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Wiele dyskusji dotyczących ho mo seksua lizmu i se-
kso holizmu naznaczonych jest po  dej ściem ide olo-
gicz nym, a stosunek do ludzi, których te prob lemy 
bezpośrednio dotykają, jest często doktrynalny i za -
kła da z góry ocenę moralną. W udostępnionych w tej 
ksią żce rozmowach z kobietami i mężczyznami do-
świad czającymi skłonności homoseksualnych oraz 
z seksoholikami próbujemy na wymienione zagad-
nienia spojrzeć z zupełnie innej strony, pokazując 
świat widziany ich oczyma. Pow strzymujemy się od 
komen tarzy i ocen, a szczególnie od ocen moralnych, 
umożli wiamy zaś czytelnikowi wejście w rozmowę 
z bohaterami książki. Celem tej publikacji nie jest 
udzielanie rad i poszukiwanie roz wiązań, ale po pros-
tu wsłuchanie się we wzajemną wymianę doświad-
czeń i prób radzenia sobie w co dzien nym życiu. Czy-
telnik staje się świad kiem czy jejś szczerej rozmowy 
i taka jego obecność ma także duże znaczenie dla roz-
mawiających, gdyż wydoby wa ich z izolacji i osamot-
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nienia, na które wszelkie podejścia doktrynalne ich 
skazują. Jednocześnie sami rozmówcy, decydując się 
na szczerość i otwartość, pragną uczynić krok ku in-
nym osobom z podo bnymi doświadczeniami, aby nie 
czuły się samotne w swoich zmaganiach. 

Umieszczenie w jednej publikacji zawartych tu roz-
mów nie oznacza, że utożsamiamy ze sobą wszystkie 
podjęte tematy – czyli homoseksualizm męski i ko-
biecy, a także seksoholizm. Mimo odrę bności tych 
zagadnień wszystkich naszych bohate rów łączy fakt, 
że doświad czyli głębokich trudności i braku wolności 
w kontakcie z własną seksualnością, a także to, że 
zechcieli podzie lić się z nami tymi doświadczeniami.

Pozostajemy niezwykle wdzięczni osobom, które 
zgodziły się na nagranie rozmów i zredagowanie ich 
na potrzeby tej książki. Jest dla nas zrozumiałe, że 
osoby te występują anonimowo, gdyż intymność po-
ruszanych zagadnień, jak i trwający obecnie w zwią-
zku z nimi ostry spór, mógłby wystawić je na wiele 
nieprzewi dzianych reakcji. Dziękujemy za zaufanie 
i zrozumienie potrzeby takiej właśnie publika cji.

Oddzielne podziękowania kierujemy pod adresem 
osób, które wsparły nas w procesie redakcyjnym.

           Ks. Mirosław Maliński
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Odkrycie
Jakub: Skoro mamy rozmawiać o zdrowieniu z na-
łogu, wypada zacząć od początku – czyli od momen tu, 
w którym orientujemy się, że w naszym postępowa-
niu jest coś niepokojącego. Często przecież bywa tak, 
że nasz nałóg nie jest widoczny ani dla ludzi z nasze-
go otoczenia, ani nawet dla nas samych. W jaki 
sposób wy zorientowaliście się, że wasz stosunek do 
seksu nie jest taki, jak u innych ludzi? Jakie odczucia 
towarzyszyły tym odkryciom?

Bartek: Mam na imię Bartek i jestem seksoholi kiem. 
(W taki sposób przedstawiamy się na naszych spot-
kaniach). Jeśli chodzi o mnie, to zacząłem zda wać 
sobie z tego sprawę podczas studiów. Wte dy właśnie 
zauważyłem w sobie potrzebę ciąg łe go „zaspoka-
jania się”. To były lata, kiedy In ter  net zaczął być 
dostępny i szukałem miejsc, w któ   rych mógłbym 
korzy stać z porno grafii w sieci. Za tym oczywiście 
szła mas tur bacja. Kilkakrotnie zdarzyło się przy tym, 
że ktoś mi przesz ko dził, przyłapał mnie w takiej 
sytuacji. Ogromny wsty d i poczucie zażenowania, 



16

po obu stro  nach. Musia łem tłumaczyć się przed tymi 
osobami i próbować ja koś naprawiać naszą relację. 
Wtedy właśnie zorien to wa łem się, że moje zachowa-
nie nie jest normalne. Że nie potrafię odmówić sobie 
doznań związanych z por nografią i masturbacją.

Ponieważ jestem osobą wierzącą, zacząłem szukać 
pomocy w religii, poprzez większe zaangażowanie 
w wiarę i częstą spowiedź. Dość szybko odkryłem 
jed nak, że ta droga „nie działa” i że coraz częściej 
wra cam do niechcianego zachowania. Jednocześnie 
zaczęła narastać we mnie racjonalizacja, że inni 
przecież też tak robią, że może to naturalne, że nie 
ma powodów do wyrzutów sumienia. Nazwałbym to 
rozdwojeniem jaźni: z jednej strony miałem świado-
mość, że coś jest nie tak, z drugiej – tłumaczyłem 
sam sobie i innym, że wszystko jest w porządku.

Jakub: Dobrze znam ten stan, o którym mówisz. 
U mnie również długo trwało, zanim zrozumiałem, że 
jestem alkoholikiem. W końcu jednak zauważyłem, 
że mój stosunek do alkoholu jest odmienny niż 
u in nych ludzi. Mówiąc w skrócie, kiedy „normalny” 
człowiek się napije, w pewnym momencie ma dość. 
Tymczasem ja im więcej piłem, tym więcej musiałem 
pić. I choć nie upijałem się do upadłości, to nie wyo-
brażałem sobie, że mógłbym bez alkoholu przeżyć 
kilka dni. Przez jakiś czas tłumaczyłem sobie jeszcze, 
że to powszechne i że inni przecież też piją. W końcu 
jednak zaczęło docie rać do mnie, że w moim stosun-
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ku do alkoholu jest coś nienormalnego. Że inni – moi 
znajomi, ludzie wokół mnie – w przeciwieństwie do 
mnie potrafią żyć bez picia. To był początek mojej 
drogi do zrozumienia, że jestem uzależniony.

Tadeusz: Mam na imię Tadeusz i jestem seksoholi-
kiem. Mam wrażenie, że ja aby zrozumieć to, że jes-
tem chory, musiałem niestety zajść znacznie dalej, 
a raczej spaść niżej. Choroba rozwinęła się u mnie 
w wieku nastoletnim. Gdy miałem dwanaście czy 
trzynaście lat, znalazłem u mojego taty czasopisma 
i filmy por nograficzne. Zacząłem je oglądać i niesły-
chanie mnie zafascynowały. Te obrazy bardzo inten-
sywnie weszły do mojej głowy i szybko zaczęło się 
we mnie rozwijać uzależnienie. 

Po pewnym czasie zależność od pornografii, od mas-
turbacji i szukania wciąż nowych bodźców była już 
na tyle silna, że mimo prób zerwania z nią, kompletnie 
nic nie pomagało. Jeżeli były jakieś chwilowe przer-
wy, to trwały one najwyżej dzień, może dwa. Kiedy 
już się „uruchamiałem”, wpadałem w wielogodzinne 
ciągi oglądania filmów pornograficznych i mastur-
bowania się. Straszne przeżycie. Jednocześnie, przez 
cały ten czas żądza mnie okła mywała: wmawiałem 
sobie, że to, co robię, jest nor malne, że każdy korzys-
ta z pornografii i masturbacji.

W takim stanie wszedłem w małżeństwo, przez co 
nie stety bardzo skrzywdziłem moją żonę. Oczywiście 



18

musiałem wobec niej bardzo mocno grać i ją oszuki-
wać – czekaliśmy nawet ze współżyciem do ślubu, co 
w jakiś sposób udało mi się przeżyć. Cały czas jed-
nak byłem nieuczciwy – i wobec żony, i w stosunku 
do samego siebie – bo wciąż żyłem uzależnieniem od 
por nografii i masturbacji, w tym szukałem ucieczki. 

Po kilku latach nasze małżeństwo znalazło się na 
krawędzi rozpadu, a ja stanąłem pod ścianą całkowi-
tej bezradności. Miałem dość takiego życia, samego 
siebie, patrzenia na siebie w lustrze, towarzyszyły mi 
myśli sa mobójcze. Dopiero to wszystko pomogło mi 
zrozumieć, że jestem chory. Moja żona wprost mi to 
zresztą kiedyś powiedziała. Pamiętam jej słowa: „Ty 
jesteś chory sek sualnie”, bardzo szczere i doskonale 
celne, a potwornie trudne dla mnie. Nie chciałem jej 
wtedy słuchać, bun towałem się, ale jednak w mojej 
głowie to zdanie zos tało i pracowało. Minął chyba rok, 
zanim wróciłem do jej słów i zacząłem zastanawiać 
się nad sobą. Zacząłem myśleć o swoim uzależnie-
niu, o tym, co robię ze sobą i z innymi ludźmi, jak 
ich krzywdzę i wykorzystuję. To był przełom. Wtedy 
właśnie po raz pierwszy zacząłem szukać w Interne-
cie Anonimowych Seksoholików. Stałem nad taką 
przepaścią, że musiałem to zrobić, bo inaczej wszyst-
ko by się rozleciało.

Krzysztof: Nazywam się Krzysztof, jestem sekso-
holikiem. Ponieważ jestem też alkoholikiem, szuka-
jąc począt ków odkrycia mojego seksoholizmu, mu-
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szę wskoczyć w środek mojej historii trzeźwienia od 
al koholu. W moim przypadku wyglądało to tak, że 
wraz z odsta  wieniem picia moje wzorce uzależnienia 
od żądzy se  ksu   alnej – pornografia, masturbacja, nało -
gowe zakochi  wanie się w kobietach – „same” wyco -
fały się na dość długi czas. Choroba jednak nigdy nie 
odpuszcza całko  wicie. Po niemal dziesięciu latach 
wszystko wróciło. To był stopniowy proces: najpierw 
sięgnąłem do, jak to określałem, „miękkiej” erotyki, 
czyli do filmów z treś  ciami erotycznymi. Zanim się 
zorientowałem, wróciła cała reszta: twarda pornogra-
fia, kompulsywna mastur  bacja, zakochiwanie się. 
Wkrótce zaczęła mi doskwie rać nieuczciwość wobec 
mojej żony, dzieci, samego siebie. Ukrywałem się 
z moimi czynami i obiecywałem sobie wiele razy – 
bez skutku – że z tym skończę. Wszystko to rodziło 
cierpienie. Ponieważ jednak na szczęście byłem już 
we wspólnocie Anonimowych Al  koholików i w Pro-
gramie dwunastu kroków, podejrze wałem, że może 
istnieć jakieś rozwiązanie. Kiedy więc ból zaczął 
przewyższać „przyjemność”, zacząłem naprawdę 
szu kać wyjścia.

 
Ból

Jakub: W waszych słowach wybrzmiewa cier pienie, 
jakie towarzyszy chorobie. Mnie bardzo pomogło od-
krycie, że zarówno inni alkoholicy, jak i ja sam jes-
te śmy oso bami cierpiącymi. Że moja gra, nieuczci-
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wość, ma  nipulowanie innymi prowadzą również do 
mojego bólu. Czy potrafilibyście wska zać, co było 
dla was źródłem największego cierpie nia?

Krzysztof: Tego cierpienia było we mnie tak wiele, 
że trudno odpowiedzieć. Ale – obok bólu, również 
tego fizycznego, upokorzenia i całej reszty – przy-
chodzi mi na myśl jedno słowo: wstyd. Wstydziłem 
się przed samym sobą, że nie potrafię skończyć 
z czymś, cze go nie chcę. Wsty dziłem się przed rodzi-
ną, zwłaszcza kiedy miałem już żonę i dzieci, bo nie 
byłem pewien, czy oni przypad kiem nie wiedzą, czy 
ktoś np. nie zajrzał do kompu tera, na którym korzy-
sta łem z pornografii. Wstydziłem się przed innymi: 
ponieważ również jes tem osobą wierzącą, chodziłem 
do spowiedzi, ale upra wiałem „churching”, czyli 
wędrowałem od jednego kościoła do drugiego, żeby 
przypadkiem ksiądz mnie nie poznał. Między innymi 
w ten sposób choroba poka zywała moje zakłamanie. 

Tadeusz: Jeśli chodzi o mnie, to pamiętam ciągłe 
poczucie pustki i głodu, których nic nie mogło 
zapełnić. W moim życiu stale była obecna mastur-
bacja, po kilka razy dzien nie, która jednak nie dawała 
nasycenia. Spo tykałem się z kobietami, sypiałem 
z nimi, ale to również nie mogło mnie zaspokoić. 
Wciąż chodziłem głodny.

Jakub: Mówisz o głodzie, którego nie da się za-
spokoić. Taki mechanizm działa też w nas, alkoholi-



21

kach: im więcej piję, tym bardziej chce mi się pić. 
Wy daje mi się, że tym razem uda mi się nasycić, ale 
im więcej biorę, tym bardziej jestem głodny. 

Tadeusz: Dokładnie. A w każdym razie, żeby 
zaspokoić ten głód, potrzeba radykalnie innych 
środ ków. Wtedy jeszcze tego nie rozumiałem, dla-
te go wciąż na nowo – bezskutecznie – próbowałem 
zapełnić tę pustkę seksem.

Bartek: Ja z kolei wskazałbym na poczucie osamo-
tnienia. Wrażenie, że nikt mnie nie rozumie, nikt 
mnie naprawdę nie zna. Po części była to zresztą 
prawda, skoro ukry wałem mój nałóg przed innymi. 
Jednak cier pienie z tym związane było tak wielkie 
i nie do zniesie nia, że musiałem zrzucić winę na 
kogoś innego. Obwi niałem wszystkich wkoło: żonę, 
przełożonych w pracy, moich teściów. Teściowie 
bardzo nam wtedy pomagali. Do pie ro po wytrzeźwie-
niu zobaczyłem ogrom pracy, jaką włożyli w naszą 
rodzinę, a ja traktowałem ich jak wrogów. To dawało 
pocieszenie i usprawiedliwienie: skoro inni są tacy 
źli, to ja potrzebuję przyjemności.

Byłem narkomanem seksu. I jak każdy narkoman, 
potrzebowałem coraz mocniejszych dawek. Pęt-
la sto  pniowo się zaciskała. To, co kiedyś dawało 
zadowole  nie, przestawało wystarczać. Szukałem 
coraz mocniej  szych treści, z czym wiązały się coraz 
większe kłopoty. Zastanawiałem się, skąd zała-
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twić materiały pornogra  ficzne (gdy zaczynałem, 
byłem wciąż niepełnoletni, a Internet nie był jeszcze 
dostępny), obawiałem się, że tajemnica się wyda. 
Ale, jak już mówiłem, zrezygnować z narkotyku 
nie potrafiłem. Nałóg działa jak samona  kręcający 
się mechanizm: żeby zapchać narastające poczucie 
winy, niezrozumienia i samotności, szukałem coraz 
silniejszych doznań, co oczywiście skutkowało tylko 
jeszcze większą winą i izolacją.


