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Jak vypadá sexuální život lesbických žen? Výsledky šetření v souboru
sedmdesáti respondentek získané snow-ball metodou v lesbických skupinách.

Psychosexuální  vývoj  homosexuálů  probíhá  v  průměru pomaleji  a složitěji než
u většinové,  heterosexuální populace a rozptyl hodnot prvního pohlavního styku,
prvního vztahu  a první  zamilovanosti k  osobě stejného  pohlaví je výraznější.

U homosexuálních mužů, kteří měli také heterosexuální pohlavní styk, respektive 
partnerský vztah, bylo navazování těchto prvních zkušeností opožděné, i když ne
tak  výrazně jako   při  homosexuálních   aktivitách.

Navazování  trvalého  partnerského  homosexuálního  vztahu  bylo  u  gay  mužů
opožděno nejvíce.  Ten následoval v průměru až několik let po prvním pohlavním
styku.

Tyto  jevy  jsou  vysvětlovány  zejména procesem coming out,  který vede k
pozdějšímu   rozpoznávání,  uvědomění  a  sebepřijetí  menšinové  sexuální
orientace.

Protože   v   minulosti   byly   společenské   podmínky k  překonávání  tohoto 
procesu  málo  příznivé,  zejména  málo  podmínek  bylo  vytvořeno  ke
společenským aktivitám gay a lesbické komunity, starší homosexuální muži byli
opožděnější ve svém psychosexuálním  vývoji  než  mladší gayové.

Coming out u lesbických žen byl popisován jako méně složitý, zejména pro lepší
společenskou  toleranci  k  ženské  homosexualitě.  Na  druhou stranu je  ženská
homosexualita méně vizibilní.  To  vede  nejen  k  úvahám  o  menším zastoupení
lesbických žen ve společnosti, ale  také může právě v období vyrovnávání se a 
sebepřijímání  vést  ke zvýšenému pocitu izolace.   S  psychofyziologií   ženské 
sexuality,   větším uplatňováním  psychosociálních   aspektů  proti  biologickým
souvisí  i  obtížnější,  méně  jednoznačnější  sebedefinování  sexuálního 
zaměření.   U  lesbických  žen   je  pak  jejich orientace častěji  než u gay  mužů
spojena s  nevyhraněností v oblasti pohlavní identity.

Psychofyziologie ženské,  a tedy i  lesbické, sexuality více  zdůrazňuje intimitu 
vztahu a  činí  méně pravděpodobné a méně časté navazování  anonymních a
krátkodobých kontaktů, které jsou v mužské gay komunitě častější.

Cílem naší  studie bylo  zjistit  charakterizovat  hlavní  období  psychosexuálního
vývoje  lesbických  žen, tedy dobu rozpoznání sexuální orientace, první pohlavní
styk s mužem a se ženou,  první zamilovanost a   první rozhodnutí uskutečnit
vážnější  vztah s jinou ženou.

Soubor a metoda

Snow-ball  metodou  ve  spolupráci  s  členkami  a  příznivkyněmi  ženských 
organizací  SOHO  byly  v  letech  1995-1996  distribuovány  anonymní 
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dotazníky  o  sexualitě, každý z nich  obsahoval   49  položek.  Respondentky 
byly  o  anketě  informovány  i  prostřednictvím  časopisu  SOHO  revue  a  byly 
požádány,  aby  vyplněný  dotazník zaslaly autorovi. Přesná  návratnost nebyla
zjišťována, protože členky podle svých potřeb samy dotazníky kopírovaly.

Celkem   se  vrátilo   74  vyplněných   dotazníků.

Věk respondentek byl v  rozmezí 19-52 let, průměrný věk byl  30,8  Ż  9,2  let,  
tři  ženy  věk  neuvedly.  Nejvíce respondentek - 33 (45%) bylo ve třetí dekádě
života.

Nejvíce žen mělo  ukončené úplné středoškolské vzdělání (n-35, 47%), vysokou 
školu mělo 20 žen (27%),  11 jich bylo vyučeno a  sedm mělo základní  vzdělání.
Jedna z  nich tento dotaz nezodpověděla.

60  žen  (81%)  pocházelo  z  velkých  měst  přes  200  tisíc  obyvatel,  osm
respondentek z jiných  okresních měst a šest z malých měst či vesnice.

Čtyři  ženy  v   textu  odmítly  označení  homosexuální a identifikovaly se jako
bisexuální.  Na  Kinseyho  škále  se  24  žen  identifikovalo  jako  výlučně
homosexuální,  43  žen  jako  převážně  homosexuální,  pět  žen  se  nemohlo
rozhodnout.  Jedna  se  přikláněla  k  heterosexuální   náklonnosti  a  jedna
neodpověděla.

Téměř třetina žen (n = 24) byly matkami dětí.

Přes polovinu žen žilo  v lesbickém vztahu, 17% bydlelo osamoceně, méně než 
desetina pak sama s dítětem  a 13% žilo u rodičů.

21  žen  se  hlásila  ke  křesťanské  církvi, 32 žen se považovalo  za  věřící  bez 
vztahu  k  církvi  a  20 žen za ateistky.

44  žen  (59%)  pocházelo  z  úplné  rodiny,  dvacetdva  jich  bylo  v  dětství
vychováváno samotnou  matkou a tři otcem, tři prošly ústavní výchovou a dvě
byly vychovány jinou osobou, například babičkou.

32 žen se hlásilo k lesbickému hnutí či organizacím.

Výsledky
a) Citová náklonnost
Svou citovou náklonnost k jiným ženám, aniž by ji nutně označily jako sexuální,
si  respondentky  souboru uvědomily  mezi  3-35  rokem věku, v průměru tomu
bylo ve 14,2 letech. Před pubertou (do 12  let věku) tomu tak bylo u  28 žen
(38%), v období dospívání  (13 až 18 let) u  35 žen (47%) a po 19. roce věku u
10 žen (15%).
b) Rozpoznání homosexuální orientace
Toto  rozpoznání  odmítly čtyři  ženy,  které  se označily za  bisexuální. Ostatní 
respondentky homosexuální orientaci rozpoznaly  ve věkovém  rozmezí 8 až 41 
let, průměrný  věk byl 19,4 let. Před  12. rokem  věku ji  rozpoznaly tři ženy
(4%), v období dospívání 32 žen  (46%) a po 19. roce věku 35 žen (50%).
c) Rozhodnutí pro vztah s jinou ženou
Čtyři ženy se dosud  nerozhodly, zda chtějí v budoucnu navázat trvalý vztah s
jinou  ženou,  z  nich  jedna  se  označila  za  bisexuální.  Ostatní  se  k  tomuto 
rozhodnutí odhodlaly ve věkovém rozmezí 13-48  let, průměrný věk byl 23,8 let.
Ve věku do 18  let tak učinilo 15 žen (21%),  ostatní až po 19. roce věku.
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d) První pohlavní styk se ženou
Čtyři  ženy dosud neměly pohlavní styk se ženou. Jedna z nich neměla dosud
pohlavní  styk  ani  s  mužem  ani  se  ženou.  Ostatní  měly  první  styk  ve 
věkovém  rozmezí  11 až 48 let, průměrný věk byl 22,7 Ż 7.6 let. Dvě ženy tento
styk  měly  do  svých  dvanácti  let,  16   žen  v  období  dospívání  (22%)  a
ostatních 52 žen (70%) po devatenáctém  roce věku.
e) První pohlavní styk s mužem
Deset žen  (14%) nikdy nemělo  pohlavní styk s  mužem. Ostatní uvedly, že měly
první  pohlavní styk s mužem mezi 11až 26 lety,  průměrný věk byl 17,4 let. Dvě 
ženy měly první heterosexuální  styk do 12  let věku, 42  respondentek.

(57%) v  období dospívání do  18 let a  19 žen (26%)  po 19. roce.

f) První zamilovanost do ženy

První zamilovanost do jiné ženy uvedly respondentky ve věkovém rozpětí 6 - 49
let, průměrný věk byl 17,1 let. Do 12 let se do  ženy zamilovalo 18 žen (24%), v
období dospívání 35  žen (47%) a  po 19. roce  věku 21 respondentek (28%).

g) První zamilovanost do muže

Třicetdva  žen  (43%)  nebylo  nikdy  zamilováno  do  muže,  jedna  respondentka
otázku  nezodpověděla. Ostatní uvedly, že se  do  muže  poprvé  zamilovaly  ve 
věku  od  5 do 26 let. Průměrný věk  byl 16,0 let. 7 dotázaných (9%) se do
muže  zamilovalo  před 12.  rokem  života,  28 (38%) poprvé v období dospívání
a šest žen (8%) po 19. roce věku.

h) První soužití se ženou

Dvacet žen (27%) uvedlo, že dosud nežilo s jinou ženou, čtyři na tuto otázku
neodpověděly. Sedm žen uvedlo, že dosud nežilo  ani  s  ženou  ani  s  mužem.
Ostatní navázaly první soužití mezi  14. až 40.  rokem věku, průměrný  věk byl
24,3 let.  Do  osmnácti  let  navázalo  takový vztah 8 žen, ostatních 42 po 19.
roce věku.

i) První soužití s mužem

Třicetpět žen  uvedlo, že nikdy nežily  s mužem, tři na otázku  neodpověděly.
Ostatní  navázaly první heterosexuální vážný vztah mezi  15. až 27. rokem věku,
v  průměru v 20,0 až 27 letech.  Do 18. roku včetně  žilo s mužem 9  žen, po 19.
roce žilo poprvé s mužem 27 respondentek.

Diskuse a závěr

U lesbických žen  existuje větší  individuální rozptyl hodnot klíčových momentů 
psychosexuálního  vývoje.  Častěji  než  u  gay  mužů  dochází  k  pokusům  o
heterosexuální adaptaci (v našem souboru 84%). Ve srovnání s heterosexuálními
ženami jsou tyto styky méně často podloženy citovou náklonností. 

První homosexuální  vztahy i styky  se výrazně opožďují za průměrným věkem 
iniciačních  heterosexuálních  aktivit.  Ty  jsou  srovnatelné  s  ostatní  populací, 
nikoli tedy opožděné jako  u  gay  mužů.  Pouze  rozdíly  v  průměrném věku
první zamilovanosti  do ženy  a muže  jsou nevýznamné.

Rozpoznání   citové  náklonnosti    k  ženám předchází uvědomění  si sexuální
orientace, i   když je možné retrospektivní zkreslení. K sebedefinování lesbického
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zaměření  u poloviny  žen došlo až po  19. roce věku. Snahu nalézt  partnerský 
homosexuální  vztah  si  připustily  tři čtvrtiny žen až v dospělosti.
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