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Analizy dyskursów stanowią obecnie jeden z najbardziej dynamicznych nurtów 
badań humanistycznych. Czasem dotyczą one wąskich wycinków rzeczywistości 
społecznej (np. jeden tytuł prasowy w czasie jednej dekady), kiedy indziej próbują 
ująć znacznie szersze zjawiska (takie jak dyskurs polityczny liberalizmu). Podobnie 
zorientowane badania podejmuje się także w Polsce, jakkolwiek na gruncie etnologii 
i antropologii kulturowej prym nadal wiedzie problematyka zogniskowana wokół 
takich standardowych zagadnień, jak tożsamość czy przemiany tradycji lub kultury.

W zasygnalizowanym wyżej nurcie analiz dyskursów lokuje się książka Agniesz-
ki Kościańskiej, Płeć, przyjemność i przemoc. Kluczowe pola dociekań autorki do-
tyczą tego, w jaki sposób polski dyskurs seksuologiczny – od lat 60. XX wieku po 
współczesność – rozumiał dwie tytułowe kategorie: przyjemność (utożsamianą z or-
gazmem) oraz przemoc (omawianą na przykładzie gwałtu). Bazą źródłową stały się 
z jednej strony dane zastane (książki naukowe, publikacje prasowe, poradniki, akta 
sądowe), z drugiej natomiast dane wywołane (rozmowy, wywiady, notatki z obser-
wacji). To zróżnicowanie pozwoliło na podjęcie analizy wieloaspektowej, uwzględ-
niającej zarówno „ofi cjalny” stan rzeczy, jak i jego subiektywne postrzeganie przez 
wybranych aktorów społecznych.

Praca rozpoczyna się od przedstawienia początków seksuologii w Europie i Pol-
sce. Wprowadza się tutaj kategorię „seksuologii głównego nurtu”, kojarząc ją z do-
konaniami amerykańskich badaczy połowy XX wieku (W.H. Masters, V.E. Johnson, 
A. Kinsey). Po nakreśleniu tego tła, Kościańska szczegółowo ukazuje powstanie pol-
skiej szkoły seksuologicznej. Za reprezentatywny i kulturowo najbardziej znaczący 
uważa dorobek Kazimierza Imielińskiego, Zbigniewa Lwa-Starowicza i Seweryny 
Wisłockiej. Autorka przekonuje, że specyfi ka tej szkoły polegała na interdyscyplinar-
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ności, zorientowaniu na pacjentów, ambicjach popularyzatorskich, a także działaniu 
w warunkach „realnego socjalizmu przemieszanego z katolicką moralnością” (s. 46).

Następnie Kościańska przechodzi do pierwszego z kluczowych pól analizy, jakim 
jest przyjemność. Jak okazuje się, za normę w tym względzie uznano praktyki „hete-
roseksualne, uczuciowe, małżeńskie, «penetracyjne»” (s. 87). Jako podrzędne z ko-
lei traktowano masturbację i orgazm łechtaczkowy. Autorka konkluduje: „Stosunek 
płciowy między kobietą a mężczyzną (żoną a mężem), zaangażowanymi emocjonal-
nie, dojrzałymi i otwartymi na rodzicielstwo, w pozycji klasycznej, jest synonimem 
nie tylko normy, zdrowia i wysokiej kultury, ale także przyjemności” (s. 106-107).

Trzecia część recenzowanej książki została poświęcona postrzeganiu gwałtu 
w dyskursie eksperckim seksuologii (a także prawa). Analizuje się w jego ramach 
obowiązujące w Polsce defi nicje przestępstwa zgwałcenia, by na tej podstawie omó-
wić i ocenić kilka wybranych spraw toczących się przed sądami. Jak zaznacza sama 
Kościańska, w tej partii książki liczy się nie tylko jej antropologiczna dociekliwość, 
lecz także „odpowiedzialność” (s. 195).

Za Michelem Foucaultem i innymi badaczami seksualności autorka przyjęła, że 
dyskurs ekspercki bierze udział w procesach formowania tożsamości, praktyk sek-
sualnych oraz powiązanych z nimi odczuć, a także ról płciowych. Głównym czynni-
kiem sprawczym jest naturalizacja pewnych praktyk, odczuć i ról. Dyskurs ekspercki 
polskiej seksuologii jest przez Kościańską postrzegany jako element kultury i jed-
nocześnie czynnik ową kulturę współtworzący. To wyjściowe założenie powoduje, 
że lektura pracy może przebiegać na co najmniej dwóch poziomach. Na poziomie 
podstawowym mamy rekonstrukcję historycznego rozwoju seksuologii w Polsce. 
Cytowane oraz komentowane fragmenty artykułów i poradników, wspomnienia, 
wypowiedzi składają się na zwartą i logiczną opowieść o powstawaniu nowej dzie-
dziny wiedzy. Na poziomie drugim, Płeć, przyjemność i przemoc stara się wyjaśnić 
przyczyny i konsekwencje kształtowania się naukowej (eksperckiej) wiedzy o sek-
sie. Ścierające się w tym wypadku interesy różnych grup i środowisk oraz odmienne 
systemy wartości pozwoliły na sformułowanie wniosków, z których część jawi się 
jako zaskakująca. Za symbol transformacji polskiej seksuologii można na przykład 
uznać zmiany nazwy ruchu świadomego macierzyństwa: w 1957 roku ukonstytuował 
się on jako Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa im. Boya-Żeleńskiego, by na-
stępnie przekształcić się w Towarzystwo Rozwoju Rodziny. „Odcięcie” charaktery-
stycznego patrona i zorientowanie się na rodzinę (oraz znamienne dla antropologów 
pojęcie „rozwoju”), to wyraźne przejawy owej transformacji. Kościańska wielokrot-
nie sugeruje, że tym, co łączyło naukową seksuologię i społeczną naukę Kościoła 
katolickiego, był w Polsce tradycjonalizm. O ile jednak łączenie tej postawy z ofi -
cjalną wykładnią Kościoła nie dziwi, o tyle przypisanie cechy tradycjonalizmu pra-
com o orgazmie, masturbacji i technikach seksualnych dziwić może. Z analiz autorki 
wynika jednak, że w Polsce zaistniał taki sojusz. Pozornie zatem dyskurs seksuolo-
gów – ukazujących seks jako źródło przyjemności, samorealizacji i zdrowia, a nie 
tylko małżeństwa i prokreacji – można traktować jako przeciwwagę dla stanowiska 
Kościoła katolickiego. W istocie dyskurs ten posiadał także inne oblicze, związane 
z tradycjonalistycznym podejściem do ról płciowych. Udane życie płciowe wyma-
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gało w tym świetle aktywności mężczyzny i uległości kobiety (by w ten hasłowy 
sposób oddać to stanowisko), redukując się jednocześnie do penetracji pochwy przez 
penisa. Kościańska twierdzi, że mamy tym samym do czynienia z „medykalizacją 
stereotypów i katolickiego rozumienia płci i małżeństwa” (s. 120).

Trudno odmówić tej analizie trafności. Autorka inteligentnie wychwyciła cha-
rakterystyczny rys ideowy dyskursu polskiej seksuologii, osadziła go w materiałach 
źródłowych, ukazała jego dynamikę. Odsłoniła interesujący wymiar polskiej kultu-
ry, inicjując badania, których rodzima antropologia wcześniej w takiej skali nie po-
dejmowała. Oryginalność książki Kościańskiej jest bezsporna, w równie oczywisty 
sposób rodzi ona jednak pewne wątpliwości. Pierwsza z nich wiąże się z powyżej 
przedstawionym wnioskiem – o tradycjonalizmie dyskursu seksuologicznego – moż-
liwym do sformułowania (i poważnego potraktowania) dopiero w kilka dekad po 
czytelniczych triumfach Wisłockiej, po licznych polskich transformacjach (z których 
ustrojowa nie jest akurat najbardziej istotna). Nie wiemy, w jaki sposób traktowali 
artykuły Lwa-Starowicza ich ówcześni odbiorcy, być może były dla nich wyrazem 
obyczajowej rewolty, zerwaniem z katolicką moralnością, otwarciem na nowe warto-
ści i normy? Uwzględnienie kwestii społecznej recepcji w ocenie znaczenia polskiej 
szkoły seksuologii pomogłoby w odpowiedzi na to pytanie. W przeciwnym razie 
pozostaje analiza idei, lekceważąca praktykę i historyczność jednocześnie.

Książka Kościańskiej jest zbudowana na modelu progresywnym. Zakłada bo-
wiem postęp w myśleniu o seksie, przyjemności, płci i istocie przemocy. Każdą 
z trzech części puentuje krótki podrozdział mający w tytule słowo „zmiana”. W każ-
dym przypadku jest ona wiązana z przyjmowaniem nowych idei, promowanych 
przez badaczki i badaczy feministycznych bądź bliskich środowiskom nie-heteronor-
matywnym. Nie zamierzam tutaj przekonywać, że jest inaczej, feminizm niesie wiele 
zmian, także w myśleniu o przyjemności i przemocy w seksie. Poza feminizmem 
w rzeczywistości kulturowej dzieją się jednak także inne zjawiska, których pominię-
cie w kontekście tego typu problematyki jest błędem monokauzalności. Wspomnieć 
wypada choćby sekularyzację, seksualizację, postęp w farmakologii, wydłużającą się 
długość życia, zmiany w modelu małżeństwa, partnerstwa, rodzicielstwa i rodziny 
(również w ramach Kościoła katolickiego). Szkoda ponadto, że autorka ograniczy-
ła próby porównawcze niemal wyłącznie do seksuologii amerykańskiej, uznanej za 
„seksuologię głównego nurtu”. Kontekst europejski czy wręcz środkowoeuropejski 
mógłby okazać się niezwykle intrygujący (mamy tylko incydentalnie odwołania do 
sytuacji w Bułgarii i NRD).

Płeć, przyjemność i przemoc wypada uznać za dojrzałą antropologiczną inter-
pretację eksperckiego dyskursu polskiej seksuologii ostatniego półwiecza. Autorka 
jest specjalistką, sprawnie posługuje się potrzebnymi narzędziami analitycznymi, ja-
sno formułuje tezy. Dotyka istotnych społecznych problemów, co zresztą dostrzegły 
już media. Praca Kościańskiej reprezentuje tym samym najbardziej cenione cechy 
współczesnej antropologii. Posiada i ten walor, że prowokuje do dyskusji o samej 
książce, naszej kulturze i o nas samych.
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