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Drodzy Czytelnicy,
serdecznie zapraszam do lektury kolejnego numeru Przeglądu Seksuologicznego. W pierwszym artykule
Rafał Gerymski eksploruje powiązania wybranych cech osobowości
z preferencją określonych typów
pornografii, która została w tym przypadku podzielona
na 25 różnych kategorii. Autor w interesujący sposób interpretuje uzyskane wyniki i wskazuje na wiele potencjalnych kierunków do dalszych badań. Gabriela Gore-Goreszewska prezentuje wyniki pilotażowego badania
przeprowadzonego w ośrodku sanatoryjnym, poświęconego weryfikacji stereotypów na temat seksualności
w późnej dorosłości oczami Polaków po pięćdziesiątym
roku życia. Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak poddaje krytycznej analizie cieszące się dużą popularnością w ostatniej dekadzie XX wieku strategie terapeutyczne zorientowane na odzyskiwanie pamięci. Choć obecnie znacznie
rzadziej praktykowane, mogą przyczyniać się do budowania fałszywych wspomnień doświadczenia wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie oraz ich negatywnych
następstw dotyczących zdrowia psychicznego oraz formułowania oskarżeń wobec domniemanych sprawców
nadużyć. Profesjonaliści, do których zgłaszają się pacjenci opisujący traumatyzujące przeżycia „uświadomione”
podczas terapii zorientowanej na odzyskiwanie pamięci
powinni zachować odpowiednią ostrożność w pracy nad
takimi doświadczeniami.
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Streszczenie
Celem niniejszej pracy była dalsza eksploracja związku wybranych cech osobowości z preferencją danego typu
pornografii. Do analiz wykorzystano dane pochodzące od 136 osób badanych, w wieku między 19. a 56. rokiem
życia. Wybrane cechy osobowości były badane za pomocą kwestionariusza TIPI-PL. Badanym przedstawiono
25 kategorii filmów pornograficznych i poproszono ich o wybranie tych słów kluczowych, których używają
do poszukiwania pornografii w Internecie. Eksploracja danych uwidoczniła, że oglądający filmy pornograficzne cechują się istotnie wyższym poziomem ekstrawersji oraz stabilności emocjonalnej w stosunku do
osób niekorzystających z pornografii. Ponadto wykazano, że otwartość na doświadczenia okazała się być
istotnym predyktorem preferencji kategorii pornograficznych takich jak „BDSM”, „seks grupowy” czy „duży
penis”. W dalszych badaniach należałoby wziąć pod uwagę inne cechy ludzkiej psychiki, mogące mieć związek
z preferencjami pornograficznymi oraz zbadać ocenę atrakcyjności danego typu pornografii.

Słowa kluczowe:
pornografia, preferencje seksualne, wielka piątka, osobowość
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Czy cechy osobowości są dobrym predyktorami typu oglądanej pornografii? Analiza związku między…

Summary
The aim of this work was the further exploration of the relationship between selected personality factors and
the preference of a given type of pornography. Data from 136 respondents aged between 19 and 56 years
was used for the analysis. Selected personality traits were examined using the TIPI-PL questionnaire. Subjects
were presented with 25 categories of pornographic films and were asked to select the keywords they use to
search for pornography on the Internet. Data exploration has shown that the viewers of pornographic films are
characterized by a significantly higher level of extraversion and emotional stability in relation to people who
do not use pornography. In addition, it was shown that openness to experience turned out to be a significant
predictor of the preferences of pornographic categories such as „BDSM”, „group sex” or „big penis”. Further
research should take into account other features of the human psyche that may be related to pornographic
preferences and examine the attractiveness of a given type of pornography.

Keywords:
pornography, sexual preferences, big five, personality

Wprowadzenie
Pornografia wydaję się być wszechobecna w popkulturze i otaczającej rzeczywistości. Jej szeroka
dostępność wynikająca z popularyzacji Internetu
sprawiła, że coraz częściej się po nią sięga. Z badań
Makaruka i Wójcika wynika, że 67,3% polskich respondentów przyznaje, iż miało styczność z treściami
o charakterze erotycznym podczas korzystania z Internetu [1]. Franczyk, Cielecka i Tuszyńska-Bogucka
podają, że aż 76,8% ankietowanych korzysta z pornografii internetowej [2]. Dane te wskazują na powszechność pornografii w życiu codziennym Polaków,
której konsumpcja według badań zagranicznych na
przestrzeni lat stale wzrasta [3].
Temat ten jest od wielu lat przedmiotem zainteresowań badaczy polskich i zagranicznych. Bogaert
zaobserwował dodatni związek pomiędzy preferencją pornografii agresywnej z tendencjami agresywnymi mężczyzn oraz ujemny związek pomiędzy tą
pornografią a ich poziomem inteligencji [4]. Hald
i Malamuth wykazali, że oglądanie pornografii przez
mężczyzn o niskiej ugodowości zwiększało ich zachowania przemocowe w stosunku do kobiet [5]. Dodatkowo badacze zaobserwowali związek pomiędzy częstym oglądaniem pornografii a agresją [5]. W innym
badaniu wykazano wpływ pornografii przemocowej
i bezprzemocowej na poziom agresji badanych [6]. Co
więcej, Malamuth, Hald i Kross twierdzą, że istnieje
związek pomiędzy częstotliwością oglądania pornografii a agresją na tle seksualnym [7]. Z badania autorskiego wynika, że istnieje związek pomiędzy niektórymi cechami osobowości według teorii Wielkiej

Piątki, agresją jednostki a preferencją danego typu
pornografii [8]. W badaniu tym zaobserwowano także różnice międzypłciowe. Kobiety istotnie częściej
preferowały kategorię o tematyce seksu grupowego
i BDSM (bondage, discipline, domination and submission – związanie, dyscyplina, dominacja, uległość).
Mężczyźni natomiast istotnie częściej niż kobiety preferowali kategorię filmów pornograficznych
z aktorkami nastoletnimi i amatorkami. Dodatkowo
mężczyźni istotnie częściej niż kobiety zadeklarowali korzystanie z bodźców erotycznych w Internecie.
Agresja fizyczna jednostki była dodatnio związana
z częstotliwością oglądania pornografii – im częstotliwość oglądania pornografii była większa, tym wyższy wynik w skali agresji fizycznej uzyskiwali badani.
Preferencja kategorii o tematyce BDSM i seksu grupowego była dodatnio związana z otwartością na doświadczenia badanych. Nie zaobserwowano związku
pomiędzy preferowaniem kategorii „hardcore” a ugodowością, jak również z badanym kwestionariuszowo poziomem agresji. Związek wysokiej ekstrawersji
z preferencją kategorii związanych z rasą aktorów
filmów pornograficznych okazał się niemożliwy do
zweryfikowania na poziomie podstawowych analiz
statystycznych, z uwagi na ich małą popularność.
Nie zauważono by orientacja seksualna różnicowała
wyniki osób badanych.
Dane te ukazują jedynie współwystępowanie wybranych zmiennych. Z racji interesujących związków,
zasługują one na dalszą eksplorację, celem odnalezienia istotnych z punktu widzenia badawczego i przydatnych z punktu widzenia praktycznego wyników.
Przegl Seks 2017; 3(51): 2–9
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Cel pracy
Niniejsza praca ma za zadanie dalszą eksplorację danych empirycznych dotyczących związku preferencji kategorii pornograficznych z wybranymi
czynnikami osobowości, które zostały przedstawione
w poprzedniej autorskiej pracy [8]. Dalsza analiza ma
na celu weryfikację cech osobowości według Wielkiej
Piątki jako istotnych predyktorów oglądanej pornografii w Internecie.

Metoda
W badaniu uzyskano wyniki 136 osób badanych,
między 19. a 56. rokiem życia (M = 24,3; SD = 6,14).
Oglądanie pornografii zadeklarowało 106 osób badanych – 52 mężczyzn (Mm = 25,8; SDm = 7,2) oraz
57 kobiet (Mk = 22,9; SDk = 4,5).
Badani wypełniali kwestionariusze drogą elektroniczną. Przedłożono im Krótki Inwentarz O
 sobowości
TIPI-PL (w badaniach niska, lecz akceptowalna rzetelność: α-Cronbacha = 0,6, ω-McDonalda = 0,62).
Kwestionariusz zawiera w sobie 5 skal: ekstrawersja,
ugodowość, sumienność, stabilność emocjonalna oraz
otwartość na doświadczenia [9]. Skala badająca otwartość na doświadczenia jest skalą o najniższej rzetelności. Dodatkowo poproszono badanych o wypełnienie Kwestionariusza Agresji Bussa-Perry’ego BPAQ
(α-Cronbacha = 0,89, ω-McDonalda = 0,89). Kwestionariusz BPAQ mierzy następujące konstrukty: agresję
fizyczną, agresję słowną, gniew, wrogość oraz agresję
ogółem [10]. W baterii testowej zamieszczono dodatkowo autorski kwestionariusz badający częstotliwości i preferencje oglądanej pornografii w Internecie.
Częstotliwość oglądania pornografii była mierzona za
pomocą pięciostopniowej skali, która zawierała w sobie następujące odpowiedzi: nigdy nie oglądałam/em
pornografii; sporadycznie, raz do roku; przynajmniej raz
w miesiącu; przynajmniej raz w tygodniu; codziennie.
Narzędzie zawierało 25 kategorii filmów pornograficznych: „amatorki”, „Azjatki”, „BDSM”, „duże piersi”, „duże pośladki”, „duży penis”, „geje”, „hardcore”,
„hentai”, „kobiecy wytrysk”, „kobiety przy kości”,
„kobiety transseksualne”, „Latynoski”, „lesbijki”,
„macocha”, „małe piersi”, „mamuśki”, „Murzynki”,
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„nastolatki”, „seks analny”, „seks międzyrasowy”,
„seks oralny”, „siostra przyrodnia”, „seks grupowy”,
„wytrysk”. Zostały one wyselekcjonowane na podstawie badania Paul’a [11] oraz infografiki serwisu
PornHub [12]. Badani zostali poproszeni o zaznaczenie tych kategorii, których używają do poszukiwania pornografii w Internecie. Tylko 8 z 25 kategorii
zostało wybranych przez około 30 osób badanych:
„amatorki”, „BDSM”, „hardcore”, „lesbijki”, „nastolatki”, „seks analny”, „seks oralny”, seks grupowy”.
Poproszono również osoby badane o zadeklarowanie
swojej orientacji seksualnej: heteroseksualnej, biseksualnej, homoseksualnej lub aseksualnej.
Dalsza analiza statystyczna danych została podzielona na cztery etapy:
• Etap 1: poszukiwanie różnic osobowościowych pomiędzy osobami oglądającymi a nieoglądającymi
pornografię,
• Etap 2: analiza skupień dla 8 najpopularniejszych
kategorii, celem weryfikacji istnienia różnic osobowościowych pomiędzy poszczególnymi klasterami,
• Etap 3: włączenie do analiz wszystkich 25 kategorii filmów pornograficznych i weryfikacja ich
związku z wybranymi czynnikami osobowościowymi za pomocą metod bootstrappingu,
• Etap 4: utworzenie sumarycznego wskaźnika
oglądania pornografii celem zbadania czy szersze
spektrum preferencji kategorii pornograficznych
różnicuje osoby badane.

Wyniki
Test U Manna-Whitney’a wykazał, że oglądający
filmy pornograficzne cechują się istotnie wyższym poziomem ekstrawersji (U = 363; p < 0,01; rg = 0,25) oraz
stabilności emocjonalnej (U = 716; p < 0,05; rg = 0,49)
w stosunku do osób niekorzystających z pornografii.
Aglomeracyjna analiza skupień z zastosowaniem
metody Warda pozwoliła na wyizolowanie 3 głównych
klasterów:
1. amatorki” i „nastolatki”,
2. „seks analny”, „seks oralny”, „lesbijki”,
3. „BDSM”, „hardcore”, „seks grupowy”.
Wyniki te wspierane są przez dane uzyskane za
pomocą analizy skupień metodą k-średnich.
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Rycina 1. Wyniki aglomeracyjnej analizy skupień z zastosowaniem metody Warda
Diagram drzewa
Metoda Warda
Odległ. euklidesowa

amatorki
nastolatki
lesbijki
seks analny
seks oralny
BDSM
hardcore
seks grupowy

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Odległość wiąz.

Tabela 1. Skupiska uzyskane za pomocą analizy
skupień metodą k-średnich
Skupienie

Odległość

„amatorki”

1

0,63

„BDSM”

3

0,74

„hardcore”

3

0,67

„lesbijki”

2

0,80

„nastolatki”

1

0,63

„seks analny”

2

0,67

„seks oralny”

2

0,62

„seks grupowy”

3

0,71

ugodowości (F = 3,67; p < 0,05; ω-kwadrat = 0,19).
Test post-hoc NIR Fishera oraz analiza kontrastów
udowodniły, że osoby należące do 1 skupienia („amatorki”, „nastolatki”) wykazywały się istotnie niższą
ugodowością w stosunku do pozostałych skupień.
Na potrzeby analiz z metodą bootstrappingu
zadeklarowano liczbę prób 5000 [13] z zastosowaniem przedziału ufności 95%, z użyciem metody BCa
(bias-corrected and accelerated) [14]. Nie wzięto do analiz kategorii „Murzynki”, gdyż żadna osoba badana
nie zadeklarowała preferencji tej kategorii. W tabeli
poniżej przedstawiono wyniki analizy korelacji z metodą bootstrap tych kategorii, które wykazały istotny
związek z którąś ze zmiennych osobowościowych.

Analiza ANOVA wykazała statystycznie istotne różnice pomiędzy skupieniami pod względem

Tabela 2. Wyniki analizy korelacji z zastosowaniem metody bootstrap
Ekstrawersja

Ugodowość

Stabilność
Emocjonalna

Sumienność

Otwartość na
doświadczenia

Granice przedziałów ufności (CI)
dolna

górna

dolna

górna

dolna

górna

dolna

górna

dolna

górna

„duży penis”

–,23

,04

–,22

,14

–,22

,12

–,33

,07

,01

,30

„hentai”

–,33

–,01

–,10

,28

–,24

,07

–,30

,10

–,11

,26

„kobiety przy kości”

–,11

,23

–,31

–,07

–,19

,13

–,07

,21

–,34

–,08

„kobiety
transseksualne”

–,27

–,05

–,29

–,05

–,13

,08

–,27

,07

–,17

,03

Przegl Seks 2017; 3(51): 2–9

6

R. Gerymski

Analiza przedziałów ufności [15] wykazała:
• istotny dodatni związek pomiędzy otwartością
na doświadczenia a preferencją kategorii „duży
penis”,
• istotny ujemny związek pomiędzy ekstrawersją
a preferencją kategorii „hentai”,
• istotny ujemny związek pomiędzy ugodowością
a preferencją kategorii „kobiety przy kości”,
• istotny ujemny związek pomiędzy otwartością na
doświadczenia a preferencją kategorii „kobiety
przy kości”,
• istotny ujemny związek pomiędzy ekstrawersją
a preferencją kategorii „kobiety transseksualne”,
• istotny ujemny związek pomiędzy ugodowością
a preferencją kategorii „kobiety transseksualne”.
Na podstawie analizy korelacji wspartej metodą
bootstrap postanowiono dołączyć kategorie „duży
penis”, „hentai”, „kobiety przy kości” oraz „kobiety transseksualne” do dalszych analiz, tym samym
zwiększając liczbę analizowanych kategorii filmów
pornograficznych z 8 do 12.
Następnie wykonano analizę regresji z zastosowaniem metody bootstrap, w celu weryfikacji, które
wybrane zmienne osobowościowe są istotnymi predyktorami oglądania danego typu pornografii. Dokonano standaryzacji danych poddanych analizie w celu
uzyskania standaryzowanego współczynnika β dla
analizy regresji z metodą bootstrap.
Wykazano, że otwartość na doświadczenia stanowi istotny predyktor preferencji kategorii „BDSM”
(β = 0,29; CI = 0,11 do 0,48), „duży penis” (β = 0,16;
CI = 0,03 do 0,3), „kobiety przy kości” (β = –0,2;
CI = –0,45 do –0,04) oraz „seks grupowy” (β = 0,19;
CI = 0,02 do 0,35). Ekstrawersja okazała się być nieistotnym statystycznie predyktorem kategorii „hentai” (β = –0,16; CI = –0,36 do 0,01), jednakże istotnym kategorii „kobiety transseksualne” (β = –0,1;
CI = –0,27 do –0,02) oraz „seks oralny” (β = –0,2;
CI = –0,41 do –0,3). Oprócz tego ugodowość stanowi predyktor dla kategorii „kobiety przy kości”
(β = –0,19; CI = –0,41 do –0,03) oraz „kobiety transseksualne” (β = –0,18; CI = –0,46 do –0,02). Otwartość
na doświadczenia oraz ugodowość wyjaśniały łącznie
tylko 10% wariancji preferencji „kobiet przy kości”
a ekstrawersja i ugodowość 5% wariancji preferencji
„kobiet transseksualnych”.
Analiza sumarycznego wskaźnika preferencji kategorii pornograficznych wykazała, że większe spektrum preferencji kategorii pornograficznych jest
dodatnio związane z częstotliwością oglądania pornografii (r = 0,7; p < 0,05), agresją fizyczną jednostki
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(r = 0,22; p < 0,05) jak i otwartością na doświadczenia
(r = 0,2; p < 0,05). Wszystkie trzy czynniki okazały się
być istotnymi predyktorami szerszego spektrum preferencji (F = 26,7; p < 0,05), przy czym częstotliwość
(β = 0,54; t = 7,69; p < 0,05) wyjaśniała 31% wariancji zmienności wyników, a agresja fizyczna (β = 0,17;
t = 2,44; p < 0,05) i otwartość na doświadczenia
(β = 0,14; t = 2,08; p < 0,05) łącznie tylko 7%.
Orientacja seksualna okazała się być czynnikiem różnicującym spektrum preferencji kategorii filmów pornograficznych (F = 3,38; p < 0,05;
ω-kwadrat = 0,13). Test post-hoc NIR Fishera oraz
analiza kontrastów wykazały, że osoby biseksualne
miały istotnie większe spektrum preferencji filmów
pornograficznych niżeli osoby heteroseksualne i homoseksualne. Nie zauważono istotnych różnic pomiędzy osobami heteroseksualnymi i homoseksualnymi.

Dyskusja wyników
Istotą tej pracy była dalsza eksploracja danych
empirycznych dotyczących związku oglądanej pornografii z wybranymi cechami osobowości jednostki, pozyskanych na potrzeby poprzedniej autorskiej
pracy [8]. Dalsza eksploracja związku wybranych cech
osobowości z preferencją danego typu pornografii
pozwoliła na wykazanie nowych, interesujących zależności. Dostarczono nowych danych, które mogą
posłużyć jako wskazówka do dalszych badań nad zjawiskiem pornografii.
Z przedstawionych danych empirycznych wynika,
że osoby oglądające pornografię cechują się wyższym
poziomem ekstrawersji oraz stabilności emocjonalnej,
w stosunku do osób nieoglądających. Może to być
uwarunkowane dużą śmiałością ekstrawertyków oraz
poczuciem bezpieczeństwa osób stabilnych emocjonalnie [16]. Prawdopodobnie czują się one pewnie
podczas ujawniania informacji dotyczących swojej
sfery intymnej. Istnieje prawdopodobieństwo, że
osoby ekstrawertywne i stabilne emocjonalne chętniej odpowiadają na pytania dotyczące swojej sfery
intymnej i nie wstydzą się eksplorować sfery filmów
pornograficznych. Duży wpływ na uzyskanie powyższych wyników mogła mieć forma gromadzenia danych. Osoby badane mogły mieć większą pewność
co do anonimowości pozyskiwanych przez badacza
informacji, z uwagi na przeprowadzenie badania
drogą internetową. Osoby ekstrawertywne posiadają wyższy próg aktywności sensorycznej [16]. Oglądanie pornografii mogłoby stanowić odpowiedź na
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potrzebę częstej stymulacji. Ekstrawertycy często
poszukują doznań [16, 17]. Prawdopodobnie realizacja potrzeby stymulacji pozytywnie wpływa na dobrostan jednostki, co mogłoby prowadzić do sięgania
po bodźce pornograficzne. Należałoby poddać dalszej
weryfikacji charakterystykę pozyskiwanych z oglądania pornografii bodźców i zweryfikować czy głównym argumentem za oglądaniem pornografii przez
ekstrawertyków jest osiągnięcie orgazmu, redukcja
negatywnych emocji czy może jakaś inna forma gratyfikacji. Osoby stabilne emocjonalnie mogą częściej
korzystać z pornografii z uwagi na wysoką kontrolę
własnych popędów [9, 18]. Są one w stanie lepiej hamować swoje pragnienia [16], tym samym zapewne
bezpieczniej korzystać z bodźców erotycznych. Prawdopodobnie nie mają one obaw przed zagłębianiem
się w sferę erotyki, gdyż osoby stabilne emocjonalnie
nie są z reguły wstydliwe [9, 18]. Informacje te pozwalałyby na obalenie poglądu rozumienia pornografii
jako zjawiska patologicznego. Zwracają one uwagę na
pozytywne i społecznie pożądane cechy osób z niej korzystających – ekstrawersję i stabilność emocjonalną.
Analizy dostarczyły informacji o tym, że osoby
skupione wokół kategorii „amatorki” i „nastolatki”
wykazywały się niższą ugodowością w stosunku do
pozostałych badanych. Możliwym jest, że osoby te
pozostają w opozycji do innych, bardziej niecodziennych kategorii filmów pornograficznych. Możliwe,
że preferują tylko te kategorie, które są w zasięgu
ich codzienności. Istnieje szansa, że sięgają one tylko po bodźce, które są w ich subiektywnym odczuciu dostępne dla nich realnie. Mogłoby to wynikać
z większej krytyczności i sceptyczności osób nieugodowych [17]. Wartym sprawdzenia byłby związek
preferencji kategorii „nastolatki” i „amatorki” z kultem młodości. Należałoby zweryfikować, czy osoby
nieugodowe preferują młodszych partnerów. Preferencja młodszych partnerów mogłaby znaleźć swoje
odzwierciedlenie w preferencji pornografii tego typu.
Dodatkowo niska ugodowość jest związana z zachowaniami antyspołecznymi [19]. Warto zweryfikować, czy sceny seksu z osobami bardzo młodymi lub
amatorkami mogą stanowić formę manifestacji takowych zachowań i poglądów. Nie wiemy, czy kategoria
„nastolatki” nie jest zdominowana przez znacząco
starszych męskich aktorów i bardzo młode żeńskie
aktorki. Duża różnica wieku pomiędzy aktorami lub
oglądającym a aktorami mogłaby mieć wpływ na
preferencje tych kategorii przez osoby nieugodowe.
Należałoby również sprawdzić jaka jest dokładna

charakterystyka tychże kategorii – np. czy aktorki
w roli „nastolatki” rzeczywiście należą do tej grupy
wiekowej, czy tylko odgrywają taką rolę.
Zaobserwowany w poprzedniej pracy związek otwartość na doświadczenia oraz preferencji kategorii
„BDSM” i „seks grupowy” został potwierdzony [8].
Możemy stwierdzić, że ta cecha osobowości stanowi
istotny predyktor oglądania kategorii „BDSM”, „seks
grupowy” oraz „duży penis”. Osoby otwarte na doświadczenia są niekonwencjonalne i ciekawe świata
[9, 18]. Możliwe, że osoby te kierują się ku kategorią
wychodzącym poza kanon seksu klasycznego. Pozwalałoby to na zaspokojenie ich głodu nowych informacji poprzez eksplorację mniej codziennych kategorii,
które nie muszą być koniecznie dla nich dostępne
w życiu codziennym. Osoby otwarte na doświadczenia
są buntownicze i nonkonformistyczne [17], dlatego
istnieje prawdopodobieństwo, że nie wstydzą się one
preferencji mniej codziennych kategorii i dążą do eksploracji nietypowych sfer swojej seksualności. Osoby
o niskiej otwartości na doświadczenia poszukiwały
pornografii z „kobietami przy kości”, tym samym najprawdopodobniej starając się uciec od nierealnych
standardów kobiecego piękna przedstawionych w niektórych filmach pornograficznych. Niska otwartość
na doświadczenia może świadczyć o konserwatywności, preferowaniu tradycyjnych i uznanych społecznie
wartości [9, 18]. Osoby mało otwarte na nowe doświadczenia mogą nie czerpać przyjemności z oglądania filmów pornograficznych, w których występują
aktorzy o nienaturalnych proporcjach. Istnieje możliwość, że inne kategorie filmów pornograficznych nie
są dla nich atrakcyjne, z uwagi na małe odzwierciedlenie tego typu scen filmów pornograficznych w ich
życiu codziennym. Warto zweryfikować, czy osoby
o niskiej otwartości na doświadczenia nie preferują partnerek mniej szczupłych w życiu codziennym.
Taka preferencja mogłaby wyjaśnić brak eksploracji
innych, nieznanych sfer i brak poszukiwania nowych
doświadczeń – zachowania te są charakterystyczne
dla osób o niskiej otwartości na doświadczenia [16].
Warto dokonać weryfikacji tych zależności za pomocą
bardziej rzetelnego narzędzia służącego do pomiaru
otwartości na doświadczenia, np. jednej ze skal kwestionariusza NEO-FFI [18].
Drugim istotnym predyktorem oglądania pewnych typów pornografii okazała się ekstrawersja.
Osoby introwertywne preferowały kategorię „kobiet
transseksualnych” oraz „seksu oralnego”. Należałoby zweryfikować, czy sceny przedstawiające seks
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oralny cechują się mniejszym natężeniem dialogów
w stosunku do innych kategorii filmów pornograficznych. Mogłoby to okazać się atrakcyjne dla osób
o niskiej ekstrawersji, które uznawane są za mniej
towarzyskie i mniej rozmowne [9, 16, 18]. Interesującym do zbadania jakościowego byłby związek
introwersji z występowaniem fiksacji oralnej, będącej aksjomatem teorii Freuda [20]. Fiksacja na
poziomie fazy oralnej może prowadzić do czerpania
szczególnej przyjemności z seksu oralnego [20], co
mogłoby wyjaśniać atrakcyjność tej kategorii wśród
introwertyków.
Preferencja kategorii „kobiet transseksualnych”
przez osoby o niskiej ekstrawersji może wynikać z podobieństwa tych osób do aktorów odgrywających rolę
w tego typu filmach. Świadczyć może o tym to, że
osoby transseksualne wykazują się wyższym poziomem introwersji [21]. Osoby introwertywne preferują samotność i są zdystansowane w kontaktach społecznych [9, 18], co może prowadzić do preferowania
przez nich filmów z aktorami o podobnych charakterystykach. Istnieje jednakże prawdopodobieństwo,
że zależność ta jest wynikiem niezbadanej zmiennej
pośredniczącej. Ekstrawersja wyjaśniała bardzo mały
procent zmienności preferencji tej kategorii. Wynik
ten wymaga dalszej eksploracji.
Częstotliwość oglądania pornografii okazała się
być najlepszym predyktorem szerokiego spektrum
preferencji. Związek częstotliwości i agresji fizycznej jednostki został ponownie potwierdzony [5, 8],
jednakże ma on znamiona związku bardzo słabego.
Szersze spektrum preferencji można wyjaśnić tym,
że przy częstej ekspozycji danego typu bodźca jednostka może poszukiwać urozmaicenia. Częsta ekspozycja tych samych bodźców prowadziłaby zapewne
do spadku ich atrakcyjności. Osoby często oglądające
pornografie mogą poszukiwać coraz to nowszych doznań wśród szerokiego spektrum kategorii, w celu
podtrzymania pozytywnych konsekwencji płynących
z oglądania pornografii. Warto zbadać, czy to szerokie spektrum preferencji filmów pornograficznych
zawiera w sobie sporo bodźców agresywnych. Spora
ilość agresji w oglądanej przez jednostkę pornografii
mogłaby modelować jej zachowanie, prowadząc do
wzrostu agresji jako cechy. Prawdopodobnie częsta
ekspozycja agresywnych zachowań zaobserwowanych
w pornografii zwiększałaby szansę utrwalenia tych
wzorców w codziennym funkcjonowaniu jednostki.
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Na podstawie poprzedniej analizy danych wnioskowano, że orientacja seksualna nie różnicowała wyników osób badanych [8]. Dalsza eksploracja wyników
wykazała, że osoby biseksualne preferowały większą
ilość kategorii pornograficznych, co zdaje się być
współmierne z charakterystyką tych osób. Większa
ilość preferencji kategorii pornograficznych wydaje
się być naturalnym dla osób biseksualnych, z uwagi
na większa grupę potencjalnych partnerów. Preferencja zarówno kobiet jak i mężczyzn może dostarczać
osobom biseksualnym większej ilości potencjalnie
atrakcyjnych bodźców. Zmienna ta zasługuje na poświęcenie jej większej uwagi w przyszłych badaniach
nad pornografią, gdyż stanowi istotny wymiar ludzkiej seksualności. Ukazano, że jej związek z badanymi
zmiennymi nie musi być oczywisty i istotny na podstawie podstawowych analiz.

Wnioski
1. Dogłębna analiza statystyczna danych dotyczących związku wybranych czynników osobowościowych
i preferencji pornograficznych zdaje się podważać rolę
wybranych czynników osobowości według Wielkiej
Piątki jako dobrych predyktorów oglądanej pornografii. Tylko niektóre z czynników okazały się być istotne
– ekstrawersja, stabilność emocjonalna i otwartość
na doświadczenia. Należałoby skupić się na innych
cechach osobowościowych niż cechy wielkopiątkowe,
celem lepszego zrozumienia mechanizmu oglądania
i preferencji danego typu pornografii. Eksplorację potencjalnych zmiennych należałoby rozpocząć wśród
korelatów cech osobowościowych. Ciekawym do zbadania mógłby okazać się związek samooceny, satysfakcji z życia, poczucia jakości życia, nieśmiałości, altruizmu, empatii, psychotyzmu czy poziomu inteligencji
z preferencją danego typu pornografii.
2. Wartym zbadania byłaby również ocena atrakcyjności danego typu pornografii i zestawienie jej ze
wspomnianymi wcześniej czynnikami. Istnieje prawdopodobieństwo, że ocena atrakcyjności kategorii nie
byłaby tożsama z ich preferencją, co byłoby ciekawe
z perspektywy kultu brzydoty (turpizmu). Możliwe,
że osoby badane będą oceniały daną kategorię jako
atrakcyjną, jednakże sami nie będą jej oglądać. Pozwoliłoby to dodatkowo na zbadanie związku pomiędzy
subiektywną oceną atrakcyjności kategorii filmów
pornograficznych a ich preferencją.
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Are personality traits a good predictors
of the type of watched pornography?
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personality traits and the preference
of a chosen pornographic categories
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Summary
The aim of this work was the further exploration of the relationship between selected personality factors and
the preference of a given type of pornography. Data from 136 respondents aged between 19 and 56 years
was used for the analysis. Selected personality traits were examined using the TIPI-PL questionnaire. Subjects
were presented with 25 categories of pornographic films and were asked to select the keywords they use
to search for pornography on the Internet. Data exploration has shown that the viewers of pornographic
films are characterized by a significantly higher level of extraversion and emotional stability in relation to
people who do not use pornography. In addition, it was shown that openness to experience turned out to
be a significant predictor of the preferences of pornographic categories such as „BDSM”, „group sex” or „big
penis”. Further research should take into account other features of the human psyche that may be related to
pornographic preferences and examine the attractiveness of a given type of pornography.

Keywords:
pornography, sexual preferences, big five, personality

Introduction
Pornography seems to be ubiquitous in pop culture
and the surrounding reality. Its wide accessibility
caused by the popularization of the Internet made
it more reachable. Makaruk and Wójcik study shows
that 67.3% of Polish respondents admit that they had
contact with erotic content while using the Internet [1].
Franczyk, Cielecka and Tuszyńska-Bogucka state that
Przegl Seks 2017; 3(51): 10–16

76.8% of respondents use online pornography [2].
These data indicate the prevalence of pornography
in the everyday life of Poles, which consumption is
constantly increasing [3].
This topic has been the subject of interest of P
 olish
and foreign researchers for many years. Bogaert
observed a positive relationship between the preference of aggressive pornography and the aggressive
tendencies of men and the negative relationship
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between that pornography and their level of intelligence [4]. Hald and Malamuth showed that viewing pornography by men with low agreeableness
score increased their violence towards women [5].
In addition, researchers observed a relationship
between frequency of viewing the pornography and
aggression [5]. Another study showed the influence
of violent and non-violent pornography on the
level of aggression of the respondents [6]. What’s
more, Malamuth, Hald and Kross claim that there
is a correlation between the frequency of watching
pornography and sexual aggression [7]. The author’s
research shows that there is a connection between
some Big Five personality traits, aggression and the
preference of a given type of pornography [8]. In this
study, sex differences were also observed. Women
significantly more often preferred the category of
group sex and BDSM (bondage, discipline, domination
and submission). Men, however, significantly more
often than women preferred the category of pornographic films with teenage actresses and amateurs. In
addition, men significantly more often than women
declared the use of erotic stimuli on the Internet. The
physical aggression of the individual was positively
related to the frequency of viewing pornography – the
higher the frequency of viewing pornography, the
higher the score on the scale of physical aggression
was obtained by the respondents. The preference
of BDSM and group sex categories was positively
related to openness to the participants’ experiences.
There was no relationship between the preference
of „hardcore” category and agreeableness, as well as
the questionnaire level of aggression. Relationship
between extraversion and the preference of categories
associated with the actors race was impossible to
verify on the level of basic statistical analysis, due to
their low popularity. Sexual orientation did not seem
to differentiate the results of the subjects.
These data only show the coexistence of selected
variables. Due to the interesting relationships, they
deserve further exploration in order to find significant
and useful results from the research and practical
point of view.

Objective
The aim of this work is to further explore empirical
data of the relationship between the preference of
pornographic categories and selected personality
factors that were presented in the previous author’s

work [8]. Further analysis is aimed at verifying Big
Five personality traits as important predictors of the
type of viewed pornography on the Internet.

Method
The study obtained the results of 136 subjects,
between 19 and 56 years old (M = 24.3, SD = 6.14).
106 subjects has declared watching the pornography
– 52 men (Mm = 25.8, SDm = 7.2) and 57 women
(Mw = 22.9, SDw = 4.5).
The respondents filled out the questionnaires
using the Internet. They were presented with a Short
Personality Inventory TIPI-PL (low, but acceptable reliability: Cronbach’s alpha = .60, McDonald’s omega = .62).
The questionnaire includes 5 scales: extraversion,
agreeableness, conscientiousness, emotional stability and
an openness to experience [9]. Scale which measures
openness to experience is the least reliable one.
Additionally, the respondents were asked to fill the
Buss-Perry Aggression Questionnaire BPAQ (Cronbach’s
alpha = .89, McDonald’s omega = .89). The BPAQ
questionnaire measures the following constructs:
physical aggression, verbal aggression, anger, hostility
and aggression in general [10]. In the test battery there
was also the author’s questionnaire examining the
frequency of the usage and preferences of online pornography. The frequency of pornography usage was
measured using a five-point scale, which contained
the following responses: i’ve never watched pornography; sporadically, once a year; at least once a month; at
least once a week; every day. The tool contained 25 categories of pornographic films: „amateurs”, „Asian”,
„BDSM”, „big breasts”, „big butt”, „big penis”, „gays”,
„hardcore”, „hentai”, „female ejaculation”, „chubby
women”, „transsexual women”, „Latinas”, „lesbians”,
„stepmother”, „small breasts”, „milf ”, „Ebony”,
„teenagers”, „anal sex”, „interracial sex”, „oral sex”,
„stepsister”, „group sex”, „ejaculation” . They were
selected on the basis of Paul’s [11] study and PornHub
infographics [12]. The subjects were asked to indicate
the categories they use to search for pornography on
the Internet. Only 8 out of 25 categories were selected
by approximately 30 people surveyed: „amateurs”,
„BDSM”, „hardcore”, „lesbian”, „teenagers”, „anal
sex”, „oral sex” and “group sex”. Subjects were also
asked about their sexual orientation. They could
declare the following orientations: heterosexual,
bisexual, homosexual and asexual.
Further statistical analysis of the data has been
divided into four stages:
Przegl Seks 2017; 3(51): 10–16
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•
•

•

•

Results

Stage 1: search for personality differences between
viewers and non-viewers of the pornography,
Stage 2: cluster analysis for the 8 most popular
categories, in order to verify the existence of personality differences between individual clusters,
Stage 3: inclusion of all 25 pornographic films categories and verification of their relationship with
selected personality factors using bootstrapping
methods,
Stage 4: creating a combined pornography categories preference indicator in order to investigate
whether the wider spectrum of pornographic category preferences differentiates the subjects.

The Mann-Whitney’s U test showed that the
viewers of pornographic films are characterized by
a significantly higher level of extraversion (U = 363,
p < .01, rg = .25) and emotional stability (U = 716,
p < .05; rg = .49) in relation to people not using
pornography.
Agglomerative cluster analysis using the Ward’s
method allowed to isolate three main clusters:
1. „amateurs” and “teenagers”,
2. „anal sex”, „oral sex”, „lesbians”,
3. “BDSM”, “hardcore”, “group sex”.

Figure 1. Results of the agglomerative cluster analysis using the Ward’s method
Tree diagram
Ward’s diagram
The Euclides distance

amateur
teen
lesbian
anal sex
oral sex
BDSM
hardcore
group sex

9

10

11

12

These results are supported by data obtained by
k-means cluster analysis.

Table 1. Clusters obtained by k-means cluster analysis
Cluster

Distance

„amateurs”

1

.63

„BDSM”

3

.74

„hardcore”

3

.67

„lesbians”

2

.80

„teenagers”

1

.63

„anal sex”

2

.67

„oral sex”

2

.62

„group sex”

3

.71
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The ANOVA analysis showed statistically
significant differences between clusters in terms of
agreeableness (F = 3.67, p < .05, ω2 = .19). Fisher’s LSD
post-hoc and planned comparisons proved that people
belonging to cluster 1 (“amateurs”, “teenagers”)
showed a significantly lower agreeableness in relation
to other clusters.
For the purposes of analyzes with the bootstrapping method, the number of samples 5000 [13] was
declared with a confidence interval of 95%, using the
BCa method (bias-corrected and accelerated) [14]. The
“Ebony” category was not taken into analysis, as none
of the study participants declared the preference of
this category. The table below presents the results of
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correlation analysis with the bootstrap method of
these categories, which showed a significant relationship with one of the Big Five personality traits.
The analysis of confidence intervals [15] indicated:
• significant positive correlation between openness
to experience and the preference of the “big penis”
category,
• a significant negative correlation between extraversion and the preference of the “hentai” category,

•

•

•

a significant negative correlation between agreeableness and the preference of the “chubby
women” category,
a significant negative correlation between openness to experience and the preference of the
“chubby women” category,
a significant negative correlation between extraversion and the preference of the “transsexual
women” category,

Table 2. The results of correlation analysis using the bootstrap method
Extraversion

Agreeableness

Conscientiousness

Emotional stability

Openness to experience

Confidence Intervals (CI)
lower

upper

lower

upper

lower

upper

lower

upper

lower

upper

„big penis”

–.23

.04

–.22

.14

–.22

.12

–.33

.07

.01

.30

„hentai”

–.33

–.01

–.10

.28

–.24

.07

–.30

.10

–.11

.26

„chubby
women”

–.11

.23

–.31

–.07

–.19

.13

–.07

.21

–.34

–.08

„transsexual
women”

–.27

–.05

–.29

–.05

–.13

.08

–.27

.07

–.17

.03

•

a significant negative relationship between
agreeableness and the preference of “transsexual
women”.
Based on the correlation analysis supported by the
bootstrap method, it was decided to include the “big
penis”, “hentai”, “chubby women” and “transsexual
women” categories in further analysis, thus increasing
the number of analyzed categories of pornographic
films from 8 to 12.
Then a regression analysis with the bootstrap
method was performed to verify which selected
personality traits are significant predictors of viewing
a given type of pornography. Standardization of the
analyzed data was performed to obtain a standardized β coefficient for regression analysis with the
bootstrap method.
It has been shown that openness to experience
is an important predictor of the preference of
“BDSM” category (β = .29, CI = .11 to .48), “big penis”
(β = .16; CI = .03 to .30), “chubby women” (β = –.20;
CI = –.45 to –.04) and “group sex” (β = .19; CI = .02
to .35). Extraversion proved to be a statistically
insignificant predictor of the “hentai” category
(β = –.16, CI = –.36 to .01), however, an important
predictor of “transsexual women” (β = –.10; CI = –.27
to –.02) and “oral sex” (β = –.20; CI = –.41 to –.30)
categories. In addition, agreeableness was a predictor
for the “chubby women” category (β = –.19, CI = –.41

to –.03) and “transgender women” (β = –.18; CI = –.46
to –.02). Openness to experience and agreeableness
explained in total only 10% of the variance of the
preference of “chubby women” category. Extraversion
and agreeableness explained 5% of the variance of the
preference of “transsexual women” category.
An analysis of a combined pornography categories
preferences indicator showed that the greater
spectrum of pornographic category preferences is
positively related to the frequency of pornography
usage (r = .70, p < .05), physical aggression (r = .22,
p < .05) as well as openness to experience (r = .20,
p < .05). All three factors turned out to be significant
predictors of a wider spectrum of preferences
(F = 26.7, p < .05). Frequency (β = .54, t = 7.69, p < .05)
explained 31% of the variance of the results, while
physical aggression (β = .17, t = 2.44, p < .05) and
openness to experience (β = .14, t = 2.08, p < .05) only
7% in total.
Sexual orientation proved to be a factor
differentiating the spectrum of sexual category
preferences (F = 3.38, p < .05, ω2 = .13). Fisher’s LSD
post-hoc and planned comparisons showed that
bisexual people had a significantly larger range of
preferences of pornographic films than heterosexual
and homosexual people. There were no significant
differences between heterosexual and homosexual
people.
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Discussion
The aim of this work was a further exploration of
the empirical data regarding the relationship between
the viewed pornography and selected personality
traits, acquired for the needs of a previous author’s
work [8]. Further exploration of the relationship
of selected personality traits with the preference
of a given type of pornography allowed to show
new, interesting relationships. New data has been
provided, which can be used as a guide for further
research in the field of pornography studies.
The presented empirical data show that viewers
of pornography are characterized by higher levels of
extraversion and emotional stability, compared to
non-viewers. This can be conditioned by the boldness
of extroverts and the sense of security of emotionally
stable people [16]. They probably feel confident when
revealing information about their intimate life. It
is possible that extroverts and emotionally stable
people are more likely to answer questions about
their intimate life and are not ashamed to explore
the sphere of pornographic films. The form of data
collection could have a large impact on the observed
results. The subjects could have greater certainty
about their anonymity, due to conducting the research
using the Internet. Extroverts have a higher threshold
of sensory activity [16]. Pornography usage could
be a response to the need for frequent stimulation.
Extroverts often seek sensations [16, 17]. Probably
the realization of the need for stimulation positively
affects the well-being of the individual, which could
lead to reaching for pornographic stimuli. The
characteristics of the stimuli obtained from viewing
pornography should be further verified. It’s worth
verifying whether the main argument for watching
pornography by extroverts is reaching orgasm,
reducing negative emotions or maybe some other
form of gratification. People who are emotionally
stable might often use pornography because of their
high control of their own instincts [9, 18]. They are
able to better inhibit their desires [16], thus probably
use erotic stimuli much safer. They probably have no
fear of delving into the sphere of eroticism, because
emotionally stable people are usually not shy [9, 18].
This information would allow us to overthrow the view
of pornography and as a pathological phenomenon,
because they indicate the positive and socially
desirable traits – extraversion and emotional stability.
Przegl Seks 2017; 3(51): 10–16

Analyzes provided information that people
gathered around the categories of “amateurs” and
“teenagers” were less agreeable in relation to the
other respondents. It is possible that these people
are in opposition to other, more unusual categories
of pornographic films. It is possible that they prefer
only those categories, that are within their daily
reach. There is a chance that they reach only for
stimuli that are available to them realistically in
their subjective perception. This could be due to the
greater criticality and skepticism of less agreeable
people [17]. The relationship between “teenagers” and
“amateurs” categories with the cult of youth would be
worth analyzing. It would verify whether less agreeable
people prefer younger partners. Preference of younger
partners could be reflected in the preference of this
type of pornography. In addition, low agreeableness
is associated with anti-social behavior [19]. It is worth
verifying whether sex scenes with very young people
or amateurs may be a form of manifestation of such
behaviors and views. We do not know whether the
category of “teenagers” is not dominated by much older
male actors and very young female actresses. A large age
difference between the actors or the viewers and the
actors could affect the preference of these categories
by less agreeable people. It should be checked what is
the exact characteristics of these categories – eg. if the
actress in the role of “teenagers” really belong to this
age group, or they just play such role.
The relationship of openness to experiences and
preference of the “BDSM” and “group sex” category
observed in the previous work has been confirmed [8].
We can say that this personality trait is an important
predictor of viewing the “BDSM”, “group sex” and
“big penis” categories. People open to experiences are
unconventional and curious about the world [9, 18].
It is possible that these people are heading towards
categories which go beyond the canon of the classic
sex. This would allow them to satisfy their hunger
for new information by exploring sophisticated
categories that do not necessarily have to be available
to them in their daily lives. People who are open to
new experiences are rebellious and nonconformist
[17], so it is likely that they are not ashamed of the
preference of sophisticated categories and seek to
explore atypical spheres of their sexuality. People with
low openness to experiences searched for pornography
with “chubby women”, thus most likely trying to
escape from the unrealistic standards of female beauty
presented in some pornographic films. Low openness
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to experience may indicate conservatism , preference
of traditional and socially recognized values [9, 18].
People who are not very open to new experiences may
not enjoy watching pornographic films in which there
are actors with unnatural proportions. It is possible
that other categories of pornographic films are not
attractive to them, due to the small reflection of this
types of pornographic scenes in their daily lives. It is
worth verifying whether people with low openness
to experiences do prefer partners who are less slim
in their everyday life. This could explain the lack of
exploration of other unknown spheres and lack of
searching for new experiences – those behaviours are
characteristic of low openness to experience [16]. It
is worth verifying these relationships using a more
reliable tool for measuring openness to experiences,
eg. one of the scales of the NEO-FFI questionnaire [18].
Extraversion turned out to be the second important
predictor of watching certain types of pornography.
Introverts preferred the category of “transsexual
women” and “oral sex”. It should be verified whether
the scenes of oral sex are characterized by a lower
intensity of dialogues in relation to other categories
of pornographic films. This could be attractive for
people with low extraversion that that are considered
to be less sociable and less talkative [9, 16, 18]. It
would be interesting to examine using the qualitative
research the relationship between introversion and
the occurrence of oral fixation, which is the axiom of
Freud’s theory [20]. Fixation at the level of the oral
phase can lead to drawing a particular pleasure from
oral sex [20], which could explain the attractiveness
of this category among introverts.
The preference of the category of “transsexual
women” by people with low extraversion may result
from the similarity of these people to the actors playing
a role in this type of films. This may be demonstrated
by the fact that transsexual people show a higher level
of introversion [21]. Introverts prefer loneliness and
are distanced in social contacts [9, 18], which may lead
to the preference of pornographic films with actors
characterized by similar traits. However, it is possible
that this relationship is the result of an uncontrolled
mediating variable. Extraversion explained a very
small percentage of the variance of the preference of
this category. This result requires further exploration.
The frequency of pornography usage turned out to
be the best predictor of a wide range of preferences.
The relationship between the frequency of usage
and physical aggression of the individual has been

confirmed once again [5, 8], however, it is weak.
A broad spectrum of preferences can be explained by
the fact that with a frequent exposure of a given type
of stimulus, the individual may search for variety.
A frequent exposure of the same stimuli would
probably lead to a decrease in its attractiveness.
People frequently watching pornography may seek
newer experiences in a wide range of categories, in
order to maintain positive consequences coming from
viewing the pornography. It is worth investigating
whether this broad spectrum of preferences of
pornographic categories contains a lot of aggressive
stimuli. A large amount of aggression in pornography
could model person’s behavior, leading to the increase
of aggression as a trait. Probably frequent exposure
of aggressive behavior in pornography would increase
the chance of consolidating these patterns in the daily
functioning of the individual.
Based on the previous data analysis, it was
claimed that sexual orientation did not differentiate
the results of the subjects [8]. Further exploration
of the results showed that bisexual people preferred
a larger number of pornographic categories, which
seems to be corresponding with the characteristics of
these people. Broad spectrum of preferences seems
to be natural for bisexual people, due to the larger
group of their potential partners. The preference
of both women and men can provide potentially
more attractive stimuli for bisexual people. This
variable deserves more attention in future studies
of pornography, as it is an important dimension of
human sexuality. It was shown that its relationship
with the studied variables does not have to be obvious
and significant on the basis of basic analyzes.

Conclusions
1. In-depth statistical analysis of data on the
relationship between selected personality factors and
pornographic preferences seems to undermine the
role of selected Big Five personality factors as a good
predictors of viewed pornography. Only some of the
factors turned out to be significant – extraversion,
emotional stability and openness to experience. It is
worth focusing on other personality traits than Big
Five’s, in order to better understand the mechanism of
viewing and preferences of pornography. Exploration
of potential variables should begin among correlates
of personality traits. The relationship between selfesteem, life satisfaction, quality of life, shyness,
altruism, empathy, psychoticism or intelligence with
Przegl Seks 2017; 3(51): 10–16
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the preference of a given type of pornography could
be worth verifying.
2. It would also be worth examining the attractiveness of a given type of pornography and combining
it with factors mentioned above. It is likely that the
evaluation of the attractiveness of the categories
would not be the same as their preference, which

would be interesting from the perspective of the
cult of ugliness (turpism). It is possible that the
respondents will rate the category as attractive, but
they will not watch it themselves. It would also allow
to examine the relationship between the subjective
attractiveness and the preference of the given pornographic films.
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Streszczenie
Badania naukowe z ostatnich trzydziestu lat wskazują na utrzymujące się u starszych dorosłych zainteresowanie życiem seksualnym, jednakże w przestrzeni społecznej wciąż funkcjonują przekonania, które głoszą,
iż seniorzy są – lub powinni być – aseksualni. Odmawia się im prawa do ekspresji seksualnej, a ich pragnienia
erotyczne postrzegane są jako niestosowne. W przypadku seniorów internalizacja tych przekonań może
obniżać poczucie własnej wartości i oczekiwania w sferze seksualnej, wywoływać poczucie winy i wstydu,
a także skłaniać do unikania relacji intymnych.
Celem badania było określenie, w jakim stopniu wybrane stereotypy dotyczące seksualności w późnej dorosłości rozpowszechnione są w populacji starszych Polaków oraz jakie konsekwencje może mieć podzielanie
konkretnych przekonań. Opracowany autorski kwestionariusz zawierał pytania dotyczące podzielania stereotypowych przekonań na temat seksualności w późnej dorosłości oraz prośbę o uzasadnienie dokonanego
wyboru. Badanie przeprowadzono w ośrodku sanatoryjnym, z zapewnieniem prywatności i pełnej anonimowości. Grupę respondentów utworzyło 109 osób w wieku 50–89 lat (M = 62,5; SD = 8,3).
Zdecydowana większość badanych nie zgodziła się z przedstawionymi negatywnymi przekonaniami na temat
seksualności w późnej dorosłości. Poziom podzielania negatywnych stereotypów korelował dodatnio z wiekiem respondentów (R = 0,211; p = 0,030) oraz ujemnie z poziomem ich wykształcenia (F = 3,779; p = 0,026).
Płeć okazała się nie różnicować badanych w zakresie podzielania stereotypów w stopniu statystycznie istotnym. Wyniki przeczą spodziewanemu negatywnemu stosunkowi polskich seniorów do tematyki ich życia
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erotycznego. Zasadne byłoby przeprowadzenie badań na reprezentatywnej grupie starszych dorosłych,
a także rozpoczęcie badań podłużnych, które umożliwiłyby monitorowanie zmian w nastawieniu starszych
Polaków względem ich seksualności.

Słowa kluczowe:
starsi dorośli, funkcjonowanie seksualne, stereotypy, postawy względem seksu

Summary
Scientific research from the last three decades show that some older adults are interested in maintaining
their sex life. Despite that, there is a persistent belief among the general population that seniors are – or
should be – asexual. They are refused the right for sexual expression, and their sexual desires are perceived
as inappropriate. Internalizing these beliefs can decrease self-esteem and expectations towards sexuality,
cause feeling of shame and guilt, and lead to avoiding intimate relations.
Aim of the study was to define if and to what extent are the stereotypes regarding sexuality in the late
adulthood popular among the older adults in Poland, and what could be the consequences of sharing specific beliefs.
Original self description questionnaire was developed. It contained questions regarding views on sexuality
in late adulthood, with follow-up request about the reasoning behind the answers. Survey was conducted
at a health resort, with privacy and anonymity ensured. Respondents consisted of 109 individuals between
50–89 years of age (M = 62,5; SD = 8,3).
Majority of respondents did not share the negative stereotypes regarding sexuality in late adulthood. Sharing
the negative stereotypes correlated positively with respondents’ age (R = 0,211; p = 0,030) and negatively
with their level of education (F = 3,779; p = 0,026). Gender turned out to be statistically insignificant. Results
contradict the expected negative attitude towards the subject of sexuality among seniors. Further study on
a representative group is needed, as well as starting a longitudinal project to monitor changes in older Polish
adults’ attitudes towards this aspect of their life.

Keywords:
older adults, sexual functioning, stereotypes, attitudes towards sex

Wprowadzenie
Zgodnie z wynikami prezentowanymi w literaturze badawczej, zwłaszcza od lat 90. XX wieku, kiedy to
tematyka seksualności osób starszych zaczęła częściej
pojawiać się w publikacjach naukowych, zainteresowanie seksualnością nie zanika w okresie późnej dorosłości. Osoby starsze potwierdzają występowanie
u nich myśli i pragnień seksualnych, prowadzą także
aktywne życie seksualne [1,2]. Badania donoszą, że
częstotliwość pojawiania się pragnień i potrzeb o charakterze seksualnym oraz ich realizacji zmniejsza się
wraz z wiekiem. Jest to jednak spowodowane nie samym tylko upływem lat, lecz współwystępowaniem
szeregu czynników natury fizjologicznej, społecznej
i psychologicznej, związanych z procesami starzenia
się [3, 4, 5, 6]. Tymczasem w świadomości społecznej
cały czas funkcjonuje przekonanie, że dla starszych
Przegl Seks 2017; 3(51): 17–25

dorosłych sfera seksualności już nie istnieje lub nie
powinna istnieć. Nie są respektowane prawa seniorów
do ekspresji seksualnej, a ich pragnienia erotyczne
postrzegane są jako niestosowne czy wręcz nieprzyzwoite [7, 8].
Młodość, sprawność i uroda jako wartości preferowane w kulturze Zachodniej, przekonanie o nadrzędnej prokreacyjnej funkcji zbliżeń intymnych oraz tabu
seksualności to główne źródła stereotypów dotyczących seksualności w późnej dorosłości. Najbardziej
rozpowszechnione przekonania przybierają formę
następujących twierdzeń: 1) seks jest tylko dla ludzi
młodych, 2) seks nie może sprawiać przyjemności
starszym osobom, 3) seks osób starszych i niepełnosprawnych jest tabu, 4) seks nie jest ważny w życiu [9, 10]. Stereotypy te, w różnym stopniu uświadamiane, są podzielane zarówno przez osoby młode, jak
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i samych seniorów. Tworzą nieprzychylne środowisko
dla aktywności seksualnej w późnych okresach życia.
Dla części seniorów stereotypy stanowią integralną
część ich przekonań na temat świata. Tymczasem ich
internalizacja może nieść ze sobą poważne skutki:
niskie poczucie własnej wartości, obniżone oczekiwania w sferze seksualnej, poczucie winy w sytuacji,
gdy pragnienia seksualne są nadal obecne, a nawet
unikanie relacji intymnych z powodu poczucia wstydu
czy zażenowania [11, 12].

Cel pracy
Podstawowym celem badania było określenie, czy
i w jakim stopniu starsi Polacy zgadzają się ze stereotypowymi ujęciami seksualności w późnej dorosłości.
Uzupełniającym celem metodologicznym projektu
było zbadanie tych grup seniorów, które najczęściej
pomijane są w badaniach z zakresu seksualności:
osoby żyjące samodzielnie (w przeciwieństwie do
pensjonariuszy domów opieki czy domów spokojnej
starości) oraz relatywnie zdrowe (z wykluczeniem
pacjentów oddziałów szpitalnych somatycznych lub
psychiatrycznych).

Materiał i metodyka
Skonstruowany został autorski kwestionariusz
samoopisowy w wersji papier-ołówek oraz elektronicznej. Zawarto w nim, między innymi: stwierdzenia
badające stopień podzielania stereotypowych przekonań na temat seksualności w późnej dorosłości,
pytania otwarte dotyczące opinii i refleksji własnych
respondentów na temat omawianych stereotypów,
metryczkę do zebrania danych demograficznych
[13, 5, 14].
Aby określić stosunek respondentów do potocznych przekonań na temat seksualności w późnej dorosłości, użyto pytania: „Co sądzi Pan/Pani na temat
następujących stwierdzeń?
1. Seks bez małżeństwa1, niezależnie od wieku, jest
niestosowny.
1. Seks jest tylko dla ludzi młodych.
2. Seks nie może sprawiać przyjemności osobom po
50. roku życia.
3. Osoby po 50. roku życia nie powinny uprawiać seksu.
4. Seks przedłuża życie i polepsza jakość życia.”

Cztery pierwsze twierdzenia opracowano poprzez
zestawienie i wybór stwierdzeń na temat seksualności w późnej dorosłości o zabarwieniu negatywnym
formułowanych w literaturze fachowej – w podręcznikach gerontologii, publikacjach naukowych,
opracowaniach [9, 10, 15]. Jako piąte dodano twierdzenie o pozytywnym wpływie seksu na życie człowieka. Celem dołączenia go do zestawu negatywnych
przekonań stereotypowych było zweryfikowanie, czy
i w jakim stopniu wśród Polskich seniorów aktywność
seksualna budzi skojarzenia pozytywne. Założono, że
nawet akceptacja pojedynczego członu stwierdzenia
(‘seks przedłuża życie lub ‘seks polepsza jakość życia’)
przekładać się będzie na akceptację całego sformułowania, które jako jedyne przywołuje pozytywną
wartość seksu. Stosunek wobec każdego twierdzenia zmierzony został za pomocą 5-stopniowej skali
Likerta, z odpowiedziami: 1 – zupełnie się nie zgadzam,
2 – raczej się nie zgadzam, 3 – nie mam zdania, 4 – raczej
się zgadzam, 5 – całkowicie się zgadzam.
Sposób sformułowania pytań dostosowano do
charakterystyki wiekowej grupy badawczej (odpowiedni dobór słownictwa, zwroty grzecznościowe).
Czytelność sformułowań zweryfikowano w badaniu
pilotażowym. Wzięło w nim udział 10 osób w wieku
60–72 lata, od których uzyskano informację zwrotną
na temat formy oraz treści kwestionariusza. W efekcie
zmodyfikowano brzmienie kilku pytań.
Badanie przeprowadzono w ośrodku sanatoryjnym. Po uzyskaniu zgody dyrektora do spraw medycznych ośrodka, 130 egzemplarzy kwestionariusza rozprowadzono wśród kuracjuszy w wieku 50 lat
lub więcej. Otrzymały go tylko te osoby, które po
uzyskaniu informacji o celu i tematyce badania oraz
sposobie analizy danych wyraziły zgodę na dalszy
w nim udział. Zadbano o prywatność podczas wypełniania kwestionariusza, dostateczną ilość czasu
oraz pełną anonimowość: respondenci wypełniali arkusze w swoich pokojach, następnie w zaklejonych
kopertach zwracali je do recepcji. Wszyscy zostali
poinformowani o możliwości rezygnacji z udziału
w badaniu na każdym jego etapie.
Kwestionariusze 109 osób zawierały komplet danych. Grupa badawcza objęła uczestników w wieku
50 do 89 lat (M = 62,5; SD = 8,3), z czego 57% stanowiły kobiety (n = 62), a 43% mężczyźni (n = 47). Średnia wieku dla obu płci okazała się bardzo zbliżona

1
Oryginalnie: Non-marital sex (ang.). Celowo użyto określenia „seks bez małżeństwa” zamiast popularniejszego w języku polskim „seks pozamałżeński”. Drugie wyrażenie sugeruje relację intymną poza istniejącym związkiem małżeńskim, pytanie zaś dotyczy sytuacji, gdy żaden
z partnerów nie pozostaje w związku formalnym.
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(M = 62,5 i SD = 7,2 dla kobiet; M = 62,6 i SD = 9,6 dla
mężczyzn). Połowa badanych to osoby pozostające
w związku małżeńskim (49,5%; n = 54). Zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn deklaruje życie bez

partnera (odpowiednio 38,7%; n = 24 i 14,9%; n = 7).
Najczęstsze okazało się wykształcenie średnie i/lub
zawodowe (48,6%; n = 53). Szczegółowe dane socjodemograficzne zawiera Tabela 1.

Tabela 1. Dane socjodemograficzne 109 osób badanych
Zmienne

Ogółem

Kobiety (n=62)

n (%)

Mężczyźni (n=47)

n (%) danej płci

Grupy wiekowe
50–59

42 (38,53)

19 (30,65)

23 (48,94)

60–69

46 (42,20)

32 (51,61)

14 (29,79)

70–79

16 (14,68)

10 (16,13)

6 (12,76)

80–89

5 (4,59)

1 (1,61)

4 (8,51)

Związek małżeński

54 (49,54)

25 (40,32)

29 (61,70)

Związek partnerski

24 (22,02)

13 (20,97)

11 (23,40)

Żyję samodzielnie

31 (28,44)

24 (38,71)

7 (14,90)

Aktualna sytuacja życiowa

Miejsce zamieszkania
Wieś

11 (10,09)

3 (4,84)

8 (17,02)

Miasto do 100 tys

43 (39,45)

26 (41,94)

17 (36,17)

Miasto 100-500 tys

30 (27,52)

21 (33,87)

9 (19,15)

Miasto powyżej 500 tys

25 (22,94)

12 (19,35)

13 (27,66)

Wykształcenie
Podstawowe

8 (7,34)

3 (4,84)

5 (10,64)

Średnie i/ lub zawodowe

53 (48,62)

27 (43,55)

26 (55,32)

Wyższe

48 (44,04)

32 (51,61)

16 (34,04)

Do określenia istotności różnic pomiędzy dwiema średnimi (kobiety, mężczyźni) zastosowano test
t-Studenta, pomiędzy większą ilością średnich – jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA (czynnik:
wykształcenie; poziomy: podstawowe, średnie i/lub
zawodowe, wyższe), uzupełnioną o test post-hoc
Tukeya. Związki pomiędzy zmiennymi zależnymi
a wiekiem respondentów zostały zbadane analizami

korelacyjno-regresyjnymi z testem istotności współczynnika korelacji. Przyjęto poziom istotności statystycznej α = 0,05.

Wyniki
Tabela 2 przedstawia procent badanych, którzy
udzielili poszczególnych odpowiedzi odnosząc się do
zaprezentowanych im twierdzeń.

Tabela 2. Stosunek badanych do twierdzeń stereotypowych (% respondentów)
Całkowicie się
zgadzam

Raczej się
zgadzam

Nie mam
zdania

Seks bez małżeństwa, niezależnie od wieku,
jest niestosowny (TM)

14

10

9

15

52

Seks jest tylko dla ludzi młodych (TN1)

5

13

3

14

65

Seks nie może sprawiać przyjemności osobom
po 50. roku życia (TN2)

5

5

7

17

66

Osoby po 50. roku życia nie powinny uprawiać
seksu (TN3)

5

5

3

8

79

Seks przedłuża życie i polepsza jakość życia (TP)

50

21

17

5

7

Twierdzenie
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Raczej się nie Zupełnie się
zgadzam
nie zgadzam
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Ustosunkowanie się respondentów do przekonań
stereotypowych przedstawiono również graficznie na
Rycinach 1–5. W celu czytelnego zobrazowania wyników 5-stopniowa skala Likerta została zredukowana

do trzech kategorii: 1) Zgody z przekonaniem („całkowicie się zgadzam” i „raczej się zgadzam”), 2) Niezgody na przekonanie („zupełnie się nie zgadzam”
i „raczej się nie zgadzam”), 3) Braku zdania.

Rycina 1. Seks bez małżeństwa, niezależnie
od wieku, jest niestosowny (TM)

Rycina 2. Seks jest tylko dla ludzi młodych (TN1)

Rycina 3. Seks nie może sprawiać przyjemności
osobom po 50. roku życia (TN2)

Rycina 4. Osoby po 50. roku życia nie powinny
uprawiać seksu (TN3)

Rycina 5. Seks przedłuża życie i polepsza jakość
życia (TP)

Zdecydowana większość respondentów (71%; n = 77)
zgadza się ze stwierdzeniem, iż ”seks przedłuża życie
i polepsza jakość życia” (TP).
Analizy statystyczne wykazały związek pomiędzy
stopniem podzielania przekonań stereotypowych
(TM, TN 1–3, TP) a wiekiem i poziomem wykształcenia respondentów. Analiza korelacyjno-regresyjna
ujawniła występowanie dodatniej korelacji pomiędzy
podzielaniem twierdzenia o niestosowności seksu bez
małżeństwa (TM) a wiekiem badanych – wraz z wiekiem stopień podzielania TM w grupie respondentów wzrastał (R = 0,325; p = 0,0007). Analiza wariancji
ANOVA ujawniła zależność odwrotną pomiędzy podzielaniem TM a poziomem edukacji: badani z wykształceniem podstawowym podzielali TM częściej,
niż respondenci z wykształceniem średnim i/lub zawodowym, zaś badani z wykształceniem wyższym podzielali TM zdecydowanie najrzadziej spośród wszystkich grup (F = 7,441; p = 0,001). Wpływ płci zbadano
testem t-Studenta – średni poziom podzielania TM
u kobiet i mężczyzn okazał się bardzo zbliżony, różnice nie przekroczyły progu istotności statystycznej

Wśród przekonań o wydźwięku negatywnym,
które zostały zaprezentowane badanym, najczęściej
podzielane okazało się twierdzenie o niestosowności
seksu bez małżeństwa (TM), jednak i w tym przypadku zgodził się z nim tylko co czwarty badany
(24%, n = 26). Prawie 80% respondentów nie uważa,
iż „seks jest tylko dla ludzi młodych”, a zaledwie jedna na dziesięć osób badanych jest zdania, że „seks
nie może sprawiać przyjemności osobom po 50. roku
życia” lub że „osoby po 50. roku życia nie powinny
uprawiać seksu” (w obu przypadkach 10%, n = 11).
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(t = 0,015; p = 0,988). Podobne tendencje zaobserwowano podczas analizy2 stopnia podzielania negatywnych przekonań na temat seksualności w późnej
dorosłości (TN 1–3). Im starsi badani, tym częściej
zgadzali się z brzmieniem TN 1–3 (R = 0,211, p = 0,03);
respondenci z wykształceniem wyższym w podzielali
przekonania TN 1–3 istotnie rzadziej, niż pozostali
(F = 3,779; p = 0,026). Płeć okazała się nie różnicować badanych także w zakresie podzielania TN 1–3
(t = 0,265; p = 0,791). Wyniki analiz statystycznych
ujawniły słabą korelację odwrotną pomiędzy wiekiem
a podzielaniem twierdzenia pozytywnie odnoszącego
się do seksu (TP): wraz z wiekiem spadał średni poziom podzielania TP (R = – 0,114; p = 0,024). Badani
z wykształceniem średnim i/lub zawodowym zgadzali
się z TP w mniejszym stopniu, niż osoby z wykształceniem wyższym (F = 3,116; p = 0,048). Poziom podzielania TP okazał się zbliżony dla obu płci (t = -1,355;
p = 0,178). Tabela 3 prezentuje wyniki analiz statystycznych wraz z poziomem istotności.

Tabela 3. Podzielanie TM, TN 1–3, TP w zależności
od płci, wieku oraz poziomu wykształcenia
respondentów – istotność różnic
Twierdzenie

Zmienne

Test

p

TM
Płeć

t = 0,015

0,988

Wiek

R = 0,325

0,0007 ***

Poziom
wykształcenia

F = 7,441

0,001 **

Płeć

t = 0,265

0,791

Wiek

R = 0,211

0,030 *

Poziom
wykształcenia

F = 3,779

0,026 *

Płeć

t = –1,355

0,178

Wiek

R = –0,114

0,024 *

Poziom
wykształcenia

F = 3,116

0,048 *

TN 1–3

TP

t – wynik analizy testem t-Studenta
R – wynik analizy korelacji
F – wynik analizy jednoczynnikowym testem ANOVA
Istotność: * p < ,05 ** p < ,01 *** p < ,001

2

Użyte zostały te same metody analizy statystycznej.
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Omówienie wyników
Spośród trzech analizowanych charakterystyk demograficznych (wiek, płeć, poziom wykształcenia)
dwie okazały się istotnie różnicować respondentów
pod względem podzielania stereotypów: wiek oraz poziom wykształcenia. Zaobserwowano dodatnią zależność pomiędzy wiekiem osób badanych a stopniem,
w jakim podzielają negatywne stereotypy – wraz
z wiekiem rośnie stopień podzielania przekonań. Wyjaśnienia poszukiwać można w teoriach, które przywołują kontekst społeczno-polityczny okresu młodości obecnych 60, 70 i 80-latków i podkreślają wpływ,
jaki mógł on mieć na kształtowanie się poglądów osób
wtedy dorastających na temat seksualności [16]. We
wczesnym okresie powojennym dominował restrykcyjny model wychowania, a zagadnienia z obszaru
seksualności nie należały do tematów poruszanych
publicznie. Tylko kilka form aktywności seksualnej
mieściło się w normie, nie akceptowano związków
nieformalnych, zainteresowanie seksem (zwłaszcza
ze strony kobiet) i masturbację uznawano za patologię, a homoseksualność była przestępstwem. Obowiązywały konserwatywne normy i podwójne standardy
w stosunku do kobiet i mężczyzn [17, 18]. Według
Stankowskiej [19] długofalowymi konsekwencjami
dorastania w takiej atmosferze są, między innymi:
niski poziom świadomości seksualnej, funkcjonowanie w świecie mitów, trudności w wyrażaniu własnej
seksualności. Z tego też względu pokolenie obecnych
seniorów mogło z dużą łatwością zinternalizować szereg niekoniecznie pozytywnych stereotypów dotyczących seksualności. Efekty rewolucji seksualnej powoli
przenikały do świadomości społecznej, stopniowo
wprowadzając bardziej liberalne nastawienie względem seksualności. W kontekście opisanego zjawiska
zrozumiałym jest fakt, że obecni 70 czy 80-latkowie
podzielają negatywne przekonania na temat seksualności w większym stopniu, niż osoby urodzone
20–30 lat później.
W literaturze badawczej wyższy poziom wykształcenia korelowany jest z większym zainteresowaniem
życiem seksualnym, częstszym deklarowaniem przez
osoby starsze posiadania pragnień seksualnych, oraz
większym znaczeniem przypisywanym seksualności
w życiu [3, 20]. DeLamater i Sill [3] postulują, iż wyższy poziom edukacji sprzyjać może kwestionowaniu
negatywnych stereotypów dotyczących ekspresji
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seksualnej osób starszych. Nie ma podstaw, by wykluczyć funkcjonowanie takiego mechanizmu również
wśród samych seniorów. Wyższy poziom wykształcenia wiąże się z mniejszym konformizmem społecznym, co z kolei przekłada się na bardziej liberalne poglądy na seksualność. Niniejsze badanie potwierdziło
tą tendencję: respondenci z wyższym wykształceniem
istotnie rzadziej zgadzają się z negatywnymi stereotypami na temat seksualności w późnej dorosłości, niż
badani z wykształceniem średnim i/lub zawodowym

czy podstawowym. Pewną rolę odgrywać tu może
zdolność do autonomicznego i krytycznego myślenia wypracowywana w procesie edukacji, zwłaszcza
akademickiej.
Każde z twierdzeń umieszczonych w kwestionariuszu ma inne implikacje dla życia seksualnego i intymnego seniorów. Znaczenie podzielania poszczególnych twierdzeń prześledzić można rozważając
ich potencjalne konsekwencje. Przykłady zawarto
w Rycinie 6.

Rycina 6. Przykłady stereotypowych przekonań na temat seksualności w późnej dorosłości i ich implikacji
w nastawieniu seniorów
Stereotypowe przekonanie

Potencjalne konsekwencje w nastawieniu

Osoby po 50. roku życia nie powinny
uprawiać seksu.
Seks jest tylko dla osób młodych.

„Mam tyle lat... Seks już nie jest dla mnie.”
„Nie wypada mi nawet myśleć o seksie.”

Seks nie może sprawiać przyjemności
osobom po 50. roku życia.

„Nie ma po co iść do lekarza. W tym wieku to normalne,
że seks nie daje już przyjemności.”
„Musi tak być i koniec. Jestem starym człowiekiem.”

Seks bez małżeństwa, niezależnie od wieku,
jest niestosowny.

„Jestem wdową/wdowcem. Jak mogłabym/mógłbym
uprawiać seks z kimś bez ślubu?”
„Co pomyślałyby moje dzieci i sąsiedzi?”

Internalizacja (świadoma lub nieuświadomiona)
przekonań „Osoby po 50. roku życia nie powinny
uprawiać seksu” oraz „Seks jest tylko dla ludzi młodych” niesie ze sobą zalecenie (czy wręcz nakaz) wycofywania się starszych dorosłych z życia seksualnego.
Szczególnie znaczące jest to w przypadku, gdy pragnienia i potrzeby seksualne wciąż istnieją, a główną
przyczyną wycofywania się jest osiągnięcie określonego wieku. W takiej sytuacji wiek postrzegany jest
jako granica, po przekroczeniu której sfera seksualna
powinna dla danej osoby przestać istnieć. W opozycji
do takiego rozumienia, postrzeganie seksu jako aktywności potencjalnie dostępnej dla osób w późnej
dorosłości, może zmniejszać prawdopodobieństwo rezygnacji z życia intymnego tylko na podstawie wieku.
Dbałość o własne zdrowie seksualne jest jednym
z warunków istotnych dla udanego życia seksualnego.
Podzielanie przekonania, że „seks nie może sprawiać
przyjemności osobom po 50. roku życia” zwiększa
ryzyko ignorowania objawów sprawiających dyskomfort, utrudniających lub nawet uniemożliwiających

kontakt intymny. Objawy te mogą wynikać z procesów fizjologicznego starzenia się organizmu, jak i być
symptomami poważnej choroby [11]. W obu przypadkach korzystne dla zdrowia byłoby zasięgnięcie
opinii profesjonalisty. Wiara w to, że seks może być
przyjemny w każdym wieku zwiększa prawdopodobieństwo, że w sytuacji wystąpienia problemów
natury seksualnej starszy dorosły uda się po pomoc
specjalistyczną. W badaniu aż 83% respondentów
uznało, że seks może być źródłem przyjemności także dla osób starszych.
Nastawienie społeczne względem relacji intymnych poza formalnym związkiem (małżeństwem) jest
w obecnych czasach zróżnicowane – od całkowitej akceptacji do silnej krytyki i potępienia [21]. W kontekście sytuacji życiowej starszych dorosłych przekonanie
o niestosowności seksu bez małżeństwa jest szczególnie brzemienne w skutkach. Zwiększać może opór
przed angażowaniem się ponownie w relacje intymne
u osób, które utraciły już partnera (wdowieństwo). Takie osoby stanowią znaczny procent populacji seniorów,
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przy czym odsetek samotnych starszych kobiet jest
zdecydowanie wyższy, niż mężczyzn, a dysproporcja
ta powiększa się wraz z wiekiem [22]. W niniejszym
badaniu co czwarty respondent twierdzi, iż seks poza
formalnym związkiem małżeńskim jest niestosowny.
Z racji braku rodzimych publikacji naukowych poświęconych zagadnieniu trudno o porównania na gruncie
polskim, jednakże w badaniach amerykańskich odsetek
starszych respondentów zgadzających się z analogicznym twierdzeniem3 maleje na przestrzeni lat (41%
w 1999 roku i 34% w 2004 roku) i nie jest odległy
od wyników uzyskanych w niniejszym badaniu [23].
Tendencję tą można uznać za korzystną, jako że przyzwolenie na posiadanie życia seksualnego w związku
nieformalnym otwiera drogę dla wielu seniorów, którzy
utracili swojego partnera życiowego, a którym pomimo
przeciwności udało się nawiązać nową relację, potencjalnie z czasem także o charakterze seksualnym.
Odsetek badanych, którzy zgodzili się z twierdzeniem na temat pozytywnego wpływu seksu na życie
i zdrowie człowieka, osiągnął wysoki poziom 71%.
Sugeruje to, iż część starszych dorosłych w Polsce
dostrzega korzystny wpływ aktywności seksualnej
na życie człowieka.
Wśród wyników zwraca uwagę wyjątkowa zgodność kobiet i mężczyzn – płeć nie różnicowała badanych w zakresie żadnej analizowanej zmiennej. Stoi
to w sprzeczności z raportowanymi w literaturze
różnicami w poglądach kobiet i mężczyzn na temat
seksualności [24, 25, 26]. Pomimo różnic indywidualnych, kobiety (w szczególności starsze) częściej
niż mężczyźni deklarują brak zainteresowania sferą
seksualną oraz mniejsze potrzeby seksualne. Kobiety w bardziej powściągliwy sposób wypowiadają się
na pytania dotyczące tego obszaru funkcjonowania.
W niniejszym badaniu nastawienie względem przekonań stereotypowych okazało się takie samo dla obu
płci. Prawdopodobnym jest, iż respondentki, oceniając przedstawione im twierdzenia, abstrahowały od
sytuacji własnej: „Wierzę, że seks jest dla wszystkich
i może dawać przyjemność również osobom starszym,
dlatego nie zgodzę się ze stereotypem. W moim przypadku jest inaczej, ale to osobna kwestia”. Zbieżność

nastawień obu płci może też wynikać z niewielkiej
liczności próby badawczej.
Wyniki uzyskane w niniejszym badaniu interpretować należy z ostrożnością. Respondenci byli w trakcie badania pensjonariuszami ośrodka sanatoryjnego
– specyfika miejsca może pociągać za sobą większą otwartość i pozytywne nastawienie względem tematyki
życia seksualnego, a także względem uczestnictwa
w badaniu naukowym. Do ograniczeń metodologicznych projektu zaliczyć trzeba niejednoznaczność sformułowania dwóch przekonań stereotypowych zawartych w kwestionariuszu. Twierdzenie o pozytywnym
wpływie seksu na życie człowieka składa się z dwóch
części, z których obie przypisują seksualności wartość dodatnią, są jednak odrębne znaczeniowo. Nie
można wykluczyć, iż pewna grupa badanych zgodziła
się tylko z jedną składową przekonania, co wpłynęło na ostateczną jego ocenę. Twierdzenie dotyczące
niestosowności seksu bez małżeństwa nie odnosi się
explicite do starszych dorosłych. Istnieje możliwość,
że respondenci, ustosunkowując się do tego przekonania, mieli na myśli stosowność bądź niestosowność
seksu bez małżeństwa podejmowanego przez osoby
w wieku, który wykracza poza przedział wiekowy kluczowy dla niniejszego projektu.

Wnioski
Respondenci w bardzo pozytywny sposób odnieśli
się do tematyki seksualności osób starszych. Zdecydowana większość badanych nie zgodziła się z przedstawionymi negatywnymi stereotypami na temat seksualności w późnej dorosłości, poparła zaś twierdzenie
pozytywne. Podzielanie przekonań negatywnych okazało się korelować dodatnio z wiekiem respondentów
oraz ujemnie z poziomem ich wykształcenia. Kobiety
i mężczyźni w podobny sposób ocenili zaprezentowane im stereotypowe przekonania. Wskazane są
dalsze badania na reprezentatywnej grupie starszych
Polaków oraz rozpoczęcie badań podłużnych, których
celem byłoby monitorowanie zmian zachodzących
w nastawieniu do seksualności w późnej dorosłości
wśród Polskich seniorów.

3
People should not have a sexual relationship if they are not married. Ludzie nie powinni pozostawać w relacji seksualnej, jeśli nie są małżeństwem
(tłum. wł.).
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Summary
Scientific research from the last three decades show that some older adults are interested in, and lead active
sex life. Despite that, there is a persistent belief among the general population that seniors are – or should be
– asexual. They are refused the right for sexual expression, and their sexual desires are perceived as inappropriate. Internalizing these beliefs can decrease self-esteem and expectations towards sexuality, cause feeling
of shame and guilt, and lead to avoiding intimate relations.
Aim of the study was to define if and to what extent are the stereotypes regarding sexuality in the late
adulthood popular among the older adults in Poland, and what could be the consequences of sharing specific beliefs.
Original self description questionnaire was developed. It contained questions regarding views on sexuality
in late adulthood, with follow-up request about the reasoning behind the answers. Survey was conducted
at a health resort, with privacy and anonymity ensured. Respondents consisted of 109 individuals between
50–89 years of age (M = 62,5; SD = 8,3).
Majority of respondents did not share the negative stereotypes regarding sexuality in late adulthood. Sharing
those stereotypes correlated positively with respondents’ age (R = 0,211; p = 0,030) and negatively with their
level of education (F = 3,779; p = 0,026). Gender turned out to be statistically insignificant. Results contradict
the expected negative attitude towards the subject of sexuality among seniors. Further study on a representative group is needed, as well as starting a longitudinal project to monitor changes in older Polish adults’
attitudes towards this aspect of their life.

Keywords:
older adults, sexual functioning, stereotypes, attitudes towards sex
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Introduction

Materials and methodology

According to findings presented in research literature, especially since 1990’s, when the topic of older
adults’ sexuality surfaced in academic publications,
interest in sexuality does not disappear in late adulthood. Older adults and elders admit having sexual desires, thoughts, and active sex life [1, 2]. Studies show
that the frequency of sexual desires, needs, and their
realization decreases with age. However, the years
passing by are not the sole cause – a set of physiological, social and psychological factors related to aging are
responsible [3, 4, 5, 6]. Meanwhile, a persistent belief
still exists among the general population that older
adults are no longer – or should not be – concerned
with sexuality. Older adults’ rights to express their
sexuality are not respected, and their erotic desires are
seen as inappropriate or even obscene [7, 8].
Youth, fitness and beauty as values promoted
in Western culture, conviction about procreative
function of intercourse, and the taboo of sexuality
are the origins of stereotypes concerning sexuality in
late adulthood. The most frequently occurring beliefs
are: 1) sex is only for young people, 2) sex cannot be
pleasurable for older people, 3) sex among elderly and
disabled people is a taboo, 4) sex is not important in
life [9, 10]. These stereotypes, with varying degrees
of awareness, are shared by both young people and
the seniors themselves. They create an unfavorable
environment for sexual activity in later life. For
some seniors, stereotypes are an integral part of
their beliefs system. Internalization of those beliefs
may lead to low self-esteem, reduced expectations
regarding sex life, a feeling of guilt in a situation when
sexual desires are still present, and even avoiding
intimate relationships due to a sense of shame or
embarrassment [11, 12].

An original self description questionnaire was
constructed, in paper-and-pencil and electronic versions. It consists of questions examining the extent
to which stereotyped beliefs on sexuality in late adulthood are shared, open questions on the opinions and
reflections of respondents on these stereotypes, and
metrics to gather demographic data [13, 5, 14].
To determine the respondents’ attitude toward
common beliefs about sexuality in late adulthood,
the following question was used:
„What do you think about the following statements?
1. Sex without marriage, regardless of age, is inappropriate.
2. Sex is only for young people.
3. Sex cannot be pleasurable for people over 50 years
of age.
4. People over 50 years of age should not have sex.
5. Sex prolongs life and improves quality of life.”
Statements 1–4 were constructed by comparing
and selecting negative beliefs about sexuality in late
adulthood formulated in professional literature – in
gerontology textbooks, scientific publications, studies
[9, 10, 15]. The fifth statement focuses on the positive
impact of sex on human life. The aim of joining it with
the set of negative stereotypical beliefs was to verify
whether and to what extent sexual activity among
Polish seniors evokes any positive associations. It
was assumed that agreeing with just one part of the
sentence (‘sex prolongs life’ or ‘sex improves quality of
life’) will translate into acceptance towards the whole
statement, which is the only one bringing positive
value of sexual activity. The attitude towards every
statement in question was measured by means of the
5-degree Likert scale, with answers: 1 – I completely
disagree, 2 – I rather disagree, 3 – I do not have an
opinion, 4 – I rather agree, 5 – I agree entirely.
The phrasing of the questions was adjusted to the
respondents’ characteristics (appropriate vocabulary,
courtesy phrases). The readability was verified in
a pilot study. Feedback from 10 people (aged 60–72)
was gathered, regarding questionnaire’s form and
content. As a result some phrasing was modified.
Study was conducted in a health resort (sanatorium1) in Poland. After obtaining the approval
of the facility’s medical director, 130 copies of the
questionnaire were distributed among patients aged
50 or over. It was received only by the persons who

Aim
The main aim of the survey was to determine
whether and to what extent older Poles agree with
stereotypical approaches to sexuality in late adulthood.
A complementary methodological aim was to study
those older adults who are most often omitted from
surveys regarding their sexuality: seniors living
independently (not in nursing homes, residential
homes etc.) and in relatively good health (not patients
of somatic or psychiatric hospital wards).
1

An establishment that provides therapy combined with a regimen for treatment or rehabilitation.
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gave their informed consent, after having received
details about the research purpose and subject matter, and data analysis methods. Privacy, sufficient
time and complete anonymity during filling in the
questionnaires were ensured: the respondents filled
out the sheets in their rooms, and then returned
them to the reception desk in sealed envelopes. They
were informed about the possibility of resigning from
participation in the survey at any stage.
The 109 questionnaires contained of all the necessary data. The research group included participants

aged 50 to 89 (M = 62.5; SD = 8.3), of which 57%
were women (n = 62) and 43% were men (n = 47). The
average age for both sexes was very close (M = 62.5
and SD = 7.2 for women; M = 62.6 and SD = 9.6 for
men). Half of the respondents were married (49.5%;
n = 54). Definitely more women than men declared
living without a partner (38.7%; n = 24 and 14.9%;
n = 7, respectively). Secondary and/or vocational
education was the most common (48.6%; n = 53).
Detailed sociodemographic data are presented in
Table 1.

Table 1. Sociodemographic data of the 109 respondents
Variables

Total
n (%)

Female (n = 62)

Male (n = 47)

n (%) of given sex

Age group
50–59

42 (38,53)

19 (30,65)

23 (48,94)

60–69

46 (42,20)

32 (51,61)

14 (29,79)

70–79

16 (14,68)

10 (16,13)

6 (12,76)

80–89

5 (4,59)

1 (1,61)

4 (8,51)

Marriage

54 (49,54)

25 (40,32)

29 (61,70)

Partnership

24 (22,02)

13 (20,97)

11 (23,40)

Single

31 (28,44)

24 (38,71)

7 (14,90)

Village

11 (10,09)

3 (4,84)

8 (17,02)

City up to 100 thousand residents

43 (39,45)

26 (41,94)

17 (36,17)

City 100 – 500 thousand residents

30 (27,52)

21 (33,87)

9 (19,15)

City – more than 500 thousand residents

25 (22,94)

12 (19,35)

13 (27,66)

8 (7,34)

3 (4,84)

5 (10,64)

Secondary and/or vocational

53 (48,62)

27 (43,55)

26 (55,32)

Higher

48 (44,04)

32 (51,61)

16 (34,04)

Current marital status

Residence

Education
Primary

To determine the significance of differences
between two averages (man, woman), a t-student test
was used, and between the higher number of averages
– one-way ANOVA variance analysis (independent
variable: level of education; groups: primary,
secondary and/or vocational, higher), accompanied by
post-hoc Tukey tests. Relations between dependent
variables and respondents’ age were studied using
correlation-regression analysis with the correlation
coefficient significance test. Statistical significance
was set to α = 0,05.

Przegl Seks 2017; 3(51): 26–33

Findings
Table 2 shows percentage of respondents who gave
particular answers regarding presented statements
about sexuality in late adulthood.
Respondents’ attitudes are also illustrated by
Figures 1–5. For clarity, the results from the 5-degree
Likert scale were reduced into three broader categories:
1) I agree („I agree completely” and „I rather agree,”),
2) I disagree („I disagree completely” and „I rather
disagree”, 3) I do not have an opinion.
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Table 2. Respondents’ attitude towards stereotypical statements (% of participants)
I agree
entirely

I rather
agree

I do not have
an opinion

I rather
disagree

I completely
disagree

Sex without marriage, regardless of age,
is inappropriate (MS).

14

10

9

15

52

Sex is only for young people (NS1)

5

13

3

14

65

Sex cannot be pleasurable for people
over 50 years of age (NS2)

5

5

7

17

66

People over 50 years of age should not
have sex (NS3)

5

5

3

8

79

Sex prolongs life and improves quality
of life (PS)

50

21

17

5

7

Statement

Figure 1. Sex without marriage, regardless
of age, is inappropriate (MS)

Figure 3. Sex cannot be pleasurable for people
over 50 years of age (NS2)

I agree

I agree

I disagree

I disagree

I don’t have
an opinion

I don’t have
an opinion

Figure 2. Sex is only for young people (NS1)

Figure 4. People over 50 years of age should
not have sex (NS3)

I agree
I disagree

I agree

I don’t have
an opinion

I disagree
I don’t have
an opinion

Figure 5. Sex prolongs life and improves
quality of life (PS)

I agree
I disagree
I don’t have
an opinion

Among the negative beliefs presented to the
respondents, the statement of the inappropriateness of non-marital sex (MS) had the greatest
support, however even in this case only one in four

respondents agreed with it (24%, n = 26). Nearly
80% of respondents do not believe that “sex is only
for young people”, and only one in ten respondents
believe that “Sex cannot be pleasurable for people
over 50 years of age” or that “People over 50 years of
age should not have sex” (in both cases 10%, n = 11).
The vast majority of respondents (71%; n = 77) agree
with the positive statement that “sex prolongs life
and improves quality of life” (PS).
Statistical analyses showed a correlation between sharing stereotyped beliefs (MS, NS 1–3, PS)
and the respondents’ age and level of education.
Correlation-regression analysis showed a positive
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correlation between the degree of sharing a statement
of the inappropriateness of non-marital sex (MS) and
participants’ age – a level of sharing MS increased
with age (R = 0,325; p = 0,0007). Variance analysis
ANOVA showed inverse proportionality between
sharing MS and level of education: respondents
with primary education shared MS more often than
those with secondary and/or vocational education;
while participants with higher education shared MS
definitely the least often among all groups (F = 7,441;
p = 0,001). A t-Student test was used to measure the
effect of gender – the mean level of sharing MS among
women and man proven to be similar, the differences
statistically insignificant (t = 0,015; p = 0,988). Comparable patterns were observed in statistical analysis of
sharing negative beliefs about sexuality in late adulthood (NS 1–3). The older participants were, the more
often they agreed with statements NS 1–3 (R = 0,211,
p = 0,03); those with higher education shared NS 1–3
significantly less often than the others (F = 3,779;
p = 0,026); gender did not differentiate the participants regarding sharing NS 1–3 (t = 0,265; p = 0,791).

Table 3. Sharing MS, NS 1–3, PS in relation to
sex, age and education level of respondents –
significance
Claim

Differentiating
factor

Test

p

MS
Sex

t = 0,015

0,988

Age

R = 0,325

0,0007 ***

Education level

F = 7,441

0,001 **

Sex

t = 0,265

0,791

Age

R = 0,211

0,030 *

Education level

F = 3,779

0,026 *

Sex

t = –1,355

0,178

Age

R = –0,114

0,024 *

Education level

F = 3,116

0,048 *

NS 1–3

PS

t – t-Student test result
R – correlation analysis result
F – ANOVA test result
Significance: * p < ,05 ** p < ,01 *** p < ,001

Statistical analysis revealed weak inverse correlation between believing in positive statement about sex
(PS) and age: the mean level of sharing PS decreased
Przegl Seks 2017; 3(51): 26–33

with age (R = –0,114; p = 0,024). Respondents with
secondary and/or vocational education agreed with
PS to a smaller degree than those with higher education (F = 3,116; p = 0,048). Level of sharing PS proven
to be similar for both genders (t = –1,355; p = 0,178).
Table 3 shows statistical analysis results with statistical significance levels.

Discussion
Two out of three demographic factors analyzed
(age, gender, level of education) proved to significantly
differentiate respondents in terms of sharing the
stereotypes: age and the level of education. There
was a positive correlation between the respondents’
age and the extent to which they share negative
stereotypes – older respondents agree more with
presented statements. This is in line with theories
that recall the sociopolitical context of the youth of
people currently in their 50, 60, 70 and 80-ties. The
views on sexuality of those who grew up at that time
was inevitably shaped by that context [16]. The early
post-war period was dominated by a restrictive model
of upbringing, where sexuality was not a discussed
subject. Only a few forms of sexual activity were
considered proper, informal relationships were not
accepted, sexual interest and masturbation were
considered to be a pathology, and homosexuality
was a crime. These were times of conservative
norms and double standards for women and men
[17, 18]. According to Stankowska [19], long-term
consequences of growing up in such an atmosphere
are, among other things: low level of sexual awareness,
functioning in the world of myths, difficulties in
expressing one’s own sexuality. For this reason,
the current generation of seniors could have easily
internalized a number of not necessarily positive
stereotypes concerning sexual life. The effects of the
sexual revolution slowly permeated social perception,
gradually introducing a more liberal attitude towards
sexuality. In the context of this phenomenon, it is
understandable that current 70 or 80-year-olds share
negative beliefs about sexuality to a greater extent
than those born 20–30 years later.
Higher level of education in the opinion of
researchers is associated with higher sexual interest,
more frequent declared sexual needs and higher
importance of sex in life [3, 20]. DeLamater and Sill [3]
claim that higher level of education encourages people
to question negative stereotypes regarding sexual
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expression in elderly. There is no reason to assume
such a mechanism will not work among the older
adults themselves. Higher education is associated
with lower level of social conformism, which in turn
translates into more liberal views on sexuality. The
survey confirmed this trend: respondents with higher
education were less likely to agree with negative
stereotypes about sexuality in late adulthood than
respondents with secondary, vocational or primary

education. It could be attributable to the autonomous
and critical thinking that comes with education,
especially academic.
Each of the statements in the questionnaire has
different implications for the sexual and private
lives of older adults. The importance of sharing each
particular belief can be analyzed by considering
their potential consequences. Examples are shown
in Figure 6.

Figure 6. Examples of stereotypical beliefs about sexuality in late adulthood and their implications
for older adults’ attitudes
Stereotypical belief

Probable consequences in attitude

People over 50 years of age should not have sex.
Sex is only for young people.

“I’m so old... sex is not for me any more.”
“I should not even think about sex.”

Sex cannot be pleasurable for people over
50 years of age.

“There is no point in visiting my doctor. At my age it’s
normal sex does not give me pleasure.”
“It’s just the way it is. I’m an old person.”

Sex without marriage, regardless of age,
is inappropriate.

“I’m a widow(er). How could I have sex with someone,
without being married?”
“What would my kids and neighbours think of me?”

Internalization (conscious or unconscious) of
beliefs “People over 50 years of age should not have
sex” and “Sex is only for young people” is a suggestion
or even a directive for older adults to withdraw from
sexual life. This is particularly significant in case
where sexual desires and needs still exist and the
only reason for withdrawal is reaching a certain age.
In the opinion of the individual it is considered as
a borderline, beyond which sex should cease to exist
for that person. Conversely, the perception of sex as
an activity potentially still available to seniors reduces
the probability of giving up sexual activity based on
age alone.
Caring for your own sexual health is one of the
necessary conditions for a successful sexual life.
Sharing the belief that “sex cannot be pleasurable
older people” may result in ignoring the symptoms
causing discomfort, making engaging in sexual
activity challenging or even impossible. Those can be
signs of physiological aging, or symptoms of a serious
illness [11]. In both cases, consulting a specialist
would be beneficial. Believing that sex can be a source

of pleasure at any age increases the chance that in case
of sexual problems older adults will seek professional
help. In the survey as many as 83% of respondents
said that sex can bring pleasure to older people.
The social attitude towards intimate relations
outside the formal relationship (marriage) is diversified nowadays – from total acceptance to strong
criticism and condemnation [21]. In the context of an
older adult’s life situation, the conviction that sex is
inappropriate without marriage is particularly grave.
In fact, it reduces a chance of getting involved in an
intimate relationship for people who have already
lost their partner (widowhood). Such people account
for a significant percentage of the older population,
with a greatly higher proportion of single older
women than men, the gap between them widening
with age [22]. In this study, every fourth respondent
claims that sex outside of a formal marriage is inappropriate. Due to the lack of native scientific publications focused on the issue, it is difficult to relate and
compare the result. In American surveys, however,
the percentage of older respondents agreeing with
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31

32

G. Gore-Gorszewska

a similar statement2 has decreased over the years
(41% in 1999 and 34% in 2004) and is not distant
from the results obtained in this study [23]. This
tendency can be considered positive, as the consent
to enjoy sex in an informal relationship opens the
possibilities for many seniors who have lost their life
partner and who, despite adversity, have been able
to establish a new relationship, in time – potentially
sexual.
The percentage of respondents who agreed with
the statement about positive impact of sex on human
life and health was 71%. This suggests that there is
a group of older adults in Polish society who see the
positive role of sexual activity in human life.
Within the results, there is an exceptional
agreement between women and men – gender did
not differentiate the subjects in the scope of any
of the analyzed variables. This is in contradiction
with the differences of views of women and men
on sexuality reported in the literature [24, 25, 26].
Despite individual differences, women (especially
older ones) more often than men declare a lack of
interest in sexuality, and lower sexual needs. Women
are more reserved in addressing questions about those
subjects. In this study, the same attitude towards
stereotyped beliefs was found for both sexes. There
is a possibility that the female respondents, when
assessing their claims, have abstracted from their own
situation: “I believe that sex is for everyone and can
give pleasure to older people as well, so I do not agree
with the stereotype. In my case it is different, but it
is a separate issue.” The convergence of attitudes of
both sexes may also be accidental and result from
a small sample size.

The results of this study should be interpreted
with caution. At the time of the survey, respondents
were residing in a health resort (sanatorium) –
characteristics of such a place could influence their
openness and positive attitudes towards sexual life
topics, as well as towards participating in a scientific
survey. Methodological limitations of this paper
include an ambiguity in phrasing of two stereotypical
statements from the questionnaire. Statement
focusing on positive role of sex in life consists of
two sub sentences, each of them assigning sexuality
a positive value, but distinct in meaning. Some
respondents possibly agreed with one part of the
statement only, what could affect its final evaluation.
Statement regarding inappropriateness of nonmarital sex does not explicitly refer to older adults.
It is possible that participants focused on rightness
or wrongness of sex without marriage in relation to
people of other age, not necessarily in older adulthood.

Conclusions
Participants addressed the issue of older adults’
sexuality in a very positive way. The vast majority of
respondents disagreed with the presented negative
stereotypes on sexuality in late adulthood, and
supported the positive statement. Sharing negative
beliefs was positively correlated with the respondents’
age and negatively with their educational level. Women
and men similarly evaluated stereotypical beliefs
presented to them. Further research is needed on
a representative group of Polish older adults, as well as
starting a longitudinal project to monitor changes in
older Polish adults’ attitudes towards their sexuality.
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Streszczenie
Celem artykułu jest krytyczne opracowanie publikacji naukowych poruszających problematykę strategii
terapeutycznych zorientowanych na odzyskiwanie pamięci (psychoterapii zorientowanej na odzyskiwanie
pamięci, ang. recovered-memory therapy), w szczególności przedstawiona zostanie analiza badań, które mają
świadczyć o rzetelności powyższej terapii.
Stwierdzono wiele przypadków oskarżania rodziców przez ich dorosłe dzieci o bycie wykorzystywanym
seksualnie w dzieciństwie. Częstość tego rodzaju oskarżeń była wynikiem popularności psychoterapii zorientowanej na odzyskiwanie pamięć. Pacjent zgłaszający się do psychoterapeuty posługującego się tego
rodzaju terapią zostawał w jej toku przekonywany przez psychoterapeutę, że w dzieciństwie doznał on wykorzystywania seksualnego ze strony rodziców, co miałoby być źródłem jego bieżących trudności z jakimi
zgłosił się on pierwotnie do terapeuty.
Strategie terapeutyczne zorientowane na odzyskiwanie pamięci cieszyły się dużą popularnością w latach
dziewięćdziesiątych, jednak nawet w dzisiejszych czasach może ona być powszechnie stosowana, co sugerują
wybrane stowarzyszenia naukowe.
Wyniki badań eksperymentalnych nie świadczą na korzyć założeń teoretycznych, które miałyby wspierać
psychoterapię zorientowaną na odzyskiwanie pamięci. Wnioski z badań, które świadczą o jej skuteczności
można z kolei uznać za znacznie ograniczone, głównie ze względów metodologicznych.

Słowa kluczowe:
psychoterapia, wykorzystywanie seksualne, odzyskiwanie pamięci, ujęcie krytyczne
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Summary
The aim of the article is a critical review of scientific publications concerning therapeutic strategies focused
on recovering memory (recovered-memory therapy), in particular, an analysis of studies supporting the
efficacy of this therapy.
There have been many cases of accusing adult persons of sexual abuse by their grown children. The frequency
of such accusations was a result of the popularity of the recovered-memory therapy. A patient reporting to
a psychotherapist practicing this kind of therapy was being persuaded by the therapist that they had, in their
childhood, suffered from sexual abuse by the parents, which is to be the source of the current problems with
which they had originally reported to the therapist.
Memory-recovery oriented therapeutic strategies were vastly popular in the nineties, but even nowadays,
they may be widely used, what is suggested by selected scientific associations.
The results of experimental studies do not support the theoretical presuppositions that are to support the
recovered-memory therapy. On the other hand, conclusions from the studies proving its effectiveness should
be considered significantly limited, mainly for methodological reasons.

Keywords:
psychotherapy, sexual abuse, memory recovery, critical approach

Wprowadzenie
Stwierdzono wiele przypadków oskarżania rodziców przez ich dorosłe dzieci o rzekomym byciu wykorzystywanym seksualnie w dzieciństwie, z czego część
procesów sądowych została zakończona uznaniem
winy rodziców [1]. Oskarżenia o wykorzystywaniu
seksualnym w dzieciństwie mogły być efektem stosowania strategii terapeutycznych zorientowanych
na odzyskiwanie pamięci (inaczej psychoterapii zorientowanej na odzyskiwanie pamięci, ang. recovered-memory therapy).
Wykorzystywanie strategii terapeutycznych zorientowanych na odzyskiwanie pamięci cieszyło się
dużą popularnością w latach dziewięćdziesiątych [1]
(szczególnie w latach 1992–1994), niemniej jak donoszą stowarzyszenia zrzeszające osoby pokrzywdzone przez powyższą terapię [2, 3] wciąż zdarzają
się przypadki oskarżania rodziców przez ich dorosłe
dzieci o bycie wykorzystywanym w dzieciństwie na
podstawie informacji zasugerowanych przez terapeutów i psychoterapeutów.
Należy zauważyć, że nie każdy pacjent, który zgłaszał się do terapeuty z powodu odczuwanych przez
niego trudności psychologicznych i podejmujący psychoterapię zorientowaną na odzyskiwanie pamięci,
z konieczności nie doświadczył prawdziwego wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie. Trudno jest
natomiast, przy zachowaniu naukowego sceptycyzmu,

przyjąć, że powszechne wykorzystywanie tego rodzaju terapii w szerokim gronie pacjentów posiada
podstawy naukowe. Wyniki badania Gudjonssona [4]
ukazały, że oskarżenia związane z wykorzystywaniem
seksualnym w dzieciństwie wydawały się być wysuwane głównie w kontekście relacji terapeutycznej, jako
wynik indukcji wspomnień przez terapeutów, czyli
zasugerowania przez nich, że było się wykorzystywanym seksualnie w dzieciństwie i uwierzeniu w słowa
terapeuty. Uproszczeniem byłoby jednak stwierdzenie, że pozywanie rodziców o bycie wykorzystywanym
seksualnie w dzieciństwie jest wynikiem wyłącznie
stosowania strategii terapeutycznych zorientowanych
na odzyskiwanie pamięci [5].
Wyjaśnienia wymaga termin psychoterapii zorientowanej na odzyskiwanie pamięci [6]. Jest to
termin obejmujący znaczną ilość metod stosowanych
w psychoterapii mających sprowadzać się do leczenia
pacjenta poprzez uświadomienie mu, że w dzieciństwie był on wykorzystany seksualnie przez swoich
rodziców lub rodzica, nie jest to natomiast termin opisujący jedną, wybraną technikę pracy psychoterapeutycznej. Ponadto należy odróżnić termin wspomnień
wypartych (ang. repressed memories) od psychoterapii zorientowanej na odzyskiwanie pamięć. Pierwszy
termin wiąże się z zjawiskiem psychologicznym polegającym na tym, że dostęp do wspomnień ma być
nieświadomie blokowany ze względu na znaczny stres
jaki miał im towarzyszyć [7], natomiast drugi dotyczy
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prowadzenia terapii, której założeniem jest, że źródło
obecnych trudności psychologicznych jest wynikiem
bycia wykorzystywanym seksualnie w dzieciństwie.

Cel pracy
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie
strategii terapeutycznych zorientowanych na odzyskiwanie pamięci i ich znaczenia dla pojawienia się
wspomnień nieistniejących wydarzeń oraz wskazanie hipotetycznych mechanizmów psychologicznych,
które mogą być istotne z punktu widzenia nabywania
przekonania co do prawdziwości wspomnień.

Krytyczna analiza założeń strategii
terapeutycznych zorientowanych
na odzyskiwanie pamięci
Na podstawie niezweryfikowanych przez innych
autorów obserwacji własnych, Ellen Bass i Laura Davis
[8] oszacowały, że od 1/3 do 1/2 amerykańskich kobiet miałoby być wykorzystywane seksualnie w dzieciństwie. Gdyby powyższe dane przytoczone przez
autorki były prawdą, to blisko połowa populacji USA
(ok. 166,5 milionów ludzi) miałaby mieć związek ze
sprawami wykorzystywania seksualnego jako ofiara, sprawca lub świadek, ponieważ populację Stanów
Zjednoczonych szacuje się na blisko 333 miliony
mieszkańców [9]. W świetle danych wskazujących na
to, że ofiary wykorzystywania seksualnego bardzo
rzadko zapominają o tym fakcie [10] oraz łatwość
z jaką przychodzi badaczom zaindukowanie wspomnień w warunkach eksperymentalnych [11] (zob.
także efekt inflacji wyobraźni1) trudno jest o poważne
traktowanie oszacowań autorek The Courage to Heal.
Przytoczyć należy, że zgodnie z Amerykańskim Towarzystwem Psychologicznym [13], psycholodzy kliniczni spotykają w pracy klinicznej niezwykle rzadko
(raz na 20 lat) pacjentów odzyskujących prawdziwe
wydarzenia o byciu wykorzystywanym seksualnie
w dzieciństwie.
Wspomniane wcześniej autorki – Ellen Bass i Laura
Davis – stworzyły książkę opisującą stosowanie strategii terapeutycznych zorientowanych na odzyskiwanie pamięci – Odwaga Ocalenia (ang. The Courage

to Heal). Popularność powyższej książki miała odegrać
znaczną rolę w oskarżaniu rodziców o wykorzystywanie seksualne przez ich dorosłe d
 zieci [5]. Zdaniem
autorek The Courage to Heal istotne jest nie tylko
posiadanie wspomnień wiążących się z wykorzystywaniem seksualnym w dzieciństwie, ale posiadanie
przeczucia, że tak mogło być [5]. Autorki przedstawiły
listę symptomów, które miałyby świadczyć o byciu
wykorzystywanym seksualnie w dzieciństwie: „Czujesz, że musisz być perfekcyjny”, „Masz problem z tym
żeby się zmotywować”, „Czujesz, że nie obroniłbyś się
w niebezpiecznej sytuacji” [8]. Ogólność wymienionych powyżej symptomów można uznać za typową
dla efektu Barnuma2 , przywoływanego przy wyjaśnianiu naukowych podstaw wiary w magię, horoskopy
i wróżenie [14].
Wymieniona książka zdobyła tytuł bestsellera
w okresie największej popularności stosowania strategii terapeutycznych zorientowanych na odzyskiwanie pamięci. Nawet w dzisiejszych czasach powyższa
książka jest często sprzedawana, o czym świadczą
statystyki serwisu Amazon.com3 [15]. Ze względu
na jej popularność, można przyjąć, że mogła być ona
częstą lekturą czytelników, którzy nie posiadali wykształcenia psychologicznego, a zatem nie mogli oni
krytycznie ocenić treści w niej zawartych. Warto jest
ponadto nadmienić, że same autorki The Courage to
Heal nie miały wykształcenia psychologicznego.
Pacjent zgłaszający się do psychoterapeuty posługującego się tego rodzaju metodą pracy psychoterapeutycznej zostawał w jej toku naprowadzany
przez terapeutę, że w dzieciństwie mógł doznać on
wykorzystywania seksualnego ze strony rodziców,
co miałoby być źródłem jego bieżących trudności
z jakimi zgłosił się on pierwotnie do terapeuty. Jak
wykazywano wcześniej, nie jest prawdopodobne żeby
lista ogólnych symptomów psychologicznych dawała
podstawę do tego rodzaju interwencji psychoterapeutycznych.
Wśród technik terapeutycznych stosowanych
w strategiach terapeutycznych zorientowanych na
odzyskiwanie pamięci wymienia się siedem głównych
metod pracy z pacjentem [16]. Należy do nich praca
wyobrażeniowa (ang. imagistic work; wyobrażanie
przez pacjenta wspomnień w celu poszukiwania oznak

1
Efekt inflacji wyobraźni polega na tym, że samo wyobrażenie sobie danej sytuacji sprawia, że badany jest w większym stopniu skłonny stwierdzić, że dana sytuacja miała miejsce w przeszłości, chociaż w rzeczywistości nie miała ona miejsca w życiu badanego [12].
2
Efekt Barnuma polega na tym, że ludzie uznają za trafne opisy ich własnych charakterystyk psychologicznych, mimo że są one w rzeczywistości opisem ogólnych charakterystyk odnoszących się do większej grupy ludzi [14].
3
Amazon.com jest największym przedsiębiorstwem prowadzącym handel internetowy [15].
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bycia wykorzystywanym seksualnie), praca z marzeniami sennymi (ang. dream work; wykorzystanie założenia o tym, że wyparte wspomnienia mogą ujawnić
się w czasie marzeń sennych, a zatem dzięki analizie
snów możliwa ma być analiza materiału nieświadomego), pisanie (ang. journal writing; za pomocą pisania,
które jest spontaniczne, może pozwolić na odkrycie
treści nieświadomych poprzez analizę wolnych skojarzeń), praca z ciałem (and. body work; dotykanie
lub masowanie określonych obszarów ciała ma pozwalać na wydobycie określonych wspomnień), hipnoza (ang. hypnosis; kiedy jest się wprowadzonym
w trans przez doświadczonego hipnotyzera możliwe
ma być odzyskanie określonych wspomnień), praca
z emocjami (ang. feelings work; ponowne przeżywanie silnych emocji takich jak wściekłość ma pomóc
w wydobyciu określonych wspomnień) oraz terapia
poprzez sztukę (ang. art therapy; za pomocą tworzenia sztuki możliwe ma być odzyskiwanie wspomnień
oraz powiązanych z nimi emocji).
Z punktu widzenia celu niniejszego artykułu, ważne jest podkreślenie różnic pomiędzy metodą wolnych
skojarzeń a strategiami terapeutycznymi zorientowanymi na odzyskiwanie pamięci. Metoda wolnych
skojarzeń, stosowana przez psychoterapeutów pracujących w nurcie psychodynamicznym, ma polegać
na uświadomieniu przez pacjenta treści nieświadomych [17], natomiast w przypadku psychoterapii zorientowanych na odzyskiwanie pamięci, pacjent ma
być przekonywany przez terapeutę do tego, że musiał
on doświadczyć w dzieciństwie wykorzystywania seksualnego, co ma być źródłem jego bieżących trudności
psychologicznych.
Grupa robocza Amerykańskiego Towarzystwa
Psychologicznego sformułowała następujące wnioski dotyczące stosowania strategii terapeutycznych
zorientowanych na odzyskiwanie pamięci [18]:
1. Kontrowersje związane z odzyskiwaniem wspomnień o byciu molestowanym seksualnie nie powinny podważać faktu, że problem molestowania
seksualnego dzieci jest złożonym i wszechobecnym zjawiskiem.
2. Większość osób, które były wykorzystywane seksualnie w dzieciństwie pamiętają całość lub część
tego wydarzenia.
3. Wspomnienia o byciu wykorzystywanym seksualnie w dzieciństwie mogą zostać zapomniane.
4. Możliwe jest skonstruowanie przekonujących
wspomnień o wykorzystywaniu seksualnym, które
nie miało nigdy miejsca.

5. Istnieją luki w wiedzy dotyczącej procesów psychologicznych prowadzących do powstawania
prawdziwych i nieprawdziwych wspomnień związanych z byciem wykorzystywanym seksualnie
w dzieciństwie.
Przeciwnicy stosowania strategii terapeutycznych
zorientowanych na odzyskiwanie pamięci podkreślają, że obecnie nie przedstawiono dowodów naukowych pozwalających na uznanie tego rodzaju oddziaływań za skuteczne, ponadto przedstawia się badania
naukowe ukazujące w jak łatwy sposób możliwe jest
eksperymentalne zaindukowanie wspomnień zdarzeń, które się nie wydarzyły.
Fundacja na Rzecz Syndromu Fałszywych Wspomnień [2], podejmując próbę opisania podstaw
kształtowania się fałszywych wspomnień odwołuje
się do konstrukcyjnego charakteru pamięci. Wiedza
z zakresu psychologii poznawczej wskazuje na to, że
procesy pamięciowe nie polegają na biernym rejestrowaniu, ale raczej na ich aktywnym konstruowaniu
– stwierdza się, że wcześniejsza wiedza wpływa na
proces zapamiętywania nowej informacji oraz, że
niekiedy zrekonstruowane wspomnienia różnią się
od rzeczywistości [19]. Tego rodzaju „odzyskane”
wspomnienia mogą wynikać ze wpływu czynników
zewnętrznych, takich jak opinia autorytetu, czy też
informacji obecnych w danej kulturze [2].
Innym elementem na który zwraca uwagę Rynda [5], powołując się m.in. na Niedźwieńską (2000,
2004) jest stwierdzenie, że wspomnienie bycia molestowanym seksualnie są możliwe do skonstruowania
z uwagi na powszechność doświadczeń stanowiących
dla nich odpowiednią bazę (bycie przytulanym, czy
też widzianym nago).
W kontekście omawianej problematyki szczególną
uwagą należy zwrócić na opisywany w psychologii
efekt dezinformacji. Efekt ten w kontekście zeznawania świadków można opisać ogólnie jako posługiwanie
się informacjami dotyczącymi danego zdarzenia, które dotarły do danych osób z innego źródła niż samo
zdarzenia [20]. Badania prowadzące w tym paradygmacie ukazują w jak stosunkowo łatwy sposób możliwa jest zmiana decyzji osoby badanej co do informacji,
które były jej prezentowane wcześniej. Trudno jest
ocenić na ile badania eksperymentalne tego rodzaju
mają przełożenie w sytuacjach rzeczywistych [20],
jednak warto jest zwrócić uwagę co najmniej na te
badania, które obejmowały efekt dezinformacji występujący w przypadku indukcji wspomnień o charakterze stricte seksualnym.
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Prezentowane są badania, które mogą wprost odnosić się do indukcji fałszywych wspomnień o byciu
wykorzystywanym seksualnie w dzieciństwie. Przeprowadzono badanie z udziałem 72 dziewcząt w wieku pięciu i siedmiu lat [21]. Dziewczęta zostały podzielone na dwie grupy badawcze, z których pierwsza
została poddana badaniu lekarskiemu obejmującemu
oglądanie pochwy oraz odbytu, z kolei druga grupa
została poddana ogólnemu badaniu lekarskiemu, które nie obejmowało oglądania ich intymnych części ciała. Wyniki badania ukazały, że część dziewcząt, które
zostały poddane badaniu lekarskiemu bez oglądaniem
ich narządów płciowych, na pytania badaczy wprost
o dotykanie ich narządów płciowych przez lekarza,
odpowiadała niezgodnie z prawdą, że lekarz oglądał
ich genitalia. Zauważyć jednak należy, że odsetek
ten był niewielki. Podobne badania Clarke-Stewart,
Malloy i Allhusen [22] pokazują z kolei w jak łatwy
sposób 5-letnim dzieciom można zaindukować wspomnienia związane z wykorzystywaniem seksualnym
(m.in. dotykanie pośladków), które miałyby się jakoby
wydarzyć niespełna rok wcześniej.
Loftus i Pickrell [23] ilustrują w jak prosty sposób
możliwe jest zaindukowanie wspomnień, które się
w rzeczywistości nigdy nie wydarzyły. Przeprowadzono badanie z udziałem osób dorosłych, których zadaniem było odpamiętanie wybranych zdarzeń, które
miały się rzekomo wydarzyć w okresie ich dzieciństwa. Tego rodzaju badania eksperymentalne ukazały,
że znaczna część osób (29%) uznała za prawdziwą,
nieprawdziwą historii o zgubieniu się w centrum
handlowym. Zdaje się, że do tego rodzaju badań krytycznie odnosi się Izdebska [24], która przywołując
Salter (1995) argumentuje, że ze względu na to, że
osoby odzyskujące wspomnienia o wykorzystywaniu
seksualnym doświadczają nacisków społecznych ze
strony rodziny w kierunku zanegowania wspomnianych wydarzeń, są predysponowane do tłumienia
wspomnień o wykorzystywaniu seksualnym. Wartym przytoczenia komentarzem na powyższą krytykę
mogą być spostrzeżenia Witkowskiego [25]:
„[…] zwróćmy uwagę na to, że osoby biorące
udział w eksperymentach4 były osobami zdrowymi, bez zaburzeń, bez silnej potrzeby uwolnienia
się od problemów, która często towarzyszy osobom
zgłaszającym się na terapię. Eksperymentatorzy nie
wywierali presji na osoby badane, indukcja pamięci
następowała najczęściej w wyniku jednorazowej prostej

4

procedury […]. Wszystkie eksperymenty prowadzone
były zgodnie z wymogami etyki, a indukowane wspomnienia miały charakter neutralny. Mając te fakty na
uwadze, spróbujmy wyobrazić sobie różnice pomiędzy
sytuacją eksperymentalną a sytuacją terapeutyczną,
w jakiej znajdują się pacjenci, kiedy stają w obliczu terapeuty przekonanego o słuszności swojej hipotezy
i dobrze przygotowanego do walki z oporem pacjenta”.
Sugerowano, że osoby, które miały odzyskać
pamięć o traumatycznych wydarzeniach w dzieciństwie przejawiają tendencję do częstszego fantazjowania [26]. Interesujące badanie mogące podważać
tezę tego rodzaju przeprowadzili Geraerts, Jelicic
i Merckelbach [26]. Punktem wyjścia dla badań
wspomnianych autorów było spostrzeżenie, że dotychczasowe doniesienia nie obejmowały tendencji do
udzielania zwiększonej ilości odpowiedzi na pytania
osoby prowadzącej wywiad o doświadczane przez nich
symptomy związane z byciem wykorzystywanym seksualnie w dzieciństwie. Trzy podgrupy badawcze obejmowały (1) osoby, które deklarowały, że od zawsze posiadają wspomnienia o byciu ofiarą wykorzystywania
seksualnego w dzieciństwie, (2) osoby deklarujące, że
odzyskały tego rodzaju wspomnienia oraz (3) grupę
osób, która ani nie miała wcześniej wiedzy o byciu
wykorzystywanym seksualnie w dzieciństwie ani nie
odzyskała tego rodzaju wspomnień. Wyniki badania ukazały, że osoby, które odzyskały wspomnienia
o byciu wykorzystywanym seksualnie w przeszłości
nie wykazywały istotnie wyższych wyników w zastosowanych przez autorów narzędzi psychologicznych
(Morel Emotional Numbing Test, Structured Inventory of Malingered Symptomatology) co sugeruje, że
tendencja do udzielania zwiększonej ilości odpowiedzi nie jest typowa dla osób, który odzyskały wspomnienie o byciu wykorzystywanym seksualnie. Innymi słowy, gdyby w rzeczywistości osoby skłonne do
odzyskiwania fałszywych wydarzeń traumatycznych
przejawiały większą skłonność do fantazjowania, to
wyniki powinny być odmienne.
Brak różnic w tendencji do udzielania zwiększonej
ilości odpowiedzi pomiędzy osobami, które odzyskały
pamięć o fakcie bycia wykorzystywanym seksualnie
w dzieciństwie oraz osobami, które posiadały takie
wspomnienia wcześniej nie jest wystarczającym dowodem przemawiającym na rzecz wiarygodności odzyskanych wspomnień. Tego rodzaju wnioski nie są uprawnione ze względu na zbyt wysoki poziom uogólnienia,

Cytowanym wcześniej eksperymencie Loftus i Pickrell, 1995; przyp. Autor.
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przypomnieć należy o szeregu badań, które świadczą
pośrednio o niskiej rzetelności odzyskiwanych wspomnień, poprzez wskazanie w jak łatwy sposób można
doprowadzić w warunkach eksperymentalnych do
wiary w nieprawdziwe wydarzenia. Ponadto wyniki
badań, które były przedstawione w poprzedniej części
niniejszej pracy [21] świadczą o tym, że zdecydowana część dzieci, które w rzeczywistości były oglądane
nago relacjonuje ten fakt dopiero w przypadku pytań wprost, a nie w sytuacji swobodnej wypowiedzi.
Izdebska [24] przytacza badania Leavitta [27],
które ukazują wysoką trafność diagnostyczną wybranych znaków (Anxiety sex, Sexual activity, Sexual
violence, Body damage, Adult victimization, Child
victimization, Fearful adult, Fearful child) w teście
plam atramentowych Rorschacha w kontekście oszacowania wskaźników bycia wykorzystywanym seksualnie. Punktem wyjścia dla badacza była teza o tym,
że osoby, które naprawdę doświadczyły faktu bycia
wykorzystywanym seksualnie w dzieciństwie wykazuję określone, nieświadome tendencje, które mogą być
zdiagnozowane przy użyciu testu Rorschacha. Bliższe przyjrzenie się metodologii nie pozwala jednak
traktować powyższych badań jako rzetelnych. Autor
nie zadbał o równomierny podział grup badawczych,
dodatkowo jedna z grup cechowała się niską liczebnością. Badania obejmowały grupę kontrolną, a więc
osoby, które nie były wykorzystywane seksualnie
w liczbie 115 osób, grupę 36 osób, które doświadczyły
wykorzystywania seksualnego i nie prezentowały przy
tym amnezji tego faktu oraz 114 osób, które odzyskały wspomnienie o wykorzystywaniu seksualnym już
w okresie dorosłości. Procedura polegała na przeprowadzeniu m.in. badania z użyciem testu Rorschacha,
przy użyciu wskaźników, które miały zostać wyodrębnione przez poprzednich badaczy. Brak jest natomiast
jasnej informacji, kto oceniał odpowiedzi osób badanych pod kątem znaków występujących w teście plam
atramentowych Rorschacha, autor podał, że badania
obejmowały dwójkę sędziów kompetentnych, przy
relatywnie wysokim stopniu zgodności (w zależności
od wskaźników – od 0,81 do 0,98).

Strategie terapeutyczne
zorientowane na odzyskiwanie
pamięci w kontekście społecznym
Zdaniem Witkowskiego [25], kontekstem, który stanowił podstawę dla psychoterapii zorientowanej na odzyskiwaniem pamięci była rozumiana

w uproszczony sposób koncepcja Freuda, ideologia
feministyczna oraz konieczność zaspakajania oczekiwań pacjentów. Witkowski zaznacza, że sama
powyższa terapia jest oparta na fałszywych założeniach teoretycznych i ideologicznych oraz prowadzi
jedynie do indukcji wspomnień, czyli uwierzenia
w wydarzenie, które nie miała miejsca. Witkowski
ponadto zauważa on, że jak dotąd nie przedstawiono empirycznego potwierdzenia procesu wyparcia,
które miałoby stanowić podstawę dla procesu odzyskiwania wspomnień. Można przytoczyć za Witkowskim [25] również interesujące zdanie Josepha
LeDoux, który odwołując się do braku możliwości
falsyfikacji podłoża neuropsychologicznego nieświadomych wspomnień podważa podstawy naukowe
prowadzenia psychoterapii zorientowanej na odzyskiwanie pamięci.
Powstały co najmniej dwa stowarzyszenia mające
na celu przeciwdziałanie prowadzeniu terapii zorientowanych na odzyskiwanie wspomnień. Jedną z nich
jest False Memory Syndrome Foundation (FMSF; Fundacja na Rzecz Syndromu Fałszywych Wspomnień),
która za cele stawia sobie poszukiwanie przyczyn
dla których Zespół Fałszywych Wspomnień (FMS
ang. False Memory Syndrome) wpływa destrukcyjnie
na rodziny, w jaki sposób mu zapobiec oraz pomóc
tym, których dotknęły jego negatywne skutki [2].
Stowarzyszenie to powstało w 1992 roku w wyniku potrzeby stworzenia wspólnoty osób, których
dorosłe dzieci twierdziły, że były wykorzystywane
seksualnie w dzieciństwie. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Fundacji na
Rzecz Syndromu Fałszywych Wspomnień [2], potrzebna była organizacja, która dokumentowałaby
tego rodzaju przypadki oraz zapewniała niezbędną
pomoc dla członków rodzin. Na stronie internetowej
wymienionego towarzystwa można odnaleźć wiele
historii rodzin rozbitych w wyniku prowadzenie terapii zorientowanych na odzyskiwanie pamięci [2].
Jedną z powyższych historii jest historia wdowy po
mężu oskarżonym o wykorzystywanie seksualne
córki:
„Mój mąż zmarł w styczniu po tym, gdy doznał
udaru mózgu. Razem cierpieliśmy na wysokie ciśnienie krwi, od czasu oskarżeń naszej córki. Żyliśmy
w stresie od kilku lat, oboje leczyliśmy się farmakologicznie z tego powodu. Mój mąż cierpiał na depresję.
Kiedyś westchnął i powiedział: ‘Cóż, chyba nic więcej nie mogę już zrobić’. Nasza córka odesłała jego
ostatni list do niej nieotworzony, napisała tylko na
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kopercie ‘Niedopuszczalny list. Odesłać do nadawcy’.
Wdowa”.
Stowarzyszeniem realizującym podobne cele do
wspomnianej wcześniej Fundacji na Rzecz Syndromu
Fałszywych Wspomnień jest Brytyjskie Stowarzyszenie Fałszywych Wspomnień (ang. British False
Memory Society; BFMS). Analogicznie jak w przypadku Fundacji na Rzecz Syndromu Fałszywych Wspomnień, członkowie tego stowarzyszenia skupiają się
na przeciwdziałaniu fałszywemu oskarżaniu rodziców
o wykorzystywanie seksualnie w dzieciństwie swoich dzieci [3]. Podobnie jak w przypadku Fundacji na
Rzecz Syndromu Fałszywych Wspomnień, to stowarzyszenie również udostępnia historie rodzin, które
zostały rozbite przez oskarżenia o wykorzystywanie
seksualne.
Przeprowadzono badanie wśród członków Brytyjskiego Stowarzyszenia Fałszywych Wspomnień [4],
którzy zgłosili się dobrowolnie do udziału w badaniach. Badania dostarczają interesujących wyników
dotyczących charakterystyki oskarżania rodziców
o bycie wykorzystywanym seksualnie w dzieciństwie.
Aż 87% oskarżycieli (osób dorosłych, które oskarżały
swoich rodziców o bycie wykorzystywanym seksualnie w dzieciństwie) stanowiły kobiety, które wnosiły
oskarżenia wobec swoich ojców biologicznych, z kolei
jedynie 4% osób oskarżało swoich ojczymów. Rodzice
dorosłych dzieci, którzy byli oskarżani o wykorzystywanie seksualne swoich dzieci doświadczali depresji,
czego dobrą ilustracją może być cytat wdowy zawarty w poprzedniej części pracy [2]. Aż 29% rodziców
w wyniku tego rodzaju trudności było zmuszonych do
poszukiwania pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Wyniki badania świadczą ponadto o długotrwałych skutkach oskarżania rodziców o wykorzystywanie seksualne, z czego do najpoważniejszych można
zaliczyć to, że ponad połowa osób, które oskarżyły
rodziców o wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie zerwała z nimi kontakt.

Wnioski
Wyniki badań zaprezentowanych w artykule mogą
skłaniać do krytycznego postrzegania strategii terapeutycznych zorientowanych na odzyskiwanie pamięci. Do największych ograniczeń powyższej terapii
w propozycji Ellen Bass i Laury Davis zaliczyć można
ogólność symptomów jakie miałyby towarzyszyć byciu wykorzystywanym seksualnie. Ponadto ze względu na brak rzetelnych narzędzi diagnostycznych,
które mogłyby pomóc w odróżnieniu prawdziwych
i nieprawdziwych wspomnień o byciu wykorzystywanym seksualnie w dzieciństwie trudno jest o rekomendowanie tego rodzaju terapii w pracy klinicznej.
Praca z drugim człowiekiem, który niejednokrotnie doświadcza znacznego cierpienia ze względu na
określone trudności natury psychicznej wymaga stosowania metod, które nie budzą wątpliwości co do ich
rzetelności. Z powyższego powodu, przypadek strategii terapeutycznych zorientowanych na odzyskiwanie
pamięci może być również dobrą ilustracją potrzeby
prowadzenia rzetelnych badań nad skutecznością psychoterapii oraz stosowaniem jedynie takich metod,
które uzyskały stosowne potwierdzenie empiryczne.
W przypadku strategii terapeutycznych zorientowanych na odzyskiwanie pamięci poszkodowanych
mogło zostać wiele osób, które zawierzając swoim
terapeutom, uwierzyły w rzekome bycie wykorzystywanym seksualnie w dzieciństwie, co miało znaczący wpływ na ich dalsze życie. Trudno jest natomiast
o oszacowanie liczby oskarżeń, które wynikały wprost
z prowadzenia powyżej terapii, można wnioskować
o tym pośrednio na podstawie liczby spraw sądowych,
czy też oszacowań wybranych stowarzyszeń naukowych. Z uwagi na rolę psychoterapii zorientowanej na
odzyskiwanie pamięci w oskarżanie swoich rodziców
o wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie, przy
braku dowodów innych niż sugestie terapeuty, istotne
jest informowanie potencjalnych pacjentów o skutkach prowadzenia danych interwencji.
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Summary
The aim of the article is a critical review of scientific publications concerning therapeutic strategies focused
on recovering memory (recovered-memory therapy), in particular, an analysis of studies supporting the
efficacy of this therapy.
There have been many cases of accusing adult persons of sexual abuse by their grown children. The frequency
of such accusations was a result of the popularity of the recovered-memory therapy. A patient reporting to
a psychotherapist practicing this kind of therapy was being persuaded by the therapist that they had, in their
childhood, suffered from sexual abuse by the parents, which is to be the source of the current problems with
which they had originally reported to the therapist.
Memory-recovery oriented therapeutic strategies were vastly popular in the nineties, but even nowadays,
they may be widely used, what is suggested by selected scientific associations.
The results of experimental studies do not support the theoretical presuppositions that are to support the
recovered-memory therapy. On the other hand, conclusions from the studies proving its effectiveness should
be considered significantly limited, mainly for methodological reasons.
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Introduction
There have been many cases of accusing adult
persons by their grown children of alleged sexual
abuse in their childhood, and part of trials in such
cases ended with a guilty verdict for the parents [1].
Accusations of sexual abuse in childhood may have
been a result of using therapeutic strategies focused
on recovering memory (or recovered-memory
therapy).
Memory-recovery oriented therapeutic strategies
were vastly popular in the nineties [1] (particularly
in the years 1992–1994), however, as reported by
associations of victims of this therapy [2, 3], there
are still cases of parents being accused by their
grown children of sexual abuse in the childhood
based on information suggested by therapists and
psychotherapists.
It should be noted it is not possible that all patients
reporting to a therapist because of psychological
problems and starting recovered-memory therapy
could have been sexually abused in their childhood.
It is, however, difficult to accept, while maintaining
scientific skepticism, that the universal application of
this kind of therapy has scientific basis. The results of
a study by Gudjonsson [4] showed that the accusations
related to sexual abuse in the childhood appeared to
be made mostly in the context of the therapeutic
relationship, as a result of memory induction by
therapists, i.e. being suggested that one had been
sexually abused in the childhood and believing in
it. However, it would be a simplification to say that
suing parents for sexual abuse in the childhood is
exclusively a result of using therapeutic strategies
focused on recovering memory [5].
The term recovered-memory therapy needs to
be explained [6]. This term includes many methods
used in psychotherapy aimed at treating the patient
by making him aware that he had been sexually
abused in their childhood by their parent or parents,
however, this term does not apply to a specific
psychotherapeutic method. In addition, the term
repressed memories should be distinguished from
recovered-memory therapy. The first term is related
to a psychological phenomenon in which access to
the memories is to be unconsciously blocked due
to the significant stress accompanying them [7],
while the second term relates to conducting therapy

under the assumption that the source of current
psychological problem is a result of being sexually
abused in childhood.

Aim of the study
The aim of this study is to present the therapeutic
strategies focused on recovering memory and their
significance for the appearance of memories of nonexistent events, as well as to indicate hypothetical
psychological mechanisms that may be important
from the point of view of convincing oneself about
the memories being true.

Critical analysis of the presuppositions
of the therapeutic strategies focused
on recovering memory
Based on the observations that had not been
confirmed by other authors, Ellen Bass and Laura
Davis [8] estimated that between 1/3 and 1/2 of the
American women may have been sexually abused in
their childhood. If the above data were true, nearly
half of the US population (ca. 166.5 million people)
would be somehow related to cases of sexual abuse
as a victim, perpetrator, or witness, as the United
States population is estimated at nearly 333 million
people [9]. In the light of the studies proving that
victims of sexual abuse very rarely forget this
event [10], and studies proving that it is very easy for
the researchers to induce memories in experimental
conditions [11] (see also imagination inflation
procedure1), it is difficult to treat seriously the data
reported by the authors of The Courage to Heal. It
should be mentioned that according to the American
Psychological Association [13], clinical psychologist
meets patients recovering real memories of sexual
abuse in the childhood extremely rarely (once every
20 years).
The aforementioned authors – Ellen Bass and
Laura Davis – created a book describing using
therapeutic strategies focused on recovering memory
– The Courage to Heal. The popularity of this book
played a significant role in accusing parents of sexual
abuse by their grown children [5]. According to the
authors of The Courage to Heal, it is important not
only that one has memories related to sexual abuse

1
Imagination inflation procedure consists in the fact that just imagining a given situation makes the respondent more inclided to believe that
the situation took place in the past, although in reality, it have never taken place in the life of the subject [12].
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in one’s childhood, but also that one has a feeling
that this could be the case [5]. The authors presented
a list of symptoms that would indicate the possibility
of having been sexually abused in one’s childhood:
“You feel that you must be perfect”, “You strain to
stay motivated”, “You feel that you would not be
able to protect yourself in a dangerous situation”
[8]. The general character of these symptoms can be
considered typical for the Barnum effect2, invoked
when explaining scientific basis of believing in magic,
horoscopes, and fortune-telling [14].
The book became a bestseller in the period of
the greatest popularity of the therapeutic strategies
focused on recovering memory. Even today, the book
is sold in large numbers, as evidenced by statistics of
Amazon.com3 [15]. Due to its popularity, it may be
assumed that it had been frequently read by persons
with no psychological education, who had been thus
unable to critically evaluate its content. It is also
worth to note that the authors of The Courage to Heal
did not have psychological education themselves.
A patient reporting to a psychotherapist practicing
this kind of therapy was being persuaded by the
therapist that they had, in their childhood, suffered
from sexual abuse from the parents, which was to
be the source of the current problems with which
they had originally reported to the therapist. As
indicated above, it is unlikely that a list of general
psychological symptoms would give rise to this kind
of psychotherapeutic interventions.
Among the therapeutic techniques used in the
memory-recovery oriented therapeutic strategies,
seven main techniques are enlisted [16]. These include
imagistic work (the patient imagining memories
in order to look for signs of having been sexually
abused), dream work (using the presupposition that
repressed memories can be revealed during sleep,
therefore, the analysis of unconsciousness would
be possible through analysis of dreams), journal
writing (spontaneous writing is to enable to discover
unconscious content through the analysis of free
associations), body work (touching or massaging
certain areas of the body is to allow the recovery
of specific memories), hypnosis (when introduced
into a trance by an experienced hypnotist, it would
be possible to recover memories), feelings work
(reliving certain emotions, such as rage, would help

extract certain memories), and art therapy (creating
art would help recover memories and associated
emotions).
From the point of view of the purpose of this
article, it is important to emphasize the differences
between the free associations method and memoryrecovery oriented therapeutic strategies. Free
associations method, used by psychodynamic
psychotherapists, consists in the patient becoming
aware of the unconscious [17], while when using the
memory-recovery oriented therapeutic strategies, the
patient is persuaded by the therapist that they had
been sexually abused in their childhood, which is to
be the source of their current psychological problems.
The working group of the American Psychological
Association formulated the following conclusions
regarding the use of the therapeutic strategies focused
on recovering memory [18]:
1. Controversy regarding the recovery of memories of
having been sexually abused should not undermine
the fact that the problem of child sexual abuse is
a complex and ubiquitous phenomenon.
2. The majority of persons that had been sexually
abused in their childhood remember the entire
incident or part of it.
3. Memories of having been sexually abused in the
childhood can be forgotten.
4. It is possible to construct convincing memories of
having been sexually abused even though it never
took place.
5. There are gaps in knowledge concerning psychological processes leading to the construction of true
and untrue memories of sexual abuse in childhood.
The opponents of using the therapeutic strategies
focused on recovering memory underline that no
evidence recognizing the effectiveness of this method
has been presented so far, moreover, there are studies
demonstrating how easy it is to experimentally induce
memories of events that had never happened.
False Memory Syndrome Foundation [2],
attempting to describe the basics of the fostering of
false memories, refers to the constructional nature
of memory. Knowledge in the field of cognitive
psychology indicates that memory processes are not
passively recorded, but rather are actively constructed
– it is proven that previous knowledge affects the
process of remembering new information and that

2
Barnum effect consists in people considering descriptions of their psychological characteristics to be accurate, even though they are in fact
a description of general characteristics of a larger group of people [14].
3
Amazon.com is the largest Internet commerce company [15].
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reconstructed memories differ from reality [19]. Such
“recovered” memories may result from the influence
of external factors, such as appeal to authority and
information present in a given culture [2].
Another element than Rynda [5] points out,
citing, inter alia, Niedźwieńska (2000, 2004), is the
fact that memories of having been sexually abused
are possible to construct due to the commonness of
experiences that are a suitable base for them (being
hugged, being seen naked).
In the context of the discussed issue, particular
attention should be paid to the disinformation effect.
This effect, in the context of witness testimonies,
can be generally described as using information
concerning an event that had reached the witness
from a source other than the event itself [20]. The
studies conducted according to this paradigm show
how, in a relatively easy way, it is possible to change
the decision of a proband on an information presented
earlier. It is difficult to assess to what extent this kind
of studies apply in real situations [20], but it is worth
paying attention at least to research studying the
disinformation effect occurring in cases of induction
of strictly sexual memories.
There are studies that may be directly related to the
induction of false memories of having been sexually
abused in the childhood. A study on 72 girls aged 5 and
7 years was conducted [21]. The girls were divided into
two research groups, the first of which was subjected
to a medical examination involving the examination of
vagina and anus, and the second underwent a general
medical examination not including examination of
the intimate parts of the body. The results of the study
showed that part of the girls who had undergone
medical examination not including intimate parts
of the body answered yes to the question about the
physician having examined their genitals. However,
it should be noted that the percentage of girls who
answered wrong to the question was small. Similar
study by Clarke-Stewart, Malloy and Allhusen [22]
show how to induce memories of sexual abuse (e.g.
touching the buttocks) that were to occur one year
before in 5-year-olds.
Loftus and Pickrell [23] illustrate how easy it is to
induce memories of events that had never happened.
A study with adult participants was conducted. The
participants were asked to recall selected events that
had supposedly happened during their childhood.

4

The study showed that a significant number of
participants (29%) believed that a story about being
lost in a shopping mall was true. Izdebska [24] is
criticizing this kind of studies by citing Salter (1995)
and arguing that due to the fact that people recovering
memories of sexual abuse experience social pressure
from the family towards negating these events, they
are predisposed to suppress memories of sexual abuse.
A remark by Witkowski [25] may be a commentary
on the above criticism:
“[...] let us note that participants of the
experiments4 were healthy persons with no known
disorders and without a strong desire to free
themselves from problems, which is a feeling that
persons reporting to therapy often experience. The
experimenters did not exert any pressure on the
probands, and the memory induction occurred most
often as a result of a simple, one-off procedure [...]. All
the experiments have been conducted in accordance
with scientific ethics and induced memories were
neutral. With these facts in mind, let us try to
imagine the differences between an experimental and
a therapeutic situation that the patients are facing
when encountering a therapist convinced of the
validity of their hypothesis and who is well prepared
to fight the patient’s resistance.
It has been suggested that persons who allegedly
regained memory of traumatic events from their
childhood tend to fantasize more frequently [26].
An interesting study that could undermine this
hypothesis was conducted by Garearts, Jelicic and
Merckelbach [26]. The starting point for the study
was the observation that previous reports had not
included a tendency to provide an increased number of
answers when answering questions of the interviewer
on the experienced symptoms associated with having
been sexually abused in their childhood. The three
research subgroups included (1) persons who declared
having always remembered having been sexually
abused in their childhood, (2) persons who declared
that they had recovered such memories, and (3)
persons who had neither always remembered having
been sexually abused nor recalled such memories.
The results of the study showed that persons who
had recalled the memories of having been sexually
abused in the past did not score significantly higher
in the psychological tools used by the authors (Morel
Emotional Numbing Test, Structured Inventory of

The aforementioned experiment by Loftus and Pickrell, 1995; author’s note.

Przegl Seks 2017; 3(51): 42–48

46

W. Oronowicz-Jaśkowiak

Malingered Symptomatology), which suggests that
the tendency to provide and increased amount of
answers is not typical for persons who had recalled
having been sexually abused. In other words, if it were
true that persons prone to recover false memories of
traumatic events were more likely to fantasize, the
scores should differ between groups.
The lack of difference in the tendency for providing
an increased amount of answers between the persons
who had recovered memories of having been sexually
abused and persons who had always had such
memories is not a sufficient evidence for the credibility
of the recovered memories. Such conclusions are
not justified due to the excessively high level of
generalization, and it should be kept in mind that
there are many studies that indirectly prove the low
reliability of the recovered memories by pointing how
easy it is to experimentally make a person believe in
untrue events. Moreover, the results of the studies
presented in the previous part of this paper [21]
show that the vast majority of children who had been
actually examined naked only report this fact after
direct questions and not in a situation of free speech.
Izdebska [24] cites a study by Leavitt [27], which
prove high diagnostic accuracy of selected signs
(anxiety sex, sexual activity, sexual violence, body
damage, adult victimization, child victimization,
fearful adult, fearful child) in the Rorschach test in
the context of estimating the indicator of having been
sexually abused. The starting point for the study was
the thesis that persons who had really experienced
sexual abuse as children show specific, unconscious
tendencies that can be diagnosed using the Rorschach
test. A closer look at the methodology of the study,
however, does not allow to consider this study reliable.
The author did not ensure an even distribution in the
study groups, and one of the groups included a small
number of participants. The study included a control
group consisting of 115 persons who had not been
sexually abused, a group of 36 persons who had been
sexually abused and had always remembered it, and
a group of 114 persons who had, in their adulthood,
recovered the memory of having been sexually abused
in the childhood. The study procedure consisted,
among others, of conducting Rorschach test using
indicators distinguished by previous researchers.
However, no clear information was provided on who
assessed the answers of the participants as to the
signs occurring in the Rorschach test, and the authors
only reported that the study involved two competent
Przegl Seks 2017; 3(51): 42–48

judges who had a relatively high degree of compliance
(depending on an indicator: from 0.81 to 0.98).

Strategies focused on recovering
memory in the social context
According to Witkowski [25], the context that
constituted the basis for memory-recovery oriented
psychotherapy included some simplified teachings
of Freud, feminist ideology and the need to satisfy
the patients’ expectations. Witkowski underlines
that this therapy itself is based on false theoretical
and ideological presuppositions and only leads to the
induction of memories, i.e. believing in events that had
never taken place. Witkowski also notes that so far, no
empirical support for the process of denial has been
presented, and this process is supposed to be the basis
for memory recovery. Witkowski [25] also cites and
interesting phrase by Joseph LeDoux, who, referring
to an inability to falsify the neuropsychological basis
of unconscious memories, undermines the scientific
bases of recovered-memory therapy.
At least two associations aiming to counteract the
use of recovered-memory therapy were established.
One of them is the False Memory Syndrome Foundation
(FMSF), which aims to find reasons for which the False
Memory Syndrome (FMS) has destructive effects on
families, as well as to find ways how to prevent it
and help those who had been harmed by it [2]. The
Foundation was established in 1992 as a result of the
need to create a community of persons whose grown
children claimed to have been sexually abused in the
childhood. According to the information on the website
of the False Memory Syndrome Foundation [2], an
organization was needed to document such cases and
provide necessary assistance to the family members.
On the website of the Foundation, there are many
stories of families broken as a result of memoryrecovery oriented therapy [2]. One of the stories is
a story of a widow whose husband had been accused
of sexually abusing their daughter:
“My husband died last January after having
suffered a massive stroke. He and I began to have high
blood pressure at about the time of our daughter’s
accusations. This stress had been going on for several
years and we’d both been put on medication for that
condition. He was depressed. He sighed and said,
‘Well I guess there’s nothing more I can do’. Our
daughter had returned his last letter to her unopened,
writing on the envelope, ‘Unacceptable mail; return
to sender’. A Widow “
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An association similar to the False Memory
Syndrome Foundation and pursuing the same goals
is the British False Memory Society (BFMS). As in the
case of the False Memory Syndrome Foundation, the
members of the Society are focused on preventing
false accusations of sexual abuse in the childhood by
the grown children [3]. Similarly to the False Memory
Syndrome Foundation, the Society also shares stories
of families broken after accusations of sexual abuse.
A study was conducted among the members of the
British False Memory Society [4] who volunteered to
participate in the study. The study provides interesting
results concerning the nature of accusing parents of
sexual abuse in the childhood. As many as 87% of the
grown children who accused their parents of sexual
abuse in their childhood were women who were
prosecuting their biological fathers, while only 4% of the
prosecutors accused their stepfathers. Parents of grown
children who had been accused of sexually abusing their
children experienced depression, which is illustrated by
the story of a widow quoted in this article [2]. As many
as 29% of parents needed to seek psychological and
psychiatric help because of this situation. The authors
of the study also present evidence on the long-term
effects of accusing parents of sexual abuse, the most
serious of which include the fact that over a half of
persons who accused their parents of sexual abuse in
their childhood cut contact with their parents.

Conclusions
The results of the studies presented in the article
may lead to a critical perception of the therapeutic

strategies focused on recovering memory. The greatest
limitation of the therapy proposed by Ellen Bass and
Laura Davis include the generality of the symptoms
that are to accompany having been sexually abused.
Moreover, due to the lack of reliable diagnostic tools
that could help to distinguish between real and
false memories of having been sexually abused, it is
difficult to recommend this type of therapy in the
clinical setting.
Working with another human being, who often
experiences significant suffering due to certain
psychological difficulties, requires using only methods
that raise no doubts concerning their reliability. For
this reason, the case of therapeutic strategies focused
on recovering memory may also be a good illustration
of the need for reliable studies on the efficacy of
psychotherapy and for the use of only those methods
that have been empirically supported.
In case of therapeutic strategies focused on
recovering memory, many persons might have been
harmed, as, having trusted in their therapists, they
believed in having been sexually abused in their
childhood, which had a significant impact on their
lives. On the other hand, it is difficult to estimate the
number of accusations resulting directly from the
use of this therapy, and such estimations can only
be based indirectly on the number of court cases or
estimates of selected scientific associations. Due to the
role of recovered-memory therapy in accusing parents
of sexual abuse in the childhood with no evidence
other that therapist’s suggestions, it is important to
inform the potential patients on the consequences of
such interventions.
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