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P E  BIOLOGICZNA I P E  SPO ECZNO-KULTUROWA 
A ZWI ZKI INTYMNE POLAKÓW

Celem bada , których wyniki prezentowane s  w artykule by o poznanie znaczenia p ci 
spo eczno-kulturowej dla bycia w zwi zku lub ycia bez partnera oraz dla postrzegania norm, 
reguluj cych intymne relacje partnerów w zwi zkach. Odpowiedzi na postawione pytania 
badawcze zosta y sformu owane na podstawie wyników bada  z 2011 roku (reprezentatywna 
próba 3206 Polaków w wieku 15–59 lat). W badaniach zastosowano technik  wywiadu bez-
po redniego (osobistego), ankiet  oraz Inwentarz do oceny P ci Psychologicznej (IPP). 

Wyniki pokazuj , e p e  biologiczna, a w ród kobiet i m czyzn równie  p e  spo eczno-
-kulturowa, ró nicuj  bycie w zwi zku i plany matrymonialne oraz pogl dy na temat seksu 
przedma e skiego i relacji seksualnych w zwi zkach. Stwierdzono, e w zwi zkach formal-
nych lub nieformalnych s  cz ciej kobiety o tradycyjnych pogl dach na temat kobieco ci 
i m sko ci oraz androgyniczne. Samotnie yj  najcz ciej kobiety o niestereotypowych po-
gl dach na temat kobieco ci i m sko ci. W przypadku m czyzn, najcz ciej w zwi zku yj  
m czy ni androgyniczni, a singlami przewa nie s  m czy ni, którzy w ocenie siebie nie 
odwo uj  si  do kulturowych deÞ nicji kobieco ci i m sko ci. 

G ówne poj cia: gender; zwi zki intymne; alternatywne formy ycia ma e sko-rodzin-
nego; stosunek do ma e stwa; zachowania seksualne.

Wprowadzenie

yjemy w czasach globalnej rewolucji stylu ycia w zakresie zwi zków in-
tymnych, twierdzi Anthony Giddens (2007: 260), podkre laj c, e nie ma dzisiaj 
przeobra e  powa niejszych od tych, które dziej  si  w obr bie ma e stwa, ro-
dziny, ycia osobistego i relacji emocjonalnych. Jego zdaniem, przemiany w ob-
szarze zwi zków intymnych maj  dzi  charakter globalny, a ich uwarunkowania 
i konsekwencje obserwowane s  w ró nych miejscach na wiecie, chocia  specyÞ -
kacje s  zró nicowane lokalnie. ród o tych przemian tkwi w trzech równolegle 
przebiegaj cych rewolucjach – rewolucji postindustrialnej, rewolucji cyklu ycia 
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i rewolucji w zakresie edukacji psychologicznej. Pierwsza zwi zana jest ze wzra-
staj c  niezale no ci  kobiet od m czyzn dzi ki wykszta ceniu, pracy zawodowej, 
zmianom równo ciowym, opó nieniu urodzin pierwszego dziecka i spadku liczby 
posiadanych dzieci. Druga dotyczy zmian zwi zanych z wyd u eniem czasu ycia. 
Trzecia z rewolucji wi e si  ze wzrostem reß eksyjno ci jednostek w zakresie ycia 
intymnego oraz rodzinnego i jest konsekwencj  edukacji psychologicznej na temat 
funkcjonowania zwi zków, pod wp ywem której wzmacniany jest model partnerski 
(Skolnick i Skolnick red. 2007; por. Szlendak 2010: 394).

Rewolucje te wpisuj  si  w proces indywidualizacji, który zdaniem Urlicha Bec-
ka i Elizabeth Beck-Gernsheim (1995) jest jedn  z cech „nowej ery w stosunkach 
intymnych”. Indywidualizacja, wed ug tych autorów, przejawia si  w trzech wymia-
rach zmian: wyswobodzeniu z tradycyjnych, historycznie danych form spo ecznych 
i wi zi, utracie stabilno ci jako konsekwencji odrzucania tradycyjnych przekona  
dotycz cych dzia ania, wiary i norm oraz ponownej integracji, czyli pojawieniu si  
nowego rodzaju wi zi spo ecznych. Te trzy wymiary pozostaj  w cis ym zwi zku 
z po o eniem yciowym oraz samo wiadomo ci  i przejawiaj  si  z jednej strony 
w dezintegracji wcze niejszych form spo ecznych, z drugiej w wymaganiach sta-
wianych jednostkom. Znamienne dla tej sytuacji jest os abienie wp ywu na funkcjo-
nowanie jednostki takich kategorii jak: status spo eczny, role p ci i rodzina, na rzecz 
wi kszej kontroli i przymusu ze strony rynku pracy i jego instytucji (Beck i Beck-
-Gernsheim 2002: 2). Zwi zany z indywidualizacj  wzrost mo liwo ci i konieczno-
ci adresowanych do jednostki przyczyni  si  niew tpliwie do zmian postaw wobec 

jednostki i zmian postaw samych jednostek. Zosta y one uwolnione od tradycyjnych 
wi zi spo ecznych i zobowi za , a klasa, p e  i wi zy rodzinne przesta y wyzna-
cza  biograÞ e osobiste. W wyniku tych przemian wzros a liczba dopuszczalnych 
moralnie i praktycznie wyborów formy ycia, a wspó czesne biograÞ e staj  si  „sa-
moreß eksywnymi” konstruktami. W kontek cie ycia intymnego indywidualizacja 
i samorealizacja, zdaniem Becka (2002: 178), wp ywaj  bezpo rednio na pojawia-
j ce si  sprzeczno ci mi dzy wymaganiami: rynku pracy i partnerstwa oraz mi dzy 
rolami rodzinnymi i zawodowymi. W konsekwencji mamy do czynienia z sytuacj  
swoistego „konß iktu interesów” mi dzy mi o ci , rodzin  i osobist  wolno ci . Przy 
tym mi o  i wolno  osobista sta y si  dzi  wa niejsze ni  kiedykolwiek i sta y 
si  wa ne jednocze nie. Wspó czesne zwi zki coraz rzadziej opieraj  si  na uwa-
runkowaniach ekonomicznych czy powinno ciach wobec dzieci, a coraz cz ciej 
na intymno ci i pragnieniu odczuwania szcz cia we dwoje. Ich podstaw  sta a si  
mi o , która jest temporalnie zmienna (Szlendak 2010: 405).

ycie intymne, w efekcie tych zmian, znajduje si  w fazie przechodzenia od ho-
mogeniczno ci w kierunku heterogeniczno ci i od stabilno ci do zmiany, a istotnym 
aspektem tego przej cia jest oddalanie si  od modelu tradycyjnego tzw. patriarchal-
nego. Dotychczasowy kulturowy re im p ci – odwo uj c si  do terminologii Roberta 
Connella (1987) – jest przedeÞ niowywany. Zmiany w relacjach mi dzy kobietami 
i m czyznami wp ywaj  bowiem bezsprzecznie na dynamik  zwi zków intymnych, 
emocjonalnych (w tym ma e stwa), seksualno ci i wychowywania dzieci. W Polsce 
za obserwowalne wska niki tych zmian przyjmuje si  zmniejszenie si  liczby zawie-



P E  BIOLOGICZNA I P E  SPO ECZNO-KULTUROWA A ZWI ZKI INTYMNE POLAKÓW 15

ranych ma e stw, wzrost znaczenia kohabitacji, podwy szanie wieku zawierania 
pierwszego ma e stwa przez m czyzn i kobiety, wzrost redniego wieku kobiet 
rodz cych pierwsze dziecko, wzrost liczby rodzin zrekonstruowanych i ma e stw 
powtórnych oraz rodzin monoparentalnych, obni enie poziomu dzietno ci i nasile-
nia procesu nuklearyzacji rodzin (Slany i Kluzowa 2005; Slany 2006; Warzywoda-
-Kruszy ska 2004; Kwak 2005). 

W socjologii analiz przemian ycia rodzinno-ma e skiego dokonuje si  za-
zwyczaj osadzaj c je w paradygmacie zmiany spo ecznej, coraz cz ciej czonym 
z perspektyw  gender. Takie uj cie, przyj te w prezentowanym artykule, pozwala 
bowiem na ukazanie ma e stwa i rodziny w aspekcie dynamicznym, na tle prze-
obra e  spo ecze stwa i w relacji do p ci spo eczno-kulturowej (zob. Slany 2011). 
W tym tek cie przedmiotem zainteresowania uczyniono zmiany w zakresie zwi z-
ków intymnych Polek i Polaków. Przyjmuj c, e wspó czesne kobiety i m czy ni 
s  kategoriami bardzo zró nicowanymi wewn trznie, podj to prób  rozpoznania sto-
sunku do bycia w zwi zkach wewn trz kategorii p ci biologicznej. Zaprezentowane 
poni ej wyniki bada  mia y pokaza  ró norodno ci w obszarze relacji intymnych 
kobiet i m czyzn, reprezentuj cych odmienne typy p ci spo eczno-kulturowej. Jako 
czynnik odzwierciedlaj cy przemiany spo ecznego funkcjonowania kobiet i m -
czyzn w obszarze zwi zków intymnych zastosowano perspektyw  gender. Koncep-
cja p ci spo eczno-kulturowej stanowi a w badaniach jednocze nie swoiste narz -
dzie bada , jak i perspektyw  analityczn . Koncepcja ta, jak zauwa a Anna Titkow 
(2001: 58, 2011: 37), dotyczy bowiem tych wszystkich cech kobiet i m czyzn, które 
s  zró nicowane zale nie od kontekstu spo ecznego, a zatem obejmuje to wszystko, 
co jest zmienne i uwarunkowane spo ecznie. W obliczu zmieniaj cych si  sposobów 
realizowania ról spo ecznych zwi zanych z p ci  wydaje si  ona dawa  mo liwo  
wnikliwego uchwycenia zmian w obszarze zwi zków intymnych wspó czesnych 
Polaków, umo liwiaj c tym samym szans  poszerzenia socjologicznej perspektywy 
badawczej.

Nowe formy rodziny czy alternatywy do ma e stwa i rodziny? 
Perspektywy rozwa a  nad przemianami zwi zków intymnych

Przeobra enia zwi zków intymnych najcz ciej analizowane s  w kontek cie 
ma e stwa i rodziny. Pojawiaj ce si  alternatywne formy ycia rodzinnego roz-
patrywane s  z perspektywy uwzgl dniaj cej ich znaczenie dla trwa o ci i zmiany 
tradycyjnego modelu. W literaturze przedmiotu wskaza  mo na na trzy dominuj ce 
sposoby interpretowania przemian rodziny. Pierwszy z nich traktuje je jako powsta-
nie rodziny neotradycyjnej, drugi natomiast ujmuje je jako rewolucj  w strukturze 
rodziny. Trzecie podej cie podkre la sytuacj  wspó wyst powania tradycyjnych 
i nowych warto ci urzeczywistniaj cych zarówno zmiany, jak i kontynuacj  (Eliot 
1986: 36 za Kwak 2005: 50). 

W pierwszym podej ciu pojawiaj ce si  formy ycia ma e sko-rodzinnego ana-
lizowane s  jako nowe formy rodziny, które nie ró ni  si  znacz co od tzw. trady-
cyjnej. Zwi zki typu kohabitacja, ycie w pojedynk  w tym uj ciu stanowi  raczej 
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form  przej ciow  w yciu jednostek i s  traktowane jako wska niki odraczania 
ma e stwa ni  rezygnacji z niego w perspektywie prospektywnej. Sytuacja osób 
rozwiedzionych czy samodzielnie wychowuj cych dzieci równie  traktowana jest 
jako etap przej ciowy – ponowne ma e stwo i za o enie rodziny po rozwodzie jest 
traktowane docelowo, a pojedynczy rodzice nazywani s  rodzin  monoparentaln  
(Chester 1986; por. Eliot 1996: 36).

Stanowisko drugie, ujmuj ce przemiany ycia rodzinnego w kategoriach rewolu-
cji transformacyjnej struktury rodziny, analizuje je z perspektywy mo liwo ci i wy-
borów oraz odej cia od dominacji jednego modelu na rzecz pluralizmu wspó cze-
snych zwi zków seksualnych i rodzicielskich zdecydowanie ró ni cych si  od tych 
znanych z przesz o ci. Te dwa podej cia wyra nie ró ni  si  mi dzy sob : pierwsze 
sugeruje, e wspó czesne wzory zachowa  seksualnych i rodzicielskich stanowi  
swoist  odmian  tradycyjnego stylu – zostaje utrzymana ci g o  strukturalna i podo-
bie stwo, w drugim za  wskazuje si  na zmian  i ró norodno . Trzecia perspektywa 
interpretacji zmian wskazuje na wspó wyst powanie tradycyjnych i liberalnych war-
to ci oraz wzorów zachowania, czego konsekwencj  jest ró norodno  form ycia 
ma e sko-rodzinnego – zarówno tradycyjnych, jak i alternatywnych (Eliot 1996; 
por. Kwak 2005: 50–53). Jednocze nie wskazuje si , e alternatywne do tradycyjnej 
rodziny nuklearnej formy zwi zków istnia y zawsze, now  jako  natomiast stanowi 
poziom ich rozpowszechnienia (Duberman 1974; Slany 2002).

Konsekwencj  ró nych perspektyw postrzegania zmian zwi zków intymnych 
jest ró norodno  i niejednoznaczno  poj , którymi pos uguj  si  badacze identy-
Þ kuj c czy wyró niaj c nowe formy zwi zków. Wpisuj ce si  w pierwsz  perspek-
tyw  opracowania – zarówno te klasyczne, jak i nowsze – deÞ niuj  pojawiaj ce si  
i zyskuj ce coraz bardziej na popularno ci formy „bycia razem” jako modele alter-
natywne do tradycyjnej rodziny nuklearnej. W ród nich wyró nia si : ma e stwa 
grupowe, rodziny wspólnotowe, niezam ne ma e stwa, rodziny bez dzieci z pra-
cuj cymi partnerami, rodziny z dzie mi z pracuj cymi rodzicami, rodziny z jednym 
rodzicem, rekonstruowane rodziny (Duberman 1974). Proponuje si  tak e podzia  na 
rodziny nuklearne tradycyjne, niby-rodziny (DINKS, single, uk ady sieciowe senio-
rów) i alternatywne modele rodziny (niezam na kohabitacja, grona przyjacielskie, 
zwi zki jednop ciowe, „samotni” rodzice) (Szlendak 2010: 465).

W klasyÞ kacjach reprezentuj cych drugie stanowisko (Buunk 1983; Macklin 
1980; Bernardes 1997) wskazuje si  na alternatywy do ma e stwa i rodziny, i inter-
pretuje w kategoriach nowych form zwi zków intymnych. Proponuje sie tu bardziej 
szczegó owe rozró nienia: alternatyw dla ma e stwa ( ycie w pojedynk , nieza-
m na kohabitacja, zwi zki jednop ciowe) oraz alternatywy w ma e stwie (uk ady, 
w których ony pracuj  zawodowo, dobrowoln  bezdzietno , seks pozama e ski) 
(Buunk 1983: 308).

Trzeci  z perspektyw – eksponuj c  wspó wyst powanie – reprezentuj  klasyÞ ka-
cje podkre laj ce istnienie alternatywnych form ycia ma e sko-rodzinnego (Kwak 
2005: 89). Wskazuje si  w nich na alternatywy paralelne wzgl dem ma e stwa, któ-
re nie zast puj  rodziny tradycyjnej (np. kohabitacja), alternatywy w czone, które 
wynikaj  ze zmian relacji damsko-m skich, jednak nie neguj  tradycyjnych warto ci 
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i funkcji rodziny – struktura pozostaje niezmienna, ale zmianie ulegaj  pewne tre-
ci (np. ma e stwa wizytowe) oraz alternatywy dla rodziny, które stanowi  pe n  

alternatyw  dla tradycyjnej rodziny nuklearnej – ze wzgl du na struktur  z tradycyj-
n  rodzin  nuklearn  si  wykluczaj  (np. grona przyjacielskie, zwi zki jednop cio-
we) (Adams 1995: 412–429 zob. Kwak 2005: 89). Okre lenie alternatywne formy 
ycia ma e sko-rodzinnego deÞ niowane jest tu jako uk ady wzajemnych powi za  

seksualnych i rodzinnych, które nie s  usankcjonowane prawnie i/lub nie posiadaj  
biologicznego rodzicielstwa. Stanowisko takie w ród polskich badaczy problemu 
zdaj  si  przejawia  Anna Kwak (1994, 2001, 2005) i Krystyna Slany (2002, 2012).

 W niniejszym artykule przyj to trzeci  z perspektyw analiz uznaj c, e mimo i  
pluralizm zwi zków sta  si  realno ci , to trudno mówi  o jednoznacznej akceptacji 
tego faktu. Jak zauwa aj  bowiem badacze problemu (Eliot 1996; por. Kwak 2005: 
50–53, 82–83), przedma e ski seks jest akceptowany, ale pozama e ski – cho-
cia  powszechnie wyst puj cy – ju  nie, kohabitacja jako etap przed ma e stwem 
wzbudza coraz mniej polemiki, ale jako d ugotrwa a alternatywa nie jest aprobo-
wana. Mimo e zwi zki jednop ciowe sta y si  bardziej widoczne, to wci  nie cie-
sz  si  akceptacj  i pod wzgl dem prawnym w wielu krajach s  dyskryminowane. 
Samotne rodzicielstwo, mimo swojej powszechno ci, nadal postrzegane jest jako 
sytuacja niekorzystna dla dziecka, a ma e stwo, wbrew statystykom informuj -
cym o coraz wi kszej liczbie rozwodów, traktowane jest jako najwa niejsza war-
to . Równie  w relacjach wewn trz zwi zków dostrzec mo na powierzchowno  
zmian, np. partnerstwo w zwi zkach dwóch pracuj cych osób nadal ma charakter 
pozorny obci aj c przede wszystkim kobiety obowi zkami domowymi.

Za o enia teoretyczne i metodologiczne bada

W celu rozpoznania p ci spo eczno-kulturowej odwo ano si  do koncepcji sche-
matów p ci i kszta towania si  to samo ci p ciowej autorstwa Sandry Lipsitz Bem 
(1974, 1981, 2000). Teoria Bem zawiera pewne aspekty teorii poznawczo-rozwojo-
wych oraz teorii spo ecznego uczenia. Kszta towanie si  p ci spo eczno-kulturowej 
analizowane jest tu jako szczególny proces enkulturacji (wrastania w kultur ) lub 
socjalizacji, w ramach którego zinstytucjonalizowane praktyki spo eczne programu-
j  codzienne do wiadczenia jednostki tak, aby wpasowywa y si  one w wyznaczo-
ne matryce kultury w okre lonym spo ecze stwie, czasie i miejscu. Jednocze nie 
przekazy te okre laj  i warto ciuj  znacz ce kulturowo ró nice mi dzy cz onkami 
danej kultury. Przekazy te Bem nazywa pryzmatami p ci, deÞ niuj c je jako ukryte 
za o enia dotycz ce p ci i p ci spo eczno-kulturowej, które s  zakorzenione zarówno 
w praktykach oraz normach spo ecznych i kulturowych jaki i w psychice jednostek. 
Wyró nia ona trzy pryzmaty: polaryzacja p ciowa, androcentryzm i esencjalizm bio-
logiczny. Efektem polaryzacji p ciowej jest fakt, e w spo ecznej ocenie kobiety 
i m czy ni s  postrzegani jako fundamentalnie odmienni od siebie, ale tak e to, e 
ró nica ta konstruuje centraln  zasad  organizuj c  ycie spo eczne. Androcentryzm 
lokuje kobiety w sytuacji podrz dno ci do m czyzn i utrwala wci  istniej ce prze-
konanie, e to m skie zachowania stanowi  normatywne standardy oceny – szcze-
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gólnie w sferze publicznej, która by a domen  m czyzn. Esencjalizm biologiczny 
wed ug za o e  koncepcji Bem ma moc uprawomocniaj c  dwa pierwsze pryzmaty 
przez traktowanie ich jako naturalnej i nieuniknionej konsekwencji wrodzonych ró -
nic mi dzy p ciami. 

W swojej teorii Bem neguje ide  p ci pojmowanej jako kontinuum z kobieco ci  
i m sko ci  na przeciwleg ych kra cach wprowadzaj c nowe poj cie p ciowo ci – 
jako dwóch niezale nych dymensji osobowo ci. W my l jej koncepcji kobieco  nie 
jest zaprzeczeniem m sko ci i odwrotnie, ale wymiary te si  uzupe niaj . Autorka 
przyjmuje, e ludzie ucz  si  w procesie socjalizacji kulturowych deÞ nicji kobieco ci 
i m sko ci, na które sk adaj  si  zarówno skojarzenia bezpo rednio zwi zane z p ci  
(np. anatomia), jak i dalsze, metaforyczne. Rezultatem tego s  poznawcze schematy 
p ci organizuj ce indywidualne style zachowania kobiet i m czyzn. Schematy p ci 
stanowi  kryterium regulacji zachowania jednostek i s u  do oceny oraz asymilacji 
nowych informacji przez klasyÞ kowanie osób, ich cech i zachowa  do kobiecej lub 
m skiej kategorii. S  one tak e podstaw  oceny w asnych zachowa  i pos ugiwania 
si  wymiarem kobieco ci i/lub m sko ci w odniesieniu do cech osobowo ci. 

Wyró nia si  tu cztery typy schematów: schemat okre lony – zgodny z wzora-
mi kobieco ci i m sko ci okre lonymi w modelu tradycyjnym. Pos uguj  si  nim 
jednostki, które ukszta towa y obraz w asnej osoby zgodnie z tradycyjnie okre lo-
nymi deÞ nicjami kobieco ci i m sko ci oraz charakteryzuj  si  du  gotowo ci  
do podejmowania zachowa  zgodnych z tradycyjnymi oczekiwaniami spo ecznymi 
(m scy m czy ni i kobiece kobiety); schemat okre lony krzy owo, jakim pos uguj  
si  osoby, które ukszta towa y obraz w asnej osoby w sprzeczno ci do tradycyjnie 
okre lonych deÞ nicji kobieco ci i m sko ci (kobiecy m czy ni, m skie kobiety); 
schemat androgyniczny – zak adaj cy istnienie jednostek, które cechuje integracja 
i komplementarno  w osobowo ci cech uznawanych tradycyjnie za m skie lub ko-
biece; schemat nieokre lony pod wzgl dem p ci spo eczno-kulturowej – charakte-
rystyczny dla osób s abo identyÞ kuj cych si  z kulturowo okre lonymi deÞ nicjami 
m sko ci i kobieco ci. Dwa ostatnie stanowi  swoist  alternatyw  tradycyjnego mo-
delu – kobieco  nie jest zaprzeczeniem m sko ci i odwrotnie, ale wymiary te si  
uzupe niaj . Koncepcja tak rozró nionych schematów p ci stanowi teoretyczn  baz  
inwentarza do oceny cech psychicznych zwi zanych z p ci , zbudowanego przez 
Bem – Bem Sex Role Inventory (BSRI) (Bem 1974: 155–162).

Teoria Bem zosta a przyj ta ze wiadomo ci  zg aszanych w stosunku do niej 
w tpliwo ci natury metodologicznej, jak i teoretycznej (Pedhazur i Tetenbaum 1979; 
Beere 1979, 1990; Lenney 1991). Wskazuje si  mi dzy innymi na kontrowersje 
zwi zane zarówno z trafno ci  i rzetelno ci  narz dzia BSRI, jak i zmienno ci  oraz 
nieokre lono ci  semantyczn  okre le  diagnozuj cych „kobieco ” i „m sko ” 
(Ballard-Reisch i Elton 1992; Hoffman i Borders 2001). Zwraca si  tak e uwag  na 
powielanie stereotypów dotycz cych cech przypisywanych kobietom i m czyznom 
(Payne 1985; Yarnold 1990; Spence 1984, 1991).

Cho  koncepcja Bem powsta a w latach osiemdziesi tych i bywa dzi  przez nie-
których badaczy postrzegana jako ma o inspiruj ca poznawczo (Hoffman i Borders 
2001), to odwo anie si  do niej w opisie wspó czesnego spo ecze stwa polskiego 
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wydaje si  uzasadnione. Koncepcja schematów p ci i androgynii rozumiana mo e 
by  bowiem jako swoista „forma” przystosowywania si  jednostek do b d cego 
w okresie przemian systemu ról p ci (Vedfelt 2004; Skogeman 2003), a tak  sytuacj  
mo na zaobserwowa  obecnie w Polsce. Badania pokazuj , e dominuj cym wspó -
cze nie modelem jest model mieszany (Chomczy ska-Miliszkiewicz 2002; Fuszara 
2002; Duch 2002), który czy (w ró nych proporcjach w zale no ci od rodowiska, 
grupy spo ecznej czy kategorii spo eczno-zawodowej) tradycyjne i równo ciowe 
wzory i tre ci ról p ciowych. 

Podkre li  nale y tak e, e Bem w swych za o eniach nie twierdzi, e deÞ nicje 
kulturowe przyswajane s  w sposób pasywny – osobowo  p ciowa (czy inaczej 
schemat p ci spo eczno-kulturowej) jest zarówno procesem, jak i produktem. Kultu-
rowe deÞ nicje ujmowane s  tu nie w kategoriach norm, ale raczej jako poznawcze 
typy dzia a . W tym rozumieniu s  one uzewn trzniane przez jednostk  na drodze 
aktywnego poszukiwania wzorów w ró nych kontekstach spo ecznych nacechowa-
nych p ciowo – w rozumieniu gender (Renzetti i Curran 2005: 116). Podej cie to 
mo na zatem uzna  za spójne z wspó czesnymi koncepcjami p ci spo eczno-kultu-
rowej, w których m sko  i kobieco  ujmowane s  procesualnie. Zastosowanie go 
nie pozwala co prawda wyja ni  dynamiki zmian w odniesieniu do autoidentyÞ kacji 
badanych, ale za o eniem bada , których wyniki zawarto w tym opracowaniu, by o 
raczej dokonanie „statystycznej fotograÞ i” intymnego ycia spo ecze stwa polskie-
go w perspektywie gender. 

Problematyka analiz podejmowanych w tym artykule zorganizowana by a wokó  
dwóch g ównych celów. Jednym z nich by o rozpoznanie struktury p ci spo eczno-
-kulturowej Polaków, drugim – diagnoza znaczenia p ci spo eczno-kulturowej dla 
bycia w zwi zku lub ycia bez partnera oraz dla postrzegania norm reguluj cych 
intymne relacje partnerów w zwi zkach. W ramach pierwszego celu zosta y sformu-
owane nast puj ce pytania badawcze: jaka jest p e  spo eczno-kulturowa Polaków 

i jakie cechy spo eczno-demograÞ czne j  ró nicuj ? Analizy obejmuj ce drugi pro-
blem koncentrowa y si  wokó  odpowiedzi na pytania: czy p e  spo eczno-kultu-
rowa ró nicuje stosunek do bycia w zwi zku (formalnym, nieformalnym) oraz czy 
ma ró nicuj ce znaczenie dla decyzji o yciu w pojedynk . Poszukiwano równie  
zwi zków mi dzy p ci  spo eczno-kulturow  a podgl dami na kwestie zwi zane 
z relacjami intymnymi i seksualnymi w sta ym zwi zku. Analizie poddano tak e do-
wiadczenia seksualne osób reprezentuj cych ró ne typy p ci spo eczno-kulturowej. 

W odniesieniu do poszczególnych problemów zastosowano odmienn  perspektyw  
analityczn  – w analizach z pierwszego obszaru problemowego p e  spo eczno-kul-
turowa badanych traktowana by a jako zmienna zale na, a w przypadku problematy-
ki okre lonej pytaniem drugim – rozpatrywana jako zmienna niezale na. 

Odpowiedzi na pytania badawcze zosta y udzielone na podstawie wyników ba-
da  przeprowadzonych w 2011 roku na reprezentatywnej próbie 3206 doros ych 
Polaków w wieku 15–59 lat. Dobór próby mia  charakter losowo-kwotowy. W ba-
daniu po czono dwie techniki zbierania danych: bezpo redni wywiad (osobisty) 
prowadzony przez przeszkolonego ankietera z respondentem i samodzielnie wy-
pe nian  ankiet . Szczegó owy opis metodologii bada  zawiera raport Seksualno  



ZBIGNIEW IZDEBSKI, EMILIA PAPRZYCKA I EDYTA MIANOWSKA 20

Polaków 2011 (Izdebski 2011). By a to kolejna, czwarta edycja ogólnopolskich ba-
da  Zbigniewa Izdebskiego i Polpharmy SA, dotycz cych seksualno ci Polaków. 
Po raz pierwszy jednak postawiono respondentom pytania dotycz ce p ci spo ecz-
no-kulturowej w czaj c do bada  projekt Izdebskiego i Emilii Paprzyckiej P e  

spo eczno-kulturowa Polaków. Do rozpoznania p ci spo eczno-kulturowej bada-
nych zastosowano Inwentarz do oceny P ci Psychologicznej (IPP) autorstwa Anny 
Kuczy skiej (Kuczy ska 1992). Narz dzie to zosta o opracowane na podstawie 
teoretycznych za o e  inwentarza do oceny cech psychicznych zwi zanych z p ci  
autorstwa Bem (BSRI). W celu ustalenia, czy istniej  ró nice we wskazaniach ba-
danych wynikaj ce z ich cech spo eczno-demograÞ cznych oraz p ci spo eczno-kul-
turowej w ramach okre lonych problemami badawczymi, w analizach pos u ono 
si  testem chi kwadrat1. 

P e  spo eczno-kulturowa Polaków – charakterystyka badanych 
w perspektywie gender

Przyj te kategorie p ci spo eczno-kulturowej tworz  nast puj c  struktur 2: po o-
wa badanych (47%) to osoby androgyniczne, jedna czwarta to osoby okre lone pod 
wzgl dem p ci spo eczno-kulturowej (25%), co pi ta osoba (19%) to osoba nieokre-
lona, a co dziesi ta to osoba o cechach krzy owych (9%). 

Analiza struktury p ci spo eczno-kulturowej z perspektywy kategorii cech spo-
eczno-demograÞ cznych wskazuje na ró nicuj ce znaczenie p ci, wieku i wykszta -

cenia3. Nie ma jednak podstaw do stwierdzenia zwi zku mi dzy miejscem zamiesz-
kania4 a p ci  spo eczno-kulturow . Równie  w ród osób deklaruj cych odmiennie 
swój stosunek do wiary struktura p ci spo eczno-kulturowej jest zbli ona we wszyst-
kich kategoriach5. 

W ród badanych udzia  zarówno kobiet, jak i m czyzn wynosi 50%. Osoby 
okre lone to cz ciej kobiety (kobiece kobiety – 30%) ni  m czy ni (m scy m -
czy ni – 21%). Natomiast rzadziej ni  m czy ni kobiety s  osobami nieokre lony-
mi (15%:24%) i okre lonymi krzy owo (m skie kobiety – 6%: kobiecy m czy ni – 
11%). Liczba osób androgynicznych w ród obu p ci jest zbli ona. Prawie po owa 

1 W badaniach przyj to poziom istotno ci alfa=0,01. O ró nicy istotnej statystycznie orzekano 
zatem, gdy wyznaczona przez program statystyczny p-warto  by a mniejsza od 0,01. Obliczenia 
wykonano w pakiecie statystycznym IBM SPSS Statistic. 

2 Braki danych w przypadku pyta  diagnozuj cych p e  spo eczno-kulturow  uniemo liwi y usta-
lenie tej p ci dla 11% badanych, którzy zostali wy czeni z dalszych analiz.

3 Struktura wieku: od 15 do 19 lat – 11%, od 20 do 29 lat – 23%, od 30 do39 lat – 23%, od 40 do 
49 lat – 19%, od 50 do 59 lat – 24%. Struktura wykszta cenia: podstawowe i ni sze – 8%, zasadnicze 
zawodowe i gimnazjalne – 39%, rednie i pomaturalne – 37%, licencjat i wy sze – 16%.

4 Struktura miejsca zamieszkania: wie  – 39%, miasto do 20 tys. mieszka ców – 13%, miasto od 
20 do 100 tys. mieszka ców – 20%, miasto powy ej 100 do 500 tys. mieszka ców – 17%, miasta 
powy ej 500 tys. mieszka ców – 11%.

5 Struktura stosunku do wiary: wierz cy i praktykuj cy – 44%, wierz cy i nieregularnie prakty-
kuj cy – 36%, wierz cy, lecz niepraktykuj cy – 16%, niewierz cy – 4%.
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kobiet i m czyzn to przedstawiciele tego typu p ci spo eczno-kulturowej. P e  bio-
logiczna istotnie statystycznie ró nicuje p e  spo eczno-kulturow  (wykres 1).

Wykres 1. Struktura p ci spo eczno-kulturowej ze wzgl du na p e  biologiczn  (w %)

ród o: opracowanie w asne

Poziom wykszta cenia istotnie statystycznie ró nicuje p e  spo eczno-kultu-
row . Wraz ze wzrostem poziomu wykszta cenia ro nie odsetek osób androgy-
nicznych, maleje za  udzia  nieokre lonych. Natomiast bez wzgl du na poziom 
wykszta cenia odsetek osób okre lonych i krzy owych pozostaje na zbli onym 
poziomie (wykres 2).

Wykres 2. Struktura p ci spo eczno-kulturowej ze wzgl du na poziom wykszta cenia (w %)

ród o: opracowanie w asne

Struktura p ci spo eczno-kulturowej zmienia si  wraz z wiekiem badanych. Im 
starszy badany, tym rzadziej jest to osoba androgyniczna, cz ciej nieokre lona pod 
wzgl dem p ci spo eczno-kulturowej. Na zbli onym poziomie w ró nych katego-
riach wiekowych pozostaje za  odsetek osób okre lonych i krzy owych. Odnotowa-
ne ró nice s  istotne statystycznie (wykres 3).



ZBIGNIEW IZDEBSKI, EMILIA PAPRZYCKA I EDYTA MIANOWSKA 22

Wykres 3. Struktura p ci spo eczno-kulturowej ze wzgl du na wiek (w %)

ród o: opracowanie w asne

Porównuj c uzyskane wyniki z wynikami bada  p ci spo eczno-kulturowej Pola-
ków, prowadzonymi przez Titkow (2011: 48) w latach 1998 i 2002 z zastosowaniem 
tego samego narz dzia, mo na zaobserwowa  wyra ne zmiany6. Porównanie wyni-
ków bada  z roku 2002 i 2011 pokazuje, e przez ostatnie dziesi  lat wzrós  o 17 
punktów procentowych odsetek osób androgynicznych (z 30% do 47%), a z 27% 
do 19% zmniejszy  si  odsetek osób nieokre lonych. W ród m czyzn wida  du e 
zmiany w liczebno ciach poszczególnych grup – wzrós  odsetek m czyzn andro-
gynicznych (z 32% do 44%), zmniejszy  si  natomiast odsetek m czyzn kobiecych 
(z 17% do 11%) i nieokre lonych (z 33% do 24%). Na zbli onym poziomie utrzymu-
je si  odsetek m skich m czyzn. W roku 2002 wynosi  19%, w badaniach w roku 
2011 – 21%.

Sytuacja wygl da nieco odmiennie w przypadku kobiet. Podobnie jak u m -
czyzn wida  wyra ny wzrost odsetka kobiet androgynicznych (z 29% do 49%), ale 
odsetek kobiecych kobiet zmniejszy  si  o 15 punktów procentowych (z 45% do 
30%), natomiast wzrós  o po ow  odsetek m skich kobiet (z 3% do 6%). Odse-
tek kobiet nieokre lonych pod wzgl dem p ci spo eczno-kulturowej, podobnie jak 
u m czyzn, zmala  (22%:15%). 

Odnotowane zmiany w strukturze p ci spo eczno-kulturowej pokazuj  znacz -
cy wzrost liczby osób androgynicznych, co mo na interpretowa  jako widoczny 
efekt os abienia dualizmu ról p ci i funkcjonowania jednostek w sytuacji dost p-
no ci ró norodnych wzorców kobieco ci i m sko ci. Wyniki te mog  oznacza , e 
nast puje odchodzenie od wzorców kobieco ci i m sko ci okre lonych modelem 

6 Badania w 1998 roku realizowano na próbie 1002 osób, a w 2002 roku na 1038-osobowej 
próbie ludno ci Polski w wieku 18–65 lat, która zosta a wylosowana z operatu Rz dowego Centrum 
Informatyki i PESEL.
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tradycyjnym. Jednocze nie widoczny jest wzrost liczby kobiet okre lonych krzy-
owo (m skich) – odwo uj cych si  w deÞ niowaniu siebie do cech okre lonych 

tradycyjnie jako m skie i spadek liczby kobiet okre lonych (kobiecych). Wyniki 
takie mo na interpretowa  jako wska niki wzrostu znaczenia m skich sposobów 
realizowania ról przez kobiety. wiadczy  to mo e o tym, e sk onno  wy sze-
go spo ecznego warto ciowania tego, co jest „m skie”, jest nadal aktualna i e 
kobiety jako bardziej „op acalne” i efektywne oceniaj  „m skie” sposoby „bycia 
w wiecie”, a wi c w ocenie w asnej osoby odnosz  si  do cech okre lanych jako 
m skie. Otrzymane wyniki pozwalaj  równie  na stwierdzenie, e mamy do czy-
nienia z sytuacj , kiedy cechy tradycyjnie uznawane za m skie zacz y by  tak e 
elementem wspó czesnej ró norodnej kobieco ci i sztywny podzia  na m skie/ko-
biece przestaje by  uzasadniony.

P e  biologiczna i spo eczno-kulturowa a preferowany model ycia 
ma e sko-rodzinnego

W ród cech wskazuj cych na tradycyjn  form  rodziny, wspó cze nie najcz ciej 
uto samian  z rodzin  nuklearn , wymienia si : trwa e „dozgonne” ma e stwo, y-
cie dwójki rodziców z dzie mi, m czyzn  jako g ównego ywiciela rodziny i spra-
wuj cego w adz , wy czno  seksualn , heteroseksualno , dwójk  doros ych osób 
w gospodarstwie rodzinnym. Nietradycyjne formy rodzinne alternatywne identyÞ -
kuje si  na podstawie takich wska ników, jak: ycie w pojedynk , zamieszkiwanie 
z partnerem bez formalnego lubu, wiadomie wybrana bezdzietno , jeden rodzic 
bez do wiadcze  ma e skich albo po rozwodzie, powtórne ma e stwo, ma e -
stwo egalitarne (w tym ma e stwo z dwójk  pracuj cych zawodowo ma onków), 
brak wy czno ci seksualnej, zwi zki jednop ciowe, wi cej ni  dwóch doros ych 
w gospodarstwie domowym (rodziny rozszerzone, komuny, grona przyjacielskie, 
uk ady sieciowe seniorów) (Macklin 1980: 906). 

Socjologowie do alternatywnych modeli ycia ma e sko-rodzinnego zaliczaj : 
osoby yj ce w pojedynk  (singli i singielki), kohabitacj , zwi zki typu DINKS – 
pary z podwójnym dochodem, ale intencjonalnie bezdzietne, zwi zki typu LAT, 
zwi zki i rodziny jednop ciowe, rodziny rekonstruowane po rozwodach, grona przy-
jacielskie, uk ady sieciowe osób starszych (Szlendak 2010: 463). W prezentowanych 
badaniach modele ycia rodzinnego zosta y zdiagnozowane w mniej ró norodnych 
wymiarach. Obok kategorii zwi zków ma e skich (formalnych) uj te zosta y ka-
tegorie zwi zków nieformalnych i ycia w pojedynk . W ród zwi zków nieformal-
nych wyró niono zwi zki osób deklaruj cych wspólne zamieszkiwanie z partnerem, 
jak i tych, którzy s  razem, ale mieszkaj  osobno. 

Przedstawienie wyników analiz, w których rozwa amy ró nicuj ce znaczenie 
p ci biologicznej i spo eczno-kulturowej dla intymnych zwi zków Polaków, roz-
poczniemy od zaprezentowania danych ilustruj cych struktur  badanych ze wzgl du 
na posiadanie partnera – bycie w sta ym zwi zku (tabela 1).
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Tabela 1.  P e  spo eczno-kulturowa i p e  biologiczna a pozostawanie w sta ym zwi zku 
(w %) 

KOBIETY M CZY NI Ogó-
em

KK AN NO KM Ra-
zem

MM AN NO KM Ra-
zem

ycie w pojedynk  27 22 32 40 26 33 28 40 36 32 29

W zwi zku formal-
nym (ma e stwo)

58 53 56 37 55 49 51 46 45 49 52

Zwi zek nieformalny, 
wspólne mieszkanie

6 10 6 11 8 7 8 7 4 7 7

Zwi zek nieformal-
ny, bez wspólnego 
mieszkania

9 15 6 12 11 11 13 7 15 12 12

N= 426 698 211 90 1425 296 624 340 161 1421 2846

Typy p ci spo eczno-kulturowej oznaczono skrótami: KK – kobiece kobiety, MK – m skie kobiety, MM – 
m scy m czy ni, KM – kobiecy m czy ni, AN – osoby androgyniczne, NO – osoby nieokre lone.

ród o: opracowanie w asne

Osoby b d ce w zwi zkach stanowi  71% badanych. Trzy spo ród czterech 
(74%) osób deklaruj cych posiadanie partnera s  w zwi zku ma e skim (52% 
wszystkich badanych). Zatem co czwarty badany posiadaj cy partnera to osoba 
b d ca w zwi zku nieformalnym (19% wszystkich badanych). W ród zwi zków 
nieformalnych przewa aj  (62%) zwi zki typu LAT, w których partnerów nie czy 
wspólne zamieszkiwanie (12% wszystkich badanych). Zwi zki kohabitacyjne sta-
nowi  38% zwi zków nieformalnych. Bycie w takim zwi zku deklaruje 7% wszyst-
kich badanych. Niespe na jedna trzecia badanych (29%) to osoby nieposiadaj ce 
partnera.

Opieraj c si  na wynikach analiz mo na stwierdzi , e p e  biologiczna, a w ród 
kobiet i m czyzn równie  p e  spo eczno-kulturowa ró nicuj  bycie w zwi zku (ta-
bela 1). Cz ciej w zwi zku ma e skim s  kobiety (55%) ni  m czy ni (49%). 
Odsetek kobiet i m czyzn b d cych w zwi zkach nieformalnych pozostaje na zbli-
onym poziomie. Dotyczy to zarówno badanych deklaruj cych wspólne, jak i osob-

ne zamieszkiwanie. Natomiast ycie „bez pary” cz ciej deklaruj  m czy ni (32%) 
ni  kobiety (26%). 

Deklaracje badanych kobiet dotycz ce posiadania partnera rozk adaj  si  od-
miennie w ród przedstawicielek ró nych typów p ci spo eczno-kulturowej (tabela 
1). Najrzadziej w zwi zkach ma e skich s  m skie kobiety. W ród nich kobiety 
zam ne stanowi  37%, podczas gdy odsetek zam nych kobiet w ród kobiet z po-
zosta ych typów wynosi blisko 60%. Jednocze nie kobiety m skie i androgyniczne 
prawie dwukrotnie cz ciej ni  kobiety kobiece i nieokre lone pod wzgl dem p ci 
spo eczno-kulturowej pozostaj  w zwi zkach nieformalnych. Brak sta ego partnera 
deklaruj  najrzadziej kobiety androgyniczne, najcz ciej kobiety m skie.
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Prawie po owa m czyzn reprezentuj cych ka dy z typów p ci spo eczno-
-kulturowej to m czy ni onaci. W zwi zkach nieformalnych bez wspólnego 
zamieszkiwania prawie dwukrotnie rzadziej ni  pozostali m czy ni s  m czy -
ni nieokre leni. Natomiast zwi zki kohabitanckie prawie dwukrotnie cz ciej ni  
m czy ni kobiecy tworz  m czy ni reprezentuj cy pozosta e typy p ci spo-
eczno-kulturowej. W ród m czyzn najwy szy odsetek nieb d cych w zwi zku 

odnotowano w ród m czyzn nieokre lonych, najni szy w ród androgynicznych. 
Prawie wszyscy badani (99,5%) deklaruj , e yj  w zwi zku z partnerem/k  od-
miennej p ci. 

Przedstawione wyniki pokazuj , e w zwi zkach cz ciej yj  kobiety ni  
m czy ni. Perspektywa p ci spo eczno-kulturowej ujawnia ponadto, e w zwi z-
kach (formalnych lub nieformalnych) s  cz ciej kobiety kobiece i androgyniczne, 
a w pojedynk  yj  najcz ciej m skie kobiety. W przypadku m czyzn najcz -
ciej w zwi zku yj  m czy ni androgyniczni, a poza sta ym zwi zkiem pozosta-

j  najcz ciej m czy ni nieokre leni pod wzgl dem p ci spo eczno-kulturowej. 
Otrzymane wyniki mog  sk ania  do wniosku, e w zwi zkach cz ciej s  kobie-
ty, które charakteryzuj  si  typowymi dla swojej p ci biologicznej cechami (nawet 
je eli wspó wyst puj  z cechami p ci przeciwnej). W ród m czyzn pozostawanie 
w zwi zku jest typowe dla osób androgynicznych, odwo uj cych si  w deÞ niowaniu 
siebie do zarówno do cech kobiecych i m skich, natomiast m czy ni, których nie 
cechuj  stereotypowe cechy obu p ci najcz ciej, prowadz  ycie bez partnerki. 

P e  biologiczna i p e  spo eczno-kulturowa 
a niech  do formalizacji zwi zku 

Jednym z trendów instytucjonalnych przemian ycia rodzinnego jest przechodze-
nie od homogeniczno ci do ró norodno ci w zakresie form ycia ma e sko-rodzin-
nego. Jeden model rodziny – jakim by a jeszcze do niedawna dominuj ca rodzina 
nuklearna – ust puje miejsca wielu innym formom zwi zków intymnych i uk adów 
rodzinnych (Silverstein i Auerbach 2005: 33–48). Wyniki prezentowanych bada  
pozwalaj  na potwierdzenie tego trendu pokazuj c zró nicowanie w zakresie form 
zwi zków w spo ecze stwie polskim. Poni ej zaprezentowane zostan  analizy od-
powiedzi badanych yj cych w zwi zkach niesformalizowanych oraz deklarowane 
przez nich przyczyny niezawierania zwi zku ma e skiego. 

Jak wy ej wskazywano, co pi ty badany Polak i Polka deklaruj , e s  w zwi zku 
z partnerem/k , z którym nie cz  go wi zy ma e skie. W zwi zkach nieformal-
nych cz ciej s  osoby reprezentuj ce androgyniczny i krzy owo okre lony typ p ci 
spo eczno-kulturowej zarówno w grupie kobiet, jak i m czyzn. Nieznacznie wi k-
sz  popularno ci  ciesz  si  w ród Polaków zwi zki typu LAT, przy czym zwi zki te 
w ród kobiet s  cz ciej udzia em kobiet androgynicznych, a w ród m czyzn – tych 
z typu kobiecy m czyzna. W ród badanych mo na tak e odnotowa  osoby prefe-
ruj ce ycie bez lubu ze wzgl du na brak planów prokreacyjnych. Takie deklaracje 
z o y o 3% kobiet i 6% m czyzn, w odniesieniu do których mo na mówi  o prefe-
rowaniu ycia w zwi zku typu DINKS (Double Income No Kids). W ród m czyzn 



ZBIGNIEW IZDEBSKI, EMILIA PAPRZYCKA I EDYTA MIANOWSKA 26

takich wskaza  dokonywali najcz ciej m czy ni androgyniczni (8%), a w ród ko-
biet – nieokre lone i m skie (5%:5%).

ycie w zwi zku nieformalnym mo e by  etapem wst pnym przed ma e stwem. 
Analizy pokazuj , e w ród badanych yj cych w zwi zkach nieformalnych takie 
podej cie ma prawie jedna trzecia kobiet (30%) i jedna czwarta m czyzn (25%). 

ycie w zwi zku nieformalnym jako etap wspólnego ycia przed lubem traktuj  
najcz ciej kobiety androgyniczne (37%) i kobiece (31%) oraz m czy ni androgy-
niczni (29%) i nieokre leni (29%). Najmniejsze zainteresowanie formalizacj  zwi z-
ku odnotowano w ród kobiet i m czyzn okre lonych krzy owo (13%:10%). 

Badanych b d cych w zwi zkach nieformalnych poproszono o wskazanie po-
wodów niezawierania zwi zku ma e skiego. Najcz stszym zarówno w ród m -
czyzn, jak i kobiet, by o przekonanie, e lub nie jest potrzebny, by by  z kim  kogo 
si  kocha (31%:28%) oraz e lub nie gwarantuje trwa o ci zwi zku (26%:22%). 
Deklarowanie ch ci lepszego poznania partnerki/a by o prawie dwukrotnie cz ciej 
wskazywane przez m czyzn ni  przez kobiety (28%:15%). Odsetek kobiet i m -
czyzn wskazuj cych powody tzw. natury ekonomicznej czy emocjonalnej by  na 
zbli onym poziomie: brak rodków na lub/wesele (14%:13%), zbyt m ody wiek 
(20%:22%), konieczno  wi kszej dba o ci o partnera i staranie si  o jego wzgl dy 
w zwi zku nieformalnym (12%:12%). Badani wskazywali tak e jako przyczyn  nie-
podejmowania decyzji o lubie brak przekonania o tym, e ten zwi zek, w którym s , 
jest zwi zkiem na ca e ycie – deklaracj  tak  z o y o 11% m czyzn i 9% kobiet. 
Niech  jednego z partnerów do lubu to powód zg aszany przez 9% m czyzn i 9% 
kobiet. Bez wzgl du na typ p ci spo eczno-kulturowej powody niech ci do zawarcia 
ma e stwa wskazywane by y podobnie w grupie kobiet i m czyzn. 

P e  biologiczna i p e  spo eczno-kulturowa a ycie w pojedynk  

Znakiem czasów tzw. drugiej albo p ynnej nowoczesno ci jest radykalny wzrost 
odsetka osób yj cych bez partnera, okre lanych jako single (Szlendak 2010: 465). 
Popularno  tej alternatywnej formy ycia ma e sko-rodzinnego, a co za tym idzie – 
coraz wi ksze zró nicowanie osób postrzegaj cych si  i postrzeganych jako single, 
doprowadzi a do sytuacji, e kategoria ta jest bardzo heterogeniczna i nie atwo j  
zdeÞ niowa . Wspó czesne deÞ nicje okre laj  singla jako osob  yj c  bez partnera, 
rezygnuj c  – w tym czasie – z za o enia rodziny. Zatem bycie singlem to etap w y-
ciu, który cechuje rezygnacja (czasowa lub trwa a, na mocy w asnego wyboru lub 
pod wp ywem okoliczno ci yciowych) z bycia w sta ym zwi zku (formalnym lub 
nieformalnym) i za o enia rodziny. Bycie singlem w rozumieniu tej deÞ nicji nie za-
k ada braku wcze niejszych do wiadcze  w zwi zkach (tak e formalnych) czy braku 
potomstwa, poniewa  mo e by  realizowane w dowolnym momencie przebiegu bio-
graÞ i, jedno- lub wielorazowo (Paprzycka 2012: 70). W tej cz ci artyku u podj to 
prób  opisu osób niemaj cych sta ego partnera i ich stosunku do ycia w pojedynk  
i bycia w sta ym zwi zku – formalnym lub nieformalnym.

Brak do wiadcze  zwi zanych z byciem w sta ym, wy cznym zwi zku (który 
trwa  d u ej ni  6 miesi cy) deklaruje co pi ty m czyzna (20%) i co dziewi ta 
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kobieta (11%). Najwi cej m czyzn, którzy nie byli dotychczas w sta ym zwi zku, 
jest w ród m czyzn okre lonych krzy owo – kobiecych (28%) i nieokre lonych 
(24%). W przypadku kobiet jest podobnie – brak do wiadczenia w byciu w sta ym 
zwi zku deklaruj  cz ciej kobiety m skie (18%) i nieokre lone (14%). P e  spo-
eczno-kulturowa okazuje si  mie  istotne statystycznie znaczenie dla faktu braku 

do wiadcze  w sta ych zwi zkach tylko w grupie m czyzn.
Prawie jedna trzecia badanych (29%) to osoby yj ce „bez pary”. W ród nich 

jedna czwarta ma 15–19 lat, czyli znajduje si  na pocz tku drogi budowania trwa ej 
relacji z drug  osob , co nie wyklucza ich – w wietle przyj tej deÞ nicji – z kategorii 
singli. DeÞ nicje singli proponowane w badaniach nad zjawiskiem ycia w pojedyn-
k  najcz ciej nie s  odnoszone do tej kategorii wiekowej ze wzgl du na kryterium 
ekonomiczne (prowadzenie jednoosobowego gospodarstwa domowego) lub kryte-
rium wiadomego wyboru ycia w pojedynk . W prezentowanych tu analizach dane 
z bada  tej kategorii wiekowej zosta y jednak w czone, poniewa  przedmiotem za-
interesowania uczyniono nie tylko fakt pozostawania bez partnera, ale tak e stosu-
nek do ycia w pojedynk  i zawarcia ma e stwa w przysz o ci. 

W ród osób yj cych w pojedynk  43% deklaruje, e ycie bez sta ego partnera 
jest kwesti  ich wyboru. Jednak dla wi kszo ci (57%) bycie singlem jest konse-
kwencj  splotu yciowych wydarze  i okoliczno ci. Podobne deklaracje sk ada-
j  w tej sprawie kobiety i m czy ni – p e  biologiczna nie ró nicuje spojrzenia 
badanych na kwesti  wyboru – przymusu bycia singlem. ycie w pojedynk  na 
mocy w asnego wyboru lub w wyniku zbiegu yciowych okoliczno ci nie pozosta-
je równie  w zwi zku z p ci  spo eczno-kulturow  kobiet i m czyzn. Bez wzgl -
du na reprezentowany typ tej p ci wskazania kobiet i m czyzn s  na zbli onym 
poziomie. 

Tabela 2.  P e  spo eczno-kulturowa i p e  biologiczna a stosunek do bycia w zwi zku osób 
yj cych w pojedynk  (w %) 

KOBIETY M CZY NI Ogó-
em

KK AN NO MK Ra-
zem

MM AN NO KM Ra-
zem

Chcia by w przysz o ci 
zawrze  ma e stwo 

53 65 40 79 59 70 80 49 80 68 63

Chcia by w przysz o-
ci y  w zwi zku 

nieformalnym

12 19 12 9 14 13 10 15 7 12 13

Nie jestem zaintereso-
wana byciem w sta ym 
zwi zku 

35 16 48 12 27 17 10 36 13 20 24

N = 111 149 60 34 354 91 157 131 56 453 807

Typy p ci oznaczono skrótami: KK – kobiece kobiety, MK – m skie kobiety, MM – m scy m czy ni, 
KM – kobiecy m czy ni, AN – osoby androgyniczne, NO – osoby nieokre lone.

ród o: opracowanie w asne
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Badani yj cy w pojedynk  zostali zapytani równie  o stosunek do bycia 
w sta ym zwi zku i do ma e stwa (tabela 2). Prawie trzy czwarte z nich deklaru-
je, e w przysz o ci chcia oby by  w zwi zku. Wi kszo  osób niemaj cych part-
nera (63%) chcia aby przy tym zawrze  ma e stwo, a dla 13% satysfakcjonuj -
cy by by zwi zek nieformalny. Co czwarty badany nie chcia by zmienia  w tym 
wzgl dzie swojej sytuacji i nie jest zainteresowany byciem w sta ym zwi zku. 
Prospektywne spojrzenie na kwesti  zwi zku jest odmienne w ród kobiet i m -
czyzn. M czy ni cz ciej ni  kobiety chcieliby w przysz o ci stworzy  zwi -
zek formalny. Kobiety i m czy ni prawie tak samo cz sto deklaruj  ch  bycia 
w zwi zku nieformalnym. Natomiast ponad jedna czwarta kobiet i jedna pi ta 
m czyzn nieb d cych w sta ym zwi zku deklaruje, e w przysz o ci nie chce si  
wi za  z drug  osob .

Przeprowadzone analizy pozwoli y równie  ustali , e czynnikiem ró nicuj cym 
stosunek do bycia w zwi zku i plany matrymonialne kobiet oraz m czyzn jest p e  
spo eczno-kulturowa. Najcz ciej chcia yby w przysz o ci zawrze  ma e stwo m -
skie kobiety. Tak  deklaracj  sk ada prawie cztery pi te tych kobiet, podczas gdy 
w ród kobiet nieokre lonych – najrzadziej deklaruj cych ch  wst pienia w zwi zek 
ma e ski – odsetek ten jest dwukrotnie ni szy. Zwi zek nieformalny w przysz o-
ci preferuje co pi ta kobieta androgyniczna. To najwy szy poziom wskaza  w ród 

kobiet wszystkich typów. Natomiast najcz ciej chc  pozosta  bez partnera kobiety 
nieokre lone. Takiego wskazania dokona a prawie po owa z nich, podczas gdy naj-
rzadziej twierdzi y tak kobiety androgyniczne i m skie.

W ród m czyzn najcz ciej ch  zawarcia w przysz o ci ma e stwa wyrazili 
m czy ni androgyniczni i kobiecy. Informowa o o tym czterech na pi ciu z nich. 
Natomiast najrzadziej takie pragnienie wyra ali m czy ni nieokre leni. Odsetek 
m czyzn oczekuj cych w przysz o ci zwi zku nieformalnego w ród przedstawi-
cieli ró nych typów p ci spo eczno-kulturowej jest zbli ony. Najcz ciej nie chc  
w przysz o ci by  w zwi zku m czy ni nieokre leni, pozostali sk adaj  tak  dekla-
racj  prawie dwukrotnie rzadziej.

Powy sze ustalenia wskazuj , e wi kszo  kobiet i m czyzn yj cych w po-
jedynk  jest zainteresowana byciem w sta ym zwi zku, a ponad po owa chcia aby 
wzi  lub – tendencja ta, jak pokazuj  analizy w poszczególnych kategoriach wie-
ku, s abnie jednak wraz z wiekiem badanych. Zarówno w ród kobiet, jak i w ród 
m czyzn ma e stwo najcz ciej chcia yby zawrze  osoby krzy owe i androgy-
niczne. Zauwa y  tak e nale y, e prawie jedna czwarta deklaruje niech  do bycia 
w sta ym zwi zku w przysz o ci. Bez partnerki/partnera najcz ciej chc  pozosta  
osoby nieokre lone pod wzgl dem p ci spo eczno-kulturowej. 

W wietle uzyskanych wyników mo na przypuszcza , e mimo coraz wi kszej 
akceptacji spo ecznej dla ycia w pojedynk , mniejszej spo ecznej presji na zawie-
ranie zwi zków formalnych, bycie w zwi zku (formalnym lub nie) jest wci  wy ej 
warto ciowane ni  bycie singlem, a ycie w parze wydaje si  bardziej atrakcyjne 
ni  pozostawanie „bez pary”. yciowego partnera posiada  chc  przede wszystkim 
osoby, które deÞ niuj c siebie odnosz  si  do kulturowo zdeÞ niowanych wzorców 
kobieco ci i m sko ci (osoby okre lone i okre lone krzy owo) oraz osoby andro-
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gyniczne, którym przypisywany jest wysoki poziom cech zarówno kobiecych, jak 
i m skich. Natomiast brak wyra nych odniesie  do stereotypów p ci w deÞ niowa-
niu siebie wydaje si  czyni  atwiejsz  decyzj  o pozostawaniu singlem i wspiera  
rezygnacj  ze spo ecznych oczekiwa  budowania ycia z partnerem. Interpretuj c 
ten wynik przez pryzmat p ci spo eczno-kulturowej mo na wnosi , e dla osób, 
które wykazuj  nisk  gotowo  do deÞ niowania siebie w kategoriach kobieco ci 
i m sko ci, tradycyjnie przypisane kobietom i m czyznom role rodzinne nie s  
wyznacznikami ich projektów biograÞ cznych. 

P e  biologiczna i p e  spo eczno-kulturowa a pogl dy 
na temat ycia seksualnego 

Przemiany w zakresie zachowa  intymnych i reprodukcyjnych, nazywane no-
wym porz dkiem sentymentalnym maj  swoje ród a w trzech procesach separa-
cji – najpierw nast pi o odseparowanie seksu od ma e stwa, potem od ma e -
stwa od czy a si  prokreacja, by Þ nalnie od rodziny od czy o si  ma e stwo 
(Szlendak 2010: 403). Ma e stwo w Europie Zachodniej zacz o traci  moc re-
gulowania relacji seksualnych ju  w latach pi dziesi tych XX wieku, a ostatnie 
kilkadziesi t lat nazywanych jest prawdziw  rewolucj  w zakresie aktywno ci sek-
sualnej m odych ludzi przed zawarciem zwi zku ma e skiego (Silverstein i Au-
erbach 2005: 35). Poni ej zaprezentowano analizy opinii badanych na temat seksu 
przedma e skiego i do wiadcze  seksualnych w zwi zkach z uwzgl dnieniem 
charakteru relacji mi dzy kobietami i m czyznami. Badani ustosunkowywali si  
do stwierdze  skonstruowanych w odniesieniu do tradycyjnego modelu kobieco ci 
i m sko ci. 

Wspó cze nie zachowania seksualne i pogl dy na temat ycia seksualnego 
mog  pozostawa  zarówno pod wp ywem tradycyjnych oczekiwa , zwi zanych 
mi dzy innymi z prokreacyjn  funkcj  zwi zku kobiety i m czyzny, jak i po-
gl dów podkre laj cych znaczenie jako ci relacji seksualnej mi dzy partnerami 
dla zwi zku i satysfakcji z ycia. Podkre lanie warto ci tych relacji w zwi zku 
ma e skim i eksponowanie potrzeby satysfakcji z po ycia zarówno kobiet, jak 
i m czyzn bywa postrzegane jako rezultat spo ecznego internalizowania prze-
kona  o zacieraniu si  ró nic mi dzy kobietami i m czyznami w przejawianiu 
cech uznawanych za typowo kobiece lub m skie. Nierzadko traktowane jest rów-
nie  jako czynnik os abiaj cy normy zwi zane z intymnym obrazem ma e stwa, 
w którym kobieta powinna by  przede wszystkim matk , w sferze seksualnej pod-
porz dkowan  partnerowi. Aby ustali , czy pogl dy badanych na kwestie dotycz -
ce ycia seksualnego s  bli sze tradycyjnemu podej ciu do ycia seksualnego, czy 
liberalnemu i czy opinie te pozostaj  pod wp ywem p ci biologicznej i spo eczno-
-kulturowej, poproszono, by wypowiedzieli si  oni, w jakim stopniu zgadzaj  si  
z ró nymi stwierdzeniami dotycz cymi seksu przedma e skiego i relacji seksual-
nych w zwi zkach (tabela 3).
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Tabela 3.  P e  spo eczno-kulturowa i p e  biologiczna a opinie o seksie przedma e skim 
i relacjach seksualnych w zwi zkach (w %) 

KOBIETY M CZY NI Ogó-
emKK AN NO MK Ra-

zem
MM AN NO KM Ra-

zem
Celem seksu w ma e stwie jest przede wszystkim posiadanie potomstwa. 

Zgadzam si  32 36 31 17 34 30 50 35 35 41 38

Ani tak, ani nie 20 20 27 17 21 24 18 32 27 23 22

Nie zgadzam si  48 44 42 66 45 46 32 33 38 36 40

N = 422 695 209 91 1420 294 621 340 161 1416 2836

Utrzymywanie dziewictwa do lubu jest przestarza ym wymogiem.

Zgadzam si  46 59 45 62 53 67 67 43 55 60 56

Ani tak, ani nie 24 21 30 18 23 22 17 37 28 24 24

Nie zgadzam si  30 20 25 20 24 11 16 20 17 16 19

N = 423 697 210 92 1422 292 618 339 161 1410 2832

W sta ym zwi zku kobieta ma obowi zek zaspokoi  potrzeby seksualne partnera.

Zgadzam si  30 34 26 23 31 60 61 45 45 55 44

Ani tak, ani nie 28 30 45 29 31 26 25 37 31 29 30

Nie zgadzam si  42 36 29 48 38 14 14 18 24 16 26

N = 422 696 210 90 1418 293 620 338 160 1411 2829

Tylko posiadanie w yciu wielu partnerów pozwala pozna  bogactwo dozna  seksualnych.

Zgadzam si  12 30 22 43 24 32 36 24 22 31 27

Ani tak, ani nie 24 25 35 32 27 40 27 43 32 34 30

Nie zgadzam si  64 45 43 25 49 28 37 33 46 35 42

N = 425 687 209 88 1409 294 618 339 160 1411 2820

Mi o  do jednego partnera przez ca e ycie nie jest mo liwa.

Zgadzam si  15 32 19 25 26 28 29 18 21 25 26

Ani tak, ani nie 17 22 30 31 22 28 22 41 21 28 24

Nie zgadzam si  68 46 51 44 53 44 49 41 58 47 50

N = 424 692 208 88 1412 294 618 339 160 1411 2823

Nie powinno si  podejmowa  wspó ycia seksualnego bez g bszego zaanga owania uczuciowego.

Zgadzam si  79 65 64 53 68 28 47 34 47 40 55

Ani tak, ani nie 14 21 27 32 21 40 29 48 33 36 28

Nie zgadzam si  7 14 9 25 11 32 24 18 20 24 17

N = 423 692 207 88 1410 293 616 339 157 1405 2815

Seks przedma e ski jest wa n  prób  dla narzeczonych.

Zgadzam si  52 68 44 63 59 61 72 41 49 60 60

Ani tak, ani nie 32 23 37 28 28 31 21 47 38 31 29

Nie zgadzam si  16 9 19 9 13 8 7 12 13 9 11

N = 424 691 209 88 1412 293 615 338 157 1403 2815

Typy p ci spo eczno-kulturowej oznaczono skrótami: KK – kobiece kobiety, MK – m skie kobiety, MM – 
m scy m czy ni, KM – kobiecy m czy ni, AN – osoby androgyniczne, NO – osoby nieokre lone.

ród o: opracowanie w asne
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W wietle uzyskanych wyników mo na uzna , e zarówno p e  biologiczna, jak 
i spo eczno-kulturowa ró nicuj  istotnie statystycznie pogl dy badanych w tym ob-
szarze. Jedynie stosunek do stwierdzenia, e seks przedma e ski jest wa n  prób  
dla narzeczonych, jest taki sam w ród kobiet i m czyzn. 

M czy ni cz ciej ni  kobiety podkre laj , e celem seksu w ma e stwie jest 
przede wszystkim posiadanie potomstwa, a kobieta w sta ym zwi zku ma obowi -
zek zaspokoi  potrzeby seksualne partnera. Cz ciej równie  zgadzaj  si  z twier-
dzeniem, e tylko posiadanie wielu partnerów w yciu pozwala pozna  bogactwo 
dozna  seksualnych. Kobiety cz ciej ni  m czy ni twierdz , e nie powinno si  
podejmowa  wspó ycia seksualnego bez wi kszego zaanga owania, cz ciej rów-
nie  odrzucaj  pogl d, e mi o  do jednego partnera przez ca e ycie nie jest mo -
liwa. Natomiast rzadziej ni  m czy ni zgadzaj  si  pogl dem, e utrzymywanie 
dziewictwa do lubu jest przestarza ym wymogiem. Z perspektywy wyborów doko-
nywanych przez kobiety ocena seksualnych relacji w zwi zku wydaje si  mniej in-
strumentalna, a bardziej romantyczna. Pogl dy m czyzn mo na interpretowa  jako 
bli sze tradycyjnemu postrzeganiu relacji seksualnych i pozycji kobiety w zwi zku. 

P e  spo eczno-kulturowa okaza a si  czynnikiem ró nicuj cym pogl dy bada-
nych w ramach grup wyznaczonych na podstawie p ci biologicznej. Kobiety m -
skie dwukrotnie rzadziej ni  pozosta e kobiety akceptuj  pogl d, e celem seksu 
w ma e stwie jest przede wszystkim posiadanie potomstwa. One te , podobnie jak 
kobiety androgyniczne, cz ciej ni  kobiety okre lone i nieokre lone wskazuj , e 
utrzymywanie dziewictwa do lubu jest wymogiem zdewaluowanym. M skie kobie-
ty odrzucaj  tak e najcz ciej pogl d, e w sta ym zwi zku kobieta ma obowi zek 
zaspokoi  potrzeby seksualne partnera. Z pogl dem tym nie zgadzaj  si  równie cz -
sto kobiety okre lone. W ród kobiet androgynicznych i nieokre lonych nie akceptuje 
go prawie co trzecia kobieta.

Kobiety m skie cz ciej ni  pozosta e opowiadaj  si  za pogl dem, e tylko po-
siadanie w yciu wielu partnerów pozwala pozna  bogactwo dozna  seksualnych. 
Najcz ciej neguj  takie stanowisko kobiety okre lone, które równie  cz ciej ni  
pozosta e kobiety – w ród których prawie po owa podziela takie stanowisko – nie 
zgadzaj  si  z tym, e mi o  do jednego partnera przez ca e ycie nie jest mo liwa. 
Natomiast cz ciej ni  pozosta e badane, kobiety okre lone akceptuj  pogl d, e 
nie powinno si  podejmowa  wspó ycia seksualnego bez g bszego zaanga owa-
nia uczuciowego. Najcz ciej odrzucaj  go kobiety m skie. Jako wa n  prób  dla 
narzeczonych najcz ciej seks przedma e ski postrzegaj  kobiety androgyniczne 
i m skie. Rzadziej takie stanowisko zajmuj  kobiety kobiece i nieokre lone.

Opieraj c si  na uzyskanych wynikach mo na stwierdzi , e najbardziej libe-
ralne, a zatem rozbie ne z tradycyjnym modelem, pogl dy na kwestie przedma -
e skiego i ma e skiego ycia seksualnego maj  kobiety m skie i androgyniczne. 

Bardziej konserwatywne stanowisko wydaj  si  zajmowa  kobiety kobiece i nie-
okre lone pod wzgl dem p ci spo eczno-kulturowej. 

M czy ni reprezentuj cy ró ne typy p ci spo eczno-kulturowej w swoich opi-
niach równie  pozostaj  odmienni. Na ogó  najbardziej zbie ne s  opinie m czyzn 
okre lonych i androgynicznych. Podobie stwo opinii w kwestiach dotycz cych 
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seksualno ci zaobserwowano tak e mi dzy m czyznami nieokre lonymi i kobiecy-
mi. M czy ni m scy i androgyniczni cz ciej ni  nieokre leni i kobiecy opowiadaj  
si  za pogl dami akceptuj cymi ró norodno  ycia seksualnego: cz ciej twierdz , 
e utrzymywanie dziewictwa do lubu jest przestarza ym wymogiem i e tylko po-

siadanie w yciu wielu partnerów pozwala pozna  bogactwo dozna  seksualnych, 
a mi o  do jednego partnera przez ca e ycie nie jest mo liwa. Cz ciej równie  
pozytywnie warto ciuj  seks przedma e ski. Z opini , e jest to wa na próba dla 
narzeczonych, zgadza si  ponad po owa m czyzn okre lonych i prawie dwie trzecie 
androgynicznych, natomiast akceptuje go mniej ni  po owa m czyzn nieokre lo-
nych i kobiecych. 

Pomimo stosunkowo liberalnych pogl dów na kwestie ycia seksualnego m -
czy ni m scy i androgyniczni równie  najcz ciej twierdz , e w sta ym zwi zku 
obowi zkiem kobiety jest zaspokojenie potrzeb seksualnych partnera. Takiego zda-
nia jest niespe na po owa m czyzn nieokre lonych i kobiecych. Natomiast stwier-
dzenie, e celem seksu w ma e stwie jest przede wszystkim posiadanie potomstwa 
akceptuje po owa m czyzn androgynicznych i prawie jedna trzecia pozosta ych 
m czyzn.

M czyznom androgynicznym oraz kobiecym bli sze ni  m czyznom m skim 
i nieokre lonym jest jednak oczekiwanie, aby wspó yciu seksualnemu towarzyszy o 
uczucie do partnera. 

Zaprezentowane dane pokazuj  zró nicowanie opinii kobiet i m czyzn repre-
zentuj cych ró ne typy p ci spo eczno-kulturowej w kwestiach dotycz cych seksual-
nych relacji w zwi zkach. Obraz, który si  wy ania na podstawie wypowiedzi kobiet, 
wskazuje na wi ksz  akceptacj  pogl dów dopuszczaj cych odrzucenie pozama -
e skiej wstrzemi liwo ci seksualnej i os abienie prokreacyjnej funkcji wspó ycia 

ma e skiego przez kobiety m skie i androgyniczne. Zgodnie z kulturowymi de-
Þ nicjami s  to kobiety, które deÞ niuj  swoj  p e  spo eczno-kulturow  odwo uj c 
si  mi dzy innymi do cech stereotypowo przypisywanych m czyznom. Kobiety 
kobiece, deÞ niuj ce si  w odniesieniu do tradycyjnego wzorca kobieco ci, rzadziej 
sk onne s  do pozytywnego warto ciowania pogl dów wskazuj cych na rezygnacj  
z jedynej, romantycznej mi o ci oraz seksu, któremu nie towarzyszy g bokie uczu-
cie i ch  posiadania potomstwa. 

W wietle uzyskanych wyników pogl dy i opinie wskazuj ce na przedk adanie 
ró norodno ci do wiadcze  i minimalizowanie ogranicze  w sferze ycia seksualne-
go cz ciej bli sze s  m czyznom androgynicznym i m skim. Takiemu stanowisku 
towarzyszy przy tym cz stsze tradycyjne podej cie do ma e skiego ycia seksu-
alnego i roli kobiety w ma e stwie, wyra aj ce si  akceptacj  pogl dów o przede 
wszystkim prokreacyjnym celu wspó ycia ma e skiego i obowi zku zaspokojenia 
potrzeb seksualnych partnera przez partnerk . 

Wybory kobiet i m czyzn reprezentuj cych ró ne typy p ci spo eczno-kulturo-
wej wpisuj  si  w tez , e przejawienie cech tradycyjnie postrzeganych jako m skie 
wspó wyst puje z bardziej liberalnymi pogl dami na sprawy seksualno ci w zwi z-
ku i przypisywanie kobietom drugoplanowej pozycji w sferze intymnej. Stanowisko 
pozostaj ce w opozycji do takich pogl dów, aÞ rmuj ce wstrzemi liwo  seksualn  
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i ograniczenie aktywno ci seksualnej do jednego partnera (uznawane za wzmacnia-
j ce warto ci rodzinne), bli sze jest przedstawicielom tych typów p ci spo eczno-
-kulturowej, które charakteryzuj  si  wysokim nat eniem cech tradycyjnie uzna-
wanych za kobiece.

P e  biologiczna i p e  spo eczno-kulturowa a do wiadczenia seksualne 

Mówi c o strukturze wspó czesnych stosunków seksualnych, rodzicielskich 
i p ci, konieczne jest dostrzeganie sytuacji wspó wyst powania w nich utrwalonych, 
tradycyjnych warto ci i jednocze nie ich zmiany (Eliot 1996: 33). Wspó czesne ana-
lizy zwi zków intymnych koncentruj  si  na rozumieniu relacji mi dzy seksem, ma -
e stwem i rodzeniem dzieci, które – zdaniem Williama Axinna i Arlanda Thorntona 

(2000: 238) – symbolizuj  zasady funkcjonowania wspó czesnych zwi zków intym-
nych i s  czynnikami nap dzaj cymi kolejne zmiany. Tradycyjne normy obyczajowe 
okre la y zachowania jednostek, wymagaj c jednocze nie zachowa  akceptowanych 
spo ecznie, czyli zgodnych z przyj tymi normami. W odniesieniu do ycia rodzin-
nego brzmia y one tak samo, ale by y rozumiane nieco inaczej w stosunku do ka dej 
p ci. Bezwzgl dny zakaz wspó ycia przedma e skiego dotyczy  kobiet, a poza-
ma e skie kontakty seksualne dopuszczalne by y tylko w przypadku m czyzn. 
Rozlu nianie norm obyczajowych, jak twierdzi Danuta Duch-Krzystoszek (1998) 

czy si  z pojawieniem si  „mentalno ci indywidualistycznej”. Prawo i mo liwo  
wyboru celów, pogl dów, zachowania i typu relacji w zwi zku przyczyni o si  do 
os abienia znaczenia lub odrzucania norm nakazuj cych i zakazuj cych okre lonych 
zachowa . Znaczenie takich norm jak: zakaz wspó ycia przed lubem, nieroze-
rwalno  ma e stwa, wy czno  partnerów w ma e stwie czy zakaz stosowania 
antykoncepcji, straci y na znaczeniu prowadz c do postrzegania ycia seksualne-
go, ma e stwa i rodzicielstwa jako odr bnych sfer ycia. Warto zaznaczy  jednak, 
e mimo uwolnienia jednostkowych wyborów i rozlu nienia norm dotycz cych tej 

sfery ycia nadal poziom akceptacji zachowa  seksualnych wykraczaj cych poza 
heteronormatywno  jest niski. 

 Poni ej prezentowane s  ustalenia dotycz ce do wiadcze  seksualnych bada-
nych kobiet i m czyzn – inicjacji seksualnej, liczby oraz p ci partnerów seksual-
nych – z uwzgl dnieniem typu p ci spo eczno-kulturowej. 

Tradycyjny wzorzec m sko ci i kobieco ci proponuje obraz kobiety cnotliwej, 
zachowuj cej dziewictwo do czasu ma e stwa oraz maj cej niewielu partnerów 
seksualnych. W tym wzorcu m czyzna za  potwierdza sw  m sko  przez liczne 
podboje seksualne, bogactwo do wiadcze  seksualnych. Podejmowanie pozama -
e skich kontaktów seksualnych oraz wczesna inicjacja seksualna – szczególnie 

w przypadku kobiet – postrzegane s  jako jeden ze wska ników rozlu niania si  
norm obyczajowych. Pierwsze do wiadczenia seksualne – inicjacj  seksualn  w wie-
ku szesnastu lat i wcze niej ma za sob  co dziesi ta badana kobieta (12%) i co pi -
ty m czyzna (21%). Z bada  wynika, e do wiadczenia te, zarówno w przypadku 
kobiet, jak i m czyzn, istotnie statystycznie ró nicuje p e  spo eczno-kulturowa. 
W ród kobiet najwcze niej – w wieku siedemnastu lat – inicjacji seksualnej do-
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wiadczy y kobiety nieokre lone (20%). Nieznacznie pó niej – w wieku 18 lat – 
takie do wiadczenie by o udzia em kobiet m skich i androgynicznych (32%:22%). 
Najpó niej – w wieku dwudziestu jeden lat – inicjacj  seksualn  przechodzi o naj-
wi cej kobiet okre lonych (24%). Wiek szesnastu lat to dominuj cy wiek rozpocz -
cia wspó ycia seksualnego w ród m czyzn androgynicznych i w ród okre lonych 
(24%:24%). Natomiast w ród m czyzn nieokre lonych najcz ciej wspó ycie po-
dejmowane by o po raz pierwszy w wieku 18 lat (22%), a w ród kobiecych w wieku 
21 lat (24%). 

W kontek cie ró norodno ci do wiadcze  okre lonych liczb  partnerów sek-
sualnych uzyskane wyniki wpisuj  si  w tradycyjne wzorce aktywno ci seksual-
nej – kobiety deklaruj  mniej partnerów/ek seksualnych ni  m czy ni. Analizy 
z uwzgl dnieniem p ci spo eczno-kulturowej pokazuj , e rednio najwi ksz  liczb  
partnerów maj  kobiety m skie (4,5), nieco mniejsz  androgyniczne (3,1), a naj-
mniejsz  kobiety okre lone (2,2) i nieokre lone (2,3). rednio najmniejsz  liczb  
partnerek seksualnych deklaruj  m czy ni nieokre leni (4,8). W ród m czyzn 
z pozosta ych kategorii rednia wynosi nieco poni ej 6 (kobiecy – 5,9, androgynicz-
ni – 5,7, m scy – 5,7). 

Cho  kobiety deklarowa y mniejsz  liczb  partnerów seksualnych ni  m czy -
ni, to z perspektywy zró nicowania tych do wiadcze  ze wzgl du na p e  partne-
ra wypadaj  podobnie. Relacje seksualne z partnerami obu p ci lub tej samej p ci 
deklarowa o 3% m czyzn i 4% kobiet. Cz ciej wskazywano na do wiadczenia 
z partnerami obu p ci. W przypadku kobiet najcz ciej kontakty seksualne z osobami 
tej samej p ci deklarowa y kobiety m skie 8% (zarówno z kobietami i m czyzna-
mi – 7%, wy cznie z kobietami – 1%), rzadziej kobiety androgyniczne 5% (zarów-
no z kobietami i m czyznami – 3%, wy cznie z kobietami – 2%) i okre lone 3% 
(zarówno z kobietami i m czyznami – 1%, wy cznie z kobietami – 2%). Kobiety 
nieokre lone w ogóle nie podejmowa y takich kontaktów. 

W ród m czyzn najwi cej tych, którzy mieli kontakty seksualne nie tylko z ko-
bietami, by o w ród m czyzn kobiecych 5% (zarówno z kobietami i m czyznami – 
2,5%, wy cznie z m czyznami – 2,5%) i nieokre lonych 4% (zarówno z kobietami 
i m czyznami – 3%, wy cznie z m czyznami – 1%). Rzadziej do wiadczenia 
kontaktów seksualnych z innymi m czyznami deklarowali m czy ni androgynicz-
ni 2% (z kobietami i m czyznami 1%, wy cznie z m czyznami – 1%) i m czy ni 
m scy 1% (z kobietami i m czyznami – 0,8%, wy cznie z m czyznami – 0,2%).

Z przeprowadzonych analiz wynika, e kobiety okre lone pod wzgl dem p ci 
spo eczno-kulturowej, czyli takie, które deÞ niuj  siebie w odniesieniu do tradycyj-
nie okre lonych wzorców kobieco ci i m sko ci, jawi  si  jako osoby najbardziej 
przestrzegaj ce norm okre laj cych zachowania seksualne. Kobiety te inicjowa y 
seksualnie najpó niej w porównaniu z kobietami z innych typów, mia y rednio naj-
mniej partnerów seksualnych, deklarowa y brak jakichkolwiek do wiadcze  niehe-
teroseksualnych. W ród m czyzn najmniej partnerek seksualnych i pó niejszy wiek 
inicjacji seksualnej, w porównaniu z m czyznami z innych typów, odnotowano 
u m czyzn okre lonych krzy owo (kobiecych), czyli tych, którzy cz ciej deÞ niuj  
siebie w odniesieniu do cech okre lanych jako kobiece ni  m skie. 
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O podejmowaniu kontaktów seksualnych z osobami tej samej p ci (wy cznie 
lub zarówno z osobami p ci przeciwnej) najcz ciej informowa y osoby deÞ niuj ce 
si  krzy owo (m skie kobiety, kobiecy m czy ni), a najrzadziej osoby okre lo-
ne (kobiece kobiety, m scy m czy ni). To ustalenie mo e wskazywa , e osoby, 
które deÞ niuj  si  opozycyjnie do tradycyjnie okre lonych wzorców kobieco ci 
i m sko ci, cz ciej ni  inne s  sk onne do podejmowania stosunków seksualnych 
z osobami tej samej p ci. Zwa ywszy na to, e badani zapytani o orientacj  seksual-
n  w wi kszo ci deklarowali heteroseksualno  (97,5% kobiet i 98,0% m czyzn), 
mo na przypuszcza , e ich kontakty seksualne z osobami tej samej p ci mog y by  
form  eksperymentu b d  efektem poszukiwa  nowych dozna  seksualnych. Wi k-
szy odsetek wskaza  na posiadanie do wiadcze  homoseksualnych ni  odsetek ba-
danych deklaruj cych biseksualizm lub homoseksualizm mo e równie  oznacza , e 
heteroseksualno  niektórych respondentów mia a charakter deklaratywny. System 
seksualnego oceniania, który warto ciuje zwi zki intymne przez pryzmat orientacji 
seksualnej – analizowany przez Gayle Rubin w odniesieniu do spo ecze stw zachod-
nich (Rubin 1993; por. Mizieli ska 2006: 166–167) – jest w polskim spo ecze stwie 
bardzo silnie zakorzeniony. Maj c na uwadze to, e w Polsce homoseksualizmu nie 
akceptuje ponad 70% spo ecze stwa (za Mizieli ska 2006: 169), a deklarowanie he-
teroseksualno ci jest zabiegiem „bezpieczniejszym”, to nie mo na wykluczy  mo -
liwo ci zatajania biseksualnej lub homoseksualnej orientacji badanych. Interpretacji 
wyników dotycz cych do wiadcze  seksualnych badanych z osobami tej samej p ci 
nale y jednak dokonywa  bardzo ostro nie ze wzgl du na liczebno ci analizowa-
nych grup.

Podsumowanie

Odchodzenie od jednego, dominuj cego wzoru relacji intymnych w kierunku 
zró nicowanych form ycia ma e sko-rodzinnego, sprzyja dokonywaniu wyborów 
adekwatnych do potrzeb jednostki i konstruowaniu biograÞ i opcjonalnej. Decyzje 
o tym, czy kto  chce by  w zwi zku, a tak e o tym, z kim chce go wspó tworzy , 
coraz bardziej wymykaj  si  dotychczasowym regu om i normom wyznaczonym 
przez tradycyjnie okre lony „porz dek p ci”. 

Przeprowadzone analizy pokazuj , e bycie w zwi zku i plany matrymonialne 
oraz pogl dy na temat seksu przedma e skiego i relacji seksualnych w zwi zkach 
s  zale ne nie tylko od p ci biologicznej, ale i od p ci spo eczno-kulturowej. Osoby 
o tradycyjnych pogl dach na temat kobieco ci i m sko ci (okre lone pod wzgl -
dem p ci spo eczno-kulturowej) cz ciej yj  w zwi zkach zarówno formalnych, jak 
i nieformalnych, ni  osoby niestereotypowe z punktu widzenia tradycyjnie okre lo-
nej kobieco ci i m sko ci (okre lone krzy owo pod wzgl dem p ci spo eczno-kul-
turowej). W ród osób redeÞ niuj cych kobiece i m skie wzorce kobieco ci cz ciej 
w zwi zkach yj  osoby androgyniczne ni  nieokre lone pod wzgl dem p ci spo ecz-
no-kulturowej. Na podstawie tych ustale  mo na wnosi , e osoby androgyniczne
i okre lone (kobiece kobiety i m scy m czy ni) cz ciej spe niaj  oczekiwania po-
tencjalnych partnerów i rozpoczynaj  wspólne ycie. Posiadanie cech uto samia-
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nych ze stereotypowymi cechami p ci biologicznej i/lub cechami p ci przeciwnej 
wydaje si  zatem by  lepszym prognostykiem znalezienia partnera ni  deÞ niowanie 
siebie opozycyjnie do p ci biologicznej lub w kategoriach uniwersalnych – przypo-
rz dkowania do p ci. 

Zwolenników trwa ej w czasie, niezam nej kohabitacji – takiej, której celem nie 
jest formalny lub, jest wi cej w ród m czyzn yj cych w zwi zkach nieformal-
nych ni  w ród kobiet. W ród kobiet s  to cz ciej kobiety m skie i nieokre lone, 
a w ród m czyzn – m czy ni m scy i kobiecy.

Badane kobiety i m czyzn ró ni podej cie do kwestii przedma e skiego i ma -
e skiego ycia seksualnego. Kobiety wydaj  si  preferowa  bardziej romantyczny ni  

instrumentalny charakter relacji seksualnych mi dzy partnerami. Ich opinie ró nicuje 
jednak p e  spo eczno-kulturowa. Bardziej konserwatywne, bli sze tradycyjnemu mo-
delowi stanowisko zajmuj  kobiety kobiece i nieokre lone pod wzgl dem p ci spo ecz-
no-kulturowej. Kobiety m skie i androgyniczne cz ciej podzielaj  pogl dy b d ce 
wyrazem przemian w zakresie podej cia do seksualnych relacji mi dzy partnerami 
w zwi zku. M czy ni w swoich ocenach seksualnych aspektów zwi zków równie  
nie pozostaj  jednomy lni. M czy ni androgyniczni i m scy cz ciej akceptuj  bar-
dziej liberalny charakter relacji mi dzy partnerami. Jednak rol  partnerki w zwi zku 
dostrzegaj  przede wszystkim z perspektywy jej powinno ci wobec partnera. 

Przegl d ustale  badawczych, które sformu owane zosta y na podstawie prze-
prowadzanych bada , pokazuje, e prawie wszystkie analizowane kwestie pozostaj  
pod ró nicuj cym wp ywem zarówno p ci biologicznej, jak i spo eczno-kulturowej. 
Oznacza to, e utrwalony w tradycji nauk spo ecznych opis zjawisk, uwzgl dniaj cy 
ich zró nicowanie tylko ze wzgl du na p e  biologiczn , mo e by  niewystarczaj -
cy do opisu wspó czesnego spo ecze stwa. Uzupe nienie go o perspektyw  gender 
mo e sprzyja  szerszej i bogatszej analizie zjawisk spo ecznych, bez pomijania ró -
norodno ci postaw, opinii i upodoba  pojawiaj cych si  w ramach jednej p ci.
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Biological Sex and Gender and Intimate. Relationships of Poles

Summary

The aim of research presented in the article was to recognize the importance of gender for 
being in a relationship or living without a partner and for perceiving the norms deÞ ning intimate 
relationships of partners. The answers to these enquires were given on the basis of the results 
of research performed in 2011 among a representative group of 3206 Poles aged 15–59. In 
the research the following techniques were used: direct (personal) interview, questionnaire and 
Inventory for assessing Psychological Sex (IPP).

The research shows that biological sex and, among both men and women, gender diversify 
being in a relationship and matrimonial plans and views on pre-matrimonial sex and sexual 
afÞ liations in relationships. It has been recognised that androgenic women and women with 
traditional views on womanhood and manhood are more often in relationships (formal and 
informal). Women with maverick views on womanhood and manhood usually live a single life. 
As far as men are concerned, androgenic men are usually in relationships whereas men who 
do not refer in self-assessment to cultural deÞ nitions of womanhood and manhood are usually 
single. 

Key words: gender; intimate relationships; alternative forms of marriage-family life; attitude 
towards marriage; sexual behaviours. 


