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M arcin  Leśniewski

METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH 
NAD LIBIDEM JAKO PRÓBA 

OPISANIA PRAGNIEŃ

Wydaje się, że najbardziej wyrafinowanym wy
tworem kultury jest nauka, próbująca w sposób 
sprawdzalny empirycznie lub powtarzalny de
dukcyjnie, opisać otaczającą rzeczywistość za 
pomocą systemu wyrazów, sformułowań, funk
cji zależnych czy wielopunktowych spojrzeń. Po
dejmowane przez naukę próby opisania i zdia* 
gnozowania siły praw przyrody w najszerszym 
tego słowa znaczeniu dają podstawę do odkry
wania bądź to istniejących relacji, bądź to spo
sobów ich nawiązywania. I to zarówno relacji 
wewnątrz świata ludzkiego, jak i pomiędzy tym 
światem a przyrodą ożywioną, ożywianą czy też 
wręcz bezpowrotnie martwą.

Wśród pragnień, które targają człowiekiem, 
jest kilka absolutnie podstawowych. Pragnienie 
wody jest pragnieniem-potrzebą determinującą 
życie bądź jego brak. Wydaje się również, że naj
bliższą projekcją pojęcia pragnienia jest właśnie 
woda. To ona okazuje się najprostszym skojarze
niem z tym pojęciem. Z ko
lei siła pragnienia bliskości 
drugiej osoby daje wyobra
żenie o tym, jak ważne dla 
istoty ludzkiej jest trwanie 
w niesamotności. Pragnie
nie obcowania cielesnego 
jest połączeniem pragnienia 
wody jako wilgotności oraz 
pragnienia bliskości. Wszak 
czymże jest zbliżenie seksu
alne, jeśli nie iloczynem wil
gotności i braku dystansu, odległości ujemnej 
między kochankami i —  umożliwiającej ową nie- 
odstępność przenikania — wilgotności? Obok 
uświadomionego pragnienia nierozłączności,

funkcjonuje podświadome czy wręcz nieuświa
domione pragnienie wody, wilgotności i tego 
wszystkiego, co ową upragnioną bliskość umoż
liwia.

Osobną sprawą są motywacje owych zbliżeń. 
Motywacje zbliżenia seksualnego są opisywane 
przy użyciu niezwykle szerokiego wachlarza me
tod: od badań neurobiologicznych nad uwarun
kowaniami popędu płciowego do behawiory- 
stycznych metod opisu, bujających na wyżynach 
najwyższych uczuć, pragnień dzielenia się sobą. 
Przyrodnicy sprowadzają je zwykle do motywa
cji czysto biologicznych, czyli ogólnoprzyrodni- 
czego prawa zachowania gatunku, realizowane
go poprzez imperatyw przekazywania genów. 
Badacze zajmujący się syntetycznym opisem 
ludzkich zachowań postulują raczej chęć zbliże
nia dwóch dusz, które można uskutecznić przy 
zachowaniu między ciałami, będącymi ich siedli
skiem, dystansu ujemnego.

Seksuologia znajduje motywacje łatwiejsze 
do zbadania niż powiązanie przymusu przeka
zywania genów ze stosunkiem seksualnym, czy 
też prostsze w opisie niż pokrewieństwo i bli
skość dusz, ze szczytową jego realizacją, jaką jest 
szczytowanie. Faktem niezaprzeczalnym jest, że 
motywacją najprostszą, a uznawaną przez każ
dą z metod opisujących motywy podejmowa
nia czynności seksualnych, jest perspektywa na

grody bezpośredniej, czyli 
wspomniane szczytowanie 
zwane również orgazmem. 
To orgazm wydaje się bezpo
średnim, behawioralnym po
wodem zaistnienia potrzeby 
płciowej, będącej pojęciem 
opisującym pragnienie zbli
żenia seksualnego. Seksu
olodzy sprowadzają owe pra
gnienia do kategorii popędu
seksualnego wyrażanego po

przez pojęcie libida. Popęd jako pojęcie siedzą
ce okrakiem na granicy pomiędzy ciałem a duszą 
nie jest może zjawiskiem tak głęboko schodzą
cym jak transgresja materiału genetycznego



czy też tak wysublimowanym jak akt łączności 
dusz. Jest jednak pojęciem łatwiej definiowal
nym i poddającym się badaniu zarówno w ka
tegoriach! jakościowych, jak i ilościowych. Libido 
jest pojęciem wyrażającym charakter i wielkość 
potrzeby seksualnej danej osoby’. Jest to jedno 
z podstawowych pojęć nauk seksuologicznych^ 

Seksuologia jest nauką zajmującą się wszel
kimi możliwymi konsekwencjami wynikający
mi z występowania u ludzi podziału na dwie 
płci. W szerokim, antropologicznym czy filo
zoficznym ujęciu zajmuje się również przyczy
nami i powodami powstania takiego podziału. 
W jeszcze szerszym, ogólnoprzyrodniczym ro
zumieniu seksuologia wychodzi poza świat lu
dzi w królestwo zwierząt, a nawet roślin. Może 
także w znaczeniu symbolicznym dotykać mate
rii nieożywionej jako składnika przyrody. Wszak 
w historii kultury zdarzało się niejednokrotnie 
przypisywanie cech płciowych ciałom niebie
skim czy tworom geologicznym. Nieco węższe 
spektrum badawcze charakteryzuje seksiatrię, 
i to postrzeganą zarówno jako dział medycyny 
klinicznej i teoretycznej zajmujący się wszelki
mi nieprawidłowościami w zakresie sfery seksu
alnej człowieka, jak i dział seksuologii obejmują
cej zagadnienia dotyczące patologii seksualnej, 
Seksiatria (łac. sexus —  płeć, gr. iatreia —  lecze
nie) jest nauką o zaburzeniach seksualnych, ich 
etiologii, patogenezie, symptomatologii, prze
biegu, leczeniu i zapobieganiu im^ Do najprost
szych zaburzeń życia płciowego należą dys
funkcje seksualne. Najbardziej podstawowymi 
z dysfunkcji są hipolibidemia i hiperlibidemia 
traktowane jako zaburzenia popędu seksualne
go. Są to odpowiednio: niedostatek i nadwyżka 
potrzeb seksualnych. Stopień nasilenia każdej 
z tych dysfunkcji może być bardzo zróżnicowany. 
Wydaje się, że jeśli granicę między tymi dysfunk-

1 K. Imieliński (red), Seksuologia. Zarys encyklopedyczny. 
Warszawa 1985, s. 211-217.

2 Z. Lew-Starowicz, Encyklopedia erotyki, Warszawa 2001, 
s. 353.

3 K. Imielir̂ ski, Seksiatria. Psychofizjologia seksualna, War
szawa 1990, s. 5.

cjami określić normą i nadać jej wartość zerową, 
to największą dodatnią liczbą można by określić 
erotomanię, a największą ujemną liczbą —  ozię
błość płciową.

Oziębłość seksualna {frigiditas sexualis, ana
esthesia sexualis, anaphrodisia, aphanisis, hypose- 
xualismus) cechuje się brakiem pragnienia kon
taktów seksualnych, brakiem odpowiednich 
reakcji seksualnych w czasie kontaktu, brakiem 
redukcji napięć seksualnych, brakiem satysfak
cji emocjonalnej. Dotyczy głównie kobiet. Przy
czyny mogą być różne: fizyczne, psychologiczne 
i sytuacyjne^

Nadmierny popęd seksualny (nimfomania, sa
tyriasis, erotomania, uzależnienie od seksu, mi
łość obsesyjna, hiperlibidemia) jest zaburzeniem, 
które nadal jest trudne do zdefiniowania, nie ma 
bowiem norm odnoszących się do potrzeby sek
sualnej, częstotliwości aktywności seksualnej. 
Według międzynarodowego indeksu klasyfika
cji chorób i zaburzeń zdrowotnych ICD-10 są to 
okresowe skargi kobiet i mężczyzn, że nadmier
ny popęd seksualny stał się samoistnym proble
mem w ich życiu. W, Masters i V. Johnson stwier
dzili, że patologiczna erotomania to zaburzenia 
polegające na poszukiwaniu wciąż nowych part
nerów i podejmowaniu aktywności seksual
nej w każdej sytuacji, również w niesprzyjają
cych okolicznościach. D. Coleman uznał, że jest 
to kompulsywne zachowanie seksualne o cha
rakterze niedewiacyjnym, obejmujące kontakty 
z wieloma partnerami, kompulsywny autoero
tyzm i kompulsywność seksualności w relacjach 
partnerskich. Z. Lew-Starowicz podał definicję 
erotomanii jako stanu patologicznego nasilenia 
zainteresowań i aktywności seksualnej, w któ
rym te potrzeby dominują nad innymi, stano
wiąc o sensie życia®.

Ważnym pytaniem, które należy postawić 
przed przedstawieniem metod badawczych, jest

4 K. Imieliński, Seksiatria. Patologia seksualna. Warszawa 
1990, s. 72- 75.

5 Tamże, s.76-81; K. Imieliński (red). Seksuologia. Zarys en
cyklopedyczny, wyd. cyt., s. 65-71.
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pytanie o cel badania stopnia nasilenia popędu 
płciowego. W rozważaniach metodologicznych 
cele terapeutyczne nie nasuwają żadnych wąt
pliwości. Wszak greckie słowo iatros —  składo 
wa słowa „seksiatria"— jest wystarczająco zobo 
wiązujące dla lekarza. W relacji lekarz-pacjen 
poszukiwanie prawdy o człowieku nie jest od
bierane jako ciekawość, a jedynie jako warunek 
konieczny dla podjęcia próby pomocy zgłasza
jącemu się do nas pacjentowi. Dotyczy to zarów
no pacjentów zgłaszających się do lekarza seks- 
iatry, psychiatry czy seksuologa, jak i pacjentów 
ginekologów, andrologów czy też internistów 
i endokrynologów, W badaniach populacyjnych 
z pogranicza psychologii społecznej i seksuolo
gii dawka ciekawości jako motywu poszukiwania 
prawdy o relacjach międzyludzkich jest o wiele 
większa. Zupełnie inny cel badawczy stanowi 
określenie poziomu libida dla potrzeb proceso
wych w postępowaniu z zakresu prawa rodzin
nego i opiekuńczego, a także z zakresu prawa 
karnego. W przypadku tego ostatniego poszuki
wanie prawdy służy zachowaniu sprawiedliwo
ści. W prawie rodzinnym określenie hipolibide- 
mii lub hiperlibidemii u jednego z uczestników 
procesu może być powodem orzeczenia o trwa
łym zaniku więzi małżeńskiej, pozwalającym na 
wszczęcie postępowania rozwodowego.

Metody badawcze dotyczące popędu płcio
wego można podzielić na dwie kategorie: psy
chologiczne i somatyczne®.

Do metod diagnozy psychologicznej w bada
niach dysfunkcji seksualnych zaliczamy:

— Metody kliniczne: wywiad, rozmowa i ob
serwacja psychologiczna. Należy do nich meto
da skojarzeń i wyobrażeń, gdzie osoba badana 
leży na kozetce i poleca się jej wyobrażanie so
bie konkretnych postaci lub sytuacji i wyrażenie 
tych wyobrażeń na głos, przy czym analizuje się 
nie tylko warstwę werbalną, ale również język 
ciała czy reakcje naczynioruchowe.

6 L. Ga pik, Metody badań seksuologicznych w psychologii. 
w; K. Imieliński (red.), Seksuologia. Zarys encyklopedyczny, 
wyd.cyt., s. 183, 351 n.

—  Analizę wytworów działalności człowie
ka również jako metodę kliniczną. Przykładem 
tej metody może być polecenie badanemu wy
konania rysunku przedstawiającego człowieka, 
kobietę, mężczyznę, związek pacjenta, dom pa
cjenta, samego pacjenta. Późniejsza analiza ry
sunku dotyczy wyboru materiału, wielkości ry
sunku i poszczególnych postaci oraz odległości 
między nimi, grubości i przebiegu kreski, kolo
rów, cech morfotycznych postaci.

—  Standaryzowane wywiady seksuologicz
ne, do których należy wykaz interakcji seksual
nych LoPiccolo i Stegera (1974), stanowiący kilka
naście zachowań seksualnych i odpowiedzi, jak 
ważne i potrzebne są te zachowania dla pacjen
ta, a jak —  jego zdaniem —  dla partnera.

—  Specjalne ankiety i kwestionariusze, których 
przykładem może być skala Mell-Krat do badania 
potrzeb i reakcji seksualnych, zawierająca kilka
dziesiąt cech skalowanych od 1 do 4, np. chęć do 
współżycia, potrzeba współżycia, częstość sto
sunków, częstość szczytowania, odczucia po sto
sunku, etc. Inny przykład to internetowe ankie
ty badań seksualnych wykorzystujące istnienie 
grup dyskusyjnych o wspólnych zainteresowa
niach bądź problemach seksualnych. Tego typu 
badania, przy znacznej łatwości dotarcia z kwe
stionariuszem do grupy osób, dają jednak zafał
szowania w doborze próby populacyjnej.

—  Inwentarze cech psychoseksualnych i za

chowań seksualnych.
—  Skale postaw i skale satysfakcji seksualnej. 

Należą do nich skala bodźców seksualnych — 
osobę badaną prosi się o ułożenie w kolejności 
ważności kilkudziesięciu karteczek z wypisanymi 
różnorakimi bodźcami seksualnymi, tj. przytule
nie, pocałunek, nagość, etc. Kolejna może być 
skala identyfikacji płciowej męskiej i żeńskiej.

—  Specjalne testy projekcyjne, a wśród nich 
test zaczarowania, polegający na zaleceniu oso
bie badanej, by w wyobraźni zaczarowała kon
kretną osobę w jeden z przedmiotów poszcze
gólnych kategorii: przedmioty martwe, rośliny, 
drzewa, zwierzęta, instrumenty muzyczne, po
stacie baśniowe, cyrkowcy; następnie interpre
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tuje się te skojarzenia. Innym przykładem jest 
test uzupełniania zdań, w którym osobę badaną 
prosi się o uzupełnienie niedokończonychi zdań 
jak: „Sądzę, że większość kobiet..." „Ideałem 
mężczyzny jest dla mnie.. etc. Techniki te mają 
swoją standaryzację i reguły interpretacji. Jed
nym z bardziej znanych, choć trudnych w prze
prowadzeniu, jest także test projekcyjny Ror- 
schacha —  osobie badanej pokazuje się 10 tablic 
z różnorodnymi plamami i prosi się o przedsta
wienie skojarzeń wiążących się z nimi; notuje się 
wypowiedzi, czas reakcji na tablice i formę wy
powiedzi.

—  Specjalnie zaprogramowane eksperymen
ty kliniczne. Wśród nich najbardziej znany, cią
gle najpełniejszy i niemożliwy do pominięcia 
w żadnej chyba publikacji seksuologicznej eks
peryment Mastersa i Johnson przeprowadzony 
w roku 1966 w Bostonie i opisany w publikacji 
pod tytułem Human sexual response .̂

Przykładami somatycznych metod badaw
czych w seksuologii są:

—  Badanie pletyzmograficzne członka, któ
re polega na pomiarze reaktywności członka 
w odpowiedzi na bodźce wizualne i akustyczne 
w warunkach laboratoryjnych z zastosowaniem 
odpowiedniej aparatury, stosowane również 
w sprawach rozwodowych, jeśli powodem roz
wodu jest hipolibidemia lub hiperlibidemia.

—  Fotopletyzmografia pochwy służąca do 
badania procesów hemodynamicznych w ślu
zówce pochwy zachodzących pod wpływem 
bodźców seksualnych.

—  Badania termograficzne różnych okolic cia
ła, w tym klasycznych stref erogennych.

—  Badania ultrasonograficzne przepływów 
krwi metodą Dopplera w okolicach ciała i narzą
dach będących efektorami somatycznymi pod
niecenia seksualnego.

—  Badania mikronaczyniowo-kinetyczne 
prącia i łechtaczki —  pomiary amplitudy i wzo
rów morfologicznych intropicznej potencji skur

czów systolicznych w najmniejszych naczyniach 
tętniczych.

—  Pomiary napięcia mięśnia guziczno-łono- 
wego Kegla w obrębie przepony moczowo-pł
ciowej kobiety.

—  Badania poziomu hormonów podwzgó- 
rzowych, przysadkowych i gonadowych.

—  Mapowanie mózgu z użyciem rezonansu 
magnetycznego i pozytonowej tomografii.

Mimo że metody somatyczne, które skupia
ją się na reakcji ciała ludzkiego na pobudze
nie seksualne, wydają się bardziej obiektywne, 
sam rodzaj pobudzenia stosowanego w obu ty
pach badań sprawia wrażenie niepowtarzalnego 
w badaniach porównawczych. W związku z tym 
owa wyższość metod somatycznych nad psy
chologicznymi okazuje się złudna®.

Nie byłbym historykiem medycyny, gdybym 
zdołał powstrzymać się od podania drobnych 
chociażby uwag na temat początków opisywa
nej przeze mnie w niniejszym artykule dziedzi
ny nauki.

Pionierem i jednym z twórców medycyny 
seksualnej był Richard von Krafft-Ebing, a rok 
1886 —  datę wydania jego dzieła Psychopa- 
thia sexualis —  uważa się za początek seksuolo
gii, W dziele tym po raz pierwszy znajdują opis 
dewiacje seksualne —  zoofilia, sadyzm, maso
chizm; co więcej, autor postuluje traktowanie ich 
jako zaburzeń chorobowych, a nie zaliczanie do 
czynów występnych. Jest to nowa i odważna po
stawa, podobnie jak stwierdzenia, że „w każdym 
człowieku drzemią różne skłonności perwersyj
ne, wybuchające w różnych okolicznościach" 
czy „popęd seksualny jest zakotwiczony w mó
zgu, a nie w genitaliach". Te nowoczesne poglą
dy nie przeszkadzały ich autorowi głosić opinii,

7 R.R. Hock, 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psy
chologii. przet. E. Wojtych, Gdańsk 2003, s. 196-207.

8 M. Gelfand, Sexuality am ong older women. Journal of 
Womens Health and Gender-Based Medicine”, 9 (suppl. 1) 
2000, s. 15-20; A. Helgason, J. Adolfson, P. Dicnnan i in.: Se
xual desire, erection, orgasm, and ejaculatory function and  
their importance to elderly Swedish man: A population-based  
study, .Age and Aging*, 25(4), i996, s. 285-291; B. Whipple, 
C. Gerdes, B. Komisaruk, Sexual response to self-stimulation in 
women w ith complete spinal-cord injury. Journal of Sex Re
search’ 33 (3), 1996, s. 231-240.
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że „masturbacja doprowadza do rozwoju chorób 
psychicznych, a popęd seksualny kobiety i poza- 
małżeńskie stosunki seksualne należy zaliczyć 
do perwersji". Jednakże mimo tych sądów za
korzenionych w represywnej obyczajowości XIX 
wieku, można dzięki wielu postępowym koncep
cjom uznać dzieło Kraffta-Ebinga za pierwszą 
publikację należącą do nowożytnej seksuologii’ .

Odwołując się do krakowskiego pochodzenia 
niniejszego czasopisma, chciałbym jako Górno
ślązak pozostać wierny tradycji przywożenia go
ścińca i przedstawić fascynujące mnie, prakty
kującego lekarza ginekologa, poglądy profesora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego Henryka Jordana 
na temat kobiecego orgazmu i jego biologiczne
go znaczenia dla skuteczności prokreacji.

Wystarczy zacytować fragment podręcznika 
Nauka położnictwa dla użytku uczniów i lekarzy 
wydanego w roku 1881:

Przy spółkowaniu bowiem, podczas szczytu po
drażnienia płciowego, powstaje tak w jajowodach 
jak i w macicy skurcz, od ujść jajowodów ku ujściu 
zewnętrznemu się posuwający, skutkiem czego 
śluz w jamie macicy zawarty się wydziela i pojem

ność tej jamy się pomniejsza; macica mocno skur
czona napręża się, naprężają się i wargi maciczne 
wśród silnego bardzo nawału krwi w naczyniach 
szyi, a cała macica obniża się, skurczonemi więza- 
dłami okrągłemi ściągana. Skoro teraz podrażnie
nie płciowe ustaje, macica wolnieje i pojemność 
jej jamy powiększa się, przy czem ciecz ujście ma
cicy otaczająca (nasienie męskie), do przewodu 
szyi wessana bywa [...].

W podręczniku tym, poświęconym „fizyjologii 
i dyjetetyce" ciąży, porodu i połogu znajdzie
my również opis stosunku seksualnego i całego 
mechanizmu wędrówki plemników w kobiecych 
narządach rodnych oraz warunków zapłodnie
nia. Opisy te stanowią dowód, że w kwestii fizjo
logii i biomechaniki zbliżenia seksualnego pod 
koniec XIX wieku polscy lekarze mieli jak najbar
dziej prawidłowe przekonania. Zaznaczę jeszcze 
na koniec, że w polskiej literaturze lekarskiej te
matyka seksuologiczna była obecna już od roku 
1874, kiedy to Adam Nalepiński wydał ponad- 
trzydziestostronicową rozprawę pt. O instynkcie 
rozpłodowym i wynikach jego^°.

I

9 R. Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis, Berlin 1886.
10 A. Nalepiński, O instynkcie rozpłodowym i wynikach 

yego, Wilno 1874.
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