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Tytułowy bohater kultowego już fi lmu „Kiedy Harry po-
znał Sally” twierdził, że w każdym bliskim damsko-męskim 
związku prędzej czy później pojawia się seks. I rzeczywi-
ście: pod koniec fi lmu główni bohaterowie wylądowali pod 
wspólną kołdrą.

− Społeczny stereotyp mówi, 
że przyjaźń między płciami 
jest możliwa tylko wtedy, gdy 
mężczyzna jest gejem, kobieta 
jest brzydka albo próbowali 
już seksu i nie wyszło – mówi 
Anna Gawkowska, psycholog 
i terapeuta. – I choć stereotypy 
często fałszują rzeczywistość, 
w tym jest ziarenko prawdy: 
konfi guracja kobieta plus gej 
rzeczywiście zapewnia istnienie 
porozumienia intelektualnego 
i emocjonalnego i wyklucza na-
pięcie erotyczne. Choć zdarzają 
się też heteroseksualne miesza-
ne przyjaźnie, wiele z nich nie 
wytrzymuje „próby napięcia”.

Przytoczmy na przykład 
taki paradoks. Niemieccy socjologowie, za pośrednictwem 
badającej opinię publiczną fi rmy GFK Marktforschung, 
postawili kilku tysiącom osób pytanie: „Czy wierzysz, że 
damsko-męska przyjaźń jest możliwa?”. Prawie trzy czwarte 
respondentów odpowiedziało twierdząco. Ci sami badacze po-
stanowili sprawdzić także rzeczywisty odsetek mieszanych 

przyjaźni. Okazało się, że wynosi on zaledwie 
2 procent wszystkich przyjacielskich związków! 

TRUDNY POCZĄTEK
Damsko-męskiej przyjaźni nie jest łatwo w na-

szym rozerotyzowanym świecie. Już na starcie 
napotyka na wiele trudności. Kiedy kilkuletnia 
dziewczynka bawi się z chłopczykiem na przykład 
klockami Lego, zwykle budują z nich dom. A skoro 
już jest dom, to ktoś musi w nim mieszkać, czyli 
potrzebna jest para, najlepiej małżeńska. Zaczy-
na się więc zabawa w tatę i mamę: ona gotuje, 
on czyta gazetę, i od czasu do czasu dają sobie 
buziaka. 

− Maluchy nie mają świadomości płci, jeszcze 
nie wiedzą, czym się od siebie różnią (oprócz in-
nych kolorów ubranek), ale już zaczynają odgry-
wać przypisywane im role, kładąc podwaliny pod 
własne postrzeganie kobiet i mężczyzn w przyszło-
ści – tłumaczy Gawkowska.

Potem idą do szkoły i w ogóle przestają się ze 
sobą bawić – w podstawówce chłopczyk może usły-
szeć: „Co ty, z babą się zadajesz?!”, a dziewczynka: 
„Nie biegaj z chłopaczyskami!”. Kilka lat później 
wchodzą w okres dojrzewania, podczas którego 
druga płeć jest postrzegana raczej jako obiekt 
pożądania i mrocznej fascynacji.

− W tym wieku zaczyna być ważne, kto spojrzał, 
jak długo i kto kogo poprosił do tańca – komentuje 
psycholog. – Wspólne zabawy oznaczają fl irt albo 

W ŁÓŻKU 
Z PRZYJACIELEM
„ON GEJ, ONA BRZYDULA. TYLKO W TYM WYPADKU PRZYJAŹŃ 
MIĘDZY KOBIETĄ A MĘŻCZYZNĄ MA SZANSĘ!” – STEREOTYP 
CZY COŚ W TYM NAPRAWDĘ JEST? tek s t  Zuz anna  Sy lw an

Statystyczny 
mężczyzna 

myśli o seksie 
co 7 sekund. 

Kobietom jest 
łatwiej wierzyć 

w platoniczność 
mieszanej 
przyjaźni, 

bo w ich życiu 
seks odgrywa 

inną rolę
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