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Streszczenie

Niniejsza rozprawa doktorska prezentuje doświadczenia osób aseksualnych dotyczące
własnej tożsamości i bliskich relacji rozumianych w kategoriach relacji intymnych
i romantycznych.
Badania oparto na próbie 14 osób, będących częścią internetowej społeczności
aseksualnej i zrekrutowanych na podstawie braku pociągu seksualnego. Aby dowiedzieć się
w jaki sposób osoby aseksualne rozumieją swoją tożsamość i jaki jest jej wpływ na
funkcjonowanie w bliskim związku, zastosowano Interpretacyjną Analizę Fenomenologiczną
(IPA). Pozwala ona nie tylko przyjąć perspektywę badanego, ale przede wszystkim odkryć
znaczenie i sens analizowanego zjawiska.
Wyniki badania wzbogaciły wiedzę z zakresu aseksualności, zwłaszcza w kontekście
problematyki bliskich związków, która jak wskazuje literatura przedmiotu, była dotychczas
zaniedbywana. W obszernych wywiadach, osoby badane zaprezentowały swój sposób
rozumienia tożsamości, swoją koncepcję miłości i idealnej relacji oraz dotychczasowe
doświadczenia seksualne, bycia w związku i trudności z tym związane. Na tej podstawie,
opracowano model negocjowania tożsamości aseksualnej. Jest on swoistym wkładem
w dyskusję na temat aseksualności, jak i propozycją dla praktyki psychologicznej, szczególnie
terapii par, w której jeden z partnerów posiada tożsamość aseksualną.
Słowa kluczowe: aseksualność, tożsamość aseksualna, bliski związek, kompromis seksualny,
negocjowanie tożsamości
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Summary
The dissertation focuses on the experiences of asexual people concerning their identity
as well as their intimate and romantic relationships.
The study was conducted on a sample of 14 members of the Internet-based asexual
community, who were recruited on the basis of absence of sexual attraction. Interpretative
Phenomenological Analysis (IPA) was applied in order to understand how asexual people
understand their identity and how it influences their functioning in a close relationship. This
type of analysis allows the researcher not only to adopt the perspective of the research
participants, but above all to discover the meaning of the analysed phenomenon.
The results of the research presented in the dissertation allow for better understanding
of asexuality, especially in the context of problems relating to close relationships. These
problems, as the review of the subject literature suggests, have been neglected so far. A new
model of negotiating an asexual identity constructed by the author of the dissertation is based
on in-depth interviews during which the research participants described their understanding
of identity, the idea of love and ideal relationship, their sexual experiences, relationships
experiences, and the difficulties they encountered. The model contributes to the discussion
concerning the topic of asexuality and can also applied in psychological practice, especially in
couples therapy when one partners in the couple is asexual.

Keywords: asexuality, asexual identity, close relationship, sexual compromise, negotiating
identity

9

WSTĘP

Chcemy być zrozumiani poza społecznością, w której mówimy sami do siebie i dlatego Cię
potrzebujemy. Chcemy zwalczyć negatywne przesłanie, które sprawia, że czujemy się
niewidzialni. Jeśli wprowadzamy Cię do aseksualności, to znaczy, że zapraszamy Cię, abyś
zrozumiał.
Spotkaj się z nami w połowie drogi

Julie Sondra Decker
(czołowa postać aseksualnej społeczności)
Chociaż seksualność człowieka, to w dużej mierze fenomen zaprogramowany
biologicznie, w kształtowaniu jego natury nie bez znaczenia pozostaje również wpływ
społeczeństwa. Według seksuologów Peppera Schwartza i Virginii Rutter Świat społeczny
formułuje biologię w taki sposób, w jaki biologia kształtuje seksualność człowieka (Schwartz,
Rutter, 1998, s. 452). Życie społeczne i zmieniająca się nieustannie obyczajowość dyktują
ramy tego, co wolno i tego, co zabronione, także w zakresie zachowania, postaw i preferencji
seksualnych. To właśnie kultura, wyznaczając pewne standardy, dokonuje oceny życia
seksualnego i decyduje niejako o tym, w jaki sposób ludzie doświadczają swojej seksualności.
Podobnego zdania jest dr Andrzej Depko, pisząc Historia seksuologii jest nierozerwalnie
związana z historią rodzaju ludzkiego i w dużej mierze dotyczy stosunku różnych społeczeństw
do problematyki seksualnej. Jest to historia trwających kilka tysięcy lat zmagań o pozycję,
znaczenie, wartość i formę seksualności, jako jednej z form życia ludzkiego. Historia, w której
możliwości i granice seksualności były różnorodnie określane (Depko, 2010, s. 11) . Profesor
Lew Starowicz, zwrócił niegdyś uwagę, że seks stanowi jeden z wyrazów danej kultury i jest
w nią wtopiony (Starowicz, 1987, s. 7) . Patrząc na obyczajowość dwudziestego pierwszego
wieku, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że cechuje ją wyjątkowa tolerancja i przyzwolenie w
zakresie treści seksualnych. Wpisanie do wyszukiwarki Google słowa seks w języku
angielskim (ang. sex), skutkuje wynikiem ponad trzech miliardów stron do wyświetlenia.
Świadczy to między innymi o tym, że seksualność ze sfery tabu, przeszła do kultury
mainstreamowej, a we współczesnym świecie, seks stał się towarem i nieodłącznym
elementem codziennego życia człowieka. Proces ten, określony przez niektórych badaczy
mianem seksualizacji kultury lub seksualizacji życia społecznego wskazuje, że granice
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seksualności przesuwane są obecnie coraz dalej i dalej (Renold, Ringrose, 2011; Gill, 2012;
Atwood, 2006). To, co kiedyś bulwersowało i zaskakiwało, teraz stało się pewnym
standardem i normą społeczną.
Kiedy zatem w 2004 roku w Journal of sex research opublikowano rezultaty,
zakrojonej na szeroką skalę (ponad 18 000 respondentów) ankiety kanadyjskiego badacza
Antohonyego Bogaerta, jej wyniki stały się prawdziwą sensacją. Okazało się, że w
hiperseksualnym społeczeństwie, około 1 % badanych osób, nigdy do nikogo nie odczuwał
pociągu seksualnego, a seks nie odgrywa w ich życiu większej roli (Bogaert, 2004). W ciągu
następnych lat, w kolorowej prasie i Internecie pojawiły się kolejne wzmianki na temat osób,
dla których chęć podjęcia aktywności seksualnej była czymś zbędnym i niepotrzebnym.
Nowy fenomen zyskał miano aseksualności (ang. asexuality), a osoby definiujące się, jako
aseksualne, stanęły na marginesie społeczeństwa, nie wpisując się w ogólnie przyjęty kanon
otwartości seksualnej. Bogaert napisał wówczas o sytuacji wyodrębnienia się ze
społeczeństwa kolejnej mniejszości seksualnej, która dla świata społecznego pozostawała do
tej pory w ukryciu, a dla samych badaczy była nie, jako niewidzialna (Bogaert, 2012). Choć
od tamtego momentu minęło około trzynaście lat, wiedza na temat aseksualności nie posunęła
się zbyt mocno do przodu, a niektóre obszary życia osób aseksualnych nadal budzą sporo
pytań. Pomimo, że osoby definiujące się, jako aseksualne nie są już dla nauki niewidzialne,
pozostają jednak wciąż w dużej mierze nieznane.
Jak radzą sobie w świecie, w którym seks odciska piętno w niemalże każdej dziedzinie
życia i jest ważnym elementem relacji międzyludzkich? Wydaje się, że seksuologia, kolejny
już raz w historii stanęła przed koniecznością weryfikacji swojej wiedzy, a potrzeba
systematycznych badana tym zjawiskiej stała się wręcz nagląca. Pojawiające się na nowo
zagadnienia z zakresu tożsamości aseksualnej i wciąż powiększająca się internetowa
społeczność aseksualna, podnoszą szereg pytań empirycznych i teoretycznych, które to
dopiero zaczynają być rozwiązywane przez badaczy z dziedziny psychologii i dyscyplin
pokrewnych (Carrigan, Gupta, Morrison, 2013, s. 111, tłum. własne). Jedne ze szczególnie
nurtujących pytań, dotyczą problematyki bliskich związków. Czy możliwe jest zbudowanie
relacji bez pożądania seksualnego, w sytuacji, gdy dla większości osób w społeczeństwie,
seks stanowi integralną część i sposób wyrażania miłości? W jaki sposób osoby aseksualne
odnajdują się w relacjach z partnerem, do którego nie czują pociągu seksualnego? Refleksje
te, zaowocowały pomysłem badawczym ujętym w postaci niniejszej pracy doktorskiej.
Jej celem, stała się analiza znaczenia tożsamości osób aseksualnych w kontekście
bliskich

związków.

Zastosowaną

metodą

badawczą
11

była

Interpretacyjna

Analiza

Fenomenologiczna (IPA). Jako metoda hermeneutyczna, umożliwiła przyjrzenie się temu, jak
osoby aseksualne interpretują i nadają sens doświadczeniu bycia aseksualnym, a więc
mówiąc, wprost, co oznacza dla nich bycie osobą aseksualną i jaką rolę tożsamość ta odgrywa
w kontakcie z partnerem?
Pytanie badawcze, jakie postawiono, brzmiało, w jaki sposób osoby aseksualne
doświadczają swojej tożsamości i bycia w bliskim związku / relacji? Pytania szczegółowe,
stanowiące doprecyzowanie pytania głównego, uwzględniały z jednej strony pytania o
tożsamość, z drugiej, dotyczyły stricte bliskiej relacji. Taki sposób postępowania badawczego
gwarantował pełniejszy obraz badanego zagadnienia, gdyż uprzednie odkrycie znaczenia
aseksualnej tożsamości, pozwalało na zgłębienie i zrozumienie, w jaki sposób osoby
aseksualne funkcjonowały w bliskim związku. Można podsumować, zatem, że niniejsza praca
skonstruowana jest wokół refleksji, dotyczących dwóch zasadniczych pojęć: tożsamości
aseksualnej oraz funkcjonowania w bliskim związku (głębsza refleksja nad podstawowymi
terminami przedstawiona jest w rozdziale 1.1.).
Wydaje się, że odnalezienie odpowiedzi na pytanie o tożsamość aseksualną i jej
znaczenie w problematyce bliskich związków, staje się kolejnym krokiem to zrozumienia
niezbadanej jeszcze aseksualności. W swoim dziele Sexual Behavior in the Human Male
Alfred Kinsey uzasadniał badania powołując się na potrzebę usystematyzowania wiedzy,
udzielenia pomocy pacjentom i obalenia mitów dręczących społeczeństwo (Kinsey, 1948). W
obliczu wyzwania, jakim stała się dla współczesnych badaczy aseksualność, powody te nadal
pozostają aktualne. Po pierwsze, badania na temat aseksualności są wyrazem osobistego
pragnienia samych osób aseksualnych. Doskonałym tego wyrazem stał się list otwarty
skierowany do naukowców, w którym aseksualna społeczność podkreśla wagę badań,
będących wkładem w proces odkrywania ich tożsamości. Jego fragment brzmi: Chcemy
zrozumieć siebie i być zrozumianymi przez społeczeństwo. Wierzymy, że naukowcy odgrywają
w tym nieocenioną rolę i wspieramy wszystkie rodzaje badań od biologicznych zgłębiających
przyczyny aseksualności, po socjologiczne obrazujące wyłonienie się aseksualności, jako
orientacji (asexuality.org, data pobrania: 12.09.17, tłum. własne). W obliczu znikomych
badań z zakresu bliskich relacji i intymnych związków potrzeba wiedzy z tego zakresu staje
się nagląca (Van Houdenhove, Gijs, T‘Sjoen, Enzlin, 2015a). Potwierdza to chociażby
ogromna ilość wątków, dotyczących bliskich związków na forach internetowych czy pytania
FAQ na portalu AVEN. Wydaje się, że osoby aseksualne pragną poznać odpowiedzi na
nurtujące ich zagadnienia oraz doświadczenia innych w tym zakresie. Informacje te
wzbogaciłyby nie tylko wiedzę o nich samych, ale ułatwiłyby z pewnością nawiązywanie
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i podtrzymywanie relacji z osobami o odmiennej tożsamości. Wiedza ta byłaby użyteczna
również dla praktyków, zajmujących się tak wrażliwymi obszarami, jakimi są bliskie związki
i intymność. W obliczu problemów aseksualnego klienta, znajomość aseksualnej terminologii
i faktów dotyczących aseksualności, pomogłaby terapeucie przyjąć odmienną perspektywę i
dopasować sposób rozmowy tak, by móc odnaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie (Sherrer,
2010). Po drugie, patrząc na aseksualność, jako na fenomen seksualny, nie można nie zgodzić
się z Bogaertem, który uznaje badania nad aseksualnością, jako istotny wkład w wiedzę na
temat seksualności w ogóle. Pisze on Aseksualność daje nam jedyną w swoim rodzaju
możliwość by spojrzeć na seksualność w nowym świetle, pozwalając na lepszy (albo
przynajmniej nowy) ogląd tego, czym jest, a czym nie jest seks. To właśnie jeden z powodów,
dla których aseksualność jest interesująca dla seksuologa takiego jak ja: odsłania ukrytą
prawdę o seksie. W taki sam sposób, w jaki homoseksualizm pomaga nam zrozumieć
heteroseksualizm i vice versa, aseksualność pozwala nam dokonać szerokiego porównania,
aby zrozumieć seksualność, jako całość, (Bogaert, 2012, s.6, tłumaczenie własne). W tym
sensie, jak podkreśla inny czołowy badacz aseksualności Randi Gressgard, aseksualność staje
się kluczem do zakwestionowania seksualnej natury człowieka i szansą na to, by odkryć go na
nowy sposób. Umożliwiają to badania naukowe, których celem staje się nie jako krytyka
zastanego porządku i kwestionowanie uprzednich konfiguracji w nauce (Bishop, 2013, s.204).
Niniejsza praca doktorska, stanowi zatem niewielki, acz ważny krok w wyjaśnianiu
aseksualności. To nie tylko źródło wiedzy o człowieku, ale przede wszystkim zaproszenie do
poznania i zrozumienia niewidzialnych do tej pory dla większości społeczeństwa osób
aseksualnych.
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CZĘŚĆ I. ASEKSUALNOŚĆ W RÓŻNYCH PERSPEKTYWACH
BADAWCZYCH

ROZDZIAŁ 1. Charakterystyka podstawowych terminów – tożsamość,
tożsamość aseksualna, bliski związek
Termin tożsamość jest jednym z najczęściej używanych i eksplorowanych pojęć w
dyskursie naukowym. Maria

Świątkiewicz – Mośny przyznaje, że Badając pojęcie

tożsamości, staje się przed ogromną szafą zapchaną książkami na ten temat. Nie, nie szafą.
Kilkoma szafami, całą biblioteką. Ma się wrażenie jakby o tożsamości pisali wszyscy
(Świątkiewicz – Mośny, 2015, s. 7). Ogromnym zainteresowaniem darzą tożsamość
zwłaszcza nauki społeczne i humanistyczne. Obok socjologii, pedagogiki, antropologii czy
filozofii, dziedziną, która w szczególności upodobała sobie refleksję nad tożsamością jest
psychologia. Jest ona w niej na tyle głęboka, że zaowocowała nawet sformułowaniem
psychologiczna problematyka tożsamości, obrazującym jak dużo miejsca poświęca się
dyskusji na temat tego zagadnienia (Gałdowa, 2000). Wydaje się, że popularność tożsamości,
wynika przede wszystkim z ważności samego pojęcia. Pytanie kim jestem? dotyczy bowiem
każdego człowieka, a w szybko zmieniającym się świecie społecznym, znalezienie na nie
odpowiedzi, staje się zadaniem coraz trudniejszym i urasta często do rangi prawdziwego
wyzwania (Bauman, 1993). Czym zatem jest tożsamość? Z czego się składa i jak ją
rozumieć? Z uwagi na wielość koncepcji i podejść próba zdefiniowania tożsamości wymaga
głębszego zastanowienia.
Trudność definicji pojęcia tożsamość na gruncie polskim (i nie tylko) wynika często z
bogactwa znaczeniowego i istnienia w języku polskim tzw. równoważników pojęciowych czy
ekwiwalentów tożsamości. Obok więc takich terminów jak jaźń czy świadomość jednostki,
jednym z najczęściej używanych jest pojęcie identyfikacji (Paleczny, 2008). Katarzyna
Waszczyńska, podkreśla, że terminy te ze względu na bliskość znaczeniową często używane
są wymiennie, pomimo pewnej subtelnej różnicy. Podczas gdy pojęcie tożsamości, jak
wskazuje słownik języka polskiego, odnosi się do bycia tym samym, kładąc nacisk na ciągłość
poczucia bycia tą samą osobą, identyfikacja to raczej stwierdzenie czyjejś tożsamości, a więc
pewien sposób jej określenia. Jak pisze autorka, w wielu definicjach oba pojęcia pojawiają się
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jednak jednocześnie, jako synonimy lub w taki sposób, że jedno wyjaśnia drugie
(Waszczyńska, 2014, s. 51 – 52). Jest to widoczne chociażby u Zdzisława Macha, który
określił tożsamość między innymi jako ciągły proces identyfikowania (Mach, 2008, s. 11) lub
podejście Anny Brzezińskiej, która z kolei uznała identyfikację za podstawową funkcję
tożsamości, podkreślając ścisły związek obu pojęć (Brzezińska, 2006). Ciekawym
przykładem badań, w których oba pojęcia używane były jako swego rodzaju synonimy
przeprowadziła Ewa Nowicka (2005). Badając tożsamość potomków małżeństw narodowo
mieszanych, autorka podkreśliła, iż pod kluczowym dla niej pojęciem tożsamości rozumiała
pewną formę postrzegania i definiowania własnej osoby (Nowicka, 2005, s. 116), a więc
specyficzną koncepcję siebie samego. Jak pisze badaczka, dla jej poznania istotny stał się
czynnik samoidentyfikacji, gdyż według autorki, tożsamość respondentów wyrażana była
w odpowiedziach zarówno na wprost zadawane pytania o samookreślenie, jak i w
odpowiedziach na inne pytania (Nowicka, 2005, s. 117). W tym ujęciu identyfikowanie lub
też samoidentyfikowanie (gdy dokonuje jej sam podmiot) osób badanych, było rozumiane
jako jeden z nośników informacji o tożsamości respondenta. Podobną analogię traktowania
pojęcia tożsamości i identyfikacji odnaleźć można w języku angielskim. W słowniku języka
angielskiego, słowo identyfikacja (ang. identyfication) rozumiane jest w kategoriach
stwierdzenia czyjejś tożsamości – aktu rozpoznawania i ustalania tożsamości lub jako dowód
istnienia czyjejś tożsamości (ang. proof of identity) (Kirkpatrick, 1989). Ponieważ oba słowa
należą ponadto w języku angielskim do jednej rodziny wyrazów, stosowane są w literaturze
obok siebie w taki sposób, że gdy mowa o tożsamości (ang. identity), autorzy często odnoszą
się równocześnie do identyfikacji jednostki (Jenkins, 2008). Choć kluczowym i bazowym
pojęciem w niniejszej pracy pozostaje pojęcie tożsamość, terminy takie jak identyfikacja i
samoidentyfikacja będą w niej niejednokrotnie przywoływane jako sposób określania
tożsamości osób badanych oraz z uwagi na fakt iż jest on w literaturze przedmiotu, głównie
anglojęzycznej, stosowany przez badaczy wymiennie jako wyraz bliskoznaczny dla pojęcia
tożsamość (Pacho, 2013; Robbins, Graff Low, Query, 2016; MacNeela, Murphy, 2015;
Sherrer, 2008).
Psychologia rozpatruje termin tożsamość w dwóch podstawowych dla człowieka
relacjach: w stosunku do siebie samego jak i w stosunku do innych ludzi. Jak pisze Anna
Gałdowa Ten szczególny związek jest oparty na mniej lub bardziej świadomych postawach
wobec określonych jakości, charakteryzujących tak samo podmiot jak i inne, wyróżnione
obiekty społeczne: osoby lub grupy jako całości (Gałdowa, 2000, s. 11). Kiedy zatem mowa o
tożsamości człowieka, podkreślić należy dwoistość jej natury, składa się na nią bowiem
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zarówno poczucie tożsamości indywidualnej jak i społecznej (Brzezińska, 2006, s. 11).
Tożsamość indywidualna rozumiana jest jako wewnętrzne, subiektywne Ja jednostki, a więc
poczucie bycia wciąż tą samą oraz przekonanie, że konkretne wspomnienia, cele, wartości i
doświadczenia należą do danej osoby (Corsini, 2002, s.468; Reber, 2000, s.767). Definicja ta
zwraca uwagę na pewnego rodzaju poczucie ciągłości oraz stałości istnienia własnej osoby, a
także podkreśla pewne treści (cele, wartości, motywy, przekonania itp.), które się na nią
składają i pozwalają nadać jej niepowtarzalny charakter. Z drugiej strony, warto zauważyć, że
człowiek będąc istotą społeczną, żyjąc w społeczności, z którą się identyfikuje wytwarza także
poczucie swojej tożsamości społecznej czyli tożsamość My (ibidem), kształtujące się na
podstawie spostrzeganych i doświadczanych podobieństw względem innych ludzi, owocujące
poczuciem wspólnoty i podzielaniem pewnych przynajmniej znaczeń z innymi ludźmi, „co
wyraża się poznawczymi powiązaniami własnej osoby z innymi

ludźmi

oraz

identyfikowaniem się z ich celami, wartościami i zasadami postępowania. (op. cit.,s.
117) (Brzezińska, 2006, s. 12). Rozważając zatem kwestię tożsamości osób aseksualnych
będącej przedmiotem niniejszej pracy, na termin ten należy spojrzeć nie jako z dwóch
perspektyw: indywidualnej i społecznej, a samo pojęcie traktować jako dość złożone.
Analiza tożsamości osób aseksualnych z perspektywy indywidualnej i ujmowanie jej
jako jedną z wielu jej odsłon opiera się na założeniu, że kiedy mowa o tożsamości, mowa o
systemie złożonym i zorganizowanym. Jak podkreśla Anna Batory Ujmowanie Ja w
kategoriach jednolitego konstruktu odchodzi do lamusa. Ocenie psychologiczne koncepcje Ja
i tożsamości ujmują w kategoriach wielości i różnorodności (Batory, 2008, s.279). O tym
samym pisze Zdzisław Mach wskazując, że Każdy człowiek ma wiele wymiarów tożsamości, z
których każdy tworzy jedną z płaszczyzn tej zintegrowanej całości, jaką jest tożsamość. W
różnych sytuacjach i wobec różnych partnerów człowiek ukazuje ten aspekt tożsamości, który
w danej sytuacji uważa za najbardziej adekwatny (Mach, 2008, s.9). W literaturze
przedmiotu, zwraca się uwagę, że termin tożsamość zawiera w sobie takie elementy jak rasa,
płeć, klasa społeczna, duchowość czy seksualność (Dillon, Worthington, Moradi, 2011). W
tym ujęciu, owe Ja człowieka, staje się pewną konstelacją wzajemnie przenikających się
podsystemów będących poszczególnymi składowymi tożsamości (Pilarska, 2012). Maria
Jarymowicz posługuje się nawet pojęciem subtożsamości JA, podkreślając, że samowiedza ma
charakter wielowątkowy, bo własna osoba jest rozpatrywana z wielu perspektyw
(Jarymowicz, 2008, s.151).
Nie ulega wątpliwości, że jedną z kluczowych, jest między innymi perspektywa
seksualna człowieka bo na fundamentalne pytanie o tożsamość – kim jestem?, człowiek
16

odpowiada również przez pryzmat swojej seksualności. Jest to zgodne z twierdzeniem, że
O tożsamości stanowi tylko to, co ważne, a nawet bardzo ważne w identyfikowaniu samego
siebie (Batory, Brygoła, Oleś, 2016, s. 33). Można powiedzieć, że seksualna koncepcja siebie
staje się ważną informacją w samookreśleniu swojej osoby, a jako subiektywnie ważna staje
się tutaj posługując się określeniem Piotra Olesia jednym z identyfikatorów JA, dzięki
któremu jednostka czuje się w pełni sobą (Oleś, 2008, s. 50). Owa indywidualna koncepcja
seksualności została w literaturze określona mianem tzw. tożsamości seksualnej (ang. sexual
identity) (Luyckx, Schwartz, Goossens, Beyers, Missotten, 2011). Pojęcie to wynika nie jako
z przekonania, że seksualność winno się rozpatrywać nie tylko w kategoriach tego, co
człowiek robi, ale przede wszystkim tego, kim jest (Weeks, 1986: za Sherrer, 2008). W tym
sensie, tożsamość seksualna staje się nośnikiem informacji o tym, jak jednostka myśli o samej
sobie, kim jest pod względem seksualnym, z czym się utożsamia i identyfikuje w kategoriach
płci, roli społecznej i orientacji seksualnej (Shively, De Cecco, 1977). Wydaje się, że w
kontekście tematu niniejszej pracy to właśnie ten aspekt tożsamości jednostki jak
powiedziałby Zdzisław Mach, nabiera szczególnego znaczenia. Po pierwsze, termin
tożsamość aseksualna może być rozumiany jako specyficzna tożsamość seksualna osób
aseksualnych, po drugie – to właśnie tożsamość seksualna odgrywa ogromną rolę gdy mowa
o problematyce bliskich związków (termin omówiony w dalszej części rozdziału). Należy
pamiętać, że bliska relacja dwojga ludzi darzących się uczuciem, jest nie tylko spotkaniem
dwojga osobowości, ale także relacją dwojga tożsamości seksualnych, która obrazuje ich
indywidualne potrzeby i preferencje. Kompatybilność dwóch seksualności jak wskazują
badania, jest ważnym czynnikiem decydującym o zadowoleniu i satysfakcji w związku
(Offman, Matheson, 2005). Charakteryzując tożsamość seksualną należy zwrócić uwagę na
fakt, że jedną z istotnych cech jest możliwość jej zmiany (Rosario, Schrimshaw, Hunter,
Braun, 2006; Baunach, Burgess, 2013). Warto zauważyć, że choć u większości osób
tożsamość i orientacja nakładają się na siebie i są ze sobą zgodne, w niektórych przypadkach,
np. z powodu negatywnej oceny społecznej lub braku wiedzy, osoba przyjmuje tożsamość
heteroseksualną, choć posiada de facto orientację homoseksualną. Zazwyczaj doprowadza to
do sytuacji, że na pewnym etapie życia uświadamia sobie ona brak zgodności co do przyjętej
przez nią w sposób naturalny tożsamości heteroseksualnej i orientacji homoseksualnej, a
zmiana ta pociąga za sobą zmianę tożsamości na zgodną z orientacją. Owa elastyczność i
dynamika tożsamości związana jest z postrzeganiem jej jako pewnego konstruktu. W trafny
sposób zobrazował to Zygmunt Bauman pisząc, że tożsamości nie dostaje się ani w prezencie,
ani z wyroku bezapelacyjnego; jest ona czymś, co się konstruuje i co można (przynajmniej w
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zasadzie) konstruować na różne sposoby (Bauman, 1993, s. 8). W procesie tym, jednostka ma
swój czynny udział, a sama tożsamość staje się - jak określiła to Aldona Jawłowska – jego
celem i rezultatem (Jawłowska, 2001, s. 54). W literaturze seksuologicznej dość sporo uwagi
poświęca się opisowi takiego właśnie procesu konstruowania tożsamości seksualnej1.
Przedstawiany jest on w formie modeli stadialnych, prezentujących kolejne etapy jej
nabywania, w których znaczenie odgrywa nie tylko kontekst indywidualny, ale również i
społeczny (Cass, 1979; Troiden, 1989; McCarn, Fassinger, 1996). Jest to zgodne z myślą
Renaty Tańczuk, która pisze, że Tożsamość osoby jest przez nią konstruowana w obrębie i
przy udziale określonego kontekstu kulturowego i społecznego. Dlatego też tożsamość jest
zarówno tworzona jak i odkrywana (…)Tożsamość osoby jest odkrywana, w tym sensie, że
odsłaniane jest przez osobę jej ulokowanie w rzeczywistości, która przecież współokreśla jej
tożsamość (Tańczuk, 1998, s. 39). Mówienie o tożsamości w kontekście aseksualności,
zwraca uwagę na taki właśnie proces konstruowania seksualnego obrazu własnego Ja. Został
on zobrazowany przez badaczy w teoretycznym modelu konstruowania tożsamości
aseksualnej (rozdział 1.4.2.) (Robbins, Graff Low, Query, 2016). W tym sensie, używane
przez nich pojęcie tożsamości aseksualnej (ang. asexual identity) staje się pojęciem trafnym
gdyż odzwierciedla fakt, że dana osoba w miarę rozwoju nabywa świadomość swojej
odmiennej seksualności (odkrywa ją) w oparciu o doświadczenia, obserwację i odniesienia do
danej grupy, a więc de facto - konstruuje ją w opozycji do seksualnego społeczeństwa.
Partycypowanie w danej grupie (w tym wypadku aseksualnej) staje się istotnym i niezbędnym
elementem w procesie konstruowania przez jednostkę tożsamości seksualnej, określanego

1

Podejście to ma swoje źródło w założeniach konstrukcjonizmu społecznego, obecnego także w sekusologii. Jak
sama nazwa wskazuje paradygmat ten traktuje seksualnośd w kategoriach pewnego konstruktu kulturowego, a
więc fenomenu głęboko zakorzenionego i kształtowanego przez świat społeczny (DeLamater, Hyde, 1998). Chod
przeciwstawiany jest on zazwyczaj essencjalizmowi, w opinii Bancrofta stanowi de facto jego uzupełnienie, a w
analizie seksualności człowieka oba podejścia mają zdaniem autora swoje słuszne argumenty (Bancroft, 2011;
Jannini, Blanchard, Camperio‐Ciani, Bancroft 2010). Zdaniem konstrukcjonistów seksualnośd człowieka nie
może byd rozpatrywana tylko z biologicznego punktu widzenia gdyż stosunek i sposób ujmowania seksualności
zmienia się w zależności od danej epoki, grupy społecznej i języka jakim się posługuje. W efekcie jest ona
tworzona (konstruowana) nie tyle przez biologię, co głównie przez świat kultury bowiem to ona decyduje w
dużej mierze o formach ekspresji seksualnej, określa jaki typ zachowao traktowad nalezy jako seksualne, czym
jest płed, co uznad można za orientację seksualną itp. (Seidman, 2012; DeLamater, Hyde, 1998; Foucault, 1978,
Gagnon, Simon, 1973). Wydaje się, że w tym sensie problematyka aseksualności stanowi doskonałe
zobrazowanie założeo konstrukcjonizmu bowiem społeczny kontekst aseksualności odgrywa nadrzędną rolę w
procesie jej konstruowania, definiowania, jak również samego traktowania społeczności aseksualnej (rozdział
1.6.). O procesie wyłaniania się aseksualności w dyskursie publicznym jako pewnej formy seksualności, a
zarazem specyficznej tożsamości seksualnej jednostki świadczy ponadto pojawienie się nowych pojęd i
terminologii, a także tocząca się aktualnie dyskusja co do tego czy aseksualnośd jako fenomen można rozumied
jako kolejną formą orientacji seksualnej (refleksja nad tym zagadnieniem, jak również powody preferowania
pojęcia tożsamości w porównaniu do orientacji w niniejszej pracy, rozwinięto w rozdziale 1.4.).
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przez Długołęcką mianem uczenia się nazywania swojej seksualności (Długołęcka, 2010,
s. 102). Owe uczenie przebiega zawsze przy udziale grupy, warto więc zauważyć, że
seksualna koncepcja siebie budowana jest w odniesieniu do danej społeczności, co wskazuje
na wagę kontekstu społecznego.
Z tego powodu, refleksja nad tożsamością aseksualną staje się wręcz niemożliwa bez
odwołania się do koncepcji tożsamości społecznej jednostki. Owa tożsamość społeczna
wyraża się w spostrzeganiu siebie przez jednostkę jako części większej grupy osób, o
podobnej charakterystyce, która niesie dla jednostki określoną wartość i ma znaczenie
emocjonalne (Tajfel, 2010). Obecnie, mając na uwadze zmieniające się społeczeństwo i
rozwój technologiczny, coraz częściej wskazuje się na wagę społeczności internetowych,
uznając kontakty wirtualne jako równie ważne i autentyczne co kontakty bezpośrednie
(Pacho, 2013 za: Massey, 2005). W tym sensie, Internet staje się swego rodzaju obrazem
życia społecznego. To co dzieje się w Internecie jest zawsze w jakiś sposób powiązane i
odzwierciedla doświadczenia z życiu realnego (Jones, 1999). Powstałe w Internecie nowe
społeczności, są analogiczne do tych, które powstają często w świecie realnym i pełnią
podobne funkcje. Zdaniem badaczy są one źródłem wsparcia i informacji, cechuje ich
demokratyczny charakter oraz poczucie więzi między uczestnikami ze względu na daną
charakterystykę (Harrison, Stephen, 1999). Za taki przykład społeczności można uznać
internetową społeczność osób aseksualnych. Według badaczki Agaty Pacho nie sposób
mówić i badać zjawiska aseksualności, nie odnosząc się do tej właśnie wirtualnej
społeczności, która konstytuuje i utrwala tożsamość seksualną jednostki (Pacho, 2013).
Nawiązując do wypowiedzi Anny Brzezińskiej warto zauważyć, że poczucie tożsamości
społecznej wyrasta z więzi, kontaktów społecznych i interakcji (…) i „służy” poszukiwaniu
bądź aktywnemu budowaniu swojej niszy społecznej pośród innych ludzi (Brzezińska, 2006,
s. 13). Dla osób aseksualnych taką właśnie niszą staje się społeczność internetowa, a
identyfikacja z nią przynosi poczucie tożsamości grupowej. Obok Ja aseksualny pojawia się
zarazem poczucie my aseksualni versus inni – seksualni. Mechanizm ten odzwierciedla
chociażby charakter ruchu AVEN, jego symbolika i specyficzny język, który zapewnia
poczucie odrębności grupowej (rozdział 1.7.3.). W ten właśnie sposób, jak pisał Grzegorz
Babiński dana grupa oddziela się od innych, zakreśla obszar swego świata i tworzy dystans
wobec innej grupy (Babiński, 1997, s.92 – 93).
Zgodnie z powyższymi rozważaniami, tożsamości w znaczeniu indywidualnym jak i
społecznym nie należy traktować jako dwóch odrębnych bytów lecz jako dwa równorzędne i
komplementarne składowe obrazu siebie, co potwierdzają również pewne koncepcje
19

teoretyczne (Reber, 2000, 767; Brzezińska, 2006). Rozważając tożsamość osób aseksualnych,
należałoby zatem rozumieć ją, jako indywidualną koncepcję seksualną, a zarazem pewną
tożsamość grupową. Co więcej, taki sposób myślenia bliski jest jednemu z badaczy
aseksualności Markowi Carriganowi, który mówiąc o aseksualności posługuje się pojęciem
zarówno tożsamości indywidualnej (ang. personal identity) jak i społecznej (ang. social
identity) (Bishop, 2013). Choć jak się wydaje, dla tematyki niniejszej pracy doktorskiej
szczególnie istotna jest tożsamość aseksualna w znaczeniu specyficznej koncepcji własnej
seksualności i jej konsekwencji w bliskich związkach, z uwagi na to iż jak pisano wcześniej,
odkrywana jest ona nie jako w procesie identyfikacji z daną grupą, zasadnym i ważnym staje
się nakreślenie kontekstu społecznego i charakterystyka społeczności AVEN.
W niniejszej pracy, drugim obok tożsamości, kluczowym pojęciem jest określenie
bliskiego związku. Hary Reis i Caryl Rusbult podkreślają, że definicja bliskiego związku, jest
w literaturze niezbyt klarowna i często dość intuicyjna, oparta na przeświadczeniu, że kiedy
pada hasło bliski związek większość ludzi ma jednak pewne przekonanie, czym jest tego typu
relacja pomimo braku precyzyjnej definicji (Reis, Rusbult, 2004). Według badaczy, za
główną istotę bliskiego związku, można uznać tzw. wzajemną zależność (ang.
interdependence), która obrazuje znaczenie wpływu jednej osoby na drugą, w taki sposób, że
każde działania jednej osoby (np. odczuwanie radości czy bólu) będzie wpływało na reakcję i
uczucia drugiej. W tym sensie, bliskim związkiem można określić również taki, w którym
partnerzy kierują pod swoim adresem uczucia romantyczne czy okazują sobie
zainteresowanie, a dane osoby łączy poczucie pewnej bliskości (Reis, Rusbult, 2004, s. 4).
Podobne ujęcie bliskiego związku można odnaleźć u Thomasa Bradbury i Benjamina Karneya
(2010) choć autorzy Ci dokonują pewnego rozróżnienia. Wskazują, że kiedy bliski cechuje
dodatkowo ekspresja seksualna lub potencjalna seksualna interakcja należałoby dookreślić go
mianem związku intymnego (Bradbury, Karney, 2010, s.8). Taki sposób rozumienia pojęcia
związku intymnego (z akcentem na ekspresję seksualności) jest jednak nieco problematyczny
i w pewien sposób zawęża perspektywę w kontekście aseksualności. Badania wskazują
bowiem, że część osób aseksualnych nie podejmuje kontaktów seksualnych (choć nadal
traktują związek w charakterze relacji intymnej), a część buduje związki, których jak
podkreślają badacze charakter wymyka się współczesnych definicjom (Sherrer, 2008; Decker,
2015).
W związku z powyższymi trudnościami, w niniejszej pracy zdecydowano, że bliski
związek/relacja rozumiany będzie głównie w sensie relacji (krótko i długotrwałej), w której
osoby wzajemnie na siebie oddziaływają w takim sensie, że traktują siebie w kategoriach
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potencjalnego partnera życiowego. Z uwagi na to jednak, że u części z nich może mieć on
także charakter seksualny, pojęcie bliskiego związku będzie używane wymiennie z pojęciem
związku intymnego. Termin funkcjonowania, będzie natomiast odnosić się z kolei do sfery
emocjonalnej, behawioralnej i poznawczej (osoby badane pytane są w tym sensie zarówno o
poglądy i myśli na temat związków jak i uczucia oraz zachowania przez nie wywoływane).

1.2.

Niewidzialny fenomen – historia aseksualności do 2004 roku

Historia badań nad seksualnością człowieka pokazuje, że do początków dwudziestego
pierwszego wieku problematyka aseksualności była praktycznie pomijana w literaturze
przedmiotu. Temat aseksualności zarysowywał się zazwyczaj przypadkiem, przy okazji badań
nad orientacjami seksualnymi, a nawet, jeśli się pojawiał, z reguły szybko porzucano go na
rzecz bardziej interesujących zagadnień. Obojętność i lekceważenie badaczy sprawiło, że
okres ten zyskał miano prehistorii w kontekście wiedzy z zakresu aseksualności (Przybylo,
2012). Niniejszy rozdział pracy stanowi próbę zaprezentowania niewielkich wzmianek
i zapowiedzi charakterystyki zjawiska, w literaturze przedmiotu do roku 2004, a tym samym
próbę odpowiedzi na pytanie, co sprawiło, że aseksualność tak późno zyskała zainteresowanie
i stała się tematem dyskusji naukowej.
Pierwsze informacje na temat osób aseksualnych pojawiły się w roku 1948, za sprawą
Kinseya. Zakrojone na szeroką skalę badania nad zachowaniem seksualnym człowieka,
pokazały, że model zachowania seksualnego nie jest stały i nie ogranicza się jedynie do
wymiaru homo i heteroseksualnego. W swim dziele pt. Sexual Behavior in the Human Male,
a następnie Sexual Behavior of the Human Female, zaprezentował on skalę orientacji
seksualnej (Kinsey, 1948, 1953). Model jednowymiarowy, nazwany później Skalą Kinseya,
obrazował możliwą orientację seksualną, rozumianą, jako zachowanie i fantazje seksualne
skierowane na daną płeć, która rozciągała się na kontinuum od całkowicie heteroseksualnej
(0) do całkowicie homoseksualnej (6). Skala ta uwzględniała również dodatkowy czynnik
– X. Kinsey określił nim tych badanych, których nie cechowały kontakty i reakcje seksualne,
a dokładnie te osoby, które nie reagowały w sposób erotyczny na stymulację hetero lub
homoseksualną. Szacowania Kinseya wskazywały, że grono tych osób obejmowało w
przypadku mężczyzn: około 1-3% nieżonatych mężczyzn, a przypadku kobiet: około 14 -19%
niezamężnych i 5-8% zamężnych kobiet. Pomimo dużej wagi odkrycia, Kinsey nie poświęcił
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osobom aseksualnym większej uwagi, a jego zainteresowanie skupiło się głównie na
respondentach, którzy stali niejako w opozycji do konserwatywnej wówczas obyczajowości
i łamali pokutujące w społeczeństwie seksualne stereotypy. Seksualność osób oznaczonych
symbolem X, wpisująca się poniekąd w purytańską moralność sprawiła, że dla „ojca rewolucji
seksualnej‖ osoby te pozostały nadal niezauważone.
Potwierdzeniem zasadności dodatkowej kategorii na skali Kinseya, stały się w roku
1977, doniesienia Myry T. Johnson, która w przeciwieństwie do poprzednika, wykazała się
sporym zainteresowaniem omawianej problematyki. W pracy zatytułowanej Asexual and
Autoerotic Women: Two Invisible Groups, autorka, jako pierwsza posłużyła się terminem
aseksualny i scharakteryzowała osoby aseksualne, jako kobiety i mężczyzn, którzy pomimo
swojego fizycznej i psychicznej kondycji, historii doświadczeń seksualnych, relacji
i światopoglądu, decydowali się nie podejmować aktywności seksualnej (Johnson, 1977, s.99,
tłum. własne). Co ciekawe, dokonała ona swoistego rozróżnienia pomiędzy kobietą
autoerotyczną i aseksualną, wskazując na odczuwane lub nie, pożądanie. Kobieta
autoerotyczna realizowała je samodzielnie np. poprzez masturbację, podczas gdy aseksualna,
nie odczuwała pożądania w ogóle. Johnson uzasadniała swoje refleksje w oparciu o listy
napisane przez aseksualne kobiety do redakcji kobiecych czasopism. Zwróciła uwagę na ich
trudną sytuację w społeczeństwie, które zwłaszcza w kontekście rewolucji seksualnej,
traktowało je, jako niewidzialne lub zaprzeczało istnieniu zjawisku. Głębokie niezrozumienie
fenomenu budziło nietolerancję i podejrzenia, że u podłoża aseksualności leżą problemy
emocjonalne, religijne, a nawet polityczne. Praca Johnson, stanowiąca spory wkład
w tematykę aseksualności, nie znalazła jednak odzwierciedlenia w badaniach i nie została
przez niezweryfikowana.
Pomimo pustki badawczej w obrebie tego zjawiska, rok później, po raz kolejny
zaprezentowano model orientacji seksualnych, w którym także uwzględniono aseksualność
(Storms, 1980). Jego autorem był Michael Storms, a sam model przeszedł do historii, jako
dwuwymiarowy model orientacji seksualnej. W przeciwieństwie do Skali Kinseya,
homoerotyzm i heteroerotyzm były tutaj rozumiane, jako dwa odrębne wymiary, na
podstawie, których można wyróżnić cztery zasadnicze orientacje: homoseksualną,
heteroseksualną, biseksualną i aseksualną. Tą ostatnią cechowałby zdaniem autora niski
poziom fantazji seksualnych na obu wspomnianych wymiarach. Chociaż Storms posunął się
o krok dalej - wyróżnił i nazwał aseksualność w swoim modelu, w gruncie rzeczy był to krok
nie wielki. Jego zainteresowanie (podobnie jak w przypadku Kinseya), nadal ograniczyło się
do pozostałych orientacji i oscylowało wokół ewentualnych różnic u osób biseksualnych w
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porównaniu do modelu jednowymiarowego.
Na pierwsze badania, uwzględniające aseksualność i będące nie jako potwierdzeniem
modelów teoretycznych i doniesień z prasy, oczekiwano pięć lat, aż do roku 1983, kiedy to
Paula Nurius analizowała powiązania między orientacją seksualną, a dobrostanem
psychicznym i seksualnym. Posługując się kwestionariuszem Sexual Activity and Preference
Scale (SAPS) określała orientację seksualną respondentów w oparciu o wskaźnik
behawioralny. Badani proszeni byli o oszacowanie swojej faktycznej oraz preferowanej
częstotliwości zaangażowania w aktywność seksualną z daną płcią. W efekcie 689
respondentów przyporządkowanych zostało do 4 orientacji seksualnych, w tym wyróżniono
także orientację aseksualną. Na podstawie wyników, scharakteryzowano ją, jako brak chęci
do podjęcia aktywności seksualnej z jakąkolwiek płcią i zaliczono do niej 56 osób - 5%
mężczyzn i 10% kobiet. Pomimo iż celem samego badania nie było zjawisko aseksualności,
a sama Nurius nie poświęciła mu więcej uwagi (skupiając się głównie na orientacji
heteroseksualnej i homoseksualnej), nieumyślnie nadała mu nieco negatywny, a nawet
patologiczny wydźwięk. Wyniki badań, na tle innych orientacji, jakie wyróżniła, wskazywały
bowiem na powiązane z aseksualnością wyższe ryzyko depresji, niskiej samooceny i niższy
poziom satysfakcji seksualnej. Sama autorka nie dociekała jednak przyczyn takiego stanu
rzeczy.
Podobne, negatywne konotacje aseksualności zostały podkreślone przez Williama
Masters, Virginię Johnson i Roberta Kolodny w książce Masters and Johnson on Sex and
Human Loving w 1986 roku (Masters, Johnson, Kolodny, 1986, za: Przybylo, 2012). Autorzy
zwrócili uwagę na aseksualnych – homoseksualnych respondentów, których wyróżniał niski
poziom zainteresowania aktywnością seksualną. Opisali oni aseksualność w kategoriach
alienacji i wyobcowania w stosunku do społeczności gejowskiej, podkreślając niższe poczucie
zadowolenia, większą skrytość, co do swojej orientacji i trudności z radzeniem sobie w życiu
przez aseksualnych homoseksualistów. Być może fakt jednostronnej charakterystyki
aseksualności, podyktowany był tym, że brak zainteresowania seksem wpisywał się w
ówczesne negatywne podejście do seksualności człowieka, od którego Masters i Johnson tak
usilnie próbowali uwolnić konserwatywne społeczeństwo.
Ostatnim badaniem, w którym zwrócono uwagę na temat aseksualności było badanie
Bradena Berkeya, Terri Perelman – Hall i Larryego Kurdeka z 1990 roku. Starając się
rozbudować definicję biseksualności zastosowali do badania respondentów narzędzie
o nazwie The Multidimensional Scale of Sexuality. Skala ta obejmowała 9 możliwych
orientacji, w tym hetero, homo i aseksualną oraz 6 opcji odnoszących się do biseksualności.
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Aseksualność scharakteryzowana została w oparciu o 5 itemów: brak podniecenia, brak
zakochania, brak pociągu seksualnego, brak aktywności i fantazji seksualnych w stosunku do
przeciwnej jak i tej samej płci. Skala została uzupełniona przez 148 respondentów
zrekrutowanych wśród środowisk bi i homo seksualnych, z którego w efekcie, żaden nie
zidentyfikował się, jako aseksualny. Jedyną refleksją badaczy było przekonanie, że wynik ten
świadczy i potwierdza niezwykle rzadkie występowanie tej orientacji w populacji. Sam
artykuł nie wniósł zatem nic nowego w zakresie omawianego zjawiska.
Powyższy przegląd literatury wskazuje, że wiedza z zakresu aseksualności do roku
2004 była zdawkowa i pełna sprzeczności. Choć sama aseksualność uwzględniana była w
modelach teoretycznych, w praktyce brakowało badań weryfikujących owe założenia.
Sytuację utrudniała tradycyjna i konserwatywna względem seksualności obyczajowość, na tle
której aseksualność pozostawała po prostu niezauważana. Oczekiwanej zmiany nie przyniosła
również rewolucja seksualna. Zapoczątkowana przez Kinseya (1948, 1953) i mająca na celu
wyzwolenie społeczeństwa z tradycyjnej moralności purytańskiej, wykazała się względem
osób aseksualnych dość sporą ignorancją. Zagadnienie to, dla większości badaczy nie
stanowiło ciekawego tematu badawczego, a kojarzone raczej z ograniczeniem seksualnym,
było ukazywane w świetle negatywnym. Sytuacja zmieniła się dopiero u progu dwudziestego
pierwszego wieku, kiedy to Anthony Bogaert, (2004) jako pierwszy w pełni zainteresował się
niewidoczną do tej pory jak podkreślił, mniejszością seksualną. Choć od raportu Kinseya
minęło ponad pół wieku, dopiero w roku 2004, Bogaert niejako oficjalnie wprowadził
aseksualność do dyskursu naukowego. Od tego momentu, stała się ona dla badaczy
nieznanym terytorium seksualności człowieka, a kolejne badania rozpoczęły proces jej
odkrywania (Przybylo, 2012, s. 226).

1.3.

Definicje aseksualności
W literaturze przedmiotu, zwraca się uwagę na zróżnicowane posługiwanie się

pojęciem aseksualności (Zdrojewicz, Nomejko, Mędrek, 2011; Brotto, Yule, 2017).
Odmienne definicje nie tylko zmniejszają klarowność terminu, ale i w różny sposób szacują
zjawisko w populacji. W zależności od znaczenia terminu aseksualny, ocenia się, że osoby
aseksualne stanowią od 1% - 6% społeczeństwa (Dawson, McDonnell, Scott, 2017). Niniejszy
rozdział stanowi przegląd różnych sposobów ujmowania aseksualności, a tym samym
niejednolity sposób rozumienia fenomenu.
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1.3.1. Aseksualność wg Bogaearta – brak pociągu seksualnego
Najbardziej znaną definicję aseksualności wprowadził Bogaert (2004). W roku 2004
opublikował on wyniki ankiety z udziałem ponad 18 000 Brytyjczyków w wieku od 16 do 59
lat. W badaniu tym, grupa respondentów miała za zadanie dokończyć wypowiedź odczuwam
pociąg seksualny do... mając do wyboru sześć odpowiedzi:
1)

Tylko do kobiet, nigdy do mężczyzn

2)

Częściej do kobiet i przynajmniej raz do mężczyzny

3)

Prawie tak samo często do kobiet jak i mężczyzn

4)

Tylko do mężczyzn, nigdy do kobiet

5)

Częściej do mężczyzn i przynajmniej raz do kobiety

6)

Nigdy do nikogo nie odczuwałem pociągu seksualnego

Osoby, które odmówiły odpowiedzi na pytanie, zostały wykluczone z dalszej analizy.
Ostatnie stwierdzenie zostało wybrane przez 195 osób, co stanowiło dokładnie 1, 05%
badanych. Na tej podstawie Bogaert przyjął tezę o istnieniu aseksualności, rozumianej przez
niego jako permanentny brak pociągu seksualnego (ang. sexual attraction – seksualne
przyciąganie) do jakiejkolwiek płci (Bogaert, 2004). W swoim rozumieniu aseksualności,
Bogaert powołuje się na model Stormsa (1980), podkreślając, wspólny obu autorom sposób
charakteryzowania zjawiska. Chociaż Bogaert podkreśla, iż kluczowym jego elementem jest
brak pociągu seksualnego, tłumaczy jednocześnie
Nie oznacza to koniecznie, że osoby te nie mają też potrzeby stymulacji seksualnej (np.
masturbacji), choć większość z nich przejawia raczej niski poziom zainteresowania
jakąkolwiek formą stymulacji. Niekoniecznie oznacza to również, że osoby te nie mają
zdolności do pobudzenia fizjologicznego (erekcja, lubrykacja) chociaż brak zainteresowania
seksualnego może wiązać się w wielu przypadkach z ograniczonym pobudzeniem. Wreszcie,
nie oznacza to, że inni ludzie nie pociągają ich w romantyczny, emocjonalny sposób (ang.
romantic affectionate attraction) choć duży procent z tych osób nie tworzy związków
romantycznych (Bogaert, 2006, s. 241 – 242, tłum. własne).
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Kluczowym dla Bogaerta pojęciem staje się termin pociągu seksualnego (termin ten,
kluczowy również dla autorów portalu AVEN, omówiony zostanie bliżej w rozdziale 1.3.2).
Jak podkreśla, rozumiany jest on przede wszystkim w kategoriach poznawczych, (jako
erotyczność, sposób spostrzegania, fantazje seksualne itp. ukierunkowane na daną płeć) i staje
się najlepszym sposobem by uchwycić psychologię orientacji seksualnej (Bogaert, 2006,
s. 244). Brak pociągu seksualnego definiującego z kolei aseksualność, wskazuje zdaniem
autora na potrzebę traktowania jej jako nowej, nietypowej formy orientacji seksualnej
(Bogaert, 2006).

1.3.2. Definicja wg twórców portalu Asexual Visibility and Education
Network – pogłębione spojrzenie Bogaerta
Jednym z największych, a dla wielu osób również pierwszym źródłem informacji o
aseksualności jest portal AVEN, opisany szczegółowo w dalszej części pracy (rozdział
1.7.3.). Choć definicja aseksualności z jaką stykają się osoby odwiedzające platformę w dużej
mierze pokrywa się z definicją Bogaerta (2004), wprowadza jednak dodatkowe uściślenia.
Osobą aseksualną jest ktoś, kto nie doświadcza pociągu seksualnego. Aseksualność
w przeciwieństwie do celibatu, który stanowi wybór, jest częścią danej osoby i tego, kim ona
jest. Z uwagi na to, że każda osoba doświadcza w odmienny sposób aspektów takich: jak
związek, pociąg czy podniecenie, istnieje spore zróżnicowanie wewnątrz społeczności osób
aseksualnych (www.asexuality.org/wiki, data pobrania: 20.06.2016, tłum. własne).
Podczas gdy dla Bogaerta (2004), aseksualność rozumiana była jako permanentny stan
braku pociągu seksualnego, na portalu AVEN traktuje się ją w kategoriach pewnego
continuum, uwzględniając różne jej formy. Dla zrozumienia specyficznych kategorii
aseksualności, istotne staje się zdefiniowanie podstawowych pojęć jakimi posługują się
autorzy portalu, wśród których najbardziej kluczowymi są pojęcie pociągu seksualnego i
pociągu romantycznego.
Oba pojęcia, przytaczane i wykorzystane przez autorów portalu AVEN, są terminami
powszechnie występującymi w literaturze psychologicznej i seksuologicznej (np. Dutton,
Aron, 1974; Smith, Rissel, Richters, Grulich, de Visser, 2003; Bancroft, 2011). Pojęcie
pociągu do drugiej osoby (ang. attraction) pojawiające się najczęściej w odniesieniu do
problematyki bliskich związków lub orientacji seksualnej (rozdział 1.4.) i rozumiane jest jako
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doświadczenie pozytywnego oceniania/wartościowania (ang.evaluating) drugiej osoby
(Bradbury, Karney, 2010, s. 202). Ocena ta, z uwagi na możliwości zbudowania bliskiej,
intymnej relacji, przebiega w dwóch kategoriach – seksualnej i romantycznej, dlatego dana
osoba odczuwać może w efekcie tzw. pociąg seksualny (ang. sexual attraction) i romantyczny
(ang. romantic attraction). Oba terminy definiowane są w kategoriach procesów, polegających
na spostrzeganiu danej osoby jako pożądanej (ang. desirable) i pragnieniu by weszła ona w
rolę potencjalnego partnera seksualnego (w przypadku pociągu seksualnego) lub partnera do
związku intymnego, uczuciowego (w przypadku pociągu romantycznego) (Bradbury, Karney
2010). W takim sensie pojęcie pociągu do danej osoby, używane jest również przez autorów
portalu AVEN w celu scharakteryzowania aseksualności. Utożsamiany z siłą mentalną i
emocjonalną pociąg do danej osoby sprawia, że staje się ona interesująca (pociąga człowieka)
albo pod względem seksualnym, albo romantycznym na tyle, że powoduje w następstwie
dążenie do pogłębienia kontaktu z nią. Osoby aseksualne są zatem definiowane w oparciu o
brak pociągu seksualnego, mogą jednak jak wyjaśniają autorzy portalu doświadczać innych
form pociągu do drugiej osoby, z których najbardziej istotna jest fascynacja romantyczna. Z
tego powodu mogą angażować się w związek partnerski, choć relacja ta pozbawiona jest z ich
strony charakteru seksualnego, a ma jedynie wymiar uczuciowy i emocjonalny.
Terminy takie jak pociąg seksualny czy pociąg romantyczny (choć na pierwszy rzut
oka niezbyt udane pod względem językowym, głównie z uwagi na dosłowne tłumaczenie z
języka angielskiego), zostały wybrane tutaj nie bez przyczyny. Mają one jak się wydaje
pewną przewagę pragmatyczną nad bardziej ogólnym terminem jaki również funkcjonuje w
psychologii, a mianowicie pojęciem miłości. Jak podkreśla Bogdan Wojciszke, miłość jest
zjawiskiem

niezwykle

złożonym

o

różnej

dynamice

poszczególnych

składników,

zmieniających się w miarę trwania związku. Autor ten, nie utożsamia miłości ze stanem uczuć
do danej osoby, ale rozumie go przede wszystkim w kategoriach nieustannej zmiany –
procesu zachodzącego w długotrwałym związku (Wojciszke, 2010, s. 10). Gdy zatem mowa o
pociągu seksualnym i romantycznym, mowa o czymś innym niż miłość do drugiej osoby,
choć może ona z pewnością (ale nie musi) pojawić się w jego następstwie. Aseksualność
definiowana przez pryzmat odczuwania pociągu do danej osoby, ma na celu informowanie
stricte o pewnej tendencji czy skłonności poznawczej - jak ujmuje go Bogaert (2006) – co do
tego, w jakich kategoriach dana osoba ocenia czy spostrzega atrakcyjność potencjalnego
partnera (w tym wypadku pozbawioną charakteru seksualnego).
Ponieważ jak wspomniano na początku, aseksualność definiowana jest w oparciu o
pojęcia typowe dla charakterystyki orientacji seksualnej (a pociąg romantyczny staje się
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często

podstawą

tej

definicji),

osoby

aseksualne

posługują

się

niejednokrotnie

sformułowaniem tzw. orientacji romantycznej (kwestia ta poruszona jest również w rozdziale
1.4.). W zależności do kierunku uczuć romantycznych charakteryzują ją także wewnętrzne,
bardziej szczegółowe podziały, które pozwalają na dokładniejszą charakterystykę i
identyfikację danej osoby (Tab.1).

Najczęstsze orientacje romantyczne
Heteroromantyczny

Homoromantyczny

Biromantyczny lub Ambiromantyczny

Odczuwa pociąg romantyczny do przeciwnej
płci/gender
Odczuwa pociąg romantyczny do tej samej
płci/gender
Odczuwa pociąg romantyczny do więcej niż
jednej płci/gender
Odczuwa pociąg romantyczny do większości

Polyromantyczny

płci/gender, ale nie do wszystkich (to nie to
samo co bycie polyamorycznym)

Panromantyczny

Odczuwa pociąg romantyczny do wszystkich
płci/gender

Tab.1 Kategorie orientacji romantycznej Źródło: Decker, 2015, s. 20

Wymiar romantyczności nie jest cechą uniwersalną wśród osób aseksualnych. W
społeczności AVEN dość często spotykaną kategorią, są osoby, które nie odczuwają pociągu
romantycznego do nikogo i nie tworzą w efekcie relacji opartych na uczuciach
romantycznych. Zgodnie z powyższą analogią, definiowane są jako aromantyczne, a ich
liczba szacowana jest na około 18% w populacji osób aseksualnych (Decker, 2015, s. 27).
Aby ułatwić odbiorcom zrozumienie społeczności aseksualnej, autorzy AVEN
posiłkują się hipotetycznym modelem objaśniającym rozróżnienia między pociągiem
seksualnym (i jego różnymi formami), a pożądaniem seksualnym (i jego formami), które
cechują poszczególne kategorie osób w różny sposób. Choć model ten jest być może w jakimś
stopniu przydatny dla samych osób aseksualnych, należy mieć na uwadze, iż wprowadza on
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podziały i terminologię odnośnie pociągu i pożądania seksualnego, której nie spotyka się w
literaturze przedmiotu, nie jest więc to model użyteczny z naukowego punktu widzenia.
Pociąg seksualny podzielony został tutaj na pierwszorzędowy pociąg seksualny (ang. primary
sexual attraction) oraz drugorzędowy pociąg seksualny (ang. secondary sexual attraction).
Pierwszorzędowy pociąg seksualny jest oparty na bezpośrednio dostępnych tu i teraz
informacjach o danej osobie, jak wygląd czy zapach i skutkuje (bądź nie) pobudzeniem czy
pożądaniem seksualnym. Natomiast drugorzędowy pociąg seksualny rozwija się z kolei, jako
wynik emocjonalnej więzi z drugą osobą (stan zakochania pociąga za sobą pożądanie danej
osoby). Rozróżnienie pożądania seksualnego dokonywane jest z kolei ze względu na
motywację seksualną. Pierwszorzędowe pożądanie seksualne (ang. primary sexual desire)
wynika z pragnienia odczuwania przyjemności fizycznej czy też emocjonalnej, drugorzędowe
pragnienie (ang.secondary sexual desire) podyktowane jest innymi, nie seksualnymi
powodami jak np. chęć posiadania dziecka. W zależności, który komponent występuje, osobę
można uznać za nieaseksualną (ang. non- asexual person gdy cechują ją wszystkie cztery na
raz), demiseksualną (ang.demisexual gdy nie występuje tylko pierwszorzędowy pociąg
seksualny) lub aseksualną (występuje tylko drugorzędowe pożądanie seksualne). Zależności
te ujmuje poniższa tabela (Tab.2).

Drugorzędowy

Pierwszorzędowe

Drugorzędowe

pociąg

pożądanie

pożądanie

seksualny

seksualne

seksualne

Tak

tak

tak

tak

Nie

tak

tak

tak

Nie

nie

nie

tak

Orientacja

Pierwszorzędowy

seksualna

pociąg seksualny

Osoby
nieaseksualne
Osoby
demiseksualne
Osoby
aseksualne

Tab.2. Model pociągu i pożądania seksualnego
Źródło: : http://wiki.asexuality.org/Primary_vs._secondary_sexual_attraction_model, data pobrania: 30.05.2016

W przypadku grupy osób określanych mianem demiseksualnych, charakterystyka, opiera się
głównie o założenie, że w pewnych, specyficznych okolicznościach osoby te doświadczają
pociągu seksualnego. Doświadczenie to, pojawia się tylko i wyłącznie na bazie więzi
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emocjonalnej z partnerem, nie są zatem w stanie odczuć go do obcej osoby (np. spostrzegać
kogoś obcego w kontekście seksualnym) (Decker, 2015).
W klasyfikacji autorów AVEN, na szczególną uwagę zasługują również osoby,
nieuwzględnione w powyższym modelu tzw. greyseksualne, stojące niejako na granicy
między osobami seksualnymi, a aseksualnymi. W literaturze przedmiotu, podkreśla się, że
greyseksualność stanowi swego rodzaju pojęcie – parasol (ang. umbrella term), które
obejmuje swym zasięgiem wszystkie te osoby, które z jakichś względów będą bliższe
tożsamości aseksualnej, ale w sposób ograniczony odczuwają pociąg seksualny (Decker,
2015, s.37). W terminologię greyseksualnych będą wpisywać się osoby, które odczuwają
pociąg seksualny rzadko, jest on słaby lub odczuwają go tylko do niewielkiej ilości osób.
Definicja aseksualności stworzona przez twórców AVEN skupia się na tożsamości
aseksualnej, na obraz której składa się jak pokazano powyżej, wielość kategorii i
różnorodność nazewnictwa. Chasin stwierdził, że kategorie te
nabierają znaczenia, ponieważ ludzie starają się zdefiniować i ułożyć się nie tylko według
płci, w stosunku do których doświadczają pociągu, ale także stopnia, w jakim (iw jaki sposób)
to robią. Co więcej, język aseksualny staje się być alternatywą dla języka seksualnego i
określeń typu „straight”, gej, lesbijka czy „bi”. Osoby aseksualne wydają się różnić się
zarówno w "romantycznej orientacji", jak i w stopniu, w jakim doświadczają (lub nie
doświadczają) pociągu seksualnego i romantycznego (Chasin, 2011, s.8, tłum.własne).
Biorąc pod uwagę powyższe podziały, Chasin proponuje, aby termin aseksualny, rozumieć
raczej,

jako

alternatywę

do

seksualnego,

niż

alternatywę

do

heteroseksualnego,

homoseksualnego czy biseksualnego. Taki sposób ujęcia aseksualności przedstawia ją, jako
meta – kategorię charakteryzowaną poprzez continuum możliwości odczuwania pociągu
seksualnego, pociągu romantycznego, podejmowania zachowań seksualnych itp. podobnie,
jak ma to miejsce w przypadku seksualności. Podobnego zdania są Ellen Van Houdenhove,
Luk Gijs, Guy T‘Sjoen i Paul Enzlin (2014), dla których aseksualność staje się konstruktem
wieloaspektowym tworzącym bardzo zróżnicowaną populacją.
Rozpatrywanie aseksualności, jako swoistej meta – kategorii wydaje się użyteczne z
punktu widzenia osób aseksualnych, ale bardzo wymagające z punktu widzenia badawczego.
Interpretując wyniki badań, należy mieć bowiem mieć na uwadze różnice zwłaszcza w
zakresie osób stricte aseksualnych, jak i tych na granicy (greyseksualni, demiseksualni itp.).
Odmienne tożsamości mogą bowiem różnicować doświadczenie aseksualności przez każdą z
grup. Co więcej, kategorie z pogranicza mogą w wielu przypadkach stać się dość
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problematycznymi. Wydaje się, że dość ryzykowną grupą są tu zwłaszcza osoby
greyseksualne, które w porównaniu do tych, które permanentnie nie odczuwają pociągu
seksualnego, jeszcze bardziej zbliżają się do osób z zaburzeniami pożądania. Sytuacja nie jest
również prosta w przypadku osób demiseksualnych. Łatwo bowiem wyobrazić sobie, że część
osób może mylnie zinterpretować to pojęcie, odnosząc je np. do sfery moralnej (np. nie
podejmują aktywności seksualnej z osobami obcymi i na tej podstawie wyciągają wniosek o
domniemanej aseksualności). Powyższe problemy wynikają z faktu iż termin aseksualność i
ten sposób jego rozumienia wywiedziony został przez same osoby zainteresowane i nie
posiada nadal mocnych podstaw naukowych. Wydaje się, że pojęcie to dopiero wchodzi do
dyskursu naukowego i pomimo iż sami badacze zjawiska (np. Gupta, 2017a, Pinto, 2014)
posługują się w nomenklaturą zaczerpniętą ze strony internetowej, uznanie aseksualności za
fakt naukowy i nie budzący wszelkich wątpliwości wymagać będzie dalszych badań i
weryfikacji.

1.3.3. Samodefiniowanie się osób aseksualnych i brak pożądania – ujęcie
Prause i Graham
Nieco odmienną definicję aseksualności przyjęły Nicole Prause i Synthia Graham
(2007). W swoim badaniu z 2007 roku przebadały 1146 osób, w tym 40 aseksualnych. Jako
pierwsze, scharakteryzowały aseksualność w kategoriach samozdefiniowania się. Innymi
słowy, osobą aseksualną była ta, która w taki sposób określiła swoją orientację. Autorki
poprosiły badanych, by podali swoją orientację seksualną w pytaniu otwartym i, aby a w
dalszej części badania zaznaczyli ją w formacie pytania zamkniętego. Okazało się, że spośród
40 osób, które określiły się, jako aseksualne wybierając daną orientację z pośród podanych,
tylko połowa (22 osoby) zidentyfikowała się wcześniej w taki sam sposób w pytaniu
otwartym. W większości osoby te zrekrutowano ze strony AVEN. Zróżnicowanie po
względem odpowiedzi spontanicznej i pytania zamkniętego wskazuje to, że nie wszystkie
osoby traktują aseksualność w kategoriach orientacji i niejednokrotnie wybierają inny rodzaj
odpowiedzi, gdy określają się samoistnie. Może to sugerować różnorodny sposób rozumienia
aseksualności i samego pojęcia orientacji seksualnej, utożsamianej np. z pociągiem
romantycznym (zgodnie ze wskazaniami autorów AVEN).
Co ciekawe, jednym z elementów badania było również pytanie, podobne do podobne
kluczowego dla Bogaerta (2004) w kwestii definiowania aseksualności pytanie, dotyczące
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pociągu seksualnego. Było ono skonstruowane w następujący sposób: Czy mógłbyś/mogłabyś
wskazać osobę, którą najbardziej pociąga Cię seksualnie? Możliwe odpowiedzi to: tylko
mężczyźni; głównie mężczyźni, ale czasami kobiety; tak samo mężczyźni jak i kobiety; głównie
kobiety, ale czasami mężczyźni, tylko kobiety; żadne z powyższych (Prause, Graham, 2007,
s. 347). Okazało się, że jedynie 17 z 40 osób deklarujących się, jako aseksualne zaznaczyło
odpowiedź wskazującą na brak pociągu seksualnego do jakiejkolwiek płci, co zdaniem
autorek w niewielkim stopniu potwierdzało refleksje Bogaerta (2004), co do znaczenia
pociągu seksualnego, jako predykatora aseksualności. Zdaniem autorek znacznie lepszym
predykatorem jest niski lub zerowy poziom pożądania seksualnego. Uzasadniały to powołując
się na swoje wyniki badań. Wykorzystując szereg testów mierzących poziom pożądania (ang.
sexual desire) i pobudzenia seksualnego (ang. sexual arousal), pokazały, że osoby aseksualne
mają znacząco niższe wyniki w zakresie pragnienia seksu z partnerem, podniecenia
i pobudzenia seksualnego. Tym samym zwróciły one uwagę na kwestię pożądania
seksualnego jako istotnego elementu budującego definicję aseksualności.
Sposób definiowania i sugestie autorek, nasuwają pewne przemyślenia. Oparcie
aseksualności o kryterium samodefiniowania w dość zasadniczy sposób zmienia spojrzenia na
omawiany fenomen. Z metodologicznego punktu widzenia, jest to definicja dość
subiektywna, odgórnie zakładająca, że dana osoba zna konkretną terminologię i pojęcie
aseksualności. Bierze ono zatem pod uwagę tylko te osoby, które potrafią się w kontekście tej
terminologii zdefiniować, czyli jak można przypuszczać takie, które zaznajomione są
z portalem AVEN, na którym szerzy się informacje z tego zakresu. Co jednak w przypadku,
gdy osoba nie zna pojęcia aseksualności lub mylnie go interpretuje? W tym momencie,
opierając badania tylko o samodefiniowanie, należy pamiętać, że badany jest tylko pewien
wybrany fragment rzeczywistości, który może nie oddawać jej całościowego charakteru.
Prause i Graham (2007) zwróciły również uwagę na znaczenie pożądania w opozycji do
pociągu seksualnego. Warto jednak zauważyć, że takie podejście, choć warte dalszej uwagi
i weryfikacji, wywiedzione zostało na podstawie kwestionariuszy pożądania przeznaczonych
między innymi do badania dysfunkcji seksualnych, niosą

więc tym samym ryzyko

nieprzystawalności do badanej populacji, co podkreśla także literatura przedmiotu
(Hinderliter, 2009). Kwestia użyteczności samodefinicji osób aseksualnych i odczuwanego
przez nich pożądania seksualnego została szerzej poruszona w rozdziale 1.5.
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1.3.4. Kategoria braku zachowań seksualnych – definicja Sherrer
W 2008 roku, Kristin Sherrer przeprowadziła szereg wywiadów z osobami
aseksualnymi, a jego wyniki wskazały, że zachowanie seksualne, a raczej jego brak, stanowi
niekiedy podstawę definicji dla niektórych osób aseksualnych. W badaniu autorki, dla 27
osób z próby 102 respondentów, zrekrutowanych poprzez stronę AVEN to właśnie brak
aktywności i niepodejmowanie kontaktów seksualnych (nawet pomimo deklarowanego
pociągu seksualnego) stanowiło istotę aseksualności (Sherrer, 2008).
Taki sposób definiowanie zjawiska spotyka się ze sporą krytyką. Jak łatwo zauważyć,
niepodejmowanie kontaktów seksualnych może mieć różne przyczyny, co uwydatnia brak
precyzyjności kryterium. Niepodejmowanie kontaktów seksualnych stało się szczególnie
problematyczne w obliczu badań obrazujących aktywność seksualną (patrz rozdział 1.8.1.).
Kryterium to uznano szybko w literaturze przedmiotu za nieprzekonujące i obecnie uznaje się
go za najmniej przydatne.

1.4. Aseksualność jako czwarta orientacja seksualna? Próba krytycznej
refleksji
Niemalże

od

początku

zaistnienia

aseksualności

w

dyskursie

naukowym,

zainteresowanie badaczy tą problematyką w naturalny sposób zaowocowało pytaniem o to
czy aseksualność jest lub może stać się formą orientacji seksualnej. W świetle aktualnej
wiedzy na temat tego czym jest i co uznaje się za orientację, odpowiedź na to pytanie nie jest
prosta. Traktowanie aseksualności w kategoriach orientacji zdaje się budzić sporo
kontrowersji i zastrzeżeń. Poniższa refleksja stanowi analizę wskazywanych w literaturze
przedmiotu źródeł koncepcji aseksualności jako orientacji seksualnej, stanowisk wybranych
badaczy i ich argumentacji, jak również próbę przyjrzenia się aktualnej definicji orientacji
seksualnej i oceny możliwości wpisania w nie jej nowej – aseksualnej formy.
Wydaje się, że źródło dyskusji na temat tego czy aseksualność można uznać za formę
orientacji tkwi zasadniczo w jej odmiennym od klinicznego zapleczu historycznym. Zwrócił
na to uwagę Hinderliter, który analizując podobieństwa i różnice między aseksualnością i
zaburzeniami pożądania, podkreślał różne tradycje z jakich wywodzą się oba fenomeny, a
tym samym różne sposoby ich definiowania. W opozycji do tradycji klinicznej, która od lat
siedemdziesiątych skupia się na ujmowaniu braku pożądania tylko jako pewnej formy
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dysfunkcji, tematyka aseksualności wyrastając nie jako z tradycji społecznej i traktuje brak
pożądania czy raczej – brak pociągu seksualnego, głównie w kategoriach normy seksualnej
(Hinderliter, 2013). Powyższe rozróżnienie niesie w efekcie określone konsekwencje.
Potrzeba uzasadnienia odróżnienia aseksualności od pewnych form dysfunkcji seksualnych
(głównie zaburzeń pożądania seksualnego, ang. Hypoactive Sexual Desire Disorder, w
skrócie HSDD) w naturalny sposób prowokuje dyskusję na temat możliwości wyodrębnienia
orientacji aseksualnej. Fakt ten, całkowicie zmieniłby bowiem w odbiorze społecznym status
aseksualności,

uprawomocniając

w

ten

sposób

jej

istnienie.

Co

więcej,

owe

odpatologizowanie aseksualności o którym pisał Bogaert (2006), przełożyłoby się znacząco
na poprawę społecznej oceny osób aseksualnych, spotykających się często z różnymi formami
dyskryminacji i stygmatyzacją (rozdział 1.6.). Warto zauważyć, że taki sposób myślenia o
aseksualności, od początku propagowany był przez autorów platformy AVEN, którego celem
stała się edukacja społeczeństwa w zakresie traktowania aseksualności jako formy orientacji.
Jak wskazuje Hinderliter różnorodne inicjatywny podejmowane przez AVEN, w znaczący
sposób przyczyniają się do tego, że społeczeństwo zaczyna myśleć o aseksualności w
kategoriach i terminach związanych ze zrozumieniem, szacunkiem i akceptacją, a więc
terminach zarezerwowanych dla orientacji, a zwłaszcza orientacji nieheteronormatywnych
(Hinderliter, 2013, s.172). W tym sensie, działalność AVEN nawiązuje do tradycji ruchów
LGB, które stają się dla osób aseksualnych pewnego rodzaju inspiracją. Tak, jak dla LGB
ogromnym sukcesem było usunięcie homoseksualizmu z kryteriów DSM w 1973 roku, tak dla
osób aseksualnych jak pisze badacz, sukcesem byłoby uściślenie symptomów HSDD i
podtrzymanie kryteriów w opozycji do aseksualności (Hinderliter, 2013, s. 174). Póki co,
konsekwentnie udaje się to, patrząc chociażby na najnowsze kryteria diagnostyczne DSM V,
gdzie wyraźnie podkreśla się odrębność dysfunkcji seksualnych i aseksualności, głównie z
uwagi na niespełnione kryterium cierpienia (APA, 2013).
Choć postawienie wyraźnej granicy między zaburzeniem, a aseksualnością stanowi jak
można by sądzić pierwszy krok do uznania jej za nowy rodzaj orientacji, problemem staje się
brak przekonujących argumentów na to, że aseksualność można potraktować podobnie jak
heteroseksualność czy homoseksualność. Solidnym dowodem i pewnym rozwiązaniem
mogłyby być doniesienia o jej biologicznym uwarunkowaniu, a więc argument o
determinizmie biologicznym, przywoływany często w dyskusji o orientacji seksualnej. W
ujęciu esencjalistycznym zakłada się, że seksualność danej osoby i odczuwanie przez nią
pociągu seksualnego (oraz jego kierunek), nie wynika z jej wyboru, ale stanowi swego
rodzaju konieczność podyktowaną przez naturę (DeLamater, Hyde, 1998). Pogląd ten,
34

podnoszony często w przypadku homoseksualności, uzasadnia traktowanie go jako orientacji,
a przy okazji sprzyja bardziej pozytywnej ocenie społecznej i przeciwdziała homofobii
(mówiąc wprost - dana osoba nie wybiera homoseksualności, ale podobnie jak w przypadku
osób heteroseksualnych - rodzi się z określoną skłonnością) (Fraser, 1999, za: Pacho, 2013).
Rozważania tego typu zaczynają być powoli widoczne także w kontekście aseksualności, by
w konsekwencji przekładać się na coraz częściej podejmowane przez badaczy – choć nadal
nieśmiałe – próby poszukiwania biologicznych determinantów aseksualności. Na znaczenie
biologii zwraca przede wszystkim uwagę Bogaert, który już w jednym z pierwszych badań
wspomniał o

biologicznych korelatach i predykatorach aseksualności (późniejszy wiek

pierwszej miesiączki, budowa sylwetki itp.) sugerując, że mogą mieć one pewne znaczenie w
rozwoju mechanizmów związanych z orientacją seksualną (Bogaert, 2004, 2006). Pisał on,
możliwe jest istnienie biologicznych predyspozycji do braku pociągu seksualnego w stosunku
do innych ludzi, co w przypadku tych osób oznaczać może zasadniczą predyspozycję do
orientacji aseksualnej (Bogaert, 2006, s. 246). Podejście Bogaerta potwierdzają w pewnym
stopniu najnowsze sugestie z literatury. Znamienne stają się tutaj zwłaszcza nie dawno
przeprowadzone badania Morag Yule, Lori Brotto i Borisa Gorzalki (2014). Dokonywali oni
pomiarów biologicznych markerów takich jak prawo i leworęczność, ilość starszego
rodzeństwa oraz specyficzny stosunek długości wybranych palców dłoni, a więc cech
kształtujących się na skutek hormonalnych wpływów już w okresie prenatalnym, które
według badaczy różnicują orientację seksualną. Wskaźniki takie jak częstsza leworęczność,
większa liczba rodzeństwa u mężczyzn homoseksualnych oraz mniejszy u lesbijek niż u
kobiet heteroseksualnych stosunek długości palca wskazującego i serdecznego, były przez
autorów badane w populacji osób aseksualnych (325 badanych) w porównaniu do populacji
osób heteroseksualnych (690 badanych) i nie –heteroseksualnych (285 badanych). Zdaniem
autorów wyniki badania wskazując na pewien odmienny rozwój w wieku prenatalnym,
uzasadniają po części biologiczne hipotezy o braku pociągu seksualnego, a tym samym
wskazując na możliwość traktowania aseksualności w kategoriach nowej orientacji
seksualnej. Wśród osób aseksualnych, w porównaniu do heteroseksualnych, dwa i pół razy
częściej spotkać można było osoby leworęczne, które posiadały ponadto większą ilość
rodzeństwa. Aseksualni i nie heteronormatywni mężczyźni mieli zazwyczaj młodsze
rodzeństwo, zaś aseksualne kobiety miały rodzeństwo starsze w porównaniu do kobiet
heteroseksualnych. Nie zanotowano natomiast istotnych statystycznie różnic w zakresie
długości placów dłoni.
Pomimo iż powyższe doniesienia rzucają nowe światło na kwestię aseksualności,
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stanowią aktualnie bardzo nie wielki fragment badań nad jej przyczynami, będąc dotychczas
jedynie zalążkiem wiedzy z tego zakresu. Co więcej, zdaniem Sherrer, związek między
esencjalizmem biologicznym, a aseksualnością niesie ze sobą pewne komplikacje (Sherrer,
2008). Pisze ona, że choć z jednej strony biologiczne dowody na uwarunkowanie
aseksualności stanowią argument na rzecz traktowania jej jako orientacji, z drugiej jednak,
kwestionują w pewnym sensie esencjalistyczne rozumienie seksualności człowieka w ogóle.
Warto zauważyć bowiem, że orientacją staje się tutaj już nie tylko uwarunkowany
biologicznie pociąg seksualny (ukierunkowany na przeciwną lub tą samą płeć), ale co więcej,
uwarunkowany biologicznie jego brak. W tym właśnie sensie uwarunkowana biologicznie
aseksualność zakwestionowałaby powszechne tradycyjne przekonanie o naturze człowieka,
ukazując ją, jak podkreśla Gressgard, w zupełnie nowym świetle (Bishop, 2013).
Wydaje się zatem, że dyskusja na temat tego czy aseksualność można uznać za
orientację seksualną czy nie, dotyczyć będzie już nie tylko tego czy podobnie jak w
przypadku homoseksualizmu czy heteroseksualizmu jest ona biologicznie zdeterminowana,
ale również – a może przede wszystkim – sposobu rozumienia samej orientacji i pytania czy
można mówić o orientacji i nazwać tym określeniem również stan, w którym brakuje pociągu
seksualnego. Warto zatem przyjrzeć się jakie jest obecne stanowisko badaczy i zapytać: co
uznaje się za orientację seksualną i jak się ją definiuje? Słownik Psychologii ujmuje słowo
orientacja jako „świadomość położenia, w jakim człowiek się znajduje, rozeznanie się w
sytuacji (…) zarówno dosłownie, w odniesieniu do przestrzeni fizycznej i czasu, jak i szerzej,
w odniesieniu do miejsca w sensie przenośnym, w kategoriach społecznych, interpersonalnych
i pojęciowych ram” a także jako „skłanianie się ku czemuś lub skupianie się na czymś (Reber,
Reber, 2008, s.485). Idąc tym tropem, można stwierdzić, że pojęcie orientacji seksualnej
będzie zatem wskazywało i umożliwiało człowiekowi zorientowanie czy też rozeznanie się
we własnej seksualności, na podstawie dominującego upodobania czy skłonności‖(Colman,
2009, s.567). Owa skłonność do danej osoby ma zarówno charakter seksualny jak i
emocjonalny. Zwrócił na to uwagę już Fritz Klein, który podejmując w latach 80 próbę
charakterystyki orientacji seksualnej, posługiwał się pojęciem tzw. pociągu seksualnego jak i
preferencji uczuciowych (Klein, 1978). Warto zauważyć, że podejście to jest nadal aktualne.
Współczesne rozumienie orientacji seksualnej jest zgodne z jego poglądami i opiera się
zasadniczo na dwóch terminach: pociągu seksualnym oraz pociągu emocjonalnym (inaczej
uczuciowym czy też romantycznym). Taką definicję orientacji upowszechnia między innymi
Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, które wskazuje, że orientację seksualną buduje pociąg
erotyczny i uczuciowy wobec mężczyzn, kobiet lub obu płci (PTS, 2016). Podkreślenie
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znaczenia zarówno komponentu seksualnego jak i romantycznego (a zwłaszcza używanie
terminu pociągu seksualnego czy uczuciowego) nawiązuje również do koncepcji i badań nad
orientacją prowadzonych obecnie przez Lisę Diamond i stworzonego przez nią
biobehawioralnego modelu pożądania i miłości (ang. biobehavioral model). Zdaniem
badaczki, orientację seksualną winno się rozpatrywać na dwóch wymiarach: seksualnym i
emocjonalnym. Oba systemy są od siebie względnie niezależne, ponieważ stoją za nimi
odmienne procesy społeczne i neurobiologiczne. Podczas gdy reakcje seksualne i pożądanie
opierają się na ewolucyjnej potrzebie reprodukcji, uczucie romantyczne wiąże się z potrzebą
stałego związku między partnerami, która choć zwiększa sukces reprodukcyjny, ewoluowała
prawdopodobnie z systemu opieki nad potomstwem i nawiązywanej wówczas więzi
emocjonalnej. Innymi słowy, zdaniem autorki, romantyczne uczucie między partnerami jest
dorosłą wersją uczucia między niemowlęciem, a jego opiekunem (Diamond, 2003, s. 175). Za
pojęciem orientacji stoi więc przekonanie, że każdy człowiek zorientowany jest nie tylko
seksualnie, ale również uczuciowo.
Choć jak wskazuje literatura, to właśnie zaangażowanie emocjonalne, a nie
zainteresowanie seksualne będzie dla wielu osób czynnikiem bardziej istotnym (Długołęcka,
2010, s. 96), takie ujęcie orientacji seksualnej nie jest do końca wystarczające w kontekście
aseksualności. Problematyczna staje się tu budowa samej definicji orientacji seksualnej i
użyty w niej spójnik i. Zgodnie z zasadami logiki, wskazuje on jednoznacznie na
nierozerwalność i konieczność wystąpienia zarówno pociągu emocjonalnego/romantycznego
jak i pociągu seksualnego. W tym miejscu, wykluczone zostają więc osoby aseksualne,
którym nadal brakuje pociągu seksualnego pomimo iż wymiar emocjonalny jak deklarują ma
dla nich ogromne znaczenie. Choć sprawa zdaje się być przesądzona, ostatnio obserwuje się
pewną zmianę myślenia o naturze seksualnej człowieka czego dowodem jest najnowsza
definicja orientacji, znajdującą się aktualnie na stronie APA. Chociaż za trzy główne
kategorie orientacji wskazuje się tutaj nadal heteroseksualność, homoseksualność i
biseksualność, sam sposób rozumienia orientacji seksualnej jest już zdecydowanie mniej
radykalny. Zdaniem autorów Orientacja seksualna odnosi się do trwałego wzoru odczuwania
emocjonalnego, romantycznego i / lub seksualnego pociągu (ang. emotional, romantic and/or
sexual attractions) do mężczyzn kobiet lub obu płci jednocześnie. Orientacja seksualna
związana jest również z poczuciem tożsamości osoby, opartym na tym pociągu oraz
związanym z zachowaniem i członkostwem w określonej społeczności (…) ludzie wyrażają
swoją orientację poprzez zachowania skierowane w stronę innych osób, w tym takie proste
czynności jak całowanie czy przytulanie. Tak więc orientacja seksualna jest ściśle związana z
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intymnymi, osobistymi relacjami, które głęboko odczuwalne potrzeby miłości, przywiązania i
intymności. Oprócz zachowań seksualnych, więzy te obejmują między innymi nieseksualną,
fizyczną bliskość (ang. nonsexual physical affection) między partnerami, posiadanie
wspólnych

celów

i

wartości,

wzajemne

wsparcie

i

ciągłe

zaangażowanie

(http://www.apa.org/topics/lgbt/orientation.aspx, data pobrania 12.04.2018, tłum. własne).
Widać wyraźnie, że ta rozbudowana definicja, w pierwszej kolejności kładzie nacisk na
komponent emocjonalno – romantyczny, a dopiero potem seksualny. Co więcej, uwagę
zwraca nie tylko podkreślenie wymiaru romantyczności (a dokładnie termin pociąg
romantyczny), ale przede wszystkim subtelna różnica w budowie definicji – dodanie spójnika
lub do spójnika i, co przekłada się na możliwości interpretacyjne w zakresie obu elementów
budujących pojęcie. Wskazuje to na odrębność obu systemów (zasugerowaną przez Diamond)
i na fakt, że o orientacji można mówić także wtedy, gdy daną osobę pociąga ktoś jedynie w
sposób romantyczny, a niekoniecznie seksualny. Widać zatem wyraźnie, że najnowsza
koncepcja orientacji seksualnej uwzględnia nie wprost również osoby, które nie odczuwają
pociągu seksualnego, a elastyczność definicji daje całkiem spore możliwości interpretacyjne i
staje się furtką dla osób aseksualnych. Skoro tak, dlaczego wciąż brakuje oficjalnie
stworzonej, czwartej kategorii? Wydaje się, że decyzja ta nie jest podjęta ponieważ
stworzenie kolejnej kategorii niesie ze sobą szereg problemów i kontrowersji.
Argumentem za, wydaje się być bezsprzecznie kwestia powszechności utożsamiania i
kojarzenia orientacji seksualnej głównie lub wyłącznie z pociągiem seksualnym. Chociaż z
naukowego punktu widzenia, uważa się obecnie, że kiedy mowa o orientacji mowa zarówno o
pociągu romantycznym jak i/ lub seksualnym (podkreśla się zatem możliwość wystąpienia
tylko pociągu romantycznego przy braku pociągu seksualnego), w powszechnej opinii,
orientacja seksualna zdaje się być nierozerwalnie związana z odczuwaniem tego drugiego.
Innymi słowy, społeczna interpretacja np. orientacji homoseksualnej będzie raczej taka, iż jest
to osoba odczuwająca pociąg seksualny do mężczyzn, a nie np. jedynie pociąg romantyczny.
Obwiązujące obecnie

trzy kategorie

orientacji:

homoseksualizm, heteroseksualizm,

biseksualizm, choć z definicji uwzględniają również osoby odczuwające tylko pociąg
romantyczny, są zarazem niewystarczające w praktyce i mogą wprowadzać daną osobę w
błąd. Potwierdza to Lisa Diamond, która pisze, że budowa pojęcia orientacji seksualnej
wskazuje de facto tylko na aspekt seksualny i tak też jest rozumiana w powszechnym użyciu.
Choć zdaniem badaczki powinno się mówić raczej o orientacji seksualno – romantycznej czy
też szerzej o tzw. orientacji partnerskiej, ze względu na szeroką skalę używania terminu
orientacji seksualnej w literaturze naukowej i niemożność jego zastąpienia, pozostaje mieć na
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uwadze fakt, iż ma on szersze – poza seksualnym – znaczenie (Diamond, 2003, s. 174). O ile
jest to zrozumiałe dla większości badaczy seksualności, o tyle, jak można się spodziewać,
przeciętny człowiek będzie raczej rozumiał orientację seksualną w węższym sensie. W tym
świetle proponowana kategoria orientacji aseksualnej, stawiałaby głównie nacisk i niosła
informację dla otoczenia o nie odczuwaniu pociągu seksualnego, kładąc głównie nacisk na
komponent romantyczny. Wobec powyższych sugestii, nie dziwi zatem specyficzna
nomenklatura używana przez osoby aseksualne (jak również samych badaczy np. Brotto i in.,
2010) nawiązująca do koncepcji Diamond, które mówiąc o aseksualności, posługują się
pojęciem orientacji aseksualnej w znaczeniu orientacji romantycznej, tworząc na jej bazie
terminologię osób np. homoromantycznych czy heteroromantycznych obrazującą kierunek
odczuwanego przez nich wyłącznie pociągu romantycznego.
Choć argument ten wydaje się słuszny, problem z wprowadzeniem czwartej kategorii
orientacji jest nieco bardziej skomplikowany i jak się wydaje dotyczy przede wszystkim
wymiaru pragmatycznego. Przede wszystkim, brak wprowadzenia kategorii aseksualna
utrudnia fakt braku zgodności wśród badaczy co do tego, kogo można nazwać osobą
aseksualną oraz tego czy kategoria orientacji aseksualnej odzwierciedlałaby faktyczny
różnorodny sposób interpretowania słowa aseksualny. Mówiąc wprost czy za osoby
aseksualne należałoby uznać tylko te, które nie odczuwają pociągu seksualnego długotrwale
(ujęcie Bogaerta), czy może również te, które nie odczuwają pociągu seksualnego, ale różnią
się pod tym względem w taki sposób, że definiują się np. jako aseksualne aromantyczne,
demiseksualne czy greyseksualne (ujęcie autorów AVEN)? W przypadku uwzględnienia osób
aseksualnych aromantycznych pojawia się wątpliwość – czy z uwagi na jednoczesny brak obu
elementów, zarówno pociągu romantycznego jak i seksualnego można w ogóle nadal mówić o
jakiejkolwiek orientacji czy to w tym przypadku nie trzeba raczej mówić o jej braku. W
przypadku osób demiseksualnych lub greyseksualnych – czy pojęcie orientacji aseksualnej
jest tu właściwe i czy faktycznie w odniesieniu do tych osób, nie lepiej byłoby używać
dotychczasowych kategorii (heteroseksualny, homoseksualny itp.) ze względu na odczuwany
mimo wszystko okresowo pociąg seksualny lub co więcej, czy kategoria ta nie byłaby
nadużywana w przypadku gdy u danej osoby mówić by można raczej o zaburzeniach
pożądania niż aseksualności. Choć zatem z jednej strony, kategoria orientacji aseksualnej
byłaby użyteczna w praktyce (wskazując wyraźnie np. partnerowi na odmienność seksualną
danej osoby), z drugiej, powyższe uwagi sugerują, że wprowadzenie jej mogłoby na dzień
dzisiejszy prowadzić do jeszcze większego zamieszania i/lub pociągnęło za sobą potrzebę
tworzenia dalszych pod-typów.
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Analizując powyższy problem, nie sposób pominąć również znaczenia coraz częściej
wysuwanej krytyki pod adresem samego pojęcia orientacji seksualnej. Pisze o tym
prof. Lew – Starowicz podkreślając, że pojęcie to dla wielu badaczy jest aktualnie terminem
dość niefortunnym, o niejasnych kryteriach, a przede wszystkim niewystarczającym bo
będącym wytworem uproszczonej kategoryzacji społecznych zjawisk. W konsekwencji
preferują oni w miejsce pojęcia orientacji seksualnej – pojęcie tożsamości seksualnej, które
akcentuje rolę podmiotowości i subiektywności w określaniu własnej seksualności i płci
(Starowicz, 2010, s. 27). Przykładem zwolennika takiego podejścia jest między innymi jeden
z najbardziej cenionych seksuologów John Bancroft, który za główną zaletę pojęcia
tożsamości seksualnej wskazuje jego neutralność. W opozycji do często upolitycznionej i
naznaczonej determinizmem biologicznym orientacji seksualnej, mniej radykalne pojęcie
tożsamości podkreśla jego zdaniem znaczenie kontekstu społecznego w poszukiwaniu
odpowiedzi na pytanie kim jestem pod względem seksualnym? (Bancroft, 2011, s. 166 – 167).
Być może również z tego powodu, częściej wybieranym i używanym przez badaczy w
kontekście aseksualności staje się bardziej elastyczne, a zarazem pojemne znaczeniowo
pojęcie tożsamości aseksualnej (Sherrer, 2008; Pacho, 2013, Gupta, 2017a). Traktowanie i
nazywanie aseksualności jako formy tożsamości, a nie stricte orientacji seksualnej staje się w
tym sensie dla badaczy bezpieczniejsze. W trafny sposób podsumowuje to Magdalena Mijas
(2011), która podkreśla, że choć kwestia uznania aseksualności za orientację seksualną jest
nadal w fazie konceptualizacji nie ulega jednak wątpliwości, że w literaturze przedmiotu
istnieje powszechna zgoda na aseksualną tożsamość obejmującą rozpoznanie, identyfikację i
akceptację własnych preferencji seksualnych (w tym wypadku ich braku) (Mohr, 2002; za:
Brotto i in., 2008). Biorąc pod uwagę fakt, że określenie własnej tożsamości stanowi
podstawę autoekspresji i wiąże się z zaspokojeniem istotnych potrzeb związanych z
funkcjonowaniem we współczesnym świecie, nie sposób takiej możliwości osobom
aseksualnym odmówić. Specyficzne konstrukcje aseksualnej tożsamości doczekały się już
pewnych opracowań i wydaje się, że skupiają coraz większą uwagę badaczy (Mijas, 2011,
s. 204).
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania wydaje się, że mówienie o orientacji
aseksualnej wydaje się na dzień dzisiejszy stanowiskiem dość ryzykownym (stąd preferowane
w niniejszej pracy pojęcie tożsamości). Z uwagi na fakt nielicznych badań z zakresu
aseksualności (w tym jej biologicznych podstaw), a przede wszystkim wielość propozycji co
do tego czym jest aseksualność i kogo tak naprawdę można nazwać osobą aseksualną, nie
istnieje obecnie oficjalna kategoria orientacji aseksualnej. Pogląd ten jest zgodny ze
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stanowiskiem APA, które nadal nie uwzględnia w definicji orientacji seksualnej kategorii
orientacji aseksualnej, choć sugeruje jednocześnie możliwość nieodczuwania pociągu
seksualnego przy jednoczesnym odczuwaniu pociągu romantycznego. Wydaje się zatem, że
wprowadzenie pojęcia orientacji aseksualnej jest aktualnie raczej pewnym procesem dążenia
do niż faktem. Ma on miejsce tu i teraz, a traktowanie aseksualności jako orientacji jest formą
zmiany (również w zakresie pojęć), która dopiero ma nastąpić. Pisze o tym między innymi
prof. Starowicz, wskazując, że kategoria orientacji aseksualnej stanie się prawdopodobnie w
przyszłości kategorią oficjalną, dodając, że choć przyczyny samej aseksualności nie są
aktualnie wyjaśnione istnieje potrzeba by różnicować ją z zaburzeniami pożądania,
podniecenia seksualnego, z zanikiem lub brakiem potrzeb seksualnych oraz awersją seksualną
(Starowicz, 2010, s. 27 – 28). Fakt wprowadzenia kolejnej orientacji wydaje się być również
nieunikniony z uwagi na wpływy społeczne, a zwłaszcza działania ruchu AVEN, analogiczne
do niegdysiejszych działań ruchów LGBT. AVEN staje się obecnie kolektywnym głosem
społeczności aseksualnej, który działa na rzecz pozytywnego odbioru aseksualności,
przypominając

tym

samym

ruchy

aktywistów

homoseksualnych,

których

naciski

doprowadziły w latach siedemdziesiątych do zmian społeczno-politycznych w zakresie
homoseksualności. Choć zatem całkiem możliwe, że w przyszłości definicja orientacji
seksualnej uwzględniać będzie cztery kategorie (w tym aseksualną) to z uwagi na aktualne
wątpliwości i kontrowersje wokół fenomenu aseksualności, w niniejszej pracy, zgodnie z
nomenklaturą większości badaczy, aseksualność traktowana jest raczej z perspektywy
tożsamości niż kolejnej orientacji seksualnej.

1.5.

Problemy definicyjne i ich implikacje praktyczne
Andrew Hinderliter zwrócił uwagę, że jednym z najbardziej istotnych aspektów

prowadzenia badań na temat aseksualności, a zarazem kwestią, która nastręcza badaczom
najwięcej problemów jest operacyjna definicja aseksualności (2009, s. 620). Zdaniem autora,
powinna się ona cechować wysoką swoistością jak i wrażliwością, co oznacza mniej więcej,
że idealna definicja byłaby wysoce precyzyjna, a jednocześnie pozwalałaby na
zidentyfikowanie i zaklasyfikowanie jako aseksualnych jak największej liczby osób. Patrząc
jednak na wielość ujęć definicyjnych przedstawionych w poprzednim rozdziale (brak pociągu
seksualnego, samoidentyfikowanie się czy brak aktywności seksualnej), decyzja o tym, która
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definicja jest najlepsza przysparza sporych trudności.
Pewną próbę oszacowania, które kryterium, a zarazem która definicja aseksualności
jest najbardziej przydatna, podjęli Van Houdenhove i in. (2015b). W badaniu uczestniczyło
566 osób zrekrutowanych przez portal AVEN w wieku od 18 do 72 lat. Badacze
zaklasyfikowali osoby aseksualne na podstawie samookreślenia swojej orientacji, braku
pociągu seksualnego lub braku aktywności seksualnej. Kryterium samoidentyfikacji oparte
było o pytanie Jak byś się określił?, z wyborem odpowiedzi, wśród których jedna wskazywała
na orientację aseksualną. Brak pociągu seksualnego weryfikowano na podstawie odpowiedzi
na pytanie zamknięte, Do kogo odczuwasz pociąg seksualny?. Możliwych było 5 odpowiedzi,
w tym, Nie odczuwam pociągu seksualnego do nikogo. Brak zachowań seksualnych z kolei,
sprawdzany był poprzez pytanie Czy kiedykolwiek uprawiałeś seks?, gdzie seks zdefiniowano,
jako jakikolwiek kontakt seksualny obejmujący genitalia. Uczestnicy badania zostali także
poproszeni o wskazanie kryterium, które ich zdaniem jest najbardziej istotne w
charakterystyce aseksualności i jego ocenę na 5 stopniowej skali, od najbardziej ważny do
najmniej ważny. Wyniki badania wskazały wady i zalety poszczególnych kryteriów.
Kryterium samookreślenia aseksualności pozwoliło na identyfikację 71,3% badanych, brak
pociągu seksualnego 69,2%, natomiast brak zachowania seksualnego okazał się kryterium
najsłabszym i sprawdził się tylko w 48,5%. W przypadku łączonych kryteriów, na największe
oszacowania pozwoliło połączenie kryterium samoidentyfikacji i braku pociągu seksualnego
(57,6% = 303 osoby). Najbardziej znaczącym w opinii osób aseksualnych, okazało się z kolei
kryterium braku pociągu seksualnego, które wskazało aż 81,4% . Mniej niż połowa badanych
uznała za ważne kryterium samoidentyfikacji (43,3%) oraz kryterium od zawsze tak czułem
(45,4%). Najmniej istotnym kryterium okazało się być ponownie brak zachowań seksualnych
z partnerem oraz brak masturbacji, za ważne określiło je odpowiednio 33,8 % i 13,9%
uczestników, co potwierdziło wcześniejsze sugestie w literaturze przedmiotu na temat niskiej
przydatności kryterium zachowania seksualnego. W obliczu powyższych wyników,
najbardziej wrażliwym kryterium okazało się być samozdefiniowanie. Wysoka wrażliwość
była podkreślana jako zaleta już znacznie wcześniej, w badaniach Prause i Graham (2007),
w którym pozwoliła scharakteryzować większą liczbę osób niż mało wrażliwe, (aczkolwiek
bardziej specyficzne) kryterium pociągu seksualnego (wśród osób, które samoidentyfikowały
się jako aseksualne, tylko 41, 5% odczuwało brak pociągu seksualnego, wśród osób, które
wskazały z kolei na brak pociągu aż 89, 5 % identyfikowało się jako aseksualne). Pomimo
tego, Hinderliter (2009) wskazał pewne zastrzeżenia do samodefiniowania i trudności z jego
zastosowaniem. Chodzi o sposób, w jaki badacze prosili respondentów o określenie swojej
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orientacji, który jak pokazały badania, miał wpływ na uzyskane wyniki. Wspomniane
wcześniej Prause i Graham (2007) uzyskały inne szacowania zadając pytanie pół-otwarte,
a inne w przypadku pytania zamkniętego wyboru. W badaniu Brotto i in. z kolei (2010), tylko
75% osób, z tych, które przed przystąpieniem do badania zdefiniowało swoją aseksualność,
wskazało odpowiedź aseksualna po raz kolejny w pytaniu o wybór orientacji. Hinderliter
(2009) zasugerował trzy możliwe wytłumaczenia tego typu sytuacji. Po pierwsze, respondenci
zapytani o orientację, mogli koncentrować się na aspekcie romantycznym, po drugie mogli
odczuwać pociąg seksualny w przeszłości i na tej podstawie wybierać rodzaj orientacji lub po
trzecie, będąc jej niepewnym, poza aseksualną, wybierali również inną, która wciąż wydawała
im się bliska. Wobec problemów z definiowaniem orientacji, Van Houdenhove i in. (2015b)
podkreślili, że lepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie definicji o braku pociągu seksualnego.
Zdaniem badaczy przemawiało za tym również kilka innych powodów. Choć kryterium
samookreślenia w największym procencie oszacowało osoby aseksualne, pociąg seksualny
był drugim kluczowym kryterium, a różnica ta, nie była aż tak duża (71,3% do 69,2%). Co
więcej, to właśnie pociąg seksualny zwyciężył w subiektywnym odczuciu badanych,
w którym przeważająca liczba osób (ponad 80%) wskazała go, jako najważniejszy aspekt w
definiowaniu aseksualności. Kolejnym argumentem za, były doniesienia z badań na temat
orientacji seksualnej. Autorzy badania, przypomnieli, że w badaniach na temat
homoseksualizmu to właśnie brak pociągu seksualnego konsekwentnie okazywał się być
najlepszym kryterium i identyfikował największą liczbę osób homoseksualnych, w
przeciwieństwie do słabego kryterium samookreślania się podatnego na wpływ czynników
społecznych (sytuacja, kiedy ktoś identyfikował swoją orientację np. jako heteroseksualną
pod wpływem społeczeństwa, a przejawiał pociąg seksualny do tej samej płci). Ostatnim
argumentem

był

fakt

braku

powszechnej

znajomości

terminu aseksualny wśród

społeczeństwa, a tym samym niemożność zdefiniowania się, gdy brakuje znajomości terminu.
Choć definicja o nie odczuwaniu pociągu seksualnego w porównaniu do samoidentyfikacji
wypadła lepiej, również ona wzbudziła pewne wątpliwości zwłaszcza w kwestii klarowności
samego terminu pociąg seksualny. Lisa Diamond zwróciła uwagę Choć podejmujemy wiele
starań, aby ocenić, jak często ludzie doświadczają pociągu seksualnego do tej samej versus
do przeciwnej płci, w jakim pojawił się on po raz pierwszy, i tak dalej, rzadko zadajemy
pytanie, co dla konkretnego respondenta oznacza słowo „pociąg" oraz jakie subiektywne
myśli i uczucia są ze sobą połączone w tym doświadczeniu. Przypuszczamy, że wszyscy
definiują i doświadczają seksualnego przyciągania w ten sam sposób. Wydaje się być to
naiwnym, jak słynne powiedzenie Potter Stewarta z 1964 roku, w sytuacji, gdy przyznał, że nie
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byłby w stanie określić, czym jest pornografia: "Wiem, kiedy to widzę"” ( Diamond, 2008, s.
126, tłum. własne).
Nie dziwi zatem zarzut Hinderlitera, który zaznaczył, że choć definicja o braku pociągu
seksualnego jest uważana za technicznie dokładną, funkcjonalnie jest problematyczna,
zwłaszcza w kontekście badań ilościowych (Hinderliter, 2009, s.620). Zdaniem autora, osoby
aseksualne, które nigdy nie czuły pociągu seksualnego nie wiedzą, z czym się to wiąże, a
zapytane, mogą mylić go z innymi rodzajami pociągu np. pociągiem romantycznym. Pewnym
potwierdzeniem staje się tu przykład przytoczonych wcześniej badań Van Houdenhove i in.
(2015b) . Wykazano w nich, że pociąg seksualny nie był istotny dla co trzeciej osoby, a
jednym z powodów wskazywanych przez autorów badania była odmienna interpretacja
terminu. Osoby aseksualne zapytane o pociąg, mogły zrozumieć go w sposób ogólny
(rozumiejąc go także, jako brak pociągu romantycznego, który przecież w większości
odczuwają) i nie odnosić go tylko do pociągu seksualnego. Z drugiej strony, w przypadku
niektórych osób, brak pociągu seksualnego nie był stanem permanentnym, tzn. że mogli go
odczuwać okresowo lub w specyficznych okolicznościach jak w przypadku osób
gresyseksualnych czy demiseksualnych. Warto zauważyć, że sprecyzowanie, czym jest
pociąg seksualny i w jaki sposób jest odczuwany przysparza problemów nawet osobom
seksualnym. Zwróciła na to uwagę również Diamond, w swojej książce zatytułowanej, Sexual
Fluidity: Understanding women’s love and desire, gdzie zobrazowała różnorodny sposób
rozumienia pojęcia seksualnego pociągu. Odpowiedzi, jakich udzieliły jej kobiety, były
względem siebie zupełnie nieprzystawalne, a badane tworzyły definicje zarówno w oparciu o
doznania psychiczne, jak i fizyczne (cielesne). Diamond podkreśliła, że kobiety dokonując
opisu pociągu seksualnego posługiwały się często nawiązując do innych pojęć z zakresu
seksualności człowieka. Podczas gdy jedna z odpowiedzi brzmiała pragnienie uprawiania
seksu, a więc de facto, w rozumieniu niektórych badaczy (Spector, Carey, Steinberg, 1996)
dotyczyła pożądania seksualnego, inna uczucie napięcia w pachwinie, ciepło rozchodzące się
po ciele wyraźnie nawiązywała do pojęcia podniecenia seksualnego (Chivers, Rieger, Latty,
Bailey, 2004; Basson, Brotto, 2003). Czym zatem jest tak naprawdę pociąg seksualny i jak go
rozumieć? W literaturze przedmiotu pociąg seksualny pojawia się przede wszystkim, jako
podstawa i czynnik determinujący orientację seksualną (APA, 2015). W tym sensie, rozumie
go także Bogaert i ujmuje go kategoriach komponentu poznawczych, jako subiektywny
sposób spostrzegania erotycznego drugiej osoby (Bogaert, 2006, s.244). Idąc tym tokiem
myślenia, pociąg seksualny staje się czymś nadrzędnym w stosunku do podniecenia czy
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pożądania. W badaniu Brotto i Yule (2011) nad podnieceniem seksualnym, nie
zarejestrowano istotnych różnić u kobiet aseksualnych i seksualnych na poziomie
fizjologicznym w odpowiedzi na bodźce wizualne (film), jednak różnice te przejawiały się
wyraźnie w poziomie pozytywnych emocji i subiektywnej oceny doświadczenia. Zdaniem
Bogaerta taką osobę można uznać za aseksualną tak długo, jak długo nie pojawi się
pozytywny psychiczny pociąg seksualny. W przypadku pożądania rozumianego z kolei, jako
pragnienie aktywności seksualnej, niemożliwym byłoby odczuwanie pożądania do drugiej
osoby, bez odczuwania pociągu seksualnego. Pociąg seksualny staje się, bowiem bazą i
decyduje o tym, na jaką płeć jest ono ukierunkowane. Innymi słowy, nie da się pożądać
konkretnej kobiety, jeśli danej osoby nie pociąga seksualnie płeć żeńska. Bogaert podkreślił
zarazem, że istnieje również specyficzna kategoria osób aseksualnych, które odczuwają tzw.
pożądanie nieukierunkowane. Manifestuje się ono potrzebą spełnienia seksualnego na drodze
aktywności autoerotycznej (masturbacji), ale nie wiąże się z drugą osobą (Bogaert, 2004,
2006). Co ciekawe, badania pożądania seksualnego osób aseksualnych wykazały niskie
wyniki na skali pożądania w diadzie ( aktywność seksualna z partnerem), za to podobne do
osób seksualnych na skali pożądania indywidualnego (ang. solitary), przejawiającego się
poprzez czynność masturbacji (Prause, Graham, 2007). Choć z punktu widzenia badawczego
wydaje się to dość klarowne, niekoniecznie w taki sam sposób odbierane jest przez osoby
badane. Wydaje się, że dla przeciętnego człowieka, terminy pociągu seksualnego, pożądania
seksualnego czy podniecenia stanowią swego rodzaju synonimy i są często używane
wymiennie. Co więcej, dla większości ludzi, pożądanie seksualne czy podniecenie mogą
ponadto stanowić najbardziej wyraziste przejawy ich seksualności. To samo może tyczyć się
osób aseksualnych. Łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której osoba aseksualna nie odczuwa
pociągu seksualnego, ale mówi o tym np. w kategoriach pożądania lub używa tego terminu,
dlatego, bo brak chęci aktywności seksualnej z drugą osobą, jest dla niej najbardziej jaskrawą
konsekwencją aseksualności. Hipoteza ta tłumaczyłaby po części badania Van Houdenhove
i in. (2015b), w których aż 65% wskazało pożądanie za najbardziej ważny element
aseksualności (zaraz po pociągu, na który postawiło ponad 80%).
Dlaczego zatem nie uznać, że aseksualność lepiej scharakteryzowana będzie np.
poprzez brak pożądania? Wydaje się, że poza argumentacją Bogaerta (2006), w której pociąg
wydaje się być pojęciem bardziej nadrzędnym, przyjęcie założenia, że aseksualność to de
facto brak pożądania niosłoby ze sobą dodatkowe problemy. Zdaniem Jacinthe Flore
wiązałoby się z założeniem, że skoro nie ma pożądania tzn. nie jest ono na nikogo
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ukierunkowane, a danej osoby nikt nie pociąga seksualnie. W tym sensie, to pożądanie
determinowałoby czyjąś orientację seksualną (Flore, 2013). Po drugie, dodatkowym
czynnikiem przemawiającym na korzyść użyteczności terminu pociągu seksualnego jest
kwestia zaburzeń pożądania (HSDD), których kryteria koncentrują się właśnie wokół jego
niskiego poziomu lub jego całkowitego braku (Brotto, 2010; Brotto, Yule, 2017). Ujmowanie
aseksualności w kategoriach pociągu seksualnego, nawiązującego do problematyki orientacji
seksualnej, pozwala poniekąd na uniknięcie wydźwięku zachowania patologicznego i jest
bezpieczniejsze (Hinderliter, 2013). Pomimo iż jak wskazują badacze (Chasin, 2011; Van
Houdenhove i in., 2014), granica między aseksualnością, a HSDD jest mało wyraźna,
Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne nadal podkreśla odrębność aseksualności
i zaburzeń pożądania. Gdyby przyjąć założenie o aseksualności, jako braku pożądania,
sugerowałoby to, że osoby aseksualne to w większości osoby z HSDD, w najnowszej wersji
klasyfikacji zaburzeń psychicznych, DSM V można przeczytać, że jeżeli długotrwały (ang.
lifelong) stan braku pożądania lepiej tłumaczy aseksualność danej osoby, wówczas nie
powinno się stwierdzać zaburzenia zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn (APA,
2013).
Wobec sporów i dyskusji oraz znacznego chaosu pojęciowego, wybór sposobu
zoperacjonalizowania aseksualności staje się sporym wyzwaniem. Wielość nieprecyzyjnych
terminów, a zarazem ograniczenia języka, jeśli chodzi o doznania i uczucia seksualne
doskonale obrazuje to, jak bardzo specyficzną, a przez to trudną do badania jest dziedzina
seksualności człowieka. Sytuacja ta staje się trudna, zwłaszcza w przypadku fenomenów
nowych
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niedociągnięcia
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metodologiczne. Mając na uwadze dotychczasowe przesłanki badawcze oraz brak idealnej
definicji aseksualności w literaturze przedmiotu, w niniejszej pracy badawczej uznano, że
najlepszym rozwiązaniem jest przyjęcie definicji o braku pociągu seksualnego. Pomimo
wspomnianych wcześniej wątpliwości, przyjęcie tezy o braku pociągu seksualnego jest na
dzień dzisiejszy stanowiskiem dominującym w literaturze przedmiotu.
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1.6.

Społeczny kontekst aseksualności
Wśród wielu czynników kształtujących ludzką seksualność, kluczową rolę w

literaturze przedmiotu często przypisuje się wpływom społecznym. W tym sensie,
seksualność określana przez Stevena Seidmana jako sedno tożsamości człowieka staje się
konstruktem społecznym, bowiem to otoczenie w realny sposób uczestniczy w procesie jej
tworzenia. Pisze on Ujmowanie seksu jako faktu społecznego oznacza, że niezależnie od tego
czy rzeczywiście rodzimy się z określoną naturą seksualną czynniki społeczne warunkują
znaczenie naszych pragnień i zachowań, sposób ich organizacji oraz to, które przejawy
seksualności są społecznie aprobowane, a które się neguje (Seidman, 2012, s.87). W
zależności od epoki, to społeczeństwo nakłada granice ekspresji seksualnej, wyznacza jej
kierunek, określa sposób interpretacji i oceny zachowań seksualnych, nadając w ten sposób
określony kształt i formę seksualności danej osoby.
Nie inaczej rzecz się ma w przypadku aseksualności, równie wrażliwej na kontekst
historyczny i obowiązującą w danym okresie obyczajowość. Potwierdza to Bancroft, pisząc
stosunkowo nie dawno zakończył się długi okres historii, gdy wyrażanie własnej seksualności
tłumiono lub ograniczano wpływami społeczno – obyczajowymi i religijnymi. W tych
okolicznościach osoba aseksualna doskonale pasowała do wielu aspektów społeczeństwa,
nawet małżeństwa, stanowiąc wyraz obyczajowo – społecznie preferowanej „wartości
domyślnej‖ (Bancroft, 2011, s. 294). Sytuacja uległa znaczącej zmianie wraz z nadejściem
rewolucji seksualnej, kiedy to seks przestał być tematem tabu. Postawy będące niegdyś
wysoko cenioną w społeczeństwie wartością i utożsamiane z ascezą seksualną
(wstrzemięźliwość od kontaktów seksualnych w małżeństwie, celibat), zostały w dużej mierze
wyparte i zastąpione przez permisywność w sferze seksualnej. Choć stwierdzenie, że
negatywna postawa wobec seksu czy idea propagowania czystości np. przez Kościół
Katolicki zostały całkowicie wyparte (zwłaszcza na gruncie polskim) byłoby sporym
nadużyciem, warto podkreślić iż obserwuje się obecnie głębokie zmiany w zakresie
traktowania seksualności człowieka, zarówno na gruncie kulturowym jak i religijnym.
Wyrazem tego jest nie tylko zjawisko tzw. seksualizacji kultury (Attwood, 2006), ale również
odmienna perspektywa chrześcijańska, w której coraz częściej zwraca się uwagę, iż seks jest
wartością, stanowiącą istotną i ważną część małżeństwa, a akt współżycia dopełnia sferę
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życia duchowego partnerów. 2 Choć zatem niewykluczone, że część osób aseksualnych, które
odżegnują się od kwestii seksualnych, nadal całkiem dobrze funkcjonuje w życiu codziennym
(zwłaszcza w środowiskach bardzo konserwatywnych), warto zauważyć, że w obliczu zmian
kulturowych, dla wielu z nich, nie pasująca do współczesnych realiów aseksualność, niesie
negatywne konsekwencje.
W literaturze przedmiotu, podkreśla się, że dla zdecydowanej większości
społeczeństwa termin aseksualny naznaczony jest pejoratywnie, a jego używanie odnosi się
zazwyczaj do grup społecznych, których seksualność z uwagi na ich charakter, jest niejako
zdelegalizowana. Miano aseksualnych społeczeństwo przypisuje zazwyczaj osobom
postrzeganym, jako niezdolnych lub nieuprawnionych do kontaktów seksualnych. Do grona
osób aseksualnych, zalicza się w tym świetle między innymi osoby niepełnosprawne,
(Milligan, Neufeldt, 2001) w podeszłym wieku (Gott, 2005), a także lesbijki będące w
związkach i niepodejmujące aktywności seksualnej (Rothblum, Brehony, 1993). Seks będący
w społeczeństwie wartością, wskazuje tym samym kryterium oceny danej osoby – zdolność
do aktywności seksualnej (Milligan, Neufeldt, 2001). Taki sposób rozumienia aseksualności
odbiega znacząco od definicji badawczych i naukowych koncepcji, a samo zjawisko jest de
facto rozumiane, jako zaprzeczenie seksualności. W tym świetle, osoba aseksualna to taka,
która albo nie posiada seksualności, albo taka, której seksualność jest mocno ograniczona.
Błędna interpretacja terminu aseksualny i nieznajomość zjawiska, skutkuje wieloma
stereotypami, z jakimi muszą mierzyć się osoby aseksualne (Pinto, 2014). Jak podkreśla Stacy
Pinto, dla większości społeczeństwa osoby aseksualne nie potrafią się zakochać, nie uprawiają
seksu, czyli musiały być ofiarami wykorzystywania seksualnego, wybrały celibat lub
abstynencję seksualną, są nieatrakcyjne lub mają zaburzenia osobowości (Pinto, 2014, s. 334).
Pa´draig MacNeela i Aisling Murphy (2015) zwróciły uwagę, że aby uprawomocnić swój tok
myślenia, iż dla wszystkich osób seks odgrywa w życiu ważną rolę, społeczeństwo odrzuca i
zaprzecza aseksualności. Robi to, utożsamiając je ze stanem niedojrzałości psychicznej,
tłumacząc, iż osoby aseksualne nie spotkały jeszcze tej właściwej osoby, posiłkując się
medycznymi przesłankami o zaburzeniach pożądania lub jak w przypadku kobiet, wskazując
na niski poziom zainteresowania seksualnością w ogóle (MacNeela, Murphy, 2015). W tym
sensie, osoby aseksualne doświadczają tego, co w literaturze przedmiotu określa się jako

2

Przykładem zmiany myślenia w Kościele Katolickim jest chociażby działalnośd księdza Ksaverego Knotza i jego
publikacje na temat znaczenia aktu seksualnego m.in. Seks jest boski czyli Erotyka Katolika (2010) , Seks jakiego
nie znacie. Dla małżonków kochających Boga (2009) lub Nie bój się seksu czyli kochaj i rób co chcesz (2009).
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tzw. stres mniejszościowy, związany między innymi z negatywną oceną danej grupy z uwagi
na sprzeczne normy cechujące ogół społeczeństwa (Iniewicz, Grabski, Mijas, 2012). Stres ten
jest odpowiedzią na dyskryminację danej grupy przez grupę stanowiącą większość – w tym
przypadku seksualne społeczeństwo. W badaniu Kristiny Gupty, na pytanie czy kiedykolwiek
czułeś się stygmatyzowany lub marginalizowany ze względu na swoją tożsamość aseksualną,
ponad jedna trzecia badanych odpowiedziała twierdząco, ponad jedna czwarta, że tak, w
niektórych sytuacjach, a tylko dwadzieścia procent badanych zaprzeczyło dyskryminacji
(Gupta, 2017a). Tak liczne odpowiedzi twierdzące świadczą jednoznacznie o braku akceptacji
i istnieniu pewnych form stygmatyzacji osób aseksualnych. Potwierdzają to także wyniki
badania Nicolette Robbins, Kathryn Graff Low i Anny Query, które ukazały że jednym z
głównych powodów dla których osoby aseksualne nie ujawniają swojej odmiennej tożsamości
jest ostracyzm społeczny (Robbins, Graff Low, Query, 2016). Agata Pacho podkreśla, że
osoby aseksualne można z tego powodu przyrównać do innych grup mniejszościowych (tzn.
grup, które cechuje odmienny od heterseksualnego wzorzec seksualności), a zwłaszcza
mniejszości homoseksualnych. Autorka pisze, że tak samo jak homoseksualiści, również
osoby aseksualne doświadczają dyskryminacji i stygmatyzacji, choć co ważne, ma ona w
przypadku obu grup nieco inny charakter. Podczas gdy osoby homoseksualne spostrzegane są
jako te, które powinny się wstydzić, aseksualność widziana jest jako stan niekompletny czy
wadliwy (ang. incomplete) lub kojarzony z niedorozwinięciem (ang. underdeveloped). To
czego doświadczają osoby aseksualne decydujące się na „coming out” to także ignorancja.
Według jednego z członków AVEN, bycie aseksualnym jest trudniejsze niż bycie
homoseksualnym. Jest to spowodowane tym, że najczęstszą reakcją na ten termin jest
niedowierzanie. Potrzeba tłumaczenia czy jest aseksualność powoduje dyskomfort i irytację
(Pacho, 2013, s.29, tłum.własne). Powyższe doniesienia potwierdzają także wyniki innych
badań, w których wykazano, że społeczna ocena osób aseksualnych bywa bardziej negatywna
niż ocena innych, nawet mniej znanych mniejszości seksualnych np. osób sapioseksualnych
(deklarujące pożądanie do osób inteligentnych) (MacInnis, Hodson, 2012). Świadczy to o
tym, że w opinii społecznej, seksualność jest na tyle ważnym aspektem ludzkiej natury, że
osoby nieodczuwające pociągu czy pożądania traktowane są automatycznie jak odmieńcy i
wyrzucani poza nawias społeczeństwa. Natura dyskryminacji i negatywnej oceny
społeczeństwa osób aseksualnych jest zatem zdecydowanie bardziej wyrafinowana i subtelna,
a przez to trudniej dostrzegalna lub wydająca się nie mieć aż takiego znaczenia. Zamiast
bezpośredniej agresji czy ataku, pojawia się częściej niedowierzanie i bagatelizowanie ich
odmiennej seksualności. Dla osób aseksualnych, staje się to jednak tak samo przykre i
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uciążliwe, gdyż stanowi de facto bagatelizowanie ich uczuć, a w pewnym sensie także,
negowanie tożsamości danej osoby.
W konsekwencji, podejmowanie badań na temat aseksualności nabiera, z punktu
widzenia osób aseksualnych, nowego osobistego wymiaru. Ich celem nie jest już tylko
wzbogacenie wiedzy, ale również odczarowanie rzeczywistości, w której osoby aseksualne są
dyskryminowane, z uwagi na swoją odmienność. Wydaje się jednak, że proces akceptacji
społecznej może być w tym przypadku znacznie trudniejszy niż u innych mniejszości
seksualnych. Poczucie, że pociąg seksualny jest nieodzownym elementem życia każdej osoby
jest, bowiem zakorzeniony w opinii społecznej bardzo głęboko. Homoseksualizm, choć
spostrzegany przez niektórych, jako kontrowersyjny czy krytykowany, nadal wskazuje i
świadczy o tym, że jednostka posiada pewne preferencje seksualne. Przeciętnej osobie łatwiej
przyjąć do wiadomości, że ktoś woli uprawiać seks z kimś tej samej płci, niż to, że nie
potrzebuje go wcale. Aseksualność jest zatem dla większości społeczeństwa czymś
nieprawdopodobnym, a nawet trudnym do wyobrażenia, a badacze stoją tym samym przed
niezmiernie trudnym wyzwaniem. Zadanie zmiany społecznego spostrzegania aseksualności
komplikuje jednak fakt trudności, jakie wiążą się z prowadzeniem badań na ten temat.
Negatywny wydźwięk aseksualności wśród społeczeństwa może mieć swoje wyraźne
konsekwencje dla praktyki badawczej. Obawa przed wyjawieniem tożsamości danej osoby
podyktowana

krytyką

społeczeństwa,

może

skutecznie

zniechęcać

potencjalnych

respondentów do udziału w badaniach, utrudniać badaczowi dotarcie do osób aseksualnych, a
w konsekwencji utrudniać zgromadzenie odpowiednio licznej próby badawczej.

1.7.

Kim są osoby aseksualne? Obraz badanej populacji

1.7.1. Charakterystyka socjodemograficzna
Chociaż stworzenie spójnego obrazu badanej populacji, nigdy nie jest to zadaniem
prostym, dotychczasowe badania nad aseksualnością wskazują pewne wyraźne kierunki w
zakresie danych socjodemograficznych.
Przede wszystkim aseksualność deklaruje znacznie większa liczba kobiet niż
mężczyzn. Szacuje się, że liczba kobiet biorących udział w badaniach wahała się średnio od
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60 % do 73,5 %, a więc przeważała w większości badań (Bogaert, 2004; Brotto i inni, 2010;
Poston, Baumle, 2008; Scherrer, 2008), za wyjątkiem badania Prause i Graham (2007).
Przyczyny takiego stanu rzeczy, nie są jeszcze jasne. Z jednej strony może być tak, że
aseksualność dotyczy w większej mierze kobiet, z drugiej strony aseksualni mężczyźni mogą
być mniej skłonni do rozmowy i ukrywają się, ze względu na większą presję społeczną
i spostrzeganie płci męskiej, jako bardziej aktywnej seksualnie (Milhausen, Herold, 1999;
Marks, Fraley, 2005).
Jeśli chodzi o wiek osób aseksualnych, badania pokazały, że wahał się on w przedziale
18 – 66 lat, a więc obejmował niemalże wszystkie etapy rozwoju człowieka (Bogaert, 2004;
Brotto et al., 2010; Brotto & Yule, 2011; Prause & Graham, 2007; Scherrer, 2008).
Wskazywałoby to tym samym, na pewną uniwersalność aseksualności, jako charakterystyki i
obalałoby tym samym podejrzenie, że może ona dotyczyć tylko osób bardzo młodych
(zjawisko tzw. pre-seksualności), które nie odczuwają jeszcze pociągu seksualnego (Bogaert,
2004).
W przypadku wykształcenia, dane dotyczące osób aseksualnych nie są zgodne.
Bogaert (2004), zwrócił uwagę na niższe wykształcenie osób aseksualnych w porównaniu do
nie aseksualnych, jednak wyniki te nie potwierdziły się w kolejnych badaniach (Prause
i Graham, 2007; Brotto i Yule, 2009). Podobny brak zgodności dotyczył szacowania
religijności osób aseksualnych. Wyniki Bogaerta wskazały na związek między religijnością
i aseksualnością, jednak wnioskowanie o zależnościach przyczynowo – skutkowych pozostaje
na etapie hipotez. Zdaniem autora, osoby aseksualne są bardziej religijne, gdyż wartości
religijne są zgodne z propagowanym przez nich stylem życia (i dlatego jest im łatwiej) lub to
właśnie normy religijne wzmacniają aseksualną postawę danej osoby (Bogaert, 2004).
Kolejne badania nie przyniosły rozstrzygnięcia sugestii autora, a ich zróżnicowane wyniki co
do poziomu religijności osób aseksualnych (Brotto i inii, 2010; Van Houdenhove i inni
2015a, Aicken, Mercel. Cassel, 2013) pozostawiły temat otwartym.

1.7.2. Tożsamość aseksualna i proces jej odkrywania
Alicja Długołęcka przyrównała proces konstruowania tożsamości seksualnej (zarówno
homoseksualnej jak i heteroseksualnej) do procesu uczenia się siebie, a więc odkrywania i
asymilowania informacji o swojej seksualności do spójnego obrazu własnego Ja (Długołęcka,
2012, s. 176). Proces ten wydaje się być szczególnie interesujący zwłaszcza w przypadku
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osób, których seksualność nie pokrywa się z heteroseksualnym wzorcem większości
społeczeństwa, wymusza on bowiem nie tylko konfrontowanie swojej odmienności wobec
dominującego wzorca seksualności, ale i poszukiwanie nowej, właściwej grupy odniesienia.
Obrazują to między innymi analizy procesu konstruowania tożsamości homoseksualnej,
znajdujące wyraz w postaci tworzonych od połowy XX wieku licznych modeli formowania
się tożsamości gejów czy lesbijek jak chociażby model Eli Coleman (1982), Vivienne Cass
(1984), Richarda Troidena (1989) czy jeden z nowszych, model Susan McCarn i Ruth
Fassinger (1996).
Ponieważ seksualność osób aseksualnych, podobnie jak w przypadku mniejszości
LGB, różni się w stosunku do ogółu, badacze zastanawiali się nad specyfiką procesu
konstruowania przez nich tożsamości aseksualnej. Zainteresowanie to zaowocowało w
efekcie stworzeniem modelu, zaproponowanego przez Nicolette Robbins, Kathryn Graff Low
i Annę Query (2016). Oparty jest on na próbie 225 osób aseksualnych i jak zaznaczają
autorki, w dużej mierze przypomina modele formowania się tożsamości homoseksualnej, z
uwagi na podobieństwo problemów z jakimi zmagają się osoby aseksualne. Poniżej
zaprezentowano charakterystykę jego poszczególnych stadiów.

1) Etap Pomieszanie tożsamości (ang. identity confusion)
Odzwierciedla on poczucie niedopasowania i nieprzystawalności własnej seksualności
do większości społeczeństwa, a więc problem – jak określiłaby to Cass (1984) - swoistego
dysonansu poznawczego. Podobnie jak w przypadku gejów i lesbijek, trudność tą przeżywają
również osoby aseksualne, które na pewnym etapie życia zaczynają czuć iż różnią się od
reszty społeczeństwa pod względem seksualnych potrzeb, choć nie potrafią jeszcze tej różnicy
nazwać i zdefiniować (Robbins i in., 2016). Brak dopasowania np. do grupy seksualnych
rówieśników prowadzi niejako do wykluczenia. Efektem zaistniałej sytuacji jest zwątpienie i
samokrytyka, której wyrazem staje się podkreślane przez innych badaczy przekonanie, że coś
ze mną jest nie tak (Brotto i inni, 2010, Carrigan, 2011). Carrigan podkreśla, że tego typu
wątpliwości, stają się motywem do testowania kolejnych hipotez dotyczących własnej
seksualności i poszukiwania informacji o nieznanej jeszcze aseksualności (Carrigan, 2011).
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2) Etap – Odkrycie terminologii (ang. discovery of terminology)
Na tym etapie, osoba aseksualna po raz pierwszy styka się z pojęciem aseksualności.
Jak podkreślają autorzy, to etap typowy i specyficzny dla procesu identyfikacji tożsamości
aseksualnej (w przeciwieństwie np. do tożsamości homoseksualnej) bowiem pojęcie
aseksualności w przeciwieństwie do homoseksualności czy biseksualności, jest pojęciem
praktycznie w społeczeństwie nie znanym. Dla większości osób niezbędnym narzędziem,
pozwalającym natknąć się na pojęcie aseksualności jest Internet. Wirtualna społeczność, a
zwłaszcza platforma AVEN, nabiera dla osób aseksualnych fundamentalnego znaczenia w
procesie odkrywania przez nich swojej tożsamości, a kontakt z innymi osobami aseksualnymi
staje się polem do jej dalszej eksploracji.

3) Etap Eksplorowanie i edukacja (ang. exploration and education)
Jest to etap pogłębionej analizy informacji na temat aseksualności, głównie za sprawą
kontaktów internetowych z innymi osobami aseksualnymi. Zdaniem autorek modelu
interaktywne informacje uzyskane od społeczności pomagają jednostce zdefiniować konstrukt
aseksualności, pomagają w kreowaniu pozytywnego obrazu siebie samego i akceptacji
własnej seksualności (Robbins i in., 2016, s. 758). Według MacNeeli i Murphy, społeczność
internetowa jest dla osób aseksualnych głównym źródłem wsparcia w procesie asymilacji
tożsamości aseksualnej, ponieważ pozwala na zneutralizowanie krzywdzących dla jednostki
argumentów deprecjonujących aseksualność. Potwierdzały to wypowiedzi badanych dla
których społeczność AVEN stała się źródłem informacji (MacNeela, Murphy, 2015) i
pozwoliła im uwolnić się od przekonania, że cierpią na zaburzenia seksualne (Robbins i in.,
2016). Podobnego zdania jest Sherrer, która wspomniała, że tak jak w przypadku społeczności
LGB, również w przypadku aseksualnej tożsamości, proces ten silnie wspomagany jest
poprzez społeczność internetową, która służy radą i pomocą (Sherrer, 2008). Stanie się jej
członkiem wpływa pozytywnie na samopoczucie osób aseksualnych, a dla wielu osób
oznaczała koniec osamotnienia i doświadczenie ulgi (Sherrer, 2008, Van Houdenhove i inni,
2015a; Brotto, Yule, 2009) spowodowane poczuciem dopasowania, przynależności i bycia we
właściwym miejscu. Badani respondenci przyznali, że działalność AVEN daje również
nadzieję na większą widoczność aseksualności w społeczeństwie, co w konsekwencji
przekłada się na zminimalizowanie wykluczenia społecznego i negatywnej oceny osób
aseksualnych (Gupta, 2017).
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4) Etap Akceptacja tożsamości i negocjowanie jej ujawnienia
Etap ten, polega na pełnej akceptacji i przyjęciu tożsamości na skutek partycypowania
w społeczności aseksualnej. Na tym etapie, osoby zaczynają rozważać, jaką rolę etykieta
aseksualności będzie odkrywać w ich życiu, a wzrastająca świadomość i wiedza z tego
zakresu czerpana od innych, prowadzi do przyjęcia bardziej sprecyzowanych określeń własnej
osoby. Wraz z akceptacją tożsamości, przychodzi również refleksja nad jej znaczeniem i
konsekwencjami jakie mogą wiązać się z jej przyjęciem czy ujawnieniem (Robbins i in.,
2016). Badacze podkreślają, że z uwagi na wielość kategorii takich jak aromantyczny,
romantyczny itp. tożsamość aseksualną można przyrównać do pewnego elastycznego
konstruktu wypełnionego specyficznymi sub-tożsamościami, którego istotę stanowi brak
pociągu seksualnego (MacNeela, Murphy, 2015, s.805). Obok braku zainteresowania
seksualnością i chęci do angażowania się w aktywność seksualną, to właśnie pociąg seksualny
stanowi dla większości badanych podstawę aseksualnej tożsamości (Brotto i in., 2010;
MacNeela, Murphy, 2015; Sherrer, 2008). Tak rozumiana i uświadomiona aseksualność staje
się częścią osobowości i wpisuje się w obraz własnego Ja (MacNeela, Murphy, 2015). Warto
pamiętać, że aseksualni respondenci nie są zaniepokojeni swoją odmienną seksualnością, a
jakiekolwiek obawy z nią związane wynikają raczej z negatywnej oceny społecznej (Prause,
Graham, 2007). Ponieważ jak przyznają nigdy nie czuli inaczej, a aseksualność jest dla nich
stanem naturalnym, niczego nie chcą zmieniać i naprawiać (Brotto i inni, 2010; Decker,
2015). Decker podkreśla, że aseksualność staje się w tym znaczeniu synonimem zdrowia, a
osoby aseksualne nie chcą i nie potrzebują porad, które sugerowałyby im zaburzenie (Decker,
2015).

5) Etap Ujawnienia się (ang. coming – out)
Pojęcie coming-outu, a więc publiczne ujawnienie i zadeklarowanie swojej odmiennej
tożsamości seksualnej na stałe weszło do języka polskiego (również w oryginalnej pisowni
angielskiej) i używane jest głównie w odniesieniu do środowisk LGBT (Iniewicz, Mijas,
Grabski, 2012). Badacze podkreślają jednak, że o podobnym procesie „wyjścia z szafy‖
można mówić również w kontekście aseksualności kiedy dana osoba decyduje się na odkryje
swojego prawdziwego seksualnego Ja (Pacho, 2013). Badania Robbins i in. (2016), pokazały,
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że niemal 84% respondentów aseksualnych posługiwało się pojęciem coming-outu w
opisywaniu procesu odkrywania aseksualnej tożsamości. Te osoby, które decydują się na
zamanifestowanie swojej aseksualności za przyczynę wskazywały chęć sprzeciwu wobec
odczuwanej presji społecznej związanej z niedopasowaniem do seksualnych standardów
społecznych (np. odnośnie związków czy zakładania rodziny), konieczność edukacji innych w
zakresie aseksualności, a także chęć i potrzebę potwierdzenia własnej tożsamości. W tym
sensie, publiczny aseksualny coming – out stawał się

krokiem dopełniającym proces

integracji nowej tożsamości, a dla osób, które się nań zdecydowały przynosił poczucie ulgi
(Robbins i in., 2016). Warto zaznaczyć iż w stosunku do społeczności LGB występuje tu
istotna różnica. Literatura przedmiotu podkreśla, że w ujęciu Cass (1984), ujawnienie się
stanowi istotą procesu formowania tożsamości LGB (Długołęcka, 2012, s. 179). W przypadku
osób aseksualnych, sprawa jest bardziej skomplikowana. Choć jak podkreślają autorki
modelu, dla części osób to etap ważny i istotny, część z nich, nie traktuje coming - outu jako
kluczowego w ich życiu kroku. Kwestią istotniejszą staje się dla nich ich osobista,
wewnętrzna akceptacja nowej tożsamości i odszukanie odpowiedniego określenia (etykiety)
niż publiczna deklaracja swojej aseksualności (Robbins, i in., 2016).

6) Etap Integracja tożsamości
Jego istotną staje się fakt pełnej internalizacji tożsamości aseksualnej, a więc sytuacji
gdy początkowa dezorientacja zamieniona na pełną akceptację prowadzi do stanu gdy nowa
tożsamość stanowi integralną część obrazu siebie. Na tym etapie, osoby aseksualne nie kryją
już swojej tożsamości i nie czują presji by wpasować się w seksualne normy i oczekiwania ze
strony innych. Zaczynają również realizować nowe, aseksualne formy intymności w
związkach z innymi osobami (Robbins i in., 2016). Inne, istotne cechy wskazywane przez
badaczy to dostrzeganie pozytywnych stron aseksualności, takich jak więcej wolnego czasu
czy zmniejszone ryzyko niechcianej ciąży i chorób wenerycznych (Prause, Graham, 2007), a
także pojawiająca się niejednokrotnie duma z przynależności do nowej aseksualnej
społeczności (MacNeela, Murphy, 2015, Robbins i in., 2016).

Powyższa charakterystyka modelu wskazuje, że przyjęcie nowej tożsamości, jest dla
osób aseksualnych procesem trudnym i wymagającym sporej determinacji. Badacze
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aseksualności zwracają uwagę, że droga ta jest długa i przebiega zazwyczaj od momentu
poczucia, że jest się innymi, aż do pełnej akceptacji i internalizacji wcześniej nienazwanej
części siebie (Robbins, i in., 2016; Van Houdenhove i in., 2015a; Carrigan, 2011).
Przypomina to przemiany przez jakie przechodzą osoby homoseksualne. Poszczególne stadia
osiągania tożsamości aseksualnej w dużej mierze odzwierciedlają stadia z wcześniej
wspomnianych modeli formowania się tożsamości homoseksualnej, a wyrazem analogii są
chociażby nazwy etapów jak Pomieszanie tożsamości – wyróżnione przez Cass (1984) i
Troidena (1989), Coming out spotykany w modelu Colemana (1982) czy Eksploracja
wyodrębniona również przez McCarn i Fassinger (1996). Choć zasadniczo model Robbins i
in. (2016) przypomina starsze modele konstruowania tożsamości homoseksualnej, widoczne
jest w nim pewne nawiązanie do nowszego modelu McCarn i Fassinger (1996), w którym
proces tworzenia tożsamości przebiega zarówno w wymiarze indywidualnym jak i
grupowym. Autorki te (1996) podkreślają znaczenie dwóch linii rozwojowych w procesie
odkrywania tożsamości homoseksualnej. Pierwsza z wyróżnionych linii rozwojowych
obejmować ma wewnętrzne procesy klaryfikacji i włączania homoerotycznych odczuć w obręb
autodefinicji. Druga obejmuje konieczność uporania się z zadaniami wynikającymi z
kontekstu społecznego i kulturowego, na którego tle owe wewnętrzne procesy zachodzą
(Mijas, Iniewicz, Grabski, 2012, s. 822). Podobnie rzecz się ma w przypadku osób
aseksualnych. Z jednej strony mierzą się one z zadaniem zidentyfikowania własnych
aseksualnych odczuć, odnalezienia właściwej terminologii, a następnie włączenia jej w
strukturę własnego Ja, z drugiej – dokonują tego przy pomocy społeczności aseksualnej,
będącej nową grupą odniesienia. Jak wskazuje Długołęcka, w przypadku gejów i lesbijek
rozwiązaniem

odczuwanego

przez

nich

dysonansu

niedopasowania

staje

się

„współbrzmienie” w grupie, w której homoseksualność jest normą. Kontakt z homoseksualną
subkulturą może dowartościować i normalizować homoseksualność jako drogę życiową
(Długołęcka, 2012, s.188). W przypadku osób aseksualnych, rozwiązaniem dysonansu w
odniesieniu do seksualnego świata, jest społeczność aseksualna. Staje się ona nie tylko
źródłem informacji, ale przede wszystkim źródłem akceptacji i potwierdzeniem, że tożsamość
aseksualna naprawdę istnieje.
Z uwagi na znaczenie obu wymiarów: indywidualnego i społecznego, proces
konstruowania tożsamości aseksualnej nie stanowi zatem tylko i wyłącznie identyfikacji
seksualnej, ale niesie zarazem konsekwencje w zakresie funkcjonowania społecznego i
przyjęcia określonej roli. Odnalezienie swojego miejsca i przynależność do danej grupy jak
np. społeczność aseksualna, rodzi poczucie my (w sensie my aseksualni), jest więc również
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wyrazem tożsamości społecznej danej osoby. Z tego powodu tak jak osoby homoseksualne
angażują się w życie społeczności LGB, osoby aseksualne mogą na różne sposoby angażować
się w życie społeczności aseksualnej, podejmować różnorodne inicjatywy związane z
edukowaniem otoczenia czy prezentować specyficzne dla tego środowiska symbole (rozdział
1.7.3).
Model tożsamości aseksualnej stworzony przez Robbins, i in. (2016) stanowi jak do
tej pory jedyne tego typu opracowanie. Choć może on dawać pewien ogląd tego jak osoby
aseksualne konstruują swoją tożsamość, nie jest on również wolny od zarzutów. Spore
wątpliwości budzi zwłaszcza duże podobieństwo i odwzorowanie procesu konstruowania
tożsamości homoseksualnej. Warto bowiem zaznaczyć, że pomimo iż osoby aseksualne
można w pewnym sensie określić mniejszością seksualną (rozdział 1.6.) jej specyfika i
konsekwencje z tego wynikające zdają się być zgoła odmienna od mniejszości
homoseksualnych. Warto zauważyć, że zarówno geje jak i lesbijki funkcjonują w
świadomości większości społeczeństwa, aseksualność z kolei jest zagadnieniem praktycznie
nie znanym. Warto zatem byłoby bliżej przyjrzeć się i zbadać znaczenie kontekstu
społecznego w procesie tworzenia tożsamości aseksualnej gdyż problemy z jakimi spotykają
się osoby aseksualne mogą być nie kiedy zupełnie odmienne w porównaniu do grupy LGB.
Choć autorzy modelu podjęli pewne próby takiej analizy, ich sugestie wymagają
zdecydowanie weryfikacji i dalszego rozwinięcia. Kolejna uwaga dotyczy możliwości
praktycznego zastosowania modelu. Jak podkreślają same autorki modelu z uwagi na wielość
sub – tożsamości jakimi często posługują się osoby aseksualne (jak np. aseksualny
aromantyczny itp.), stworzony przez nich konstrukt raczej nie jest modelem uniwersalnym i
odnosi się jedynie do fragmentu społeczności aseksualnej Z tego względu przyszłe badania,
powinny koncentrować się na ujęciu różnic w zakresie aseksualności, które mogą przekładać
się na odmienne formy rozwoju tożsamości aseksualnej i jej ekspresji (Robbins, i in. 2016, s.
760). Jeśli chodzi o budowę modelu, przypomina on w głównej mierze starsze modele
formowania tożsamości homoseksualnej, stworzone w oparciu o badania gejów. Pomimo iż
podział na poszczególne etapy gwarantuje przejrzystość, jest również sporym uproszczeniem
procesu, który zakłada iż pewne mechanizmy psychiczne czy społeczne postępują po sobie w
porządku chronologicznym. Być może bardziej użytecznym i trafniejszym rozwiązaniem
byłby kierunek jakim posłużyły się McCarn i Fassinger (1996) Ich dwuwymiarowy model
daje większe możliwości interpretacyjne i w większym stopniu uwzględnia zróżnicowanie
wewnątrzgrupowe (co byłoby wskazane w przypadku osób aseksualnych), a co więcej oparty
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jest on o badania lesbijek przez co bardziej odpowiada specyfice grupy aseksualnej. W
kolejnych modelach warto byłoby pokusić się o pogłębienie takiego punktu widzenia.

1.7.3. Asexual Visibility and Education Network – przestrzeń dla
aseksualnej społeczności
Jedną z podstawowych potrzeb ludzkich jest potrzeba przynależności. Ludzie odczuwają
głód relacji, związków uczuciowych i potrzebę bycia w grupie czy społeczności, która ich w
pełni akceptuje (Maslow, 1954). W przypadku osób aseksualnych, potrzeba ta zrodziła, 16 lat
temu, stworzenie platformy internetowej o nazwie Sieć Widoczności i Edukacji Aseksualnej
(ang. Asexual Visibility and Education Network) w skrócie AVEN, uważanej obecnie za
serce społeczności aseksualnej.
Pomysłodawcą (a zarazem osobą identyfikującą się, jako aseksualna) był David Jay,
który na wiosnę 2001 roku założył pierwszą, statyczną jeszcze wówczas wersję strony, na
której zamieścił definicję, że osoba aseksualna to ktoś, kto nie odczuwa pociągu do żadnej
płci. Chcąc zainteresować pojęciem społeczność nieheteronormatywną, wysłał informację
o stronie do kilku uniwersyteckich grup LGBT. Na podstawie uwag jednej z osób, na temat
problematyczności pojęcia płeć, postanowił on zmienić definicję na osoba, która nie
doświadcza pociągu seksualnego, aktualną po dzień dzisiejszy. W ciągu kolejnego roku
nawiązał on współpracę z twórcami innej strony Niebo dla ludzkich ameb (ang. Heaven for
the Human Amoeba, w skrócie HHA), posiadającej listę mailingową i chatroom, a w obliczu
coraz większego zainteresowania w 2002 roku w maju pozyskał domenę asexuality.org, która
stała się nową siedzibą AVEN i miejscem dla wszystkich jego sympatyków (Hinderliter,
2013).
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i najpopularniejszego źródła informacji na temat aseksualności, zrzeszając na dzień dzisiejszy
97 068 osób (asexuality.org /en/, data pobrania: 04.09.2017), a sam David Jay stał się jej
głównym liderem, propagując aseksualność także poprzez wywiady czy wystąpienia
telewizyjne. Zasadnicze cele AVEN to tworzenie społecznej akceptacji i pola do dyskusji,
udzielanie informacji na temat aseksualności samym osobom zainteresowanym jak i ich
rodzinom, a także inspirowanie środowiska akademickiego do projektów badawczych na
temat aseksualności. Co ciekawe, platforma ta stała się schronieniem i grupą odniesienia dla
wszystkich osób, które mają trudność z definiowaniem swojej własnej seksualności. Osoby
mające problem ze zdefiniowaniem swojej orientacji czy płci, spotykają się tu z pełnym
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zrozumieniem i akceptacją, gdyż społeczność AVEN podkreśla przede wszystkim
różnorodność seksualności człowieka i poszanowanie jego indywidualności. Od czasu 2001
AVEN stało się nie tylko największym źródłem wiadomości, ale i prężnie działającym
ruchem, którego członkowie aktywnie angażują się w akcje medialne, prowadzenie
warsztatów, organizowanie spotkań i działalność prasową. Jedna z najbardziej znanych
kampanii mająca na celu upowszechnienie informacji i działalności AVEN nosi nazwę
Tygodnia Świadomości Aseksualnej (ang. Asexual Awareness Week). Zachęca ona do
wspierania osób aseksualnych, tworzenia blogów, pomocy finansowej dla AVEN czy wzięcia
udziału w badaniach na ten temat aseksualności (asexualawarenessweek.com, data pobrania:
26.07.2016).
Wiele osób aseksualnych, świętuje Tydzień Świadomości Aseksualnej nosząc na ubraniach
afirmujące aseksualność wiadomości, pisząc i dzieląc się materiałami na jej temat, a nawet
biorąc udział lub organizując eventy. Szkoły i uniwersytety, które zazwyczaj posiadają
organizacje gay/straight albo cluby LGBTQ uwzględniające osoby aseksualne, planują
panele, na które zapraszają aseksualnych gości, prezentują dokumenty lub prezentacje z tego
zakresu‖ (Decker, 2015, s.87, tłum. własne)
W ramach swojej działalności AVEN zorganizowało ponadto dwie międzynarodowe
konferencje poświęcone tematyce aseksualności. Obie odbyły się w ramach World Pride
(event kulturalny promujący środowisko LBTQ) w Londynie 2012 i w Toronto w 2014 roku.
Rozpowszechnianie informacji w przestrzeni publicznej umożliwia również wyszukiwarka
przypominającą Wikipedię oraz 16 forów (dla 16 krajów) internetowych, w tym forum
polskie, których liczba członków na dzień dzisiejszy wynosi 3 723. (pl.asexuality.org, data
pobrania 15.09.2017). Są one głównym miejscem spotkań i wymiany opinii osób
aseksualnych. Jak przyznaje czołowa aktywistka AVEN Julie Decker, każda grupa ludzi,
która dzieli ze sobą pewną przestrzeń i których łączą zainteresowania w jakimś sensie tworzy
swego rodzaju kulturę (Decker, 2015). Nie inaczej ma się to w przypadku społeczności osób
aseksualnych zrzeszonych wokół AVEN. Regularne dyskusje i konkursy na forach
zaowocowały m.in. powstaniem kilku istotnych symboli związanych z ruchem AVEN
i aseksualnością. Choć nie wszystkie osoby aseksualne się z nimi identyfikują, stają się one
znakiem rozpoznawalnym dla tego zjawiska, umożliwiając niejednokrotnie wzajemną
identyfikację osób zainteresowanych. Pierwszym istotnym symbolem jest flaga składająca się
z poziomych pasów w kolorach czarnym i szarym odpowiadającym różnym natężeniom
aseksualności

(czarny

dla

osób

aseksualnych,
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szary

dla

osób

greyseksualnych,

demiseksualnych), białym symbolizującym osoby wspierające społeczność aseksualną oraz
fioletowym oznaczającym przynależność do społeczności AVEN (Rys.1).

Rys. 1. Flaga AVEN. Źródło: http://www.asexualityarchive.com/the-asexuality-flag/ data pobrania: 20.09.2017

Innny ważny symbol to odwrócony wierzchołkiem ku dołowi trójkąt. Nawiązuje on do
skali Kinseya (1948, 1953), w taki sposób, że lewy górny wierzchołek symbolizuje
homoseksualność, prawy heteroseksualność, a trzeci wymiar rozciąga się w dół dolnego
wierzchołka i symbolizuje pociąg seksualny. Trójkąt jest gradientem kolorów by podkreślić,
iż pociąg seksualny jest swego rodzaju continuum, a jego natężenie jest odmienne u różnych
osób (Rys. 2).

Rys.2. Trójkąt AVEN. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Aseksualizm, data pobrania: 10.09.2017

Charakterystycznym symbolem, używanym zwłaszcza w przypadku banerów czy blogów
jest również ciastko. Ma to związek z pytaniem i dyskusją podniesioną niegdyś na forum
AVEN dotyczącą tego, Co jest lepszego niż seks?. Ciastko stało się najbardziej popularną
odpowiedzią.
Poczucie silnej identyfikacji z ruchem przejawia się także poprzez specyficzne
elementy ubioru/wyglądu, jak czarna obrączka na środkowym palcu prawej ręki, a także
poprzez charakterystyczny język i nazewnictwo. Żartobliwym terminem używanym przez
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jednokomórkowego pierwotniaka, który rozmnaża się bezpłciowo. O wiele popularniejszym
jednak określeniem, a zarazem symbolem stało się słowo as – skrót od aseksualny i związany
z nim karciany znak asa ze znakiem serca (aseksualny romantyczny) lub asa pik (aseksualny
aromantyczny). Wśród aseksualnej społeczności istnieją również specyficzny leksykon pojęć
odnoszący

się

do

seksualności

w

tym

do

tożsamości

seksualnej,

orientacji

seksualnej/romantycznej itp., a członkowie AVEN często posługują się nimi w rozmowach
np. na forum. Poniżej znajduje się kilka wybranych terminów wraz z objaśnieniem. Niektóre
podano jedynie w języku angielskim ze względu na trudność w przetłumaczeniu na język
polski:
o odparty/odpychający (ang.repulsed) – termin używany przez niektórych aseksualnych
w celu podkreślenia ich negatywnego nastawienia do seksu
o antyseksualny (ang.antisexual) – ktoś kto jest w opozycji do seksualności, osoba ta
może, ale nie musi być aseksualna
o bigenderyzm – posiadanie lub ekspresja tożsamości płciowej zarówno męskiej jak
i kobiecej, naprzemiennie lub jednocześnie
o cisgender – posiadanie tej samej płci, którą przypisano danej osobie przy urodzeniu
o demigirl – osoba, która czuje się silniej związana z płcią żeńską niż męską
i jakąkolwiek inną płcią, jednak nie na tyle by całkowicie identyfikować się z kobietą
o demiguy – przeciwieństwo demigirl
o neutrois – osoba, która nie identyfikuje się z żadną płcią, a w niektórych przypadkach
dąży nawet do redukcji oznak przynależności fizycznej do danej płci, może
doświadczać zaburzeń tożsamości (ang. gender dysphoria)

Tak jak dla wielu osób aseksualnych, portal AVEN stał się drugim domem, w którym
mogą poczuć się całkowicie swobodnie i nawiązać kontakty, pełni on również niezwykle
istotną rolę dla badaczy aseksualności. W większości dotychczasowych badań, głównym
źródłem rekrutacji uczestników badania była platforma AVEN. Z jednej strony niesie to
szereg korzyści, z drugiej wiąże się z pewnymi wadami, zwłaszcza w przypadku badań
ilościowych. Zdaniem Hinderlitera (2009) niewątpliwą zaletą, jest tutaj łatwy dostęp do
badanych oraz możliwość zebrania sporej próby badawczej, co ma znaczenie zwłaszcza
w przypadku badań ilościowych. Z drugiej strony, grupa ta nie będzie zróżnicowana, a jak
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pisze autor idealnym rozwiązaniem dla badań ilościowych byłaby spora grupa nie
rekrutowana poprzez Internet (a przynajmniej nie jeden portal internetowy), ale także w inny
sposób. Biorąc pod uwagę rekrutację poprzez AVEN, należy mieć na uwadze pewne
ograniczenia tak zaprojektowanego badania. Społeczność AVEN, nie jest z pewnością
jedynym środowiskiem osób aseksualnych. Niektóre z nich mogą nie mieć dostępu do
portalu, inne, choć identyfikujące się, jako aseksualne, nie będą np. utożsamiać się ze
społecznością internetową, jeszcze inne, choć stanowią jej część, mogą np. nie chcieć wziąć
udziału w badaniach. Wnioski wyciągane na podstawie analizy danych, będą zawsze
wyciągane w oparciu o pewną specyficzną reprezentację rekrutowaną przez platformę. W
związku z tym, że stanowią one tylko część charakterystyki badanej populacji, obraz
badanego zjawiska pozostaje mimo wszystko niepełny.

1.8.

Aseksualność, a problematyka bliskich relacji – doniesienia z badań
W obliczu badań z zakresu aseksualności, problematyka bliskich związków wydaje się

wciąż raczkować. Dotychczasowe badania, przeważnie ilościowe, koncentrują się głównie na
oszacowaniu i opisie seksualnego funkcjonowania osób aseksualnych (częstości i rodzajach
danych zachowań), pomijając często kontekst budowanych przez nie relacji. Obok
charakterystyki odmiennej seksualności, liczba badań, obrazujących, w jaki sposób osoby
aseksualne postrzegają związki, jak się czują i radzą sobie w relacji z seksualnym partnerem
lub w jaki sposób tworzą ją z drugą osobą aseksualną, jest nadal ograniczona. Poniżej
zaprezentowano dotychczasowy stan wiedzy z tego zakresu. Z jednej strony, uwzględniono
aspekty intymnego funkcjonowania (aktywność seksualna, jej percepcja i motywacja) istotne
w świetle funkcjonowania w związku, z drugiej przedstawiono poglądy, przekonania
i doświadczenia osób aseksualnych dotyczące bycia w bliskiej relacji z drugą osobą.

1.8.1. Aktywność seksualna i motywacja do jej podjęcia
Wydaje się, że w obliczu braku pociągu seksualnego i nie odczuwania pożądania,
kluczowym elementem w zrozumieniu zachowania osób aseksualnych, a zwłaszcza
podejmowania przez nie aktywności seksualnej, staje się analiza ich motywacji.
Pierwszą osobą, która zwróciła uwagę na seksualne funkcjonowanie osób
aseksualnych był Bogaert (2004). Uwzględnił on trzy wskaźniki powiązane z seksualnością:
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wiek pierwszego doświadczenia seksualnego, ilość partnerów seksualnych oraz częstotliwość
uprawiania seksu w ciągu ostatnich siedmiu dni. Choć wyniki osób aseksualnych pokazały, że
ich doświadczenia seksualne są uboższe (późniejszy wiek inicjacji, mniejsza ilość partnerów
seksualnych oraz niższa częstotliwość aktywności seksualnej), brak pociągu seksualnego nie
wykluczył podejmowania zachowań seksualnych.

Bogaert zasugerował wtedy, że decyzja o

tego typu aktywności i jej częstotliwości, jest decyzją dwojga partnerów i może być
wynikiem wpływu drugiej osoby.
Temat aktywności i motywacji seksualnej podjęły następnie Prause i Graham (2007).
Pierwsza część ich badania – jakościowa, oparta o wywiady z 4 osobami aseksualnymi
(3 kobiety i 1 mężczyzna) potwierdziła, że wszystkie osoby badane angażowały się w jakieś
formy aktywności seksualnej, od całowania aż po stosunek seksualny. Co ciekawe, druga
część badania – ilościowa, przeprowadzona na próbie 41 respondentów, potwierdziła
doniesienia z wywiadów, a co więcej nie wskazała różnic w aktywności seksualnej oraz ilości
partnerów seksualnych pomiędzy grupami osób aseksualnych i nieaseksualnych. Odnotowany
przez Prause i Graham ambiwalentny stosunek do aktywności seksualnej i nie spostrzeganie
jej w kategoriach przyjemności oraz wypowiedzi osób badanych, potwierdziły wcześniejsze
przypuszczenia o powodach aktywności seksualnej. Jak przyznali respondenci była ona przez
nich podejmowana z uwagi na partnera i związek, a także z powodu ciekawości. Innymi
słowy, respondenci chcieli doświadczyć seksualności, a ciekawość ta miała jak określili charakter intelektualny.
Po raz kolejny, aktywność seksualną postanowili zmierzyć Brotto i inni (2010).
Wyniki ich badań pokazały, że chociaż zdecydowana większość badanych nie przejawiała
chęci do uprawiania seksu, deklarowany sprzeciw, nie był jednak równoznaczny z brakiem
abstynencji. Na prośbę o oszacowanie jak często chcieliby uprawiać seks, ponad 80%
mężczyzn i ponad 90% kobiet wskazała odpowiedź od 0-2 razy w ciągu roku. Mimo tego,
okazało się, że seks uprawiało 27% respondentów, a 16, 3% mężczyzn i 25, 2% kobiet
przyznało się do innych doświadczeń seksualnych jak całowanie i petting. Wśród osób
aktywnych seksualnie, podobnie jak w przypadku wcześniejszych badań, motywacja do
podjęcia aktywności seksualnej nie wynikała z odczuwanego pożądania tej aktywności, ale
podyktowana była głównie potrzebą seksualnego partnera lub chęcią zachowania pozorów.
Na taki sam rodzaj motywacji wskazali w swoich w badaniach Van Houdenhove i in. z 2015
roku. Przeprowadzili oni pół ustrukturyzowane wywiady z 9 kobietami aseksualnymi, wśród
których 5 doświadczyło seksu (3 posiadało doświadczenie seksu oralnego, a 2 - stosunku
waginalnego). W przypadku, gdy aktywność seksualna była podejmowana przez nie po raz
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pierwszy, za główną motywację wskazywały ciekawość samego doświadczenia. W momencie
bycia w związku z kolei, aktywność seksualna, podejmowana była głównie z uwagi na
partnera i rozumiana w kategorii poświęcenia, na którą były gotowe by pokazać partnerowi
swoją miłość.
Podobnego zdania odnośnie przyczyn zachowań seksualnych w aseksualnej
społeczności są również Michael Walton, Amy Lykins i Navjot Bhullar. W 2016 roku
przeprowadzili oni badania szacując aktywność 129 aseksualnych respondentów w
porównaniu do osób o innej orientacji. Rezultaty badania potwierdziły poprzednie ustalenia.
Wykazano, że osoby aseksualne angażowały się niejednokrotnie w różnorodną aktywnością
seksualną, pomimo iż była ona rzadsza niż u osób hetero czy homoseksualnych, choć aż 90,
15% deklarowało brak zainteresowania tego typu czynnościami.
Wyniki wszystkich powyższych badań są zgodne z informacjami, zaczerpniętymi
z literatury przedmiotu na temat różnorodnych motywów aktywności seksualnej człowieka w
ogóle, w której wskazuje się blisko 247 powodów, dla których ludzie uprawiają seks (Meston,
Buss, 2007, 2010). Obok takich przyczyn jak pożądanie drugiej osoby, pojawiają się również
motywy bliskie osobom aseksualnym - ciekawość, chęć udowodnienia partnerowi swojej
miłości i zadowolenia, a nawet poczucie obowiązku lub uległości w sytuacji zróżnicowania
potrzeb seksualnych obojga partnerów. O takiej nie seksualnej motywacji wspomina także
portal AVEN. Zwraca się tam uwagę, że osoby aseksualne mogą odczuwać drugorzędowe
pożądanie seksualne leżące u podstaw kontaktów seksualnych podejmowanych ze względu na
inne niż przyjemność motywy (np. chęć posiadania dzieci itp.) jak również stykać się z presją
ze strony seksualnego partnera i angażować się w nie dla dobra związku (asexuality.org).

1.8.2. Percepcja seksualności i zbliżenia seksualnego
Wobec braku zainteresowania aktywnością seksualną i podejmowaniem jej głównie
z powodów nie seksualnych, badacze zastanawiali się, w jaki sposób osoby aseksualne
odbierają seks i jak spostrzegają sytuacje seksualne.
Zwrócił na nie uwagę Carrigan, który analizował wypowiedzi osób aseksualnych
(Carrigan, 2011). Na tej podstawie, wyróżnił on trzy rodzaje nastawienia do zbliżenia
seksualnego. Osoby aseksualne zyskało miano seks – pozytywnych, seks – negatywnych lub
seks – neutralnych. Postawę seks – pozytywną, charakteryzowało spostrzeganie go jako
czegoś korzystnego, zdrowego, a nawet interesującego z intelektualnego punktu widzenia,
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seks – neutralną cechował brak zainteresowania i obojętność względem czynności
seksualnych, zaś w przypadku postawy seks – negatywnej jak pisze autor, idea seksu, a co
dopiero praktyka była głęboko problematyczna (Carrigan, 2011, s. 470). W przypadku tej
ostatniej Carrigan, zauważył spore zróżnicowanie w zakresie stopnia negatywnych emocji w
stosunku do sytuacji seksualnej. Niektórzy spostrzegali seks w kategoriach czegoś
niewygodnego, dla innych seks kojarzył się z czymś odpychającym i obrzydzającym
(Carrigan, 2011, s. 470). Wątek ten rozwinięty został również przez Decker, która pisała
o osobach aseksualnych dla większości osób których seks odpycha i wzbudza w nich niechęć,
najgorsza wydaje się być idea osobistego bycia w sytuacji seksualnej; dla niektórych osób
w tej grupie, mogą oburzać obrazy prezentujące seks, jak pornografia, sceny seksualne czy
publiczne eksponowanie swoich uczuć, ale większość z nich, wspiera innych w ich potrzebie
podejmowania aktywności seksualnej, tak długo, jak nie muszą być osobiście w to
zaangażowani. Innymi słowy, nie oznacza to spostrzeganie seksu jako czegoś obrzydliwego
w ogóle i nie jest to sposób myślenia, że seks jest zły czy destruktywny (Decker, 2015, s.31,
tłum.własne).
Poglądy o zróżnicowanych postawach względem seksu obrazują nie jako wyniki ankiety,
zamieszczonej na stronie AVEN (Tab.1).

W ankiecie w której wzięło udział blisko 3436 samoidentyfikujących się osób aseksualnych,
administrowanej w Internecie we wrześniu-październiku 2011 roku, respondenci
prezentowali następujące postawy w stosunku do pomysłu uprawiania seksu (osobisty
udział)
Całkowicie odpycha mnie myśl o uprawianiu seksu

17%

Odpycha mnie myśl u uprawianiu seksu

40,1%

Jestem obojętna na myśl o uprawianiu seksu

35,7%

Nie chciałbym uprawiać seksu

26%

Jestem skłonny pójść na kompromis i okazjonalnie uprawiać seks w związku

35,9%

Jestem skłonna pójść na kompromis i regularnie uprawiać seks w związku

17%

Podoba mi się uprawianie seksu

6,9%

Tab.1. Postawy względem seksu Źródło: Community Census. Asexual Awereness Week, 2011, za: Decker, 2015, s.31,
tłum. Własne
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Pomimo iż odpowiedzi badanych są zróżnicowane, wydaje się, że nastawieniem
dominującym jest raczej stosunek negatywny lub neutralny, a pozytywną postawę prezentuje
nie całe 7% badanych. Doniesienia te potwierdziły również wywiady z aseksualnymi
kobietami w 2015 roku (Van Houdenhove i in. 2015a). Autorzy badania, nawiązując do
podziału Carrigan (2011), zwrócili uwagę, że w badanej przez nich grupie osób aseksualnych
wyraźnie dominowały te o neutralnym (seks - neutralne) lub awersyjnym (seks - negatywne)
stosunku do seksu. O ile w przypadku pierwszych, na plan pierwszy wysuwał się brak
zainteresowania, w przypadku drugich, myśl o osobistym kontakcie z czyimiś genitaliami
powodowała obrzydzenie i zniechęcenie. Decker (2015) tłumaczy negatywny stosunek osób
aseksualnych do seksu poprzez analogię do sytuacji, w której mężczyzna heteroseksualny,
byłby nakłaniany do aktywności homoseksualnej. Ponieważ zdaje on sobie sprawę ze swoich
skłonności, nie musi angażować się w aktywność homoseksualną, aby się przekonać lub
upewnić, co czuje i do kogo. Myśl o uprawianiu seksu z mężczyzną nie interesuje go,
a niekiedy może nawet napawać go niechęcią czy wstrętem (Decker, 2015, s.32). W obliczu
powyższych refleksji i badań, zastanawiający staje się pozytywny stosunek osób aseksualnych
do seksu oraz rozważanie podjęcia aktywności seksualnej. Być może pewną wskazówką są
badania Sherrer (2008), w których stosunek danych osób do aktywności seksualnej, zależny
był od formy i rodzaju tej aktywności. Pokazało ono bowiem, że dla osób aseksualnych,
granica między zachowaniem seksualnym, a nie seksualnym jest nie kiedy bardzo płynna.
Zdaniem

badaczki,

dla

niektórych,

zachowanie

seksualne

będzie

wiązało

się

z androcentrycznym rozumieniem seksu, a więc obejmowało tylko waginalny stosunek
seksualny, a wszelka inna aktywność jak np. pocałunek, nie będzie spostrzegana, jako
seksualna. Stąd, niektóre osoby definiujące się jako aseksualne, będą angażowały się
w aktywność powszechnie uznaną za seksualną, jednak , w ich odczuciu, nie wliczającą się w
katalog zachowań seksualnych. Dobrym tego przykładem była wypowiedź 36 letniego
mężczyzny definiującego się, jako hetero-aseksualnego Odczuwam romantyczny pociąg do
płci przeciwnej, ale nie pragnę kontaktu seksualnego. Sprawia mi przyjemność przytualnie
i całowanie, a nawet sprawianie żonie przyjemności, ale nie pragnę stosunku seksualnego
(Sherrer, 2008, s.6). Sherrer zwraca uwagę na specyficzne rozumienie aktu seksualnego przez
aseksualnego respondenta. Jak pisze możemy tylko zgadywać, co Mark ma na myśli mówiąc
o sprawianiu przyjemności żonie, jednak zakładając, że jest to część aktu seksualnego,
widzimy, że Mark oddziela to co powszechnie określane jest mianem seksualnego od tego co
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nie seksualne. Interpretacja Marka jest podobna, do andtrocentrycznego rozumienia,
ponieważ można je scharakteryzować, jako nie seksualne z powodu braku penetracji
waginalnej i (prawdopodobnie) męskiego orgazmu (Sherrer, 2008, s.5-6, tłum. własne).
Podobne sugestie przedstawia również Kristina Gupta,która określiła ten mechanizm
pojęciem deseksualizacji pewnych aktów i czynności seksualnych, które powszechnie uznane
za seksualne, w odczuciu aseksualnych respondentów nabierają nieseksualnego znaczenia.
Może być to spowodowane brakiem pożądania czy myśli seksualnych podczas uprawiania
takiej aktywności (Gupta, 2017a, s.1002). Uzasadnia to poniekąd, dlaczego niektóre osoby
angażują się w takie czynności jak przytulanie czy francuski pocałunek (choć z zewnątrz
aktywność ta oceniana jest jako seksualna), ale nadal nie tłumaczy wewnętrznego
zróżnicowania i preferencji osób aseksualnych w tym zakresie (Van Houdenhove i in., 2015).
Specyficzny stosunek do seksualności osoby aseksualne wyrażają i podkreślają również
poprzez język i nazewnictwo jakiego używają. Zwrócili na to uwagę Brotto i in. (2010)
wskazując, że wywiadach przeprowadzonych z respondentami dominował pozbawiony
emocji i bardzo techniczny język w odniesieniu do własnej seksualności, własnych genitaliów
oraz aktywności seksualnych (jedna z osób badanych użyła np. sformułowania „przetestować
sprzęt‖ na określenie sytuacji kochania się z drugą osobą). Wydaje się zatem, że obojętność
osób aseksualnych i ich nieseksualne niekiedy spojrzenie na seks, odzwierciedla również ich
sposób mówienia.
Cennym źródłem informacji o postawach względem seksualności były przekonania
seksualne osób aseksualnych zbadane przez Joan Carvalho, Diana Lemos i Pedro Nobre
(2017). Wyniki ich badania ukazały ciekawe różnice między grupą osób aseksualnych i nie
aseksualnych oraz różnice międzypłciowe. Aseksualni mężczyźni prezentowali wyższe
wyniki na skali konserwatyzmu seksualnego (Penetracja jest jedynym uprawnionym rodzajem
seksu) więcej przekonań o tym, że kobieca seksualność może być dla mężczyzny zagrażająca
(Kobiece ciało jest jej najlepszą bronią) oraz więcej przekonań na temat kobiecej satysfakcji
seksualnej (Erekcja jest niezbędna, aby kobieta osiągnęła satysfakcję seksualną).
W przypadku kobiet, w porównaniu do osób nieaseksualnych, osiągnęły one wyższe wyniki
na skali konserwatyzmu seksualnego (Seks oralny jest jedną z największych perwersji),
prezentowały więcej przekonań na temat negatywnego wpływu wieku na seksualność (Po
menopauzie, kobieta nie odczuwa pożądania), częściej spostrzegały pożądanie seksualne
w kategoriach grzechu (Seks jest brudny i grzeszny) oraz bardziej podkreślały znaczenie
emocjonalnej więzi między partnerami, jako podstawy do aktywności seksualnej (Seks bez
miłości jest jak jedzenie bez smaku). Wyniki badania, interpretowane były przez autorów pod
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kątem klinicznym i społecznym. Po pierwsze, zwrócili oni uwagę, że podobne wyniki
respondentów, co do przekonań seksualnych odnaleźć można w badaniach dotyczących
zaburzeń pożądania i podniecenia. Sugerują tym samym, że podobnie jak w przypadku
zaburzeń, również tutaj konsekwencją negatywnego stylu poznawczego może być negatywna
ocena wrażeń seksualnych. Piszą, bowiem jest prawdopodobne, że podobny proces zachodzi
w niektórych przypadkach aseksualności; stymulacja poznawcza może ostatecznie wpłynąć na
to, jak jednostki oceniają zbliżenie seksualne. Podobny proces odnaleziono w badaniach
psychofizjologicznych Brotto i Yule (2011), w których, mimo że kobiety aseksualne reagowały
podnieceniem na klip seksualny, zgłaszały jednocześnie mniej pozytywnych emocji z tym
związanych (Carvalho, Lemos, Nobre, 2017, s.526, tłum. własne). Dopatrując się przyczyn
wyników badania, autorzy zwracają uwagę na dużą ostrożność w wyciąganiu wniosków
z uwagi na fakt, że są to jak do tej pory jedyne tego typu badania.
W przypadku kobiet, przyczyn konserwatywnych przekonań seksualnych dopatrywani
się zwłaszcza w wysokim stopniu religijności, której wpływ był tematem wielu
wcześniejszych badań (Jensen, Newell, Holman, 1990; Peterson, Donnenwerth, 2007;
Lefkowitz, Gillen, Shearer, Boone, 2010). W niniejszym badaniu charakteryzując grupę pod
względem socjodemograficznym wskazano, że kobiety aseksualne, charakteryzowały się
wyższym poziomem religijności, co potwierdził wcześniej także Bogaert (2004). Autorzy
sugerują, że wyniki te mogą mieć zatem związek z samą religijnością niż stricte z samym
zjawiskiem aseksualności, choć z pewnością stanowią źródło dla kolejnych badań (Carvalho,
Lemos, Nobre, 2017). Przyglądając się wynikom na skali prymatu uczucia (ang. affection
primacy), które podkreśla emocjonalną więź między partnerami, przychodzi na myśl
skojarzenie z pociągiem romantycznym będącym dla wielu osób podstawą orientacji
aseksualnej oraz wyniki dotyczące motywacji seksualnej (Brotto i inni 2011, Van
Houdenhove i in., 2015a). W świetle tych wyników, emocjonalna więź z partnerem wydaje
się jedynym uzasadnionym powód, dla którego kobiety aseksualne zgodziłyby się na seks,
nawet w sytuacji, gdy same nie odczuwałyby do niego pożądania i tłumaczy ich wyższe
wyniki na tej skali. W przypadku mężczyzn natomiast, istotna wydaje się analiza rezultatów
badania w perspektywie społecznej. Wiele itemów na skali konserwatyzmu, odnosiło się do
tradycyjnego podejścia do seksu, który utożsamiany jest ze stosunkiem waginalnym, jako
jedynym uprawnionym. Być może jest tak, że seksualność rozumiana jest przez nich właśnie
w takim, tradycyjnym ujęciu, co byłoby potwierdzeniem wcześniejszych ustaleń (Sherrer,
2008; Gupta, 2017a). Z drugiej strony wysokie wyniki na skalach satysfakcji kobiecej,
w której dużą wagę kładzie się na zdolności seksualne, mogą sugerować, że być może
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w obliczu presji społecznej, co do wymagań seksualnych mężczyzn, aseksualni mężczyźni
noszą w sobie przekonanie o niemożności zaspokojenia kobiety. Sami autorzy artykułu
stawiają z kolei hipotezę odnośnie wyników na skali kobiecej siły. Sugerują, że negatywne
przekonania seksualne, które deprecjonują seks (np. że jest on narzędziem kobiet do
podporządkowania sobie mężczyzn) mają swoje źródło w mechanizmie obronnym. Nie są
zatem przejawem patologii, ale przystosowania aseksualnych mężczyzn w obliczu
nieprzystawalności standardów seksualnych współczesnego świata. W obliczu wyników
badania Carrigan (2011), autorzy sugerują jednak sporą ostrożność i wskazują, że taki
mechanizm przystosowawczy może dotyczyć tylko fragmentu społeczności aseksualnej
prezentującej postawę negatywną wobec seksu (Carvalho, Lemos, Nobre, 2017).

1.8.3. Masturbacja i fantazje seksualne
Badania osób aseksualnych pokazały, że pod względem masturbacji społeczność ta
jest zróżnicowana. Podczas gdy niektóre osoby odczuwały potrzebę samopobudzenia, inne
nie wykazywały ani chęci, ani zainteresowania taką formą aktywności (Sherrer, 2008; Prause,
Graham, 2007). Brotto i inni (2010) wykazali, że aż 80% mężczyzn i 77% kobiet
aseksualnych masturbowało się, co było zgodne z danymi na temat masturbacji osób
dorosłych w ogóle (73%-80% dorosłych kobiet i mężczyzn przyznaje się do masturbacji).
Podobną zgodność uzyskały Brotto i Yule (2011) w przypadku badania samych kobiet,
w
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aseksualnymi,

heteroseksualnymi, homoseksualnymi i biseksualnymi (średnio 1-3 razy na miesiąc). Do
masturbacji przyznali się także respondenci w badaniach Waltona i in. z 2016 roku, choć w
przypadku tego badania widoczna była dość wyraźna różnica w częstotliwości. Osoby
aseksualne masturbowały się zdecydowanie rzadziej, średnio 1-2 razy w miesiącu,
a maksymalnie 1 raz na tydzień, w stosunku do osób nieaseksualnych, które podejmowały tę
czynność 2-3 razy na tydzień. Potrzeba masturbacji związana jest z odczuwaniem popędu
seksualnego i rozładowania napięcia seksualnego, a podniecenie nie koniecznie wywołane
musi być przez drugą osobę. Tym samym, możliwe jest, że osoba aseksualna odczuwa libido,
ale nie kieruje go w niczyją stronę a więc inne osoby nie pociągają jej seksualnie (Bogaert,
2004; Decker, 2015).
We wszystkich badaniach, w których poruszono temat masturbowania się osoby
badane spostrzegały ją, jako czynność nie seksualną, fizyczną, podejmowaną okazjonalnie
przede wszystkim w celu redukcji napięcia czy stresu (Brotto i inni, 2010; Sherrer, 2008; Van
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Houdenhove i in., 2015a). Podobnie jak w przypadku aktywności seksualnych
podejmowanych z partnerem, również ta, była przez nich zdesekzualizowana z uwagi na brak
fantazji seksualnych i traktowania jedynie w kategoriach czynności, która przynosi swego
rodzaju ulgę, podobnie jak masaż ciała (Gupta, 2017a). Z racji iż nie jest to stosunek dwojga
ludzi i nie wiąże się z odczuwaniem pociągu seksualnego, jest ona traktowana w odrębnych
kategoriach i jawi się w oczach osób aseksualnych jako bardziej dopuszczalna bo nie
podważająca tożsamości aseksualnej w takim stopniu jak seks z drugą osobą (Brotto i inni,
2010). Taki sposób rozumienia masturbacji podkreśla także Decker pisząc: Wiele osób
aseksualnych, którzy samo-pobudzają się, nie czują, aby masturbacja powiązana była
z seksem. Niektórzy uważają, że masturbacja poprzez samą swoją definicję zakłada chęć
seksu, ale nie odnosi się to do wszystkich. To nie to samo, ponieważ ludzie aseksualni nie są
popychani do masturbacji poprzez pociąg seksualny do innych. Nieseksualne osoby mogą
robić to z takich samych powodów jak aseksualne, ale nadal odczuwają pożądanie i pragną
seksu z partnerem; innymi słowy, masturbacja jest czymś innym niż seks i większość ludzi,
która robi jedno i drugie, nie poprzestanie na jednym z nich, nawet, jeśli będą mieć „dość”
tego drugiego (Decker, 2015, s. 29, tłumaczenie własne).
Wyzbycie masturbacji z jej seksualnego charakteru, sprawiło, że aseksualne samopobudzenie
się przyrównywane jest niekiedy do masturbacji wieku dziecięcego, która oparta jest głównie
na doznaniach sensualnych i przyjemności, ale bez kontekstu seksualnego (Decker, 2015).
O ile motywacja związana często z potrzebą rozładowania napięcia wydaje się być
zrozumiała, o tyle zagadką pozostaje fakt przyznawania się niektórych osób aseksualnych do
fantazji seksualnych. Dotychczasowe, niestety zdawkowe badania z tego zakresu, dają jedynie
pewien zarys zjawiska i stają się punktem wyjścia dla dalszych refleksji. Wynika z nich, że
około 62, 8 % mężczyzn i 36, 9% kobiet doświadczyło fantazji seksualnych, przy czym biorąc
pod uwagę różnice międzypłciowe, częstotliwość fantazji seksualnych była wyraźnie wyższa
w przypadku mężczyzn (Brotto i in., 2010, Walton i in., 2016). Pomimo wstępnego
oszacowania zjawiska nadal brakuje jednak najważniejszej jego charakterystyki, czyli jak
podkreśla Bogaert (2012), informacji dotyczących treści i funkcji fantazji seksualnych, które
pozwoliłyby na ich zrozumienie. Zdaniem Leitenberga i Henninga to właśnie zrozumienie
fantazji seksualnych jest kluczem do zrozumienia ludzkiej seksualności w ogóle (Leitenber,
Henning, 1995). Treść fantazji erotycznych, powiązanych często z sytuacją masturbowania
się, staje bowiem wskazówką o preferencjach seksualnych i odczuwanym pociągu
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seksualnym. Wyznacznikiem orientacji staje się zatem sfera poznawcza, nie zaś zachowanie
seksualne, które jak ukazano w poprzednim rozdziale, może być podejmowane z przyczyn nie
seksualnych. W przypadku osób aseksualnych zrozumiałe byłyby fantazje o charakterze
romantycznym, jednak jak wskazuje Bogaert na podstawie swoich rozmów z forumowiczami
AVEN, można wnioskować, że niekiedy treść ich fantazji seksualnych stanowią właśnie treści
erotyczne, a niektóre osoby sięgają nawet po specyficzną stymulację w postaci pornografii
(Bogaert 2012). Jak zatem zinterpretować ten fakt w kontekście braku pociągu seksualnego?
Choć jak przyznaje badacz, w literaturze przedmiotu wciąż brakuje badań, które udzieliłyby
wyczerpującej odpowiedzi w tym zakresie, zwrócił on uwagę na pewien charakterystyczny
mechanizm, który następuje w trakcie, gdy osoba aseksualna snuje fantazję erotyczną. Polega
on na poczuciu rozłączenia (ang. disconncted) siebie samych od wszystkiego, co seksualne.
Innymi słowy, fantazje nigdy nie dotyczą ich samych i nie wiążą ich w żaden sposób z treścią
seksualną czy to wyobrażoną czy obserwowaną. Jak pisze Bogaert: Pomimo, iż ich własna
tożsamość jest aseksualna (nie odczuwają pociągu seksualnego), ich ciała, a dokładnie, ten
aspekt umysłu, który odpowiada za podniecenie seksualne, nie do końca połączony z ich
tożsamością, może wciąż potrzebować seksualnej stymulacji aby się masturbować
(i doznawać przyjemności). Ta „rozłączność” tożsamości od masturbacji i seksualnych
fantazji jest bardzo intrygująca. Dla mnie sugeruje to, że te osoby nadal na jakimś poziomie
cechuje brak pociągu seksualnego (a zatem posiadają orientację aseksualną), ponieważ ich
tożsamość, – czyli to, kim są – nie jest seksualnie z nikim ani z niczym połączona (Bogaert,
2012, s.63, tłum. własne)
O aseksualnych fantazjach wspomina również Decker. Bazując na wypowiedziach
osób z forum AVEN, zwraca ona uwagę, że fantazje te często dotyczą sytuacji, których osoby
aseksualne nie chciałyby realizować w rzeczywistości, choć nie podaje tutaj niestety żadnego
konkretnego przykładu (Decker, 2015).
Wydaje się, że problematyka fantazji seksualnych, ich specyfiki i treści może stać się
swoistą kością niezgody, która jeszcze w większym stopniu poróżni badaczy. Dla jednych
adekwatnym wytłumaczeniem, będzie hipoteza Bogaerta, która osadza aseksualność w
kategoriach pewnej, prawdopodobnie biologicznie uwarunkowanej trudności powiązania
podniecenia z własną osobą. Osoby aseksualne mogłyby w tym ujęciu odczuwać jakiś stopień
podniecenia, ale tracić je w momencie próby przełożenia danej sytuacji do rzeczywistości czy
próby ujęcia w niej swojej osoby. Według niektórych taki sposób patrzenia na aseksualność
niósłby z pewnością skojarzenia z jakąś formą zaburzenia i rodził kolejne pytania o
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możliwość terapii. Z drugiej strony, nie trudno wyobrazić sobie, że wielu badaczy obecność
fantazji erotycznych, nakierowanych na daną płeć, odczytałoby po prostu, jako brak
aseksualności, a dane osoby nie wliczałyby się ich zdaniem w populację osób aseksualnych.
Odpowiedzią na te refleksje, staje się potrzeba dalszych badań, zwłaszcza pod kątem treści
fantazji osób aseksualnych.

1.8.4. Doświadczenia bliskich związków.
Dotychczasowe badania, poruszające kwestie funkcjonowania osób aseksualnych w
związkach zwracają uwagę na spore trudności, z jakimi borykają się one w relacji
z seksualnymi partnerami, które powiązane są z odmiennym sposobem spostrzegania związku
(Sherrer, 2008; Gupta, 2017). Idealny związek jest, bowiem przez nich spostrzegany, jako
relacja pozbawiona komponentu seksualnego. Van Houdenhove i in. (2015a) na podstawie
wypowiedzi badanych, wysnuli wniosek, że w oczach osób aseksualnych aktywność
seksualna jawiła się, jako czynnik zbędny i niekompatybilny z pojęciem miłości. Choć
zazwyczaj osoby aseksualne definiowały ją, jako stosunek seksualny, autorzy zwrócili uwagę,
że w przypadku niektórych osób badanych, niechciana bliskość seksualna obejmowała także
inne formy aktywności w tym całowanie, a nawet przytulanie. Angażowanie się w niechcianą
aktywność jak np. seks, skutkowało w efekcie spadkiem uczucia w stosunku do ukochanej
osoby, co określone zostało przez jedną z respondentek zmianą w miłości do partnera (Van
Houdenhove i in., 2015a, s.274). Rozdzielenie seksu i miłości sprawia, że w odczuciu osób
aseksualnych elementem definicyjnym związku staje się przede wszystkim głęboka
emocjonalna więź między partnerami. Zdaniem autorów, osoby aseksualne dokonując takiego
rozróżnienia zmieniają znaczenie związku w społeczeństwie, który w powszechnym ujęciu,
automatycznie utożsamiany jest z relacją seksualną, wprowadzając nową jego jakość, opartą
w głównej mierze o zaangażowanie uczuciowe i przywiązanie. Zmiana znaczeniowa wiąże
się również z nowymi formami związku. Osoby aseksualne bywają bowiem zainteresowane
relacjami nie romantycznymi, a opartymi na silnej przyjaźni, w takim samym stopniu, jak
związkiem romantycznym (Gupta, 2017). Na podstawie wypowiedzi osób badanych, Sherrer
(2008) zwróciła uwagę na znaczenie wymiaru romantycznego i aromantycznego
w budowaniu i rozumieniu relacji przez osoby aseksualne. Ponieważ większość z nich
odczuwa pociąg romantyczny, pragną oni stworzyć monogamiczną relację, która w dużej
mierze przypomina relację seksualną, choć pozbawioną komponentu seksualnego, podczas
gdy osoby aromantyczne rozumieją związek w znacznie szerszym ujęciu. Osoby te nie są
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zainteresowane ani relacją aseksualną, ani relacją charakteryzującą się uczuciami
romantycznymi. Pisze o tym również Decker zwracając uwagę, że choć znaczna większość
społeczeństwa spostrzega relację romantyczną, jako nadrzędną względem innych, zwłaszcza
wobec przyjaźni, związek romantyczny nie dla wszystkich jest jedynym i słusznym wyborem.
Niektórzy poszukują oddanego towarzysza i tworzą nie – romantyczną relację, a nawet mogą
chcieć mieć dzieci lub współżyć z platonicznym partnerem. Wiele osób aromantycznych nie
ma z kolei partnera, ale mogą mieć za to bardzo bliskich przyjaciół. Niektórzy są stałymi
singlami i także są szczęśliwi (Decker, 2015, s.25, tłum. własne) Niektóre relacje, tworzone
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scharakteryzowane jako takie, które przypomina długotrwałe partnerstwo. Uczucia w tego
typu związku nie są romantyczne, ale nadal bardzo mocne i różnią się siłą i rodzajem od tych,
które zazwyczaj zarezerwowane są dla typowej pary przyjaciół (Decker, 2015, s.25, tłum.
własne).
Wywiady przeprowadzone przez Sherrer potwierdziły, że sposób w jaki osoby
aseksualne rozumiej związek jest bardzo zróżnicowany. Rozumiany jest on przez nich raczej
na zasadzie pewnego coontinnum, od związku monogamicznego po niemonogamiczny, od
relacji romantycznej, po bliską przyjaźń. Sposób myślenia o związku i możliwej do
realizowania w niej intymności, nie ogranicza się ich zdaniem tylko i wyłącznie do
tradycyjnie pojętej romantycznej czy seksualnej diady. Ponieważ seks staje się ponadto
elementem, który zazwyczaj definiuje związek i różnicuje go na tle innych relacji, autorka
sugeruje, że niektóre osoby aseksualne mogą mieć problem z kategoryzowaniem swojej
relacji, w tradycyjnym ujęciu. Jak wskazano w badaniu, granica między przyjaźnią,
a związkiem intymnym jest dla nich czasami bardzo płynna, a sam związek charakteryzują
używając takich pojęć jak zaufanie, wsparcie, zaangażowanie lub opisują go w oparciu
o czynności, które stają się kluczowe w relacji intymnej: wspólne mieszkanie, czas spędzony
razem, stopień bliskości itp. Synonimem związku intymnego stały się więc w niektórych
przypadkach pojęcia takie jak: platoniczna przyjaźń, przyjaźń z różnymi poziomami,
romantyczna przyjaźń, romantyczne partnerstwo itd., a partner relacji staje się w tym ujęciu
osobą szczególną lub towarzyszem (Sherrer, 2010, s.9). Zdaniem badaczki zmiany jakie
nastąpiły w języku i nazewnictwie, odzwierciedlają zmianę sposobu myślenia o bliskich
związkach.
Patrząc na powyższe różnice, nie dziwi fakt, że większość osób aseksualnych nie jest
chętna do wchodzenia w relacje z osobami seksualnymi (Sherrer, 2008). Przeważająca liczba
osób, zarówno w badaniach jakościowych jak i ilościowych, deklaruje, iż nie jest w związku i
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określa swój status, jako bycie singlem (Bogaerta, 2004; Prause i Graham, 2007; Brotto i in.,
2010; Sherrer, 2010; Van Houdenhove i in., 2015a; Aicken, Mercer, Cassell, 2013). W
związku z trudnościami, z jakimi musiałyby się mierzyć (niechciane zbliżenia seksualne)
preferują bycie osobą samotną lub decydują się, na tzw. otwarte związki, w których
pozwalałyby partnerowi na seks poza związkiem (Van Houdenhove i in., 2015a). Co ciekawe,
zdaniem niektórych badaczy, problemy w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji, z jakimi
stykają się osoby aseksualne, mogą być pośrednim czynnikiem wpływającym negatywnie na
ich stan zdrowia psychicznego. Izolacja i brak kompatybilności z większością partnerów
i negatywna ocena społeczna może prowadzić do izolacji, co z pewnością podnosi ryzyko
zaburzeń psychicznych (Yule, Brotto, Gorzalka, 2013). Pogląd taki może być uzasadniony
patrząc na wyniki wielu badań, w których osoby aseksualne wykazywały wyższe wyniki na
skalach depresji, niskiej samooceny, neurotyzmu czy lęku (Nurius, 1983; Brotto i in., 2010;
Carvalho i in., 2017). Być może to właśnie trudności związane z romantycznymi relacjami są
powodem mniej pozytywnej postawy względem romantyczności. W badaniu Marii Bulmer
i Keise Izumy (2017), osoby aseksualne w porównaniu do nieaseksualnych prezentowały
bardziej negatywne nastawienie nie tylko w stosunku do seksu, ale i także romantyczności.
Co ciekawe, sytuacja ta, nie zmieniła się nawet wtedy, gdy grupę aseksualną zawężono tylko
do osób romantycznych i odrzucono osoby aromantyczne, które nie preferują tego typu
relacji.
W związku z powyższym, wydaje się, że dla osób aseksualnych, najlepszym
rozwiązaniem byłby związek z druga osobą aseksualną, ale jak podkreśla Decker, znalezienie
odpowiedniego partnera aseksualnego jest niezwykle trudne. Z uwagi na to, że aseksualność
jest zjawiskiem rzadkim, a osoby aseksualne często nie ujawniają swojej tożsamości,
poznanie partnera w codziennym życiu staje się praktycznie niemożliwe. Jedynym
rozwiązaniem staje się nie rzadko Internet, który umożliwia nawiązanie kontaktów online.,
niesie on jednak ryzyko związków na odległość (Decker, 2015). Co więcej, znalezienie
partnera w oparciu o taką samą tożsamość seksualną nie rozwiązuje ponadto wszystkich
problemów. Szukanie partnera do związku, jest procesem który nie ogranicza się jedynie do
czyjejś seksualności. Jak pisze autorka osoby poszukujące aseksualnego partnera chcą
znaleźć partnera, który ich uzupełni, a znalezienie partnera z odpowiednimi cechami
i zainteresowaniami jest dla nich czasami ważniejsze niż kompatybilność w sypialni (Decker,
2015, s.41, tłum. własne)
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1.9.

Aseksualność w świetle literatury przedmiotu – podsumowanie
Powyższy przegląd literatury przedmiotu ukazuje aseksualność nie tylko jako

niezwykły i zupełnie nowy dla społeczeństwa fenomen, ale przede wszystkim ciekawy i
stanowiący wyzwanie przedmiot badań.
Wraz z momentem wkroczenia aseksualności do świata naukowego w 2004 roku,
nastąpiło zakwestionowanie dominującego poglądu, jakoby potrzeby seksualne i pożądanie
stanowiły elementarną część natury człowieka. Wyłoniona ze społeczeństwa mniejszość
seksualna, rzuciła wyzwanie zarówno środowisku badawczemu i społeczeństwu, stawiając
pytania dotyczące człowieka, jak i seksualności w ogóle. Jednym z nich jest poruszana
w niniejszej pracy problematyka tożsamości seksualnej i związanego z nią funkcjonowania
w bliskiej relacji. Choć zdaniem Sherrer, osoby aseksualne, dały badaczom niepowtarzalną
okazję do tego by przyjrzeć się relacji tożsamości seksualnej i pożądania do drugiej osoby
w nowym świetle (Sherrer, 2008), należy zwrócić uwagę na fakt, że badania z zakresu
aseksualności stanowią swoiste wyzwanie. U podstaw takiego stanu rzeczy leży kilka
powodów.
Po pierwsze, aseksualność, jawi się, jako fenomen niezwykle zróżnicowany,
niejednoznaczny i pełen sprzeczności. Na pierwszy plan wysuwa się tutaj brak zgodności
samych badaczy, co do definicji aseksualności. Z jednej strony za kryterium uważa się brak
pociągu seksualnego, z drugiej osobami aseksualnymi są te, które same określą swoją
orientację, jako aseksualną, a w niektórych ujęciach także te, które nie przejawiają zachowań
seksualnych. Zamęt definicyjny i brak klarowności terminów takich jak pociąg czy pożądanie
sprawia, że badanie tak mało poznanego i określonego zjawiska nastręcza problemów
metodologicznych, a zwłaszcza operacyjnej definicji aseksualności.
Po drugie, sytuację utrudnia dodatkowo niewielka ilość badań, których wyniki
tworzyłyby tło i zaplecze interpretacyjne dla nowo podejmowanych zagadnień takich jak
tożsamość aseksualna i bliskie relacje. W obecnej chwili dominuje w literaturze przedmiotu
podejście ilościowe do badanego problemu, skupiające się głównie na oszacowaniu zjawiska
i porównaniu go w stosunku do populacji osób seksualnych w ujęciu statystycznym. Choć jest
to podejście ważne i istotne, wciąż brakuje badań, które w subiektywnych, indywidualnych
narracjach odsłoniłyby de facto doświadczenia badanych, a tym samym pozwoliłyby je
zrozumieć. Tego typu badania jakościowe dopiero zaczynają być podejmowane i stają się
kluczem, zwłaszcza w tematyce tożsamości i jej znaczenia w bliskich związkach. Od tego jak
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osoby aseksualne rozumieją, spostrzegają i ujmują swoją tożsamość, zależy w dużej mierze to
jak układają się ich relacje z bliskim partnerem. W obliczu nie wielkiej ilości publikacji
i badań, wydaje się, że dotychczasowa wiedza o aseksualności jest nie pełna i pozostawia
pewne pole do popisu. Badacze aseksualności, wskazali szereg obszarów wartych szczególnej
uwagi, będących swoistą wskazówką dla kolejnych badań (Sherrer, 2008, 2010; Chasin, 2011;
Van Houdenhove i in., 2015a) . Należą do nich między innymi takie tematy jak:
o Koncepcja miłości w ujęciu osób aseksualnych
o Zróżnicowanie osób aseksualnych w preferencji różnych form aktywności seksualnej
o Motywacja i konsekwencje podejmowania aktywności seksualnej
o Rola fizycznej bliskości w związkach osób aseksualnych
o Tożsamość romantyczna i aromantyczna w kontekście tworzonych związków
o Specyfika związku dwojga osób aseksualnych
Przeanalizowanie choćby niektórych wątków pozwoliłoby wzbogacić wiedzę na temat osób
aseksualnych i budowanych przez nie relacji interpersonalnych.
Podsumowując zjawisko aseksualności, problem tej grupy osób jest jednym
z najbardziej zagadkowych i niepoznanych, jak do tej pory fenomenów, a zdaniem badaczy
wymaga on nieustannej weryfikacji (Bogaert, 2006; Bishop, 2013; Pinto, 2014). Próbę takiej
weryfikacji, stanowi niniejsza praca badawcza.
Po długich rozważaniach, przyjęto w niej definicję o braku pociągu seksualnego.
Decyzję tą podyktowały doniesienia z badań oraz fakt, że taki sposób definiowania cieszy się
obecnie największym poparciem badaczy jak i samych osób aseksualnych. Kolejną część
pracy stanowi opis metodologii badań własnych, analiza wyników i wnioski.
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CZĘŚĆ II. BADANIA WŁASNE – ASEKSUALNOŚC OCZAMI
RESPONDENTÓW
ROZDZIAŁ 2. Metodologia badań własnych
Celem własnej pracy badawczej jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie Jak osoby
aseksualne doświadczają siebie i bycia w bliskim związku? Innymi słowy, jest to pytanie o ich
aseksualną tożsamość i jej znaczenie w momencie bycia z drugą osobą. Kluczem do
odpowiedzi na powyższe pytanie jest właściwie dobrana metodologia badawcza,
prezentowana w niniejszym rozdziale. Dane uzyskane poprzez obszerne wywiady pozwoliły
uzyskać wgląd w zjawisko aseksualności oraz ewentualne problemy osób aseksualnych w
kontekście tworzonych przez nie związków. Pogłębiona wiedza z tego zakresu stanowi cenne
narzędzie w rękach psychologów, seksuologów i psychoterapeutów, poszerzając ich
świadomość i perspektywę pomocy klientowi.

2.1. Zalety metodologii jakościowej w badaniu fenomenów społecznych
Jednym z zasadniczych sporów toczących się w psychologii jest ten, dotyczący
sposobu

uprawiania

badań

psychologicznych.

Tendencje

pozytywistyczne,

sytuują

psychologię wśród nauk przyrodniczych, wskazując, że nadrzędnym jej celem jest
wyjaśnienie oraz rzetelny pomiar. W tym sensie, badania psychologiczne nabierają zazwyczaj
charakteru ilościowego i dążą do odkrycia zależności przyczynowo – skutkowych, a wyniki
ujmowane są w postaci liczbowej (Willing, Stainton, 2008). Patrząc jednak na przedmiot
badań psychologii, jakim jest człowiek, można odnieść wrażenie, że w wielu przypadkach
podejście ilościowe jest niewystarczające, a nawet redukuje złożoną naturę człowieka. Choć
szereg problemów psychologicznych, poddaje się badaniom przyrodniczym, a na ich
podstawie wyciągane są ogólne, statystyczne wnioski, mające przełożenie na szerszą
populację, część z problemów wymaga zgoła odmiennego, jakby „głębszego‖ spojrzenia na
badaną rzeczywistość. Jego wartość podkreślił Władysław Paluchowski pisząc:
Czytając niektóre prace czy słuchając niektórych wystąpień miewam poczucie, że
wypielęgnowane formalnie „ilościowe” prace pozbawione są treści, redukcjonizm
unieważnia psychologię, a ich źródłem nie jest teoria tylko pakiet statystyczny. Dostrzegam
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wówczas wartość bardziej „humanistycznej” orientacji i poszukiwania znaczeń poza
powierzchnią obserwacji (Paluchowski, 2010, s. 7-8).
Nasuwa się zatem pytanie: Kiedy sięgać głębiej, poza powierzchnię? Zdaniem Davida
Silvermanna, w projektowaniu metodologii każdego badania, kluczową rolę odgrywa
refleksja badacza. Dotyczy ona tego, co jest przedmiotem badania, jaki rodzaj wiedzy byłby
wskazany w związku z wybranym zagadnieniem oraz od jakiej strony najlepiej przyjrzeć się
danemu problemowi (Silverman, 2013, s.13). W przypadku gdy jest nim czyjeś osobiste
doświadczenie (którego nie można zawęzić do kategorii ilości, częstości czy stopnia
nasilenia) uwaga badacza w sposób naturalny winna skierować się w stronę metodologii
jakościowej. Zdanie to, podziela Maria Straś – Romanowska wyróżniając typ problemów,
specyficznych dla metodologii jakościowej. Obok problemów podstawowych z dziedziny
psychologii ogólnej czy psychofizjologii (typowych dla podejścia eksperymentalnego),
przedmiotem badania dla metod jakościowych są problemy specyficzne lub problemy
o bardziej złożonym charakterze. Te pierwsze, mające charakter jednostkowy, to np.
przeżycia egzystencjalne, wybory życiowe, kryzysy i rozterki życiowe, natomiast te drugie to,
np. podmiotowe aspekty osobowości. W obu przypadkach, problemy te wymagają
zastosowania procedur interpretacyjnych (Straś – Romanowska, 2000, s. 19-20). Zdaniem
autorki ponadto, metody jakościowe są doskonałym wyborem przy tzw. zjawiskach
idiomatycznych, a więc takich, które odbiegają od form, w danym środowisku typowych
i stanowią wyjątek od reguły (Straś – Romanowska, 2000, s. 22). Głównym celem
metodologii jakościowej jest wówczas analiza i interpretacja, a sam proces badawczy polega
wówczas na wnikliwej charakterystyce doświadczenia i dotarcia do znaczenie jakie zostało
mu nadane (Willing, Stainton, 2008). Podczas gdy podstawowe pytanie metod ilościowych
brzmi jak wiele lub jak bardzo, pytania kluczowe, umożliwiające opis i interpretację
fenomenu w przypadku metod jakościowych, to pytania opisowe i odkrywające jego sens np.,
Co to jest? Jaka jest tego funkcja? Jakie jest tego znaczenie? (Straś – Romanowska, 2010, s.
100) . Odpowiedzi na te pytania, pozwalają w efekcie zrozumieć perspektywę danego
człowieka. Pisze o tym Maria Straś – Romanowska:
Rozumienie zaangażowania jednostki, wyborów życiowych, dążeń, nadziei i obaw, sposobu
przeżywania, wreszcie rozumienie „logiki” indywidualnej drogi życia wymaga dotarcia do
tego symbolizowanego w języku świata znaczeń, do leżących u ich podstaw doświadczeń oraz
sposobu ich subiektywnej interpretacji. Rekonstrukcja świata znaczeń, jego metodyczny opis
to podstawowy cel badania jakościowego, którego realizacja ma ostatecznie służyć
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zrozumieniu („wyjaśnieniu rozumiejącemu” według L. Nowaka) podmiotowych ustosunkowań
do rzeczywistości (do siebie, do innych ludzi i do świata wartości) (Straś – Romanowska,
2010, s. 100).
W obliczu powyższych refleksji, wybór metodologii w niniejszej pracy badawczej
staje się oczywisty. Ponieważ głównym przedmiotem badania jest tu unikatowe
doświadczenie osób aseksualnych (zarówno doświadczenie swojej tożsamości jak
i doświadczenie relacji z partnerem) jego zrozumienie, a tym samym zrozumienie osób
aseksualnych mogą zagwarantować tylko metody jakościowe. Eksplorują i opisują one
wybrany fragment rzeczywistości społecznej, nie redukując danych do liczb i statystyk, ale
pozwalając by badani ubrali w słowa swoje indywidualne doznania i emocje.

2.2. Charakterystyka metody badawczej i uzasadnienie jej wyboru
Metodologia jakościowa prezentuje szeroki wachlarz metod, a każda z nich kładzie nacisk
na trochę inny aspekt danego zjawiska, ukazując je przez to w innej nowej odsłonie. Teoria
ugruntowana jak sama nazwa wskazuje ma na celu zbudowanie teorii średniego zasięgu
w oparciu o dużą ilość, różnorodnych i systematycznie zbieranych danych. Psychologia
narracyjna szuka odpowiedzi na pytanie, jakiego rodzaju opowieści używane są by opisać
pewne zjawiska, skupiając się na indywidualnej narracji (fabule) w sensie pewnego splotu
doświadczeń. Hermeneutyka podkreśla wagę interpretacji danego doświadczenia, zaś
Fenomenologia skupia się na ludzkim doświadczeniu próbując wskazać jego główną cechę.
Dla

potrzeb

tematyki

niniejszej

pracy

wybrana

została

Interpretacyjna

Metoda

Fenomenologiczna (ang. Interpretative Phenomenological Analysis), w skrócie IPA, która
nawiązuje

do

dwóch

ostatnich

metodologii,

a

zarazem

tradycji

filozoficznych.

W przeciwieństwie do innych metod jakościowych, badacze IPA przyglądają się wybranemu
doświadczeniu danej osoby z perspektywy mikro – analizy, której dokonują w pewnym
specyficznym kontekście, co pozwala na bardzo szczegółową i dokładną charakterystykę
(Smith, Flowers, Larkin, 2009). Zaprezentowane poniżej szczegółowe założenia i cel IPA
stanowią uzasadnienie jej wyboru.
Fenomenologia stanowi w najogólniejszym ujęciu, sposób badania ludzkiego
doświadczenia. W centrum zainteresowania fenomenologów staje indywidualny sposób
spostrzegania i rozumienia danego zjawiska przez osobę która go doświadcza (Banister i inni,
2011). Fenomenologię, jako metodę ejdetyczną cechuje przede wszystkim zawieszenie
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uprzednich sądów, odgórnie przyjętych hipotez czy modeli danego zjawiska. Odcięcie się od
wstępnych założeń i koncepcji pozwala na wnikliwe eksplorowanie indywidualnej percepcji
zdarzenia przez osobę badaną. Oznacza to, że badacz docieka, w jaki sposób ludzie mówią
o danych zdarzeniach i rzeczach, a więc jak przejawiają się one w ich doświadczeniu.
Mówiąc językiem filozoficznym, realizuje podstawowe założenie Huserlla powrotu do rzeczy
samych w sobie. Taki sposób postępowania badawczego służy temu, aby zidentyfikować
główne komponenty zjawiska, pozwalające na jego wyróżnienie na tle innych i podkreślenie
jego unikatowości (Pietkiewicz, Smith, 2012). W przypadku fenomenu nowego i mało
poznanego (a biorąc pod uwagę nie wielką liczbę publikacji i badań psychologicznych na
temat aseksualności, fenomen ten można uznać za nowatorski), wydaje się być zasadnym by
badać zjawisko niejako bezpośrednio i pozwolić mu mówić samo przez się. Staje się to
możliwe w przypadku, gdy kluczową rolę odgrywają wypowiedzi samych osób aseksualnych,
które najlepiej zobrazują ich sposób ujmowania rzeczywistości. Zawieszenie wstępnych
hipotez jest w tym wypadku gwarantem odkrycia jej nowych fragmentów, które z każdym
kolejnym wywiadem dają pełniejszy obraz, czym jest i jak doświadczana jest aseksualność.
Podobnego zdania jest Todd Morrison, dla którego badania w nurcie fenomenologicznym
stanowią cenny wkład w wiedzę z tego zakresu i stanowią podstawę zrozumienia zjawiska
aseksualności (Bishop, 2013). Zastosowanie podejście fenomenologicznego w analizie
aseksualności, zostało zobrazowano chociażby w badaniu przez Brotto i innych (2010).
Hermeneutyka,którą wprowadził do psychologii Dilthey to z kolei sztuka interpretacji,
której podstawowym założeniem jest wyjątkowość danej osoby i jej unikatowego
doświadczenia. Jak pisze Straś – Romanowska: Tak oto hermeneutyka, czyni przedmiotem
poznania, wszystko to, co jest nietypowe dla powszechników, co jest jedyne w swoim rodzaju
(Straś – Romanowska, 1997, s. 148) . Takim rodzajem fenomenu jest z pewnością
doświadczenie aseksualności. Obok pojęcia doświadczenia, alternatywnym sposobem jego
rozumienia

spotykanych

u

niektórych

badaczy IPA

staje

się

pojęcie

percepcji

(ang. perception) oraz poglądu (ang. view) osoby badanej. Celem IPA w hermeneutycznym
ujęciu staje się zrozumienie owego doświadczenia, które odbywa się na drodze interpretacji
(Smith, Flowers, Larkin, 2009). W literaturze przedmiotu podkreśla się, że: W podejściu
interpretacyjnym chodzi o to, by zrozumieć, w jaki sposób ludzie doświadczają świata i
samych siebie. Innymi słowy, próbuje się dany fenomen społeczny pojąć, w takim samym
stopniu jak opisać. Oznacza to również, że praca interpretacyjna oparta jest na
przeświadczeniu, że ludzie mogą nie być świadomi wszystkiego, co jest związane z ich
zachowaniem i doświadczeniem, a zadaniem badan psychologicznych jest doprowadzenie by
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te „ukryte” elementy ujrzały światło dzienne (Willing, Stainton, 2007, s. 8-9, tłum. własne).
Chcąc zatem zrozumieć osoby aseksualne i to jak czują się w bliskich relacjach,
należy dotrzeć do ich specyficznego doświadczenia tożsamości. Pytanie o aseksualność jest
zatem pytaniem o sposób w jaki dana osoba doświadcza siebie i jak z uwagi na swoją
tożsamość doświadcza bliskich relacji. Zgodnie z hermeneutycznym założeniem, odkrycie
tego znaczenia, a więc jego zinterpretowanie i dokładny opis zjawiska staje się głównym
zadaniem badacza .
Obok fenomenologii i hermeneutyki, ważnym filarem dla wybranej metody jest
również idiografia, dla której centralnym terminem staje się pojęcie szczegółu. Idiografia staje
w opozycji do tradycyjnej metodologii psychologicznej, która służy formułowaniu
uniwersalnych praw i koncepcji odnoszących się do ludzkiego zachowania. Perspektywa
przyjmowana przez IPA jest zawężona do konkretnych jednostek i ich szczególnego sposobu
ujmowania świata, gdzie każdy detal ma znaczenie. Ważnym podkreślenia jest, że zawężenie
tej perspektywy nie jest jednak jednoznaczne z jej ograniczeniem. Charakter IPA, sytuuje ją
bowiem na gdzieś na granicy, pomiędzy idiografią, przyjmującą bardzo osobistą perspektywę,
a fenomenologicznym punktem widzenia, który ma na uwadze fenomen jako zjawisko
społeczne. Idiograficzny aspekt IPA nie wyklucza możliwości sformułowania bardziej
generalnych wniosków, istotnym natomiast staje się uprzednie dokonanie analizy
poszczególnych przypadków, osadzonych w konkretnym środowisku, uwzględniając ich
indywidualną perspektywę (Smith, Flowers, Larkin, 2009, s. 29-32) . Wydaje się, że można
zaryzykować

stwierdzenie,

że

badanie

danego

fenomenu

metodą

narracyjno-

fenomenologiczną, to badanie poszczególnych doświadczeń jednostek, które układają się
razem w obraz zjawiska specyficznego dla danej grupy. Jak piszą autorzy w przypadku wielu
badanych osób będziemy się poruszać pomiędzy ważnymi tematami, wygenerowanymi na
drodze analizy, obrazując je przykładami indywidualnych narracji (jak poszczególne
jednostki opowiadały swoją historię), prezentując podobieństwa i różnice między nimi
(Pietkiewicz, Smith, 2012, s. 362-363). Na drodze takiej analizy wyłania się opis fenomenu,
którego struktura, wspólna jest dla pojedynczych osób badanych.
Chociaż popularność IPA rozpoczęła się od wykorzystania jej w przypadku zagadnień
związanych z psychologią zdrowia (badającą np. doświadczenia choroby), obecnie śmiało
znajduje zastosowanie także w innych obszarach także w seksuologii, głównie ze względu na
delikatną i szczególną naturę badań z tej dyscypliny. Niewątpliwą zaletą IPA jest to, że
pokazuje często inne, bardziej osobiste oblicze i sposób doświadczania przez ludzi
seksualności, kwestionując analizowanie jej zawężone tylko do kategorii medycznych czy
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patologii zachowania (Smith, Flowers, Larkin, 2009). IPA stała się zatem użyteczna
w przypadku badania różnych fenomenów, począwszy od zaburzeń i dysfunkcji seksualnych,
poprzez problematykę mniejszości seksualnych, tożsamości, a także badania aseksualności.
Poniżej znajdują się przykładowe zagadnienia poruszane przez badaczy:
o Jak kobiety seropozytywne doświadczają bycia w związku? (Jarman, Walsh,
De Lacey, 2005)
o W jaki sposób kobiety doświadczają anorgazmii? (Lavie, Willig, 2005)
o W jaki sposób homoseksualni mężczyźni spostrzegają seks i seksualność? (Flowers,
Smith, Sheeran, Beail, 1997)
o W jaki sposób żydowscy geje godzą swoją tożsamość społeczną, religijną
i homoseksualną? (Coyle, Rafalin, 2000)
I najważniejsze:
o Jak osoby aseksualne doświadczają bycia aseksualnym i bycia w bliskiej, intymnej
relacji (Van Houdenhove i inni, 2015a)
Podsumowując, metoda narracyjno - fenomenologiczna wydaje się być najbardziej
zasadnym wyborem biorąc pod uwagę przedmiot badań, jakim jest doświadczenie osób
aseksualnych w bliskiej relacji. IPA, jako metoda syntetyzująca dwa podejścia,
hermeneutyczne i fenomenologiczne, staje się zarówno metodą deskryptywną jak i narracyjną
(Pietkiewicz, Smith, 2012). Z jednej strony, pozwala na opis zjawiska aseksualności
i przedstawienie go z perspektywy osób aseksualnych (odpowiadając zatem na pytanie jak
rzeczy się jawią) przez co opis ten staje się on autentyczny i głęboki, z drugiej, pozwala na
jego interpretację przez badacza, a więc odkrycie znaczenia tego fenomenu w życiu osób
badanych.

2.3. Specyfika fenomenologiczno- hermeneutycznego sposobu analizy
i interpretacji wyników
Metoda fenomenologiczno – interpretacyjna koncentruje na odkryciu sensu
i znaczenia danego doświadczenia osób badanych przedstawionego w ich wypowiedziach
(Piekiewicz, Smith, 2012).
Proces zbierania i analizy danych obejmuje najczęściej przeprowadzenie wywiadów,
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ich szczegółową transkrypcję, wielokrotne czytanie wywiadów, wyszukiwanie wspólnych
wątków w wypowiedziach badanych wreszcie tworzenie kategorii, w oparciu o które
dokonywana jest interpretacja wypowiedzi.
Niezwykle istotną rolę w całym tym procesie odgrywa postać samego badacza. Od
tego, jak głęboko sięga jego zaangażowanie w pracę nad materiałem badawczym, zależy
jakość efektu końcowego badania. Mówiąc językiem IPA, to właśnie po stronie badacza leży
odpowiedzialność za to jak daleki dostęp uzyska do doświadczenia osoby badanej i jakie,
poprzez aktywność interpretacyjną, nada znaczenie jej osobistym przeżyciom (Pietkiewicz,
Smith, 2012, s.362). Jego nadrzędna rola uwidacznia się na każdym etapie procesu
badawczego, od gromadzenia danych po ich interpretację. W momencie przeprowadzania
wywiadów liczy się umiejętny sposób konstruowania i zadawania pytań oraz wnikliwego
drążenia tematu. Na etapie transkrypcji – dokładne i wierne odwzorowanie wypowiedzi
uwzględniające emocjonalne nastawienie rozmówcy. Na etapie wielokrotnego czytania
i późniejszego tworzenia kategorii z kolei, ważnym staje się głęboka refleksja nad tekstem
i umiejętność abstrakcyjnego myślenia. To, co dokonuje się w umyśle badacza na każdym
z tych etapów, ale zwłaszcza na poziomie interpretacji tekstu, prezentuje koncepcja koła
hermeneutycznego, jako specyficznego nie – linearnego sposobu analizy tekstu. Badacz ma
na uwadze zarówno część (słowo klucz, fragment, wybrany epizod) jak i całość tekstu (zdanie
zawierające słowo klucz, projekt, jako całość, perspektywa całego życia). Oba te aspekty
tworzą ścisły związek i są ze sobą wzajemnie sprzężone. Mówiąc wprost, znaczenie słowa
jest istotne tylko w kontekście większego fragmentu, a na sens danego fragmentu składa się
znaczenie poszczególnych słów. Badacz poruszając się po tekście musi więc myśleć w
sposób elastyczny i utrzymywać szerszą perspektywę. Ważnym aspektem jest również
świadomość uprzedniego rozumienia danego zjawiska przez badacza. Każde nowe spotkanie,
nowy wywiad wzbogaca rozumienie fenomenu, a to z kolei jest początkiem procesu
rozumienia przy następnej rozmowie. Interpretacja danego fragmentu tekstu jest widziana
w kontekście historii interpretacji tekstowej czytelnika (tego co przeczytał uprzednio) i ta
historia zmienia się poprzez spotkanie z tym nowym fragmentem tekstu (Smith, Flowers,
Larkin, 2009, s.28, tłum. własne). Taki sposób traktowania tekstu pokazuje, że proces
dochodzenia do znaczenia doświadczenia jest dokonywane na różnych poziomach, które są
wzajemnie ze sobą splecione. Każdy z nich charakteryzować może odmienna perspektywa,
a jednak wszystkie łącznie składają się w całość w myśl zasady koła hermeneutycznego część
– całość (Smith, Flowers, Larkin, 2009). Mechanizm ten rozgrywa się w trakcie
wielokrotnego czytania wywiadów na nowo, tworzenie nowych kategorii, uzupełniania
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notatek i przemyśleń przez badacza tak, by finalnie dokonać interpretacji doświadczenia
osoby badanej.

2.4. Etapy postępowania badawczego
W niniejszej pracy doktorskiej badanie zjawiska aseksualności w kontekście bliskich
związków przebiegało wieloetapowo i wielotorowo. Nie wszystkie etapy następowały po
sobie zawsze w sposób chronologiczny, można nawet powiedzieć, że poszczególne etapy
badania nachodziły na siebie zarówno w sensie technicznym, jak i interpretacyjnym.
U podłoża takiego stanu rzeczy leżą dwa zasadnicze powody. Pierwszy z nich to dość spora
rozpiętość czasowa, obejmująca zarówno zebranie grupy badawczej jak i przeprowadzenie,
a potem transkrypcję samych wywiadów (mniej więcej od września 2016 roku do kwietnia
2017). Spowodowało to, że równolegle do zamieszczenia ogłoszenia i zbierania kolejnych
uczestników badania, prowadzone były już pierwsze nagrania i transkrypcje. Obok
pragmatyzmu i oszczędności czasowej, kolejną, a nawet dominującą przyczyną mieszania się
etapów badania była potrzeba zanotowania bieżącej refleksji zaraz po przeprowadzonej
rozmowie oraz podczas transkrypcji nagrań. Refleksje dokonywane „na gorąco‖ stanowiły już
wstępną obróbkę materiału badawczego i tworzyły uzupełnienie dla kolejnych sposobów
rozumienia zjawiska aseksualności, zgodnie z mechanizmem koła hermeneutycznego. Wraz
z postępującymi rozmowami wyłaniał się bardziej pełny obraz badanego fenomenu. Poniżej
znajduje się opis poszczególnych etapów badania.

2.4.1. Dobór grupy badanej
Ze względu na to, że IPA kładzie dużą wagę na znaczenie poszczególnych narracji,
które wspólnie dają obraz analizowanego zjawiska, niezwykle istotnym zadaniem był
odpowiedni dobór osób badanych.
Metoda fenomenologiczno – interpretacyjna, wymusza odgórnie dość ograniczoną
liczbę badanych. Z założenia, drobiazgowa analiza każdego wywiadu możliwa jest bowiem
tylko w przypadku niewielkiej próby badawczej, a wystarczającą jej wielkość szacuje się na
od 6 – 8 badanych. Taka ilość materiału pozwala na swobodną jego analizę i nie jest zbyt
przytłaczająca dla samego badacza. Wielkość danej próby może być jednak zmieniona,
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a u podstaw takiej decyzji leżą inne, istotne czynniki procesu badawczego, jak bogactwo
uzyskanego materiału (w razie słabych wywiadów, zaleca się przeprowadzenie większej ich
liczby) oraz pragmatyzm badawczy, (jakie są możliwości dotarcia do potencjalnych
badanych) (Pietkiewicz, Smith, 2012). Biorąc pod uwagę specyfikę problematyki, jaką jest
aseksualność, ewentualne trudności z dotarciem do osób aseksualnych oraz mogące się
pojawić zróżnicowanie pod względem, jakości wywiadów (wywiady słabsze, o mniejszej
liczbie informacji vs. mocne, bardziej rozbudowane), w niniejszej pracy badawczej,
zdecydowano się na zwiększenie tej liczby. Założono wstępnie, że wielkość próby obejmie od
10 – 15 osób badanych, tak, by uzyskać jak najbardziej bogaty opis fenomenu.
Kolejnym istotnym aspektem związanym z doborem osób badanych, była zalecana
w IPA jak największa homogeniczność grupy. Grupa homogeniczna według metody
fenomenologiczno- interpretacyjnej to grupa, która została określona na podstawie istotnych
cech (Pietkiewicz, Smith, 2012, s.364). W związku z takim podejściem IPA wyraźnie
odróżnia się od tradycyjnego podejścia metodologii ilościowej. Nie chodzi tu bynajmniej o
reprezentatywność grupy, ani jej dobór losowy. Wręcz przeciwnie, charakter grupy
podyktowany jest doborem celowym. Zdaniem Jonathana Smitha, metoda ta nakierowana jest
na zdefiniowaną w ściśle określony sposób grupę, dla której pytanie badawcze ma znaczenie.
To jak zdefiniowana będzie specyfika grupy zależy od badania; w niektórych przypadkach,
rozpatrywany temat może sam w sobie być rzadki i będzie nakreślał granice odpowiedniej
próby (Smith, Osborne, 2008, s.56, tłum. własne).
Zgodnie z takim właśnie podejściem, granice próby badawczej zostały w niniejszej
pracy określone w sposób naturalny, na drodze samoidentyfikacji osób aseksualnych jako
tych, dla których pytanie o tożsamość aseksualną w bliskich związkach ma największe
znaczenie oraz w oparciu o operacyjną definicję aseksualności – brak pociągu seksualnego.
Z uwagi na nietypowość fenomenu, nie lada wyzwanie stanowił sam proces zebrania
badanych. W rezultacie, zastosowano dwa rozwiązania. Pierwszym sposobem na wyszukanie
osób aseksualnych stał się internet, a dokładnie polskie forum o nazwie Sieć Edukacji
Aseksualnej (SEA) podlegające pod zagraniczną platformę AVEN. Taki mechanizm dotarcia
i rekrutacji osób cechował niemalże wszystkie dotychczasowe badania z zakresu
aseksualności (Sherrer, 2008; Van Houdenhove i in., 2015a; Dawson, McDonnell, Scott,
2017). Drugim źródłem rekrutacji, stały się same osoby aseksualne. Z racji tego, iż grupa
osób definiujących się jako aseksualne nie jest duża, a większość z nich wzajemnie się
kojarzy (np. z forum), umożliwiło to zastosowanie tzw. metody kuli śnieżnej (ang. snowball
sampling) (Noy, 2006; Browne, 2005). Wskazywane wady tej metody, jak brak
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reprezentatywności grupy czy zbyt duże wzajemne podobieństwo kolejnych badanych, w
przypadku IPA stały się jej zaletami. Jak bowiem pokazano wcześniej, rdzeniem badań
z użyciem metody fenomenologiczno – interpretacyjnej jest właśnie dążenie do ujednolicenia
grupy i jej ograniczona wielkość.
Procedurę doboru grupy rozpoczęto we wrześniu 2016 roku. Na forum SEA
zamieszczono wówczas ogłoszenie dotyczące niniejszego projektu badawczego. Zawarto
w nim następujące informacje:
o temat badań (Tożsamość osób aseksualnych, a ich funkcjonowanie w bliskich
związkach)
o cel badania (praca doktorska)
o wstępne kryteria (wiek powyżej 18 lat, samoidentyfikacja jako osoby aseksualnej)
o informacje o autorce badań (doktorantka Instytutu Psychologii UJ, krótka informacja
o zainteresowaniach naukowych)
o formę prowadzenia badań (spotkania bezpośrednie lub on-line itp.)
o wynagrodzenie za udział w badaniu (40zł za wywiad, dodatkowe 20 zł w przypadku
gdy dana osoba poleci kolejną i ta również udzieli wywiadu)
o kontakt do autora badania (dwa adresy mailowe)
Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku niniejszej pracy (Appendix 1).
Wymiana informacji z osobami badanymi przebiegała wielotorowo i obejmowała
zarówno kontakt mailowy (na początku) jak i telefoniczny (w celu ostatecznego
potwierdzenia udziału w badaniu i ustalenia szczegółów spotkania). Etap doboru grupy
badanej nachodził płynnie na pozostałe etapy badania – przeprowadzanie wywiadów i ich
transkrypcję. Zazwyczaj po przeprowadzonej rozmowie, osoby badane wyrażały chęć
pomocy i umożliwiały kontakty z kolejnmi, potencjalnymi badanymi.

2.4.2. Opis narzędzia badawczego
Wśród wielu sposobów zbierania danych stosowanych w IPA (grupy fokusowe,
obserwacja), narzędziem, które cieszy się największym powodzeniem ze względu na
możliwość uzyskania bogatych danych, jest częściowo ustrukturowany wywiad pogłębiony.
W przypadku tego rodzaju wywiadu, rola badacza jest dość okrojona. Tradycyjny
dialog badacz-respondent ustępuje miejsca monologowi osoby badanej, a sam badacz
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wchodzi raczej w rolę obserwatora czuwającego nad przebiegiem rozmowy. Elastyczny
charakter takiego wywiadu pozwala niejako podążać za wypowiedzią osoby badanej, co
pozwala na bieżące modyfikowanie kolejnych pytań w świetle tego, co mówi respondent,
a tym samym umożliwia głębszą analizę doświadczeń (Smith, Flowers, Larkin, 2009).
Wywiad w pełni ustrukturowany w swojej budowie przypomina kwestionariusz, a pytania
zadawane przez badacza są zwięzłe i z góry przewidują proponowane obszary badawcze.
Innymi słowy, taki charakter wywiadu ogranicza w pewnym sensie swobodę wypowiedzi,
bowiem zawęża wybór tematów i wątków, jakie porusza. Zadawane każdemu respondentowi
w taki sam sposób pytania, niosą ze sobą ryzyko pominięcia indywidualnej strony
wypowiedzi i wątku, który dla danej osoby ma szczególnie znaczenie. Zmiana sposoby
myślenia w IPA niesie ze sobą przeświadczenie, że brak konkretnego pytania, nie oznacza, że
nie ma na niego odpowiedzi w opisie badanego. Co więcej, opis ten może zawierać nie tylko
tą daną odpowiedź, ale także wiele innych, które nie zostałyby poruszone w tradycyjnym
sposobie prowadzenia wywiadu. W tym sensie, osoba badana staje się ekspertem, któremu
powinno się zapewnić maksimum swobody w prezentowaniu swojej opowieści (Smith,
Osborne, 2008, s.59). Aby uzyskać jak najbardziej bogate opisy osobistych doświadczeń,
w niniejszej pracy zdecydowano się na wykorzystanie częściowo ustrukturyzowanego
wywiadu badawczego.
Podstawą rozmowy był stworzony w pierwszej kolejności plan wywiadu, będącym
swego rodzaju przewodnikiem. Pytania wprost zostały w nim zastąpione pewnymi obszarami
tematycznymi, istotnymi z punktu widzenia doświadczenia aseksualności w bliskich
relacjach. Eksplorowanie tych obszarów podczas rozmowy z respondentem, pozwoliło na
uzyskanie informacji od badanych, które dały możliwość odpowiedzenia na główne pytanie
badawcze. Innymi słowy, prowadzenie wywiadu nie opierało się na prostym modelu pytanie
- odpowiedź, ale na wnikliwym drążeniu przez badacza wyszczególnionych uprzednio
tematów/problemów. Następowało to poprzez zachęcanie badanego by rozwijał poszczególne
wątki i odszyfrowywał znaczenie użytych przez siebie terminów. Taki sposób postępowania
umożliwił w rezultacie przyjęcie perspektywy badanego (Smith, Flowers, Larkin, 2009).
Protokół wywiadu znajduje się w załączniku (Appendix 2) niniejszej pracy badawczej.
Wspomniane powyżej obszary tematyczne wyrażone zostały w nim w pytaniach ogólnych
i szczegółowych, stanowiąc bazę i tworząc tym samym strukturę przewodnika.
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2.4.3. Przebieg rozmów z respondentami
Rozmowy na temat osobistych doświadczeń, ważnych dla danej osoby zawsze
obarczone są pewnym ryzykiem. Niezwykle trudno jest poprowadzić głęboką rozmowę
i otworzyć się w rozmowie z kimś obcym, zwłaszcza, gdy weźmie się pod uwagę tak subtelny
temat, jakim jest własna seksualność. Dość sporym wyzwaniem stała się procedura
prowadzenia wywiadu. W obliczu specyficznej problematyki, jaką bez wątpienia jest
aseksualność, w niniejszej pracy badawczej zdecydowano się w rezultacie na dwie formy
prowadzenia wywiadów: bezpośrednio oraz przez narzędzie audio-video (skype) jako
ewentualne wyjście dla osób, dla których spotkanie bezpośrednie byłoby zbyt stresujące.
Podobny sposób rozmów z badanymi zastosowała Kristine Gupta (2017a), w badaniu której,
część rozmów z respondentami przeprowadzono bezpośrednio, a część telefonicznie.
W niniejszym projekcie, pomimo możliwości on-line, od początku zachęcano badanych do
rozmowy bezpośredniej i jak się później okazało, większość z nich preferowała właśnie taką
formę spotkania.
Pierwszym etapem zbierania danych były dwa wywiady pilotażowe przeprowadzone
w sposób bezpośredni w grudniu 2016 roku. Pilotaż poza zebraniem informacji na temat
doświadczenia osób aseksualnych stanowił także swego rodzaju próbę dla samego badacza
i tego jak czuje daną metodę. Obok mocnych stron wywiadu, obnażył on również jego
słabości, zarówno w strukturze jak i sposobie jego prowadzenia. Refleksje i uwagi, które
nasunęły się po przeprowadzonych rozmowach stanowiły cenne wskazówki pozwalające na
korektę wywiadu przy kolejnych spotkaniach i poszerzenie perspektywy samego badacza.
Początkowo zakładano, że wyniki pilotażu nie zostaną wzięte pod uwagę w końcowej analizie
i posłużą jedynie, jako ćwiczenie w prowadzeniu wywiadu, jednak ku zaskoczeniu samego
badacza, rozmowy te pod kątem bogactwa doświadczenia osób aseksualnych były na tyle
udane, że finalnie zdecydowano się na włączenie ich do analizy. Zebranie wszystkich danych
trwało w sumie 5 miesięcy i zakończono je w kwietniu 2017 roku. W przypadku wywiadów
bezpośrednich, 11 spotkań odbyło się w różnych miastach Polski (miejsce zamieszkania osób
badanych) m.in. w Krakowie, Częstochowie, Łodzi i Poznaniu. Jednocześnie z wywiadami
„na żywo‖ prowadzone były także rozmowy video prowadzoną przez komunikator skype,
z możliwością nagrania audio. Na takie rozwiązanie zgodziło się 7 osób, głównie w obliczu
trudności

logistycznych,

związanych

ze

sporymi

odległościami.

Wywiady

takie

przeprowadzono z trzema osobami przebywającymi za granicą (dwie osoby z Wielkiej
Brytanii i jedna ze Szwecji) oraz dwoma osobami z Polski (z Sopotu ,Warszawy
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i Bydgoszczy). Ponadto jedna osoba od początku podkreśliła, że woli kontakt on-line, co
oczywiście zostało uwzględnione w badaniu.
Ponieważ opowiadanie swoich osobistych doświadczeń wymaga atmosfery otwarcia
i poczucia bezpieczeństwa, ważnym aspektem stał się wybór miejsca rozmowy. Metoda
fenomenologiczno – interpretacyjna zaleca, aby pozostawić decyzję o wyborze miejsca osobie
badanej (Smith, Flowers, Larkin, 2009; Smith, Osborne, 2008). Takie podejście zastosowano
również w niniejszej pracy doktorskiej. W przypadku wywiadu bezpośredniego osoby badane
proponowały lub wybierały miejsce spotkania uwzględniając swoje indywidualne preferencje
oraz z racji większej orientacji topograficznej miasta. Badani wskazywali zazwyczaj miejsca
publiczne, ale ustronne i spokojne (biblioteka, mała kawiarnia, sala uczelniana udostępniona
na potrzeby badania za zgodą danej uczelni itp.), które umożliwiało swobodną rozmowę oraz
przeprowadzenie transkrypcji nagrania na laptopie lub dyktafonie. Rozmowy on – line
natomiast, prowadzone były tak, by jak najbardziej zbliżyć się do sytuacji rozmowy
bezpośredniej. Chodziło o jak najwierniejsze odtworzenie warunków sytuacji naturalnej.
Osoba łączyła się przez skype najczęściej ze swojego mieszkania, w którym na czas rozmowy
przebywała sama, co gwarantowało szczerość i większą swobodę komunikacji. Kamera
obejmowała zazwyczaj nieco ponad połowę osoby badanej co dawało poczucie konwersacji
z kimś, kto siedzi obok (np. przy stoliku), tak jak miało to miejsce w przypadku wywiadów na
żywo.
Pomimo obaw, co do odmiennych warunków w obu przypadkach prowadzenia
wywiadu, mogących mieć wpływ na przebieg rozmowy, nie odnotowano żadnych różnic
jakościowych w samych wywiadach. Osoby w podobny sposób otwierały się podczas
rozmowy i wydawało się, że stopień tego otwarcia wiązał się bardziej z osobowością
respondenta niż z tym, czy była to rozmowa bezpośrednia czy poprzez nośnik audio-video.
Zarówno bowiem w jednym jak i drugim przypadku zdarzały się osoby, mniej lub bardziej
skłonne do zwierzeń, których styl wypowiedzi można było określić mianem konkretnego lub
swobodnego (wątek ten rozwinięto w rozdziale 2.6.1). Wynagrodzenie za badanie było
wypłacane bezpośrednio po odbytej rozmowie lub na wskazane konto bankowe. Najkrótszy
wywiad trwał około 45 minut, najdłuższy 3 godziny.
Z uwagi na delikatną naturę poruszanej tematyki starano się rozpocząć od pytań jak
najbardziej bezpiecznych (pytano np. o to jak dana osoba rozumie aseksualność, czym dla niej
jest miłość itp.), a dopiero potem płynnie przechodzono do zadawania pytań bardziej
szczegółowych i osobistych dotyczących bardzo intymnych relacji (np. o bycie w sytuacji
intymnej). Kolejność zadawania pytań dopasowywano najczęściej do osobowości rozmówcy.
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W momencie odczuwanego skrępowania czy oporu respondenta, zadawano bardziej
otwierające pytanie. W razie potrzeby powracano także wielokrotnie do wyszczególnionych
wcześniej obszarów badawczych, tak by uzyskać jak najpełniejsze odpowiedzi.

2.5. Charakterystyka osób badanych
Pomimo iż cechą dystynktywną zebranej grupy była tożsamość aseksualna i brak
pociągu seksualnego, poniżej przedstawiono krótki opis osób badanych w świetle innych
charakterystyk jak dane demograficzne, płeć i wiek.
W niniejszym projekcie, chęć udziału w badaniu zadeklarowało 18 ochotników, w tym
jeden niepełnoletni, dlatego finalnie wzięto pod uwagę 17 osób. Średni wiek osób badanych
wyniósł 27,5 lat. Najmłodsza osoba badana miała 21 lat, najstarsza 40, a biorąc pod uwagę
etapy życia człowieka, grupa wpisywała się we wczesny i średni okres dorosłości. Jeśli chodzi
o wykształcenie: 7 osób posiadało wykształcenie średnie (w tym 6 była w trakcie studiów),
8 posiadało wykształcenie wyższe, w tym jedna kontynuowała studia III stopnia, a jedna
miała stopień doktorski.
Wstępna analiza danych wprowadziła pewne zmiany, co do liczebności respondentów.
W przypadku jednej osoby, bardzo nieudane technicznie nagranie wywiadu, uniemożliwiało
w dużym stopniu transkrypcję wywiadu. Zważywszy na fakt, że drobiazgowe odtworzenie
wypowiedzi osoby badanej jest gwarantem udanej analizy, wywiad ten został w rezultacie
odrzucony. Wykluczenie dwóch kolejnych osób nastąpiło decyzją samego badacza
i podyktowane było brakiem kompatybilności w stosunku do pozostałych badanych oraz
wewnętrznym dysonansem samego badacza. Była ona podjęta głównie w oparciu o założenia
dotyczące homogeniczności grupy. Pomimo, iż osoby te deklarowały swoją aseksualną
tożsamość, obszerne wywiady ukazały ich bardzo nietypowe rozumienie aseksualności, które
nie wpisywało się w przyjętą przez autora niniejszej pracy operacyjną definicję aseksualności.
W jednym przypadku, osoba badana przyznała, że odczuwa czasami słaby pociąg seksualny,
co klasyfikowało ją raczej, jako osobę greyseksualną, a więc raczej na granicy aseksualności.
Jak sama przyznała, jej seksualność była dość zbliżona do standardowej, nosiła także znamię
dość specyficznych preferencji praktyk seksualnych (BDSM). Pomimo, iż osoby
greyseksualne wpisują się w społeczność aseksualną, dość spora różnica w porównaniu do
pozostałych uczestników i potrzeba wysokiej homogeniczności grupy spowodowała
wyeliminowanie wywiadu. Podobne wątpliwości metodologiczne pojawiły się również
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w przypadku drugiej osoby. Osoba zdeklarowała się, jako osoba demiseksualna (odczuwanie
pociągu seksualnego w sytuacji emocjonalnego zaangażowani w relację), ale zapytana
o sposób rozumienia demiseksualności, podała definicję odmienną od definicji AVEN.
Zdaniem badanej bowiem, również osoby seksualne odczuwające pociąg seksualny, a nie
angażujące się w kontakty seksualne z osobami nieznanymi (np. z powodu własnych pobudek
moralnych) byłyby osobami demiseksualnymi, nieświadomymi swojej aseksualności. Takie
sposób rozumienia demiseksualności pozostawał w sprzeczności z definicją AVEN (Decker,
2015). Brak zgodności definicyjnej oraz podobnie jak w przypadku poprzedniej osoby, zbyt
duże zróżnicowanie względem pozostałych osób wyeliminowały w efekcie także ten wywiad.
Uznano, że analiza tych przypadków mogłaby narzucić swego rodzaju nadinterpretację
fenomenu. Tak odległe rozumienie tożsamości aseksualnej wśród badanych, (stanowiące
przecież kluczowy aspekt doboru do próby), oznaczałoby zbyt wysoki stopień zróżnicowania
w obrębie grupy. Mówiąc językiem IPA, mniejsza dbałość interpretacyjna przełożyłaby się
w tym wypadku na mniejszą homogeniczność grupy badanej, która jak pokazano we
wcześniejszym

rozdziale,

stanowi

istotny

aspekt

metodologii

hermeneutyczno

- fenomenologicznej (Pietkiewicz, Smith, 2012). Wszystkie pozostałe osoby spełniły
kryterium operacyjne – nie odczuwanie pociągu seksualnego.
W rezultacie analiza danych objęła 14 osób, z którymi 9 wywiadów przeprowadzono
w rozmowie bezpośredniej, a 5 poprzez komunikator skype. Sporym zaskoczeniem była duża
różnica liczebna między kobietami (12), a mężczyznami (2). Za takim stanem rzeczy stoją
dwa możliwe wyjaśnienia, (o których wspomniano w rozdziale 1.3.1). Albo kobiety
statystycznie częściej definiują się, jako aseksualne lub mężczyznom zdecydowanie trudniej
jest ujawnić swoją aseksualną tożsamość. W przypadku tego drugiego, jednym z powodów
może być wstyd i zażenowanie w obliczu dominującego w społeczeństwie stereotypu
męskości, którego zasadniczym elementem jest posiadanie bujnego życia seksualnego. Takie
wyjaśnienia sugerowały same osoby badane, które z jednej strony wskazywały na dominującą
obecność kobiet w społeczności aseksualnej, z drugiej natomiast, wskazywały na niechęć do
opowiadania na temat swoich doświadczeń przez znanych przez siebie aseksualnych
mężczyzn (np.partnerów). Niemożność dokonania porównania międzypłciowego w obrębie
grupy stanowiło jednak również istotny fakt, niosący informacje o obrazie zjawiska
aseksualności. Problemy takie jak kulturowe normy społeczne, mające wpływ na ujawnienie
się fenomenu w przypadku mężczyzn (utrudniając coming – out) lub utożsamianie zjawiska
aseksualności z płcią żeńską, to tylko niektóre z hipotez, warte sprawdzenia w kolejnych
badaniach.
91

12 osób posiadało doświadczenia bycia w związku/bliskiej relacji. Charakter tych
relacji był zróżnicowany i obejmował zarówno relacje krótkotrwałe (kilka spotkań) jak
i dłuższe (kilka tygodni, miesięcy), w przypadku jednej z osób (Tomasz) było to również
małżeństwo. Trzy osoby aktualnie były w związku, dwie z nich z partnerami aseksualnymi
(Ola, Sylwia), jedna z partnerem seksualnym (Kinga). Dwie osoby nigdy nie spotykały się z
żadnym partnerem i nie posiadały doświadczeń seksualnych (Wojtek, Beata).
Jeśli chodzi o bardziej precyzyjne subkategorie tożsamości aseksualnej, 11 osób było
osobami aseksualnymi romantycznymi natomiast 3 – osobami aseksualnymi aromantycznymi.
Wśród romantycznych: 7 osób było heteroromantycznych, 2 osoby homoromantyczne,
1 biromantyczna, a 1 wahała się między hetero, a bi romantyczną.
Aby przybliżyć czytelnikowi obraz poszczególnych respondentów, a tym samym
nakreślić tło dla ich wypowiedzi, wybrane cechy osób badanych i sposób przeprowadzania
wywiadu ujęto w tabeli (Tab.1). Zawiera ona również charakterystykę typu rozmówcy danej
osoby, omówionego w rozdziale 2.6.1.
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IMIĘ

WIEK

WYKSZTAŁCENIE

TYP
ROZMÓWCY

SUB –
TOŻSAMOŚĆ

RODZAJ
ROZMOWY

Alicja

28

Wyższe

konkretny

heteroromantyczna

bezpośrednia

Ania

24

Średnie
(studentka)

swobodny

romantyczna
(waha się między
hetero/bi)

bezpośrednia

Beata

28

Wyższe

swobodny

Aromantyczna

bezpośrednia

Iza

25

Średnie

swobodny

Aromantyczna

skype

Kinga

24

Średnie
(studentka)

swobodny

Aromantyczna

skype

Magda

30

Wyższe

swobodny

homoromantyczna

skype

Ola

24

Średnie
(studentka)

konkretny

heteroromantyczna

bezpośrednia

Olga

25

Średnie
(studentka)

konkretny

biromantyczna

skype

Sylwia

33

Wyższe
(studia III stopnia)

konkretny

heteroromantyczna

bezpośrednia

Tomasz

34

Wyższe
(stopień dr)

swobodny

homoromantyczny

skype

Weronika

40

Wyższe

swobodny

heteroromantyczna

bezpośrednia

Wojtek

23

Średnie
(student)

swobodny

heteroromantyczny

bezpośrednia

Zosia

27

Wyższe

konkretny

heteroromantyczna

bezpośrednia

Zuzanna

21

Średnie
(studentka)

swobodny

heteroromantyczna

bezpośrednia

Tab.1. Wybrane cechy badanych respondentów i sposób prowadzenia rozmowy.Źródło:własne

2.6. Perspektywa badacza
Metodologię IPA dopełnia subiektywna perspektywa badacza. Staje się on w tym kontekście
źródłem wiedzy na temat osób badanych i charakteru samych rozmów.

W niniejszej pracy, po

każdorazowo przeprowadzonym wywiadzie na gorąco notowano wszystkie uwagi, które
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z jednej strony umożliwiły lepszy wgląd w badaną grupę osób aseksualnych, z drugiej w
osobę samego badacza. Wnioski z notatek zaprezentowano poniżej.

2.6.1. Wgląd w grupę badanych
Uwagi i spostrzeżenia badacza niosą informacje o cechach charakterystycznych dla
respondentów, ich sposobach reagowania oraz motywacji do udziału w badaniu, co pozwala
na dokładniejsze naszkicowanie obrazu grupy.
Pierwszą ważną zaobserwowaną kwestią było coś, co określono, jako rys
charakterologiczny czy osobowościowy badanych respondentów. Miał on w zasadzie
dominujący wpływ, na jakość wywiadów i zakres zgromadzonych danych, nie zależał jednak
od formy prowadzenia rozmowy (spotkanie bezpośrednie vs. komunikator skype). W tym
świetle, każdego z respondentów można było przyporządkować do dwóch kategorii, które
roboczo określono mianem rozmówcy konkretnego oraz rozmówcy swobodnego. Dla
rozmówcy konkretnego, otwarty i elastyczny charakter wywiadu stał się nie lada wyzwaniem.
Badani należący do tej kategorii już na wstępie zaznaczali, iż preferują pytania zamknięte
i lubią konkrety. Z tego powodu w trakcie wywiadu można było niejednokrotnie
zaobserwować jak dużo wysiłku kosztowała ich autorefleksja i opis swojego doświadczenia.
Wśród wszystkich badanych do tej kategorii można było zaliczyć 5 osób, a wywiady powstałe
na bazie ich wypowiedzi cechowały zwięzłe, krótkie wypowiedzi, co stanowiło pewne
utrudnienie podczas analizy tekstu. Pozostali badani mniej lub bardziej wpasowali się w
kategorię rozmówcy swobodnego. W tym wypadku, liczne pytania otwarte stanowiły dla
badanych zaproszenie by jeszcze silniej zaangażowali się w rozmowę. W efekcie opisując
doświadczenie aseksualności, respondenci dokonywali głębokiej autoanalizy swojego życia
i osoby. Późniejsza analiza danych w oparciu o te wywiady, była zdecydowanie łatwiejsza
i pozwalała na większą interpretację wypowiedzi w porównaniu do wcześniej wspomnianych,
bardziej lakonicznych wywiadów.
Opowiadanie o własnej seksualności, tym bardziej tak specyficznie ujmowanej, nie
jest tematem łatwym do rozmowy. Z tego właśnie powodu, początkowo pojawiła się obawa
czy w toku wywiadu osoba badana nie zablokuje się, a tym samym, czy opis jej doświadczeń
nie będzie zbyt pobieżny i uda się odkryć jego głębszy poziom. Wątpliwości te szybko jednak
zweryfikowano w trakcie samych wywiadów. W niektórych momentach rozmowy faktycznie
można było zaobserwować zawstydzenie badanych, jednak w przypadku zdecydowanej
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większości uderzała otwartość w opisywaniu doświadczeń, nawet tematów intymnych jak np.
aktywność seksualna. Prowadzenie tak otwartej i szczerej konwersacji ułatwił z jednej strony
odpowiedni schemat wywiadu (ułożenie pytań od otwartych do bardziej szczegółowych, od
obszarów neutralnych do bardziej intymnych), a z drugiej, status osoby prowadzącej wywiad.
Wielokrotnie po zakończonej rozmowie osoby badane przyznawały, że naukowy cel badania
oraz bezstronności rozmówcy ułatwiała zwierzenie się z tak osobistych problemów.
Istotną kwestią, podnoszoną przez same osoby badane była również potrzeba
wypowiedzi na temat aseksualności. Ponieważ badacz stanowił niejednokrotnie jedną
z nielicznych, a czasami nawet jedyną osobę, z którą rozmawiali w tak bezpośredni sposób
o swoim życiu, rozmowa ta stawała się długo wyczekiwaną okazją by dać upust skrywanym
emocjom powiązanych z własną tożsamością. Badani wielokrotnie dziękowali za możliwość
rozmowy, przyrównując wywiad do darmowych sesji z psychologiem i traktując ją, jako
osobistą korzyść psychiczną. Fakt ten oraz mocne poczucie obowiązku, by temat
aseksualności trafił do dyskursu społecznego, stanowił główną motywację do udziału
w badaniach. Opłata za wywiad była w tym wypadku motywacją drugorzędną, będąc
w przypadku niektórych respondentów, przyczyną deklarowanego psychicznego dyskomfortu
i zmieszania.
Ważnym podkreślenia wydaje się również, że każda z osób nieświadomie kładła
nacisk na inny wątek w rozmowie. Przejawiało się to w tym, że badany więcej czasu
poświęcał na wybrany temat lub częściej do danego tematu powracał. Dla niektórych na
przykład, szczególnie ważne stało się zagadnienie bliskiego związku, dla innych kwestia
przynależności do grupy, jeszcze inni skupiali się na emocjach związanych z doświadczeniem
aseksualności. Zaobserwowany mechanizm był zgodny z podstawami filozoficznymi IPA,
gdzie swoboda wypowiedzi pozwala na podkreślenie ważnego dla rozmówcy wątku
wypowiedzi, a różnorodność tych wątków utworzyła pełniejszy obraz badanego fenomenu

2.6.2. Wgląd w osobę badacza
Ważnym aspektem wywiadów stały się, jak wspomniano na początku, także
indywidualne emocje, jakie pojawiły się w osobie samego badacza, obrazujące momenty
trudne lub takie, które były zaskakujące dla niego w procesie badawczym.
Początkowe wywiady niosły ze sobą na pewno uczucie zwątpienia w umiejętności
prowadzenia tak specyficznej rozmowy. Zauważono, że największy dyskomfort odczuwany
był w momentach, gdy po stronie badanego zapadała cisza, milczenie. Mechanizm
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rezonowania emocji, zwłaszcza zniecierpliwienia i bezradności, które wówczas się pojawiały
u badanego z powodu trudności z udzieleniem odpowiedzi, był w takich momentach
szczególnie silny. Z czasem, z każdym kolejnym wywiadem, dyskomfort ten zaczął powoli
maleć. W miarę nabierania doświadczenia w sposób naturalny przychodziło przekonanie
pewności siebie i czucia stosowanej metody badawczej.
Zupełnie niespodziewaną emocją, która obudziła się w trakcie rozmów, a która
odcisnęła silne piętno na motywacji badawczej, było z kolei poczucie odpowiedzialności.
Zaufanie, jakim obdarzyli badacza respondenci, opowiadając o swoich często trudnych
doświadczeniach, wzbudziło nie tylko jego szczery podziw i sympatię, ale i poczucie
oczekiwań ze strony samych osób badanych. Obok ciekawości badawczej pojawiło się zatem
również poczucie zobowiązania, aby trud i wysiłek badanych nie pozostał nadaremny lecz
stanowił cenny wkład w wiedzę z zakresu aseksualności.
Podczas rozmowy osoby badane bardzo usilnie starały się oddać obraz swojego
doświadczenia, posługując się metaforami i porównaniami tak by rozmówca (w tym wypadku
badacz) jak najlepiej zrozumiał ich perspektywę. Wytworzyło to bardzo specyficzną reakcję
emocjonalną u samego badacza. Pomimo trudności z logicznym zrozumieniem aseksualności
w kontekście własnego seksualnego doświadczania rzeczywistości, utwierdziło w nim
głębokie przekonanie, iż doświadczenia aseksualne respondentów są autentyczne. Mówiąc
w bardziej bezpośredni sposób, badane osoby poprzez opis swojego doświadczenia umocniły
przekonanie autora o prawdziwości analizowanego zjawiska.
Podsumowując, subiektywna perspektywa badacza nadała wywiadom bardziej realny
kształt, ukazała rozmówców w szerszym kontekście, ale co ważniejsze wprowadziła również
zmiany w spostrzeganiu zjawiska u autora niniejszej pracy. Kolejne rozdziały stanowią opis
sposobu analizy wywiadów i ich prezentacji.

2.7. Sposób analizy wyników
Pod względem technicznym analizę wywiadów można podzielić na dwa zasadnicze
etapy: transkrypcję wywiadów oraz późniejsze porządkowanie informacji za pomocą
programu MAXQDA.
Transkrypcja wywiadów polegała na jak najbardziej szczegółowym odtworzeniu
narracji badanych. W tym celu podczas przepisywania uwzględniono nie tylko same
wypowiedzi, ale również momenty ciszy, śmiech, pomyłki czy zająknięcia badanych. Metoda
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fenomenologiczno – narracyjna zwraca bowiem uwagę również na stan emocjonalny, stopień
trudności i zaangażowanie w opis swojego doświadczenia. Są to elementy, których badany
nie zawsze jest świadomy, a które niosą bogate informacje i odsłaniają pytania ważne dla
badacza o to, dlaczego badany w taki sposób reaguje i o czym to może świadczyć.
Kolejny etap obejmował pracę w programie MAXQDA. W toku wielokrotnego
czytania wywiadów, tworzono pierwsze etykiety – kody odnoszące się do fragmentów
opisujących doświadczenie bycia w bliskiej relacji oraz notatki będące bazą dla późniejszej
interpretacji. Z każdym kolejnym wywiadem, ilość kodów zwiększała się w oparciu o nowo
uzyskiwane informacje, a to z kolei pozwalało spojrzeć na kolejne wywiady w innym świetle.
Jak łatwo zauważyć taki sposób postępowania nawiązywał bezpośrednio do sposobu analizy
tekstu według koła hermeneutycznego. Kiedy wszystkie wywiady opatrzono etykietami,
rozpoczęto klasyfikację kodów i porządkowanie, czego efektem było utworzenie bardziej
abstrakcyjnych kategorii w oparciu o wypowiedzi, biorąc pod uwagę wspólny kontekst czy
pełnioną w tekście funkcję. Umożliwiły one logiczne i spójne zaprezentowanie opisu
doświadczenia. Na samym końcu analizy jeszcze raz odczytano wywiady pod kątem
stworzonych uprzednio kodów, w celu sprawdzenia wysycenia danych wątków.
Wielokrotne czytanie wywiadów zaowocowało nie tylko utworzeniem kodów
ujmujących doświadczenie osób aseksualnych, ale sprowokowało również postawienie
tzw. pytań krytycznych nad samym materiałem badawczym (Pietkiewicz, Smith, 2012).
Odpowiedzi na te pytania zbudowane na refleksji badacza oraz w oparciu o literaturę
przedmiotu stanowią sedno interpretacji doświadczenia bliskich relacji osób aseksualnych.
Opis tego doświadczenia, jego interpretację i wnioski zaprezentowano w rozdziale
3. i 4. niniejszej pracy.

2.8. Forma prezentacji wyników
Temat niniejszej pracy dotyczył zagadnienia funkcjonowania osób aseksualnych w
bliskich relacjach. Błędem metodologicznym byłoby jednak przedstawienie doświadczenia
bycia w bliskiej relacji, bez uprzedniego odniesienia się do sposobu rozumienia przez
badanych pojęcia aseksualności. To właśnie tożsamość aseksualna staje się tłem dla
właściwego zagadnienia badawczego, a oba elementy są ze sobą nierozerwalnie związane.
Dogłębne spojrzenie na to, co dana grupa rozumie przez bycie aseksualnym warunkuje
właściwą perspektywę ujmowania osób aseksualnych w relacjach romantycznych. Innymi
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słowy, tak jak tożsamość człowieka nadaje kształt relacji z innymi ludźmi, tak w tym
wypadku zrozumienie własnej aseksualności, a więc swoich potrzeb, będzie czynnikiem
decydującym w doświadczeniu bliskości z drugą osobą. Oba aspekty są ze sobą w ścisłym
związku, a w analizie danych przeplatają się wzajemnie oba zagadnienia.
W celu klarownego przedstawienia wyników badania w niniejszej pracy,
zdecydowano się podzielić ich prezentację na analizę wyników (rozdział 3.) i wnioski z badań
(rozdział 4.).
W Rozdziale 3. dokonywana jest szczegółowa analiza wywiadów w dwóch
zasadniczych ujęciach: tożsamości i bliskiej relacji. W pierwszym ujęciu, autor próbuje
przybliżyć szczegółowo zagadnienie tożsamości, odpowiadając na pytanie, czym jest
aseksualność Odpowiedzi badanych stały się polem do manewru dla badacza i pozwoliły
poprzez bardziej szczegółowe pytania pogłębić zagadnienie. Na tej postawie wyłoniono
zasadnicze wątki, które wspólnie składają się na opis tożsamości aseksualnej i prezentują
sposób jej rozumienia przez respondentów. W drugim ujęciu, dotyczącym bliskiej relacji,
rozpatrywane jest w funkcjonowania osób aseksualnych w związku, w kontekście uprzednio
odkrytego znaczenia aseksualnej tożsamości. Stanowi ono tło dla wypowiedzi badanych,
obrazujących problemy, wyzwania i konsekwencje, z jakimi mierzą się osoby aseksualne
w związku. Zarówno w części pierwszej jak i drugiej, analiza cząstkowych tematów
składających się na zagadnienie tożsamości i funkcjonowania w bliskim związku zakończona
jest podsumowaniem badacza. Celem podsumowania jest bardziej klarowna prezentacja
materiału, jego synteza oraz wstępna interpretacja danych.
Rozdział 4. stanowi generalne podsumowanie i syntezę wniosków opartych na
przeglądzie literatury i własnej refleksji. W ujęciu hermeneutyczno-fenomenologicznym
odzwierciedla efekt tzw. podwójnej interpretacji danych, czego wyrazem jest propozycja
modelu funkcjonowania osób aseksualnych w bliskiej relacji.
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ROZDZIAŁ 3. Analiza wyników badania

3.1. Tożsamość aseksualna i jej znaczenie w życiu badanych respondentów

Najtrudniej dotrzeć do siebie samego.
[Marek Aureliusz]
Pytaniem pierwszym i wprowadzającym do rozmowy podczas każdego wywiadu było
pytanie o to, czym dla badanego jest aseksualność. Jako ogólne i bardzo otwarte pytanie
miało stanowić zaproszenie dla badanych, aby opisali swój sposób rozumienia fenomenu.
Respondenci już w pierwszych wypowiedziach zwrócili uwagę na kilka ciekawych
aspektów, które były dla nich szczególnie znaczące. W toku rozmów okazało się, że badani
poruszali te same wątki w celu opisu, czym jest dla nich aseksualność. Wspólne motywy takie
jak charakterystyczne słowa klucze czy podobne osobiste refleksje, pojawiały się niemalże we
wszystkich wywiadach, co świadczyło o bardzo spójnym obrazie jaki w efekcie wyłonił się
z opowieści badanych. Niniejszy rozdział prezentuje doświadczenie badanych w świetle jego
najważniejszych charakterystyk. Doświadczenia te składają się na fenomen aseksualności,
którego zrozumienie staje się podstawą do refleksji nad funkcjonowaniem osoby aseksualnej
w bliskim związku. W kolejnych podrozdziałach zaprezentowano istotne dla aseksualności
motywy, a odkrycie ich znaczenia umożliwiło dalszą analizę na poziomie relacji z drugą
osobą i odszukanie odpowiedzi o powody zachowania danej osoby.

3.1.1. Aseksualność, a pociąg seksualny. Czego tak naprawdę brakuje?
We wszystkich wypowiedziach osób badanych pojawiało się pojęcie pociągu
seksualnego. Osoby badane opisywały zjawisko aseksualności charakteryzując je, jako brak
lub nieodczuwanie pociągu seksualnego. W świetle hermeneutyczno-fenomenologicznego
badania, akceptacja tak ogólnej odpowiedzi byłaby błędem, bo nie pozwoliłaby na właściwą
eksplorację doświadczenia osoby badanej. W celu odkrycia prawdziwego znaczenia
aseksualności, starano się dotrzeć do sedna wypowiedzi, a więc nie zatrzymywać się jedynie
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na twierdzeniu braku, ale dotrzeć do tego jak badani rozumieją to, czego właściwie im
brakuje. Z tego powodu poproszono respondentów o rozwinięcie wypowiedzi lub w toku
rozmowy zadano pytania dodatkowe takie, jak Co to znaczy wg Ciebie nie odczuwanie
pociągu seksualnego czy Jak rozumiesz pociąg seksualny? Dopiero takie wyjaśnienie dało
możliwość analizy aseksualności na głębszym poziomie, tak ważnym dla IPA. Poniżej
zaprezentowano trzy charakterystyczne odsłony i sposoby ujmowania pociągu seksualnego
w świetle wypowiedzi respondentów.

3.1.1.1. Nie czuję, nie rozumiem…
Dominującą reakcją osób aseksualnych w momencie prośby wytłumaczenia pociągu
seksualnego było budowanie definicji w oparciu o zaprzeczenie jego zrozumienia. Na pytanie,
co oznacza dla Ciebie pociąg seksualny, badani odpowiadali charakteryzując go jako coś,
czego nie odczuwają i nie rozumieją.
-Czym dla Ciebie jest pociąg seksualny, o którym wspomniałaś?
- No i tu jest pewien problem booo dużo osób oczekuje od nas, że będziemy go rozumieć, a to

jest właśnie tak na odwrót, że jako aseksualni go nie rozumiemy, tak jakby - „wy nam
wytłumaczcie!”…bardzo często właśnie zbieramy od innych ludzi opisy jak to jest, żeby
zrozumieć czy czujemy coś takiego czy nie, więc ja Ci nie wytłumaczę, czym dla mnie jest
pociąg seksualny, bo ja go nie czuję, ja go nie mam, i go nie rozumiem i dlatego (podkreślenie
głosem) jestem aseksualna. [Beata]
-Wydaje mi się, że trudność w definiowaniu polega na tym, że ja też nie wiem co czują osoby
seksualne i….yyy….skoro nie wiem…może gdyby osoba seksualna wytłumaczyłaby mi czym
jest dla niej pociąg seksualny i właśnie ta potrzeba uprawiania seksu, to może ja bym była
w stanie jakoś łatwiej wytłumaczyć, że ja tego…że ja takiej potrzeby nie mam. [Alicja]
Jak wskazują powyższe wypowiedzi, próba złamania owej niewiedzy na temat pociągu
seksualnego podejmowana była przez nich na drodze gromadzenia relacji od osób
seksualnych. Zeznania i uwagi osób o odmiennej perspektywie czucia stały się bazą
i podstawą przy podejmowaniu próby zrozumienia pociągu seksualnego, co obrazuje poniższy
fragment rozmowy z Olą. Na pytanie, czym dla niej jest pociąg seksualny, odpowiedziała:
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-Noo właśnie to jest taki…dla mnie to jest kłopotliwe pojęcie i ogólnie dla osób aseksualnych
booo nie odczuwamy tego, więc nie do końca jesteśmy w stanie sobie to wytłumaczyć, co to
jest dla mnie….tu się muszę w sumie odnieść do znajomych, bo, żeby się dowiedzieć, to
pytałam po prostu ich i mówili mi, że czują taką potrzebę, że to jest jakby taka potrzeba
fizjologiczna.
-A potrzeba, czego?
-No to jest taka właśnie potrzeba żeby uprawiać seks, żeby….no głównie o to chodzi tak? Ci
znajomi właśnie nie włączali w to ani jakichś pocałunków ani innych rzeczy tylko konkretnie zbliżenia seksualne. [Ola]
Podobny sposób ujmowania pociągu seksualnego charakteryzował Wojtka. Na podstawie
opisów otoczenia utworzył on próbną definicję pociągu seksualnego jako potrzeby
organizmu, która w znaczący sposób determinuje czyjeś zachowanie.
-Ja generalnie bym powiedział, że to jest takie...chyba jest fizyczne takie uczucie…. połączone
z taką psychiczną potrzebą żeby to….no rozładować to napięcie fizyczne w jakiś konkretny
sposób…ale nie wiem…ciężko jest mi to zdefiniować tak naprawdę…
- Dlaczego?
-Ponieważ nigdy tego nie czułem...nie wiem, tak mi się po prostu wydaje, że to nooo… ale
toooo bardziej z tego co ludzie mówią, tak? że fizycznie się czują… wewnątrz po prostu, że
chcą bardzo coś zrobić tak jak się ma ochotę na to żeby coś zjeść i się nie potrafię
powstrzymać przed tym i to robię albo… jakoś tak wyobrażam sobie chociażby, ale nie wiem
(śmiech)…naprawdę to nie wiem… [Wojtek]
Niepewność i wątpliwości Wojtka podzieliła także Ania, która otwarcie zaznaczyła:
-To jest trudne pytanie, bo to jest coś….czego nie rozumiem do końca…tak jak z tą czekoladą
do zjedzenia…mogę ją zjeść, ale nie muszę, chyba, że jestem uzależniona od cukru. Też się
uczyłam o tych uzależnionych i też nie rozumiem, jak można być seksoholikiem…no nie
rozumiem tego pojęcia muszę tak odpowiedzieć. [Ania]
Zarówno Wojtek jak i Ania podkreślili specyficzną cechę pociągu seksualnego, jaką jest
determinizm ludzkiego zachowania. Ania wprost, przyznała, że największą trudność
w zrozumieniu nastręcza fakt, że u większości osób podstawą potrzeby seksualnej jest nie
tylko własna decyzja i wybór, ale i działanie determinującej, wewnętrznej siły (pociąg), której
101

ona, jako osoba aseksualna nie doświadcza. Podobnie było w przypadku Beaty, która
zaznaczyła, że dla niej, jako osoby aseksualnej to właśnie nieopanowany charakter pociągu
seksualnego, staje się najtrudniejszym do zrozumienia aspektem.
-Dla mnie wszystko to bullshit…nieprawda…znaczy najczęściej jest to, że nie mogę się
w życiu opanować, druga osoba musi być tu….nieodparta chęć nie wiem…kontaktu
fizycznego, dotyku…no takiej fizycznej bliskości, bycia w jednym pomieszczeniu, w jednym
łóżku….ok…skoro tak mówią to może tak to czują, ale ja tak nie mam…dla mnie nie ma
czegoś takiego jak nieopanowana siła, nieopanowane przyciąganie…dla mnie właśnie chyba
najbardziej niewiarygodny motyw jest ten, jak bardzo nieopanowane to jest. [Beata]

ANALIZA
Przytoczone powyżej wypowiedzi zobrazowały, jak bardzo osoby aseksualne borykają
się z problemem zdefiniowania, a tym samym zrozumienia pociągu seksualnego.
Pomimo iż ujęcie w słowach, czym jest pociąg seksualny nie jest proste nawet dla
osób seksualnych, w ich przypadku jego zrozumienie dokonuje się bardziej na poziomie
intuicyjnym. Można powiedzieć, że dana osoba rozumie pociąg, ponieważ wie, że go
odczuwa. W przypadku osób aseksualnych, dla których stan, w którym druga osoba pociąga
ich seksualnie jest obcy, próba zrozumienia pociągu seksualnego jest daremna i bezcelowa.
Kategoria czucia staje się, więc nadrzędna względem logiki. Chcąc zrozumieć, co odczuwa
większość społeczeństwa, aseksualni respondenci budują tak naprawdę definicję czy
wyobrażenie pociągu seksualnego w oparciu o informacje zebrane z zewnątrz, nie mogąc ich
jednak w jakikolwiek sposób odnieść do własnej osoby. Osoby badane, próbowały
zdefiniować pociąg seksualny, jako potrzebę aktywności seksualnej, co wskazywałoby na
definiowanie pociągu seksualnego również w kategoriach pożądania i używanie tych pojęć
wymiennie. Wypowiedzi badanych osób pokazały ponadto, że elementem, którego
zrozumienie przysparza największe trudności jest kwestia nieopanowania pociągu
i determinacji zachowania seksualnego.
Wydaje się, że zbudowana na tej bazie różnica perspektyw osoby aseksualnej
i seksualnej (a tym samym niemożność wzajemnego zrozumienia siebie) może mieć wyraźne
skutki w przypadku bliskich relacji, stanowiąc potencjalne źródło konfliktów. Problemy mogą
pojawić się na poziomie oczekiwań względem partnera i zrozumienia jego intencji
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w sytuacjach seksualnych, a trudności w zrozumieniu swoich potrzeb przekładałby się na
problemy komunikacyjne.

3.1.1.2. Siła, która nie ma kierunku
Kolejnym sposobem, jakim posłużyły się osoby aseksualne w celu scharakteryzowania
pociągu seksualnego była metafora siły. Wskazywali oni na mechanizm przyciągania dwojga
ludzi w celu realizacji potrzeb seksualnych, rozumianych najczęściej, jako stosunek płciowy.
W odpowiedzi na pytania o pociąg seksualny badane osoby odpowiedziały.
-Yyymmmm pociąg seksualny to jest właśnie…to jest właśnie taka potrzeba kontaktu z drugą
osobą i również takiego kontaktu seksualnego. Coś ciągnie do siebie dwie osoby i, i i… chcą
to też realizować poprzez seks.…właśnie nie czuję tego…[Alicja]
- Nie wiem…jakaś siła, która Cię ciągnie do...do drugiej osoby…noo w sensie, że to chcesz, że
czujesz fizycznie, że chcesz uprawiać z nią seks… [Sylwia]
Podobne ujęcie pociągu seksualnego prezentowała Kinga, w opisie której pojawił się również
ważny motyw oceny zachowania swojego seksualnego chłopaka. W sytuacji odczuwania
pociągu seksualnego przyrównany został on przez Kingę do postaci wampira.
-Wiem, że to różne są czynniki, dlaczego ludzie nawiązują głębsze relacje, ale jednym z tych
czynników jest takie…przyciąganie…no nie wiem jak to nazwać, że pożądają siebie nawzajem
też….No nie jest to jedyny czynnik, ale to też ma znaczenie przy tym…Jakoś tak obserwując to
z boku to… to dla mnie to wygląda tak, że jest jakaś siła, odbierana przez ludzi, którzy jej
ulegają, nie do końca świadomie… jest jakaś siła, wynikająca jakby z jakichś wrodzonych
cech, która w określonych sytuacjach powoduje u ludzi, określone działania…jakoś tak to
widzę.
-Jakie np.?
-No właśnie dążenia do takich sytuacji, jak są bliscy ludzie to mają ochotę się np. pocałować,
że tak spontanicznie im to wychodzi…tak czasami po ludziach jakby widać różnicę
w zachowaniu…ja to mówiłam, że człowiek się staje wampirem, bo to z boku się przejawia
tak, że się zaczyna trochę szybciej poruszać. Tak powiedziałam mojemu chłopakowi, że
czasami go widzę, jako takiego wampira, że się porusza w taki przyspieszony sposób. Jak tak
spontanicznie działa. [Kinga]
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Kinga utożsamiła pociąg seksualny z obezwładniającą siłą, która niejako bierze w posiadanie
człowieka i steruje jego zachowaniem w taki sposób, że podejmuje on działanie seksualne
względem drugiej osoby. Tak rozumiane zachowanie chłopaka, które w jej odczuciu było
czymś obcym i nienaturalnym zrodziło nietypową metaforę jego seksualnego zachowania.
Odczuwanie owej siły, o której mówiła Kinga, uważa ona za stan wrodzony u większości
osób, a kluczowym jej aspektem staje się właśnie nakierowanie w czyjąś stronę.
Scharakteryzowanie pociągu seksualnego, jako siły, która posiada kierunek i adresata staje się
motywem przewodnim w kolejnych wypowiedziach.
-Czasami mam mieć okres to czuje cos takiego….No nie wiem…jakby takie seksualne napięcie
to podejrzewam, że to jest coś takiego tylko na widok jakiejś osoby lub do kogoś. Tylko ja po
prostu tego nie utożsamiam z nikim, to tak się po prostu dzieje…no nie umiem tego
opisać…jakieś takie uczucie wewnątrz. [Sylwia]
-Trudno mi to określić, ponieważ nigdy nie czułam, nie czułam pociągu do innej osoby.
Hmmmm…może gdyby było bardziej ukierunkowane w stosunku do kogoś, to może by była
większa chęć działania…jakby podążania za tym pożądaniem, a tutaj nie mam takiej potrzeby.
Tutaj te uczucia się pojawiają, ale one po jakimś czasie znikają iii nie muszę z tym nic robić
właściwie, nie czuję się z tego powodu sfrustrowana jak to niektórzy…niektóre osoby
seksualne mówią, że jak dłużej nie uprawiają z kimś seksu to czują się dziwnie z tym, są
nerwowi itd. i muszą coś z tym zrobić, jakby dać ujście temu uczuciu, ja czegoś takiego nie
czuję. [Iza]
Dziewczyny rozumieją swoją aseksualność, jako niemożność ukierunkowania specyficznych
odczuć i wewnętrznego napięcia. Brak kierunku skutkuje tym, że człowiek nie podejmuje
żadnego działania względem drugiej osoby i jak wspomniały respondentki, nie czuje on
potrzeby podążania za odczuwanym pożądaniem czy napięciem. Bardzo dobitne
podsumowanie pociągu seksualnego, jako siły pozbawionej kierunku, przedstawiła również
Beata nawiązując w swoich wyjaśnieniu do zasad fizyki.
-Dla mnie to jest trochę jak, fizyka…zawsze uczyli nas, że siła w fizyce ma trzy składniki. Ma
kierunek, zwrot i siłę, tak? Czyli, wzdłuż jakiej linii biegnie siła, w jakim kierunku oraz jak
dużo jej jest. I dla mnie tak samo jest z….To może nie do końca się przekłada jeden do jeden,
ale dla mnie libido jest tym, jak dużo jest tej energii seksualnej w nas. Mamy pewien kierunek
czy to wychodzi na zewnątrz czy do wewnątrz i też kierunek do jakby, jakiej grupy….czy do
mężczyzn, czy do kobiet, do ludzi, których nie da się tak łatwo określić, do wszystkich, no…no
104

to jest jakiś taki ogólny kierunek na tą konkretną osobę, bo to nie jest tak, przynajmniej z tego,
co mi wiadomo… tak, że ludzie są w stanie stwierdzić, że wszyscy są ok., że może są osoby,
które czują pociąg seksualny do wszystkich ludzi, których spotykają, ale raczej są rzadkością.
-A jak to jest w Twoim przypadku?
-Jakieś libido istnieje, jakaś ilość tej siły, ale właśnie nie ma tego kierunku…jest coś, czego
nie da się ukierunkować w jakąś stronę, więc nie ma właśnie tej siły, która by wskazała, że to
jest właśnie ta osoba, czegokolwiek, co by dało impuls żeby próbować nawiązać jakiś kontakt
z inną osobą. No ja nie zagadam do nikogo na imprezie tylko, dlatego, że mi się spodobał, bo
po prostu nie ma tego punktu, w którym mi się spodobał. Mogę komuś powiedzieć, że ma fajne
kolczyki, fajny krawat, ale to nie jest to. [Beata]
Choć jak sama Beata przyznaje, charakteryzuje ją pewne wewnętrzne napięcie, a mówiąc jej
językiem występuje jakaś wartość tej siły to jednak kluczowym staje się tutaj aspekt braku
kierunku owej siły. Jak przyznaje coś, czego nie da się ukierunkować jest równoznaczne
z brakiem pociągu seksualnego, a więc w jej odczuciu brakiem zapotrzebowania na kontakt
seksualny z drugą osobą.

ANALIZA
Dla wielu osób badanych, pociąg seksualny utożsamiany był z wewnętrznie
odczuwaną siłą. Badani posługiwali się twierdzeniem, że coś przyciąga do siebie dwie osoby,
determinując w ten sposób ich seksualne zachowania. Choć dla niektórych siła ta była
całkowicie obca, niektórzy przyznawali się do jej odczuwania w dość specyficzny sposób.
Osobliwy charakter siły polegał na tym, że w porównaniu do osób seksualnych, elementem
różnicującym był tutaj brak ukierunkowania, a tym samym niemożność wskazania odbiorcy
zainteresowania seksualnego. W tym ujęciu aseksualność wiązałaby się zatem, nie tyle
z brakiem pożądania, co raczej z brakiem ukierunkowania tego pożądania. Potwierdziły to
wypowiedzi badanych respondentów. Szereg z nich deklarowało odczuwane wewnętrznie
napięcie, przyznając jednocześnie do niechęci jego rozładowania z drugą osobą. Brak
kierunku oznaczał brak adresata, a to w efekcie przejawiało się brakiem potrzeby
podejmowania aktywności seksualnej z drugą osobą.
Tak rozumiana aseksualność nasuwa szereg pytań w zakresie funkcjonowania osób
aseksualnych w bliskiej relacji. Szczególnie ciekawe staje się rozważenie, w jaki sposób
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osoby aseksualne realizują własną seksualność, (jeśli odczuwają popęd) oraz czy w związku
z brakiem ukierunkowania libido podejmują aktywność seksualną z drugą osobą np. z innych
niż seksualne powodów.

3.1.1.3. Pociąg fizyczny i nie fizyczny
Mówiąc o seksualności, badani respondenci bardzo często posługiwały się pojęciami
nawiązującymi do fizyczności, podkreślając w ten sposób cielesny charakter aktywności
seksualnej. W tym kontekście definiowany był również pociąg seksualny, charakteryzowany
poprzez brak chęci doświadczenia lub wejścia w fizyczną relację z drugą osobą. Dobrym tego
przykładem są wypowiedzi między innymi Wojtka i Zuzanny. Wojtek opisując moment
odkrycia swojej tożsamości aseksualnej powiedział:
-Wtedy przyszło to określenie tej aseksualności ii jakby takie stwierdzenie ze w zasadzie no
to…ani mnie nie ciągnie w sensie fizycznie do innych osób w sensie do kobiet, ani nie czuję
po….takiej potrzeby no fizycznie po prostu, nie? [Wojtek]
Podobnymi kategoriami posłużyła się Zuzanna, odpowiadając na pytanie o jej sposób
rozumienia pociągu seksualnego
-To jest może taka chęć żeby tego człowieka doświadczyć właśnie w bardziej fizyczny
sposób...sprawić mu tę fizyczną przyjemność... [Zuzanna]
Odczuwanie pociągu seksualnego do drugiej osoby niosłoby w efekcie potrzebę aktywności
seksualnej z drugą osobą i w tym ujęciu aseksualność byłaby definiowana w kontekście braku
chęci do nawiązywania bliskości fizycznej (seksualnej). Ponieważ sednem pociągu
seksualnego staje się chęć fizycznego zbliżenia, często określany był on mianem pociągu
fizycznego.
-Ymmm znaczy ja to tak odbieram, że na przykład…widzę osobę i jest ona powiedzmy
seksowna…powiedzmy dla kogoś…a dla mnie nie budzi to żadnego pociągu…fizycznego...że
jedyne co mogłoby mnie pociągać tooo…no tak psychicznie [Olga]
Pomimo braku pociągu seksualnego (fizycznego), Olga zaznaczyła, że mogłaby odczuwać
psychiczny pociąg do danej osoby. Wydaje się zatem, że dokonuje ona pewnego podziału
zainteresowania drugą osobą w ramach, którego wskazuje na dwa rodzaje odczuwanego
106

pociągu. Podobny sposób rozumienia prezentowany był również przez innych badanych.
Dobrym tego przykładem jest fragment rozmowy z Wojtkiem, który rozwinął ową koncepcję
dualistycznej natury pociągu do drugiej osoby.
-W sumie trudno powiedzieć, bo to zależy od tego czy to jest pociąg do osoby, którą jakoś tam
kocham czy taki typowo fizyczny….bo są osoby, które mówią, że np. oooo widzą jakąś tam
kobietę i że poszliby z nią do łóżka…iii…to mi się wydaje, że to jest takie…to jest takie
typowo…fizyczne…nie wiem…i to jest pociąg…ale co innego jest kiedy kocham jakąś osobę
i względem tej osoby mi się uruchamia takie coś, że chciałbym być blisko tej osoby, a
wszystkie pozostałe osoby są tak jakby odsunięte [Wojtek]
Wojtek wprost dokonuje swego rodzaju podziału na pociąg fizyczny (seksualny) i drugi nie
fizyczny, w którym zawiera słowo kocham. Odzwierciedla to emocjonalną stronę tego pociągu
i wiąże go potrzebą bycia z ukochaną osobą, ale nie w sensie seksualnym. Tłumaczy to
w dalszym fragmencie rozmowy:
-(…) tak bazując na jakichś rozmowach z innymi ludźmi to po prostu…nooo…z innymi
ludźmi…z mężczyznami głównie…no to są takie…no po prostu…kwestia takiego
rozładowania napięcia seksualnego i czasami…czasami, jeśli ktoś widzi, brzydko mówiąc
obiekt, który bardziej pobudza to…to chciałby, żeby …z…z. tym obiektem, z tą osobą to
rozładować, ale nie ma to jakby….No np. spotkałem się z czymś takim, że ktoś mówił, że jeśli
yyymmm „seks z prostytutką to nie jest seks, seks jest dopiero z żoną”, a to jest po prostu taka
czynność, która….typowo tylko fizyczna, że ta osoba nic nie czuje, więc ja czegoś takiego
zupełnie nie czuł bym, a jeśli chodzi o takie jak ta osoba powiedziała, że z żoną to jest dopiero
seks to wydaje mi się,…że do tej osoby czułbym pociąg, ale tylko taki emocjonalny, że
chciałbym być blisko itd. ale już w tym momencie brakowałoby tego drugiego czynnika.
[Wojtek]
W przeciwieństwie do osób seksualnych, które w zależności od sytuacji odczuwają zarówno
pociąg seksualny jak i emocjonalny lub tylko jeden z nich, on, jako osoba aseksualna,
odczuwa tylko pociąg emocjonalny. Jak podkreśla Wojtek, niezależnie od okoliczności
zawsze brakuje drugiego elementu. Owe zróżnicowanie na dwa rodzaje pociągu do partnera
pokazuje rozdzielenie strefy emocji i seksualnej bliskości, które staje się dla osób
aseksualnych kwestią kluczową. Często najlepiej obrazuje ich sposób rozumienia
aseksualności i ułatwia zrozumienie własnych potrzeb. Potwierdza to wypowiedź Magdy:
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-Jeśli chodzi o definicje aseksualności, które znalazłam w internecie jest kilka yyy więc ja
staram się nie trzymać etykiet, a najbardziej pasująca definicja, którą znalazłam, najbardziej
do mnie pasująca definicja, którą znalazłam to taka, gdzie rozdziela się strefę emocjonalną od
pożądania seksualnego iiii ymm i gdzie zdefiniowana aseksualność jest jako brak pożądania
do drugiej osoby… [Magda]
U osób aseksualnych rozdzielenie sfery emocjonalnej i pociągu seksualnego
(pożądania skierowanego na drugą osobę) pociąga za sobą pewien charakterystyczny
romantyczny sposób funkcjonowania podyktowany przez odczuwany przez nich pociąg
emocjonalny. O takim romantycznym zainteresowaniu drugą osobą wspomniała Ola.
-Myślę, że jakoś właśnie w gimnazjum to jest taki wiek, że, że… ludzie już się zaczynają
rozglądać i interesować sprawami seksu i zauważyłam, że, że owszem interesują mnie
mężczyźni, ale w taki właśnie romantyczny sposób.
-A mogłabyś coś więcej na ten temat powiedzieć? W jaki sposób to się przejawiało?
- Takie np. różne tam wyobrażenia, że idę z kimś za rękę, że się przytulamy, takie rzeczy…że
spędzamy razem czas, a nie było w tym takiego elementu seksualnego [Ola]
Pociąg romantyczny przekładał się na bardzo silne zaangażowanie emocjonalne względem
drugiej osoby, a obecność romantycznych uczuć była ważnym elementem aseksualnych
doświadczeń.
-(…) zainteresowanie mężczyznami zawsze było (podkreślenie) i ja się zawsze zakochiwałam
i te takie romantyczne moje miłości były zawsze wielkie! natomiast problem się pojawiał
w takiej sytuacji, kiedy mężczyzna już oczekiwał czegoś więcej… [Weronika]
Niektóre osoby aseksualne chcąc podkreślić odczuwany przez nich pociąg romantyczny
stojący niejako w opozycji do seksualnego, a tym samym dookreślić naturę swojej
aseksualnej tożsamości, posłużyły się przymiotnikiem romantyczny. Jedną z nich była Sylwia,
która stwierdziła:
-(…)ja się definiuję jako ten as romantyczny.
-Co to znaczy?
-No, bo potrzebuję bliskości z ludźmi tylko nie seksualnej… no, jak ktoś mnie dotknie to nie
robię z tego problemu, że zboczeniec…nie odczuwam pociągu seksualnego, ale interesuje się
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płcią męską…trochę tak jakby hetero…no nie umiem powiedzieć, no zawsze mężczyźni mnie
interesowali w innym sensie niż kobiety, no np. mogę się przytulić do przyjaciółki, ale to
zupełnie inny…no…coś innego. Nie wiem, czemu, no tak mam po prostu iii…ciężko to
opisać… [Sylwia]
Sylwia wskazuje mówiąc, iż jest trochę jakby hetero wskazała, że chociaż brak seksualnego
pociągu, kierunek jej romantycznych uczuć skierowany jest ku mężczyznom. Jak sama
przyznaje, emocje odczuwane w stosunku do mężczyzn sprawiają, że posiada ona potrzebę
bliskości fizycznej z partnerem, choć romantyczny wydźwięk tych emocji nadaje bliskości
inny, nie seksualny charakter. O romantycznym zainteresowaniu drugą osobą wspomnieli
również Magda i Tomasz, którzy w przeciwieństwie do Sylwii, za adresatów swoich uczuć
obrali tą samą płeć. Opis ich odczuć wpisuje się w pociąg emocjonalny, w którym na plan
pierwszy wysuwa się potrzeba stworzenia relacji romantycznej właśnie z tą, wybraną osobą.
-(…)znaczy ta strefa seksualna to jest jedno, a ta strefa emocjonalna to jest drugie, a tutaj już
prawda byłam przekonana co do moich odmiennych yyy yyyy inklinacji…mówiąc po prostu
mężczyźni mnie nigdy nie interesowali, kobiety owszem, na zasadzie widzę sobie taką
jednostkę i jak to jest samiec no to jest „acha może będzie z niego kumpel, może nie”, a jak to
jest samica to „hmmm(rozmarzenie w głosie) fajna by była z niej partnerka”, ale taka
partnerka w sensie taki towarzysz życia… [Magda]
Tomasz podkreślił, że pomimo braku chęci wchodzenia w relacje intymne z mężczyznami, w
pewnym momencie zidentyfikował swoje homoseksualne zainteresowania, które pojawiały
się w jego życiu już od najwcześniejszych lat.
-W sensie hmmm yyy jak już sobie hmmmm uświadomiłem, nazwałem… to pewne
zainteresowanie mężczyznami to też miałem taką retrospekcję o całym wcześniejszym życiu
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początku…zainteresowania mężczyznami, że w ogóle jak ja mogłem tego nie zauważyć, bo to
było od najwcześniejszego dzieciństwa…. ale z drugiej strony ci mężczyźni mi się tak tylko
podobali wizualnie, zwracałem na nich uwagę, ale w życiu i nie przychodziło do głowy
jakakolwiek relacja seksualna, nie pociągało mnie…że ja chcę ich pocałować, nie mówiąc już
o czymkolwiek więcej….tak? [Tomek]
W kolejnym fragmencie rozwinął pojęcie „sygnałów, które stały się wyrazem odczuwanego
przez niego pociągu romantycznego:
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-Yhymmm to znaczy w jakimś sensie taka fascynacja kolegami z klasy ymmmm wiesz u mnie to
było ymmmmmm……….tak, na pewno właśnie takie ojejku…nie chcę…przyszło mi słowo
notoryczne myśli, trochę uciekam przed tym swoim notoryczne (śmiech)…ale na pewno coś
takiego….wiesz, ja nawet miałem jakieś gry, w tych grach yyy nazywałem wszystkie obiekty,
bohaterów ,kolegami, którzy mnie w danym momencie intrygowali, fascynowali właśnie pod
takim kątem yhmmmm zwracałem uwagę ciągle na ich fizyczność…także z dzisiejszej
perspektywy widzę, że to robiłem natomiast wtedy to było dla mnie coś tak naturalnego, ja
chyba nie identyfikowałem, nie nazywałem yyyw w żaden sposób… [Tomek]
Podobnie jak w przypadku orientacji homo i hetero pojawiła się również analogia do
orientacji biseksualnej. Jedna z osób badanych, określiła kierunek swojego romantycznego
pociągu, rozważając możliwość nawiązania relacji romantycznej zarówno z tą samą jak
i przeciwną płcią.
-Znaczy… ale to jest bardziej, że nie miałabym różnicy….hmm…nie miałabym… Nie
miałabym nic przeciwko byciu z kobietą i mężczyzną, nie mam jakby…że ooo tylko mężczyzna,
że umiem też, estetycznie widzę też kobiety i czasami myślę, że gdyby była lesbijką to też bym
chciała być z tą osobą. [Olga]
Pomimo iż większość osób badanych deklarowała swoje emocjonalne zainteresowanie
drugą osobą, kilka wypowiedzi zasugerowało coś odmiennego. Dobrym tego przykładem jest
wypowiedź Kingi:
-Nigdy sobie tak siebie nie wyobrażałam w związku, siebie zakochanej, jakby…różnych takich
sytuacji damsko-męskich, randek, podrywania, flirtowania…po prostu tak to traktowałam, że
jest sobie coś takiego abstrakcyjnego jak sceny w filmach, jest i patrzy się na to z boku, ale…
ale jakoś tak stwierdzałam, że widocznie jest jakiś powód, dla którego Ci ludzie to robią, ale
ja jakoś nie widziałam tego powodu i tak czas mijał, a ja nadal tego powodu nie widziałam.
[Kinga]
Kinga traktuje uczucia romantyczne, a więc swego rodzaju romantyczny pociąg seksualny na
tym samym poziomie abstrakcji, co pociąg seksualny. Sytuacja zakochania i emocjonalnego
związania z drugą osobą to sytuacje dla niej zupełnie obca, przez co przyznaje się ona do
trudności ze zrozumieniem motywacji wchodzenia w bliskie relacje. Inne osoby badane na
określenie podobnej nie – romantycznej natury, w rozmowie używały terminu aromantyczny.
Dla Izy pojęcie to wyrażało przede wszystkim brak chęci zawierania związków, u podłoża
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czego leży z kolei jej charakterystyczny sposób spostrzegania otoczenia w kategoriach jednej
wielkiej rodziny. Zapytana o to, co oznacza dla niej aromantyczność odpowiedziała:
-Kompletny brak praktycznie… znaczy kompletny, wiadomo...nigdy nie można być kompletnie
odczuwać braku czegoś …brak chęci zawierania związków i trwania w tych związkach
również tak jak ja to mam, jak to jest w moim przypadku można określić, trudno to tak… jeśli
nie znam żadnego innego podejścia… to trudno to opowiedzieć, wytłumaczyć komuś,
aleeee…. Jakby to to powiedzieć (zastanawianie się)....jest to po prostu brak…jakby cały
świat, który widzę, niezależnie od płci danej osoby, traktuję ich jak rodzinę jak przyjaciół,
i nie wykracza to za bardzo poza nic więcej, tak bym to powiedziała, to jest po prostu silna
przyjaźń, ale bez takiej potrzeby głębszej bliskości jakby…i właściwie wszystkich tak traktuję,
wszystkich tak widzę i podchodzę do zwykłego człowieka, z którym rozmawiam i zawsze
zakładam, choć jestem bardzo ostrożna, zakładam, że jest to potencjalny przyjaciel i nigdy to
nie wykracza poza nic więcej właściwie. [Iza]
Terminem aromantyczności posłużyła się również Beata, która podobnie jak Kinga, nigdy się
nie zakochała.
-Nie wiem też na ile masz świadomość, że jakby aseksualni nie zawsze, ale dość często
oddzielają od siebie pociąg romantyczny, pociąg seksualny i jeszcze kilka innych tak
naprawdę. I aaaaaa to jest jak przy braku pociągu seksualnego nie tworzymy relacji
seksualnych, ale nadal jesteśmy w stanie tworzyć relacje romantyczne, zakochiwać się… to
był taki moment, w którym stwierdziłam, że ja tak naprawdę się nie zakochuję się w ludziach
i to był moment, w którym stwierdziłam, jakby w momencie poznawania aseksualizmu pada
słowo o aromantyźmie, bardzo ciężko przetłumaczyć na polski… aaaa….i to był ten moment
też kiedy stwierdziłam, że chyba faktycznie jestem jedną z tych osób, w tej chwili jest to nawet
ta część tożsamości, która jest dla mnie ważniejsza…wydaje mi się, że jakby mój aseksualizm
jest bardziej pochodną tego, że jestem aromantyczna niż na odwrót…bo brakuje nawet jakby
takiego pociągu dla mnie bardziej podstawowego żeby chcieć stworzyć bardzo bliską
relację….może to, dlatego, może nie…nie jestem tak pewna…no, ale właśnie, dla mnie
osobiście znaczy to po prostu to, że nie jestem w stanie się w kimś ot tak zakochać….To się
jeszcze nigdy w mym życiu nie wydarzyło…..i przestałam oczekiwać, że się wydarzy. Jak się
wydarzy – ok., zobaczymy, co z tego wyjdzie… .No, ale też nie czekam na ten jedyny
moment…kiedyś, kiedyś może faktycznie bardziej czekałam, wierzyłam w bajki o księciu na

111

białym koniu, który się zjawi i będzie ok., ale on chyba nie wiem…zamienił konia albo
pojechał w drugim kierunku jak to mawiają, może już po prostu tak jest. [Beata]
Dla Beaty, określenie aromantyczna buduje nie, jako jej tożsamość aseksualną, staje się jak
gdyby bazą dla tej tożsamości. Przyczyną staje się dla niej brak pociągu romantycznego, jako
tego bardziej podstawowego, co tłumaczy także w kolejnym fragmencie:
-Tu właśnie jest moment, kiedy aromantyczność jest dla mnie ważniejsza. Ja nie potrafię się
zakochać, więc jakby do takich sytuacji nie dochodzi, bo jakby dla większości ludzi tym
pierwszym warunkiem jest zakochanie…a u mnie jakby wszystko leży już wcześniej. Żyję sobie
tak bez doświadczeń….Co najwyżej rodzina mnie całuje na powitanie, czego zasadniczo nie
lubię, ale to już może być kwestia zaufania… [Beata]

ANALIZA
Badani, chcąc przybliżyć doświadczenie aseksualności, opisywali je często w
kontekście fizycznego, seksualnego kontaktu z drugą osobą. W związku z tym, pociąg
seksualny respondenci określali mianem fizycznego lub używali sformułowania, że nie
ciągnie ich fizycznie do kogoś, zwracając uwagę na efekt w postaci zbliżenia seksualnego.
Jednocześnie część osób przyznawała, że, mimo iż potencjalny partner nie budził w nich
zainteresowania w sensie seksualnym, byli w stanie odczuwać względem niego fascynację
w sensie romantycznym. Owe romantyczne zainteresowanie pojawiało się w odpowiedzi na tą
samą, przeciwną lub obie płci, analogicznie do kierunku pożądania seksualnego. Dla tej
części respondentów, bazą tożsamości było rozdzielenie strefy emocjonalnej i seksualnej
i powiązana z nią koncepcja dualistycznej natury pociągu. W rozumieniu osób aseksualnych
pociąg do drugiej osoby dzielił się nie jako na pociąg fizyczny – związany z chęcią realizacji
popędu seksualnego oraz pociąg romantyczny, który wyrażał potrzebę bycia w bliskiej relacji
i posiadania partnera, ale nie w sensie seksualnym. U osób seksualnych oba rodzaje
przejawiały się równocześnie (kocham i pożądam tą samą osobę) lub rozdzielnie (mogę
pożądać danej osoby, ale nie muszę jej kochać). U osób aseksualnych mógł, (ale nie musiał)
pojawić się tylko pociąg romantyczny przy permanentnym braku potrzeby seksualnego
zbliżenia z drugą osobą. Przekładał się on na pewien charakterystyczny romantyczny styl
zachowania w związku, o którym wspomnieli badani.
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W przypadku osób aseksualnych, które nie odczuwały żadnego z nich, respondenci w
celu trafniejszego samookreślenia używali, obok pojęcia tożsamości aseksualnej, również
przymiotnika aromantycznej. Ta aromantyczna część ich tożsamości stawała się nie raz nawet
ważniejsza od samego pociągu seksualnego, gdyż w ich odczuciu brakowało nawet potrzeby
do bycia z bliskiej relacji i wchodzenia w związek w ogóle. Taka aromantyczna
charakterystyka przejawiała się jako niemożność zakochania się, traktowanie wszystkich osób
w kategoriach przyjaciół/ rodziny oraz trudnościami w zrozumieniu motywacji do bycia w
związku. Dla osób aromantycznych, które nie czują potrzeby nawiązywania bliskich relacji,
sytuacja w bycia w związku wydaje się być raczej mało prawdopodobna. W ich przypadku
ciekawym staje się poznanie sposobu patrzenia na bliską relację, która nie łączy się dla nich
ani ze sfera seksualną, ani romantyczną.
Powyższe wnioski niosą ważne implikacje w analizie problematyki aseksualności
i funkcjonowania osób aseksualnych w związku. Wydaje się różnice w zakresie odczuwania
pociągu romantycznego, przy jednoczesnym braku pociągu seksualnego może, w znaczący
sposób, komplikować relacje partnerów. Ciekawość badawczą budzi wyobrażenie bliskiej
relacji, którą badani chcieliby stworzyć oraz możliwości jej realizacji.

3.1.2. „Czynność mechaniczna…” – nieseksualny charakter masturbacji
jako wyraz nieerotycznej natury tożsamości badanych
Jedną ze składowych seksualności człowieka są podejmowane przez niego zachowania
autoerotyczne jak np. potrzeba masturbacji, świadcząca o poziomie libido i jego
ukierunkowaniu. Wątek ten poruszono także w rozmowach z badanymi gdyż informacje na
temat częstości czynności masturbacji, emocji, jakie jej towarzyszą oraz subiektywnego
nastawienia danej osoby do tego typu zachowania, w znaczny sposób przybliżyłyby obraz
aseksualnej natury respondentów.
Osoby badane poproszone by opowiedziały o autoerotyzmie, udzieliły bardzo
zróżnicowanych odpowiedzi. Niektóre z nich, nigdy nie odczuwały takich potrzeb i nie
podejmowały tego typu czynności, czego przykładem są poniższe wypowiedzi.
-W życiu nie odczuwałam potrzeby masturbacji na przykład.. nie… nigdy. Nawet nie
wiedziałabym, jak, bo nie odczuwałam takiej potrzeby…znaczy technicznie pewnie
wiedziałabym jak….Ale nie. [Magda]
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-Nie, właśnie nie mam takiej potrzeby…nie wiem…ta seksualność się w żadne sposób nie
budzi u mnie…nie uprawiam żadnego autoerotyzmu. [Tomek]
W sytuacji, gdy dana osoba decydowała się jednak na aktywność w postaci
masturbacji, głównym motywem stawała się ciekawość poznawcza. Jedną z tych osób była
Ola, która potraktowała masturbację, jako swego rodzaju eksperyment.
-No to długo w ogóle nie miałam takiego zainteresowania

noo iiii kiedyś po prostu

pomyślałam, że, bez odczuwania nawet jakiejś potrzeby fizjologicznej… że aaa wszyscy tak
robią to ja sobie spróbuję, ale jakoś nie było to dla mnie aż tak interesujące iii myślę, że tez
brak odczuwania tej potrzeby powoduje, że no nie robię tego.
-A powiedziałaś, że to nie było „interesujące”?
-No nie wiem…próbowałam myśleć o jakichś przystojnych mężczyznach, no słyszałam, że tak
się robi…ale nooo… nie było to jakoś porywające dla mnie. [Ola]
Ola próbowała myśleć o czymś w trakcie masturbacji, gdyż słyszała, że tak się robi.
Masturbacja pozbawiona seksualnego kontekstu wykonywana była w oparciu o społeczne
wskazówki i pewien scenariusz, a nie kierowana była instynktowną, wewnętrzną potrzebą i
chęcią. Podobny sposób myślenia o masturbacji przedstawiła Kinga, która choć usilnie
próbowała zrozumieć jej sens i doszukać się pozytywnych jej stron, w efekcie określiła ją
mianem czynności mechanicznej i uznała za przereklamowaną.
-Z ciekawości próbowałam i stwierdziłam, że nie wiem, co ludzie w tym widzą, że to jakieś
przereklamowane i jakimś cudem niektórzy piszą, że od czegoś takiego są tak ciężko
uzależnieni. No, bo…co w tym jest takiego poza tym, że serce szybciej bije, w różny inny
sposób człowiek tez może wywołać stan, że szybciej oddycha i serce szybciej bije, choćby
biegając a przy tym jest cos przy tym zabawnego, jak się akurat lubi biegać czy inny sport
uprawiać.
-Próbowałaś sobie coś sobie wyobrażać?
-W sensie erotyczne myśli? Nie…nie…nie… bo erotyczne sceny są mi po prostu całkowicie
obojętne więc to było takie….takie…bardzo czysto mechanicznie jak jakaś maszyna i według
mnie pozbawione jakiegoś sensu. [Kinga]
Choć zarówno Kinga jak i Ola zadeklarowały brak potrzeby masturbacji, a podjęte
przez nich z ciekawości próby zakończyły się zniechęcaniem i niepowodzeniem, inne osoby
deklarowały potrzebę masturbacji uzasadniając je ciekawością, ale i wewnętrznie
114

odczuwanym napięciem. Masturbacja nie wiązała się tutaj z żadnym aspektem erotycznym,
pełniąc jak gdyby tylko funkcję rozładowania napięcia.
-Znaczy czasami czuję jakby takie napięcie, które jest zgromadzone właśnie…jeśli chodzi o
genitalia…no to…nie wiem, nie wiem…tak po prostu jest, w zakończenia nerwowych to się
może kumuluje, ale noo…. wiesz…muszę je rozładować, ale to się nie wiąże z żadnymi
ymmm…ja bym powiedział, że dla mnie to jest taka czynność mechaniczna, ja nie mam
żadnych fantazji, nie potrzebuję nie wiem…filmu, opowiadania, czegokolwiek, co jest
związane z erotyką, nie? [Wojtek]
-Mnie się zdarza masturbować, ale to jest….jakby taki sposób rozładowania napięcia czy
seksualnego czy po prostu napięcia jakiegoś takiego fizycznego, ale to też nie jest jakaś
czynność, którą bym specjalnie celebrowała. [Weronika]
Aby ułatwić rozmówcy zrozumienie aseksualnego sposobu spostrzegania masturbacji inna
badana, Zuzanna, porównała ją do czynności fizjologicznych, niosących odprężenie, ale
pozbawionych kontekstu seksualnego.
-Nie chciałabym nigdy uprawiać z kimś seksu, aczkolwiek jakieś napięcie czasami w sobie
czuję….iiii…robię sobie dobrze (śmiech) jakkolwiek to brzmi, ale właśnie czysto fizycznie,
mechanicznie. To jest taka sama przyjemność jak wcześniej mówiłam masaż pleców po
męczącym

dniu.

To

jest

takie

po

prostu,…..no

nie

wiem…phh…jakaś

kwestia

takiego…odprężenia? Coś takiego, tak?
-Myśli się wtedy o czymś konkretnym?
-Na pewno nie o żadnej konkretnej osobie, że chciałoby się to zrobić z X-ińskim albo Yowskim, nie…ja myślę wtedy o różnych rzeczach, ale nie ma to żadnego tła seksualnego
właśnie. To jest takie, no mówię mechaniczne jak nie wiem…podrapanie się po plecach?
[Zuzanna]
Niektóre z osób badanych, nie tylko nie kojarzyły czynności masturbacji z innymi osobami,
ale co więcej, próba rozładowania napięcia z pomocą innych osób kończyła się fiaskiem.
Sylwia zaznaczyła, że w momencie, gdy pojawiał się potencjalny partner napięcie, które
odczuwała odchodziło.
-Czasami tak robię…odczuwam czasami takie jakby napięcie seksualne, to jest skorelowane
z okresem, ale nie utożsamiam tego nigdy z żadną osobą, nawet jak czułam takie napięcie
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i był ktoś, to jak tylko przychodził to mi to odchodziło i nie dało się tego…zrealizować z inną
osobą. [Sylwia]
W kolejnym fragmencie przyznała się, że podejmując masturbację poszukiwała bodźców
o charakterze seksualnym. Ciekawość, która stała za tym doświadczeniem wyrażała się
w pytaniu czy wpasuje się ona w jakieś preferencje seksualne.
-No testowałam różne rzeczy. No nie wiem, oglądałam jakieś filmy, zastanawiałam się czy
może coś mnie zainteresuje, że jeśli nie interesuje mnie klasyczny seks no to nie wiem,
oglądałam różne rzeczy w Internecie…no nie wiem…no murzynów, lesbijki, pana z pizzą,
pana mechanika, pana takiego…nie wiem, gejów, ale no nic… [Sylwia]
Masturbacja stała się dla Sylwii sposobem zbierania informacji na temat własnych potrzeb.
Jak przyznała poszukiwała bodźców, które niejako odkryłyby w niej, jej seksualną naturę,
a testowanie różnych rzeczy stało się de facto testowaniem jej aseksualnej tożsamości. Brak
podniecenia i reakcji w stosunku do treści seksualnych potwierdzał jej odmienne potrzeby.
Choć dla większości osób masturbacja nie wiązała się z obecnością fantazji
seksualnych ukierunkowanych na inne osoby, a czynność ta jak podkreśliła jedna z badanych
nie miała seksualnego tła, nieliczne wypowiedzi wskazywały jednak obecność bardzo
specyficznego kontekstu seksualnego, choć na pierwszy rzut oka, mogłoby to wydawać się
swoistym paradoksem. Kwestię tą poruszyła Beata, opisując swoje doświadczania
masturbacji.
- No to przyznaję, że jest to coś, co czasami robię, zdarza się, no, bo jakby cała biologia osób
aseksualnych jak najbardziej działa, istnieje… jesteśmy w stanie się czymś podniecić…
-Czym np.?
-Cieknącą wodą z kranu, która na mnie napryskała w momencie brania prysznicu, tak jest
bardzo typowy, fizyczny czynnik,… który łatwo podnieca raczej ludzi….yyyyyy….czy bielizna
czy ubranie, które inaczej się ułoży, woda w basenie albo oceanie, takie dość typowe
czynniki… raczej bardzo rzadko fikcja to, co czytam, może też, dlatego, że nie
czytam….Literatury erotycznej ja, …bo jeżeli są takie sceny to zazwyczaj nudzą mnie bardziej
niż cokolwiek innego np. przerzucam albo czytam zastanawiając się jak bardzo pisarz starał
się przekazać niektóre rzeczy……………no i jest na pewno to, że jednak masturbacja ułatwia
zasypianie.
-A czy w takich sytuacjach o czymś się myśli?
-W moim przypadku faktycznie dość często… nie zawsze… fantazje dotyczą jakby postaci z
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filmów,

książek…tego,

co

akurat

czytam…bardzo

rzadko

mnie,

a

nawet, jeżeli ja tam jestem, to cała reszta ludzi nie istnieje w realnym świecie, to są postaci
czysto fantastyczne [Beata]
Wypowiedź Beaty wskazuje, na pewien charakterystyczny rys fantazji seksualnych.
Przybierają one zatem formę fikcji, a ich treść wypełniają postaci fantastyczne, które
w rzeczywistości nie istnieją. O podobnych odrealnionych fantazjach mówiła również Olga.
Zwróciła ona uwagę, że w przypadku jej fantazji osobą, bohaterem nigdy nie jest ona sama
ani żadna realna osoba.
-Znaczy ja nigdy nie wyobrażam sobie siebie. To są zawsze jakieś zmyślone postacie i te
postacie jakby znam, bo to są jakby opowiadania o konkretnych postaci,…czyli jak oglądam
to też są te konkretne postaci, a tak to sobie siebie nigdy nie wyobrażam ani kogoś kogo znam.
Bo z tego, co rozmawiałam ze współlokatorką to np. ona mi opowiadała, że masturbowała się
do myśli tam o swojej…no zauroczeniu, dla mnie to jest w ogóle niemożliwe. [Olga]

ANALIZA
Wypowiedzi osób badanych na temat doświadczeń autoerotycznych, nakreśliły dość
specyficzny wzorzec ich seksualności. Pomimo, iż wszystkie osoby zadeklarowały brak
pociągu seksualnego, niektórzy podejmowali czynności masturbacyjne, a powody tej
aktywności były zróżnicowane.
W przypadku wielu osób, jedną z dominujących przyczyn masturbacji była ciekawość
poznawcza. Osoby aseksualne decydowały się spróbować masturbacji, gdyż cechowała je
ciekawość samego doświadczenia, a tym samym chęć odszukania odpowiedzi na pytanie o
popularność czy pozytywny efekt w stosunku do masturbacji u osób seksualnych. Z drugiej
strony ciekawość wiązała niekiedy się z chęcią sprawdzenia swojej seksualności. W tym
sensie, aktywność masturbacyjna stawała się sposobem testowania i zdefiniowania swojej
własnej aseksualnej tożsamości.
Obok ciekawości poznawczej tym, co popychało osoby aseksualne do masturbacji
było deklarowane w wielu przypadkach, wewnętrzne odczuwane napięcie. Napięcie to nie
wiązało się z psychiczną potrzebą doświadczenia seksualnego drugiej osoby, a odczuwane na
poziomie fizjologicznym określone było mianem napięcia fizycznego. Brak jego
ukierunkowania powodował brak gradacji tego napięcia w reakcji na drugą osobę (badani
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deklarowali, iż napięcie mijało), a tym samym wykluczał możliwość i chęć jego realizacji
z ewentualnym partnerem. Informacje i doświadczenia masturbacyjne potwierdzają to, co
badani w rozdziale określali mianem odczuwanej nieukierunkowanej siły. Masturbacja w tym
sensie była przez nich spostrzegana nie, jako czynność seksualna, ale jako mechaniczny
sposób jej rozładowania.
Istotną kwestią poruszoną w badaniu był aspekt fantazji seksualnych oraz bodźców
wywołujących podniecenie. W przypadku gdyby bodźce takie jak filmy czy literatura,
w których obecny jest motyw zbliżenia seksualnego z drugą osobą lub myśli na temat
konkretnych lub obcych osób, pojawiłyby się w doświadczeniu masturbacji, mogłoby tu
sugerować odczuwanie oraz nadałyby mu seksualny kontekst. W przypadku osób
aseksualnych, sprawa ta wydaje się być dość złożona. Z jednej strony część osób deklaruje
jakąkolwiek obojętność na elementy erotyczne oraz brak myśl seksualnych, co przekłada się
na absolutnie aseksualny charakter masturbacji, określany przez nich mianem mechanicznego.
Odczuwana przyjemność nie ma charakteru seksualnego i przyrównywana jest do innych
czynności fizjologicznych niosących odprężenie, np. masaż. Z drugiej, część osób,
przyznawała się do fantazji seksualnych, jednak ich charakter był bardzo specyficzny.
Pomimo iż deklarują, że nie podnieca ich kontakt seksualny z drugą osobą (brak pociągu)
można powiedzieć, że fantazje te cechuje jakaś forma seksualnego elementu, ale jednocześnie
nie mają one jakby prawa bytu w rzeczywistości. Bohaterami fantazji są postaci czysto
fikcyjne, realne osoby czy partnerzy związku, a także, co istotne – same osoby aseksualne.
Myśli te nie mają jakby powiązania z rzeczywistością, a tym samym nie mają przełożenia
w stosunku do realnego partnera i własnej osoby. Można powiedzieć, że fantazje te są niejako
seksualne, a zarazem odrealnione. Tłumaczyłoby to, dlaczego nadal uważają się za osoby
aseksualne. Ponieważ realny partner nadal nie wywołuje w nich żadnej reakcji, kontekst
seksualny będący przedmiotem fantazji nie zaprzecza w ich odczuciu aseksualnej tożsamości.
Wszystko to stawia pytanie o powody takiej sytuacji. Być może konsekwencją braku pociągu
seksualnego jest albo brak fantazji seksualnych w ogóle albo nadanie im niejako
specyficznego, nierealnego charakteru (w efekcie stają się one trudne do realizacji lub
całkowicie nie związane z rzeczywistością). Oznaczałoby to w konsekwencji swoiste
rozdzielenie i brak połączenia między psychicznym podnieceniem wywołanym przez
specyficzne bodźce seksualne, a swoją tożsamością.
Mając na uwadze powyższe refleksje można zaryzykować stwierdzenie, że tożsamość
osób aseksualnych, jest przez nich doświadczana w nie – erotyczny sposób i ograniczona
raczej do biologicznej potrzeby rozładowania napięcia. Wydaje się, że niesie to poważne
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konsekwencje w przypadku funkcjonowania osób aseksualnych w bliskich relacjach.
Ewentualne podjęcie aktywności seksualnej z drugą osobą odbywałoby się bowiem przy
jednoczesnym braku aspektu erotycznego, potrzeby, a nawet możliwości rozładowania
napięcia seksualnego z partnerem.

3.1.3. „Moja granica” – indywidualny wzorzec zapotrzebowania na bliskość
Ujęcie pociągu seksualnego w kategoriach potrzeby bliskości seksualnej z drugą
osobą, w sposób naturalny pociągnęło za sobą refleksję na temat bliskości fizycznej w ogóle.
W toku wywiadów motyw ten przewijał się przy okazji rozmów o budowaniu czy trwaniu
w bliskiej relacji, co świadczyło o wadze i jego znaczeniu dla osób aseksualnych. Niniejszy
rozdział stanowi próbę pogłębienia tematu zapotrzebowania na bliskość w sensie nie
seksualnym. O takiej potrzebie wspomniała Ola:
-Nie czuję, żeby mieć potrzebę z kimś właśnie uprawiać seks, nie czuję tego… ale oczywiście
potrzebę bliskości, bycia z ludźmi mam i dla mnie nie jest jakimś problemem przytulać się czy
trzymać za rękę…no mam narzeczonego, którego poznałam na tym właśnie forum i tak jakoś
sobie żyjemy. Całujemy się, przytulamy się, ale nie mamy jakichś większych potrzeb. [Ola]
Pomimo iż zagadnienie bliskości cielesnej podejmowane było przez badanych wielokrotnie,
zaskakującym faktem było spore zróżnicowanie w zakresie zapotrzebowania na fizyczny
kontakt. Przykładem są chociażby wypowiedzi Zuzanny i Magdy, które przedstawiły
odmienne preferencje w tym zakresie. Dla jednej z nich wystarczający okazał się tylko dotyk
i przytulenie, podczas gdy druga pozytywnie wypowiadała się zarówno na temat przytulania
jak i pocałunków.
-W moim przypadku chęć kończy się np. na objęciu kogoś tak? Np. nie odczułam nigdy czegoś
takiego, że chciałabym pocałować jakiegoś mężczyznę czy zbliżyć się do niego jeszcze
bardziej... [Zuzanna]
- (…) no i dobra…przytulić chętnie, buziaka chętnie, ale tak nigdy nie czułam w sobie
potrzeby żeby pójść dalej, no, bo też umówmy się, no skoro nigdy nie odczuwałam potrzeby
seksualnej to też nigdy tego seksu nie uprawiałam no, bo…no mijało to by się z celem trochę
i nie czułam, że jest mi to doświadczenie potrzebne w żaden sposób więc też nie było takiego
wyobrażenia co bym mogła z tą kobietą zrobić, znaczy zakładam, że wachlarz jest bardzo
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duży, a ja się ograniczam do moich potrzeb (śmiech), kontakt fizyczny no właśnie na zasadzie
przytulania, nie wiem…pocałunki też są spoko, ale…ale tyle. [Magda]
Zaobserwowane różnice znalazły potwierdzenie także w słowach innego badanego,
Tomasza, który próbując zaprezentować swój sposób rozumienia aseksualności, zwrócił
uwagę na różny poziom w zakresie akceptacji pewnych form bliskości fizycznej u osób
aseksualnych.
-Co to w zasadzie jest aseksualność, więc….ymmmm powiedziałbym, że rzeczywiście, więc
brak chęci do wchodzenia w jakąś interakcję fizyczną natomiast poziom tej interakcji może
być różny u różnych osób i poziom tej akceptacji.
- A dla Ciebie?
- Ymmmm to znaczy tak…ja generalnie nie bardzo mam ochotę…tzn. ochotę… potrzebę
(podkreślenie) yyyyymm na jakikolwiek poziom tej fizyczności, tak? czyli nawet nie koniecznie
mnie nie ciągnie, żeby się z kimś przytulić, pocałować… przy czym też mi to nie przeszkadza
jeśli to się na jakimś etapie mojego życia pojawi, tak, jeśli jakaś tam druga strona chce w to
wchodzić, natomiast jeśli miałaby być to już głębsza relacja czyli powiedzmy jakaś relacja
seksualna to już po prostu wprost na to nie mam ochoty, nie chcę i unikam. [Tomek]
Wydaje się, że ów zróżnicowany poziom akceptacji dla bliskości fizycznej, o którym
wspomniał Tomek wynika z indywidualnej definicji bliskości seksualnej u danej osoby.
Pojęcie aprobowanej bliskości fizycznej kończy się bowiem tam, gdzie bliskość ta staje się
bliskością w sensie seksualnym. Niektóre osoby moment ten określiły metaforą indywidualnej
granicy. Wspomniała o tym Alicja, która zapytana, na co nie zdecydowałaby się w bliskim
kontakcie, odparła:
-Yyyy to myślę, że penetrację….przytulanie się, całowanie…to nie sprawia mi jakiegoś
dyskomfortu…powiedzmy, że to jest taka moja granica… której jeszcze po prostu nie…nie
przekroczyłam. [Alicja]
W innym fragmencie rozmowy próbowała wytłumaczyć, co czuła w momencie pocałunku i
przytulenia, które znajdowały się jak przyznała w jej strefie komfortu.
-Wiedziałam, że ta druga osoba ma takie potrzeby, więc yyy żeby jej….nie wiem…nie
zranić…nie odepchnąć, to….Brałam udział w tych….w tym całowaniu, przytulaniu...i tych
takich czynnościach około seksualnych. Już sama penetracja to był dla mnie krok już taki
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wykraczający poza moją strefę komfortu iii iii…do tego momentu nie dochodziło po prostu…
Zainteresowało mnie to stwierdzenie „brałam udział w czynnościach około seksualnych”
(śmiech badanej) No, bo to…ciężko jest wytłumaczyć…yyy…i tak zdefiniować. Powiem
tak…nie jest to dla mnie nieprzyjemne, więc mogę to robić, ale jeżeli tego nie ma to też nie
odczuwam jakichś braków z tego powodu…może w taki sposób będzie to trochę rozjaśniało
jak to u mnie wygląda. [Alicja]
Czynności takie jak pocałunek czy przytulanie, określane były one mianem około
seksualnych, bowiem nie wykraczały poza jej indywidualną granicę aseksualności.
Traktowane były, jako czynności neutralne i obojętne, nie skutkowały u niej bowiem afektem
negatywnym, w przeciwieństwie do seksu, który wykraczając poza strefę komfortu budziłby
uczucia negatywne. Terminem granicy posłużyła się w wywiadzie również inna badana,
Zuzanna. W przeciwieństwie do Alicji zwróciła uwagę, że w jej przypadku pocałunek
naruszał jej własną strefę intymności, co skutkowało uczuciem wewnętrznego dyskomfortu.
-O ile mi nie przeszkadzało to trzymanie za rękę czy coś – w porządku, bo to nie jest nic
wkraczającego w sferę intymności jakkolwiek rozumianej o tyle już pocałunek był granicą,
która mi przeszkadzała. [Zuzanna]
Zuzanna, w swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na odczuwany przez nią dyskomfort. Wydaje
się, że tak jak w poprzednim wypadku, o momencie naruszenia granicy zadecydowałaby
zmiana afektu danej osoby, gdy uczucie obojętności w reakcji na daną czynnością zamienione
zostałyby na afekt negatywny. U Zuzi nastąpiłoby to już w sytuacji pocałunku, podejmowanie
bardziej zaawansowanych czynności skutkowałoby coraz silniejszymi negatywnymi
odczuciami. Znalazło to potwierdzenie w słowach Ani, która zwróciła uwagę na gradację
negatywnych uczuć, pojawiających się w odpowiedzi na coraz bardziej niechciany kontakt
fizyczny.
Mam takie poczucie, że moje relacje z ludźmi są dobre, jakie są na takim bezkontaktowym,
bezdotykowym poziomie tzn. jakieś takie mniejsze, mniejsze rzeczy jestem w stanie znieść tzn.
nie koniecznie wartościuję to pozytywnie… czyli np. jakieś tam całowanie może sobie być,
dotyk, przytulanie, ale nie jest to nic na plus, neutralne, nie? Więc może słowo „znieść” to
jest takie bardziej negatywne, i im dalej był w to szła tym bardziej mówiłabym o tym „znieść”
to takie dla mnie nieprzyjemne tak mi się wydaje. [Ania]
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ANALIZA
Odkrycie znaczenia aseksualności w bliskiej relacji niesie ze sobą pytanie o tak ważny
element, jakim jest kontakt cielesny z partnerem. Pomimo braku potrzeby seksualnej
bliskości, osoby aseksualne deklarowały potrzebę bliskości w sensie fizycznym.
Co ciekawe, zapotrzebowanie na nie seksualną bliskość fizyczną, dla niektórych
badanych ograniczało się jedynie do przytulenia, podczas gdy inni decydowali się również na
pocałunek, będący wyrazem troski czy miłości do partnera. Skąd, zatem takie zróżnicowanie?
Wydaje się, że odpowiedź kryje się pod pojęciem, użytym przez niemal wszystkie osoby
badane – pojęciem indywidualnej aseksualnej granicy danej osoby. Wyznaczenie tej granicy
to moment pojawienia się afektu negatywnego w odpowiedzi na daną czynność zbliżenia
fizycznego. Następuje wówczas naruszenie indywidualnej strefy komfortu bliskości fizycznej.
O ile dana czynność nie wkracza w strefę intymności – o tyle dana osoba przyzwala na nią.
Strefa ta, u każdego wygląda inaczej. U niektórych dyskomfort budzi już sam pocałunek, u
innych dopiero pieszczoty lub penetracja. Wraz z decyzją o coraz większym poziomie
bliskości, następuje u danej osoby gradacja uczuć negatywnych.
W tym kontekście można mówić nie tylko o aseksualności, jako pewnym
uniwersalnym modelu tożsamości, którego bazą jest nieodczuwanie pociągu seksualnego, ale
i pewnej indywidualnej aseksualności każdej osoby, wyrażanej w zapotrzebowaniu na kontakt
fizyczny. Jak można się łatwo domyślić, ten indywidualny wzorzec aseksualności będzie
z pewnością wpływał na sposób funkcjonowania w związku, zwłaszcza w relacji z osobą
seksualną, dla której kontakt seksualny stanowi istotną część relacji. W efekcie, różnorodny
stopień akceptacji bliskości fizycznej sprawia, że aseksualność przybiera postać pewnego
continuum, a więc związek z drugą osobą, będzie odzwierciedleniem continuum pewnych
preferencji i oczekiwań, nie tylko partnera seksualnego, ale również aseksualnego.

3.1.4. „Nie interesuje mnie to” – tożsamość aseksualna jako postawa
ignorowanej seksualności
Bliskość seksualna dwojga osób wiąże się najczęściej z silnymi emocjami takimi jak
podniecenie czy fascynacja. To właśnie te specyficzne uczucia w odpowiedzi na seksualne
bodźce i sytuacje, stanowią informacje o odczuwanym pociągu seksualnym. W przypadku
osób aseksualnych wraz z niewystępowaniem pociągu seksualnego, zmianie ulega również
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repertuar doznawanych emocji w odpowiedzi na sytuacje seksualne. Niniejszy rozdział
prezentuje pewien afektywny wzorzec typowy dla aseksualności, który staje się jej
nieodłączną częścią.
Próbując nakreślić doświadczenie aseksualności badani zwracali uwagę na cechującą
ich obojętność względem seksualności i brak zainteresowania tą sferą.
-To jest brak yyy takiej wewnętrznej potrzeby uprawiania seksu. Niektórzy nie
wiem…czują…czują taką dosyć silną potrzebę i bycia w związku i uprawiania seksu, dla
mnie….może być, może nie być, mam taki stosunek do tego obojętny. [Alicja]
-Ja osobiście podchodzę do tego tak neutralnie, ani mnie to nie obrzydza, ani nie ekscytuje
[Ola]
Aby lepiej zobrazować swoje uczucia względem seksualności, badani często posługiwali się
metaforami i porównaniami. Tego typu zabiegi są szczególnie cenne w IPA. Jedna
z badanych na pytanie jak rozumie aseksualność, posłużyła się dość osobliwymi
porównaniami.
-To, że ktoś nie lubi seksu i się tym nie interesuje ale nie, że ma jakąś awersję, zablokowanie
albo jakiś problem tylko po prostu tego nie lubi, bo nie lubi….tak jak nie lubi zupy
pomidorowej, tak nie lubię seksu. [Sylwia]
W kolejnym fragmencie dodała
-(…) jak leci seks w telewizji, no mnie to nie przeszkadza, no tak samo jakby jechał
samochód. Akurat samochód by mnie bardziej interesował, bo lubię samochody (śmiech).
[Sylwia]
W wypowiedzi tej, znaczenie aktu seksualnego jest zbagatelizowane. Z punktu widzenia
osoby aseksualnej, jest to taka sama czynność jak zjedzenie zupy, co podkreśla jej
emocjonalne, obojętne nastawienie wobec seksualności. Zdecydowanie więcej emocji od
seksu, wyzwalał w niej samochód, który jest dla Sylwii o wiele bardziej interesujący
i przykuwa większą uwagę. Kolejnego ciekawego porównania użyła Ania, starając się
zobrazować jak znikomą rolę odgrywa dla niej w życiu seks. Przyrównując go do sportu
ekstremalnego, zwróciła uwagę, iż staje się wręcz dla niej zjawiskiem abstrakcyjnym.
-(…) po prostu seks jest czymś takim, co mnie jakby interesuje w równym stopniu co innych
ludzi może interesować np. skok na bungee czy coś takiego, to sobie gdzieś tam jest i niektórzy
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ludzie to robią no, ale w zasadzie ja na co dzień się nad tym nie zastanawiam, nikt się nad
skakaniem na bungee nie zastanawia na co dzień (śmiech)… tak mi się wydaje.

[Ania]

O swego rodzaju odczuciu abstrakcji, a nawet absurdu, mówiła również Kinga. Zapytana
o uczucia, jakie wiążą się z seksualnością, odpowiedziała:
-Kiedy tak po prostu abstrakcyjnie o tym myślę to jest mi to obojętne, to po prostu jest,
występuje na świecie takie zjawisko, a kiedy siebie sobie próbuję wyobrazić w takiej sytuacji
to w którymś momencie chce mi się sama z siebie śmiać…po prostu zaczyna mnie to
bawić…takie absurdalne lekko się wydaje. [Kinga]
Kinga używa pojęcia absurdu, aby zaakcentować, że sytuacja seksualna odczuwana jest przez
nią w tak abstrakcyjny i nierealny sposób, że nawet próba wyobrażenia sobie siebie w tego
typu sytuacji, wywołuje u niej opór w postaci śmiechu. Dla obu dziewczyn, aktywność
seksualna gdzieś tam po prostu jest, istnieje, jako mało interesujące zjawisko, które dotyczy
innych ludzi, a nie ich samych. Dobrym tego wyrazem i podsumowaniem stały się słowa
Zosi.
-No i faktycznie…jakby seks…jest dla mnie czymś, co mnie….zupełnie odgranicza od świata
normalnych ludzi. [Zosia]
Obojętność wobec seksualności stawała się również uwidaczniała się także w sposobie
traktowania otoczenia. Zuzia podkreśliła, że jej brak zainteresowania sprawami seksualnymi
wyraża się w charakterystycznym spostrzeganiu innych osób, pozbawionym kontekstu
seksualnego. Na pytanie o aseksualność odpowiedziała:
-Yyymm... czym jest...to jest moim zdaniem po prostu brak...yyy...pociągu? i zainteresowania
ludźmi - nie tylko mężczyznami w moim przypadku - ale też ogólnie ludźmi, kobietami
i mężczyznami jako obiektami seksualnymi, tak? To jest... postrzeganie ludzi od tej strony
bardziej duchowej, psychicznej, a nie zwracanie w ogóle uwagi na fizyczność np. yyy widząc
ludzi nawet mężczyzn tak, skoro jestem kobietą...yhh...mogę ocenić czy on ma ładne oczy, czy
ma ładne włosy, czy nie wiem, ładnie się uśmiecha, ale nie postrzegam tych ludzi w ogóle na
płaszczyźnie fizyczności, która jest podsycona tą seksualnością. [Zuzanna]
Podobną refleksją podzieli się także Wojtek:
-Czym jest aseksualność? Yhmm to jest jakby moja postawa…wobec seksualności…w której
ta seksualność jest jakby ignorowana…lub schodzi na jakiś…nie! praktycznie jest ignorowana
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bo zupełnie nie postrzegam ludzi po prostu w taki sposób, że….no patrząc na osobę no nigdy
nie pojawiają mi się myśli związane z seksualnością w jakikolwiek sposób podniecenie
fizyczne czy jakiś taki psychiczny też….no nie wiem…pociąg.
- Czy mógłbyś bardziej rozwinąć termin postawa?
- Po prostu taki stan bardziej….no może postawa to….no nie jest świadoma, świadoma jest o
tyle, że jest uświadomiona, wiem, że ona jest, ale no nie wypracowywałem jej w żadne sposób
tylko tak jakoś jest. [Wojtek]
Lekceważenie aspektów seksualnych, określane jest przez niego, jako ignorowanie
seksualności utożsamiane jest przez Wojtka z pewnym stanem permanentnym, które nie jest
ani celowe, ani kontrolowane. Polega ona podobnie jak u Zuzanny na charakterystycznym
pomijaniu aspektu seksualnego w spostrzeganiu innych osób. Ciekawym jest, jak silnie
Wojtek, przekonany jest o absolutnym charakterze tego procesu. Na początku wypowiedź
swoją zaczyna od schodzi na jakiś… jednak nie kończy zdania mówiąc na dalszy plan.
Wyraźne zaprzecza podkreślając tym samym, że seksualność, dla niego, jako osoby
aseksualnej nie jest czymś, co istnieje, a tylko czasami traci na znaczeniu, ale czymś, co
w jego odczuciu nie istnieje zupełnie.

ANALIZA
W niniejszym rozdziale podjęto próbę ukazania doświadczenia aseksualności
w kontekście uczuć i emocji, jakich doświadczają osoby aseksualne.
Na podstawie wywiadów stwierdzono, że dominującym uczuciem, jakie towarzyszy
osobom aseksualnym jest obojętność wobec seksualności oraz permanentny stan braku
zainteresowania tego typu aktywnością, a zwłaszcza współżyciem seksualnym. Wydaje się, że
aby zrozumieć, czym jest doświadczenie aseksualności, należy uprzednio odkryć sens słowa
zainteresowanie, które staje się w tym kontekście słowem – kluczem. Interesować się to
inaczej zajmować się czymś, obserwować, chłonąć, garnąć się do czegoś czy ekscytować się
czymś. Żadna z osób badanych nie prezentowała tego typu postawy względem seksualności.
Co więcej, przytoczone wcześniej wypowiedzi, sugerują stosunek przeciwstawny do
zainteresowania. Specyficzne porównania, użyte przez badanych, stały się wyrazem pewnego
niezamierzonego procesu ignorowania i bagatelizowania seksualności. W efekcie, jawiła się
ona, jako zjawisko abstrakcyjne i obce. Innymi słowy, seks dla badanych istniał, ale daleko
125

w przestrzeni społecznej, wiązał się z kimś innym i nie dotyczył aseksualnego Ja.
W mniemaniu osób aseksualnych, jest czymś, co dzieje się obok nich, co odgradza ich od
świata osób seksualnych. W związku z tym, jakakolwiek próba osadzenia własnej osoby w
sytuacji seksualnej, urasta do rangi absurdu. Wypowiedzi badanych ukazały bezemocjonalny
stosunek do seksualności, który wyrażany był także w charakterystycznej aseksualnej relacji
z otoczeniem. Wydaje się, że wyrazem tożsamości aseksualnej staje się również proces,
określony przez jednego z badanych mianem ignorowanej seksualności. Nie trudno się
domyśleć, że w problematyce bliskich relacji, a zwłaszcza relacji z osobami odczuwającymi
pociąg seksualny, będzie on odgrywać znaczącą rolę

3.1.5. To nie jest problem (to część mnie) – aseksualność jako integralny
i niezmienny element własnego „Ja”
Pomocnym w rozważaniu, czym jest aseksualność staje się nie tylko analiza emocji
odczuwanych w reakcji na sytuacje czy aktywność seksualną, ale również postawienie
pytania o osobisty stosunek do tożsamości aseksualnej samych osób zainteresowanych. To,
jakie reakcje emocjonalne budzi w nich własna tożsamość mówi bowiem sporo o sposobie jej
ujmowania i rozumienia. Izabela zapytana o znaczenie aseksualności w jej życiu
odpowiedziała
-Ja myślę, że to nie różni się niczym od tego jak żyją osoby seksualne, nie wiążę tego jakby
z niczym w życiu oprócz tego, że wiadomo nie umawiam się z nikim, że…yy…nie jestem
aktywna seksualnie z żadną drugą osobą… to nie widzę w tym nic, po prostu tak jak kiedy
chodziłam do szkoły, kiedy nie byłam aktywna w tych sferach tak samo teraz….nie wiążę tego
jakoś…jest to po prostu…życie to życie, a te sfery są jakby zupełnie obok dla mnie…one są
w środku, one są mną, ale nie…nie… kolidują z niczym, nie wiążą się z niczym jakby… [Iza]
Aseksualność Izy powoduje, że sfery seksualne, które jak mówi z jednej strony są
w środku stanowiąc część jej osoby, są zarazem jakby zupełnie obok. W efekcie, seksualność
traktowana w świetle obojętności i braku zainteresowania, nie ma żadnego znaczenia, stąd jej
brak nie wpływa negatywnie na jej życie. Podkreśliła to w swojej wypowiedzi Kinga, która
mówiła braku negatywnych konsekwencji w związku ze swoją aseksualnością.
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-No….ja po prostu….ja byłam od zawsze przyzwyczajona, że to jest naturalne…w sumie
bardziej jest niezauważalne jak czegoś nie ma niż jak coś jest dodatkowo…jakby brak bodźca
jest mniej zauważalne niż dodatkowe bodźce. Więc jakoś mi tak nigdy szczególnie w niczym
nie przeszkadzało. Jakby było w drugą stronę, jak bym była nimfomanką to by mi pewnie
utrudniało życie i to wtedy by było takie bardziej zauważalne dla mnie, aaaa to skoro tak
długo było naturalne i nie wywierało za dużego wpływu no to, więc…to było coś na co nawet
nie zwracałam uwagi.[Kinga]
W dalszym fragmencie dodaje:
-Ja się już przyzwyczaiłam, że ja jakby…że ja jakby jestem już zbiorem jakichś cech przez tyle
lat, że to stanowi całość. [Kinga]
Dla Kingi, aseksualność tak silnie wtopiona w jej osobowość i nie wywierająca negatywnego
wpływu na życie była wręcz czymś niezauważalnym i obecnym od zawsze. Podobnie jak
w życiu Magdy, dla której stan aseksualności był od kiedy pamięta.
-Od kiedy pamiętam nigdy nie odczuwałam chęci odbycia z nikim stosunku seksualnego ani
tez nie było tego pożądania nie wiem…burza hormonów może była, ale element gdzie nie
wiem pulsują mi … albo zaczyna mi się robić mokro na widok kogoś yyyy nie! Nie ma czegoś
takiego…iiii przez długi czas zastanawiałam się czy to jest coś na zasadzie, że jeszcze się to
we mnie nie obudziło, no to poczekamy sobie parę lat, jak jest się trzynastolatkiem to tyle
rzeczy się dzieje, że człowiek tak naprawdę nie zwraca uwagi, znaczy może zwraca uwagę, ale
to nie jest najważniejsze, że „o jejku nie mam ochoty się ze wszystkimi przespać, spoko, może
to jeszcze przyjdzie, mam inne rzeczy do roboty, idziemy dalej”. No, ale potem byłam na
studiach, czy tam nawet koniec liceum i początek studiów gdzie ludzie się parowali…
w sensie, że dobierali się w pary (śmiech) już tak na stałe albo na dłużej… no i zaczęły się
kuluarowe rozmowy na temat tego, większość koleżanek to hetero, więc zaczęły się kuluarowe
rozmowy na temat tego, jaki to tam pan jest sprawny bądź nie sprawny, jakie ma talenty czy
tam język bardzo giętki prawda? Czy łapki bardzo sprawne, czy penis odpowiednio kształtny
i tam dobrze używany itd. (śmiech), a ja tak słuchałam tego wszystkiego i czasem sobie
rzuciłam dowcipem, bo ogólną mechanikę znam (śmiech), jak na biologii dostępna instrukcja
była, dobra, na biologii to jest tak oględnie bardzo, no, ale od tego jest Internet żeby się
dowiedzieć, tak? Ale jakby nigdy nie praktykowałam, posłuchać se posłuchałam i myślę sobie
„no dobra, no spoko, czyli u dziewczyn wszystko działa jak trzeba, u nich tryb pożądania
seksualnego jest włączony i aktywny i jeszcze mają z tego przyjemność!” Tak myślałam „no
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dobra, ale u mnie to chyba nie jest kwestia tego, że za późno tylko u mnie chyba ta opcja nie
występuje”, w standardowym modelu tego nie ma, trzeba dopłacić (śmiech). [Magda]
Podobne spostrzeżenia podziela Alicja, która chociaż zauważała różnice doświadczeń
w porównaniu do swoich seksualnych koleżanek. Opisując swoje samopoczucie stwierdziła:
-Nie wiem czy…czy…czułam cokolwiek, ani nie wiem…w związku z tym, że np. moje koleżanki
miały już doświadczenia seksualne…nie czułam się przez to ani gorsza, ani lepsza.
W zasadzie….Nie rozmyślałam może zbyt dużo nad tą kwestią. Tak po prostu już było ii ii
jakoś nie zaprzątałam sobie tym za bardzo głowy. [Alicja]
Dla Alicji, brak zainteresowania seksualnością był na tyle mało istotny, że nie analizowała
swojej seksualności, jak mówi nie zaprzątała sobie tym głowy. O podobnym mechanizmie
wspomniał Tomek. Brak zainteresowania seksualnego nie traktował w kategoriach problemu
traktując go, jako swój stan naturalny.
-Ja generalnie jakoś ymmmm na etapie jakiegoś tam dorastania, odpychałem tą myśl
w czasie, to znaczy było tyle rzeczy, które mnie w tamtym czasie interesowało, że wchodzenie
w jakiekolwiek relacje….międzyludzkie, znaczy tfu! (śmiech) może nie międzyludzkie tylko
takie emocjonalne jakoś tak mnie nie dotyczyło, także traktowałem to na zasadzie „jeszcze
przyjdzie na to czas”….iii….to w ogóle się nie zastanawiałem nad tym, że to, że nie zwracam
uwagi na inne osoby pod kątem seksualnym, nie niepokoiło mnie, nie dawało mi jakichś
sygnałów do myślenia…po prostu…mówiłem „kiedyś przyjdzie na to czas” ymmm nie
dostrzegałem żadnych braków u siebie yyym natomiast no z czasem ymmm tak naprawdę…
ok. z mojej strony to nigdy nie była, żeby wchodzić w jakieś relacje, natomiast zaczęły
pojawiać się sygnały z drugiej strony i ja powiedzmy wchodziłem w jakieś tam relacje, ale
powiedzmy właśnie tylko takie emocjonalne, przyjacielskie…i też nigdy, właśnie cały czas nie
myślałem o nich pod kątem jakiejś relacji intymnej ymmmm ale cały czas też w ogóle nie
znałem słowa aseksualność, nie zastanawiałem się nad tym, nie identyfikowałem się w ten
sposób, traktowałem to jako taki pewien stan, naturalny u mnie. [Tomek]
Powyższe wypowiedzi, wskazują na to, że stan odmiennej seksualności był dla osób
aseksualnych na tyle naturalny i oczywisty, że nie zwracały na niego uwagi i nie czuły
potrzeby jego zmiany. Jak mówili tak po prostu już było podkreślając trwałość
doświadczenia. Ową niezmienność doświadczenia aseksualności i powiązany z nim brak
perspektywy straty rozwinęły w wywiadzie Magda oraz Weronika.
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- (…) nie uważałam tego za jakiś problem dla mnie, ponieważ nigdy nie miałam tego, nigdy
nie występowała u mnie ta opcja dodatkowa to tez nie odczuwałam tego, że mi czegoś
brakuje, że to jest jakaś strata, że jestem jakaś niepełna? Było mi dobrze, no i nadal jest, tylko
wracając do przeszłości, było mi dobrze tak jak było tylko się zastanawiałam czy w takim
razie ja jestem jedyna wśród moich znajomych. [Magda]
-Ja nigdy na przykład nie miałam potrzeby leczenia, nie czułam się osobą chorą i nie czułam
takiej potrzeby pójścia do lekarza i powiedzieć mu, że mam zerowe potrzeby seksualne i żeby
coś z tym zrobił, bo wydaje mi się, że mi to nie jest potrzebne. Ze jak ja nigdy nie odczuwałam
takich potrzeb to nie wiem, do czego mi by było to w zasadzie potrzebne. Jest jakaś ciekawość,
ale ta ciekawość nie jest na tyle duża, żebym ja chciała iść do lekarza, żeby się z tej
aseksualności wyleczyć. [Weronika]
Obie dziewczyny nie spostrzegały swojej aseksualności jako ułomności czy defektu dlatego
nie odczuwały potrzeby zmiany tego stanu. Dla nich była to norma, z której jak stwierdziła
Weronika nigdy nie potrzebowała się wyleczyć. Podobny stosunek do własnej tożsamości
pokazują Sylwia i Tomasz podkreślając swój opór w stosunku do leczenia, który byłby
traktowany w kategoriach przymusu.
-No nie wiem, mnie to się po prostu wydaje normalne, że taka się urodziłam…tak mi się
wydaje…no, ale w sumie nie wiem, nigdy nie byłam u seksuologa, nie robiłam żadnych badań
hormonów,…więc nie wiem. Tylko, po co mam iść? Jeszcze stwierdzi, że jestem
nienormalna….i się w sobie zamknę, bo tak to uważałam, że wszystko ze mną jest ok. a ktoś
mi wmówi problem… Nie czuję się z tym źle, po prostu taka jestem. Nie odczuwam jakiejś
potrzeby pójścia na leczenie….Nie czuję, że to jest problem, więc nie czuję potrzeby szukania
rozwiązania… [Sylwia]
Na takie szukania rozwiązania zdecydował się Tomasz w sytuacji kryzysu w związku. Jak
sam jednak zaznaczył było to wbrew sobie i wynikało jedynie z uwagi na partnerkę i chęć
podtrzymania związku.
-Kwestia też była z mojej strony, że ja nie do końca szukałem tej pomocy sam z siebie, bo ja
nie czułem, że to jest mój problem na zasadzie, że ja się z tym źle czuję, bo ja się z tym dobrze
czułem… jedyne co to było właśnie ze względu na Martę, ze względu na nią poszedłem i przez
chwilę myślałem żeby może coś z tym zmienić… ale to było tak sprzeczne ze mną, że
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poczułem, że nie…ja nie czuję, że to jest problem, który ja chcę naprawić więc nie będę go na
siłę naprawiać. [Tomek]
Sytuacja Tomasza pokazała, że jego tożsamość stała się problemem w relacji, ale nigdy nie
stała się problemem dla niego samego. Seksualna odmienność staje się zatem kwestią sporną
jedynie w kontekście społecznym, co potwierdza refleksja Magdy.
- Ammm ja już się z tym oswoiłam na tyle, że…dla mnie to jest jak jedna z wielu etykiet yyyy
znaczy tak, ja wobec siebie, w stosunku do siebie nie mam żadnych negatywnych emocji, ale
niefajne są dla mnie reakcje innych ludzi na tą etykietę. Ale to nie jest coś, co ja bym chciała
zmienić, nigdy nie myślałam o tym żeby, raz stwierdziłam, ale to były żarty, że fajnie by było
być aktywnie seksualnym, bo ludzie by wreszcie przestali się, nie tyle gapić, co „robić karpia”
jak mnie poznają, jak im tam tłumaczę, że aseksualna i definicja…fajnie by było być tą
normalną, chociaż raz żeby mieć spokój … ale to był żart (śmiech) bo ja nie uważam się za
nienormalną bo dla mnie to jest taka sama etykieta jak nie wiem osoba biseksualna,
panseksualna cokolwiek…dla każdego co innego, tylko ten efekt………ostracyzmu to może
nie, ale ten efekt takiegooo…wciąż negatywnego wydźwięku wśród otaczających mnie ludzi to
jest najmniej przyjemne z tego, ja sama ze sobą jest mi ok. nigdy nie byłam…wiesz, co, gdyby
to było tak, że ja nagle straciłam tą aktywność seksualną, bo coś tam bo jakieś neurologiczne
uszkodzenia czy coś to może czułabym się inaczej, ale ponieważ ja nigdy nie wiem co
‘straciłam’, nigdy tego nie miałam, nie czuję się z tym źle…wręcz fajnie, że jest etykieta, która
jeszcze bardziej mnie opisuje, jeszcze lepiej. [Magda]
Wydaje się, że odbiór aseksualnej tożsamości może stanowić jeszcze większe utrudnienie
w bliskich relacji. To właśnie w chwili, gdy odmienność seksualna zaczyna stanowić dla
innych problem, w tym dla potencjalnego partnera, osoba aseksualna zaczyna czuć pewne
rozczarowanie i niepewność.
-Powiem szczerze są takie momenty, że mi ta aseksualność przeszkadza, bo ja nie będę
udawać, że ja yyy myślę, że byłoby mi łatwiej gdyby to było coś naturalnego, gdyby wszyscy
ludzie byli otwarci i nie mieli problemu z innymi orientacjami gdyby wszystkie osoby
aseksualne miały odwagę się deklarować jakby znałabym trochę więcej ludzi z tego
środowiska…nie wiem no…osoby homoseksualne mają jeszcze kluby, do których mogą pójść
i kogoś spotkać, a ja nie mam takiej możliwości….yyyy więc….więc mnie to jednak trochę
przeszkadza w sytuacji kiedy sobie myślę, że jednak fajnie by było być po prostu
heteroseksualną osobę i gdzieś tam w ta normę się wpisywać, tym bardziej, że jestem
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heteroromantyczna więc jakby tutaj jest to…no w zupełnie naturalny sposób poznaje
mężczyzn i w naturalny sposób się ze sobą spotykamy, umawiamy na randki itd. I to nie jest
problemem, problemem jest to, że oni są hetero a ja jestem aseksualna yyyymmm i tu jest
problem i tez z takiego braku zrozumienia z tej drugiej strony, w momencie kiedy ta
aseksualność nie jest czymś naturalnym i o tym się powszechnie nie mówi to ja muszę za
każdym razem tłumaczyć i jest to strasznie uciążliwe. [Weronika]
Mimo tego, nawet w tak skomplikowanych sytuacjach, Weronika nie bierze pod uwagę
zmiany swojej osoby. Jak podkreśliła:
-Ja miałam raczej zawsze takie spostrzeganie, że chciałabym żeby wszyscy raczej byli
aseksualni, w odwrotną stronę….czyli, że nigdy nie chciałam zmienić siebie dla mężczyzny,
ale bardzo bym chciała, żeby on się zmienił dla mnie…[Weronika]
Weronika, swoją aseksualność nie określa w swojej wypowiedzi mianem problemu. Problem
stanowiła dla niej różnica między aseksualną tożsamością, a seksualnością innych osób. To
właśnie niezrozumienie i niemożność dopasowania z potencjalnym partnerem jest źródłem
dyskomfortu psychicznego dla osoby aseksualnej, a nie sam charakter tożsamości. Potwierdza
to Ola, która przez długi czas szukała odpowiedniego partnera, co budziło w niej uczucie
frustracji. Zapytana o swoje samopoczucie przyznała:
-Myślę, że mam więcej czasu (śmiech) tak naprawdę…i myślę, że oszczędzam na środkach
antykoncepcyjnych (śmiech)…a tak naprawdę to, ja czułam się źle tylko wtedy, kiedy…hmmm
tylko wtedy, kiedy nie mogłam kogoś znaleźć…to było frustrujące dla mnie. Natomiast jak to
już się udało, tą przeszkodę pokonać to czuję się dobrze i normalnie. [Ola]

ANALIZA
Opisując swój stosunek do aseksualności badani posługiwali się najczęściej
stwierdzeniem to nie jest problem uzasadnianym w wieloraki sposób.
W odczuciu osób aseksualnych, nie realizowanie sfery seksualnej, która budzi w nich
tylko obojętność, nie wiąże się w żaden sposób z negatywnymi konsekwencjami. Ponieważ
nigdy nie czuli inaczej, (nie mają innego punktu odniesienia), nie mają poczucia straty lub
tego, że czegoś im brakuje. Ewentualne trudności i dyskomfort, nie wynikają z samej
tożsamości, ale z trudnej do pogodzenia różnicy potrzeb partnera aseksualnego i seksualnego
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czy niezrozumieniem społecznym. Aseksualność będąca brakiem potrzeby wchodzenia
w relacje seksualne spostrzegana jest przede wszystkim, jako pewna integralny cecha i
element własnej osobowości. Świadczą o tym stwierdzenia typu zawsze tak było czy było to
dla mnie naturalne, wskazujące na jej permanentny i niezmienny stan.
W świetle powyższych refleksji, bardziej zrozumiałym staje przywoływane tak często
przez badanych zdanie to nie problem. Wydaje się, że taki sposób ujmowania aseksualności
stanowi tak naprawdę obronę swojej aseksualnej tożsamości, a domyślne znaczenie tego
stwierdzenia brzmi to nie jest problem bo to część mnie . W związku z tym, nie dziwi fakt, iż
osoby aseksualne w pełni akceptacją swoją odmienność i przejawiają silny opór przed
jakąkolwiek zmianą. Nie widząc powodu, dla którego mieliby dopasować się do reszty
społeczeństwa i nie czując wewnętrznej potrzeby zmiany, traktują każdą sugestię
modyfikacji, jako zewnętrzny przymus. W sytuacji, gdy brak pociągu seksualnego traktowany
jest, jako nieodłączna i niezmienna część osobowości, próba wyleczenia z aseksualności
stanowi tak naprawdę bezowocną jak również bezpodstawną, próbę przemiany tożsamości.
Wydaje się, że z tego typu próbami osoba aseksualna może spotykać się zwłaszcza w bliskiej
relacji z seksualnym partnerem. Pytanie o funkcjonowanie danej osoby w związku to również
pytanie o to, czy intymna relacja z osobą seksualną, pozwala na realizację swojej tożsamości,
a jeśli tak, to, w jakim zakresie.

3.1.6. Znaczenia tożsamości aseksualnej – podumowanie
Z przytoczonych we wcześniejszych rozdziałach wypowiedzi, wyłoniony został obraz
doświadczenia tożsamości aseksualnej. W świetle dokonanej dotychczas analizy, odpowiedź
na pytanie: Czym jest aseksualność i w jaki sposób jest doświadczana - nie jest jednoznaczna.
Osoby aseksualne przedstawiały swój sposób rozumienia aseksualności kładąc nacisk na
różne jej aspekty, co umożliwiło interpretację zjawiska na wielu poziomach. Wynika z niego,
że tożsamość aseksualna to:
 Uniwersalny wzorzec braku pociągu seksualnego, który definiowany jest z kolei
w oparciu o:
o kierunek odczuwanego (lub nie) napięcia wewnętrznego/pożądania
o kategorię intuicyjnego czucia i poznania (a więc i rozumienia)
o potrzebę bliskości seksualnej (przy możliwości odczuwania romantycznego
zainteresowania drugą osobą)
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 seksualność pozbawiona erotycznego charakteru i sprowadzona do biologicznej
potrzeby rozładowania napięcia organizmu
 Własna granica, wyrażająca indywidualny stopień zapotrzebowania na bliskość
fizyczną z partnerem i odzwierciedlająca swoistą strefę komfortu danej osoby
 Postawa ignorowanej seksualności, której istotę stanowi brak zainteresowania
i obojętność, deklarowana, jako specyficzny aseksualny sposób spostrzegania
i traktowania otoczenia
 Niezmienna i stała część tożsamości ogólnej i własnego Ja, której próba zmiany
spotyka się z silnym sprzeciwem i wewnętrznym oporem danej osoby
Odkrycie znaczeń tego fenomenu pozwala, by w dalszej części pracy przyjrzeć się
problematyce funkcjonowania osób aseksualnych w związku. Wyróżnione powyżej wątki
stanowią tło do dalszej refleksji i wskazują jej kierunek. To, jak dana osoba się definiuje, jak
rozumie siebie i swoje potrzeby, tłumaczy i uzasadnia jej reakcje i emocje w bliskiej relacji.
Warto zauważyć, że wyróżnione powyżej znaczenia aseksualności łączą się na
zasadzie koła hermeneutycznego część – całość, wzajemnie się przenikają i uzupełniają.
Niemożliwym stałoby się rozważanie i wyodrębnienie jednego bez nawiązania i obecności
pozostałych elementów. Przykładem jest chociażby postawa ignorowanej seksualności czy
kategoria granicy, których wyłonienie nie byłoby możliwe bez odniesienia się do definicji
pociągu seksualnego. W taki oto sposób, każdy z omówionych w części pierwszej motywów,
stanowi źródło bardziej szczegółowych pytań badawczych i podstawą dla doświadczeń bycia
w bliskiej relacji osoby aseksualnej. Opis tych doświadczeń zaprezentowano w rozdziale 3.2.
niniejszej pracy.
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3.2. Funkcjonowanie w bliskich związkach
Wzajemna miłość między dwojgiem ludzi to może najtrudniejsze co na nas nałożono – to
zadanie, wobec którego każde inne jest tylko przygotowaniem
[Rainer Maria Rilke]
Pytanie o sposób funkcjonowania osoby aseksualnej w bliskiej relacji, jest pytaniem
dość złożonym biorąc pod uwagę, iż odnosi się ono zarówno do sfery poznawczej,
emocjonalnej jak i behawioralnej. W tym ujęciu można zadać sobie pytanie o to, co osoba,
będąca w bliskiej relacji, myśli, czuje i jaką w efekcie podejmuje działanie. Niniejszy
rozdział, stanowi próbę odpowiedzi na te problemy.
Doświadczenie badanych, ujęte zostało w postaci poszczególnych wątków, które
zaprezentowano w kolejnych podrozdziałach. Jego opis odbywa się w świetle odkrytych
w części pierwszej znaczeń aseksualności, które pozwalają na jego pełne zrozumienie.
Doświadczenia te dotyczą głównie związków i bliskich relacji z osobami seksualnymi.
Ponieważ osoby aseksualne, odczuwając pociąg romantyczny w zupełnie naturalny sposób
poznawały swoich partnerów, nie dziwi fakt, że większość respondentów na jakimś etapie
swojego życia nawiązywała bliską relację z osobami seksualnymi. Relacja ta przybierała
kształt randek czy też czasowego spotykania się, a niekiedy przeradzała się w długotrwały
związek (w przypadku jednego badanego nawet w małżeństwo). Na którymś etapie
znajomości uwidaczniały się jednak rozbieżności w potrzebach obojga partnerów, a bliskość
seksualna stawała się swoistą kością niezgody. Z drugiej strony, niektórym osobom udało się
odnaleźć swoją drugą aseksualną połówkę, co pozwoliło na analizę relacji, w której oboje
partnerzy nie odczuwali pociągu seksualnego.

3.2.1. Przejawy ignorowanej seksualności w relacjach z drugą osobą
Częstym motywem nawiązywania relacji z drugą osobą, a tym samym ważnym
aspektem problematyki bliskich związków jest atrakcyjność partnera. Wygląd fizyczny lub
pewne cechy charakteru mogą sprawić, że dana osoba staje się atrakcyjna w oczach drugiego
człowieka, również w sensie seksualnym. Z przytoczonych w poprzedniej części pracy
wypowiedzi badanych wynika, że w przypadku osób aseksualnych charakterystycznym
przejawem ignorowanej seksualności jest brak zainteresowania aspektami seksualnymi w jak
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np. brak kontekstu seksualnego w spostrzeganiu innych osób, w tym także partnera w bliskiej
relacji. Innymi słowy, osoby aseksualne nie patrzą w taki sposób na innych ludzi
i potencjalnych partnerów. Jak zatem patrzą? I co czują, gdy sami stają się obiektem
seksualnego zainteresowania? W niniejszym rozdziale podjęto próbę zaprezentowania
doświadczenia osób badanych.

3.2.1.1. „Estetycznie widzę” – atrakcyjność partnera z aseksualnego punktu
widzenia
Badani respondenci zapytani zostali o to, co pociąga ich w potencjalnym partnerze, na
kogo i dlaczego zwróciliby uwagę. W swoich wypowiedziach osoby aseksualne podkreślały
przede wszystkim, że kiedy nawiązują kontakt z drugą osobą koncentrują się głównie na
wnętrzu człowieka i tym, jakie wartości on sobą reprezentuje.
-U mnie to jest bardzo szerokie spektrum i ja też w małym stopniu przywiązuję wagę do
wyglądu i mnie się może spodobać jakiś mężczyzna, który powszechnie uznawany jest za
nieatrakcyjnego. [Zosia]
-Ja generalnie w ludziach zawsze starałam się dostrzec to wnętrze jednak tak? Ja wiem, że to
jest taki frazes, wiesz? Bardzo dużo ludzi tak mówi…no, ale ja naprawdę tak czuję i myślę, że
faktycznie nie skupiam się na tej fizycznej powłoczce, tylko na tym, co ludzie mają w środku…
[Zuzanna]
Zuzia zapytana o to, co było dla niej ważne przy ocenie potencjalnego partnera dodała:
-Ymmm… znaczy to jest szeroko rozumiane bycie dobrym człowiekiem, tak? Jak ktoś jest taki
ciepły dla innych, otwarty, pomocny…yyyy, który…to jest człowiek, który chce po prostu
dobrze dla tej swojej drugiej połówki, w sensie, że się o nią martwi, troszczy. Na pewno musi
być to osoba, z którą nadajemy na tych samych falach, tak? Czyli, że po prostu…nie musimy
być identyczni, tak? Ale żebyśmy mieli wspólne zainteresowania, być może podobne
poglądy…yyy…żeby nie było takiej sytuacji, że ja muszę się krępować przy nim coś
powiedzieć, żebym po prostu mu ufała tak zupełnie, w stu procentach. Lubię ludzi takich też
inteligentnych, oczytanych, którzy mają własne zdanie na jakiś temat, którzy mają otwarty
umysł, nie zamykają się na niektóre rzeczy…tak, więc myślę, że to są takie kryteria, które by
mnie zainteresowały w drugim człowieku. [Zuzanna]
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W doborze potencjalnego partnera, podobnymi wewnętrznymi kryteriami posługiwała się
również Magda, która przyznała:
-(…) jak poznaję kogoś nowego nigdy nie myślę o nim „przeleciałabym ją albo przeleciałbym
go” i mi się wydaje, że to jest łatwiej, zawsze chcę wiedzieć co ta osoba ma w środku…ale nie
tak jak Hannibal Lecter tylko tak wiesz (śmiech)… yyyy mi się wydaje, że jest łatwiej w
zawieraniu nowych znajomości bo nie ma tej presji…nawet jak poznaję nowe kobiety….to
zawsze chcę wiedzieć jakie mają poczucie humoru, o czym myślą, jakie mają opinie o
pewnych rzeczach, czy są inteligentne, chcę poznać tą osobę i dopiero jak sobie zbuduję obraz
tej kobiety…znaczy obraz…no tak z klocków lego tak…tak…taką figurkę tej kobiety
i stwierdzam Boże, jaka ona jest fajna od środka to np. myślę o tym jaka ona jest fajna na
zewnątrz, ale nawet jak stwierdzam, że ona nie jest przepiękna, ale jest bardzo interesująca to
nooo….Poznałam taką Kamilę jakiś czas temu, która jest inteligentna, bardzo sympatyczna,
bardzo dowcipna itd.. itd., z zewnątrz bym jej nie nazwała atrakcyjną, ale tak jak mówię, jak
przebrnęłam przez te wszystkie cechy, zbudowałam sobie tą układankę z puzzli to pomyślałam
sobie ooo ta byłaby pewnie fajna. [Magda]
Nadrzędną rolę w ocenie czy potencjalny partner czy partnerka jest interesujący odgrywa
osobowość oraz pewna kompatybilność danego człowieka (jego pasji, wartości itp.)
względem własnej osoby. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że fizyczność drugiej osoby
zupełnie nie ma znaczenia. Magda o jednej z potencjalnych partnerek powiedziała, że na
zewnątrz bym jej nie nazwała atrakcyjną, co świadczyło również, że bierze pod uwagę
wygląd partnerki. W jaki sposób zatem osoby aseksualne oceniają atrakcyjność innych
w sytuacji braku pociągu seksualnego? Magda tłumaczy to w kolejnym fragmencie, posługują
się metaforą rzeźby greckiej.
- Wiesz co….ja zawsze mówię o tym na zasadzie piękno rzeźby greckiej każdy jest w stanie
ocenić, ale nie każdy potem chce się z tą rzeźbą grecką przespać,więc ja się uważam za osobę,
która jest w stanie powiedzieć o kimś, że jest atrakcyjny seksualnie powiedzmy tam nie wiem
w skali od 1-10, taka kolokwialna sprawa, bez odczuwania potrzeby… kontaktu fizycznego
z tą osobą, obcowania cielesnego z tą osobą… i owszem, jak mnie zapytasz o taki stereotyp
jak kobieta powinna być zbudowana to pewnie podam Ci konkretne przykłady sylwetki
kobiecej, które uważam za atrakcyjne seksualnie, ale tak jak mówię…ta atrakcyjność na
zasadzie rzeźby greckiej, ta rzeźba jest brzydka, to jest Salvador Dali i tutaj wystają 4 nogi,
a ta rzeźba jest ładna, bo to robił Michał Anioł i jest kształtna, proporcjonalna itd., ale ja też
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nie oceniam ludzi, przynajmniej wydaje mi się tak i coraz bardziej mi się tak wydaje, moich
potencjalnych partnerek…” [Magda]
Osoby aseksualne dokonują oceny partnera pod kątem atrakcyjności fizycznej, jednak nie
przekłada się to u nich i nie nasila (jak u osób seksualnych) na motywację do podjęcia relacji
intymnej. Potwierdziła to także kolejna badana, Sylwia, która w dość szczegółowym opisie
przedstawiła walory, na jakie zwraca uwagę u mężczyzn.
-Do mężczyzn poza odczuciami sympatii i przyjaźni odczuwam czasami jakiś pociąg do
pewnych ich cech fizycznych…atrybutów męskiego ubioru np. koszulki opiętej na dobrze
zarysowanym torsie, zapachu perfum, owłosionych rąk i torsu…yyy…jędrnych pośladków,
pewnych rysów twarzy, schludnego zadbanego wyglądu….odzienia w postaci eleganckiego
garnituru z koszulą koniecznie na spinki itp. Powoduje to jakby chęć fizycznego, nie
seksualnego kontaktu z nimi. Wydaje się to interesujące, ale nie powoduje jednak podniecenia
czy rozbudzenia. [Sylwia]
Określone cechy wyglądu partnera sprawiają, że w oczach Sylwii staje się on dla niej
atrakcyjny, co pociąga chęć kontaktu fizycznego, ale nie na zasadzie bliskości seksualnej.
Taki, specyficzny sposób patrzenia na partnera staje się ryzykowny w momencie bliskiej
relacji z seksualnym partnerem. Przykładem była historia Weroniki, dla której partner był
atrakcyjny fizycznie, ale nie stanowiło to motywu do podjęcia aktywności seksualnej. Było to
zupełnie niezrozumiałe dla jej seksualnego partnera i stanowiło źródło problemów w związku.
W rozmowie zapytana o to, co oznaczało sformułowanie, że ktoś Ci się podoba, Weronika
przyznała:
-W takim czysto estetycznym sensie, że nie wiem…lubię blondynów z niebieskimi oczami itd.
I jaa to postrzegam…i np. ostatni partner właśnie powiedział mi też coś takiego, że on się w
relacji ze mną czuł jak taka maskotka, że ja się lubiłam z nim pokazywać, przebywać gdzieś
tam w towarzystwie i on czuł, że jest dla mnie w taki sposób atrakcyjny, czyli jest taką osobą
yyyy……..takim przystojniakiem, którym się chwalę w towarzystwie, ale właśnie nie czuł się
pożądany i tego mu brakowało, więc on miał takie poczucie, że ja go traktowałam, jako
maskotkę, czyli myślę, w jakiś sposób dostrzegał, że mi się podoba, ale podobał mi się czysto
fizycznie….Znaczy dużo rzeczy mi się w nim podobało, ale w takim sensie fizycznym…no
tak…mężczyźni są bardziej lub mniej przystojni dla mnie… [Weronika]
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Aby podkreślić silnie nie seksualny sposób oceny partnera, niektórzy badani używali
zamiennie pojęcia estetyczny, czego przykładem jest wypowiedź Olgi.
-Znaczy…ja tak bardziej estetycznie patrzę na osoby, więc dla mnie…na twarz bardziej
patrzę, więc po prostu jak ktoś jest estetycznie eeee przystojny albo ładna to dla mnie to jest
seksowne, ale nie budzi we mnie żadnego pociągu seksualnego. [Olga]
W podobny sposób określiła to Ola, która opowiadała o tym jak weszła w związek ze swoim
aseksualnym chłopakiem.
-(…) jakoś tak okazało się, że się dobrze dogadujemy, że pasujemy do siebie, że się sobie
podobamy i później zaproponowaliśmy następne spotkanie i następne i tak już zostało.
- Co to znaczy, że się sobie podobamy?
- No tak estetycznie.. no jest po prostu przystojny, no, ale ja nie odbieram tego w takiej
kategorii, że „ooo jest przystojny, taki hot (śmiech), chciałabym go tu zaraz rozebrać i coś
więcej z nim zrobić” tylko po prostu estetycznie mi się podoba…jest ładny…i mówi, że ja
jemu też. [Ola]

W przypadku niektórych wypowiedzi atrakcyjność zewnętrzna często utożsamiana
była z typem urody, który trafiał w estetykę danej osoby.
- Znaczy chodzi mi,…że czytając gdzieś na forum czy to się mówi, że ludziom tez się podoba
taki typ urody czy coś w sensie takim estetycznym, nie? Więc to chodzi o to, że nie wiem…mój
typ urody. [Wojtek]
- Jeżeli miałabym określić jakiś ideał mężczyzny….to nie wiem…byłby to typ takiego Włocha
– ciemne włosy, ciemne oczy…ale tak naprawdę na co dzień to nie ma żadnego znaczenia.
[Zosia]
-(…) no dobrze no wiem, że taka np. kobieta ma te wszelkie cechy, które sprawiają, że byłaby
super partnerką, inteligentna, poczucie humoru, dobra w sensie taka…jak się mówi o kimś, że
jest dobrym człowiekiem, to wiesz, co się ma myśli, no nie? No taki porządny, takie dobre
serce…no i jest ta lista tych cech, przy czym np. zwracałam uwagę na wygląd kobiet, ale na
takiej zasadzie „mam swój typ”, chociaż on nie zawsze działa, czyli wiedziałam, że np. jak
postawisz w rzędzie 10 różnych kobiet to wiadomo, że spojrzę na nie, wyłowię najpierw
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z tłumu kobiety o konkretnych walorach…nie wiem…ciemne oczy, ciemne włosy, opalona
karnacja itd. typ śródziemnomorski…. [Magda]
Aby wytłumaczyć doznawane estetyczne uczucia, jakie towarzyszą sytuacji
spoglądania na kogoś atrakcyjnego, badani posługiwali się charakterystycznym porównaniem
do sytuacji, kiedy patrzą na wspaniały obraz lub urzekający widok.
-Podobali mi się ludzie i wydawało mi się, że to się wiąże z czymś więcej, ale to był tylko taki
pociąg estetyczny czyli podobały mi się jako osoby tak, jakbym patrzyła na obraz, ja to tak
widzę albo na ładny widok…po prostu mogłabym patrzeć na nich, ale właściwie tylko to
i właściwie nic mi innego do szczęścia nie jest potrzebne, widzę ich po prostu jako estetycznie
wyglądających, atrakcyjnych ludzi, ale nie wiążę się z tym żadne pożądanie… nic takiego.
[Iza]
Iza określiła swój stan jako pociąg estetyczny do danej osoby. Podobne wrażenia zachwytu,
określone

z

kolei

jako

silna

fascynacja

opisał

Tomasz,

przywołując

sytuację

w której opisuje jak atrakcyjność danej osoby przykuła jego uwagę.
- (…)ta osoba mi się po prostu bardzo fizycznie podobała…pierwszy raz jak na nią na
korytarzu zwróciłem uwagę to tylko ze względu na fizyczność, tak? takie „łał”, człowiek idzie
i „ojeeej, ojejjj” iiii yyy… przy czym wcale mnie nie fascynowała nagość tej osoby, jak ja ją
już na korytarzu widziałem to w zasadzie mi to wystarczało…i w przypadku tej osoby, nawet
miałem ochotę się pocałować z nią co w moim przypadku jest bardzo rzadkie, nie…nie
ciągnie mnie do tego…ok. nigdy też się nie pocałowaliśmy, ale chodziło mi to po głowie.
-Co czujesz jak patrzysz na osobę, która Ci się podoba fizycznie?
-No właśnie…sam się zastanawiam nad tym, sam sobie zadawałem to pytanie ymmm i nie
umiem na nie jakoś precyzyjnie odpowiedzieć…no, bo…hmmm…czasem daję takie
przyrównanie nie wiem, do…widoku, który sprawia nam pozytywne wrażenia estetyczne, tak?
widzi się ładny krajobraz, ładny obraz to, co daną osobę w tym momencie fascynuje, ale nie
wiem…chyba to nie jest do końca adekwatne porównanie,…bo rzeczywiście ta osoba
dostarcza mi…takich, pozytywnych wrażeń estetycznych, ale to jest coś więcej…gdzie jest
fascynacja tym wyglądem, ale fascynacja bez podtekstu seksualnego. [Tomek]
Tomasz pomimo silnych odczuć względem fizyczności partnera, podkreślił, iż
w zasadzie wystarczało mu samo patrzenie lub pocałunek danej osoby. Jak sam przyznał nie
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był zainteresowany nagością partnera, nie budziło to w nim żadnego napięcia seksualnego ani
chęci zbliżenia z nim. Nagość partnera traktowana jest więc także w kategoriach neutralnych.
Podobne wrażenia przedstawiła Zuzanna, która opisywała sytuację zbliżenia seksualnego ze
swoim seksualnym partnerem.
-Pamiętam, że do takiego pierwszego zbliżenia doszłooo… no nazwijmy rzecz po imieniu, nie
uprawialiśmy seksu, ale był to…byliśmy nago oboje, dotykaliśmy się, wiadomo, pieściliśmy
się jak to się ładnie nazywa, tylko dla mnie to nie specjalnie dużo to miało wspólnego
z pieszczotami….Pamiętam moment, w którym oboje zrzuciliśmy ubrania i Grzesiek
powiedział tylko zdanie „jesteś piękna” – i to z jednej strony było takie „łał” podobam się
komuś, ktoś uważa, że jestem piękna w całej okazałości, czy w ubraniach, czy bez ubrań,
jakkolwiek, tak? Ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że…nie wiem gdzie dostrzec tu to
piękno. Bo np. ja, nie przeszło by mi przez myśl, żeby powiedzieć, że ktoś jest piękny – nago.
Nago człowiek jest nagi, a nie piękny (ton głosu – stwierdza fakt) jak dla mnie, i to jest
właśnie taki paradoks… [Zuzanna]
Dla Zuzi nagie ciało partnera nie było atrakcyjne, było po prostu nagie. Nie wiązało się dla
niej z uczuciami podniecenia, pożądania itp., było zatem spostrzegane w sposób
bezemocjonalny.

ANALIZA
W niniejszym rozdziale zaprezentowano zagadnienie tego jak osoby aseksualne
spostrzegają inne osoby pod względem atrakcyjności i konsekwencji, jakie mogą się z tym
wiązać w bliskich relacjach.
Choć osoby aseksualne oceniają potencjalnego partnera w kontekście atrakcyjności,
wydaje się, że słowo atrakcyjny ma dla nich odmienne znaczenie niż dla osoby odczuwającej
pociąg seksualny. Pojęcie atrakcyjności w języku polskim, to termin o dość obszernym
znaczeniu, które odnosi się do wielu aspektów. Słowo atrakcyjny odnosi się do estetyki
i piękna, ale często posiada również pewną seksualną konotację. W tym ujęciu, jego
synonimem stają się określenia: seksowny, uwodzicielski, pociągający czy kuszący,
a atrakcyjność odnosi się do pożądania wzbudzonego na widok danej osoby. W przypadku
osoby seksualnej, określanie partnera w kategoriach atrakcyjności bardzo często przekłada się
również na seksualne znaczenie tego słowa. Czyjeś ciało czy osobowość, mniej lub bardziej
świadomie, wzbudza pożądanie, a dana osoba staje się atrakcyjna w sensie seksualnym. Gdy
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mowa o osobach aseksualnych, interpretacja ich wypowiedzi powinna być zgoła odmienna
i zawężona. Mówiąc o atrakcyjności partnera, podkreślają one jedynie aspekt piękna,
a znaczenie słowa nie uwzględnia kontekstu seksualnego. Z jednej strony zwracają one uwagę
na osobowość i charakter danego człowieka, z drugiej zainteresowanie i pociąg do danej
osoby wzbudzają pewne atrybuty i cechy fizyczne. Oba aspekty atrakcyjności partnera nie
budzą jednak motywacji do podjęcia aktywności seksualnej, a atrakcyjność czy to fizyczna,
czy psychiczna, nie przekłada się w żaden sposób na atrakcyjność w sensie seksualnym.
Potencjalny partner nie budzi pożądania i staje się dla badanego wyłącznie źródłem silnych
doznań estetycznych.
Ignorowana seksualność pociąga za sobą specyficzne rozumienie atrakcyjności
partnera, pozbawione kontekstu seksualnego. Pomimo, iż taki, nie seksualny sposób
spostrzegania drugiej osoby jest często spotykany także u osób seksualnych (nie zawsze
osoba atrakcyjna estetycznie budzi w nas pożądanie), w przypadku aseksualności wydaje się
zdecydowanie dominujący. Wspomniana przez osoby aseksualne spostrzegana atrakcyjność
wyrażana w głębokiej fascynacji fizycznością, ale pozbawiona kontekstu seksualnego, niesie
niestety często negatywne konsekwencje w bliskiej relacji z osobą seksualną. Odmienna
perspektywa w kwestii atrakcyjności czyjego ciała może zaburzać komunikację w związku.
Docenianie atrakcyjności wizualnej partnera przy jednoczesnym braku potrzeby do podjęcia z
nim aktywności seksualnej, może skutkować brakiem zaufania, poczuciem wykorzystania
i bycia ozdobą u osoby odczuwającej pociąg seksualny. Trudności mogą pojawić się także w
sytuacjach intymnych, kiedy niemożność spostrzeżenia i potraktowania nagiego ciała
partnera,

jako

atrakcyjnego

może

budzić

poczucie

dyskomfortu,

niezrozumienia

i niedopasowania u osoby aseksualnej.

3.2.1.2. „Nie czytam sygnałów” - zjawisko seksualnej ślepoty, jako wyraz
trudności w niewerbalnej komunikacji z partnerem
Jednym z dość zaskakujących aspektów, na który zwrócili uwagę badani, był ich
specyficzny opór, a raczej nieumiejętność odczytywania pewnych seksualnych sygnałów
w relacjach z drugą osobą. Osoby aseksualne nie rejestrowały faktu, że są dla kogoś
postaciami pociągającymi seksualnie. To powodowało, że w sytuacjach flirtu czy
sugerowanej zachęty bliższej relacji, osoby aseksyalne były jak gdyby ślepe na tego typu
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oznaki. Sytuację taką przytacza Zuzanna, która opisuje swoje trudności w odczytaniu intencji
ze strony jednego z adoratorów
-(…) jak miałam niespełna 18 lat to pierwszy raz byłam w związku właśnie z chłopakiem
z liceum, z mim kolegą z klasy notabene (uśmiech)...no i ten związek też się zaczął tak dość...
generalnie zawsze jest tak, że są jakieś podchody na początku, ze obie strony się starają itd.
U mnie było trochę inaczej, bo yyy Grzesiek – tak miał na imię ten chłopak, starał się o mnie
podobno od roku, ja tego nie wiedziałam generalnie...Więc to też może jest taki yyyyy taka
specyficzna cecha tych osób, że nie dostrzegają „zalotów” można by tak powiedzieć, tak? Że
nie dostrzegają tej yyyyy chęci, z drugiej strony....no i generalnie był sobie Grzesiek,
traktowałam go zupełnie, jako kolegę, rozmawialiśmy często, on się często dosiadał do mnie,
jakoś nie wiem...no starał się ten kontakt nawiązać, tak? Ale ja myślałam po prostu, że po
koleżeńsku, tak jak rozmawiam ze wszystkimi, tak rozmawiam i z Grześkiem. [ Zuzanna]
O podobnych odczuciach wspomniała Ania, opisując sytuację, w której nie zorientowała się,
co do intencji chłopaka.
-(…) nooo i dlatego z nim poszłam do tego kina bo chciałam zobaczyć te filmy, a nie dlatego,
że…pomijając to, że był osobą, którą lubię, a nie jakby….tam, tam nie było nic
więcej…przynajmniej w moim, takim świadomym odczuciu, no i później tak tam mówił, a to
może teraz pójdziemy na grilla do tych znajomych, a może coś tam, no i tam byli też cały czas
ludzie, z którymi się spotykałam na studiach, na tych grillach, piwach itd. Później yymmmm
była chyba sesja i się nie widzieliśmy, a potem była taka sytuacja, że siedzieliśmy już we
dwójkę u niego i on tam, coś tam zaczął do mnie się zalecać czy coś takiego i to mnie
strasznie wkurzyło, bo ja tej sytuacji tak nie odbierałam iii znaczy miałam jakąś tam
świadomość, że takie rzeczy się dzieją, ale zawsze gdzieś dookoła mnie i w ogóle sobie nie
wyobrażam, żeby mnie to dotyczyło. [Ania]
Dla Ani relacje seksualne czy flirt to rzeczy, które dzieją się dookoła niej, ale jej samej nie
dotyczą. Tak silne abstrahowanie od seksualności skutkowało trudnościami w rozpoznaniu
u drugiej osoby zainteresowania własną osobą. Coraz częstsze kontakty nie zasugerowały jej
żadnych romantycznych intencji, przez co sytuacja, w której chłopak jawnie zamanifestował
swoje uczucia była dla niej sporym szokiem. Podobne zaskoczenie przywołuje Tomasz, który
opisuje sytuację spotykania się z jednym z partnerów, kiedy to jak pisze nie zidentyfikował
sytuacji dwuznacznej.
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- (…) no i też była jedna osoba, z którą się tam już kilka razy spotkałem, spędziliśmy
razem…byliśmy na jakichś tam spacerach, to gdzieś poszliśmy na jakąś kawę yyyyy no
i w końcu on się wprosił do mnie do domu i to znowu….Ja tego aktu wproszenia się do domu
nie identyfikowałem, że….z jakimiś podtekstami…tak przygotowałem kolację, zjedliśmy…no
iii wyraźnie było widać po tej drugiej osobie takie oczekiwanie, „co teraz”, nawet chyba było
tak słownie powiedziane… [Tomek]
W sytuacji, kiedy osoba aseksualna nie jest w stanie wyłapać pewnych sygnałów
informujących o chęci zbliżenia i nawiązania relacji o charakterze seksualnym, bardzo często
źródłem takich informacji staje się otoczenie. O tego typu doświadczeniu opowiadały Ola
i Weronika.
-(…) od bratowej dostawałam takie sygnały, że np. zwracała mi uwagę, że ooo mężczyźni się
za Tobą oglądają na ulicy, chyba im się podobasz, ja nie rozumiem, czemu Ty w ogóle nie
zwracasz na to uwagi, idziesz i myślisz o swoich sprawach, a oni patrzą się za Tobą może są
zainteresowani. [Ola]
-(…) problem się pojawiał w takiej sytuacji kiedy mężczyzna już oczekiwał czegoś
więcej….natomiast do mnie…no ja też nie odczytywałam za bardzo tych sygnałów iii yyyyy
pewne rzeczy trzeba było mi wykładać łopatologicznie. [Weronika]
W kolejnym fragmencie dodała:
- kurczę nie wiem jak to opisać! …bo to jest tak, że bardzo często… i to do dzisiaj tak jest, że
znajomi mi mówią, że jakiś mężczyzna mną się interesuje w jakiś sposób i ja tego kompletnie
nie….nie czytam takich sygnałów, tak mi się wydaje przynajmniej, znaczy nauczyłam się tego
jakby z czasem, ale takich oznak, że ktoś jest mną zainteresowany w sensie seksualnym, nie
tylko przyjacielskim. [Weronika]
Weronika w swojej wypowiedzi przyznała, że dopiero z czasem nauczyła się, na co zwracać
uwagę, aby wyłapać pewne sygnały zainteresowania ze strony mężczyzn. O podobnym
doświadczeniu mówi Kinga:
-Zdałam sobie sprawę stosunkowo późno, że kiedy ludzie np. wysyłali mi jakieś sygnały jakieś
sugestie, ktoś usiadł bliżej, to próbował tu mnie dotknąć włosów, szyi, zmniejszał odległość
i…być może jeszcze więcej, ale potem już świadomie się starałam jakby zwracać uwagę na
takie rzeczy u ludzi jak ktoś mi już powiedział, że być może ktoś ode mnie czegoś oczekiwał
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albo mnie wybadał na tam jakieś możliwości, rozwoju jakiejś sytuacji, a ja właśnie takich
sygnałów nie dostrzegam, sama z siebie…. [Kinga]
Kinga również nauczyła się zwracać uwagę na sygnały wysyłane przez inne osoby, a więc
niejako monitorowała zachowanie drugiej osoby, choć zazwyczaj dopiero po słownej
informacji od otoczenia.
Wydaje się, że osoby aseksualne największą trudność mają w odczytywaniu
subtelnych sygnałów. Ostentacyjne sytuacje seksualne są na tyle wyraźne, że nie stanowią
problemu. Problem rozpoczyna się w momencie, kiedy jest to osoba obca, która w bardziej
delikatny sposób zwraca uwagę np. na atrakcyjność osoby aseksualnej. Mówiła o tym między
innymi Magda:
-Ja wiem czy patrzą?...nie wiem…wiesz co….ciężko mi powiedzieć, bo ja tego zupełnie nie
zauważam, jeśli tak patrzą….jeżeli zauważam, to zwykle w takim przypadku ostentacyjnym,
idzie sobie jakiś hetero samiec i patrzy mi w dekolt i idzie sobie dalej…ale dla mnie to jest
takie….pewnie jest zindywidualizowane….ja bym mogła….w sensie to by mogła być
jakakolwiek kobieta na ulicy z dekoltem i też by na nią spojrzał, to nie jest osoba, która mnie
zna, żeby wiedzieć, jaką mam osobowość żeby spojrzeć na mnie w ten sposób iii żeby to było
osobiste…takich rzeczy….no Aneta pewnie tak patrzyła i może ten facet z Pakistanu,… ale
nikt mi nigdy…jakoś tak…nie spotykam się z tym? Nie wyłapuję tych sygnałów… [Magda]
Co więcej, nawet w sytuacjach, które z natury prowokują nawiązywanie tego typu relacji
i w których podrywanie kogoś nie jest niczym zaskakującym, osoba aseksualna przyznaje się
do swojej ślepoty na delikatne znaki wysyłane pod jej adresem. Zuzanna przytoczyła sytuację
klubową, kiedy poznała mężczyznę i nie zauważyła zachęty z jego strony.
-No to rozmawialiśmy sobie dalej po prostu…yyymmm…no i to było bardzo, takie
normalne…i on w pewnym momencie mówi do mnie „wiesz co, Ty chyba jesteś dziewicą”, ja
mówię „tak, a skąd wiesz?”, a on coś tam, że „aaa jak z Tobą tańczyłem to próbowałem tak
subtelnie, dać Ci jakieś, no wiesz, znaki, że no pocałunek czy cokolwiek, a Ty zachowywałaś
się jakbyś tego nie widziała”. Bo ja tego nie widziałam (uśmiech). I to było takie dziwne
doświadczenie, bo mówię…kurczę, zazwyczaj właśnie jest tak, że w klubach i takich miejscach
gdzie jest alkohol, muzyka, tańce…jest tak, że ta cielesność jest na pierwszym wymiarze,…
więc właśnie jak poznam kogoś ktooo yyy nie traktuje tego w ten sposób to już mi się
automatycznie wydaje interesujący, że postrzega to tak, jak ja. [Zuzanna]
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Doświadczenie Zuzi pokazuje jak nieumiejętność odbierania subtelnych sygnałów
seksualnych może niekiedy prowadzić do tego, że dana osoba mylnie zakłada pewne
podobieństwo w podejściu do seksualności. Zuzanna spodziewała się dość jawnych, a nawet
przerysowanych sygnałów podrywu, zwłaszcza w kontekście atmosfery miejsca, w którym się
znajdowała, tymczasem dyskretne sygnały zmyliły jej osąd, co do intencji rozmówcy. Inna
rozmówczyni Ola, przyznała, iż jest w stanie zauważyć pewne sygnały wysyłane przez
mężczyzn, ale w przypadku, gdy sama zainteresuje się tą osobą.
-Hmm myślę, że jestem w stanie to zauważyć jak ktoś mi się spodoba i ja się ta osobą
zainteresuję…ale jeśli ja po prostu kogoś mijam na ulicy i…i…i więcej tej osoby nie zobaczę,
to mnie nawet nie interesują takie oznaki zainteresowania. [Ola]
Wydaje się zatem , że generalny brak zainteresowania seksualnością osób aseksualnych, może
wzmocnić efekt ślepoty seksualnej. Nawet gdyby była szansa, aby zauważyć symptomy
zainteresowania, osoba aseksualna z racji swojej obojętności, po prostu nie zwróci na nie
uwagi.

ANALIZA
Jednym

z

istotnych

elementów

doświadczenia

aseksualności

stała

się

charakterystyczna nieumiejętność odczytywania sygnałów seksualnych wysyłanych przez
inne osoby, a tym samym trudności z interpretowaniem niewerbalnej komunikacji seksualnej
potencjalnego partnera.
Osoby aseksualne często nie uświadamiają sobie tego, że są w centrum czyjegoś
zainteresowania, a ich ślepota seksualna przejawia się w nieumiejętności czytania między
wierszami, nie zauważania pewnych gestów seksualnych czy błędnego interpretowania
sytuacji dwuznacznych. Największą trudność, sprawia osobom aseksualnym wychwytywanie
znaków subtelnych, o wiele łatwiej jest w przypadku sygnałów ostentacyjnych. W efekcie,
sytuacje flirtu czy podrywania, które dla osób seksualnych są zazwyczaj naturalne, trzeba
niekiedy osobom aseksualnym, jak ujęła to jedna z badanych wykładać łopatologicznie. Aby
temu zapobiec, osoby aseksualne starają się uczyć, na co zwracać uwagę, monitorować
zachowanie innych osób i z pomocą otocznia wychwytywać tego typu oznaki.
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3.2.1.3. „Czułabym się nieswojo” – reakcje i uczucia osób aseksualnych
w zderzeniu z seksualnym zainteresowaniem
Choć w większości przypadków osoby aseksualne nie zauważają sygnałów
zainteresowania ze strony innych osób, zapytano je jednak o odczucia w sytuacji
uświadomienia sobie faktu, że stają się dla kogoś atrakcyjni seksualnie.
-(…) normalna kobieta widząc jakiegoś przystojnego faceta pomyśli o nim, że jest przystojny.
Pomyśli, że być może nie wiem…chciałaby go dotknąć, zobaczyć nago…cokolwiek…aaaa ja
czegoś takiego w ogóle nie mam i nie oczekuję.. nie chciałabym, żeby ktoś mnie postrzegał
w ten sposób. Rozumiesz o co mi chodzi? Że ymmm….przeszkadza mi, jak ktoś na mnie
patrzy jak na obiekt seksualny, nie chce po prostu żebym była postrzegana w taki sposób i nie
chce postrzegać w taki sposób. [Zuzanna]
W kolejnym fragmencie Zuzia przyznała ponadto, że przeszkadzają jej nawet komplementy,
które już sugerują pewien sposób seksualnego patrzenia na jej osobę.
Jeśli chodzi o nawiązywanie relacji właśnie z płcią przeciwną, z chłopakami, z facetami to
powiem szczerze, że mi jest dość trudno, bo mnie na początku relacji bardzo zraża, jeżeli
ktoś...skupia się na wyglądzie. O ile komplement „masz ładny uśmiech” jest w porządku,
o tyle yyymmm całkiem skreślam znajomość na początku, jeśli usłyszę „masz ładne piersi”,
więc to jest duża przeszkoda moim zdaniem w nawiązywaniu relacji z mężczyznami....[Zuzia]
Inne osoby także przyznały, że bycie w centrum czyjegoś zainteresowania seksualnego jest
dla nich doświadczeniem dość niezręcznym.
-No nie wiem…..gdyby to była obca osoba to czułabym się nieswojo…w sensie trochę bym
tego nie rozumiała yyyyyy, bo ja nie ten,…bo ja sama nie mam takiego looku więc dla mnie to
zachowanie jest…nie jestem w stanie go sobie wytłumaczyć, no bo sama tak nie robię więc nie
mam punktu odniesienia…czułabym się pewnie nieswojo albo bardziej jak taki przedmiot?
Jeżeli to by była osoba, którą znam to yyyyyy zaczęłabym się zastanawiać czy ja nie wysyłam
jakichś dziwnych sygnałów? W sensie czy ja nie zaburzam jakiegoś obrazu, że ta osoba
stwierdziła, że zacznie mnie postrzegać w tym świetle, a nie jakimś neutralnym, zwykłym,
…chociaż jak parę razy mi się to zdarzyło, to sobie pomyślałam czy ona, on wie o czymś,
czego ja nie wiem, nie? to było ze dwa razy…do następnego razu jak się tak zdarzy nie jestem
w stanie Ci nic więcej powiedzieć. [Magda]
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-Nie, nie…źle się wtedy czuję i zarówno ze strony jakichś tam mężczyzn jak i kobiet. Co to
znaczy dla Ciebie źle się czuć? No, bo….no, bo jeśli to są obce osoby to dla mnie to jest taka
kwestia trochę egoistyczna, no nie? Że po prostu ktoś jest ładny i ktoś chciałby przez tą osobę
zaspokoić jakieś swoje potrzeby…nie jestem osobą, która….no, ponieważ ja nie mam takich
potrzeb to to by było…no może nie wykorzystanie, ale takie no po prostu…
-A w stosunku do bliskiej osoby?
-No to jest trudne, bo tego nie przeżyłem iii trudno to jest sobie wyobrazić, ale wydaje mi się,
że kurczę….gdybym kogoś kochał to jakoś chyba…bym się przyzwyczaił….do tego….[Wojtek]
Ponieważ osoby aseksualne same nie postrzegają innych w sposób atrakcyjny seksualnie czy
seksualnie pociągający, w większości same również czują się nieswojo, gdy ktoś postrzega
ich w taki sposób. Ze strony osób obcych sytuacje tego typu kojarzone są
z uprzedmiotowieniem i budzą poczucie dyskomfortu, w sytuacji, gdy jest to osoba bliska
osoba aseksualna mogłaby się do niego przyzwyczaić, a więc byłoby ono akceptowalne, choć
nadal niezrozumiałe. Czy oznacza to jednak, że przekreślają tym samym swoją atrakcyjność
fizyczną? Zaprzecza temu Weronika.
-No wiesz, ja lubię swoje ciało, nie mam jakby z nim problemu, nie mam poczucia np. takiego,
że jestem nieatrakcyjna i powiedzmy, nie chcę uprawiać seksu, bo bym musiała się obnażyć
i gdzieś bym się wstydziła swojego ciała yyyy ja się lubię zmysłowo poruszać, mnie się np.
taniec podoba tak? No jest w tym coś takiego, …ale tak samo jak lubię się fajnie ubrać, lubię
nosić krótkie spódniczki….być może to jest, …chociaż ja bym tego hipokryzją nie nazwała no,
bo to, że jestem aseksualna to jakby też nie oznacza, że nie mam seksualności żadnej.
[Weronika]

W kolejnym fragmencie dodała:
-(…) zmysłowość kojarzy mi się z kobiecością, jak się kobieta porusza, jak wygląda, że
chciałabym być atrakcyjna i chciałabym się też podobać mężczyznom yyy, więc no jakaś, taka
sfera seksualna nadal istnieje no… to jest tylko kwestia jakiegoś takiego, w zasadzie żadnego
zainteresowania seksem, jako takim, natomiast taka fizyczność też mnie w mężczyznach…to
jak się poruszają, to jak wykonują pewne gesty też jest dla mnie atrakcyjne,
natomiast…natomiast nie mam jakiejś, takiej potrzeby seksualnego spełnienia…w łóżku
[Weronika]
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Weronika podkreśla, że chociaż nie ma potrzeby wchodzenia w relacje seksualne, lubi czuć
się atrakcyjnie także dla mężczyzn. Zmysłowy taniec czy wygląd podkreślający atuty kobiece
są dla niej wyrazem kobiecości i wyrazem akceptacji własnego ciała, nie stanowią natomiast
zaproszenia, ani nie są środkiem, który ma za zadanie skupić na niej zainteresowanie
seksualne partnera. Wydaje się, że Weronika obdarzająca estetyczną uwagą swoich
partnerów, pragnie takiej samej uwagi i aprobaty swojej cielesności z ich strony, wyłączając
wątek erotyczny. Inna badana Magda będąca w związku z osoba seksualną, zwróciła uwagę,
iż pomimo swojej obojętności, rozumiała potrzeby seksualne swojej partnerki. W związku z
tym nieświadomie stawała się bardziej „atrakcyjna seksualnie‖, choć celem nie była tutaj
uwaga czy wzbudzenie pożądania u partnerki, ale chęć dbania o związek i wzbudzenia dumy
wobec otoczenia z posiadania atrakcyjnego partnera.
-Jak byłam w związku to zaczęłam o siebie trochę dbać, makijaż, trochę inaczej się ubierałam,
trochę inaczej się odżywiałam, starałam się zrobić bardziej atrakcyjną seksualnie dla tej
mojej partnerki, ale nie, dlatego, że ja dostałam jakiś komentarz na temat tego jak
wyglądałam, nieee jedno, co mogę Anecie oddać to to, że ona nigdy nie powiedziała, że źle
wyglądam, a ona sama też nie jest klasycznie piękna nazwijmy to, ale ja będąc w związku
czułam, że mogłabym coś zmienić, czułam, że mogłabym dać coś jeszcze poza tym wszystkim,
co jestem w stanie zaofiarować emocjonalnie czy jako ten automat to jeszcze chciałabym
jeszcze np., żeby ta partnerka nie musiała się wstydzić, że jest ze mną na ulicy czy tam, że jest
dumna, że ma kogoś takiego, to nie było świadome, wątpię, tak jak mówię, teraz po czasie
jestem w stanie to przeanalizować, aleeee…tak, dostałam w pracy wtedy ówczesnej
komentarz, „co Ty tak ładnie wyglądasz, już któryś dzień z rzędu, masz kogoś?” a ja tak „yy
no mam. [Magda]

ANALIZA
Ponieważ osoby aseksualne, nie spostrzegają innych w kontekście seksualnym, same
również nie chcą być postrzegane w taki sposób. W efekcie sytuacja, gdy budzą
zainteresowanie seksualne, odebrane, jako uprzedmiotowienie i oceniane wyłącznie
w kategoriach egoistycznych pobudek seksualnych. Pomimo tego, jak pokazano w rozdziale
poprzednim osoby aseksualne zwracają uwagę na atrakcyjność innych osób odbieraną
w kategoriach estetycznych. Same również chcą być atrakcyjne i budzić zainteresowanie,
choć z uwagi na tak specyficzne rozumienie atrakcyjności, nie w kontekście seksualnym.
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Wydaje się, że przypomina to trochę chęć bycia atrakcyjnym i podobania się jak u dzieci,
które pragną aprobaty także swojego wyglądu ze strony otoczenia, ale nie ma to na celu
wzbudzenia zainteresowania seksualnego. W rezultacie następuje tutaj swego rodzaju
paradoks i mechanizm błędnego koła. Podkreślana przez nich atrakcyjność np. poprzez strój,
odbierana przez osoby seksualne nie tylko w kategoriach estetycznych, może stać się
motywem zainteresowania także seksualnego. Wyraża się ono w sygnałach, które z kolei
zazwyczaj są ignorowane i niezauważane, a uświadomione budzą dyskomfort i niechęć. Brak
pociągu seksualnego i odmienny sposób patrzenia na partnera dyktuje także odmienną wizję
relacji z partnerem. Następny rozdział analizuje sposób rozumienia przez osoby aseksualne
miłości pozbawionej kontekstu seksualnego oraz przedstawia ich wyobrażenie związku.

3.2.2. Nieseksualna koncepcja miłości i bycia w związku
Jednym z elementów wartych uwagi i analizy w problematyce bliskich relacji jest to,
w jaki sposób dana osoba rozumie miłość i co ona dla niej oznacza. Sposób wyobrażenia
miłości nakreśla pożądany obraz związku z drugą osobą. Innymi słowy mówi o tym, co
w danym związku powinno się znaleźć, a czego dana osoba nie chce. W niniejszym rozdziale
zaprezentowano sposób ujmowania miłości przez osoby aseksualne oraz przedstawiono
koncepcję związku, w której czuliby się najbardziej komfortowo.

3.2.2.1. Miłość – poziom wyżej niż przyjaźń
Badani, z reguły definiowali miłość w odniesieniu do przyjaźni, co pokazywało, że
sytuowali oni oba uczucia dość blisko siebie. Zarówno miłość jak i przyjaźń kojarzone były
przez respondentów z głębokim zaufaniem, bezpieczeństwem i poczuciem, że na drugą osobę
można liczyć w każdym momencie. Pomimo wspólnej bazy uczuciowej, osoby aseksualne nie
stawiały znaku równości pomiędzy tymi dwoma uczuciami, wskazując jednak pewne
kontrasty. Jednym z kluczowych elementów nieobecnych dla badanych w przyjaźni, było
uczucie zakochania i silne uczucia romantyczne. Zwróciła na to uwagę Weronika:
-Mam rzeczywiście taką grupę przyjaciół od iluś tam lat no i to są takie osoby, na które gdzieś
tam można liczyć w różnych sytuacjach, z którymi można porozmawiać i przed którymi można
też być otwartym i być sobą, tak? Bo…no, bo to też nie jest ….seksualność to jakby też nie jest
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sfera, o której się ze wszystkimi rozmawia yyyyy, więc mam taką grupę osób, z którymi jakby
czuję taką bliską więź i z którymi mogę o wszystkim porozmawiać i wspieramy się w różnych,
takich życiowych sytuacjach….no…natomiast to, czego mi w przyjaźni brakuje do tej miłości,
powiedzmy to jest właśnie takie bycie razem ze sobą na co dzień no iiii, no i tego uczucia
zakochania się…bo ja się jak najbardziej w świecie zakochuję i mężczyźni mi się podobają
w takim czysto fizycznym sensie też… [Weronika]
W dalszym fragmencie rozmowy próbowała scharakteryzować uczucie zakochania się, choć
nie było to łatwe:
-(śmiech) ooo Boże!…..teraz to już naprawdę się poczuję jak nastolatka…no są te motyle
w brzuchu czyli oczywiście te fizjologiczne odczucia, serce mocniej bije jak się go widzi, że się
o kimś cały czas myśli i że….i że oczywiście chce się z nim spędzać czas sam na sam…no ja
rzeczywiście jestem, wydaje mi się, że ja jestem taka kochliwa w taki sposób, że…w taki
bardzo romantyczny, ja bardzo wzdycham i się bardzo zakochuję (śmiech) i wszystkim wtedy
zatruwam życie, ale jak to opisać….kurczę…..strasznie mi się trudno to opisuje…[Weronika]
Inny badany, Tomasz, próbując nakreślić stan zakochania, nazwał go fascynacją drugą osobą,
wliczając w to również fascynację wyglądem.
-To jest trudne pytanie bo często się mówi, że miłość to jest jeszcze ten…to jest ta przyjaźń
plus ten poziom fizyczny, fizyczności…a u mnie go nie ma….ymmm,…ale na pewno
powiedziałbym, że dochodzi do tego właśnie taka fascynacja, przynajmniej u mnie, tą
osobą…znaczy dzisiaj bym powiedział, że nawet taka fascynacja fizycznością, w przypadku tej
ostatniej osoby, wcześniej to było chyba właśnie tylko takie…mimo wszystko poziom wyżej
tego „zależenia” na drugiej osobie, że jednak…wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że mam
przyjaciela jeszcze tam od czasów licealnych, z którym się wzajemnie wspomagamy, jak
czegoś potrzebuje do ja przyjadę, ale to nie jest tak, że ja o nim…nie wiem…tak intensywnie
myślę, zastanawiam się co u niego, chcę do niego codziennie przyjechać, odwiedzić go, tak?
to jest po prostu…my się spotkamy, co jakiś czas, bardzo dobrze się rozumiemy, pogadamy ze
sobą yyyy tak? Czyli przyjaźń to jest taki głęboki stan wzajemnego zrozumienia, poczucia
wzajemnego wsparcia natomiast ta miłość, to jeszcze dochodzi ten poziom fascynacji tą
osobą…pytanie czy nie chęci posiadania jej trochę na wyłączność…przedkładania jej ponad
wszystko inne. [Tomek]
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Dla Tomasza jasnym symptomem zakochania się w drugiej osobie, było przekładanie jej
potrzeb nad swoje własne. Opisując miłość użył on ciekawego określenia wyższego poziomu
zaabsorbowania. Zobrazował to własnymi doświadczeniami zakochania się, pokazując jak
priorytetową rolę w jego życiu pełniła wówczas ukochana osoba.
-Wiesz, co wydaje mi się, że przeżyłem….zastanawiam się…trzy czy cztery takie momenty,
które chyba z dzisiejszej perspektywy byłbym w stanie nazwać…miłością, zakochaniem…to
były momenty, kiedy mi tak na drugiej osobie…tak szalenie zależało…tylko to było na
zasadzie…człowiek jest w tym momencie poświęcić wszystko inne dla tej jednej osoby, tak?
Czyli nie ważne czy ja mam dzisiejszego dnia mnóstwo planów, to ja to wszystko poukładam,
ścieśnię tak, że ja chcę pojechać do tej osoby, spędzić nią czas yyyyy, zrobić coś dla niej, tak
przekłada drugą osobę nad siebie. [Tomek]
W podobny sposób, rozumieli to inni badani. Chcąc podkreślić różnicę przyjaźni i miłości,
Ania i Olga wskazywały na wagę roli, jaką partner pełni w życiu danej osoby. W porównaniu
do przyjaciół i otoczenia, przedkładany jest on zawsze ponad, a stan zakochania sprawia, że
zyskuje swego rodzaju priorytet.
-Powiedzmy, że w przyjaźni to jest tak, że…no ma się ten kontakt, ale nie chce się każdej
chwili, każdego momentu, jakbyyy spędzać z tą osobą, że nie ma jakby ona priorytetu…
a w miłości to na tyle się lubi tą drugą osobę, że to ona ma priorytet. [Olga]
-I teraz w ogóle miałam taką myśl, możesz mnie zapytać, albo ktoś może mnie zapytać to,
czym to się odróżnia od jakiejś tam przyjaźni,…bo ja się też sama nad tym zastanawiam,
jakby nie myślę o tym od wczoraj, żeby sama się nie zastanawiać i nie zadawać sobie
pytań…ja bym chyba była bardziej i psychicznie i duchowo zaangażowana w to, niż w jakąś
przyjaźń, na pewno bym dawała większy priorytet tej osobie, niż innym osobom i ta osoba też
dawałaby priorytet mnie, tak to rozumiem. [Ania]
Taki sposób myślenia i spostrzegania obcy był z kolei dla aromantycznej Beaty. Nie znając
stanu zakochania, zapytana o miłość, odpowiedziała:
-Nie potrafię już tego zdefiniować….to jest dla mnie coś, co nie istnieje…chociaż może to też
jest dość ciekawe…mmm,...ponieważ tak naprawdę, jak się temu głębiej przyjrzeć, to…
potrafię kochać. To nie jest tak, że ja nie potrafię kochać, ja nie potrafię się zakochać w tym
romantycznym sensie…ktoś ładnie to kiedyś opisał, że jego miłość nie jest jak reflektor
skierowany na jedną osobę yyy jest jak słońce, którego światło pada na wszystkich dookoła…
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A miłość do partnera? Czy partnerki?
I to jest właśnie coś, co dla mnie jakby nie istnieje…no ja na pewno czegoś takiego nie czuję,
tak? Nie mam tego wielkiego reflektora światła dla jednej osoby… [Beata]
Kolejnym istotnym elementem miłości wskazywanym przez badanych był czynnik
określany mianem wspólnego życia. Mówiła o tym Magda, podkreślając, że choć przyjaciele
są dla niej bardzo ważni i nie jako ładują jej baterie, to właśnie z osobą bliską sercu,
pragnęłaby dzielić każdą chwilę i uczynić z niej nieodłączny element swojej codzienności.
-Mam też przyjaciół, ogólnie nie wielu, którym mówię, że ich kocham i to ….dla mnie to jest
taka miłość na zasadzie…ja sobie z Was stworzę rodzinę, to też będzie taka bliskość, z nimi
tez się czuję na tyle swobodnie i bezpiecznie, że wszystko im powiem, że mogę powiedzieć, że
ja bardzo chętnie im pomogę, że ja rzucę wszystko jak będą czegoś potrzebowali, że ja się
z nimi podzielę ostatnią kromką chleba itd. (śmiech), że to są ludzie, którzy, …przy których
ładuję baterie, w obecności, których ładuję te baterie, nie? Ale nie widzę ich…nigdy nie
myślałam o nich w kategorii, że będę miała taką osobę, na co dzień, w sensie, że ja zakładam,
że oni mają swoje życie, ja mam swoje życie to są takie dwie strefy, które się nakładają,
bardzo chętnie się z nimi zobaczę, na krótko czy na długo, często czy rzadziej, czy jakiś taki
wspólny wypad czy jakieś takie inne wspólne plany, ale to nie jest tak, że ja muszę, … że jak
z nią codziennie nie porozmawiam to usycham jak ta niepodlana roślinka. A jeśli chodzi o tą
romantyczną miłość to wszystko to, co jest powyżej plus taki element, że ja się z tą osobą chcę
dzielić, do tej osoby wracam wieczorem po pracy, ta osobę widzę jak się rano budzę
z makijażem czy bez, z tą osobą też chce się wszystkim dzielić i przede wszystkim chciałabym
wiedzieć o tej osobie wszystko…w sensie chciałabym….ale to nie jest…chciałabym wiedzieć
o tej osobie wszystko, ale tylko dlatego, żeby wiedzieć jak jej pomóc, co zrobić dla niej żeby
jej było lepiej, co mogłabym jeszcze jej dać, czego jeszcze potrzebuje, z tej całej listy rzeczy,
z tej całej historii życia, na podstawie tego co ta kobieta przeszła, chciałabym wiedzieć czym
mogę jej to życie spełnić, jak mogę to życie ulepszyć, nie przez to, że to życie jest nie tak jak
trzeba, tylko chciałabym też coś od siebie dać, co jeszcze bym mogła… [Magda]
Podobny punkt widzenia przedstawiła aromantyczna Kinga, która, choć obcy jej był stan
zakochania i romantycznej fascynacji drugą osobą, nie przekreślała związków całkowicie,
rozumiejąc miłość, jako budowanie z partnerem wspólnej przestrzeni życiowej.
Przyjaźń to tak jakby dość bliska relacja między ludźmi, którzy czują się ze sobą na tyle
komfortowo, że są w stanie dzielić się swoimi różnymi, bardziej osobistymi kwestiami i którzy
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mogą w razie problemów wzajemnie liczyć na…na swoją pomoc. Iiii jak…jakby też…nie
wiem jak to tak nazwać, jakby od któregoś momentu rozwoju tej relacji mają tez oboje
względem siebie zobowiązania przyzwoitości…nie wiem jak to nazwa, …że jakby to jest jakaś
taka większa wina, jak jedna osoba tak zawiedzie i rozczaruje drugą.

A miłość? To jest

jakby poziom jeszcze wyżej, …kiedy już…już bardzo duża część życia staje się wspólna dla
kochających osób, kiedy jakby to jest jeszcze…ściślejsze…no i właśnie też się już wiąże jakby
z jakimś takim…poczuciem przynależności do…rodziny? Do jakiegoś takiego kręgu…nie
wiem jak to dokładnie słowami opisać. [Kinga]
Element wspólnego życia, jako istotnej składowej miłości, pojawił się również w wypowiedzi
Ani i Alicji:
- (…) mnie się też tak kojarzy o zakochanie, że jak ktoś jest zakochany to bardzo tęskni za tą
osobą i chce być jak najbardziej blisko i chce jak najwięcej robić z ta osobą, rozmawiać,
dzielić doświadczenia jakieś…no i jakby włączać bardzo tę osobę z wzajemnością w swoje
życie…no jak jesteśmy w tej diadzie to nawzajem włączmy się w swoje życie i uważamy siebie
za jego część. [Ania]
- Myślę, że miłość też musi zawierać w sobie przyjaźń,…bo przyjaźń jest bardzo taką ważną
relacją między ludźmi i myślę, że miłość jest najbardziej trwała też, wtedy kiedy jest przyjaźń
i ludzie się między sobą przyjaźnią. Ymmmm nie wiem…może taką największą różnicą między
miłością, a przyjaźnią jest taka, że w miłości jest też takie wspólne życie razem. W przyjaźni
niekoniecznie… [Alicja]
Ostatnim czynnikiem budującym koncepcję miłości, była bliskość fizyczna partnerów.
Pomimo iż osoby aseksualne nie odczuwają pociągu seksualnego, kontakt fizyczny nie jest im
obcy, a wręcz stanowi istotną część wspólnego życia z partnerem.
-(…)w przyjaźni dbamy o tego drugiego człowieka i zależy nam na tej relacji, a z drugiej
strony nie ma w tym nic takiego, co znajduje się w związku.
A co znajduje się w związku?
Typu właśnie jakaś bliskość, tak?
Jaka bliskość?
Fizyczna. Typu jakieś pocałunki czy trzymanie się za rękę. W przyjaźni…przyjaźń to relacja
czysto duchowa…i nie ma miejsca na jakieś…pocałunki czy coś w tym rodzaju. [Zuzanna]

153

-Przyjaźń no to z kolei też jest…no z przyjaciółmi dla mnie jest taka granica, że ani nie
trzymam się za rękę, ani nie całuję tak?… Ale ja np. z przyjaciółmi spotykam się i rozmawiam
tylko, na takiej zasadzie to przebiega. To zupełnie inna relacja niż związek. [Ola]
Zarówno dla Zuzanny jak i Oli, partner obdarzony większym zaufaniem niż przyjaciel, ma
równocześnie większe przyzwolenie fizycznego kontaktu. Bliskość między partnerami jest
budulcem intymności, zarezerwowanej tylko dla związku, która nie ma jednocześnie
charakteru seksualnego.

ANALIZA
Rozmowy z osobami aseksualnymi pokazały, że granica między uczuciem przyjaźni,
a miłości w ich przypadku nie jest wyraźna, a oba uczucia wzajemnie się przenikają. Z jednej
strony, w odczuciu osób aseksualnych, przyjaźń staje się bazą dla miłości (miłość wyrasta lub
budowana jest na przyjaźni) lub jest jej składnikiem (partner musi być przede wszystkim
przyjacielem). Wydaje się, że podkreślenie elementu przyjaźni staje się tak istotne, ponieważ
pomaga ukazać bardziej nie seksualny charakter bliskiej relacji. Z drugiej, pomimo bliskości
znaczeń obu uczuć, osoby aseksualne wskazują jednak pewne różnice.
Kluczowym elementem definicji, a zarazem wspólnym mianownikiem dla rozumienia
miłości, stała się pewna wartość dodana do przyjaźni. Zdaniem respondentów, w miłości
można wyróżnić dodatkowo 3 istotne składniki, scharakteryzowane poniżej:
o uczucia romantyczne (stan zakochania) - romantyczne zainteresowanie daną osobą
wyrażane jest w chęci spędzania z nią każdej chwili, usilną tęsknotą, a nawet
fascynacją pod względem fizyczności (atrakcyjność rozumiana w sensie estetycznym).
Uczucia romantyczne sprawiają, że partner pełni w życiu danej osoby rolę
priorytetową, a jego dobro przedkładane jest ponad dobro swojej osoby;
o wspólne życie - pokazuje zmianę perspektywy z moja na nasze. Dotychczasowe życie
nabiera nowego kształtu, a partner zostaje awansowany i włączony do grona
najbliższej społeczności, czyli rodziny, co odzwierciedla wysoki stopień zaufania
i przywiązania;
o bliskość fizyczna - wyraźnie wyznacza granicę przyjaźni i miłości, zwłaszcza dla
otoczenia. Jak pokazano w części pierwszej, bliskość fizyczna w przypadku osób
aseksualnych nigdy nie jest nacechowana seksualnie i zawsze staje się wyrazem
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romantycznego uczucia, przynależności lub troski o partnera. Indywidualna
aseksualność danej osoby wyznacza zakres aktywności, na które decyduje się
w kontakcie z partnerem.
Powyższa koncepcja miłości, zmodyfikowana jest nieco u osób aseksualnych
i aromantycznych. Wizja romantycznej relacji i silnych emocji doznawanych w reakcji na
partnera, jest dla nich czymś zupełnie obcym. Wydaje się, romantyzm zasadniczo zmienia
perspektywę patrzenia na drugą osobę, a jego brak zmienia także zasadniczo wyobrażenie
związku i jego charakter. Kolejny rozdział prezentuje charakterystykę relacji, jaką chciałyby
zbudować osoby romantyczne i aromantyczne, wskazując zarówno ich podobieństwa jak
i różnice.

3.2.2.2. Idealny związek – różne odcienie „głębszej przyjaźni”
Refleksja na temat miłości stanowiła dla badanych punkt wyjścia do charakterystyki
związku, w którym chcieliby się znaleźć. Wizja relacji z partnerem, różniła się nieco
w przypadku osób aseksualnych romantycznych i aromantycznych.
Osoby romantyczne, zapytane o wyobrażenie idealnego związku charakteryzowały go
w dość tradycyjny sposób, a jedną różnicą był brak kontaktów seksualnych. Pożądana przez
nie relacja, charakteryzowana była, jako normalny związek, a jedyna różnica, sprowadzałby
się do braku zbliżeń seksualnych.
- Ja bym taką relację widziała w ten sposób, że robi się wszystkie takie rzeczy, które się
w normalnym związku robi, aczkolwiek wiem, że może nie powinnam, nie daję sobie do końca
prawa do wypowiadania się na temat normalnego związku, bo w takim nigdy nie byłam yyy
w ogóle w związku, bez tego określenia normalny,… więc ktoś by mógł mi zarzucić, że skąd
wiesz jak wygląda normalny, no…no, że się robi wszystkie te wspólne rzeczy, że się razem
spędza czas, razem się wyjeżdża, razem się gdzieś chodzi poza tym się jeszcze pracuje
i zajmuje swoimi zainteresowaniami, no, ale noooo… nie ma tam tego seksu jakby, nie?
Można razem mieszkać, można jakby spać w tym samym łóżku, nie? [Ania]
-Miałabym nadzieję, że mój związek wyglądałaby normalnie…tak jak każdy typowy związek.
Chciałabym z kimś spędzać czas, rozmawiać, wspólne gotowanie, wspólne jeżdżenie na
wakacje, myślę, że nawet w późniejszej przyszłości wspólne mieszkanie…natomiast bez
konieczności uprawiania seksu. [Alicja]
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-No i co …to spędzanie czasu razem przede wszystkim, rozmawianie o takim codziennym
życiu, takich codziennych problemach, jakieś wyjścia razem…i właśnie nie chciałabym
w związku tej fizyczności. Więc związek określiłabym, jako przyjaźń, ale z facetem…to po
prostu wyobrażam sobie to w ten sposób yyy…dzielilibyśmy to mieszkanie, możemy nawet
dzielić łóżko, tak? Tylko właśnie bez żadnego podtekstu. Noooo iiii…wspieramy się, żyjemy
razem, gotujemy razem, wszystko robimy razem, jak taka rzeczywiście prawdziwa rodzina,
bez seksualnego aspektu i tyle. To jest moje takie wyobrażenie. [Zuzanna]
Gwarantem udanego związku w odczuciu osób aseksualnych byłby brak bliskości seksualnej.
Pozostałe elementy życia takie jak: wspieranie się, wspólne mieszkanie, spędzanie czasu
razem czy spanie w jednym łóżku, wskazywałyby na odmienną niż przyjacielską relację
i wzmacniały zażyłość emocjonalną obojga partnerów. Zgodnie z aseksualną koncepcją
miłości podstawą związku było poczucie wspólnoty i więzi emocjonalnej, wzmacniane przez
nie seksualną bliskość.
-Dopuszczam bliskość między nami, która jednak dla mnie na końcu nie realizuje się
zbliżeniem…po prostu….bo to też jest bliskość fizyczna….Wszystko to samo jak w normalnych
parach, bez tego współżycia na końcu…całowanie, przytulanie…bycie ze sobą….Nie mam
z tym problemu, wszystko tak samo. [Zosia]
Wydaje się, że dobrym podsumowaniem charakteru związku, w jakim odnajdywałyby się
osoby aseksualne było określenie użyte przez samych badanych. Chcąc podkreślić znaczenie
wyjątkowej więzi emocjonalnej podsumowywali oni bliską relację mianem głębszej przyjaźni,
by podkreślić jej nie seksualny charakter.
-Znaczy ja to postrzegam, jako wydaje mi się taką faktycznie bardzo głęboką przyjaźń i jakieś
takie wspólne budowanie życia… No w zasadzie sobie to wydaje mi się, że sobie to
wyobrażam, jak każdy inny związek tylko jakby poza tą sferą seksualną. [Weronika]
Identycznego określenia użył Wojtek:
-No to bardziej sobie wyobrażam to, jako rozwijanie tej bliskości takiej…noo…nie fizycznej…
i hmmm taka jakby głębsza przyjaźń, polegająca na tym, że jednak jak się kogoś kocha to się
wie, …ale jednak nie ma tu tego aspektu seksualności. [Wojtek]
W przypadku osób aromantycznych, brak romantycznych uczuć i odmienna
motywacja do wchodzenia w związek zmieniała jego perspektywę. Traktowany był on w
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kategoriach korzyści i wad, a stan zakochania stawał się de facto czymś przeszkadzającym i
zbędnym. Pozbawione romantycznego kontekstu podejście do relacji, miało bardzo
pragmatyczny charakter. Przykładem jest tutaj wypowiedź Izy i Kingi.
-No…no…jak słuchałam różnych opowieści, że ktoś tam jest zakochany nieszczęśliwie w kimś,
ktoś tam woli innego, ktoś tam się zastanawia, ktoś tam ma dylematy, ktoś tam nie śpi po
nocy, bo się domyśla czy się podobam, czy się nie podobam iii jakoś tak na to patrzyłam
z boku i skoro jakoś nie miałam takiej potrzeby, żeby w tym uczestniczyć. To zmuszanie się na
siłę tylko po to, żeby zmienić ten stan, nie ma sensu, bo to by tylko…jakby korzyści nie
widziałam w tym żadnych, a to by było tylko takie męczące zastanawianie się nad tym.[Kinga]
- (…) jeśli chodzi o znajomych z klasy, jeśli chodzi o kuzynki, jakieś otoczenie poza szkolne to
było to dla mnie troszkę dziwne….yyy, …że tak mocno się angażują i zawsze się
zastanawiałam, po co właściwie im to jest,…po co im ta cała, po co im ta cała…bo dla mnie
to jest takie…jak słyszę, że znowu ktoś się z kimś spotyka to się zastanawiam, po co im to
skoro im już kilka razy nie wyszło….takie zupełnie pragmatyczne podejście…, bo z mojej
perspektywy przynajmniej jest coś takiego, że na długo to nie wypali, więc ja to widzę ze
swojej perspektywy tylko i wydaje mi się stratą czasu jakby iii…nie potrzebnym
angażowaniem się w coś, co może nie wypalić,… więc ja to tak widzę, jako as
…aromantyczny prawdopodobnie, chociaż pewnie inna osoba by to pewnie wyśmiała,
stwierdziłaby, że jest to głupie podejście, ale nie mogę do tego podejść od innej strony, bo
nigdy nie czułam inaczej, więc ja z mojej perspektywy właśnie to tak widzę. [Iza]
Osoby aromantyczne zapytane o charakter związku, jaki by im odpowiadał, wskazywały na
dość specyficzne rodzaje relacji, których charakter jak podkreślały, odbiegał zasadniczo od
tradycyjnie pojętego związku w społeczeństwie.
- Osoba aseksualna nie zawsze jest „chętna” nawet (podkreślenie głosem) by stworzyć
typową romantyczno-seksualną relację z innymi ludźmi…, więc teraz jak stworzyć relację,
która będzie dla obu osób ważna, będzie tą priorytetową relacją, która będzie na naszych
warunkach, tak? Tak żeby się tak naprawdę dogadać, bez tego wszystkiego, co jakby
społeczeństwo daje nam wartości domyślne, że to powinno wyglądać tak, w filmach wygląda
tak, w książkach wygląda tak i ludzie żyją tak. A my nagle chcemy… trochę inaczej, ponieważ
nie czujemy tego, co czuje ponoć większość.
- A jakbyś mogła rozwinąć, co to znaczy na naszych warunkach, zasadach? Co masz tutaj na
myśli?
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-Tzn. dla mnie no ideałem tego jak bym chciała żyć dalej jest posiadanie współlokatorki –
przyjaciółki, z kimś, z kim się żyje tak naprawdę w jednym mieszkaniu, ale nie idealnie razem,
tak trochę obok… a jednocześnie też po części razem ymmm trochę jak rodzeństwo lub też
kuzynostwo. [Beata]
Dla Beaty, związek rozumiany był jako życia razem, a zarazem trochę obok. Nie była to
zatem tak ścisła relacja, jak w przypadku osób romantycznych. O podobnym typie relacji
mówiła Iza, która zwróciła również uwagę, że preferowana przez nią relacja, nie koniecznie
rozumiana była jako diada.
-Moim idealnym typem mieszkania właśnie z ludźmi…..ymm…dzielenia się jakby mieszkaniem
i wspólną przestrzenią byłoby np. posiadać jednego lub dwóch współlokatorów, jakichś
znajomych, ale nie tylko dobrych znajomych, z którymi, tak jak są np. przyjaciele mogłabym
mieszkać, mogłabym mieszkać na przykład całe życie. Po prostu w ramach takiej przyjaźni
albo znajomości dzielić się czynszem itd. nie być kompletnie samemu, bo asy albo idą
w związki albo są same prawda? Ale mieć taką możliwość kontaktu z drugim człowiekiem
codziennie, mieć tych przyjaciół blisko, a nie czuć się samotnie przez ten czas i myślę, że to
byłoby dla mnie idealne, do tego dążę żeby mieć jakichś dobrych znajomych, jednego lub
dwóch, z którymi mogłabym dzielić mieszkanie i żyć praktycznie tak jak rodzina, jak
rodzeństwo…właśnie długo nad tym myślałam i to byłby taki idealny…idealny model
mieszkania dla mnie i tworzenia jakiejś relacji na tej zasadzie i to by mi bardzo odpowiadało
tylko teraz właśnie znaleźć coś takiego…idealne miejsce i idealnych ludzi to jest problem,
myślę, że jest to takie dość wydumane, ale osiągalne. Tylko trzeba właśnie spotkać
odpowiednich ludzi w odpowiednim miejscu. [Iza]
Relacja, jaka odpowiadałaby obu dziewczynom przypominała, zatem swoim charakterem coś
na pograniczu przyjaźni i bycia rodziną. Partnerzy byliby raczej towarzyszami życia lub
sublokatorami, których łączyłoby wspólne życie i mieszkanie, ale nie relacje seksualne ani
romantyczne. Związek tego typu zabezpieczałby daną osobę przed poczuciem samotności,
z drugiej strony dawałby jej przestrzeń do bycia sobą. Choć nie łączyłby się on
z romantycznymi uniesieniami, nie znaczy to, że nie byłaby to relacja równie głęboka, Siłę
relacji między partnerami odzwierciedlałyby jednak inne, niż stan zakochania, uczucia.
- Jestem w stanie zrozumieć zaufanie yyy poleganie na drugiej osobie, jakąś
odpowiedzialność wobec drugiej osoby, podział tego tak naprawdę w myśl, kiedy dajemy,
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kiedy bierzemy, są to też komunikacja, takie rzeczy, nad którymi zawsze warto pracować.
[Beata]
Co ciekawe, elementy relacji, o których wspomina Beata, były obecne w bliskim związku
Kingi. Poza tym, że definiowała się, jako osoba aseksualna, podkreślała również swój brak
zainteresowania relacją w sensie romantycznym, wpisując się tym samym w grono osób,
aromantycznych. Chociaż sama nie dążyła do bycia w związku, zgodziła się jednak
z inicjatywy zakochanego w niej przyjaciela (seksualnego) spróbować przekształcić ich
przyjaźń w coś więcej. Choć nie zakochała się w partnerze, wspomniała o zaufaniu
i odpowiedzialności, opisując swój stosunek do partnera:
-Czuję, że to jest człowiek, któremu mogłabym zaufać, człowiek taki, który czuję, wnioskuję po
jego zachowaniu względem mnie, że jemu na mnie zależy, że on w razie jak coś się dzieje, się
o mnie martwi w przeciwnych sytuacjach ja się martwię o niego… [Kinga]
W dalszej rozmowie rozwinęła swoją wypowiedź zwracając uwagę na zasadniczą różnicę
między nią, a jej partnerem odnosząc się do uczuć romantycznych. Różnica ta, powoduje
u niej specyficzne poczucie, że niejako wyprzedza emocjonalnie swojego partnera.
-Mój chłopak to właśnie było widać, że się zakochuje tak jak typowo zakochany…a ja to
najpierw tak się sama czułam tak niepewnie, tak w sumie nie wiedziałam, co czuje, bo jakby
nie miałam takiego punktu odniesienia, a po jakimś czasie przyszło jakby takie zaufanie,
przywiązanie i…tylko ja się tak czuję, jakby on był jeszcze w tej fazie zakochania, a ja już bym
była parę lat naprzód itd. ja się tak dziwnie czuję, …bo widocznie mi nie jest dane ta większa
faza taka…(śmiech). [Kinga]
Romantyczne uniesienia rozumiane, jako stan zakochania czy głębokiej fascynacji będące
jednym z istotnych elementów miłości romantycznej, w przypadku Kingi nie pojawiły się, a
ich miejsce z czasem wypełniło uczucie silnego zaufania i przywiązania do partnera. Zmieniło
to charakter przyjaźni na relację bardziej intymną i stało się bazą dla wspólnego życia, tak
istotnego elementu miłości. W kolejnym fragmencie, rozważając swój brak potrzeby do bycia
w relacji romantycznej, wskazała, że to właśnie uczucie przywiązania, a nie stan zakochania
stanowiłby dla niej podstawę do bycia z drugą osobą gdyby aktualny związek nie przetrwał.
- Raczej nie sądzę, że sama bym dążyła do takiej sytuacji, jakby nie miałabym nastawienia,
żeby mieć taką relację z kimś, chyba żeby za jakiś czas sam bieg wydarzeń do tego
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doprowadził to być może… ale to nic pewnego, ale to już by raczej wynikało ogólnie bardziej
z przywiązania do tej osoby niż z chęci bycia w takim typie relacji. [Kinga]

ANALIZA
Biorąc pod uwagę różne potrzeby osób romantycznych i aromantycznych, koncepcja
związku wśród osób aseksualnych jest zróżnicowana, choć pewną wspólną bazą staje brak
kontaktów seksualnych i silna emocjonalna więź między partnerami. Podczas, gdy związek
osób aseksualnych i romantycznych, poza brakiem aspektu seksualnego, nie wiele różni się
od normalnego, charakter relacji, jakie chętne są stworzyć osoby aromantyczne, zupełnie
odbiegają od tradycyjnie pojmowanego w społeczeństwie związku. W tym sensie, osoby
aseksualne, a zwłaszcza aromantyczne, nie tylko zmieniają powszechną definicję bliskiej
relacji (postrzeganej zazwyczaj przez pryzmat seksualności), ale kwestionują także
przekonanie społeczeństwa, o potrzebie człowieka do doświadczenia miłości romantycznej
w ogóle. W przypadku osób aseksualnych, pojęcie związku zawężone jest do relacji czysto
romantycznej lub, jak w przypadku aromantyczności, przypomina swoim kształtem
partnerstwo lub sublokatorstwo. Ponieważ charakter i nowe formy związków preferowanych
przez respondentów wymykają się dotychczasowym definicjom i określeniom, badani mają
pewną trudność z wyrażeniem i nazwaniem nowego typu relacji. Dość trafnym określeniem
staje się pojęcie głębszej przyjaźń, z uwagi na silną więź emocjonalną będąca bazą dla
wspólnego życia partnerów.
Doświadczenia badanych respondentów pokazują jednak, że wobec dominującego
w społeczeństwie obrazu związku, w którym seks stanowi istotny jego element, realizacja nie
seksualnych relacji jest niezwykle trudna. Ponieważ głównym motywem w nawiązywaniu
kontaktu staje się pociąg romantyczny, osoby aseksualne w zupełnie naturalny sposób
poznają partnerów, obdarzając uczuciem romantycznym osoby, które w przeciwieństwie do
nich odczuwają również pociąg seksualny. Aktywność seksualna będąca inicjatywą partnerów
staje się, na pewnym etapie relacji nieuniknionym wyzwaniem, z którym muszą się zmierzyć.
Kolejny rozdział analizuje uczucia i zachowanie osób aseksualnych w sytuacjach
seksualnych, prezentując ich specyficzny wzorzec reakcji.
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3.2.3. „Po co to?” – obojętność i bierność emocjonalna w sytuacjach
aktywności seksualnej
Ponieważ pociąg seksualny jest dla osób aseksualnych czymś niezrozumiałym,
również aktywność seksualna wywoływała w nich poczucie dezorientacji. Badani
przyznawali się do niemożności wczucia się w sytuację zbliżenia seksualnego,
a dominującym uczuciem była obojętność i brak zainteresowania. Sytuację taką opisała
Sylwia:
-No właśnie. Nigdy mnie ten seks nie interesował, zawsze się wszyscy tym yyyy…że to takie
fajne i w ogóle, a jak dochodziło do jakiejś sytuacji intymnej to się po prostu w pewnym
momencie nudziłam i zastanawiałam się, co tu zrobię na obiad, a nie…przestawało mnie to
interesować. [Sylwia]
Podobnie do Sylwii, również Alicja prezentowała swoistą obojętność, która pojawiała się już
w odpowiedzi na sytuację bardziej namiętnego pocałunku z partnerem.
-Yyy tak…no ja nie uprawiałam seksu nigdy…..spotykałam się z facetami, ale jakoś tak nie
wiem nigdy nieee, nie dochodziło do….yyy…do, do seksu, oczywiście całowanie było iiii ii
takie rzeczy powiedzmy „około” yyy tak (podkreślenie, zaakcentowanie głosem), ale zawsze
było mi to w jakiś sposób taki…no obojętny, myśli miałam gdzie indziej, więc nie byłam jakoś
tak szczególnie yyy zainteresowana.
- A mówiłaś, że całowanie i rzeczy „około tego” były, jakbyś mogła rozwinąć?
-Tak (śmiech). Żeby rozwinąć….ogólnie całowanie jest dla mnie przyjemne yyyy natomiast,
jeżeli, nie wiem…całuję się z facetem i to już trwa i trwa i trwa to dla mnie robi się po prostu
nudno. I nie wiem…wolałabym zamiast tego porozmawiać, wyjść gdzieś na spacer, pooglądać
telewizję i jakoś tak po prostu…tracę…tracę zainteresowanie. [Alicja]
Zarówno Sylwia jak i Alicja przyznały, iż w sytuacji seksualnej myślały o czymś innym
i były jakby nieobecne psychicznie, a wraz z upływem czasu pojawiało się uczucie znudzenia
i obojętności. O podobnych spostrzeżeniach opowiedziała Zosia i Kinga, które zwróciły
uwagę, że w trakcie bliskości z partnerem, nie budzi się u nich pożądanie.
Jakby bardzo widać różnicę jakby zapotrzebowania na takie gesty między mną a moim
chłopakiem, booo ja na przykład bardzo szybko już się czuję tym wszystkim przesycona, a on
jeszcze, jeszcze ma ochotę na trochę więcej czułości.
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Jak myślisz, dlaczego? Czasami to…właśnie cięż….czasami to… po prostu jakby…nie wiem
jak to nazwać, po prostu mam ochotę w danym momencie, że tu go przytulę, tu pocałuję, po
prostu jakby pod wpływem natchnienia, chwili, nie wiem jak to nazwać…u mnie to pojawia
się czasami, chociaż nie jest to ani zbyt częste, ani zbyt silne, w danym momencie jak już się
ten impuls pojawia to żeby przyjść, objąć, pocałować ii właściwie…i już jakby…i w danym
momencie impuls już przestaje działać no iii…jakby na bardzo długi czas już się potem nie
pojawia. I jakby zauważyłam ciekawą rzecz i jakby mój chłopak tez się z tego śmiał, że często
w takich sytuacjach, kiedy jakoś dłużej przez różne gesty okazujemy sobie czułość to jakby,
…że ja w momencie, że jakby ja już się, że…ja już nie czuję jakiegoś takiego…pożądania czy
nie wiem, czegoś, co pobudza i pcha do akcji tylko wręcz przeciwnie, jestem już tak bardzo
nienaturalnie spokojna…i tak mi w żartach powiedział, że ja to bez żadnego seksu jestem już
jakby po. [Kinga]
-No i tu jest właśnie problem! Pożądanie prowadzi do czegoś jeszcze dalej, do czegoś
więcej…eh…(westchnienie) … ja tego nie mam! Ja tego nie mam…nie wiem…(rezygnacja
w głosie) … też mi ciężko powiedzie, …bo pożądanie mi się tez wydaje, że prowadzi do
współżycia, a ja tak nie mam…to są jakieś etapy, które u osoby seksualnej się dalej rozwijają,
a u mnie nie. [Zosia]
Wydaje się, że siła zainteresowania bliskością fizyczną, u osób aseksualnych, była wprost
proporcjonalna do czasu trwania danej aktywności. Innymi słowy, na podstawie wypowiedzi
Kingi i Alicji można wywnioskować, że im dłużej trwał pocałunek czy bliskość fizyczna, tym
bardziej spadał ich poziom zainteresowania w przeciwieństwie do osób seksualnych. Jak
podkreśliła Zosia, podczas aktywności seksualnej nie odczuwała pożądania, nie było
motywacji do kontynuowania zbliżenia. Kinga swoje odczucia określiła mianem
nienaturalnego spokoju, który wyraźnie nie przystawał do zachowania seksualnego partnera,
a więc do standardowych reakcji człowieka odczuwającego pociąg seksualny. Tego typu
nienaturalne odczucia braku zainteresowania prezentowali również inni respondenci.
W przywołanych przez nich doświadczeniach aseksualny obraz reakcji zderzał się ze
wzorcem zachowania seksualnego przedstawiany często w kulturze. Ania zapytana, co czuła
w trakcie pocałunku z chłopakiem, odpowiedziała:
-Nie wiem…właśnie, chyba nic. I to chyba jest najgorsze, …że jak ogląda się filmy to wydaje
się, że Ci ludzie coś czują, a dla mnie to było takie, że…że nic i w ogóle, po co coś takiego
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robić, ooo jest to dla mnie takie nienaturalne zachowanie, ale mam świadomość, że to jest
odosobniony pogląd. [Ania]
Dla aseksualnej Ani, to właśnie standardowa normalna reakcja na kontakt seksualny byłaby
przez nią odbierana, jako zachowanie nienaturalne. Ania w pytaniu, po co - to - dała wyraz
swojemu niezrozumieniu i poczuciu niedopasowania do danej sytuacji. Identyczne pytanie
zadała również Olga:
- Znaczy w moim przypadku, ale nie wiem czy to można generalnie określić, ale było to tak,
że…aaaa no byłam w związku i po prostu…nie czułam nic do tej osoby w sensie fizycznym. Po
prostu na podstawie słów i filmów, wydawało mi się to dziwne, że nic się nie dzieje we mnie
w środku…na podstawie wyglądu i dotyku tej osoby….i się zainteresowałam. Zainteresowało
mnie to określenie „Nic się nie działo we mnie” ···· W sensie, że no na przykład dochodziło do
dotyku, ale to już w sensie takim seksualnym po prostu…ani nie sprawiało mi to
przyjemności…było takie, …po co to, że tak powiem. [Olga]
Olga, nie widząc sensu podejmowania aktywności seksualnej z partnerem, miała trudności
z psychicznym zaangażowaniem się w nią. W efekcie, jedyną jej reakcją stała się obojętność
i bierność. Kwestia zaangażowania w zbliżenie seksualne stała się problematyczna również
dla Wojtka. Choć nie miał on doświadczeń seksualnych, odczuwał wątpliwości myśląc
o ewentualnych kontaktach seksualnych z partnerką.
-(…), ponieważ ja nie mam potrzeb to wydaje mi się, że gdyby ta osoba miała jakieś większe
potrzeby no to, to już mógłby być problem, gdyby wymagała jakiegoś takiego większego
psychicznego zaangażowania, to to też… [Wojtek]
Niemożność zaangażowania się w sytuację w sensie erotycznym, zmieniała charakter samego
zbliżenia. Pozbawione zaangażowania erotycznego, stawało się dla wielu czynnością
techniczną. W taki sposób wypowiedziała się o nim Weronika, która próbowała wytłumaczyć
swój sposób odczuwania poprzez ciekawą analogię do odczuć osób homoseksualnych.
-(…) właśnie na żywych bibliotekach pogadałam sobie też trochę z lesbijkami i one zaczęły
mi rzucać takimi pojęciami, które mnie ustawiły, że ja jestem w stanie to tłumaczyć…, bo one
miały też podobne doświadczenia, gdy jeszcze próbowały być heteroseksualne…wiadomo, że
na początku niektóre osoby eksperymentują, nie wszyscy, prawda? Ale, że wprowadziły mi
pojęcie tzw. "pustego przebiegu”, że każdy seks z mężczyzną to jest taki dla niej trochę bez
sensu, że jakby technicznie to się da wykonać, ale nic poza tym. [Weronika]
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W efekcie, bliskość seksualna, która buduje więź między partnerami była przez nią odbierana
w kategoriach czegoś dziwacznego i pozbawionego sensu.
-Choć dla mnie jakieś takie obnażanie się nie jest jakimś problemem i ta cielesność bardzo
nie, ale to jest jednak bardzo bliska cielesność i w momencie, kiedy nie wiem, nie odczuwam
pożądania, nie odczuwam jakiejś satysfakcji z seksu to, to rzeczywiście jest zestaw
karkołomnych ćwiczeń fizycznych i jest to dla mnie też trochę taka kuriozalna sytuacja, tak?
[Weronika]

ANALIZA
Głównym uczuciem, towarzyszącym osobom aseksualnym w sytuacji seksualnej, był
brak zainteresowania i obojętność. Uczucia te, będące wyrazem postawy ignorowanej
seksualności sprawiały, że w trakcie aktywności seksualnej (pocałunek, seks itp.,) badani byli
mentalnie nieobecni i myśleli zupełnie o czymś innym. Reakcja badanych respondentów była
przeciwna do reakcji osoby odczuwającej pociąg seksualny, u której wraz z czasem trwania
danej aktywności rósł poziom napięcia seksualnego, pojawiało się pożądanie i chęć jego
rozładowania z drugą osobą. W przypadku osób aseksualnych nie dochodziło do wzrostu tego
napięcia, a angażowanie się w bezcelową w ich odczuciu aktywność, prowadziło do
znudzenia. Refleksja na temat bezcelowości zbliżenia z partnerem wyrażana była w pytaniu:
po co coś takiego? W efekcie osoba stawała się jakby bierna i poddawała się zbliżeniu
seksualnemu w sposób mechaniczny i bezemocjonalny. Niemożność zaangażowania się
w sensie seksualnym oraz perspektywa bliskości pozbawionej pożądania sprawiały, że
aktywność seksualna w oczach badanych respondentów nabierała charakteru dziwacznej
i absurdalnej.
Kolejny rozdział prezentuje reakcje seksualnych partnerów w zderzeniu z przejawianą
przez osoby aseksualne obojętnością.

3.2.4. „Co robię nie tak?” – niepewność i wątpliwości partnerów
seksualnych
Sytuacja zbliżenia seksualnego to moment, w którym partnerzy obdarzają siebie
uwagą, zainteresowaniem i stanowią dla siebie źródło doznań seksualnych. Dla osób
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seksualnych, inicjowanie kontaktu seksualnego i odpowiedź w reakcji na działanie partnera
staje się czymś naturalnym i jest wyrazem pożądania, a tym samym potwierdzeniem
deklarowanych uczuć romantycznych. Problemy z zaangażowaniem się emocjonalnym, osób
aseksualnych nie pozostawały, obojętne dla partnera relacji i niosły szereg konsekwencji dla
związku.
Dobrym przykładem były doświadczenia Weroniki. Ponieważ nie odczuwała pociągu
seksualnego, nie inicjowała kontaktów seksualnych. Jej brak w relacji, powodował
dezorientację i budził niepewność u partnerów.
-Ja mam duży problem ze zorientowaniem się w takiej sytuacji, że mężczyzna jakby w tym
momencie mnie pożąda i oczekuje ode mnie jakiejś wzajemności. I to jest coś, czego nie
można udawać. Bo o ile w łóżku to są już takie czysto techniczne kwestie, to…to trudno
udawać, że ktoś Cię pociąga. No i to się wiąże z tym, że bardzo często widziałam, że
mężczyźni w relacji ze mną się czuli nie pewnie tzn. zawsze dopytywali…yy…suger…oni mnie
musieli wprost informować, że nie czują się dla mnie atrakcyjni i bardzo często się spotykam
z pytaniem „czy w ogóle chcesz ze mną być” itd. Ja wtedy się orientowałam, że im chyba
czegoś brakuje z mojej strony, czyli jakby inicjatywy…ja do dzisiaj tak trudno czuję…trudno
mi jest w tych relacjach i myślę, że tak będzie zawsze… [Weronika]
Ponieważ pociąg seksualny odczuwany na poziomie intuicyjnym, jest czymś, czego jak sama
Weronika wspomniała nie da się udawać, w momencie, gdy nie wykazywała ona potrzebnej
mężczyźnie inicjatywy, czuł się on w związku niepewnie. Szukając wyjaśnienia takiego stanu
rzeczy, seksualni partnerzy stawiali szereg hipotez odnośnie zachowania partnerki. Z jednej
strony, pojawiały się u nich wątpliwości w szczerość uczuć, z drugiej strony, domniemaną
przyczyną unikania sytuacji seksualnych, stanowił brak akceptacji własnego ciała i jej
kompleksy.
-Ja też mam często…taki „backup”, że „wiesz, jesteś całkiem spoko w łóżku, w ogóle nie
musisz się… ”…yyy…, bo oni mają jakby wrażenie, że to wynika z moich kompleksów, tak? ta
niechęć do seksu, że to, że ja unikam tzn. ze wstydzę się swojego ciała, więc oni mi bardzo
dużo prawią komplementów i próbują mi jakoś tak wytłumaczyć, że nie jest ze mną tak źle
(śmiech) no i…ja…mówię, że ok. Tobie było fajnie, ale dla mnie to tutaj nic nie ma…
[Weronika]

165

Brak

zainteresowania

sytuacjami

seksualnymi,

a

przede

wszystkim

niemożność

zaangażowania w sensie erotycznym przysparzała również sporych trudności w trakcie
zbliżenia seksualnego. Sytuację tego typu cechuje przede wszystkim komunikacja
niewerbalna, w której partnerzy poprzez sposób patrzenia, gesty i sygnały wyrażają swoje
zaangażowanie i dzięki, którym odczytują pożądanie. W przypadku Zuzi, mowa ciała
zdradzała niechęć i nie współgrała z zachowaniem partnera, co wzbudziło jego niepokój.
-Pamiętam taką jedną sytuację, nie wiem czy on wyczuł, że ja jakaś taka jestem…chłodna
w tym stosunku, tak? Bo zawsze on wszystko inicjował, no to raz, więc też mu to na pewno
dało do myślenia, a dwa, że on w ogóle wczuwał się w to, co robi, tak? Ja dotykając jego,
raczej robiłam to na zasadzie oddania mu, tak? Że……dajesz…dajesz i odbierasz ooo…na tej
zasadzie dokładnie. I on któregoś razu mnie zapytał czy mnie to obrzydza. Byłam w ogóle
zdziwiona, że mnie tak zapytał bezpośrednio o taką rzecz. Powiedziałam, że nie. Znaczy
obrzydza….Może to też jest za duże słowo, no, bo bez przesady…no, ale…no nie chcę tego
robić, więc może jednak w jakimś sensie jest taka odraza…no powiedziałam mu wtedy, że nie.
[Zuzanna]
Zuzanna zwróciła uwagę, że, w przeciwieństwie do swojego partnera, nie przejawiała
inicjatywy i nie potrafiła się wczuć się w zbliżenie seksualne. Bierność emocjonalna Zuzi i jej
brak zainteresowania sferą seksualną, przekładała się na brak inicjatywy i mechaniczne
naśladowanie partnera, czego nie udało jej się w rezultacie ukryć, a co partner zinterpretował
w kategoriach obrzydzenia. Obok niewerbalnych sygnałów niechęci, dezorientację partnera
seksualnego pogłębiał niejednokrotnie fakt bierności partnera aseksualnego na poziomie
podniecenia fizycznego. Chociaż z punktu widzenia osoby aseksualnej, działania w celu
dostarczenia seksualnego spełnienia były z góry skazane na porażkę, w ocenie partnera
seksualnego przełamanie obojętności i zadowolenie seksualne drugiej osoby stanowi istotę
zbliżenia. Było to przyczyną tego, że nieświadomie i często niejako wbrew osobom
aseksualny, kontynuowali swoje starania. Doświadczenie tego typu opisała Zosia.
-Ja nie odczuwam jakiegoś takiego zadowolenia seksualnego…więc… yy… dla mnie jest
zbędne….nawet chyba zdarzyło mi się powiedzieć jednemu z takich ostatnich moich
partnerów podczas takiej aktywności żeby nie starał się booo…jakby…yy do niczego to
zupełnie nie doprowadzi, nie dojdzie…także…no zdarzyło mi się tak powiedzieć…także ja
rzeczywiście odgraniczam takie pieszczoty, seks…mnie to jakby…ja w związku z tym jakby nic
nie odczuwam… ciężko jest mi sobie przypomnieć ten konkretny moment i reakcje bo było to
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dosyć dawno temu, ale któryś z chłopaków próbował pytać „jak to, w jaki sposób chciałabyś
żebym to robił, jak będzie lepiej"…no i nie pamiętam już swojej rekacji…yyy… ale pewnie
było to coś w stylu "rób, co chcesz", "nie wiem", bo i tak mi na tym seksie zupełnie nie
zależało. Ale tak po prawdzie, ten temat nie był za bardzo kontynuowany podczas zbliżenia,
ani nawet po nim… A w momencie, jak oni się starali…to chodziło o mnie…było mi bardzo
głupio. I teraz jak wyobrażam sobie sytuacje w przyszłości, kiedy do tego znowu dochodzi pewnie byłoby mi głupio, niezręcznie - gdyby ktoś się starał, a mnie to zupełnie nie rusza.
[Zosia]
Im większe starania partnera seksualnego tym większe zażenowanie, trudności z komunikacją
i reakcją na jego działania w przypadku osoby aseksualnej. Podobny problem opisała również
Magda. Pomimo iż próbowała subtelnie zasugerować partnerce niechęć do stymulacji, ta, nie
wiedząc z czego wynika blokada Magdy, starała się ją usilnie przełamać.
-No Aneta bardzo mocno pracowała nad tym, żebym ja do tego orgazmu doszła. Szczerze
mówiąc trochę mi to schlebiało, bo fajnie że chciałaby mi dać tyle przyjemności ile daję jej,
ale to było przez chwilę, po czym ja dawałam jej takie niewerbalne znaki że to jest nie ok.,
przesuwałam jej tą rękę czy tam się odwracałam w jakiś taki konkretny sposób, no bo nie
byłam…to jeszcze było na etapie jak jej nie powiedziałam o tej swojej etykiecie, a ona do
tego… ona zaczęła próbować podarowywać mi te orgazmy….A ja tak -„Nie! Daj spokój! Tu
nie działa…tam nie dotykaj” i tak jej w końcu powiedziałam „no weź się nie staraj, bo to i tak
nie działa” a ona do mnie, ale jak to nie działa, …co robię nie tak?” Ona mój brak orgazmów
odczytywała, jako jakiś taki ubytek u niej, w sensie…niedobory w technice…brak miłości
z mojej strony…cała lista rzeczy… no i nigdy to nie docierało do niej, była tak jakby
skoncentrowana na tym, że ona musi coś zrobić i że ona wie, co u niej działa, że ona na
pewno to samo u mnie zastosuje i będzie cudnie, będzie pani zadowolona. Pani nie była
zadowolona, pani czuła się bardzo… yyy… na początku nie czuła się na tyle swobodnie i na
tyle bezpiecznie żeby o tym jej powiedzieć, że jestem aseksualna, a jak już się czułam na tyle
bezpiecznie żeby jej o tym powiedzieć, bo np. już było parę tygodni stażu związku…tooo ona
tak czy siak próbowała raz na jakiś czas…. [Magda]
Magda zwróciła uwagę na ciekawą interpretację swojej partnerki. W momencie, gdy nie
wiedziała ona o aseksualności, obojętność Magdy powodowała, iż zaczynała ona wątpić
w uczucie lub swoje umiejętności. Obojętność seksualna była odbierana w kategoriach
osobistej porażki. Co ciekawe, sytuacja, nie poprawiła się nawet, gdy Magda przyznała się już
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do swojej aseksualnej tożsamości.Pomimo tego, że wytłumaczyła brak potrzeby seksualnego
pobudzenia, jej obojętność, w sytuacjach intymnych, nadal stawała się źródłem zwątpienia
u partnerki.
-(…) ale to już nawet nie chodzi nie wiem oooo strefę narządów płciowych czy coś, ona po
prostu próbowała tak jakby emocjonalnie wymusić na mnie, że ja jej powiem, że ooo tak jest
cudownie, bosko mi to robisz, głaszcz mnie, ale ja nie…ja tam stawiałam grubą kreskę
i powiedziałam, że nie będę jej na ten temat kłamać boo o ile to nie jest
nieprzyjemne…..znaczy jest nieprzyjemne…głaskanie, wodzenie ręką po skórze w zależności,
jaki jest ten nacisk, jakie to jest miejsce czy to jest bardziej unerwione czy nie może być albo
neutralne jak ktoś kto Cię szturchnie, przejdzie koło Ciebie i ramieniem potrze o Twoje albo
może być w miarę przyjemne, w sensie daje uczucie takiego wewnętrznego ciepła
powiedziałabym gdzie to jest 3/10 gdzie 10 to już będzie orgazm, ale wynika to też z kontekstu,
kto to robi, jak to robi, kiedy itd. więc….Niektóre rzeczy, które próbowała głaskać mnie tam
czy dotykać mnie tam w niektórych miejscach czy tam drapać za uchem, cokolwiek były nawet
przyjemne, to była ta trójka na poziomie ciepła wewnętrznego, ale potem….ona widząc, że to
jest przyjemne intensyfikowała to doznanie, w sensie nacisk albo szybkość i znowu próbowała
u mnie wywołać reakcję tymi technikami, które działały u niej, a dla mnie to już przestawało
być przyjemne, bo wtedy stawałam się takim przedmiotem, tym takim robotem, z którego ona
próbowała takie reakcje wywołać…takie na zasadzie u mnie to działa, więc Ty na pewno
masz taki sam zestaw, więc wystarczy, że zrobię coś tam i będzie ten orgazm i to będzie
znaczyło, że to nie ja jestem porażką tylko Ty jesteś tą porażką no bo to Ty nie umiesz dojść,
Ty nie umiesz dojść do orgazmu, a nie - to ja nie umiem Cię doprowadzić do orgazmu.
[Magda]
Odczuwany przez Anetę pociąg seksualny, dyktujący jej seksualną perspektywę, utrudniał
przyjęcie perspektywy aseksualnej i sprawiał, że pomimo wiedzy o aseksualności, patrzyła
ona na Magdę nadal przez pryzmat seksualnych potrzeb. Skutkowało to przeświadczeniem, iż
brak orgazmu i seksualnej ekscytacji u partnerki nie może być wynikiem jej aseksualnej
tożsamości, ale nieudolnych starań z jej strony. W tym świetle, aseksualność Magdy
powodowała pośrednio, zwątpienie w swoje zdolności, jako kochanki. Nieustannie
podejmowane próby seksualnego pobudzenia partnerki, były sposobem udowodnienia sobie
własnej wartości. Kolejny rozdział próbuje odpowiedzieć na pytanie, jakie przyczyny
i powody, stały za decyzją osób badanych dotyczącej podjęcia aktywności seksualnej.
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ANALIZA
Głównym problemem osób aseksualnych z kontaktach z partnerem stała się trudna do
ukrycia obojętności w odpowiedzi na aktywność seksualną. W związku z tym, że nie czuli
pociągu seksualnego, niezmiernie trudno było im, jak przyznała jedna z respondentek
udawać, że ktoś Cię pociąga, co niosło ze sobą szereg konsekwencji.
Ponieważ w sytuacji seksualnej znaczenia nabiera komunikacja niewerbalna, partnerzy
relacji bardzo łatwo wyczuwali oznaki i gesty, które sugerowały niechęć, a nawet obrzydzenie
w stosunku do kontaktu seksualnego. Osoby aseksualne wysyłały często sprzeczny sygnał,
z jednej strony deklarując miłość, z drugiej, nie dając partnerowi potwierdzenia uczuć w
postaci pożądania. Osoba seksualna czuła w tego typu sytuacjach dezorientację i niepewność.
Starając się zrozumieć przyczyny zachowania osoby aseksualnej, szukała wyjaśnienia,
stawiając hipotezy odnośnie powodów jej zachowania: niepewność uczuć, kompleksy
związane z ciałem itp. Sytuacje intymne dodatkowo komplikował fakt braku reakcji
cielesnych ze strony osoby aseksualnej (np. orgazmu), które byłyby informacją, że druga
osoba odczuwa podniecenie i czuje się w relacji dobrze. Bierność ta powodowała niekiedy
zwątpienie w swoje umiejętności i traktowana była w kategoriach osobistej porażki. Aby jej
uniknąć, partnerzy seksualni dlatego, wciąż na nowo, podejmowali próby zaspokojenia
partnera, nie zdając sobie sprawy, że na osoby aseksualne działa to wprost odwrotnie.

3.2.5. Motywacja (nie)seksualna. Powody zbliżeń intymnych z partnerem
Pomimo braku pociągu seksualnego i wewnętrznej potrzeby, aby podjąć aktywność
seksualną z drugą osobą, wypowiedzi osób badanych pokazują, że w niektórych sytuacjach
rozważali lub decydowali się na bliskość seksualną. Rozumiana była ona przez nich
w kontekście indywidualnej granicy aseksualnej, dlatego w przypadku niektórych osób
obejmowała pocałunek, u innych z kolei doświadczenia kontaktów genitalnych, oralnych, czy
penetracji. Aby w pełni ukazać, jak osoby aseksualne funkcjonują w bliskich relacjach, należy
poszukać odpowiedzi na pytanie o motywację seksualną. Powody tej decyzji odkrywają
znaczenie zbliżenia seksualnego dla danej osoby, tego, czym i jakie niosło ze sobą
konsekwencje. Niniejszy rozdział prezentuje deklarowane przez badanych respondentów trzy
motywy bliskości seksualnej:
1. ciekawość poznawczą;

169

2. wewnętrzną presję;
3. dobro związku;
Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza ostatni z nich. Z uwagi na to, jak silne emocje
wzbudzał i jak sporo uwagi poświęciły mu w wywiadach osoby badane, uznano go za
szczególnie istotny i ujęto jego analizę w odrębnym podrozdziale. Wydaje się, że motyw ten
ma szczególne znaczenie ze względu na silne konsekwencje emocjonalne, jakie niesie dla
obojga partnerów.

3.2.5.1. Ciekawość i presja
W obliczu braku pociągu seksualnego, badane osoby deklarowały, że jednym
z powodów ewentualnej decyzji bliskości seksualnej byłaby ciekawość poznawcza.
-(…) są też osoby, które wchodzą w tą sferę z ciekawości albo po prostu dla przyjemności i to
mi się wydaje bardziej prawdopodobna sytuacja dla mnie, jako właśnie jakiś taki eksperyment
albo próba sprawdzenia jakie to jest uczucie…i to rozumiem jeszcze, w tym kontekście
mogłabym. [Iza]
-Wiedziałam też, że moje ymm koleżanki, znajomi, bardziej czuli takie, takie potrzeby, nawet
nie wiem… w takich rozmowach między koleżankami…..ja jedynie, nie wiem...z czystej
ciekawości chciałabym spróbować, ale nie z takiej własnej potrzeby. [Alicja]
Zarówno dla Alicji jak i Izy decyzja o współżyciu stanowiłoby swego rodzaju eksperyment
podjęty z chęci doświadczenia czegoś nieznanego. W takich kategoriach potraktowała
również zbliżenie seksualne Zosia.
-Więc wynikało to z takiej ciekawości i z tego, że wszyscy już w tym wieku to już przeżyli, a że
ja nigdy nie miałam takiej potrzeby…więc z jednej strony chciałabym to zrobić czy
potrzebowałabym żeby to zrobić…no i nastał taki moment, gdzie rzeczywiście była do tego
jakaś taka okazja i ymmm…chciałam po prostu tego doświadczyć (podkreślenie) i to
sprawdzić, doświadczyć generalnie stosunku… więc do tego doszło…no tak…ale to tyle.
[Zosia]
Z jednej strony respondenci byli zaciekawieni, co jest w tym takiego, co skłania inne osoby
seksualne do powtarzania doświadczeń seksualnych, z drugiej, ciekawość łączyła się z chęcią
przekonania się , czy odczuwana przez nich obojętność i brak zainteresowania ulegną zmianie
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na skutek doznawanej przyjemności. W taki sposób motywowała swoje doświadczenia
Sylwia, uprawiając seks ze swoim seksualnym chłopakiem
-No testowałam różne rzeczy, nie testowałam tylko takiego seksu klasycznego, nie wiem jak to
nazwać…no powiedzmy jak był jakiś partner no to robiliśmy jakiś seks oralny no
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patrzyłam czy mnie to interesuje, no ale… nie (podkreślenie). Więc było raz, a on chciał
znowu, no iii…nie byłam zainteresowana. [Sylwia]
Podobne doświadczenie prezentuje Zuzanna, która choć nie uprawiała seksu, zdecydowała się
zainicjować pocałunek, który wykraczał poza jej strefę komfortu. Pocałunek ten jak
przyznała, stanowił dla niej próbę sprawdzenia swoich aseksualnych skłonności i tego czy jest
normalna.
-Miałam też raz taką przygodę w klubie…aaaa….to było właśnie ymmm krótko przed tym, jak
się…określiłam jako aseksualna osoba. Byłam wtedy z moją dosyć dobrą koleżanką, no
popiłyśmy sobie trochę trzeba też to powiedzieć , nie byłyśmy trzeźwe do końca
(uśmiech)…iiii…byłyśmy w klubie właśnie i poznałam chłopaka, Erasmusa notabene…i ja nie
wiem co mi wtedy strzeliło do głowy, czy ja chciałam sobie udowodnić, że ja jestem jednak
jakaś normalna czy coś, zaczęliśmy się całować z tym chłopakiem….iii tak w sumie…później
jakoś nie wiem, on gdzieś poszedł, ja gdzieś poszłam, wyszłyśmy z klubu i ja mówię „wiesz, co
Ula całowałam się z tym Erasmusem” a ona, „Co ty głupia jesteś?” (śmiech), dokładnie tak
było! (śmiech). Ja mówię.. „no, co…no nic…” no i na tym się skończyła ta rozmowa…ja
później sobie tak przemyślałam i mówię kurczę, przede wszystkim, po co….i może faktycznie
tak chciałam sprawdzić, spróbować jak to jest być z kimś innym, bo całowałam się do tej pory
tylko z moim byłym chłopakiem…no i doszłam do wniosku, żeeee dalej beznadziejnie
(uśmiech)….że nie ma w tym jednak nic fajnego itd. no….To była taka jedna sytuacja,
w której ja też coś chciałam zainicjować, spróbować. Ale właśnie Erasmus nie był
natarczywy, o dziwo. Bo z reguły jest tak, że tańczysz z chłopakiem i jemu zaraz ręce lecą tam,
gdzie nie powinny – na tyłek, na piersi…to jest takie obleśne (nacisk w głosie i obniżony głos),
takie natarczywe, bardzo takie no niekomfortowe, a właśnie w nim sobie tańczyliśmy w miarę
normalnie, rozmawialiśmy moim łamanym angielskim i on w pewnym momencie tak mało
nachalnie, mało nachalnie, naprawdę mało nachalnie (lekkie zdziwienie w głosie) jak na
klubowe klimaty, zbliżył się do mnie tak wiadomo…ustami…i mówię „a co! Spróbuję
sobie”…no i właśnie zaczęliśmy się całować, ale no nie było żadnych fajerwerków, tak? Więc
potem potańczyliśmy sobie jeszcze trochę i tyle. I to było dla mnie takie doświadczenie, żeby
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sobie spróbować, ale właśnie tak jak mówię, on nie był nachalny. Ja czułam też po części, że
to jest taka moja decyzja. [Zuzanna]
Dla Zuzi pocałunek z mężczyzną był próbą sprawdzenia swojej tożsamości. Ponieważ
czuła, że za decyzją tą stoi własna inicjatywa, skutkowało to większym poczuciem kontroli
nad sytuacją i brakiem negatywnego afektu. W tym kontekście decyzja ta stawała się
wyborem, a nie wewnętrznym przymusem czy poczuciem zobowiązania. Taką wewnętrzną
presję, można było z kolei zauważyć w wypowiedzi Ani. Ona również zdecydowała się na
pocałunek z chłopakiem, choć powodem tej decyzji stało się w dużej mierze przekonanie
o powinności posiadania doświadczenia seksualnego.
-W ogóle byłam zaskoczona, nigdy się w życiu nie całowałam wcześniej i stwierdziłam, no
dobra, no to spróbuję, zobaczymy jak będzie… poza tym już drugi rok studiów to tak głupio
komuś

powiedzieć

potem,

że

faktycznie

jakbym

kogoś

spotkała,

że

nie

mam

w ogóle…doświadczenia w tym temacie. [Ania]
Ania nie spotkała się z krytyką i uwagami ze strony otoczenia, a presja, którą odczuła była
wynikiem wewnętrznego przekonania o niedopasowaniu własnych doświadczeń seksualnych
do większości społeczeństwa. Mówi o tym między innymi Weronika, która choć długo
zwlekała z podjęciem aktywności seksualnej, zdecydowała się na nią z uwagi na swój wiek.
-(…)przy

tych pierwszych takich doświadczeniach… yyyy… no powiedzmy koleżanki miały

jakieś doświadczenia seksualne już gdzieś tam w liceum i ja myślałam wtedy, że to jeszcze jest
za wcześnie i po prostu mnie to jeszcze na tym etapie życia nie interesuje…natomiast jak
zaczęłam już studia, mieszkałam w akademiku i tam to życie towarzyskie się toczy trochę
szybciej i ja też miałam takie nastawienie, że jak wyprowadzę się z domu od rodziców i będę
sobie mieszkać sama to sobie wreszcie będę używać życia i coś się wtedy zadzieje ciekawego,
tak? a nic się nie zadziało… natomiast faktycznie już na studiach sobie pomyślałam, że to już
jest ten moment, że te pierwsze doświadczenia seksualne już powinnam mieć bo… yyyy… już
trudno jest przed samą sobą się tłumaczyć, że jest za wcześnie. [Weronika]
Weronika mówiąc, o tym, że pierwsze doświadczenia powinna już mieć traktuje
doświadczenie seksualnym, jako swego rodzaju obowiązek, który należałoby na danym etapie
życia zrealizować. W porównaniu do otoczenia, osoba aseksualna nabiera przeświadczenia
o swoim braku. Choć sama tożsamość i brak pociągu seksualnego nie budzi w nich niepokoju
gdyż traktują to, jako stan naturalny, niepokój budzi własna odmienność na tle innych osób.
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Zdobywanie doświadczenia seksualnego staje się, zatem sposobem by nie odbiegać od
rówieśników i nie spotkać się z ewentualną krytyką. Potwierdza to wypowiedź Olgi.
-Znaczy już wcześniej miałam takie problemy bo tak jak wspominam tooo…to jak byłam
młodsza to już miałam takie…fizyczne jakby kontakty i też nie przypominam sobie żebym
cokolwiek czuła…robiłam to żeby nie odbiegać od innych rówieśników, że tak powiem. [Olga]

ANALIZA
Jednym z powodów, dla których osoby aseksualne angażują się w aktywność
seksualną jest ciekawość poznawcza. Aseksualni respondenci rozważają podjęcie współżycia
chcąc zrozumieć potrzebę angażowania się w kontakty intymne, której oni sami nie posiadają.
Decyzja doświadczenia takiej aktywności, nie wiązała się z motywacją odczuwanej
przyjemności, a raczej z chęcią doświadczenia czegoś nowego, nieznanego i niezrozumiałego.
Z drugiej strony, doświadczenie seksualne traktowane jest przez nich, jako próba sprawdzenia
nienazwanej jeszcze aseksualności. Choć stan ten, jest dla nich czymś naturalnym, kieruje
nimi ciekawość, (ale nie nadzieja) czy mógłby ulec zmianie. Zainteresowanie czy
podniecenie, jakie mogłoby pojawić się na skutek pocałunku czy współżycia byłoby oznaką
odczuwania pociągu seksualnego i informacją o seksualnej naturze ich tożsamości. Osoby
aseksualne angażując się w aktywność seksualną z innymi, poszukują odpowiedzi na pytanie
kim są, a testowanie różnych sytuacji intymnych stanowi dla nich formę poszukiwania swojej
orientacji seksualnej.
Obok ciekawości poznawczej, ważnym powodem popychającym do doświadczeń
seksualnych jest wewnętrzna presja, podyktowana niejako wymogami społecznymi. Pomimo,
iż badani respondenci nie zetknęli się bezpośrednio z krytyką, wobec wstrzemięźliwości
seksualnej, wypowiedzi osób badanych świadczą o tym, że niektórzy z nich odczuwają swego
rodzaju dysonans. Aktywność seksualna staje się we współczesnym społeczeństwie nie tylko
potrzebą biologiczną, ale i pewnego rodzaju normą społeczną. Oczekuje się, jak przyznają
osoby badane, że na pewnym etapie życia (zwłaszcza w młodości) człowiek powinien już
mieć doświadczenia seksualne. Ta niepisana norma kulturowa jest na tyle silna, że zostaje
także zinternalizowana przez osoby aseksualne. Wzmacnia ją poczucie i odgórne przekonanie
o tym, że każdy posiada pociąg seksualny (o aseksualności wiadomo, bowiem nie wiele),
zwłaszcza w sytuacji nieodkrytej jeszcze tożsamości. Chcąc, więc dopasować się do grupy
i spełnić potrzebę przynależności, osoba aseksualna decyduje się na seks. Odczuwany
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wewnętrznie dysonans między własnymi potrzebami, a raczej brakiem potrzeby uprawiania
seksu, a oczekiwaniami społecznymi, zostaje w ten sposób zlikwidowany.

3.2.5.2. Uczucia do partnera i chęć utrzymania związku
Bliska relacja, to również relacja romantyczna, w której zdarza się, że partnerzy
podejmują daną decyzję właśnie ze względu na miłość do drugiej osoby lub chęć
podtrzymania związku. Nie inaczej rzecz się miała w przypadku badanych osób aseksualnych.
Z powodu uczuć do partnera lub dla dobra związku decydowały się one niejednokrotnie (lub
rozważały taką możliwość w kontekście przyszłej relacji), na bliskość seksualną.
W niniejszym rozdziale rozpatrywana jest ona w dwóch perspektywach: poświęcenia
oraz jako wkład i zaangażowanie w związek.

3.2.5.2.1. „Coś, do czego się zmuszam” - perspektywa poświęcenia
Doświadczenie badanych pokazuje, że wielokrotnie zgadzali się oni na niechcianą
bliskość seksualną. Zgoda na zbliżenie seksualne, podjęta z uwagi na partnera czy związek,
jawiła się przede wszystkim, jako przykry obowiązek i konieczność.
-Było to tak, że bardzo lubiłam te osoby, z którymi wchodziłam w takie relacje, były to więcej
niż moi dobrzy znajomi, czyli były to osoby, z którymi ja potencjalnie chciałabym być wejść w
jakiś dłuższy związek i takie relacje jak normalna para…więc no w pewnym momencie
musiałam się zdecydować, gdzieś tam….no, bo jest to normalna rzecz i ja to też rozumiem
i może w tamtym momencie nie wyobrażałam sobie żeby powiedzieć komuś, że jestem osobą
aseksualną i że seks jest czymś, czego ja…jakby nie chcę, jest mi to niepotrzebne. [Zosia]
-Pomimo mojego braku zainteresowania seksem byłam w stanie, byłam skłonna pójść na
pewne kompromisy w takiej sytuacji, kiedy byłam zakochana czyli mi na kimś bardzo
zależało…no to myślałam, że ten seks może nie zaskoczył za pierwszym razem, ale z czasem
coś więcej z tego będzie…No tak sobie myślałam, że to może być…liczyłam na…w zasadzie
nie wiem na co. Chodziło mi o życie w takim normalnym związku, ja też może myślałam, że
przyjemność z seksu przychodzi później, bo są takie teorie, …więc ja trochę tak sama siebie
zmuszałam, …bo to jest…jakby nie mam nigdy żadnych pretensji do mężczyzny, chociaż
podświadomie pewnie mam (śmiech). [Weronika]
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Weronika, opisując sytuacje seksualne, posłużyła się niezwykle wymownym słowem
kompromisu, na który decydowała się z powodu miłości. Z uwagi jednak na to, że charakter
bliskości seksualnej, cechował się jednak poczuciem przymusu kompromis, o którym mówiła,
nabierał przeciwnego, pejoratywnego znaczenia i stawał się raczej wyrazem ograniczenia jej
potrzeb. Choć seks wyraźnie wykraczał poza jej aseksualną granicę, potrzeba bycia w bliskiej
normalnej w powszechnym znaczeniu relacji była na tyle silna, że Weronika zgadzała się na
współżycie nawet w sytuacji, kiedy już określiła się jako osoba aseksualna. Pełna świadomość
swoich potrzeb sprawiła, że odczuwany przez nią dyskomfort z powodu seksualnych zbliżeń
pogłębiał się i skutkował w efekcie poczuciem wykorzystania własnej osoby.
-Yyyy… no i to też jest trudne, bo prawda jest taka, że się zawsze czułam wykorzystana mimo
tego, że to było za moją zgodą, tak? I w pewnym już momencie jednak ze świadomością, bo
już wiedziałam, czym jest aseksualność i tak się zdefiniowałam i jakoś czuję, że to o to chodzi
(śmiech) czułam… yyyyy także bez względu na taka relację emocjonalną, tym bardziej ze my
żyjemy w takich czasach ze ten seks nie pojawia się po ślubie i to nie jest zazwyczaj jakaś
długa relacja i bardzo bliska, chociaż u mnie to i tak trwało bardzo długo zanim następowało
jakieś zbliżenie, yyyy to jakby mimo takiej właśnie romantycznej otoczki ja się się po prostu
z tym czułam źle i na początku jak nie wiedziałam o co chodzi to rzeczywiście było tak, że ja
się spotykałam z chłopakami dwa tygodnie i się kończyło…ja jestem w stanie policzyć ile razy
w życiu uprawiałam seks, to jest coś takiego…yyy także tego… tych sytuacji nie było dużo tak
naprawdę, czyli dla mnie to jest naprawdę takie niekomfortowe i czułam się w tych sytuacjach
właśnie niekomfortowo, dlatego, że mnie to jakby,… niccc nie daje, …mimo, że niby takie
fizjologiczne odczucia gdzieś tam…mnie się to nawet wydaje, że miałam orgazm natomiast
nie jestem w stanie tego do końca zdefiniować (śmiech) natomiast to nie było dla mnie
przyjemne…to zawsze było coś, czego nie chciałam, czyli…czyli jakby się zmuszałam
[Weronika]
Nawet, jeśli zbliżenie seksualne wiązało się z przyjemnością fizyczną, psychiczna niechęć
Weroniki i silne poczucie dyskomfortu sprawiało, że sytuacja ta nadal nosiła w jej odczuciu
znamię przymusu. W podobny sposób zbliżenie seksualne spostrzegały również inni badani,
w tym Sylwia. Z uwagi na partnera relacji zgodziła się na aktywność seksualną, choć budziła
ona w niej spory opór.
-W odkrywaniu swojej seksualności dotarłam do seksu bez penetracji, seksu oralnego, gdzie
głównie byłam „dawcą”. Czasami czułam się w związku zobowiązana do tego typu praktyk,
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nigdy zmuszana!... Odczuwałam jednak dyskomfort, nie sprawiało mi to w ogóle przyjemności
iii nawet alkohol nie poprawiał chęć. [Sylwia]
Dla Sylwii, seks oralny, stał się przykrym zobowiązaniem, a w wyniku przekroczenia własnej
aseksualnej granicy odczuwała silny negatywny afekt. Inna badana Olga, opisując zbliżenie
seksualne z jednym z partnerów, wprost określiła je mianem sytuacji, w której czekała aż to
się skończy.
-Znaczy tak najbardziej to czekałam, aż to się po prostu skończy… próbowałam to tak
powiedzmy… przetrwać, żeby tej drugiej osobie nie robić przykrości, ale…sama jakoś nie
dochodziłam do entuzjazmu. [Olga]
Sytuacja zbliżenia intymnego, wykraczała poza strefę komfortu bliskości fizycznej Olgi
i z tego powodu stała się dla niej kwestią przetrwania. W taki sam sposób inna badana
Zuzanna, spostrzegała sytuację pocałunku, w której partner przekroczył jej indywidualną
granicę aseksualności.
-Mi się nie podobało, jak on mnie całuje, ale właśnie to już było coś co zauważyłam, że nie
dawało mi satysfakcji, a wręcz przeciwnie. Widziałam, że on jest rozanielony, a ja tak
naprawdę czekałam, aż on skończy i to było przykre takie, tak? …i miałam też taką blokadę,
że nie potrafiłam mu o tym powiedzieć, bo jednak jest coś dziwnego, tak? I trudno mi było
powiedzieć „ok. fajnie jesteś moim chłopakiem, ale nie całujmy się”, to raczej nikt by nie
zaakceptował, nikt seksualny nie zaakceptowałby tej prośby. [Zuzanna]
Jeszcze większych trudności doświadczyła Zuzia, gdy uległa partnerowi i zdecydowała się na
pieszczoty seksualne. Określiła je jako: zbędne i przeszkadzające w relacji, a sytuację
zbliżenia wzbudziła w niej odrazę.
-Im bardziej brnęliśmy w ten związek tym więcej, częściej dochodziło do takich sytuacji
chociażby typu pocałunek już nie mówiąc o czymś więcej…a do „czegoś więcej” też doszło,
chociaż ja zwlekałam. No byliśmy razem 8 miesięcy…yymmm, …przy czym mniej więcej
w szóstym miesiącu on już zaczął nalegać na ten kontakt fizyczny, a ja czułam, że po prostu
tego nie chcę, tak? Że to jest coś…nie wiem…zbędnego, przeszkadzającego, że ja bym mogła
się z nim spotykać, że moglibyśmy sobie rozmawiać, oglądać filmy, chodzić gdzieś tam, ale
nie chciałam nic więcej, po prostu dla mnie to było, takie…(grymas na twarzy) no
niepotrzebne i wręcz odrażające! Po co mi widzieć jego…przepraszam za bezpośredniość…
jego nagość…i dotykać jego nagiego ciała…i tu już mi dało porządnie do myślenia, że coś jest
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rzeczywiście nie tak… No i co…dwa miesiące później po dojściu do jakichkolwiek zbliżeń
rozstaliśmy się….[Zuzanna]
Wszystkie powyższe wypowiedzi osób badanych wiązały się z silnymi negatywnymi
emocjami w reakcji na zbliżenie seksualne, które wykraczały poza ich indywidualną strefę
komfortu. Świadczy to o tym, że bliskość seksualna, będąca niejako w opozycji do
aseksualności była przez respondentów odbierana jest, jako swego rodzaju zagrożenie czy
atak na własną tożsamość. Dla niektórych osób był to już moment pocałunku, dla innych
pieszczoty seksualne, seks oralny czy w końcu stosunek w postaci penetracji. Ponieważ
aktywność seksualna osoby aseksualnej nie jest wynikiem jej potrzeb, a podjęta jest ze
względu na partnera, z uwagi na to, iż jest bliskością niechcianą i przysparzającą cierpienie,
spostrzegana była zazwyczaj, jako swego rodzaju poświęcenie. W opinii osób badanych
polegało ono na wyrzeczeniu się własnej tożsamości i ignorowaniu swoich potrzeb dla dobra
i w celu utrzymania związku z osobą seksualną. Oceniając zgodę na zbliżenie seksualne,
Izabela scharakteryzowała poświęcenie w następujący sposób
-(…) jeśli to jest robione tylko po to żeby uszczęśliwić tą drugą osobę, tylko żeby…tylko
dlatego, że czuje się jakieś romantyczne…romantyczny pociąg do drugiej osoby, romantyczny
i estetyczny i tylko na tym się to opiera, a seks nie sprawia żadnej przyjemności no to wydaje
mi się to trochę jak poświęcenie…nie nazwałabym tego gwałtem oczywiście, ale wydaje mi się
to troszkę za dużo, ja np. nie zdecydowałabym się na coś takiego…no bo jeśli na przykład nie
jest to dla mnie żadna przyjemność i czuję, że działam troszkę wbrew sobie, a robię to tylko
z jednego powodu żeby uszczęśliwić tą drugą osobę albo nie pozwolić żeby odeszła to wydaje
mi się to dosyć takie…..naruszające jakby…to, co sobie wewnątrz…jakby mam ustalone,
jakieś reguły…wiem i czytałam, rozmawiałam na forum z ludźmi, którzy są w związkach
z osobami seksualnymi i zgadzają się na te relacje intymne z różnych powodów…żeby
zadowolić partnera, żeby związek jakoś tam dalej trwał itd. co moim zdaniem, mnie się
wydaje troszkę… oszukiwaniem samego siebie…yyy...jakby…jakby to powiedzieć, działaniem
wbrew sobie tylko, dlatego żeby utrzymać związek, co według mnie, osoby, która jest
aseksualna, ale też osoby, która jest…dba o swoje „niezależne ja” wiadomo, która ceni sobie
swoje zdanie i…jestem takim trochę, trochę takim rebeliantem w środku…wydaje mi się to
dziwne…tak jakby przeniewierzać się samemu sobie tylko po to by uszczęśliwić tą drugą
osobę… [Izabela]
Podobną perspektywę zaprezentowała Alicja, która zapytana czy zdecydowałaby się seks,
zdecydowanie wykraczający poza jej sferę komfortu odpowiedziała:
177

-…Yyyy myślę, że mogłabym, ale sądzę, że byłoby to ciężkie. Nie jestem osobą, która lubi się
do czegoś nie wiem…zmuszać? I robić coś mmm……nie do końca według swoich potrzeb,
myślę, że mogłabym spróbować żeby nie wiem…zobaczyć…może byłabym w stanie się w jakiś
sposób poświęcić dla drugiej osoby, ale nie wiem czy na dłuższą metę by mi to odpowiadało.
Nazwałaś to poświęceniem,
-Co masz na myśli?
- Tak to nazwałam, bo nie wiem jak znaleźć tutaj lepsze słowa…nie wiem czy to…jest…w jakiś
sposób poświęcenie z mojej strony yyy po prostu myślę, że….może powiem tak, jeżeli nie
czuję, jakiejś potrzeby, nie wiem, robienia czegokolwiek to po prostu tego… tego nie
robię…po prostu lubię żyć w zgodzie ze sobą i robić to co ja czuję, a nie koniecznie to, czego
oczekują ode mnie inni. [Alicja]
W związku z tym, że sytuacja, w której dana osoba poświęcała się dla dobra związku
wiązała się z tak dużymi kosztami emocjonalnymi, nie dziwił fakt, że osobom aseksualnym
towarzyszyła nieustanna obawa o sytuację, w której partner zainicjuje niechciany przez nie
kontakt seksualny. Chociaż relacje te w innych niż seksualna sferach rozwijały się dobrze,
cechował je permanentny stres w związku z presją oczekiwań seksualnych ze strony partnera.
Przykładem jest chociażby wypowiedź Sylwii:
-No czułam tą obawę, że zaraz ktoś będzie chciał czegoś, co nie mogę dać bo ja się zazwyczaj
nie godzę na różne rzeczy, których nie chcę no bo dlaczego miałabym robić coś wbrew sobie.
A więc było miło, ale zawsze gdzieś z tyłu głowy było, że ktoś będzie tego ode mnie chciał.
[Sylwia]
W wielu przypadkach uczucie obawy zdominowało relację w tak dużym stopniu, że stawało
się powodem zakończenia związku. Zobrazowały to doświadczenia Olgi i Oli, które
zdecydowały się zakończyć relację, by nie narażać siebie na presję ze strony partnera.
-Dobrze się czułam do póki nie było tych większych, fizycznych intencji…bo tak to się czułam
właśnie

skrępowana

i…wiedziałam,

że

będzie

coraz

więcej…

jakby

to

powiedzieć…oczekiwań…z rosnącym czasem…koniec końców zakończyłam to żeby… ze
stresu, że będzie coraz więcej, coraz więcej… [Olga]

178

-No czułam się nie za komfortowo, no, bo widziałam, że ta druga osoba oczekuje czegoś, na
co ja wcale nie mam ochoty… no i po prostu to było nie komfortowe dla mnie i stwierdziłam,
że szkoda, szkoda to nawet ciągnąć. [Ola]
Obawy wobec możliwości zaistnienia takiej sytuacji stały się źródłem wymówek
i prób unikania sytuacji, w której dochodziłoby do zbliżenia seksualnego. Badani respondenci
przejawiali je zarówno w sytuacji, gdy już określili się mianem aseksualnych, jak Zosia, ale
również wówczas, gdy działali bardziej intuicyjnie, nie zdając sobie jeszcze sprawy
z aseksualności, tak jak w przypadku Weroniki.
-Raczej nie oponowałam otwarcie, nie mówiłam, że nie, nie chcę… jedynie, kiedy miałam taki
margines dla siebie to było rano, rano kiedy jest się razem w łóżku… iiii… jakiś tam kontakt
następował no to…udaje się, że się śpi, tak? (śmiech) coś takiego… nooo to wtedy jest jeszcze
taki margines błędu i nie muszę się koniecznie zgadzać, właśnie udaję, że śpię i tyle [Zosia]
-Kiedy tak naprawdę zaczęłam czytać trochę o aseksualności to zaczęłam rozumieć bardziej
swoje odczucia….no ja byłam zawsze postrzegana przez partnerów potencjalnych… bo jakby
te relacje kończyły się bardzo szybko ze względu na tą moją niechęć do seksu, yyy znaczy brak
zainteresowania bardziej, bo to nie jest kwestia, że jakoś to demonizuje, tylko po prostu mój
brak zainteresowania zazwyczaj tą relację kończył szybko… bo mężczyźni też oczekują
zainteresowania z mojej strony, tak? i jakby zazwyczaj…przynajmniej trafiałam na
partnerów, dla których moja satysfakcja też była ważna i mogli w jakiś sposób… czuli się
niepożądani i nie czuli się pociągający dla mnie, atrakcyjni to im też to przeszkadzało…mniej
mnie tak naprawdę. Mnie bardziej właśnie przeszkadzało, że te relacje kończą się tak szybko
i o co chodzi. I jakby sama nie rozumiałam tez swojego postępowania, bo to są takie rzeczy,
które się robi instynktownie, czyli „nie dzisiaj, głowa mnie boli, jestem zmęczona,
przepracowana” (śmiech) i tak dalej i się szukało takich wymówek i to mi naprawdę parę lat
zajęło żeby się zastanowić, że coś z tymi moimi potrzebami jest nie tak [Weronika]
Wydaje się, że tego typu zachowania jak udawanie, szukanie wymówek i tłumaczenia
swojego postępowania, była tak naprawdę próbą obrony swojej nienazwanej jeszcze wówczas
aseksualnej tożsamości i nie dopuszczenia do kolejnego przekroczenia granicy.
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3.2.5.2.2. Zgoda pod pewnymi warunkami – perspektywa zaangażowania
Przywołane w poprzednim rozdziale wypowiedzi respondentów, sugerują, że zbliżenie
seksualne stanowiące przekroczenie indywidualnej granicy danej osoby, kojarzone było
przede wszystkim z przykrym zobowiązaniem i poświęceniem własnych potrzeb. Mimo tego,
pojawiły się również wypowiedzi, które świadczyły, że w relacjach z osobami seksualnymi,
byłyby one w stanie pójść na pewne ustępstwa w sytuacji bliskości seksualnej. Mówi o tym
aseksualny Wojtek, który chociaż nie posiadał jeszcze doświadczeń w bliskiej relacji z osobą
seksualną, brał pod uwagę możliwość relacji intymnych.
-Dla mnie to jest jakby…takie obojętne zupełnie, ale nie mam czegoś takiego właśnie….no
wstrętu w takim znaczeniu, że… ludzie np. obrzydzają czyjeś genitalia albo czynności…no po
prostu się źle czują, mają jakieś takie blokady…to ja mi się wydaje, nie mam czegoś takiego,
że…i jeżeli bym kogoś kochał to…to…chyba wiele rzeczy mógłbym zrobić…wiadomo są jakieś
granice, ale nie mam właśnie takiego wstrętu, …że nie…i tam…nie wiem…że czegoś bym tam
zupełnie, jakieś takie czynności…jakby ktoś naprawdę miałby jakieś dziwne upodobania no to
może wtedy bym powiedział nie….ale jeśli chodzi o takie….klasyczne, normalne , no to jest złe
słowo, to myślę, że raczej…bo ja tak mówię, że ja bym się mógł dostosować, ale no
właśnie…zależy jakie kto ma potrzeby i jak by to miało wyglądać, bo każdy ma jakieś tam
swoje granice i ja tego nie sprawdziłem, nie wiem gdzie u mnie te granice przebiegają, do
jakiego momentu ja bym się mógł dostosować, a w jakim momencie już by to było takie dla
mnie….ymmm…no właśnie, że ja już nie chcę iść dalej z czymś gdzieś tam, nie? [Wojtek]
W innym fragmencie, posłużył się pojęciem kompromisu, a więc terminem użytym wcześniej
przez Weronikę, choć w odmiennym niż ona znaczeniu.
-Powiedziałeś, o czym, co określiłeś mianem kompromisu…
-No, bo nie wiem jakie ta osoba miałaby czy może…oczekiwania czy potrzeby… może nawet
czysto fizyczne, bo ja np. fizycznych potrzeb żadnych nie mam, ale ktoś może mieć taką
fizyczną potrzebę… rozładowania napięcia właśnie w tej sferze, w tych sferach erogennych
i tooo…właśnie chodzi mi o to, że byłbym do zdolny do…do…jakiś kompromisów…jeśli ta
osoba by tego potrzebowała no to dla mnie by to nie był żaden problem, nie? Że ja nie mam
jakiejś blokady w głowie, że np. bym tego nie zrobił, ale jeśli ktoś by był totalnie aseksualny,
nic nie potrzebował tylko właśnie takie przytulenie się czy dotyk, to też nie miałbym problemu
żeby….bo ja nie mam takich potrzeb, więc ja bym niczego nie narzucał z kolei więc…by było
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dobrze dla tej osoby…z kolei gdyby potrzebowała to ja jestem też w stanie się jakoś tam
dostosować, myślę… [Wojtek]
Wojtek zwraca uwagę na możliwość dostosowania się, a dokładnie dostosowania swojej
indywidualnej granicy aseksualnej do potrzeb partnera. Takie rozwiązanie spełniłoby
w jakimś zakresie oczekiwania drugiej osoby, a zarazem pozwoliłoby uniknąć poczucia bycia
wykorzystanym, stąd określenie kompromisu. Podobną refleksję przedstawiła Iza, która
przyznała, że mogłaby spróbować zdecydować się na seks w związku.
-Podejrzewam, że gdyby to był jakiś związek, w którym byłaby jakaś przyjaźń byłby właśnie
ten

silny

związek,

silna

relacja…jakby

przyjacielska

to

mogłabym

spróbować

tylkoooo…musiałyby być spełnione pewne warunki…wydaje mi się, że byłoby to możliwe
z każdą osobą z którą bym np. chciała zawrzeć związek, z taką osobą, z którą bym czuła
pewną więź, taką głębszą…i trudno mi to określić komuś, kto nie jest aseksualny, ale wydaje
mi się, że nie z każdą osobą mogłabym wejść w taki związek, w taką relację intymną, to
musiałaby być osoba, która naprawdę rozumiałaby moje ograniczenia w tej kwestii
i musiałabym…musiałabym…musiałabym czuć pewną, czuć się w pełni komfortowo i w pełni
zaufanie, nie z każdą osobą by to pewnie było możliwe, więc to pewnie nie byłoby za dużo
takich osób na świecie….Tak mi się wydaje…i wydaje mi się, że to by musiałby być uczucie,
które musiałoby wychodzić gdzieś od środka, trudno coś takiego określić…tak jakby…
hipotetycznie i wytłumaczyć komuś. [Iza]
Poznanie ograniczeń, o których mówi Iza i ewentualna możliwość dostosowania swojej
granicy pod pewnymi warunkami byłaby możliwa tylko dzięki rozmowie. O tym, jak ważne
jest wzajemne wysłuchanie swoich oczekiwań wspomniała Magda. Wypracowanie
zadowalającego obie strony rozwiązania było jej zdaniem możliwe tylko na drodze uważnej
komunikacji.
-(…) przede wszystkim zakładam, że z osobą, w której się zakocham to będzie działało w dwie
strony i że ta osoba będzie chciała mnie wysłuchać, na początku…że sobie szczerze
porozmawiamy na czym ta moja aseksualność polega i jakie są potrzeby tej osoby i czy jestem
w stanie im sprostać, a jeśli nie to co z tym dalej….Nie wiem…. Coraz bardziej o tym, że to
wszystko jest bardzo indywidualne [Magda]
Magda zwróciła w swojej wypowiedzi uwagę na konieczność wytłumaczenia partnerowi
swojej indywidualnej aseksualności. Z uwagi na fakt pewnego continuum wśród osób
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aseksualnych, w zależności od osobistej granicy każdej osoby oraz tego jak bardzo jest ona
elastyczna, aseksualny partner będzie szedł na pewne ustępstwa w większym lub mniejszym
zakresie. Refleksje i doświadczenia osób badanych związane z możliwością kompromisu były
dość zróżnicowane i dotyczyły zarówno z zakresu jak i formy danej aktywności.
Wśród osób, które w niewielkim stopniu zmieniłyby swoje podejście do kwestii
bliskości seksualnej była Zuzia, dla której już sam pocałunek z mężczyzną przysparzał
pewnych trudności. W bliskiej relacji zdecydowałaby się dostosować, ale przesunęłaby swoją
granicę jedynie do momentu bardziej romantycznego pocałunku.
-O ile nie wykluczam jakiegoś przytulenia, złapania za rękę, nawet pocałunku….o ile byłby
bardziej romantyczny niż, że tak powiem natarczywy (uśmiech) o tyle w porządku, o tyle
już…yyyy…nadchodzi ta bariera intymności to tego już w swoim związku bym nie chciała
mieć. [Zuzanna]
W zupełnie odmienny sposób wyobrażała sobie kompromis Zosia, która choć nie chciała
decydować się na seks, dopuszczała możliwość stosunku pod pewnymi warunkami, które
choć byłoby w jej mniemaniu poświęceniem, to jednak jak podkreśla poświęceniem
w pewnym stopniu.
-Znaczy dopuszczam świadomość bycia z osobą seksualną, ale która jednak musiałaby pójść
na bardzo duży kompromis i gdzieś tam….co wydaje mi się trochę nierealne pójść na
kompromis tego, że ja (podkreślenie głosem) jestem osobą aseksualną, która…jakby….nawet
nie to, że nie potrzebuje seksu…tylko…hmm (trudności z wypowiedzeniem się) jest on
yyy…jest czymś czego ja nie potrzebuję i też nie chcę…i jest mi toooo…jakby z jednej strony
nie chcę i też…nie zamierzam eeeh…wdawać się w taką aktywność, ale mogłabym pójść na
kompromis z osobą seksualną i nie wiem…yyy określać ramy czasowe…jest to coś…jest to
trochę śmieszne, ale jakby dopuszczam możliwość współżycia, gdzieś tam w jak najbardziej
maksymalnie ograniczonym czasie… i jakby ilość tego…ograniczonej częstotliwości…ale
ciężko mi jest jakby w ogóle przewidzieć coś takiego…dopuszczałabym gdybym poznała
takiego człowieka, który wiesz, zaakceptowałby to, to ja też dopuszczam gdzieś
tam…poświęcenie się… w pewnym stopniu, ale ciężko jest mi też powiedzieć w jakim. [Zosia]
Zosia rozważając kwestię kompromisu zwraca uwagę na rolę partnera. Wydaje się, że to
w dużej mierze od niego zależałby kształt danego kompromisu. Aspekt ten poruszyła także
inna osoba badana, Ania. Choć, jak przyznaje najbardziej komfortowo czułaby się
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poprzestając na pocałunkach, rozważała przesunięcie swojej granicy, na które miałby wpływ
również ewentualny partner.
-Bo…znaczy dla mnie wszystko jest ok. poza tym jakby…seksem, nie?
- A co rozumiesz przez seks?
-No kontakty genitalno-genitalne, oralne, analne, takie rzeczy rozumiem, nie? przez
seks…petting…to raczej też nie…zresztą nie wiem…zależy…zależy, na kogo bym trafiła i czy
to by mi odpowiadało ze strony tej osoby [Ania]
Podobny sposób myślenia towarzyszył Izie. Myśląc o kompromisie, dopuszczała możliwość
uprawiania seksu z drugą osobą, w zależności od tego, kim byłby partner bliskiej relacji.
-Wolałabym raczej…yyy…nie być adresatem tych działań, tak jak powiedziałam, a raczej
działać w stosunku do tej osoby jakby…czyli…ale to też zależy od osoby bo jeśli to by była
kobieta to mogłabym spróbować jakby…jakby…tak mi się wydaje i myślę, że z kobietą byłoby
mi łatwiej bo czułabym się bardziej komfortowo…jeśli byłaby druga kobieta…kobiety są
bardziej…zwykle przynajmniej…lepiej rozumieją inne kobiety, są mniej agresywne, są
spokojniejsze, myślę, że lepiej rozumieją też granice i myślę, że byłoby mi po prostu łatwiej
zaufać kobiecie [Iza]
Dla Izy dostosowanie swojej granicy mogłoby zaistnieć w specyficznych okolicznościach. Po
pierwsze, gdyby nie była, jak mówi, adresatem działania ze strony partnera, a po drugie,
gdyby partnerem relacji była kobieta. W takiej sytuacji Iza czułaby, że specyficznie
rozumiane zbliżenie seksualne nie stanowiłoby zagrożenia dla jej tożsamości. Refleksja Izy
została zobrazowana w realnych doświadczeniu dwóch badanych: Magdy i Olgi. Obie
realizowały swoją wersję aseksualności, a tym samym były w stanie nagiąć granicę swojego
komfortu w relacjach z seksualnymi partnerkami.
-Parę osób pytało mnie czy seks mnie brzydzi w ogóle…no więc moja wersja aseksualności
jest taka, że…że…i tak i nie…znaczy brzydzi…brzydzą to mnie generalnie męskie ciała…im
tam coś powiewa i zwi…nie! (śmiech) nie, dziękuję….a fuj….jeśli chodzi o kobiety to nie ma
problemu…jak ktoś będzie chciał ode mnie orgazm…boże to brzmi jakbym zamawiała chleb w
sklepie (śmiech)…dobra źle! Ale generalnie…jeśli jestem z kimś na tyle blisko, z kobietą
(podkreślenie głosem), że ta kobieta yyyy że mam jakąś więź emocjonalną to nie mam
problemu z tym żeby dać jej przyjemność, jeżeli chodzi o formę, jakieś techniki czy coś tam, no
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to jest to wszystko do obgadania bo ja nie ze wszystkim czuję się komfortowo, ale nie mam
problemów z tym, żeby kogoś doprowadzić do stanu takiej…yyy…ekscytacji, a wręcz do
orgazmu…tak jak mówię, jak ktoś chce orgazm nie ma sprawy, tylko ja nie potrzebuję
żadnych takich orgazmów – dziękuję. Ja poczekam, książkę poczytam, zdrzemnę się, u mnie to
nie działa, ja tej funkcji nie mam wbudowanej [Magda]
Z racji swojego romantycznego zainteresowania płcią męską jak i żeńską, Olga doświadczyła
relacji zarówno z kobietami jak i mężczyznami. Na zbliżenia seksualne decydowała się
zawsze ze względu na partnera/partnerkę. Choć zazwyczaj czuła obawy, co do kontaktów
seksualnych, które wyraźnie wykraczały poza jej granicę, były one znacznie mniejsze
w przypadku, gdy partnerem była kobieta, z którą była w stanie zbudować bardziej
komfortowy dla niej kompromis. Przyjęcie roli dawcy przyjemności, a tym samym uniknięcie
bycia obiektem seksualnym pozwalało na zwiększenie kontroli i poczucia bezpieczeństwa.
-Z kobietą miałam jakby większą kontrolę i czułam się bardziej komfortowo w dotykaniu tej
drugiej osoby…i bardziej to ja ją dotykałam, bo jakby miałam większą kontrolę…a mężczyzną
jest zazwyczaj tak, że to on bardziej dotyka, przynajmniej ja się z tym spotkałam… a z kobietą
to bardziej ja mogłam być tą stroną dominującą i dającą przyjemność niż odczuwającą…
-Czy robiąc to odczuwałaś wtedy przyjemność, podniecenie psychiczne czy fizyczne?
-Nie przypominam sobie. Bardziej czułam po prostu przyjemność, że ja daję tą przyjemność,
że, że…jakby podołałam. [Olga]
W obliczu szansy na udany kompromis, zmieniała się perspektywa zbliżenia
seksualnego. W momencie, gdy osoba aseksualna doświadczała bliskości seksualnej na
swoich warunkach, zgoda na nią nie wiązała się z tak silnymi, negatywnymi emocjami i nie
nabierała tak silnego charakteru poświęcenia własnej tożsamości. Przez niektóre osoby
aseksualne postrzegana była nawet, jako osobisty wkład w związek, a poczucie wykorzystania
swojej osoby, zostało zastąpione przez chęć dawania czegoś od siebie.
Zawsze miałem takie hmmmm podejście, ciężko to tak nazwać, ale że miałem takie potrzeby
żeby sprawić komuś po prostu przyjemność, w ten sposób…iiii….pod względem siebie jakby
tego nie oczekuję, no, jeżeli ktoś by chciał….to w sumie…nie wiem co bym zrobił (wyraz
niechęci), ale no jakby…generalnie takie nastawienie mam, że jakby…no…kocham kogoś, ta
osoba tego potrzebuje iii starałbym się włożyć w to…no jak najwięcej takiego
zaangażowania, mimo, że ja…no mnie to nie podnieca fizycznie, że się coś dzieje u mnie…to
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jednak chciałbym, żeby ta osoba odczuła to nie, jako taką mechaniczną rzecz – nooo niech Ci
będzie - tylko też jakieś zaangażowanie [Wojtek]
Odczucia te podzieliła również Magda, którą cechowało podobne podejście do zbliżenia
seksualnego.
-(…)bardziej

to jest na zasadzie robię coś dla kogoś? Mam satysfakcję z tego, jest mi miło, że

mogę coś od siebie dać, ale tak samo miło by mi było gdyby ta osoba potrzebowała ode mnie
„niedźwiadka”. Mniej pracy, ale taki sam poziom…nie wiem, …bo ja też nie wiem, jakie są
wskaźniki, robi się ciepło np. na całym ciele, że skóra jest bardziej wrażliwa na dotyk, że tam
krew spływa do narządów płciowych, że nie wiem…serce szybciej bije itd., jeżeli to są te
wyznaczniki to nie, jeśli chodzi o fizjologię to żadne takie, ale też nie emocjonalnie…boo…
w sensie szukasz teraz informacji, że zaczęło mi się to podobać i że chętnie robiłabym to
częściej? Yyyy…było ok? (śmiech) znaczy…nie, nie (śmiech) po prostu nie…robiłam to bo
wiedziałam, że ta druga osoba tego potrzebuje. Ale to nie było na zasadzie, że ja byłam…że to
był jakiś przymus czy coś…to jest na zasadzie wybierz sobie co ode mnie potrzebujesz i spoko
ja bardzo chętnie to dam, tak jak mówiłam, dawanie czegoś od siebie, ale ja z tego nic nie
czerpałam, poza faktem, że ja coś tej osobie robię na plus. [Magda]
Choć bliskość seksualna nie dawała Magdzie psychicznej przyjemności seksualnej i
podniecenia z sytuacji zbliżenia z partnerką, nie mniej jednak budziła w niej chęć, aby
dołożyć wszelkich starań i wykazać się pewną inicjatywą. Gdy zgoda na zbliżenie seksualne
nie wiązała się z przymusem, ale wynikała z wewnętrznej potrzeby sprawienia partnerowi
przyjemności, obok obojętności pojawiało się również nie seksualne zaangażowania w daną
aktywność, które było wyrazem uczucia do partnera. Magda rozwinęła ten wątek w kolejnym
fragmencie, mówiąc, w jaki sposób starałaby się obdarzyć uwagą swoją partnerkę i jaki
kształt przybrałoby jej zaangażowanie w sytuacjach intymnych. Choć obiektywnie miałoby
charakter seksualny, dla Magdy byłby to tylko sposób pokazania, że zależy jej na danej relacji
i na dobrym samopoczuciu parterki.
-Ja chciałabym więcej tej przyjemności dawać, w sensie na zasadzie instrukcji, przyjemności,
zabawek, pozycji, czegokolwiek…bardzo chętnie dawałabym z siebie jak najwięcej. Nie
byłoby to na zasadzie tutaj zegareczek, 15 min. i idź już spać, tylko ja bardzo chętnie
poeksplorowałabym. [Magda]
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ANALIZA
Kluczową motywacją bliskości seksualnej z drugą osobą, rozumianej, jako stopień
niechcianego kontaktu fizycznego, była chęć zadowolenia partnera i utrzymania związku.
Stopień tego kontaktu u każdej z osób badanych był odmienny i zależał od ich indywidualnej
granicy aseksualnej. W przypadku badanych respondentów zgoda na zbliżenie seksualne
miała dwojaki charakter i zróżnicowane konsekwencje.
Z jednej strony, decyzji o zbliżeniu seksualnym towarzyszył wewnętrzny opór i silne
negatywne uczucia. Zgoda, wiązała się w tym wypadku z przekroczeniem własnej
indywidualnej granicy, co skutkowało poczuciem wykorzystania swojej osoby dla
seksualnych potrzeb partnera. Z uwagi na to, że aseksualność stanowi część tożsamości danej
osoby, seks (lub inne formy nie wpisujące się w strefę komfortu danej osoby) traktowany był,
jako przymusowa próba zmiany ich osobowości, a partner spostrzegany był w kategoriach
kogoś, kto tą zmianę narzuca. Ponieważ zbliżenia seksualne budziły niepokój i obawy, osoby
aseksualne często szybko kończyły relację lub szukały wymówek i unikały sytuacji, w której
by do tego doszło. Choć niektóre osoby określały swoją zgodę na seks, terminem kompromisu
– w obliczu całkowitej rezygnacji ze swoich potrzeb na rzecz potrzeb partnera, kompromis
stawał się poświęceniem, a osoby aseksualne odczuwały permanentny stres i obawy
o zainicjowanie sytuacji seksualnych. Dla dobra związku, dana osoba poświęcała aseksualną
część swojej tożsamości, co skutkowało wewnętrznym poczuciem niezgody i sprzeciwu.
Część badanych rozważała możliwość zgody na zbliżenie lub się na nią decydowała
jednak następowało to pod wyznaczonymi przez nich warunkami. Zbliżenie seksualne
zmieniało swoją formę tak, by w odczuciu aseksualnego partnera nie wiązało się z tak dużym
dyskomfortem. Zmiana charakteru aktywności seksualnej była skutkiem procesu przesuwania
czy też naginania swojej granicy do potrzeb partnera. Zmiana ta dokonywana była na drodze
wspólnych ustaleń między partnerami, co stawało się to wyrazem faktycznego kompromisu,
a osoby aseksualne nie odczuwały silnych negatywnych emocji jak w przypadku
przymusowego przekroczenia ich granicy. Podczas, gdy dla niektórych kompromis zakładał
tylko zgodę na bardziej romantyczny pocałunek, dla innych wiązał się ze zgodą na
współżycie o ograniczonej częstotliwości lub formie, gdzie aktywność obojga partnerów
zostaje zawężona tylko do jednej osoby – partnera aseksualnego. Zgoda na tak rozumiane
współżycie oznaczała bycie tylko w roli aktywnej, a więc dawanie przyjemności, nie zaś
bycie jej adresatem. Tak specyficzna perspektywa, pozwalała im traktować sytuację
współżycia, jako nie seksualną z dwóch powodów. Będąc w roli pasywnej (odbiorca
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przyjemności) musieliby niejako pokazać, że dana aktywność wyzwala w nich uczucie
przyjemności czy podniecenia, które jest de facto niemożliwe. Zgadzając się na seks w roli
aktywnej, mają większe poczucie kontroli i bezpieczeństwa. Drugim powodem było
traktowanie

zbliżenia

seksualnego

tylko

w

kategoriach

silnego

zaangażowania

emocjonalnego, (ale nie seksualnego) i psychicznej bliskości z partnerem. Zgoda na seks
podyktowana jest chęcią uczynienia partnera bardziej szczęśliwym, więc chociaż jest to
zbliżenie o charakterze seksualnym, to w odczuciu osoby aseksualnej nadal pozostaje tylko
wyrazem troski, a nie pożądania. Pojawia się również wzrost poczucia kompetencji, gdyż
zaspokajają w ten sposób potrzeby partnera. Zgoda na seks staje się sposobem pokazania, że
możliwe jest bycie równoprawnym partnerem w związku seksualnym, pomimo iż sfera
seksualna wciąż pozostaje obojętna i nie budzi zainteresowania, a seks staje się narzędziem za
pomocą, którego można sprawić partnerowi radość i potwierdzić, że związek osoby
aseksualnej i seksualnej jest możliwy.
Wydaje się, że to, czy dana osoba zdecyduje się dostosować swoją granicę w związku
i w jakim zakresie, jest kwestią indywidualną. To, co dla jednych będzie kompromisem, dla
innych nadal pozostanie nie do zaakceptowania. Co ciekawe, trudność wypracowania
ewentualnej ugody oraz jej formy będzie zdaniem osób aseksualnych w dużej mierze zależało
od płci partnera seksualnego. Osiągnięcie kompromisu w postaci jednostronnego zbliżenia
seksualnego, a więc zawężeniu roli tylko do strony dającej przyjemność jest łatwiejsze w
przypadku relacji damsko-damskich. Mężczyźni, spostrzegani, jako bardziej dominujący w
seksie, są tym samym trudniejsi w osiągnięciu kompromisu, w który ograniczeni byliby
jedynie do roli pasywnej. Zdaniem respondentów i w ich przypadku kompromis wiązałby się
bardziej ze spadkiem częstotliwości lub czasem trwania stosunku seksualnego.

3.2.6. Prawdziwy czy pozorny kompromis? Realne szanse na udany związek
z osobą seksualną
Zdania na temat możliwości i chęci bycia w bliskich relacjach z osobami
odczuwającymi pociąg seksualny wśród osób badanych były podzielone. Z jednej strony
pojawiały się głosy i przekonanie o możliwości kompromisu, z drugiej podważające je
w dużej mierze doświadczenia nieudanych relacji.
Część osób nie analizowała potencjalnego partnera pod kątem jego potrzeb
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seksualnych. Z uwagi, że spostrzegali oni związek, jako możliwość wzajemnego
dopasowania, brali pod uwagę wejście w relację również z osobami seksualnymi.
-Wiesz, co… dla mnie to jest tak strefa tak nieistniejąca czy coś, że jeśli dla mnie ma ona małe
znaczenie to…ja po prostu nie postrzegam związku przez pryzmat…znaczy…z taki
zdefiniowaniem z osobą seksualną czy aseksualną, bo dla mnie to jest taka…Z seksualną
mogłoby być więcej na tym tle problemów, …ale dla mnie to mogłoby nie istnieć, więc jeśli
nie istnieje to po prostu jest związek z osobą, a czy ta osoba jest aseksualna mniej, bardziej,
czy seksualna mniej, bardziej, nie ma aż takiego znaczenia, liczy się ta osoba, a jeśli byłaby
aseksualna no to…to dobrze. Nie? Bo tak jak mówiłem odeszłyby te ewentualne
niedopasowania… [Wojtek]
-Nie myślę o potencjalnych kandydatach w tej kategorii tzn. jak bym była to byśmy po prostu
zobaczyli, na jakiej zasadzie to jest, w sensie…nie umiem Ci wyjaśnić…to jest 7 rzecz?
Nie…12? Na liście informacji o tej osobie, które mnie interesują. Ja wychodzę z założenia, że
ja wiem, że jestem aseksualna, ale jak ktoś mi powie, że jest aktywny seksualnie to siądziemy,
pogadamy, jak się okaże, że jesteśmy kompletnie niekompatybilni tooo nasze drogi się
rozejdą, więc ja nie uważam, że mogę być w związku tylko z osobą aseksualną, bo tylko taka
osoba mnie zrozumie. Wręcz…nie…nie to żebym nie chciała, bo to źle zabrzmi aaa bardzo
mało mnie to interesuje…nie umiem tego lepiej wyjaśnić…to jest kwestia do dogadania się, ja
uważam, że jak już jesteś w związku to seks jest jednym z elementów, nie głównym, ooo!
Widzisz...to jest dla mnie na tyle mało istotny element seksualności, jako takiej aktywności
seksualnej, że jak przyjdzie pora żeby o tym porozmawiać to my o tym porozmawiamy ii i tyle.
Więc nie mam nic, przeciwko, ale aktywnie nie poluję…[Magda]
W dalszym fragmencie rozmowy, zastanawiając się nad ewentualnymi trudnościami, jakie
mogą wynikać z decyzji o dopasowaniu się, zwróciła uwagę na zagrożenie poczucia
niepełnego związku u seksualnego partnera.
-Na pewno są różnice, no bo musisz przejść przez etap, że pogadasz sobie z tą osobą aktywną
seksualnie, trzeba wyjaśniać takiej osobie na czym ta Twoja specyficzna, ta Twoja
aseksualność, ta Twoja wersja aseksualności polega więc wydaje mi się, że i owszem, jest
taka trudność w tym, że ta osoba decyduje się na ten związek „spoko, nie przeszkadza mi to”
ale w którymś momencie zaczyna wątpić, zaczyna myśleć, ale to ze mną jest coś nie tak,
pewnie mnie nie kocha skoro nie jestem w stanie jej dać tych orgazmów, wydaje mi się, że
osoba aktywna seksualnie w którymś momencie zaczyna powątpiewać w tą całą podstawę
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tego związku, zaczyna kwestionować czy ten związek jest prawdziwy skoro nie ma tego seksu,
być może…tak jak mówię, nigdy nie byłam w zdrowym związku z osobą aktywną seksualnie,
ale podejrzewam, że mogą być takie problemy więc to będzie ta główna różnica…nie na
zasadzie, że ja nie mogę czegoś komuś dać, bo ja od razu powiem, że to jestem w stanie
zrobić, czego nie jestem w stanie zrobić tylko, że ta osoba…trochę to opieram na tym co mój
najlepszy przyjaciel powiedział…yyy on powiedział, że nie wie czy byłby w stanie być w związ
ku z kimś aseksualnym, bo czułby, że ten związek jest niepełny, bo on nie może komuś dać
orgazmu. Bo ona chciałby dawać tyle samo przyjemności ile otrzymuje od kogoś, jakby trochę
na nim to opieram [Magda]
Wydaje się, że jeszcze bardziej problematycznym byłby kompromis w sytuacji sporej
rozbieżności potrzeb obojga partnerów, gdzie osoba aseksualna albo znacznie ograniczyłaby
kontakty seksualne albo chciałaby całkowicie z nich zrezygnować. Wydaje się, że tak duża
różnica potrzeb obojga partnerów wiązałaby się z ryzykiem, o którym wspomniał Tomasz.
-Jeśli wchodzę w relację z osobą seksualną to musimy jakoś wspólnie rozwiązać tą kwestię
tej seksualności, no i tu tak naprawdę dużo zależy od tej drugiej osoby, na ile ona sobie
wyobraża, na ile sobie nie wyobraża…boję się, że nawet, jeśli powiemy sobie…druga strona
powie: „no dobrze ja mogłabym żyć bez tych relacji seksualnych” to gdzieś tam będzie to
ciążyło na tej osobie i to będzie ją jakoś ograniczało [Tomek]
Chociaż początkowo decyzja seksualnego partnera o rezygnacji z kontaktów seksualnych
byłaby traktowana, jako ugoda, po pewnym czasie, tak silne ograniczenie jego potrzeb
zaczęłoby być odbierane, jako poświęcenie, tym razem swojej – seksualnej tożsamości.
Nawet, jeśli partnerzy opracowaliby tego typu kompromis, istnieje ryzyko, że byłby to
kompromis pozorny, bo ograniczenie potrzeb ze strony partnera seksualnego byłoby de facto
tym samym, co zmuszanie się do stosunku osób aseksualnych. Wydaje się, że sytuacja tego
typu zobrazowana została przez Kingę, której partner zgodził się na życie w celibacie.
Pomimo iż deklaruje on satysfakcję ze związku, Kindze nieustannie towarzyszą obawy i
wątpliwości, kiedy sytuacja spostrzegana przez partnera w kategoriach niewielkiej straty,
zacznie mu wyraźnie przeszkadzać i stanie się dla niego zbyt dużym ograniczeniem.
Z tego, co mi mówił to…dla niego w porównaniu z tym, co on jakby zyskuje emocjonalnie
w tym związku, too… to jest niewielka strata, tylko też ja się tak zastanawiam ile…na ile on
tak mówi świadomie, co jest naprawdę podświadomie i jak długo będzie się tej opinii trzymał
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i nawet wbrew sobie, bo to możliwe, że człowiek też myśli…naprawdę ma nadzieję, że będzie
tak, a się okaże…podświadomie wyjdzie inaczej… [Kinga]
Rozbieżność potrzeb spostrzegana była przez wielu respondentów, jako problem nie do
pokonania, a kompromis nie stanowił dla większości zadawalającego rozwiązania.
-Uważam, że nie jest możliwy związek miedzy aseksualną, a seksualną, bo zawsze ktoś będzie
niezadowolony. Ktoś będzie z czegoś rezygnował albo ktoś się będzie do czegoś zmuszał.
[Sylwia]
W odczuciu osób aseksualnych, związek dwojga partnerów o tak odmiennych
seksualnościach, będzie niósł ze sobą perspektywę sporych trudności. Wypracowany
kompromis będzie mimo wszystko wiązał się z ograniczeniem w pewnym stopniu swoich
potrzeb, co może być nie do zaakceptowania zarówno dla partnera seksualnego jak
i aseksualnego. O nierealności kompromisu wspomniała także Weronika, która choć
rozważała związek z bliską jej sercu osobą seksualną, w rezultacie nie widziała szans na
powodzenie relacji.
-Na przykład, jeśli chodzi o tego chłopaka, z którym się nie spotykam, ale pewnie bym
chciała… gdyby zaoferował życie w celibacie to może chciałabym spróbować, chociaż wiem,
że dla osoby seksualnej było by to pewnie niewykonalne…, bo to tez jest taki dobry przyjaciel
i ja też z nim mam dużo takich tematów przegadanych…i ja też wiem, że on ma też nie wielkie
potrzeby i być może ja, dlatego próbowałam bo to jest osoba, która, kiedy nie jest w związku
to np. potrafi przez dwa lata nie utrzymywać relacji seksualnych i więc mnie się wydawało, że
ok., to może będąc w związku też by mógł? Ale nie….Bo jednak…osoba, z którą jest go
pociąga, wiem, że nie byłby w stanie zrezygnować z życia seksualnego, a dla mnie jest to zbyt
dużym problemem żebym je na dłuższą metę prowadziła… Myślę, że tak raz do roku
mogłabym się zgodzić (śmiech) i to jest coś, co było by dla mnie kompromisem, chociaż
z drugiej strony nie koniecznie. [Weronika]
Zdaniem Weroniki życie w celibacie dla osoby seksualnej byłoby niewykonalne, z czym
zgadzają się inni badani. Ich obserwacje i doświadczenia nieudanych relacji, stało się leżały
u podłoża przekonania, że seks dla osoby odczuwającej pociąg ma zbyt duże znaczenie by
mogła je ograniczyć, a oni sami nie są, lub nie będą w stanie się poświęcić. Dobrym
przykładem są tutaj wypowiedzi Zosi i Alicji. Obie wchodziły w kolejne relacje
z seksualnymi partnerami z nadzieją na udany związek, jednak szybko tą nadzieję porzucały.
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-(…) to nigdy nie byli moi faceci, jacyś dłużsi…jakieś dłuższe związki niestety nie, booo…no
bo kończy to się tym, że ja czegoś nie chcę, a jednak dla drugiej osoby jest to normalna
potrzeba iii ja się zawsze wycofywałam gdzieś tam…ja je kończyłam zawsze, ale z tego tytułu,
że wiedziałam, że seks, chociaż też nie dyskutowałam o tym, ale jakby seks jest czymś
normalnym, czymś co oni by chcieli realizować regularnie, ja nie więc kończyłam te relacje
bo wiem, że po prostu no nie mogę…no i jak już wiedziałam, że jestem aseksualne to jeszcze
wtedy wchodziłam w takie relacje, i nie wiem co ja sobie podświadomie wyobrażałam, że
może rzeczywiście uda nam się, uda się nam ta nasza wspólna relacja, ale po tym…po jakimś
tam czasie, zawsze doch….ja po prostu dawałam sobie chyba szansę kolejną! z kolejnymi
facetami… ale po jakimś tam czasie dochodziłam do wniosku, że no nie! jednak nie! nie
mogę! Że jest to coś tam dla mnie… takie niekomfortowe (podkreślenie głosem), że no nie
dam rady jednak… [Zosia]
W szkole średniej, na po prostu nie wiem,…kiedy ktoś mnie podrywał yyy próbowaliśmy
stworzyć jakiś związek, spotykać się…natomiast no…taka moja obojętność sprawiała, że,
że….Dochodziliśmy do wniosku, że nie ma sensu dłużej żeby się spotykać. Te związki,
w których byłam one były inicjowane głównie przez tych mężczyzn. Iiii yyyy może właśnie
przez to, że nie czułam yy… takiego właśnie pociągu…zawsze myślałam, że może to rozwinie
się z czasem, dlatego nazwalam to próbami… skoro w jakiś sposób lubiłam tą osobę to może
jednak warto spróbować i może coś z tego będzie…Myślę, że bez tej nadziei to w ogóle nie
miałoby sensu tworzenie jakiegoś związku…skoro do razu zakładałabym, że to się nie uda.
[Alicja]
W przekonaniu o niemożności kompromisu utwierdziła ją sytuacja, gdy poinformowała
jednego z potencjalnych partnerów o swojej tożsamości.
(…) akurat była jakaś impreza, całowaliśmy się iii ogólnie rozmawialiśmy, spędzaliśmy
czas…i stwierdziłam, że może uprzedzę zanim on zaproponuje jakieś kolejne spotkanie, że ja
jestem osobą aseksualną i yyy seks mnie po prostu za bardzo nie interesuje. Stwierdził tylko,
że „acha” i w zasadzie nie wiem, jakie były jego dalsze przemyślenia, bo się nimi nie
dzielił…no, ale jednak widziałam, że w takim razie on nie wiem…nie będzie tracił czasu?...
Jak się poczułaś?
Ymmm…normalnie…wiedziałam, że… yyy spodziewałam się, takiej…takiej reakcji, że,
że…jednak wydaje mi się, że dla osób seksualnych to też nie jest komfortowa sytuacja żeby się
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spotykać z osobą aseksualną…no, bo jednak wtedy też są…czy byliby nie, jako zmuszeni
do…do ograniczania w jakiś sposób swoich potrze. [Alicja]
Choć dla większości osób związki i relacje kończyły się dość szybko (najczęściej z inicjatywy
osoby aseksualnej), w przypadku Tomasza, jeden z jego związków zakończył się
małżeństwem. W momencie wchodzenia w relację, nienazwana wówczas aseksualność
zdawała się być w jego odczuciu nie wielkim utrudnieniem, a u podłoża takiego podejścia
leżały silne uczucia i chęć kontynuowania związku. To, jak dużym problemem jest
rozbieżność potrzeb seksualnych okazała się w sytuacji zdrady.
W jakimś sensie przeszkadzało to od początku, ale to był na tyle mały problem…znaczy
yyyymmmm tyle innych rzeczy było w porządku, że to nie była kwestia dominująca, więc to
było zawsze takie, „nooo ok.”, nigdy idealnie nie jest, więc powiedzmy ta jedna rzecz aż tak
nie przeszkadza ymmm natomiast, kiedy to zaczął być takie większy problem…na
pewno…wydaje mi się, że to był moment kiedy właśnie…to byś pewnie musiała z Martą
porozmawiać, jak ona to zrozumiała jako jakiś taki problem, który jest dla niej istotny….bo
w pewnych momentach zaczęła szukać tych relacji z innymi mężczyznami, o czym ja się
dowiedziałem i to był taki trudniejszy moment w tej naszej relacji iiii i wtedy faktycznie
zacząłem myśleć, że może, może coś z tym zrobi…, yyyy…mmm… oczywiście nawet zacząłem
szukać jakiejś pomocy, byłem u jakiegoś specjalisty, porozmawiałem, ale szybko odkryłem, że
to nie to i nie chcę iść tą ścieżką ymmm też to akurat było tuż przed ślubem i to był taki
moment optymistyczny, że ja nawet uwierzyłem, że może jednak coś się da z tym zrobić, gdy
Marta uwierzyła, że coś się da z tym zrobić, weszliśmy w ten związek małżeński, a właściwie i
tak potem nic szczególnego się…nie wydarzyło…ymmm …iii.. mmm…i znowu, tak? Było
w zasadzie tak jak wcześniej, Marta mi nawet powiedziała, że w sumie już zaakceptowała ten
stan rzeczy i takie „białe małżeństwo” to sumie…też by się mogła w nim odnaleźć…zresztą,
odnajdyw…tkwiliśmy w nim, więc ok….tak?... ale no w pewnym momencie jednak
zdecydowaliśmy się rozstać… [Tomek]
Przykład Tomka, dość silnie obrazuje niemożność pogodzenia sprzecznych interesów
partnerów o odmiennych seksualnościach. Tomasz mówiąc o relacji z żoną, użył
charakterystycznego sformułowania tkwiliśmy w małżeństwie. Przynosi to na myśl, jak bardzo
niewygodna stawała się ona z czasem dla obojga partnerów. I choć jak sam przyznał, Marta
zgodziła się w pewnym momencie na pozorny kompromis i uwierzyła, że da radę żyć bez
seksualnej bliskości, pomimo łączącego ich uczucia, małżeństwo zakończyło się w efekcie
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rozstaniem. Wydaje się, że partner seksualny akceptując związek z osobą aseksualną, bardzo
często żywi nadzieję na to, że albo wytrzyma, albo z czasem, sytuacja ulegnie zmianie, na
jego korzyść. Wydaje się, że to właśnie nadzieja na zmianę aseksualności partnerki, leżała
u podstaw jednej z relacji Ani. Choć uprzedziła partnera o swojej odmiennej seksualności,
jego zachęty do aktywności seksualnej świadczyły, że nie zaakceptował (i nie zrozumiał) w
pełni czym jest aseksualność.
-(…) no ok,.…bo ja mu się w drugim tygodniu tej znajomości, ona przechodziła dość
dynamicznie i ja stwierdziłam, że muszę to powiedzieć i to powiedziałam, że ja się definiuję
jako osoba aseksualna i czy on wie czym to jest i on mówi, że mniej więcej się orientuje no
i jaki on ma do tego stosunek. On mówi, że ok., na razie to ok., zobaczymy jak dalej
wyjdzie…no i…. no i zauważyłam, że on mnie jednak zaprasza do tych jakichś tam interakcji
intymnych iiii ja mu mówiłam nie…później jakoś tak zaczął twierdzić, że mamy mało
wspólnych rzeczy czy mniej niż mu się na początku wydawało, …yyy… no i ja uważam, że
dobrze jest mieć trochę wspólnych, a trochę różnych i żeby na ten temat porozmawiać, a on
chyba już nie chciał ze mną rozmawiać i jakoś tak rozluźnił kontakt… i w ogóle stracił
zainteresowanie. [Ania]
Obojętność Ani i jej niechęć do seksu będąca wyrazem aseksualności, była dla partnera relacji
czymś, co może ulec zmianie. Fakt ten obrazuje, że aseksualność (nawet nazwana) bardzo
często, nie jest traktowana przez seksualnych partnerów, jako integralna i niezmienna część
tożsamości. Staje się w ich rozumieniu stanem przejściowym, który można naprawić,
a sam partner wchodząc w relację często wciąż ma nadzieję, że obudzi niejako pożądanie
u danej osoby. Temat podejmowanych przez partnera prób naprawienia jej rozwinęła
Weronika.
-Największy miałam problem z tym chłopakiem, w którym byłam tak strasznie zakochana
i byliśmy ze sobą pół roku i ja nie wiem czy w ogóle padło to słowo, wydaje mi się, że nie. Ja
spróbowałam mu to jakoś tak wytłumaczyć, natomiast to jest też to, z czym osoby aseksualne
się często spotykają - on bardzo chciał mnie naprawić iiii to jest…ymmm…to się nie udało i to
było jakby skazane na niepowodzenie. Natomiast z jednej strony przyjmował, że….ja
próbowałam to tak jakoś tłumaczyć, w ten sposób, że mam może taki, taki bardzo mały
temperament, że ten seks mnie słabo interesuje, ale nie mówiłam wprost o aseksualności
i o orientacji, bo wydaje mi się, że też chyba chciałam jakoś utrzymać ten związek i może też
go nie wyprowadzałam z błędu, że może, …że coś jednak da się z tym zrobić. No i takim
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jakimś przełomowym momentem było to, że…kiedy padły takie słowa, że ‘chciałbym z Ciebie
zrobić kobietę” i w tym momencie to ja się już poczułam, jako osoba, która już nie jest w tej
relacji traktowana, jako pełnowartościowa kobieta i to był rzeczywiście już jakby koniec
związku. [Weronika]

ANALIZA
Zdania, co do możliwości zbudowania satysfakcjonującej relacji pomiędzy osobą
aseksualną i nieaseksualną były wśród badanych podzielone, choć zdecydowana większość,
miała na ten temat negatywną opinię. Pomimo tego, w niektórych przypadkach, osoby badane
nie patrzyły na potencjalnego partnera przez pryzmat jego tożsamości i nie przywiązywały do
niej aż tak dużego znaczenia, mając nadzieję na udany kompromis. Bazą w przypadku tego
typu związku, stała się dla nich przede wszystkim rozmowa i wzajemne zrozumienie
własnych potrzeb. Decyzja o związku z osobą seksualną była również o wiele łatwiejsza
w przypadku osób bardziej skłonnych do sporych kompromisów (np. zgoda na pewne formy
bliskości seksualnej). W takim wypadku, ich ewentualna relacja, wydawała się bardziej
realna.
Pomimo optymizmu i sporej otwartości w tym zakresie, pojawiały się jednak
pewne wątpliwości. Podobnie jak w przypadku większości badanych odrzucających tego typu
relację, dotyczyły one trwałości tego typu relacji. Aseksualni respondenci przypuszczali, że
w pewnym momencie może być ona niewystarczająca dla seksualnego partnera, który będzie
chciał pójść o krok dalej. Niektóre osoby zwróciły również uwagę na sytuację, w którym
seksualny partner całkowicie zrezygnowałby z bliskości seksualnej dla drugiej osoby, jednak
scenariusz takiego pozornego kompromisu odbierany był przez nich w kategoriach
nieuniknionego niepowodzenia.
Niemalże wszystkie osoby badane, z uwagi na swoje wcześniejsze nieudane
doświadczenia i relacje, w których różnica tożsamości (jawnie zadeklarowana lub ukryta)
stanowiła problem, nosiły przekonanie o niemożności trwałej, udanej relacji między osobą
odczuwającą pociąg seksualny, a taką, która go nie doświadcza. W większości przypadków
osoby seksualne albo nie chciały wiązać się z osoba aseksualną, albo miały nadzieję na
zmianę sytuacji i to, że pożądanie u danego partnera wreszcie się obudzi. Patrzyły na niego
przez pryzmat swojej, seksualnej tożsamości i były przekonane o tym, że są w stanie
naprawić daną sytuację. Osoba aseksualna, była w tym sensie, spostrzegana była jako ofiara,
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której należy pomóc, co zazwyczaj jeszcze bardziej pogłębiało kryzys. Seksualny partner
stawał się w efekcie kimś, kto niepotrzebnie ingerował i próbował zmienić tożsamość osoby
aseksualnej, co spotykało się ze sprzeciwem, a często prowadziło do zakończenia związku.

3.2.7. „Dopuszczam coś takiego, chociaż…” – zazdrość emocjonalna,
a możliwość związku otwartego
Z uwagi na trudności, jakie wywoływała w relacji niechęć osób aseksualnych do
zbliżeń intymnych, jednym z tematów poruszanych przez osoby badane była możliwość
realizowania przez partnera swojej sfery seksualnej z inną osobą. Refleksje respondentów
pokazały, że temat otwartego związku niósł sporo kontrowersji, a stopień jego akceptacji był
zróżnicowany.
Dla wielu badanych, opcja przyzwolenia na kontakty seksualne poza ich związkiem
wiązała się z trudnościami, a nawet niemożnością pogodzenia sprzecznych interesów
i potrzeb partnerów. Dla Ani motyw ten stał się konfliktem nie do rozstrzygnięcia. Choć jak
przyznała seksualne potrzeby partnera są dla niej zrozumiałe z logicznego punktu widzenia,
wskazuje jednocześnie, że najwłaściwszym rozwiązaniem dla niej jako osoby aseksualnej
byłaby jednak abstynencja seksualna partnera.
-Właśnie tu mam konflikt i tego nie potrafię rozstrzygnąć i uważam, że mam do tego prawo,
żeby nie potrafić rozstrzygnąć tej sytuacji…yyy z jednej strony jakby on by był hetero i miał
takie potrzeby no to ja… najlogiczniej z mojej strony dla moich interesów by było, żeby mu
tego zabronić, a jego interesy by były takie, żeby tu był w relacji i mieć jakieś tu walory
psychiczne, nie? Duchowe…aaaa tutaj jakby te potrzeby fizyczne… Nooo i ja widzę potrzeby
i jednej i drugiej strony i nie potrafię tego rozstrzygnąć, nie? ale wolałabym, właśnie żeby ta
osoba właśnie się powstrzymała,…bo dla mnie to nie jest takie…znaczy ja sobie to próbuję
wyobrazić, i mimo, że przeczytałam już sporo literatury na ten temat, to cały czas miałam taki
problem, że…przecież kurczę…nie rozumiem do końca czemu Ci ludzie ten seks uprawiają bo
dla mnie to jest tak, że np. noooo jest głodnyyy…ale w sumie jak jesteśmy jakoś tak głodni
umiarkowanie to nie musimy jeść, nie? więc…no…albo, że nie jesteśmy głodni, ale jest
czekolada, ta którą lubimy, no i zjem czy nie zjem, no to mogę jej nie zjeść w sumie…ja to tak
rozumiem. [Ania]
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Wypowiedź Ani obrazuje jak bardzo różnica perspektyw osoby aseksualnej i seksualnej
utrudnia rozstrzygnięcie dylematu. Ponieważ Ania nie odczuwa i nie rozumie pociągu
seksualnego, decyzja o ewentualnym zbliżeniu seksualnym ogranicza się w jej przypadku do
własnej woli. Dla Ani, seks nie wynika z wewnętrznej potrzeby i dlatego nie jest w stanie do
końca zrozumieć pobudek partnera. W tym kontekście, nie dziwią oczekiwania i nadzieja, że
podobnie jak dla niej samej – decyzja o nieuprawianiu seksu nie będzie stanowić dla
seksualnego partnera aż tak dużego wyzwania i będzie on w stanie powstrzymać się od seksu.
Wewnętrzna rozterka i rozdarcie między sprzecznymi argumentami pojawiała się niemalże
we wszystkich wypowiedziach badanych osób. Choć z jednej strony dopuszczali oni myśl
o zgodzie na to by partner nawiązywał kontakty seksualne z kimś innym, z drugiej,
podkreślali fakt, że wiązałoby się to ze zbyt dużymi kosztami emocjonalnymi.
-Myślę, że….no kurczę, że jeżeli ktoś ma być, że dla kogoś to jest ważne w jakiś sposób, no nie
chcę powiedzieć, że musi, ale byłaby taka sytuacja…to może niech…to żeby ta osoba się po
prostu dobrze czuła iii iiii to chyba by było ważniejsze niż…jakby wchodzi to na takie coś czy
ja kogoś zaspokajam czy ja kogoś nie zaspokajam, a to jest już taka typowo w sumie
seksualna, nie? zagwostka, tak mi się wydaje…a ja nie….no wydaje mi się, że nie miałbym
jakoś wielkiego problemu z tym, tak mi się wydaje, bo to też zależy no, jaki ta osoba by miała
do mnie stosunek, nie? bo może by stwierdziła, że skoro nie chcesz to, po co Cię w ogóle
zajmować tym, po prostu żeby ta sfera była totalnie realizowana, poza…ale to też wydaje mi
się dość rzadka sytuacja, zwłaszcza, że gdybym był to z kobietą, a kobiety raczej nie są chętne
do takich rozwiązań (śmiech), bardziej bym się tego spodziewał gdyby była kobieta
aseksualna z mężczyzną, że on by potrzebował tego…Jakbym mógł wybrać to pewnie
wolałbym, żeby tego nie robiła (śmiech). No to zależy jakby ona traktowała tę sferę u siebie,
nie? bo…wolałbym żeby nie robiła bo to jest jednak…zawsze jakieś ryzyko, że np. osoba,
z którą ta osoba to realizuje się w niej zakocha, że powstanie dzięki temu…jakaś…po
prostu…relacja, która…no może ta osoba stwierdzi, że jednak by wolała być z tamtą osobą.
Więc to chyba jednak taka zazdrość, nie? (śmiech) [Wojtek]
-Z jednej strony ja nawet dopuszczam cos takiego, …chociaż z drugiej strony nie
widziałabym…tak naprawdę nie byłam w takiej relacji i nie wiem jakby to funkcjonowało, na
co dzień i jakbym ja reagowała ze swoją zazdrością, czy to by dało radę,… bo w teorii nawet
dopuszczam coś takiego, że ta osoba mogłaby się realizować gdzieś właśnie…z kimś innym,
ale nie wiem jakby to działało na co dzień więc też ciężko mi powiedzieć….Czy to byłby jakiś
stały partner czy ktoś z doskoku, co jakiś czas….ojej…trudno powiedzieć, bo jakby nie byłam
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też w takiej relacji….ja teoretycznie dopuszczam coś takiego w swojej głowie…ale bałabym
się, że ta osoba po pewnym czasie by mnie opuściła…to osoba seksualna więc…mi się wydaje,
że ja nie mogłabym generalnie funkcjonować z osobą seksualną, ale gdyby taka osoba się
znalazła i dopuścilibyśmy jej realizację z inną osobą to na pewno byłaby obawa i zazdrość, że
ok. zaraz gdzieś tam wszystko się skończy i on stwierdzi, że tak nie może, stwierdzi, że tak nie
może i tyle…i wszystko…po temacie… [Zosia]
Wydaje się, że choć w teorii osoba aseksualna przystawała na tego typu rozwiązanie, problem
pojawiał się w momencie, gdy uświadamiała sobie konsekwencje, z jakimi musiałaby się
mierzyć w praktyce. Pomimo iż osoby aseksualne nie chcą zbliżenia seksualnego, zdają sobie
sprawę, że jest to sytuacja wyjątkowej bliskości między dwojgiem ludzi, która może
w efekcie zrodzić coś więcej. Dominującym uczuciem, które nieustannie by im towarzyszyło
była zazdrość i obawy o ewentualną więź emocjonalną stworzoną na bazie bliskości
seksualnej. Ta zaś więź emocjonalna, stanowi w ujęciu osób aseksualnych podstawę związku
romantycznego.
-No to jest taki problem, że właśnie dużo osób mnie pyta o to czy bym nie poszła na taki
układ, że mam partnera, a on się tam gdzieś seksualnie realizuje z kimś innym i myślę, że nie
byłam nigdy w sytuacji takiej propozycji, nie doszliśmy chyba do takiego momentu, to są
w ogóle takie rzeczy…w momencie kiedy rzeczywiście jestem w relacji z kimś, jestem
zakochana to mnie się bardzo trudno o takich praktycznych kwestiach rozmawia, ale ja myślę,
że miałabym trochę z tym problem, tak, że spotyka się z inną kobietą, a może coś tam jednak
zaiskrzy i nawiąże się jakaś relacja emocjonalna. [Weronika]
Ktoś kiedyś zaproponował czy jak się zwiąże z osobą seksualną to czy będzie mu odpowiadać,
że będzie te swoje rzeczy załatwiać z kimś innym, no mnie to zupełnie by nie
odpowiadałoby,…bo jednak seks to jest jakaś intymność…no nie odpowiadałoby mi. [Sylwia]
W opinii osób aseksualnych, seks traktowany był kategoriach ryzyka i zagrożenia
relacji, w której posiada się nie jako partnera na wyłączność emocjonalną. Z tego względu,
ewentualne bycie w tzw. związku otwartym, musiałaby opierać się na jasno określonych
i specyficznych zasadach. Warunki, w których parter uprawiałby seks z inną osobą,
musiałyby zminimalizować szanse na to, że poza fizyczną bliskością seksualną, pojawi się
tam także coś więcej. W tym świetle, stawałyby swoistym wentylem bezpieczeństwa dla
aseksualnego partnera. O swoim wyobrażeniu takich zasad, opowiedziała Magda.
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-Nie wiem jakby to było…powiem Ci, że w praktyce nie mam pojęcia, coraz częściej się
zastanawiam czy jednak nie byłabym w stanie tego przełknąć czy nawet nie mogłabym żyć
w jakimś takim otwartym związku, no półotwartym powiedzmy, gdzie ta moja partnerka raz
na jakiś czas przespałaby się z kimś yyy w sensie uprawiałaby z kimś seks w jakiejś
konfiguracji, w jakiej nie jest w stanie ze mną, ale nie jestem w stanie Ci definitywnie
powiedzieć, że albo byłabym zazdrosna i koniec, chociaż taka jest moja instynktowna reakcja
albo, że „nieee spoko, jak tylko to są orgazmy to luzik”. Nie wiem…wydaje mi się, że coś
pomiędzy? Musiałabym chyba zostać przekonana do tego, że tej partnerce mojej zależy na
mnie, że zakochana jest we mnie, że chce ze mną dzielić tą resztę życia, chce się ze mną
zestarzeć, a te seksy na boku to były takie dodatkowe elementy takie jak gorąca kawa czy
pączek złapany gdzieś tam w przelocie, w sensie, że nie znaczyło nic i na tyle przyjemności jej
dawały to był ten moment, kiedy był ten seks a potem seksie już trzeba było się umyć, zmyć to
z siebie, wrócić do domu i wrócić do mnie…nie wiem…myślę, że coś pomiędzy…. [Magda]
Choć Magda nie wiedziała na ile możliwy jest taki scenariusz, była skłonna zaakceptować
fakt realizacji seksualnych potrzeb partnerki z kimś obcym, w sytuacji, gdy seks sprowadzał
się tylko do fizycznego kontaktu, a sfera emocjonalna i uczuciowa pozostałaby nadal dla niej.
Ważnym aspektem pozwalającym na tego typu sytuację stała się jawność zachowania
partnerki i ograniczenie kontaktu jedynie do bliskości seksualnej. To właśnie szczerość i brak
kłamstwa stanowiły istotny warunek akceptowania tego typu sytuacji. Mówił o tym również
Tomasz, który nawiązał do sytuacji zdrady swojej żony.
-Wiesz co…właśnie wróciłbym do tego momentu z żoną, nie? Kiedy ona weszła…poszła na
noc do drugiego mężczyzny, ja się o tym dowiedziałem, potem się dowiedziałem, że od
jakiegoś czasu się ze sobą widują…tak…i w tym momencie czułem też taką
zazdrość…pojawiły się też we mnie negatywne emocje na pewno i chyba to chodziło o to, że
nie było w tym czystości, że było pewne zakłamanie,…że ja bym chyba był w stanie
zaakceptować stan, w którym…brzydko to zabrzmi „chodzi sobie na seks do innego
mężczyzny”, ale ja o wszystkim wiem, wiem jak to wygląda, znam jego…jest taka szczerość
w tym…natomiast, kiedy to się odbywa za moimi plecami, czułem się z tym źle i czułem też
zazdrość o tego faceta. [Tomek]
W związku z bardzo małym prawdopodobieństwem znalezienia odpowiedniego dla siebie
partnera aseksualnego, a niechęcią do podjęcia aktywności seksualnej, Tomek rozważał opcję
niestandardowej relacji. Co ciekawe, jego sposobem poradzenia sobie z ewentualną
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zazdrością i podejrzeniami braku szczerości stała się dla niego relacja, w której znałby osobę,
z jaką partner uprawia seks, a co więcej nawiązałby także z nią, silną więź emocjonalną.
Wydaje się, że układ trójkąta dawałby mu większe poczucie wpływu i kontroli danej sytuacji.
-Rozważałem trójkąty….czyli kiedy dwie osoby…..tworzymy trójkąt przy czym tylko dwa
wierzchołki tego trójkąta są w relacji seksualnej natomiast ja jestem w relacji emocjonalnej
z pozostałymi wierzchołkami iiii wydaje mi się, że nawet w jakimś sensie…odnalazłbym się w
czymś takim, bo właśnie ta relacja z tym jednym mężczyzną, w którym się zakochałem, to był
taki trójkąt emocjonalny…gdzie rzeczywiście tamten chłopak miał dziewczynę, ja zacząłem go
podrywać yymmm iii suma summarum wyszło tak, że ja wszedłem w bardzo dobrą relację
emocjonalną i z nim i z jego dziewczyną i w zasadzie wszystko między nami było jasne. Ona
wiedziała, że ja jestem zakochany w nim, ale też bardzo dobrze się dogadywałem w nią, ona
z nim iiii to przez ładnych kilka miesięcy bardzo ładnie funkcjonowało…widziałbym, że
mógłbym się w czymś takim odnaleźć. [Tomasz]

ANALIZA
Z uwagi na trudności emocjonalne i poczucie dyskomfortu związane z sytuacją
aktywności seksualnej, osoby badane rozważały możliwość tzw. związku otwartego. W
układzie tym, partner mógłby realizować swoje potrzeby z kimś innym, ale nadal
pozostawałby w relacji emocjonalnej z osobą aseksualną. Choć sytuację tego typu można by
określić, jako pewną specyficzną formę kompromisu seksualnego, większość osób wyrażała
spore obawy związane z tego typu sytuacją.
Osoby aseksualne przyznawały, że czują specyficzną wewnętrzną rozterkę i dysonans.
Z jednej strony, rozwiązanie związku otwartego wydawało się w najlepszym gwarantem ich
aseksualności, z drugiej strony stawało się pewnego rodzaju dystraktorem w relacji
emocjonalnej. Osoby aseksualne odczuwały, bowiem silną zazdrość o partnera i bały się, że
związek otwarty sprawi, że relacja z nimi samymi przestanie być w pewnym momencie dla
partnera relacją podstawową. Dylemat osób aseksualnych i trudność w jego rozstrzygnięciu
przypominała konflikt dążenie – unikanie, który stanowi jeden z najbardziej uciążliwych ze
względu na ambiwalentne uczucia. Pewną formą załagodzenia go, były próby
doprecyzowania sytuacji związku otwartego i wypracowania tym samym zasad, które
chroniłyby relację obojga partnerów. Jedną z nich była uczciwość i jawność zachowania, oraz
traktowanie seksu, jako swoistego narzędzia, szybkiej przyjemności czysto fizycznej, bez
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zaangażowania uczuciowego. W tym przypadku badani mieli dość spore obawy na ile, a także
jak długo, udałoby się wytrwać w tego typu relacji. Z drugiej strony pojawiała się również
propozycja wejścia w relację tzw. trójkąta emocjonalnego, w którym partner aseksualny
związany byłby uczuciowo z partnerami seksualnymi. Choć tego typu związek
gwarantowałaby wyższy stopień zaufania i większej kontroli sytuacji, wspomniał o nim tylko
jeden badany, co zwraca uwagę na potrzebę posiadania partnera na wyłączność emocjonalną.

3.2.8. Trudne marzenie - związek z osobą aseksualną, jako nadzieja na
satysfakcjonującą relację
Doświadczenia respondentów sprawiły, że w zdecydowanej większości nie widzieli oni
szansy na udaną relację z partnerem seksualnym. W efekcie, jedynym rozwiązaniem, jakie
brały pod uwagę był związek z drugą osobą aseksualną, która w pełni rozumiałaby ich
potrzeby. Poniższy rozdział prezentuje trudne, aczkolwiek możliwe do zrealizowania

marzenie badanych, o udanej relacji pozbawionej bliskości seksualnej.

3.2.8.1 „Wszyscy są tak zakamuflowani” – problem w znalezieniu partnera
Relacja dwóch osób aseksualnych wyklucza różnice między tożsamością seksualną
i aseksualną partnerów, a tym samym wynikające z nich trudności czy nieporozumienia.
Nawet, jeśli potrzeby partnerów nie pokrywają się całkowicie, podstawą relacji dla obojga
osób staje się brak zbliżeń seksualnych, co dla większości osób stanowiło warunek bycia
z drugą osobą.
-Swój związek jakikolwiek teraz wyobrażałabym sobie tylko i wyłącznie z osobą aseksualną,
czyli taką, która też gdzieś tam odstawia seks na bok i gdzieś tam nie widzi go w swoim
życiu...yyy…także tak….bez seksu… [Zosia]
Podobnego zdania był Wojtek, który choć brał pod uwagę związek z osobą odczuwającą
pociąg, spostrzegał relację aseksualną, jako bardziej bezpieczną i niezagrażającą.
W przeciwieństwie do relacji z partnerem seksualnym, z osobą aseksualną czułby się w pełni
komfortowo.
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-(…) miałbym takie poczucie, że…nikt nie próbuje mnie postrzegać przez pryzmat…mojej
fizyczności….Tylko bardziej tak…po przyjacielsku…no ja rozumiem, że osoba aseksualna to
też podoba im się ktoś tak z wyglądu, ale chodzi mi o to, że te……no nie było by takiej jakby
presji, że muszę w tym aspekcie…..No może nie kogoś zadowolić, ale że po prostu realizować
takie funkcje seksualne [Wojtek]
Choć relacja aseksualna wydaje się być, zatem najbardziej optymalnym rozwiązaniem,
z uwagi na to, aseksualność nie jest zjawiskiem powszechnym, wiąże się z nią jedna
zasadnicza trudność – trudność znalezienia partnera.
-Bardzo ciężko go znaleźć! Bo jednak jest to jakiś okropny margines społeczeństwa z tego, co
ja się orientuję i z tego, co gdzieś tam kiedyś wyczytałam, więc jest ciężko…z tego, co widzę
na forum to jest więcej kobiet, które tak mają…nie wiem, z jakich przyczyn, nie wnikam,
ymmm ….facetów jest nie dużo, ja do tej pory poznałam dopiero dwóch… chociaż wiem że
jest ich tam więcej…generalnie w Polsce i na świecie…O! Teraz np. piszę też z chłopakiem
z Brazylii…ymmm…no, ale no jest gdzieś tam ta grupa bardzo mała….Choć daje to jakąś
nikłą nadzieję na przyszłość generalnie. [Zosia]
-No najlepiej by było jakbym była w relacji z drugą osobą aseksualną, ale to jest o tyle
trudne, że wszyscy są tak potwornie zakamuflowani i tak bardzo nie chcą się ujawniać, że
trudno jest kogoś takiego spotkać w takim codziennym życiu…Ja bardzo się nie lubię
umawiać w ciemno…może gdybym to jeszcze odkryła na takim etapie studiów, jako taka
osoba dopiero zaczynająca życie dorosłe to może byłoby mi łatwiej tak eksperymentować
z jakimiś randkami w ciemno i umawiać się przez forum, które wtedy chyba nawet nie istniało
nawet, a teraz jakoś źle się z tym czuję. [Weronika]
W kolejnym fragmencie Weronika dodała:
-(…)więc tutaj jest ten problem żeby spotkać kogoś kto jest do mnie podobny i do tego
aseksualny to mi się nie zdarzyło. Jeżeli chodzi o aseksualnych mężczyzn, znam jednego geja
i jedną osobę, która jest w związku, więc w ogóle spotkanie potencjalnego partnera
aseksualnego jest nieprawdopodobne…yyyyy taka jestem bardzo wkurzona na tą sytuację,
wydaje mi się…, że to nie jest takie naturalne…, że ja nie mogę spotkać tej drugiej osoby
powiedzmy gdzieś codziennie, w klubie, w pracy, gdzieś w takim naturalnym środowisku.
[Weronika]
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Wyzwaniem staje się nie tylko znalezienie osoby aseksualnej, ale związane jest ono również
z dopasowaniem się emocjonalnym względem danej osoby. Zdanie to podzielała także
Sylwia, mówiąc:
-No jak ktoś jest seksualny to ma do wyboru 99% społeczeństwa, a jak ktoś jest aseksualny no
to…no nikt nie ma na czole przyczepione „cześć jestem aseksualny, może się poznamy” no
więc łatwiej poznać kogoś komuś seksualnemu bo jest po prostu więcej osób…no a jeszcze
z tej grupy osób aseksualnych no to nie wszyscy mi odpowiadają więc jeszcze bardziej mam
ograniczony wybór….poza tym z tego całego worka aseksualnych nie wszyscy są aseksualni
jak już wspomniałam. [Sylwia]
Wybór zawęża się zwłaszcza dla aseksualnego Tomasza o skłonnościach homoseksualnych.
Znalezienie partnera wydaje się w jego przypadku szczególnie trudne, o czym wspominał
opisując sytuację, w której podjął starania odszukania odpowiedniej dla siebie osoby.
-Nie bardzo wiedziałem jak szukać, gdzie szukać, jak gdzieś się taka informacja o takiej
osobie przewinęła…yymm…bo zacząłem jeszcze szukać osoby homoseksualnej aseksualnej
czego już w ogóle…nie wiem, gdzieś o pojedynczych takich osobach przeczytałem, ale a to na
drugim końcu Polski, a to… i jakoś już nie było takiej determinacji, podchodziłem na
zasadzie, no dobra, ale nawet jeśli to jest taka osoba, no to też nie będę od razu z nią
wchodził w relacje, no bo przecież jeszcze jest mnóstwo innych płaszczyzn, na których się
trzeba dogadać…ymmm…chyba za dużo zachodu…gdyby ta osoba wiesz, była na miejscu
tutaj, mam ją pod ręką, ale próba doszukiwania się osoby, która żyje na drugim końcu
Polski….nieee….czułem, że to jakoś tak, trochę skazane na porażkę. [Tomek]

ANALIZA
Dla wielu osób badanych możliwość związku z druga osobą aseksualną, stawała się
czymś, co zapewniało im swego rodzaju komfort i poczucie bezpieczeństwa odnośnie ich
tożsamości. Jak wskazywali, relacja tego typu uwolniła by ich od swego rodzaju presji czy
przekonania, że powinni spełnić seksualny obowiązek względem partnera. Problemem jednak
staje się znalezienie odpowiedniego partnera.
Z uwagi na niewielką liczbę osób aseksualnych, ale przede wszystkim, jak określiła to
jedna z respondentek, na ich zakamuflowanie, poznanie partnera w standardowych
okolicznościach należy do rzadkości i jest raczej mało prawdopodobne. Osoby aseksualne
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stają się tym samym niewidoczne nie tylko dla reszty społeczeństwa, ale w wielu
przypadkach również dla siebie nawzajem. U niektórych, budzi to frustrację, poczucie
krzywdy i niemocy. Dla zdecydowanej większości osób głównym lub jedynym źródłem
potencjalnych

partnerów

jest

internetowa

społeczność

aseksualna,

która

ułatwia

nawiązywanie kontaktów.
Sytuację komplikuje fakt, że nawet w przypadku spotkania osoby aseksualnej, relację
może wykluczyć niedopasowanie partnerów. Polega ono na dopasowaniu swoich preferencji,
charakteru czy wartości, jak również dopasowaniu swojej sub – tożsamości np. tożsamości
romantycznej. Wybór zawęża się zwłaszcza dla osób nieheteroromantycznych, które
statystycznie trudniej spotkać, gdy stanowią zdecydowaną mniejszość, również wśród osób
aseksualnych.

3.2.8.2. „Normalna z nas para” – romantyczne związki w doświadczeniach
badanych
Refleksje

i

pragnienia

o

udanym

związku

nabierały

realnego

kształtu

w doświadczeniach niektórych badanych. Po wielu nieudanych próbach stworzenia związku
z osobami odczuwającymi pociąg seksualny, dwóm osobom badanym udało się stworzyć
romantyczną relację pozbawioną elementu seksualnego z drugą osobą aseksualną. Ola,
opowiedziała o tym, jak rozwijała się jej romantyczna relacja z aktualnym narzeczonym,
poznanym na forum internetowym dla osób aseksualnych.
-No spędzaliśmy ze sobą coraz więcej czasu, nawet na takich błahych rzeczach, wspólne
gotowanie, oglądanie filmu, wspólne prace domowe, spacery, wycieczki ymmm czasem jest
tak, że on do mnie przyjeżdżał na dłuższy czas, czasem ja do niego. No tak jak
poprzednio…czułam, że chcę z nim spędzać czas, że jestem szczęśliwa, że myślałam o nim
dużo. No iii… akurat tak się złożyło, że mi powiedział, że mnie kocha i wyszło na to, że oboje
myślimy w tej kwestii podobnie. Myślę, że z daleka wyglądamy jak typowa para,…co więcej
mogę powiedzieć jak to przebiegało…. No po prostu w pewnym momencie stwierdziliśmy, że
raczej chcemy być ze sobą już do końca życia i się tak zdecydowaliśmy na zaręczyny, a za
jakiś czas może i na ślub. [Ola]
Inną osobą, która od dłuższego czasu cieszyła się udanym związkiem była Sylwia. Po wielu
nieudanych próbach stworzenia relacji z osobami seksualnymi, poznała wreszcie swojego
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aktualnego partnera – również aseksualnego podczas jednego ze spotkań aseksualnej
społeczności internetowej.
-Czemu akurat stworzyliśmy parę? Dobrze czujemy się w swoim towarzystwie, mamy trochę
wspólnych zainteresowań, bardzo podobne poczucie humoru. Romek potrafi jednym żartem
zmienić mój nastrój ze smutnego czy złego na śmiech. Początkowo spotykaliśmy się jako
znajomi, spędzaliśmy dużo czasu razem jak któreś z nas przyjeżdżało do tego drugiego miasta.
Na początku znajomości było mówione, że Romek nie szuka związku (jak rozmawialiśmy
o swoich doświadczeniach i oczekiwaniach odnośnie znajomości z forum), ale potem wyszło
inaczej. Sam wyszedł z inicjatywą takiej relacji. Ja od początku nie wykluczałam takiego
obrotu spawy, ale dla mnie nic na siłę i ja się nigdy nie zmuszałam do relacji z nikim, aby nie
być samej. Mnie „kupił” nasz pierwszy wspólny wyjazd na kilka dni. Po roku może
znajomości poczułam, że się w tej relacji czuję bardzo szczęśliwa i doszłam do wniosku, że
zaczynam być zazdrosna. Potem dostałam klucze do jego wcześniejszego mieszkania. Zmienił
je z mojego powodu, bo współlokatorzy niebyt tolerowali gości. Ponieważ już długo ze sobą
jesteśmy fazę pierwszej fascynacji mamy za sobą. Poczuliśmy już potrzebę „zabawy we
wspólny dom”. Wcześniej jakoś nie miałam zapędów w tym kierunku. Ogólnie czuję się
swobodnie w jego rodzinie, on w mojej też. Oczywiście nikt nie wie z rodziny o naszej
aseksualności i patrząc na nas raczej by się tego nie domyślił. Ogólnie można powiedzieć, że
zachowujemy się jak wszystkie inne pary z wyjątkiem faktu, że nie uprawiamy seksu.
Spędzamy dużo czasu razem, chodzimy do kina, pijemy wino do kolacji, jeździmy na wakacje,
śpimy razem, rodzina zaprasza nas na niedzielne obiadki itd. Mieszkalibyśmy razem, ale ze
względów logistycznych trochę to jest utrudnione. [Sylwia]
Obie dziewczyny przyrównały swoje związki do relacji osób seksualnych, zwracając uwagę
na fakt, że poza wyłączeniem elementu seksualnego, związek dwóch osób aseksualnych nie
różni się w ich odczuciu od relacji dwojga osób seksualnych. Zarówno Ola jak i Sylwia, czują
się w swoich związkach swobodnie, a ich relacje odzwierciedlają wyobrażenie miłości
i koncepcję idealnego związku dla wielu osób aseksualnych. Partnerzy zbliżyli się do siebie
w wyniku zakochania się, a fascynacja, o której wspomniała Sylwia przeradzała się
stopniowo we wspólny dom. Jak w każdym normalnym związku, również i ich relację
cechuje, bliskość fizyczna, która nie miała seksualnego charakteru .
- Dla mnie to jest tako samo jak osoby seksualne tylko po prostu nie uprawiamy tego seksu,
robimy wszystkie inne rzeczy co normalni ludzie tylko po prostu nie uprawiamy seksu. No, ale
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jest jakaś bliskość fizyczna tylko nie uprawiamy seksu,bo nikt nie chce.
A ta bliskość fizyczna?
No nie wiem, przytulamy się, całujemy czy nie wiem…no ogólnie rozumiana gra wstępna dla
ludzi seksualnych. Normalni ludzie powiedzmy zachęcają się tak do seksu….dla nas to jest
miłe, ale nie mamy ochoty na to…aby przechodzić dalej. [Sylwia]
W dalszym fragmencie rozmowy, obie dziewczyny rozwinęły ten wątek, wyjaśniając, w czym
przejawia się bliskość fizyczna w ich związku.
-Dotykanie, głaskanie włosów, uszu, szyi, pleców, dłoni, brzucha, stóp, nóg, całowanie…
przytulanie, czułość, opiekuńczość na tym opiera się bliskość fizyczna w mojej relacji z drugą
osobą aseksualną. Nie prowadzi to do podniecenia ani rozbudzania zmysłów a raczej do
takiego wyciszenia, spokoju. Coś jak masaż relaksacyjny w SPA. Choć pragnę nadmienić, że
obydwoje nie mamy dysfunkcji seksualnej, w sensie Romek nie jest impotentem i u mnie też
wszystko działa prawidłowo. Cała ta nie seksualna bliskość fizyczna uważana jest przez nas
za bardzo istotną część związku i jest tylko na wyłączność dla nas. To właśnie ta bliskość
fizyczna dla mnie odróżnia relację partnerską od przyjaźni. Zbyt zaawansowane dotykanie
innych osób, całowanie się z nimi byłoby uznane za naruszenie łączącej nas relacji. [Sylwia]
-Możesz opowiedzieć jak wygląda ta wasza intymność?
-No -to dużo też ze sobą rozmawiamy, …ale ja nie wiem czy to się zalicza?

- To tak jak czujesz?
- Dobra. Więc dużo ze sobą właśnie rozmawiamy, spędzamy czas, no, ale też śpimy w jednym
łóżku, przytulamy się w tym łóżku, kąpiemy się razem…to są myślę, takie rzeczy bardzo
bliskie. Na pewno z kimś znajomym czy z przyjacielem bym nie robiła takich rzeczy. Myślę, że
w tym związku dużo jest takiej czułości. [Ola]
Związek aseksualny umożliwiał dziewczynom realizowanie bliskości fizycznej pozbawionej
kontekstu seksualnego. Stawała się ona synonimem czułości i troski, a jej wyrazem była
aktywność taka jak pocałunki, przytulenie czy masaż. Ten specyficzny kontakt świadczył
o silnej więzi między partnerami i zarezerwowany był wyłącznie dla nich. Duża zażyłość
między partnerami w sposób naturalny wyzwalała w partnerach poczucie zazdrości o bliską
osobę, do czego przyznały się obie badane respondentki.
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-A chciałam Cię jeszcze zapytać o to, jak rozumiesz zazdrość w takiej bliskiej relacji?
-Ooo to ja jestem bardzo zazdrosną osobą (śmiech). Znaczy ja to o wszystko mogę być
zazdrosna, nawet tam jak chłopak wyjdzie z jakąś inną osobą, innymi osobami to…to potrafię
być zazdrosna o to, że „czemu mnie tam nie było”…akurat nie miałam czasu wyjść i pomimo
to potrafię być zazdrosna.
-O co to jest zazdrość?
-Nie wiem, może o czas tej osoby…może tez o to, że trochę chcę mieć tą osobę na wyłączność.
-Ciężko stwierdzić…no tak…ja jestem zazdrosną osobą [Ola]
W przypadku Sylwii z kolei, potrzeba bycia najważniejszym dla partnera przełożyła się
w przypadku na specyficzną postawę sugerującą priorytet wobec partnera w sytuacji, gdy
inna kobieta zagraża jej w sensie emocjonalnym
-Jak rozumiesz zazdrość w takiej bliskiej relacji?
-No to nie boję się, że mnie zdradzi pomimo, że mieszkamy oddzielnie go to w sumie nie
interesuje…znaczy on się w ogóle nikim nie interesuje, jest taki trochę lekko aspołeczny…
-Miałaś takie sytuacje, że np. byłaś zazdrosna?
-No tak. no np. ostatnio byliśmy na urodzinach jego koleżanki ze studiów no to jakoś go tak
obłapywała i byłam zazdrosna. I sama się złapałam na tym, że przyjmuję taką postawę żeby
pokazać, że jest mój „weź się odczep babo”, że jakoś tak trzymam go za ramię, czego
zazwyczaj nie robię, że jakoś tak pokazuję „weź się kobieto odczep”. Tak go jakoś
namawiała, żeby pojechali gdzieś razem, taka dziwna była…nawet się go zapytałam potem
czy byli kiedyś razem to mówi, że nie….
-A gdyby pojechali gdzieś razem to o co byś była zazdrosna?
-Nie no, zapraszała go do wyjazdu, żeby zamieszkał w innym mieście, bo tam na studiach się
fajnie bawili…nie wiem, to chyba bardziej chodzi o taką więź emocjonalną bo skoro to nie
jest więź fizyczna… [Sylwia]
Choć Sylwia poczuła obawy w sytuacji z kobietą seksualną, jej zazdrość wzbiera na sile,
zwłaszcza wobec kobiet aseksualnych. Jak przyznała, doświadcza bardzo silnej zazdrości
o partnera za każdym razem, gdy spotyka on inne kobiety z forum na temat aseksualności,
gdyż to właśnie one są dla niej realnym zagrożeniem związku.
-No i chodzimy na te spotkania z forum, ale boję się, że trafi po prostu na kogoś, kim sobie
zastąpi „mnie”. No a poza tym, większość tam kobiet przychodzi i one są takie
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„wygłodniałe”, że tak powiem (śmiech) …no, więc boję się, że np. mógłby się zainteresować
kimś innym [Sylwia]
W przeciwieństwie do relacji z osobami seksualnymi, w których dominującym uczuciem były
obawy i niepewność, związki obu dziewczyn przyniosły im sporo korzyści, zarówno
osobistych jak i interpersonalnych. Dla Oli, udana, a przede wszystkim bezpieczna relacja,
stworzyła warunki do tego, by mogła ona w pełni rozwijać swoją tożsamość, stając się
gwarantem dobrego samopoczucia dziewczyny.
-Czuję się w tej relacji dobrze… jestem zadowolona. Myślę, że ten związek jest udany, daje mi
dużo radości, satysfakcji. Myślę też, że sporo się rozwijam, jako osoba. [Ola]
Dla Sylwii, zaletą była nie tylko poprawa kondycji psychicznej, ale również poprawa relacji
społecznych.
-Bycie w związku z Romkiem dało mi też spokój ze strony otoczenia… nie był on motorem do
szukania związku, bo dla mnie nie mam nic na siłę, ale jednak odkąd się z kimś spotykam nikt
mnie nie swata, nie proponuje seksu na pocieszenie, nie zadaje pytań, nie traktuje jako osobę
wybrakowaną…bo ich zdaniem upartą i zatwardziałą singielkę… I chociaż jak już
wspomniałam nie czułam się źle sama ze sobą to myślę, że teraz jednak ciężej byłoby mi do
tego wrócić jak jestem już długo w satysfakcjonującej mnie relacji. [Sylwia]
Nawiązywanie seksualnych relacji stało się w społeczeństwie pewną niepisaną normą
społeczną, a osoba niewpisująca się w wymogi seksualnego społeczeństwa, traktowany jest
jak pokazuje przykład Sylwii, jako ktoś wybrakowany. Społeczeństwo zakłada odgórnie, że
każdy związek dwojga zakochanych osób nieodłącznie wiąże się z relacją seksualną. Bycie
w związku aseksualnym, który w perspektywie społecznej jest związkiem typowym i
normalnym staje się poniekąd swoistą ochroną od niewygodnych uwag i krytycznej oceny.

ANALIZA
Związek dwojga osób aseksualnych to zgodność perspektyw i wyobrażeń na temat
wspólnego życia, będących bazą wzajemnego zrozumienia. Dla wielu osób aseksualnych,
odzwierciedla on idealną relację, która przypomina normalny związek, a jednak pozbawiona
jest seksualnego komponentu. Historia relacji badanych respondentek pokazuje, że choć
poznanie partnera następowało przez Internet, związki aseksualne rozwijały się w naturalny
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sposób, przechodząc przez kolejne etapy takie jak randki i spotkania, aż do wspólnego
mieszkania czy narzeczeństwa.
Cechą specyficzną związków osób badanych jest głęboka więź emocjonalna
i poczucie intymności. Bliskość fizyczna między partnerami, nie ma charakteru bliskości
seksualnej, a gesty takie jak: całowanie, przytulanie, masaż itp. są przez nich traktowane
w kategoriach troski i stają się wyrazem opiekuńczości względem drugiej osoby. O silnej
więzi między partnerami świadczy również pojawiająca się w nim zazdrość o ukochanego.
Zazdrość ta skierowana jest zarówno w stronę osób seksualnych, jak i innych osób
aseksualnych. W przypadku tych drugim, wzbiera ona na sile, gdyż grupa ta stanowi de facto
większe ryzyko zdrady emocjonalnej. Sytuacja staje się trudna zwłaszcza dla kobiet. Z uwagi
na to, że w aseksualnej społeczności dominuje płeć żeńska, mężczyźni, są często odbierani
w kategoriach towaru deficytowego.
Relacja dwojga osób aseksualnych, niesie dla partnerów związku szereg korzyści.
Brak aspektu seksualnego daje poczucie bezpieczeństwa, swobody i jest gwarantem dobrego
samopoczucia, a związek staje się miejscem gdzie mogą oni w pełni i bez obaw realizować
swoją aseksualną tożsamość. Ponieważ oceniany jest on przez społeczeństwo, jako typowy,
chroni osoby aseksualne przed ewentualną krytyką bycia singlem czy dyskryminacją z uwagi
na niepodejmowanie zachowań seksualnych. W tym świetle, staje się niejako gwarantem
porządku i ładu społecznego.

ROZDZIAŁ 4. Dyskusja i wnioski z badań
Celem niniejszego rozdziału jest synteza wyników badania. Został on podzielony na
dwie części. Pierwszą część tworzy dyskusja na temat znaczenia tożsamości aseksualnej
w doświadczeniu bliskiej relacji. Sugestie te, dotyczą w dużej mierze związków osób
aseksualnych z osobami nieaseksualnymi, gdyż jak pokazała analiza wyników, z uwagi na
różnicę tożsamości, to właśnie ten typ relacji był dla badanych najtrudniejszy i przysparzał
najwięcej problemów. Owocem dyskusji stała się, zaproponowana przez autorkę koncepcja
funkcjonowania osób aseksualnych w bliskich relacjach, która ujęta została w postaci modelu
negocjowania tożsamości. Druga część, zawiera krytyczną refleksję nad wartością wyników
dla praktyki oraz wskazówki i wytyczne dla terapii par o odmiennych tożsamościach.
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4.1. Funkcjonowanie w związku, jako negocjowanie własnej tożsamości –
propozycja modelu
Analiza wypowiedzi badanych, dotyczących tego, jak doświadczają siebie i w jaki
sposób doświadczają bycia w związku, zaowocowała kilkoma istotnymi refleksjami. Zostały
one zaprezentowane poniżej i omówione w świetle dotychczasowych badań i doniesień
literatury przedmiotu.
Patrząc na charakter tożsamości osób badanych, jaki wyłonił się z ich opowieści,
słowo aseksualny wydaje się w pewnym sensie określeniem chybionym, a nawet
wprowadzającym w błąd. W pierwszym skojarzeniu, budowa terminu z przedrostkiem
a, przywołuje na myśl zaprzeczenie seksualności. Jednak, jak pokazują wypowiedzi
badanych, ich tożsamość seksualna, to nie brak seksualności w ogóle, a raczej, zapożyczając
pojęcie Gupty (2017a), seksualność zdeseksualizowana, mówiąc innymi słowy, pozbawiona
erotycznego charakteru. Główną przyczyną jej zdeseksualizowanego charakteru, a jak
powiedziałby Bogaert (2003) rdzeniem aseksualnej tożsamości, był wskazywany przez
respondentów brak pociągu seksualnego. Pragnienie zrozumienia perspektywy osób
aseksualnych, a także specyfika użytej metody IPA, skłoniła autora do bliższego przyjrzenia
się sposobowi rozumienia używanego przez nich pojęcia, które jak wskazał Hinderliter
(2009),

nastręcza

szczególnych

trudności.

Wyniki

analizy

wskazały

na

kilka

charakterystycznych aspektów. Po pierwsze, osoby zwróciły uwagę na znaczącą, według
nich, kategorię czucia pociągu seksualnego, jako swoistego intuicyjnego poznania. Ponieważ
nie czują pociągu, nie potrafią go zrozumieć, a w konsekwencji zrozumieć przyczyn potrzeb
seksualnych partnerów o odmiennej tożsamości. Sam pociąg seksualny wyobrażany był przez
osoby badane, jako specyficzna siła, która ciągnie do siebie dwie osoby i nadaje kierunek
odczuwanemu wewnętrznie napięciu organizmu. Efektem jej działania jest potrzeba zbliżenia
seksualnego, ujmowanego niekiedy, jako potrzeba bliskości fizycznej. W związku z tym,
pociąg seksualny stawiany był niejako w opozycji do pociągu romantycznego, obrazując
w ten sposób dualistyczną koncepcję pociągu do człowieka w ogóle. Taki sposób rozumienia
pociągu seksualnego, a raczej konsekwencje wynikające z jego braku, w znaczącym stopniu
wpłynęły na tok myślenia, uczucia i zachowania osób aseksualnych. Zdeseksualizowaną
naturę ich tożsamości, osoby badane określały mianem postawy ignorowanej seksualności.
Cechowała ją przede wszystkim głęboka obojętność i brak zainteresowania kwestiami
seksualnymi, które były wskazywane już przez respondentów we wcześniejszych badaniach
(Prause, Graham, 2007). Z tego względu wszelka aktywność seksualna, zarówno
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autoerotyczna, jak i aktywność z udziałem partnera, pozbawiona była de facto kontekstu
erotycznego. Masturbacja, traktowana przez respondentów, jako czynność mechaniczna,
przyrównywana do innych form aktywności fizycznej, służących jedynie odprężeniu (jak, np.
masaż) lub podejmowana z czystej ciekawości poznawczej, stawała się czynnością
nieseksualną. Potwierdziło to wyniki wcześniejszych badań, w których wskazywano na jej
nieseksualny charakter, przypominający w pewnym sensie masturbację dziecięcą (Decker,
2015; Brotto i in., 2010; Sherrer, 2008; Van Houdenhove i in., 2015a). Pomimo, iż w rzadkich
przypadkach, aktywność masturbacyjną cechowały fantazje seksualne, które miały poniekąd
charakter erotyczny, z uwagi na ich specyfikę i brak realizmu, następował tutaj swoisty
mechanizm rozłączenia własnej tożsamości od sytuacji seksualnej. Fakt ten zwrócił uwagę
i uzasadnił w pewnym sensie wcześniejsze, niezweryfikowane dotychczas w praktyce
badawczej sugestie Bogaerta (2012) i Decker (2015). Dla osób badanych seks był czymś, co
jak określiła jedna z badanych, odgradzało ją od świata osób seksualnych, a więc dotyczyło
innych osób, nie ich własnego Ja. Każdorazowa próba nawet wyobrażenia sobie siebie
w sytuacji seksualnej wiązała się dla nich z poczuciem absurdu. Nawet, jeśli fantazje
seksualne się pojawiały, nie wiązały się z wyobrażeniem własnej osoby. W przypadku
aktywności podejmowanej z partnerem, motywacja do zbliżeń seksualnych, opierała się
głównie o trzy zasadnicze nieseksualne powody zbliżeń: ciekawość poznawczą (również chęć
sprawdzenia swojej tożsamości), presję społeczną (w celu wpasowania się w seksualną
poniekąd grupę odniesienia) oraz pragnienie utrzymania związku i uczucie do partnera. Te
same nieseksualne powody podejmowanej aktywności, wykazali inni badacze, jak chociażby
Prause i Graham (2007), czy Brotto i in. (2010).Samo zbliżenie intymne partnerów pomimo,
iż z obiektywnego punktu widzenia stanowiło czynność seksualną, pozbawione było
zaangażowanie erotycznego. Jego miejsce zastąpione zostało przez obojętność i bierność
zarówno na poziomie emocjonalnym, jak i fizjologicznym (brak reakcji seksualnych) lub chęć
zadowolenia partnera i podołania danej sytuacji. W tym sensie osoba brała jakby udział
w zbliżeniu seksualnym, ale nie wynikało to z jej wewnętrznej potrzeby i nie wiązało się
z podnieceniem psychicznym.
Zdeseksualizowana natura tożsamości osób aseksualnych zmieniała również
zasadniczo ich wyobrażenie miłości i podejście do związku. Jak wskazali wcześniej Haefner
czy Van Houdenhove i in. w ujęciu osób aseksualnych następuje swoiste rozłączenie miłości
i seksu (Van Houdenhove i in., 2015a; Haefner, 2011).
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Koncepcja miłości prezentowana przez badanych w niniejszej pracy, pozbawiona była
elementu pożądania i aspektu seksualnego, a jej zasadniczymi składnikami stały się uczucia
romantyczne (tylko w przypadku osób seksualnych i romantycznych), wspólne życie
z partnerem i indywidualnie rozumiany stopień bliskości, wyrażającej opiekuńczość i troskę
o drugą osobę. Podczas, gdy seksualny partner rozumiał związek również w kategoriach
erotyki, a seks stawał się dla niego jednym z jej zasadniczych elementów, dla osoby
aseksualnej, idealnym rozwiązaniem była raczej relacja, nazwana głębszą przyjaźnią,
przypominająca określenia związków z badania Sherrer (2010). Bazę tego typu relacji
stanowiła niezwykle silna więź emocjonalna. Takie wyobrażenie miłości i związku przez
badanych, zobrazowały w pewien sposób doniesienia z badania Bulmer i Izumy (2017),
w którym osoby aseksualne, w porównaniu do osób seksualnych, osiągnęły niskie wyniki na
skali namiętności, cechowały się negatywnym nastawieniem do seksu, a w przypadku osób
aromantycznych również bardziej negatywną oceną romantyczności. Wypowiedzi osób
aromantycznych w niniejszej pracy wskazały również na specyficzny rodzaj pożądanego
przez nich związku, pozbawionego kontekstu romantycznego, przypominającego w dużej
mierze relację rodzinną. Zróżnicowanie podejścia do związków wewnątrz grupy osób
aseksualnych oraz definiowanie związku w odmienny sposób niż powszechnie uznany,
ukazuje zgodność z aktualnymi sugestiami w literaturze przedmiotu (Decker, 2015; Sherrer,
2008, 2010). W niniejszej pracy zwrócono również uwagę na nowy wątek, nieporuszany
wcześniej w badaniach, jakim był specyficzny wzorzec spostrzegania i problemy
w komunikacji niewerbalnej osób aseksualnych z partnerami. Badani nie patrzyli na
partnerów przez pryzmat atrakcyjności seksualnej i nie odczytywali również sygnałów
seksualnych wysyłanych pod ich adresem, ponieważ interpretowali pojęcie atrakcyjności
głównie w świetle estetyki. Wzorzec ten określony mianem ślepoty seksualnej utrudniał im
często rozpoznawanie sytuacji dwuznacznych, czy intencji osób nimi zainteresowanych.
Ponieważ osoby te nie patrzyły na partnera z pożądaniem i same również nie chciały być
spostrzegane w takim świetle, miały nie tylko trudności w udawaniu pociągu seksualnego
w sytuacjach intymnych, (co owocowało z kolei dezorientacją i zmieszaniem partnerów
seksualnych), ale czuły również zakłopotanie i niechęć w sytuacji, gdy one same stawały się
obiektem czyjegoś zainteresowania seksualnego. Tego typu uwaga, sugerująca była przez
nich odbierana w kategorii ryzyka, sugerując chęć zbliżenia seksualnego.
Powyższe spostrzeżenia i refleksje obrazują ścisłą zależność specyfiki aseksualnej
tożsamości i sposobu funkcjonowania w bliskim związku przez osoby badane. Co więcej,
patrząc na wzajemne relacje partnerów, można odnieść wrażenie, że postępowali oni jakby na
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przekór sobie. Gdy osoba seksualna podejmowała działania nadające relacji seksualnego
charakteru, osoba aseksualna starała się albo je ograniczyć, albo całkowicie wyeliminować.
Polegało to zazwyczaj na unikaniu w ich odczuciu sytuacji ryzykownych lub takim
dostosowanie aktywności seksualnej, by przez nią samą była ona interpretowana, jako
aktywność nieseksualna. Wydaje się, że źródłem takich zachowań, było podkreślane również
przez innych badaczy, deklarowane poczucie, iż brak pociągu seksualnego stanowi integralny
element własnego Ja (Sherrer, 2008; MacNeela, Murphy, 2016). Tego typu zabiegi służyły
ochronie swojej aseksualnej natury, stając się tym samym formą obrony tożsamości przed, jak
określali to badani, poświęceniem własnej osoby. Kwestią kluczową w doświadczeniu bycia
w związku stała się kompatybilność tożsamości partnerów. Podczas, gdy związki z innymi
osobami aseksualnymi spostrzegane były, jako bezpieczne i pożądane, (choć trudne do
realizacji), związki z partnerem nieaseksualnym niosły zagrożenie w postaci bliskości
seksualnej, a ta z kolei stała w opozycji do zdeseksualizowanej tożsamości osób
aseksualnych. Wobec braku kompatybilności partnerów, Van Houdenhove i in., zwrócili
uwagę, że osoby aseksualne w związkach seksualnych: będą musiały negocjować w jaki
sposób poradzą sobie z seksualnością wobec oczekiwań społecznych co do tego, że seks jest
istotną częścią typowego i zdrowego związku (Van Houdenhove i in., 2015a, s. 277).
Ten przymus negocjacji został zobrazowany w doświadczeniach badanych
respondentów, dla których związek z partnerem seksualnym stawał się sprawdzianem, na ile
uda się zbudować satysfakcjonującą relację, zachowując jednocześnie swój własny obraz
siebie i dobre samopoczucie. W tym sensie, funkcjonowanie w związku z osobą
nieaseksualną można potraktować, jako rodzaj negocjowania przez nich swojej tożsamości.
Sam termin negocjowanie tożsamości nie jest w literaturze psychologicznej nowością, choć
do tej pory użyty był w nieco odmiennym kontekście. Po raz pierwszy zwrócono na niego
uwagę już w połowie XX, najpierw w socjologii, a potem psychologii, głównie za sprawą
Williama Swann‘a (Goffman, 1959, 1961; McCall, Simmons, 1966; Swann, 1987).
Negocjowanie tożsamości jego zdaniem, miało na celu ustalenie porozumienia, co od tego,
kto jest, kim w danej relacji, co w konsekwencji, pozwalało partnerom na realizację ich
wzajemnych oczekiwań względem siebie (Swann, Bosson, 2008). Wydaje się, że pojęcie to
można w pewnym sensie przenieść również na grunt aseksualności i problematyki bliskich
związków. Byłoby ono tutaj rozumiane, jako próba zakomunikowania przez osoby swoich
potrzeb w celu ochrony tożsamości aseksualnej.
W niniejszym projekcie badawczym, doświadczenia i wypowiedzi respondentów,
pozwoliły bliżej przyjrzeć się jak wygląda proces negocjowania w bliskiej relacji, w jaki
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sposób przebiega i z czym jest związany. Efektem stał się opracowany i omówiony
w kolejnych rozdziałach Model negocjowania tożsamości aseksualnej. Propozycja ta
w graficzny sposób odzwierciedla i podsumowuje zachowanie osób aseksualnych w relacji
z seksualnym partnerem.

4.1.1. Negocjowanie granic
W niniejszej pracy badawczej jednym z kluczowych pojęć stało się pojęcie granicy.
Termin ten, użyty został przez osoby aseksualne w opisie ich sposobie rozumienia
aseksualności. Odnosił się on do preferowanego przez nich poziomu bliskości fizycznej,
rozumianej, jako swoista strefa komfortu, a więc kontaktu, który nie był niechciany czy
odczuwany, jako zagrażający dla tożsamości danej osoby. Był on dla każdej osoby odmienny
(dla jednych był to pocałunek, dla innych tylko przytulenie itp.), a przekroczenie danej
granicy, wiązało się, jak wskazywały osoby aseksualne z negatywnymi uczuciami,
dyskomfortem, a nawet poczuciem wykorzystania. Ponieważ, zgoda na zbliżenie seksualne
stawała się w opinii badanych zgodą na poświęcenie swojej osoby, można uznać, że granica
ta była niejako metaforyczną granicą tożsamości aseksualnej
Wydaje się, że o podobnej granicy (seksualnej) można mówić również w przypadku
osób seksualnych, gdzie będzie ona z kolei informowała o tym, jakie zachowanie seksualne
czy jaki poziom bliskości seksualnej będzie przez nich pożądany i preferowany, a jaki
odebrane zostanie, jako nienormalny. Różnica w nazewnictwie (poziom bliskości fizycznej
i poziom bliskości seksualnej) jest tu dość istotna i zamierzona. Ma ona na celu zwrócenie
uwagi na subiektywne nastawienie i odmienny sposób oceny danej czynności czy formy
kontaktu przez osoby seksualne i aseksualne. W wielu przypadkach zdarza sie, że dana
czynność obiektywnie uznana jest za seksualną, przez osoby aseksualne interpretowana jest
i oceniana, jako nieseksualna (z uwagi na brak, np. podniecenia erotycznego, brak pożądania).
Z tego powodu zdecydowano, że w odniesieniu do aseksualności, bardziej adekwatną
i precyzyjną nazwą będzie poziom bliskości fizycznej.
Wyrazem negocjowania tożsamości obojga partnerów, będzie proces negocjowania
granic w związku, jako obustronna forma komunikowania swoich oczekiwań i potrzeb
seksualnych. Termin ten wydaje się trafny nie tylko w odniesieniu do badań własnych, ale
również z uwagi na wcześniejsze sugestie w literaturze przedmiotu. O granicach i potrzebie
ich negocjowania w relacji z osobą nieaseksualną wspomnieli respondenci w badaniu Brotto
213

i innych (2010), a także Gupty (2017, 2017a). Identycznym określeniem posłużyła się Decker
(2015), pisząc o granicach stawianych przez osoby aseksualne, a także portal AVEN, który
używa terminów strefy komfortu (ang. comfort zone) czy granic i wspomina o potrzebie ich
negocjowania między partnerami: Różni ludzie mają różne strefy komfortu i Twój partner
może nie być świadomy tego, że jego komentarze czy działania są interpretowane, jako
niepożądane naciski. Upewnij się, że oboje jasno komunikujecie swoje oczekiwania i granice
w związku (asexuality.org, data pobrania: 20.08.2017, tłum. własne). Na podstawie wyników
uzyskanych w niniejszej pracy wydaje się, że proces negocjowania zachodzi na wielu
poziomach. Natomiast na to, w jaki sposób będzie on przebiegał i jakie będą jego efekty, ma
wpływ szereg czynników.

4.1.2. Poziomy negocjowania i jego efekty
W przypadku osób aseksualnych, proces negocjowania w dużej mierze zależeć będzie od
tego, na ile aseksualność danej osoby będzie przez nią uświadomiona. W literaturze
przedmiotu, mówiąc o świadomości utożsamia się ją ze: zdawaniem sobie sprawy, np.
z własnych procesów psychicznych (Nęcka, Szymura, Orzechowski, 2007, s.178), w tym
przypadku z przyczyn swojej odmiennej seksualności. Jest to możliwe, gdy ktoś identyfikuje
się, jako aseksualny, co jest równoznaczne ze znajomością określonej terminologii. Hipoteza
determinizmu językowego podkreśla, że język kształtuje nasz sposób myślenia i to jak
przetwarzamy informacje (Whorf, 1982). W momencie, gdy dana osoba nie zna pojęcia
aseksualności, nie może zidentyfikować się, jako osoba aseksualna, a w efekcie, co
potwierdzali badani, ma problem w zrozumieniu i uzasadnieniu swoich uczuć czy reakcji.
Poznanie terminu „aseksualny‖, pozwala na przyjęcie i akceptację nowej tożsamości, co
znacząco wpływa na zmianę sposobu myślenia o sobie i swoim zachowaniu. W zależności od
poziomu świadomości swojej aseksualnej tożsamości ustalono, że osoby mogą negocjować
swoje granice w dwojaki sposób:
1) na poziomie nieświadomym = nie zdawanie sobie sprawy z bycia osobą aseksualną,
w sposób pośredni/ „nie wprost‖
2) na poziomie świadomym = zdawanie sobie sprawy z bycia osobą aseksualną,
w sposób bezpośredni/‖wprost‖.
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Negocjowanie w sposób pośredni czy ukryty, polegało zazwyczaj na sugerowaniu swojej
niechęci do danej aktywności seksualnej nie wprost, ale poprzez zachowania typu: wymówki,
opór, bierność, unikanie sytuacji intymnych itp. danej osoby, jak i mało klarowne komunikaty
i wypowiedzi wymijające, wysyłane w stronę seksualnego partnera (np. mówienie o niskim
poziomie libido zamiast wprost o aseksualności). Z jednej strony przyczyną tego typu
komunikacji był brak świadomości i wiedzy z zakresu aseksualności. Osoby badane
przyznawały, że

pomimo, iż nie wiedziały dlaczego tak postępują, czuły, że nie chcą

kontaktu seksualnego. Nie potrafiły (i/lub nie chciały)

rozmawiać, gdyż same nie rozumiały

swojego zachowania. Z drugiej strony, tego typu komunikacja miała również miejsce nawet
wtedy, gdy osoba zdawała sobie sprawę z tego, że jest aseksualna. Taki sposób postępowania
stawał się zrozumiały zwłaszcza w sytuacji, w której osoba aseksualna obdarzała swojego
partnera silnymi uczuciami i dążyła do utrzymania związku za wszelką cenę lub chciała
stworzyć związek zgodnie z wymogami społecznymi. Z podobnymi wypowiedziami
badanych, którzy mówili o trudnościach negocjacji, zetknęła się Gupta (2017, 2017a), która
podkreśliła, że respondenci, którzy nie znali pojęcia aseksualności lub czuli presję społeczną
by stworzyć udany „seksualny‖ związek, nie wiedzieli jak o swoich uczuciach i reakcjach
rozmawiać z seksualnym partnerem. Warto zauważyć, że negocjowanie pośrednie/ukryte, jak
pokazały doświadczenia badanych, było zazwyczaj mało skuteczne i kończyło się najczęściej
rozpadem związku. Seksualny partner kontynuował zazwyczaj swoje starania, a z powodu
braku jasnych i klarownych komunikatów często mylnie interpretował zachowanie
aseksualnej osoby, utożsamiając niechęć do seksu, np. ze wstydem czy kompleksami.
Negocjowaniu granictowarzyszyło w efekcie ich częste przekraczanie i sabotaż tożsamości
aseksualnej.
Drugi typ negocjowania, tzw. bezpośredni/wprost był brany pod uwagę tylko przez
nielicznych respondentów. Wiązał się on z deklarowaniem i informowaniem partnera
o swojej tożsamości, zaś samo negocjowanie granic, odbywało się na drodze rozmowy
i dyskusji z partnerem. Ten typ komunikacji, choć wydaje się najbardziej skuteczny
w zakresie wynegocjowania swoich granic, w ocenie badanych stanowił swoiste wyzwanie,
na które zazwyczaj nie byli gotowi. Obarczony zdaniem respondentów największym
ryzykiem zakończenia relacji, wymagał sporych umiejętności komunikacyjnych i odwagi, na
którą nie często byli gotowi. Celem tak rozumianej negocjacji jest wypracowanie tzw.
kompromisu seksualnego, na określenie swoistego rozwiązania w sytuacji odmiennych
tożsamości partnerów w związku.
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4.1.3. Charakterystyka kompromisu seksualnego
Pojęcie kompromisu oznacza rozwiązanie konfliktu wypracowane na drodze wzajemnych
ustępstw i rezygnacji z części interesów każdej ze stron (Adams, Galanes, 2008).
W kontekście negocjowania granic, kompromis seksualny można wyobrazić sobie, jako efekt
ich przesuwania i dopasowywania tak, by rodzaj bliskości fizycznej/seksualnej był
satysfakcjonujący dla obojga partnerów. Innymi słowy, każdy z nich w taki sposób
dopasowuje i nagina swoje granice, by w jak największym stopniu móc je wzajemnie do
siebie zbliżyć i uzyskać wspólną strefę komfortu lub też wspólne dla danego związku granice.
Zdaniem Decker, osiąganie kompromisu można w jakimś sensie uznać za proces uniwersalny.
Według autorki często zdarza się w związku, że osoby mają różne apetyty seksualne, kaprysy,
pragnienia i preferencje, wszystkie związki, więc, zawierają w jakimś stopniu element
kompromisu (Decker, 2015. s.44).
W tym świetle, pojęcie kompromisu seksualnego, przypomina, a w pewnym sensie nawet
pokrywa się w seksuologii z pojęciem normy partnerskiej, odnoszonej także do związków,
w których oboje partnerzy odczuwają pociąg seksualny i wspólnie ustalają, co jest przez nich
akceptowane, a co odrzucane w życiu seksualnym (Starowicz, Długołęcka, 2010, s. 133).
Norma partnerska będzie określała zatem zakres, jak i formy aktywności seksualnej,
preferowanej przez obie strony. W tym sensie wypracowanie jej, a mówiąc językiem osób
aseksualnych, osiągnięcie kompromisu seksualnego, jest de facto wypracowaniem pewnych
granic w związku chroniących tożsamość obojga partnerów: seksualnego i aseksualnego.
Granice te ustalane są za każdym razem na nowo, mogą więc różnić się w zależności od
danego partnera. Swoistym tego potwierdzeniem, stała się wypowiedź jednej z respondentek.
Mówiła ona z jednej strony o swoich indywidualnych granicach, z drugiej zaś o granicach
w związku:
-Wydaje mi się, że to są moje założone granice , przetestowane na tej nieszczęsnej Anecie, ale
to były granice tak jakby między mną, a nią, więc to były nasze, wspólne granice…nie wiem
jak to wyjaśnić bardziej…z inną osobą będą też inne granice, inaczej będą wyglądały, na inną
odległość, inaczej będą zbudowane. [Magda]
W przypadku związku osoby aseksualnej i nieaseksualnej, negocjowanie kompromisu
wydaje się procesem trudnym. Kluczowym elementem staje się tutaj odpowiednia
komunikacja, która umożliwia nabranie innej perspektywy, a tym samym nie rozpatrywanie
relacji jedynie w kategoriach wszystko, albo nic (Decker, 2015. S44).
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W niniejszej pracy badawczej osoby badane zwracały uwagę na kilka możliwości, a ich
sugestie podsumowano poniżej:
1) odnalezienie wspólnych form bliskości seksualnych (fizycznych), które nie są
zagrażające dla osoby aseksualnej (np. przytulanie, pocałunki, spanie w jednym łóżku
itp.) i doprecyzowanie ich (np. pocałunek bardziej romantyczny niż namiętny)
2) przekształcenie formy aktywności seksualnej w taki sposób, by w odczuciu osób
aseksualnych była ona aktywnością nie seksualną (np. partner aseksualny sprawia
przyjemność seksualną drugiej osobie, ale sam nie jest adresatem działania)
3) określenie częstości lub długości trwania aktywności seksualnej (np. zgoda na
stosunek, ale okazjonalnie lub tak, by aktywność nie trwała zbyt długo)
oraz ostatnia, dość wyjątkowa forma
4) możliwość związku otwartego, w którym seksualny partner realizuje swoje potrzeby
seksualne z kimś innym lub związku poliamorycznym ,w którym partnerzy seksualni
są w relacji uczuciowej z partnerem aseksualnym. Na taki specyficzny rodzaj
kompromisu wskazali również badani Sherrer (2009).
Wydaje się, że osiąganie tak rozumianego kompromisu choć możliwe, może być procesem
niezwykle trudnym, a większość badanych mimo wszystko wątpiła w jego powodzenie.
Po

pierwsze,

wymaga

on

od

obojga

partnerów

sporych

umiejętności

w komunikowaniu własnych potrzeb, znajomości tych potrzeb oraz gotowości na pewne
ustępstwa. Jak podkreślali badani, jest to proces niezwykle trudny do wypracowania
zwłaszcza w związkach kobiet aseksualnych z mężczyznami heteroseksualnymi. Spostrzegani
są oni przez kobiety jako bardziej dominujący w seksie i mniej skłonni do kompromisów
w przeciwieństwie do kobiet, które uważane są za bardziej uczuciowe i wyrozumiałe.
Po drugie, niektóre formy kompromisu mogą być dość trudne do realizacji w praktyce.
Przykładem są tu chociażby związki otwarte czy poliamoryczne, odrzucane przez większość
badanych z uwagi na uczucie zazdrości o partnera i chęć posiadania go na wyłączność
emocjonalną. Kolejnym problemem jest również sytuacja, w której partnerzy opracują
kompromis, ale będzie on w gruncie rzeczy oparty na ograniczeniach tylko jednego z nich,
np. w sytuacji, gdy partner seksualny zgodzi się całkowicie zrezygnować ze swoich potrzeb
seksualnych. Sytuacja taka, nie spełnia de facto kryterium właściwego kompromisu, staje się
czymś w rodzaju kompromisu pozornego. Tego typu rozwiązanie może być typowe dla osób
aseksualnych, których granice są bardzo restrykcyjne i/lub sztywne, a więc tolerują, np. tylko
217

pocałunek lub przytulenie i nie czują się komfortowo podejmując jakąkolwiek inną formę
aktywności. Ryzyko tak rozumianego kompromisu wzrasta w przypadku partnerów o bardzo
odległych od siebie granicach. Ostatni zarzut związany jest z samą definicją kompromisu,
określanego nie kiedy rozwiązaniem częściowej wygranej/ częściowej przegranej, co
podkreśla, że nie jest on rozwiązaniem optymalnym i zawsze zmusza obie strony do pewnego
rodzaju ograniczeń (Adams, Galanes, 2008, s. 277).
Choć w literaturze przedmiotu podkreśla się możliwość satysfakcjonującego związku,
wiele osób aseksualnych w niniejszej pracy, wątpiło w trwałość takiej relacji. Obawiały się
one, że po pewnym czasie opracowany kompromis może stać się niewystarczający dla osoby
seksualnej (Decker, 2015).

W związku z trudnościami, jakie niosła ze sobą sytuacja

negocjowania bezpośredniego oraz brakiem wiary w powodzenie układu kompromisowego,
większość osób zazwyczaj rezygnowała ze związku, zanim doszło do jakichkolwiek rozmów
lub decydowała się na bycie singlem. Fakt ten, tłumaczy doniesienia z wcześniejszych badań,
w których zdecydowaną większość respondentów stanowiły osoby samotne, z nikim
niezwiązane (Bogaerta, 2004; Prause i Graham, 2007; Brotto i inni, 2010; Sherrer, 2010; Van
Houdenhove i inni, 2015a; Aicken, Mercer, Cassell, 2013) i potwierdza deklarowaną w nich
niechęć do związków z osobami o odmiennej tożsamości (Sherrer, 2008).
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Powyższe refleksje znajdują swoje odzwierciedlenie we wspomnianym wcześniej
Modelu

negocjowania tożsamości

aseksualnej

(Rys.1). Graficzne przedstawienie

omówionych zależności, ułatwia ich zrozumienie i wyobrażenie

Ochrona tożsamości
każdego z partnerów

cel
Negocjowanie

Indywidualna strefa
komfortu partnera
aseksualnego

Indywidualna strefa
komfortu partnera
seksualnego

granic

POZIOMY NEGOCJOWANIA

Zdawanie sobie
sprawy z
aseksualności

Nie zdawanie
sobie sprawy z
aseksualności

DYSTRAKTORY:
presja społeczna
słabe umiejętności
komunikacyjne

Poziom jawny =
komunikacja
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Poziom ukryty =
komunikacja nie
wprost

pragnienie utrzymania
związku
inne

możliwość
wypracowania
kompromisu
(normy
partnerskiej)

Rys.2. Model negocjowania tożsamości aseksualnej
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Brak kompatybilności tożsamości seksualnych obojga partnerów zobrazowany został na
rysunku w postaci odmiennych stref komfortu czy też granic danych tożsamości. Strzałki
każdej ze stref symbolizują podejmowane względem drugiej osoby działania, będące
wyrazem własnej tożsamości i służące jej ochronie (utrzymanie dobrego samopoczucia).
Przerywana linia wskazuje na różne poziomy negocjowania w przypadku tożsamości
aseksualnej (zdawanie sobie sprawy lub nie zdawanie sobie sprawy) oraz odmienne
w związku z tym kanały komunikacji. W sytuacji, gdy partner aseksualny jest świadomy
swojej tożsamości, jego komunikacja może przebiegać dwutorowo: w sposób pośredni oraz
jawny. Drugi sposób staje się szansą na osiągnięcie wspomnianego wcześniej kompromisu
seksualnego, będącego swoistą normą seksualną, chroniącą tożsamość obu osób. Na rysunku
ujęto również dystraktory utrudniające tzw. jawne negocjowanie.

4.2. Przesłanki dla praktyki
Nieznajomość tematu oraz błędny sposób rozumienia aseksualności w społeczeństwie
sprawia, że osoby aseksualne, często wykluczane i samotne, mają spore trudności
z odkryciem i zidentyfikowaniem swojej tożsamości, a także nawiązaniem udanych relacji
z innymi. Sarah Steelman i Katherine Hertlein zwróciły uwagę, że wśród klientów
w gabinetach seksuologicznych, coraz częściej zdarzają się tacy, którzy potrzebują pomocy,
aby rozpoznać swoją odmienną tożsamość lub tacy, którzy przyjęli tożsamość, ale nie potrafią
odnaleźć się w seksualnym społeczeństwie (Steelman, Hertlein, 2016). Praktyka
psychologiczna stoi obecnie przed sporym wyzwaniem, a na samych terapeutach spoczął
obowiązek poszerzenia swojej wiedzy w zakresie, jaki umożliwi im udzielenie pomocy
swoim aseksualnym klientom. W przeciwnym wypadku mogą oni wyrządzić aseksualnemu
klientowi więcej krzywdy, np. stawiając nieprawidłową diagnozę lub traktując klienta
aseksualnego, jako kogoś zaburzonego (Decker, 2015). Zdanie to podzielali badani
w niniejszej pracy badawczej. W większości albo obawiali się negatywnej oceny
psychologów, albo zetknęli się z nią w sposób bezpośredni, co w znacznym stopniu zraziło
ich do profesjonalnej pomocy. W związku z powyższą refleksją, niniejszą rozprawę doktorską
można potraktować, jako źródło wiedzy i przesłanek dla praktyków, w jaki sposób rozumieć
i traktować osoby aseksualne tak, by pomóc im budować satysfakcjonujące relacje.
Jak, powinna zatem wyglądać i przebiegać właściwa praktyka terapeutyczna? Biorąc
pod uwagę sugestie badaczy, ale przede wszystkim samych respondentów, wydaje się, że jej
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głównym zadaniem nie jest podnoszenie poziomu seksualności danej osoby, ale akceptacja
i okazanie wsparcia (Steelman, Hertlein, 2016). Terapeuta powinien jasno i klarownie
wyjaśnić klientowi, znaczenie istotnych terminów, pojęć i kategorii z zakresu tożsamości
aseksualnej tak, by mógł on jak najbardziej precyzyjnie określić swoje indywidualne potrzeby
i pragnienia, jak również pokazać mu, w jaki sposób rozmawiać o aseksualności z innymi.
Osoby aseksualne, bardzo często mierzą się, bowiem nie tylko ze swoimi własnymi
sprzecznymi uczuciami (zmieszanie i wątpliwości co do swojej tożsamości, nie zrozumienie
własnych reakcji), ale również z krytyką i przykrymi uwagami ze strony otoczenia. Wiedza
o aseksualności, zwłaszcza w kontekście problematyki bliskich relacji, nabiera szczególnego
znaczenia, w momencie, gdy klientem terapeuty jest para o odmiennych tożsamościach.
W niniejszej pracy, doświadczenia badanych pokazały między innymi, odmienny od ich
seksualnych partnerów, sposób definiowania miłości, związku, rozumienia intymności czy
stosunek do bliskości seksualnej. Problemy, z jakimi tego typu pary mogą zwrócić się do
seksuologa dotyczyć będą zaburzonej komunikacji związanej, np. z brakiem zgody na
stosunki seksualne, brakiem zgody co do częstości tych stosunków, poczuciem odrzucenia
i braku pożądania jednego z partnerów lub poczuciem wzmożonej kontroli drugiego. Ponadto
u niektórych par może pojawić się sytuacja, w której seksualnego partnera łączą zbliżenia
seksualne z kimś spoza związku (kwestia aseksualności miesza się wtedy z problemem
niewierności) lub sytuacja, gdy partnerzy nie są świadomi, iż jeden z nich posiada tożsamość
aseksualną, a brak zrozumienia swojego zachowania i reakcji, skutkuje wizją zakończenia
relacji (Steelman, Hertlein, 2016, s.90).
Celem prawidłowo rozumianej terapii, we wszystkich powyższych przykładach, nie
jest (jak widzieliby to partnerzy seksualni) zmiana tożsamości osoby aseksualnej, ale pomoc
obejmująca diadę. Kluczowe staje się rozpoznanie indywidualnych granic obojga partnerów
i wzrost ich umiejętności komunikacyjnych tak, by potrafili ze sobą rozmawiać. Prowadzona
w taki sposób terapia pozwala zrozumieć odmienne perspektywy oraz podjąć pod okiem
terapeuty, próbę znalezienia rozwiązania sytuacji i podniesienia, jakości relacji intymnej (np.
poszerzenia spectrum aktywności seksualnych tak, by odnaleźć te preferowane przez obu
partnerów). Według Gupty proces ten musi przebiegać dwutorowo. Z jednej strony powinien
zmierzać ku temu by zwiększać poczucie komfortu osoby aseksualnej wobec aktywności
seksualnej, z drugiej zmieniać oczekiwania dotyczące aktywności seksualnej u partnera
seksualnego w taki sposób, by nie wywierał on niechcianej presji (Gupta, 2017). Bycie
w związku nie może opierać się, jak ma to często miejsce, na nadziei partnerów na zmianę
tożsamości drugiego z nich (nie da się bowiem nabyć lub wyzbyć pociągu seksualnego), ale
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musi opierać się na nadziei wzajemnego dopasowania się i zrozumienia swoich tożsamości.
Bazą dla tak rozumianej terapii, a zarazem jednym z jej etapów, staje się edukacja pary,
a zaproponowany model negocjowania tożsamości aseksualnej może w tym świetle posłużyć,
jako pomoc dydaktyczna.
W tym świetle, kluczowym elementem terapii staje się poniekąd pomoc klientowi
(jak i jego partnerowi) w akceptacji tożsamości aseksualnej. Taki sposób postępowania
przywołuje

na

myśl

w

pewnym

sensie

charakter

terapii

afirmatywnej

osób

nieheteronormatywnych, w której akceptacja swojej seksualności i zmiana negatywnego
sposobu myślenia o sobie samym, staje się bazą i głównym zadaniem terapeuty. Jak wskazuje
literatura przedmiotu, podejście afirmatywne cieszy się popularnością zarówno w środowisku
LGBT jak i coraz częściej wśród terapeutów (Langdridge, 2007). Darren Langridge
podkreśla, że tego typu terpia jest niczym innym jak postępowaniem, w którym na plan
pierwszy wysuwa się etyka zawodowa, uwzględniająca specyficzne potrzeby i wymagania
tożsamości homoseksualnej i szacunek względem odmiennej seksualności klienta
(Langdridge, 2007). Proces terapeutyczny obejmuje kilka faz, które obrazują zmagania klienta
się z akceptacją swojej nowej tożsamości. Trudność ta, jest najczęściej wynikiem
dominującego w kulturze zjawiska heteroseksizmu (ang. heterosexism). Herek definiuje go,
jako system ideologiczny, który zaprzecza, oczernia i stygmatyzuje każdą nie-heteroseksualną
formę zachowania, tożsamości, związku lub społeczności (Herek, 1992, s. 89, za: Langdridge,
2007, tłum. własne). W obliczu poczucia wyobcowania i problemów jakie nastręcza osobom
homoseksualnym brak aprobaty społecznej, z pomocą przychodzi terapia, która podkreśla i
uzasadnia wartość człowieka akceptując go w pełnym tego słowa znaczeniu.
Taki charakter terapii jest również wskazany w przypadku osób aseksualnych,
tworzącch kolejną mniejszość, zmagającą się z podobnym mechanizmem dyskryminacji
(MacInnis, Hodson, 2012). W tym przypadku, miejsce dominacji orientacji heteroseksualnej
zajmuje dominacja orientacji seksualnej w ogóle, gdzie odczuwanie pociągu seksualnego staje
się swego rodzaju normą społeczną. Celem terapii, byłby zatem proces odnajdywania siebie
w seksualnym świecie i uprawomocnienia w nim swojej aseksualnej tożsamości. Zdaniem
Kathleen Ritter i Anthonyego Terndrupa, akceptacja odmiennej seksualności klienta to
pierwszy i zasadniczy krok dla jego efektywnej terapii (Ritter, Terndrup, 2002). Takiej
akceptacji pragną również osobą aseksualne. Potwierdza to Decker pisząc, że najlepszą formą
terapii jest taka, w której osoba aseksualna wie iż jej tożsamość jest aprobowana i wspierana
(Decker, 2015, s.132). Wydaje się więc, że pomimo różnicy w zakresie odczuwanego bądź
nie, pożądania, obie mniejszości seksualne będą charakteryzować podobne potrzeby i
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oczekiwania względem praktyki psychologicznej. Badania nad charakterem terapii osób
LGBT wskazały, jaki typ sytuacji i relacji terapeutycznej jest oceniany przez nie najbardziej
pozytywnie. Okazało się, że obok kontaktu terapeutycznego, który winien cechować się
ciepłem, zaufaniem, szacunkiem i chęcią wysłuchania danej osoby, istotnym czynnikiem stała
się również afirmatywna postawa terapeutów wobec tożsamości klienta. Charakteryzowało ją
poszanowanie wyborów, uczuć i zachowania klienta będących wynikiem własnej orientacji
oraz wsparcie w procesie identyfikacji swojej tożsamości (Israel, Gorcheva , Burnes, Walther,
2008, s.300). Na taki rodzaj pomocy czeka środowisko osób aseksualnych, dla których
odkrycie i konfrontacja swojej aseksualności ze społecznymi oczekiwaniami staje się często
ogromnym wyzwaniem.
Podsumowując powyższe rozważania, warto pamiętać, że tylko postawa akceptacji i
otwartości względem drugiego człowieka, pozwala na prawdziwe jego poznanie. Nawiązując
do słów Decker (które stały się mottem wstępu w niniejszej pracy), wydaje się, że to właśnie
miała na myśli autorka mówiąc o spotkaniu w połowie drogi, za którym kryło się zaproszenie
do zrozumienia osób aseksualnych.
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Appendix 1.
PROTOKÓŁ WYWIADU

 Przywitanie respondenta, przypomnienie tematu i celu badań.
Cześć, dziękuję że zgodziłeś/aś się ze mną spotkać i udzielić mi wywiadu. Celem naszej
rozmowy jest poznanie zjawiska aseksualności, zwłaszcza w kontekście bliskich związków
i relacji. Pytania jakie Ci zadam to pytania otwarte, prosiłabym abyś w miarę możliwości
starał/a się odpowiadać jak najobszerniej i odnosić się do swojego doświadczenia. Nie
przejmuj się jeśli będziesz potrzebować chwili na zastanowienie. Ponieważ zależy mi na
Twojej osobistej opinii, nie kieruj się tym co powszechnie uważa się na dany temat, ale
postaraj się przedstawić mi swój subiektywny punkt widzenia.

OBSZARY TEMATYCZNE I PYTANIA BADAWCZE:

o TOŻSAMOŚĆ ASEKSUALNA
Czym dla Ciebie jest aseksualność/ jak ją rozumiesz? (W czym przejawia się Twoja
aseksualność?, Jak rozumiesz pociąg seksualny?)

Czy możesz opowiedzieć w jaki sposób określiłeś/aś swoją tożsamość? (Kiedy to
było?, Co poczułeś/aś w związku z tym?)

Czy widzisz jakiś związek między swoją tożsamością, a tym jak wygląda Twoje
życie?
Jak spostrzega Cię twoje otoczenie? (Czy ktoś wie, że jesteś osobą aseksualną?, W jaki
sposób się dowiedzieli?, Jak zareagowali?)

Co czujesz się w związku z tym, że jesteś osobą aseksualną?
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o ZWIĄZKI I BLISKIE RELACJE
Czym dla Ciebie jest miłość?
Czy widzisz jakieś różnice między pojęciem przyjaźni i miłości?
Czym dla Ciebie jest zazdrość w związku? (Czy możesz opowiedzieć o sytuacji w której
odczuwałeś/aś zazdrość?)

Czy możesz opowiedzieć o swoim doświadczeniu bycia w związku/bliskiej
relacji? (Czy Twój partner także był aseksualny? Jak to się stało, że zaczęliście się
spotykać?, Jak się czułeś/aś będąc w bliskiej relacji?, Co było najtrudniejsze?, Czy
powiedziałeś/aś partnerowi o swojej tożsamości?)

Jak chciałbyś/chciałabyś by wyglądał Twój idealny związek z drugą osobą?
(Czym by się charakteryzował?, Jaki byłby partner tej relacji?)

o SEKS I SYTUACJE INTYMNE W ZWIĄZKU
Czym dla Ciebie jest/ Jak rozumiesz seks?
Czy kiedykolwiek uprawiałeś seks lub miałeś inne doświadczenia seksualne? (Jak
czułeś/aś się w sytuacji intymnej? Jak zachowywał się partner?, Kto przejawiał inicjatywę?,
Jakie była Twoja motywacja?, Co czułeś po sytuacji zbliżenia?)

Czy kiedykolwiek odczułeś pożądanie/ podniecenie?
Czy odczuwasz potrzebę masturbacji? (Jak się wtedy czujesz? Czy myślisz o czymś
podczas masturbacji? Jaka jest motywacja?)

 Zakończenie spotkania i podziękowanie
Czy chciałbyś/chciałabyś jeszcze dodać coś, o co nie zapytałam, a wydaje Ci się ważne?
Dziękuję za spotkanie i rozmowę!
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Appendix 2.

Ogłoszenie o badaniu zamieszczone na forum internetowym SEA

Witam serdecznie,
Nazywam się Anna Strzelczak, jestem doktorantką w Instytucie Psychologii UJ w Krakowie,
gdzie głównie zajmuję się badaniem seksualności człowieka oraz prowadzeniem zajęć z tego
zakresu. Piszę na forum w sprawie badań z udziałem osób aseksualnych. Moja praca
doktorska zatytułowana jest "Tożsamość osób aseksualnych a ich funkcjonowanie w bliskich
związkach". Poszukuję osób chętnych (pełnoletnich i identyfikujących się jako aseksualne) do
udziału w badaniach jakościowych właśnie dla potrzeb tej pracy doktorskiej. Badanie polega
na wywiadzie przeprowadzonym bezpośrednio „w cztery oczy” albo przeprowadzonym przez
komunikator skype.
Postaram się dołożyć wszelkich starań aby osoby, które zdecydują się na udział w badaniu
czuły się komfortowo. Oczywiście badanie jest anonimowe, a mnie jako psychologa
obowiązuje etyka zawodowa. Wynagrodzenie za udział w badaniu wynosi 40zł, w przypadku
gdy dana osoba poleci inną (i ta również udzieli wywiadu) wypłacane jest dodatkowe
wynagrodzenie 20zł.
Wiem, że obecność osób prowadzących badania nie zawsze jest mile odbierana na forach, ale
uważam, że każda naukowa publikacja i rzetelne badania stanowią cenny wkład w wiedzę.
Więcej publikacji o aseksualności to większa wiedza społeczeństwa na ten temat,
a w przyszłości większy poziom zrozumienia i tolerancji.
Chciałabym również, na ile to możliwe, uwiarygodnić swoją osobę aby rozwiać wątpliwości
co do prawdziwych danych. Poniżej znajduje się link do artykuły mojego współautorstwa.
http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_6_2013/1123IniewiczPsychiatrPol6_201
3.pdf
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w badaniu, proszę Cię o kontakt na jeden z moich
adresów mailowych, w celu ustalenia szczegółów: anna.strzelczak@doctoral.uj.edu.pl lub
strzelanna@gmail.com
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Jeszcze raz dziękuję i proszę również o "nie zaśmiecanie wątku" krytycznymi komentarzami.
Udział w badaniach jest przecież dobrowolny.
Pozdrawiam serdecznie i bardzo liczę na Waszą pomoc!
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