
Kobiety czytają  
literaturę erotyczną, 
zapominając  
o świecie. Brytyjkę 
E. L. James, a wła-
ściwie Erikę Leon-
rad, autorkę trylogii 
o Greyu, jedna  
z fanek określiła 
jako „dar dla kobiet 
w średnim wieku”. 
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Czy warto czytać
literaturę erotyczną?
Zapoczątkowany przez „50 twarzy Greya” erotyczny boom spowodował,  
że jak grzyby po deszczu powstają polejne powieści. A my je czytamy...

REKORDOWA
SPRZEDAŻ 
Pierwszy tom 
powieści pobił 
rekordy sprze-
daży. Na całym 
świecie kupiło 
ją ponad 40 
mln osób.

WYSOKA  
OCENA 
Wg danych księgarni 
internetowej Amazone.
com pod względem 
popularności 
książka James 
pobiła w Anglii 
ostatnią część 
Harry’ego 
Pottera,  
a w USA Kodu 
Leonarda Da-
Vinci. Klientki 
księgarni przy-
znały jej 5 gwiazdek 
na 5 możliwych.

AUDIOBOOK  
I FILM 
Pierwszy au-
diobook sprze- 
dał się w  
milionie egz.  
A Hollywood 
wykupiło pra-
wa do ekrani-
zacji za 5 mln 
dolarów.

Fenomen 
Grey’a

WARTO 
WIEDZIEĆ

P
olki pokochały sy-
pialniane przygo-
dy kochanków z 
„50 twarzy Greya”.  
I nieważne, czy na-

zwiemy trylogię porno-gniotem 
czy objawieniem dla nieroz-
budzonych seksualnie kobiet  
– warto sięgnąć po tę książkę  
i jej podobne. „Wiele moich pa-
cjentek chwali tę książkę, twier-
dząc, że zmieniła na lepsze ich 
życie seksualne” – mówi Arka-
diusz Bilejczyk, psycholog, tera-

peuta i certyfikowany seksuolog 
kliniczny. „Znam przykłady pań, 
które skarżyły się na problemy 
ze wstydem czy zahamowania-
mi i które przyznają, że lektura 
wzbudziła w nich podniecenie 
seksualne i sprawiła, że zaczę-
ły zapraszać swoich partnerów 
do seksu lub przynajmniej prze-
stały im odmawiać”. Podobno 
najczęściej po 50 twarzy Greya 
sięgają gospodynie domowe  
w średnim wieku, znudzone tym, 
co od lat dzieje się w alkowie. 

Autorka przyznaje, że opisała 
w niej po części własne fanta-
zje seksualne – a stanowi idealny 
wzór typowej czytelniczki: ma 49 
lat, dwóch nastoletnich synów  
i od lat tego samego męża. Co-
raz częściej też czytają tę książkę 
młode intelektualistki, bo wypa-
da ją znać i móc o niej dyskuto-
wać. Niezależnie od tego jednak, 
ile mamy lat, czym się zajmuje-
my i w jakiej jesteśmy erotycznej 
sytuacji, z tej lektury odniesiemy 
szereg korzyści. 

1Potrzeby seksualne dostosowu-
ją się do naszej sytuacji. Jeśli 
mamy partnera, który na co 
dzień stanowi dla nas źródło po-
budzenia, nasza erotyczna ak-
tywność kwitnie. Jeśli jednak nie 
mamy z kim sypiać, nasze po-
trzeby seksualne „przysychają”, 
a my adaptujemy się do życia 
bez seksu i przestajemy nawet 
odczuwać, że czegoś nam brak. 
DPotrzeba seksualna się bu-
dzi„Lektura sprawia, że urucha-
mia się nasza wyobraźnia ero-
tyczna i pojawiają się fantazje” 

mówi seksuolog. „Mogą stano-
wić substytut życia seksualnego, 
powodując np., że nabieramy 
apetyt na dawno zapomnianą 
masturbację. Jednak fantazje nie 
zastąpią rzeczywistości”. I – na 
szczęście – wcale nie muszą! 
Okazuje się bowiem, że kiedy  
w departamencie erotycznym 
coś w nas znowu drgnie, rośnie 
też wrażliwość na płeć przeciw-
ną. „Neurologicznie rzecz ujmu-
jąc, pod wpływem pikantnych 
opowieści wzbudza się seksual-
ne podniecenie. Pobudzenie to 

Singielka nie zapomni o seksie

Artykuły na temat erotyki kobiet,  
a także literatury erotycznej zna-
jdziesz na www.ofeminin.pl; www.
interia.pl. Wątek poświęcony litera-
trurze erotycznej warto przeczytać 

na www.forum.gazeta.pl w dziale „książki”. A w sklepie 
internetowym www.sekrecik.pl kupisz gadżety, do wy-
próbowania których zainspirowała cię gorąca opowieść.

 POMOCNE WWW
@

jest bezosobowe, nie ukierunko-
wane; ukierunkowane jest do-
piero pożądanie, które powsta-
je, kiedy dostępny w pobliżu jest 
jakiś konkretny obiekt. 
DSzanse na nowego partne-
ra rosną dzięki lekturze erotycz-
nej – bo uzyskane pobudzenie 
pozawala na szybsze przywoła-
nie pożądania, jeśli w naszym 
otoczeniu pojawi się interesują-
cy „kąsek”. Jeśli potrzeba seksu-
alna pozostanie w uśpieniu, nie-
wiele się wydarzy. W końcu to 
właśnie ona jest głównym  mo-
torem tego, że w ogóle łączymy 
się w pary. Mniej medycznym ję-
zykiem: czytamy z wypiekami 
opowieści o pikantnym seksie, 
czujemy podniecenie, wrażli-
wość na mężczyzn rośnie,  
a wraz z nią prawdopodobień-
stwo, że będziemy się uważniej 
rozglądać dookoła siebie. I ła-
skawiej możemy spojrzeć na nie-
śmiałego pana, który od jakie-
goś czasu starał się o nasze 
względy...
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Rutyna jest naturalna. I nieunik-
niona, zwłaszcza, kiedy w związ-
ku pojawiają się dzieci, które wy-
magają dziesiątek powtarzal-
nych czynności. To nie jest do 
końca złe, bo rutyna ułatwia co-
dzienne funkcjonowanie, daje 
poczucie pewności, stałości  
i bezpieczeństwa. Dobrze się ży-
je w przewidywalnym świecie – 
ale cierpi na tym... nasz seks. 
D Można inaczej „Człowiek 
szybko zamienia się w seksual-
nego robota, który zawsze tak 
samo inicjuje zbliżenie, takimi 

Psychologowie uważają, że dla 
większość z nas seks, wciąż jest 
głównie narzędziem prokreacji.  
„Nawet, jeśli uprawiamy seks 
dla czystej frajdy, raczej nie uru-
chamiamy wyobraźni w tym kie-
runku. Nie znamy więc własnych 
upodobań” – mówi seksuolog. 
DPornografia kręci mężczyzn 
„Znajdują tam inspirację. Ko-
biety po pornografię sięgają trzy 
razy rzadziej”. Nierzadko wsty-
dzimy się puścić wodze wy-

   EMOCJE

samymi ścieżkami zdąża do 
spełnienia, pieści partnera w ten 
sam sposób. Akceptujemy tę ru-
tynę i nie próbujemy jej zmienić, 
bo nie przychodzi nam do gło-
wy, że można się kochać inaczej” 
– ubolewa Bilejczyk. „Dzięki li-
teraturze erotycznej poznajemy 
inne sposoby kochania się  
i ścieżki dochodzenia na szczyt”. 
Dlatego szczęściarą może na-
zwać się ta, w której ręce wpada 
książka, mówiąca „popatrz, 
można ciekawiej, zrób to tak  
a tak”. Literatura erotyczna nie 

obraźni nawet w fantazji – bo 
okazuje, że podnieca nas wizja, 
którą „na trzeźwo” oceniamy ja-
ko wstydliwą. „Dla kobiety waż-
niejsze jest przeżywanie całego 
procesu, związanego z pobudze-
niem erotycznym i seksualno-
ścią, a to w pornografii trudniej 
jest uchwycić. Literatura to co 
innego! W książce znajdziemy 
wątek pornograficzny jako część 
relacji, oparty na zależności mię-
dzy ludźmi, powiązany z wyda-

 Czy czytanie  
takich książek, 
może mieć złe 
skutki?  
Dyskutowałyśmy  
z koleżankami  na 
temat modnych książek 
erotycznych. Jedna  
powiedziała, że to per-
wersja oraz  rozbudza-
nie nierealnych oczeki-
wań wobec mężczyzn  
i seksu.

«Trzeba pamiętać, 
że to jednak 
powieść»

ARKADIUSZ
BILEJCZYK
SEKSUOLOG,
PSYCHOLOG
I TERAPEUTA

Nie sądzę, by należało 
się obawiać, że lektura  
ta może rozbudzić  
w paniach perwersyjne 
zainteresowania. Na-
tomiast ryzykowne jest 
to, że może rozbudzić 
nierealne oczekiwania. 
Czytając literaturę ero-
tyczną trzeba pamiętać, 
że to tylko powieść i że  
z rzeczywistością nie 
musi mieć wiele wspól-
nego. Przykładem może 
być dziewczyna, która 
w 50 twarzach Greya 
podczas pierwszego 
stosunku nie tylko nie 
czuje bólu, ale ma wielo-
krotny orgazm. To się nie 
zdarza. Kolejny przykład: 
osiągane przez bohater-
kę orgazmy powodują, że 
świat się trzęsie, a ona 
rozpada się na miliony 
kawałków. Tego typu 
ubarwianie powoduje,  
że do gabinetu seksuolo-
gów trafiają kobiety, które 
spodziewają się niezwy-
kłych efektów, a mają 

Czytelniczki pytają

Ekspert odpowiada

Znudzona rutyną znajdzie pomysły

Niepewna odkryje swoje pragnienia

Czytanie litera-
tury erotycznej-
stało się modne, 
także wśród inte-
lektualistek, któ-
re mają o czym 
dyskutować.

tylko rozbudza fantazje, ale 
wręcz daje gotowe scenariusze 
do wykorzystania w sypialni. 
Zdaniem seksuologów, to ko-
palnia pomysłów na urozmaice-
nie gry wstępnej, ubarwienie ero-
tycznych zachowań. I my z niej 
korzystamy! Są na to dowody, 
jak dane producenta erotycznej 
bielizny, Ann Summers (w tej 
bieliźnie paradowała partnerka 
Greya). Sprzedaż bielizny i ga-
dżetów wzrosła o 78 proc! Naj-
większą popularnością cieszą się 
kajdanki i opaski na oczy. 

rzeniami itp. Erotyka nie jest 
oderwana od życia, ale umiesz-
czona w kontekście. To dlatego 
łatwiej dociera do kobiet, rozta-
czając przed nimi wizje i pozwa-
lając obcować z nowościami  
w seksie tak, by dobrze się z tym 
czuły” podkreśla seksuolog. Kie-
dy czytamy literaturę erotyczną, 
bierzemy udział w słodkim trój-
kącie: ja, książka i moje podnie-
cenie. Nikt nie przeszkadza, nie 
mówi, co dobre, a co złe. 
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Zdaniem wielu seksuologów, 
czytanie literatury erotycznej 
może mieć dla kobiet wręcz te-
rapeutyczne działanie! Zgadza 
się z tym seksuolog Arkadiusz 
Bilejczyk: „Jeśli wstydzimy się 
swoich pragnień seksualnych, 
czy może uważamy je za niewła-
ściwe, dzięki literaturze erotycz-
nej upewnimy się, że inni mają 
podobnie i że nie jesteśmy tacy 
źli” – mówi. 
DUczymy się poprzez obser-
wację „Zrozumienie, że inni 
mają podobnie to proces mode-
lowania, jeden z najbardziej 
istotnych mechanizmów, wystę-
pujących w świecie ludzi i pole-
gający na uczeniu się poprzez 
obserwację zachowań innych. 
Właśnie poprzez modelowanie, 
w dzieciństwie uczymy się rela-
cji międzyludzkich. Gdy na nie-

Dzięki literaturze erotycznej 
kobiety mają unikalną szansę 
obcować z takimi formami sek-
su, jakie w normalnym życiu od-
rzucają „z założenia”. Co wię-
cej, nie czują się przy tym zagro-
żone! Dlaczego? „W erotycznej 
książce seks jest podany w spo-
sób harlekinowy: jest relacja, lu-
dzie się spotykają, coś ich łączy. 
To kobietom daje tak ważne dla 
nich poczucie bezpieczeństwa. 
Poza tym większość tej literatu-
ry nie wykracza poza codzien-
ność, a to, co kochankowie ro-
bią z głównymi bohaterkami, za-
wsze im się podoba. Nawet, jeśli 
na początku mają jakieś obawy 
czy wątpliwości, zawsze kończą 
w ekstazie. Taki pozytywny 
przykład seksualnie otwiera” 
wyjaśnia Bilejczyk. 
DBierzmy tylko to, co nie na-
pawa nas lękiem „Nie musimy 
brać z literatury wszystkiego,  
a tylko te elementy, które nie na-
pawają nas lękiem, niektóre ge-
sty, pewne zachowania. Kobie-
ty bardzo nieśmiałe pewnie się 
nie rozbudzą do niezobowiązu-
jącego seksu czy śmiałych eks-
perymentów, ale kiedy ich pobu-
dzenie seksualne drgnie, mogą 
stać się bardziej otwarte i łatwiej 
je będzie namówić na współży-
cie. Uzyskają, jako to się książ-
kowo mówi, popędową moty-
wację” – twierdzi seksuolog.  
I może same zaproponują mę-
żowi seks? Byłby zachwycony! 
Jedna z pacjentek Arkadiusza 
Bilejczyka, walcząca z oziębło-
ścią, zaczęła po lekturze odczu-

Zablokowanie czy zahamowa-
nia seksualne powodują, że na-
wet snucie fantazji seksualnych 
jest czymś niewłaściwym. Choć 
nikt nas nie widzi i nie słyszy, 
ciągle jesteśmy jakby na cenzu-
rowanym! To rodzi napięcia. 
Kobiety mają w ogóle całe mnó-
stwo sekretów w sypialni. Zda-
niem seksuologów, nawet nasze 
techniki masturbacyjne są jed-
nym z pilnie strzeżonych sekre-
tów – choć nasi partnerzy ma-
rzą o tym, by oglądać nas pod-
czas takiej drogi na szczyt. 
DCzytanie literatury erotycz-
nej uwalnia i otwiera Najważ-
niejsze jest nawet nie to, że bo-
haterowie robią różne nieco-
dzienne rzeczy – oni dają sobie 
prawo do przyjemności i czer-
pania jej na różne sposoby! Co 
więcej, uważają, że im się to na-
leży… I my, utożsamiając się  
z tymi bohaterami, też powoli 
zaczynamy dawać sobie prawo 
do przyjemności. „To stopnio-
wy proces, przesuwanie granic 
krok po kroku” – twierdzi seksu-
olog. „Na początku pozwalamy 
sobie na jedną dodatkową piesz-
czotę. Poszło dobrze? Rozluź-

Inne książki erotyczne

Po sukcesie książki  
E. L. James i ogromnym 
zainteresowaniu kobiet 
tematem, jak grzyby po 
deszczu pojawiają się 
nowe pozycje: „50 twarzy 
przyjemności” Marisy Ben-
nett; „Facet na telefon”  
A. J. Gabryel; „80 dni żół-
tych” Viny Jakson;  

„Trzy oblicza pożądania” 
Megan Hart. W czerwonej 
serii wydawnictwa Czarna 
Owca uzakazły się: „Roz-
koszne. Antologia kobiecych 
opowiadań erotycznych”; 
„Wilgotne miejsca”. Char-
lotte Roche; „Dotyk Crossa” 
Sylvia Day; „Przeznaczona 
do gry” Indgo Bloome.

świadomym poziomie dociera-
ją do nas informacje, że inni ma-
ją podobne pragnienia oraz 
podnieca ich dokładnie to, co 
nas, możemy się rozluźnić, i po-
czuć dużo lepiej. To zdejmuje  
z nas poczucie winy, że w seksie 
idziemy w złym kierunku lub po-
suwamy się zbyt daleko”. 
Wiedząc o tym, przestajemy się 
dziwić, że dzięki niecodziennym 
upodobaniom Christiana Greya 
aż o 400 proc. podskoczyła 
sprzedaż kulek gejszy…

Seksuologowie od lat wyko-
rzystują literaturę erotyczną w te-
rapii par. Aleksandrer Bilejczyk 
przyznaje, że on sam niejednok-
tornie „zadawał do domu” ko-
bietom pracę, polegającą na zna-
lezieniu w książkach scen i frag-
mentów, które się im podobają, 
pobudzają wyobraźnię. 

wać podniecenie. Nie stała się 
demonem seksu, ale zaczęła ini-
cjować kontakty z mężem. 
„Miało to dla niej podwójne 
znaczenie. Czuła się bezpiecz-
nie, bo to ona dawała sygnał do 
współżycia, miała poczucie kon-
troli nad sytuacją. Była też z sie-
bie dumna, że tak robi, że się 
otwiera i znajduje odwagę. Za-
kładam, ze podobnie reaguje 
wiele kobiet, także tych, które nie 
szukają pomocy seksuologa”.  
D Nauczmy się rozmawiać  
o seksie... podsuwając ero-
tyczną książkę Kupując i czy-
tając erotyczną książkę, mamy 
szansę na jeszcze jedną korzyść: 
możemy za jej pośrednictwem 
poprosić o coś, na co mamy 
ochotę w łóżku. 
Seksuologowie ubolewają, że w 
polskiej sypialni panuje cisza – 
większość z nas nie umie lub 
wstydzi się rozmawiać o seksie. 
Niektóre słowa i pragnienia 
trudno nam wypowiedzieć 
„Większość kobiet też nie prosi 
o to, na co mają ochotę, bo uwa-
żają, że partner powinien się 
sam domyślić. Niestety, to nie 
działa i w efekcie są przez całe 
lata pieszczone nie tak, jak chcą” 
podkreśla seksuolog, psycholog 
i terapeuta Arkadiusz Bilejczyk. 
„A gdyby tak podsunąć mężowi 
czy partnerowi książkę, która 
nas podnieciła? Niech przeczy-
ta! W ten sposób nie musimy 
mówić partnerowi, co ma zro-
bić, a wciąż można dostać to, 
czego się pragnie”.

Agata Domańska

niamy się i na fali nowo uzyska-
nego, dobrego samopoczucia za 
jakiś czas pozwalamy sobie iść 
kolejny kroczek dalej. I choć mo-
że nigdy nie dotrzemy tak dale-
ko, jak bohaterowie erotycznej 
powieści, i tak zyskujemy więcej 
radości i swobody w seksie.” 
DJesteśmy coraz odważniej-
si Badania potwierdzają naszą 
rosnącą otwartość w sprawach 
seksu. Producent gadżetów ero-
tycznych, firma Lelo, po sukce-
sie „50 twarzy Greya” przepro-
wadziła ankietę wśród kobiet  
z 8 krajów (m.in. Anglii, USA, 
Japonii, Francji i Niemiec), zbie-
rając odpowiedzi w raport pt. 
„2012 – The Year Vanilla Tur-
ned Grey”. Wynika z niego, że 
ostatni rok był w seksie rokiem 
przełomowym! Ponad 76 pro-
cent pań w końcu wyznało swo-
im partnerom, czego naprawdę 
od nich oczekuje. Niemalże po-
łowa kupiła pejcze lub inne ak-
cesoria do dominacji. Trzy na 
cztery osoby przyznały, że za-
częły się bawić w erotyczne ro-
le, a ich stosunki trwają dużo 
dłużej niż do tej pory. Rewolu-
cja? I to jaka!

Wstydliwa bez poczucia winy

Nieśmiała nabierze odwagi

Zablokowana  odpuści
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