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Przez ostatnie parę lat prowadziłam uświadamiający trening na 
temat biseksualności dla lesbijek, gejów, biseksualistów, 
wolontariuszy infolinii/centrów homoseksualnych i (przewaŜnie 
heteroseksualnych) pielęgniarek. W międzyczasie stworzyłam 
coś w rodzaju „przewodnika po biseksualizmie dla 
początkujących”, który jest świetny. A przynajmniej ja tak 
uwaŜam ☺ 
 

Bi-edukacja według mnie 

Bi-ró Ŝnorodno ść 
 
Istnieją róŜne aspekty bi-róŜnorodności, które, według mnie, moŜna najlepiej 
zilustrować poprzez wyobraŜenie sobie spektrum, w którego punktach znajdują się 
róŜni ludzie. Taką skalą jest skala Kinsey’a . Nie ja ją wymyśliłam, lecz facet zwany 
Kinsey’em, stąd nazwa. Inne spektra rozrysowałam ja. Nie kaŜdy musi się z nimi 
koniecznie zgadzać. Zawsze moŜesz wyrazić swoją opinię. 
 

Skala Kinsey’a 
 

0 ............... 1 ............... 2 ............... 3 ............... 4 ............... 5 ............... 6 
 
Skala Kinsey’a jest sposobem rozwaŜania seksualnej orientacji jako coś więcej, niŜ 
tylko „hetero” lub „homo”. 
 
0 = całkowicie heteroseksualna/y 
1 = przewaŜa heteroseksualność, sporadyczne homoseksualne doświadczenia 
2 = przewaŜa heteroseksualność, znacząca ilość homoseksualnych doświadczeń 
3 = równie heteroseksualny i homoseksualny 
4 = przewaŜa homoseksualność, znacząca ilość heteroseksualnych doświadczeń 
5 = przewaŜa homoseksualność, sporadyczne heteroseksualne doświadczenia 
6 = całkowicie homoseksualna/y 
 
(Kinsey’owi chodziło głównie o przeszłe doświadczenia, dlatego skala Kinsey’a 
wyraźnie nie bierze pod uwagę tego, Ŝe twoje przeszłe doświadczenia mogą się 
róŜnić od tego, co masz szansę, jesteś zdolny/a lub planujesz przeŜyć w przyszłości.) 



KaŜdy, kto mieści się w skali od 1 do 5 moŜe być uznany za osobę biseksualną i 
moŜe chcieć się identyfikować jako taka, jednak istnieje tendencja uznawania jedynie 
3 jako „prawdziwy” biseksualizm, a reszty jako „w rzeczywistości hetero” lub „w 
rzeczywistości homo”. Jest to związane ze stereotypowym postrzeganiem 
biseksualności [i binarnym myśleniem – przyp. tłum.]. 
 

Inne spektra 
 
PoniŜej przedstawiam kolejny sposób ukazania róŜnorodności biseksualnej. 
 

„oboje/i”  „oboj ętnie/lub”  

UwaŜa, Ŝe męŜczyźni i kobiety róŜnią się 
w tym, co wnoszą w związek i pragnie 
obu. Najchętniej Ŝył(a)by w 
poliamorycznym związku z co najmniej 
jednym męŜczyzną i co najmniej jedną 
kobietą. 

UwaŜa, Ŝe męŜczyźni i kobiety wnoszą w 
związek podobne wartości. Dobiera 
partnerów patrząc na inne cechy, niŜ 
płeć. 

 
 
 
 
 
 
Większość biseksów jest gdzieś pomiędzy. Na przykład, ktoś mógłby być szczęśliwy 
w związku z kobietą w tym momencie i nie pragnąć związku z męŜczyzną (lub 
kimkolwiek innym), nie planuje takŜe zerwania z partnerem, jednak po rozpadzie 
związku, moŜe pragnąć relacji z męŜczyzną. Przypadek ten moŜna określić jako 
głównie „obojętnie/lub”, ale z niewielką tendencją w stronę „oboje”. 
 

Bycie „poza” i aspekty polityczne 
 
PoniŜej próbowałam ukazać fakt, Ŝe dla biseksów, tak samo jak dla lesbijek i gejów, 
istnieje szerokie spektrum problemów politycznych lub ocierających się o politykę.  
Stereotyp mówi, ze biseksi są mniej polityczni. Fakt, istnieją tacy biseksi. 
Kolejny raz, moŜesz znaleźć się w którymś punkcie tej skali pomiędzy 
zaprezentowanymi granicami. 
 

Nieświadoma, lub ledwo uświadomiona 
homofobia i/lub bifobia 

Nieświadoma, lub ledwo uświadomiona 
homofobia i/lub bifobia 

Niepewni, jak siebie określać i do jakiego 
określenia pasują. Mogą próbować 
odnajdywać się w 
homo/heteroseksualnym modelu. 

Dobrze się czują z przybranym przez 
siebie określeniem, uwaŜają, Ŝe 
określenie ich toŜsamości, orientacji, 
pasuje do nich. 
 

Zwykle lub całkowicie ukrywają swoją 
biseksualność przed przyjaciółmi... 

Zwykle lub zawsze ujawniają swoją 
biseksualność przyjaciołom... rodzinie... 



rodziną... kolegami. kolegom. 
 

Nie uwaŜają coming-out’u za waŜny/ nie 
uwaŜają swojej orientacji seksualnej za 
polityczną. 

UwaŜają coming-out za waŜny pod 
względem politycznym lub 
emocjonalnym. 
 

Nie pozwalają sobie działać zgodnie ze 
swoimi pragnieniami 

Działają zgodnie ze swoimi pragnieniami. 

Niewielka lub Ŝadna świadomość 
istnienia i/lub kontakt ze społecznościami 
bi/LGB. 

UwaŜają siebie za część społeczności 
bi/LGB. 

Uczestniczą w społecznościach bi/LGB w 
duŜym stopniu lub jedynie dla rozrywki. 

Biorą aktywny udział w społecznościach 
bi/LGB i ich kampaniach. 

 
 
 
 
 



Biseksualizm i zwi ązki 
 
Gdybyś miał/a narysować obrazek przedstawiający biseksualność, co by 
przedstawiał? MoŜe męŜczyznę z jednej strony, kobietę z drugiej, a osobę 
biseksualną (jakiejkolwiek płci) pomiędzy nimi. 
Paradoksalnie, obraz ten odzwierciedla niewidoczność biseksualności. Jeśli osoba 
biseksualna nie pasuje do tego obrazka, czy nadal uwaŜasz ją za osobę 
biseksualną? 
 

Monogamia 
 
Dla osoby w monogamicznym związku (jeden partner), określanie się jako 
biseksualna mówi o tym, Ŝe potencjalnie moŜe Ŝyć z kobietą lub z męŜczyzną. Nie 
znaczy to jednak, Ŝe potrzebuje ich obu w tym momencie. 
Oznaczać to moŜe, Ŝe wyobraŜa sobie sytuację, iŜ po ewentualnym zerwaniu z 
obecnym partnerem, następnym partnerem moŜe być kobieta lub męŜczyzna. 
MoŜe to oznaczać, Ŝe nie wyobraŜa sobie zerwania z obecnym partnerem, jednak 
nadal uwaŜa się za biseksualist(k)ę, bowiem jest świadoma tego, Ŝe podobają jej się 
osoby przynaleŜące do więcej niŜ jednej płci. Dla pewnych biseksualnych osób jest to 
waŜne w sensie politycznym, innym jednak chodzi bardziej o bycie uczciwym wobec 
samego siebie. 
Uświadamianie sobie pociągu fizycznego niekoniecznie oznacza, Ŝe będziesz 
działał/a pod jego wpływem, zarówno teraz, jak i w przyszłości. 
„Uczenie się uświadamiania sobie własnych pragnień bez konieczności działania pod 
ich wpływem jest wyzwaniem przed którym staje kaŜdy stały, monogamiczny 
związek.” – Ruth Gibian, ‘Refusing Certainty: Toward Bisexuality of Wholenesss’, w 
‘Closer to Home: Bisexuality & Feminism’. 
 

Związek niemonogamiczny 
 
Są biseksi, którzy Ŝyją w niemonogamicznych związkach. Nawet w tym przypadku, 
nie oznacza to, Ŝe zawsze wybierają Ŝycie z jednym męŜczyzną i jedną kobietą. 
Mogą być z dwoma męŜczyznami, dwoma kobietami lub w innej kombinacji. Mogą 
być niemonogamiczni z powodów nie związanych z biseksualnością. 
 

Celibat 
 
Potencjał bycia z męŜczyzną lub kobietą nie oznacza, Ŝe biseksualna osoba będzie 
pragnęła koniecznie Ŝyć w jakimkolwiek związku z nimi. 
 

Singiel 
 
Tak jak kaŜdy, biseksi mogą woleć „poczekać na tą właściwą osobę”. 



 

Więcej o poligamii i poliamorii 
 
Nie wszystkie niemonogamiczne związki oznaczają związek bi- lub homoseksualny. 
Na przykład jedna kobieta moŜe być z dwoma męskimi partnerami, którzy z kolei nie 
utrzymują ze sobą seksualnych kontaktów. Jednak poligamia dla wielu ludzi oznacza 
przede wszystkim biseksualność, dlatego więc temat ten powinien pojawić się przy 
okazji bi-edukacji. 
Istnieje takŜe stereotyp wspólny dla poligamii i biseksualizmu: chodzi o 
niewybredność w seksualnych wyborach. 
Ludzie często uŜywają terminu „poliamoria”, odnosząc się do wielokrotnych 
związków. (Czasami takŜe do związków miłosnych, w których seks nie ma miejsca 
lub kiedyś miał, a obecnie nie ma; czasami mając na myśli jedynie związki, w których 
seks ma miejsce). Poliamoria oznacza zawsze uczciwe związki, Ŝadnej zdrady i 
ukrywanych romansów. 
Wielu ludzi wydaje się uwaŜać poligamię za termin szerszy od pojęcia poliamorii: 
poliamoria zwykle oznacza moŜliwość wielu stałych związków, podczas gdy dla 
pewnych ludzi poligamia moŜe oznaczać przypadkowy seks z więcej, niŜ jednym 
partnerem. Z drugiej strony, są ludzie określający się jako poligamiczni, którzy jednak 
robią to, co inni nazwaliby poliamorią, jednak wolą oni (z róŜnych powodów) nie 
uŜywać tego słowa. 
Wielokrotne związki mogą przybierać róŜne kształty. Sytuacja, gdzie jedna osoba ma 
dwóch kochanków, którzy dla siebie z kolei nie są kochankami, nazywana jest często 
„trójkątem”. Gdy z kolei troje ludzi jest zaangaŜowanych w związek miłosny lub 
seksualny (kaŜdy z kaŜdym), ale ograniczają się tylko do własnej trójki, czasami 
nazywa się taki związek „wielowiernym” (polyfidelitous) trójkątem. (I tu znowu naleŜy 
pamiętać, Ŝe nie musi to oznaczać biseksualnego związku – moŜe to dotyczyć trójki 
ludzi tej samej płci). 
Innym przykładem poliamorycznego związku jest stały związek uczuciowy z jednym 
lub większą ilością partnerów (na przykład gdy ktoś ma dwie „Ŝony” lub dwóch 
„męŜów”, choć w wielu krajach związki takie nie uwaŜane są przez prawo za 
małŜeństwa). 
Nie wszystkie związki jednej osoby z innymi osobami znaczą dla niej to samo. Na 
przykład, są ludzie, którzy uwaŜają jednego partnera z pewnych względów za 
najwaŜniejszego [primary partner – przyp. Tłum.], a pozostali partnerzy są dla nich 
bardziej „tymczasowi”. Albo, dla pewnych ludzi seks moŜe być wyrazem bliskiej 
przyjaźni, a co z tym związkiem się dalej stanie [czy wystąpi większe 
zaangaŜowanie, czy nie – E.], zaleŜy od partnerów. 
W wielu poliamorycznych związkach prędzej czy później przychodzi czas na pewne 
przyrzeczenia, które nie muszą koniecznie być przyrzeczeniami na całe Ŝycie, a 
takŜe na ustalanie granic związku. Mogą one zawierać umowę dotyczącą seksu (np. 
konieczność uprawiania bezpieczniejszego seksu z kaŜdym poza „prymarnym” 
partnerem lub wstrzymania się od seksu poza bardziej zaangaŜowanymi związkami, 
[np. w ramach zasady wielowierności pomiędzy ustaloną liczbą partnerów –E.]), 
przysięgi uczciwości, uzgadniania własnych planów z partnerem/partnerami, itp. 
Są ludzie, którzy określają się jako poliamoryczni tylko dlatego, Ŝe uznają moŜliwość 
Ŝycia w wielokrotnym związku prędzej czy później, choć obecnie są z jednym 
partnerem lub z Ŝadnym. Ludzie uwaŜający się za poli mogą pomimo to zdecydować 



się na monogamiczny związek z konkretną osobą – bo moŜe ich partner prosi o to 
lub po prostu uznają oni ten stan za korzystniejszy dla obu osób w danym momencie. 
 

Wyzwania wielokrotnych zwi ązków 
 
Czy mógłbyś Ŝyć w wielokrotnym związku? Jednym z podstawowych czynników jest 
ilość czasu, którą kaŜda osoba chce z tobą spędzać i to, czy masz wystarczająco 
czasu i energii, by dzielić się nimi w ten sposób. 
Innym waŜnym czynnikiem jest twoja umiejętność słuchania innych i wyraŜania 
własnych pragnień. Uczciwa komunikacja jest istotna, tak samo jak dotrzymywanie 
zobowiązań. Oczywiście wartości te waŜne są takŜe dla monogamicznego związku 
opartego na miłości i wzajemnym wsparciu. 
Są ludzie, którzy czują się pewniej w monogamicznych związkach, więc poliamoria 
moŜe być dla nich praktycznie niemoŜliwa lub zbyt trudna. 
Zazdrość nie oznacza koniecznie, Ŝe wielokrotne związki są niemoŜliwe. Są ludzie, 
którzy uznają ją za znak, Ŝe jakiś problem wymaga rozwiązania. MoŜe ktoś czuje, Ŝe 
nie poświęca się mu wystarczająco duŜo czasu lub chcą być bardziej poinformowani, 
by upewnić się, Ŝe inny związek nie jest związkiem na jej/jego koszt. MoŜe będziesz 
musiał/a opracować nowe granice, w ramach których kaŜda strona będzie mogła 
funkcjonować. 
 

Korzy ści płyn ące z wielokrotnego zwi ązku 
 
Jedną z najoczywistszych korzyści wielokrotnego związku jest to, Ŝe nie musisz 
oczekiwać od jednego partnera, by dał ci wszystko to, czego pragniesz w związku, 
chodzi zarówno o sprawy seksualne, jak i socjalne [chodzi tu oczywiście o takie 
rzeczy jak rozmowy o filmach, których drugi partner nie znosi ;) – E.]. Nawet 
monogamiczni ludzie mają przyjaciół, z którymi spotykają się w róŜnych celach, 
innych niŜ te, dla których są z obecnym partnerem i nikt nie uwaŜa tego za dziwne. 
Są ludzie którzy uwaŜają to za polityczny wybór – odrzucenie kulturowego 
imperatywu, który mówi, Ŝe jedynym właściwym rodzajem związku miłosnego lub 
seksualnego jest związek jednego męŜczyzny i jednej kobiety. 
Czasami bywa i tak, Ŝe ktoś odnajduje więcej emocjonalnej stabilności np. w 
„zaangaŜowanym” trójkącie, niŜ w parze. Gdy jedna osoba czuje się źle, ma ona 
dwóch partnerów (lub teŜ przyjaciół, rodzinę), którzy ją wesprą, a gdy jedna para się 
kłóci ze sobą, trzecia osoba moŜe spojrzeć na sprawę z dystansu i pomóc jej 
rozwiązać problem. Oczywiście, nie musi tak być zawsze – to zaleŜy od charakteru i 
stopnia znajomości. 
Gdy sam/a dostajesz to, czego chcesz, moŜesz cieszyć się tym, Ŝe osoba, którą 
kochasz jest szczęśliwa z kimś innym.  
 
Rzecz jasna, są takŜe ludzie na tym świecie, którzy oszukują partnerów, zdradzają, 
jednak nadal moŜna o nich powiedzieć Ŝe Ŝyją w niemonogamicznych związkach, 
choć sposób ten nie jest korzystny dla kaŜdego z partnerów. Jednak taki styl Ŝycia 
nie powinien być uwaŜany za reprezentatywny dla poligamii. Jedynie uczciwe i 
rozumne postępowanie popłaca i procentuje szczęśliwym związkiem. 
 



7 popularnych mitów na temat biseksualizmu, 
odpowiedzi i/lub analiza 
 
1) „Nie istniejemy. Ludzie, którzy nazywaj ą się biseksualnymi s ą 
„niezdecydowani” – gdy dokonamy coming-out’u odpowi ednio, oka Ŝe się, Ŝe 
jeste śmy homo, a je śli poddamy si ę, by by ć zaakceptowanymi, przyznamy, Ŝe 
byli śmy tak naprawd ę hetero.” 
 
W tej idei chodzi o to, Ŝe kaŜdy musi wybrać pomiędzy „hetero” a „homo” – rodzaj 
„opowiadania się po przeciwnych stronach”. Jednak czemu mamy uznać, Ŝe popęd 
płciowy kaŜdej osoby jest powiązany z płcią właśnie w ten sposób? Niektórym te 
kategorie pasują, ale nie da się wcisnąć nas na siłę w szufladki, do których nie 
pasujemy, jeśli mamy odmienne uczucia. 
 
2) „Wszyscy biseksi maj ą i chłopaka, i dziewczyn ę i nie satysfakcjonuje ich 
związek z mniej ni Ŝ dwoma kochankami.” 
 
W rzeczywistości, niektórzy z nas Ŝyją w szczęśliwym monogamicznym związku, 
niektórzy Ŝyją w celibacie lub „poszukują”; niektórzy z nas faktycznie mają więcej, niŜ 
jednego partnera (choć niekoniecznie kaŜdej z płci). KaŜdy Ŝyjący w 
monogamicznym związku akceptuje fakt, Ŝe moŜe im się podobać ktoś inny, choć nie 
zawsze działa on pod wpływem tego pociągu; nie róŜnimy się pod tym względem. 
 
3) „Biseksi ci ągle tylko uprawiaj ą seks.” 
 
Identyfikowanie się jako bi nie jest tym samym, co pragnienie mnóstwa seksualnych 
doświadczeń. W biseksualizmie chodzi o płeć osób, wobec których odczuwasz 
pociąg. MoŜesz być singlem i nadal być w pełni świadomym, kto ci się podoba, a kto 
nie. 
 
Istnieją tacy biseksi, heteroseksualni i homoseksualni ludzie, którzy uprawiają często 
seks (lub chcieliby); istnieją tacy, którzy uprawiają go mało lub w ogóle. 
 
 
4) ”To tylko faza przej ściowa.” 
 
Istnieją tacy, którzy określają się jako bi, a po jakimś czasie uznają się raczej za 
homo lub hetero. Są tacy, co uznają się za homo lub hetero, a po jakimś czasie 
uznają, Ŝe są jednak bi. Są teŜ i tacy, którzy przez całe Ŝycie określają się w ten sam 
sposób. Niektórzy zmieniają swoją etykietkę więcej, niŜ raz w swoim Ŝyciu, by 
pasowała ona do ich zmieniającej się osobowości. Jeśli to się zmienia, nie oznacza, 
Ŝe nie było to prawdziwe w danym momencie. 
 
5) „Biseksuali ści przenosz ą AIDS.” 
 
Nie moŜesz wskazać, kto ma wirusa HIV poprzez orientację danej osoby. Dobrym 
początkiem ochrony przed zakaŜeniem jest nauka podstaw na temat przenoszenia 
się wirusa HIV oraz zapobiegania. 



(ZauwaŜ, Ŝe ludzie poprzez ten stereotyp mają na myśli coś w tym stylu: „biseksualny 
facet moŜe uprawiać seks z brudnym pedałem a później z ładną, czystą, normalną 
kobietą heteroseksualną” lub „biseksualna kobieta moŜe uprawiać seks z brudnym 
świntuchem, a potem z ładną, czystą jak łza lesbijką”. Więc, o ile ktoś robi to z 
odpowiednią kategorią ludzi i z nikim innym, cała reszta nas nie obchodzi.) 
 
6) „Biseksualizm jest teraz w modzie.” 
 
Przekonanie, Ŝe „odkrywanie” biseksualności jest obecnym trendem jest dobrą 
podstawą, by napisać i opublikować artykuł w gazecie. Wielu ludzi chce o tym 
usłyszeć, przeczytać, więc media uwielbiają prezentować taki pogląd. Jednak nie 
oznacza to, Ŝe obecnie społeczeństwo nie jest uprzedzone wobec biseksów. W 
rzeczywistości słowa „robisz to, by być modną/modnym” są klasycznym sposobem 
trywializowania tematu i poniŜania biseksów. 
 
7) „Biseksuali ści s ą bardziej otwarci.” 
 
Niekoniecznie. Są biseksi, którzy traktują swojego męskiego lub Ŝeńskiego partnera 
w seksistowski sposób. Mogą kierować się takŜe rasizmem, ageizmem, 
uprzedzeniami wobec osób niepełnosprawnych lub wieloma innymi uprzedzeniami. 
Bycie otwartym pomaga ludziom dokonać coming-outu jako bi. 
 
 
  
 



Klasyczne elementy bi-uprzedze ń 
 
Najczęściej spotykane stereotypy wobec biseksów 
 

• zagubiona/y; niezdecydowana/y; neutralna/y; gdzieś pomiędzy; ani tu, ani tam; 
niedojrzała/y; niestała/y; powinna/powinien się zdecydować;  

• zachłanny/a; chcą mieć ciastko i zjeść ciastko; chcą tego co najlepsze z obu 
światów 

• niewiarygodna/y, dwuznaczna/y, wystawiają do wiatru 
• mają obsesję na punkcie seksu; promiskuitystyczni; niewybredni; rzucają się 

na wszystko, co się rusza; szukają trójkąta; podwajają swoje szanse; nie 
potrafią Ŝyć w platonicznym związku; nie potrafią Ŝyć w celibacie 

• roznoszą AIDS, roznoszą choroby 
• młody, biały, z klasy średniej, pełnosprawny, skaŜony zachodnią kulturą,  
• egzotyka, bohema, artysta, gwiazda pop, naukowcy 
• to moda, robią to tylko by być trendy 
• to faza przejściowa, to nieistotne 
• w drodze do coming-out’u jako gej/lesbijka; to prostsze, niŜ bycie 

gejem/lesbijką; rodzice wolą cię jako bi, niŜ lesbijkę/geja i mają nadzieję, Ŝe 
się w końcu ustatkujesz z kimś, z kim moŜesz mieć dzieci 

• zajmują się głównie osobami hetero, nie obchodzą ich sprawy gejów i lesbijek, 
mogą uniknąć homofobii poprzez ukrycie się w świecie hetero, gdy mogą mieć 
kłopoty; nie zrobili nic, a chcą korzyści 

• chcą od facetów seksu, a od kobiet emocjonalnego zaangaŜowania lub chcą 
od męŜczyzn i od kobiet dokładnie tego samego 

• chcą i męŜczyzny, i kobiety, chcą Ŝyć w nie-monogamicznym związku 
 
Stereotypy dotycz ące kobiet bi 
 

• opuszczą lesbijską partnerkę dla faceta 
• uzyskują energię od kobiety i dają ją męŜczyźnie 
• faceci hetero uwielbiają robić to z dwiema 
• przenoszą HIV z męŜczyzn na lesbijki 

 
Stereotypy dotycz ące męŜczyzn bi 
 

• z czystego wygodnictwa Ŝyją w małŜeństwie z kobietą, Ŝona nic nie wie, 
zdrada, przynosi HIV do domu 

• przenosi HIV z gejów na kobiety 
• nie są cool, podobnie jak geje; mają zły gust; stuprocentowi geje są lepsi 

 
Przekonania dotycz ące bi-niewidoczno ści 
 

• Jeśli jesteś z kimś przynaleŜącym do przeciwnej płci, tak naprawdę jesteś 
heteroseksualna/y 

• Jeśli jesteś z kimś tej samej płci, oznacza, Ŝe jesteś homoseksualna/y 



• Jeśli byłaś/byłeś wcześniej z kimś przeciwnej płci, a teraz jesteś z kimś tej 
samej płci, tak naprawdę cały czas byłaś/byłeś homo 

• Jeśli byłaś/byłeś wcześniej z kimś tej samej płci, a teraz jesteś z kimś 
przeciwnej płci, zmieniłaś/łeś się w hetero 



 

Pięć podstawowych sposobów wsparcia 
kogo ś, kto chce dokona ć coming-out’u jako bi 
 
1. Zaakceptowa ć biseksualno ść jako wła ściwy wybór to Ŝsamości. 
 
Nie utrzymuj, Ŝe osoba bi jest w drodze do coming-outu jako lesbijka lub gej. 
Nie mów jej, Ŝe powinna wybrać pomiędzy homoseksualizmem a 
heteroseksualizmem. 
Daj im do zrozumienia, Ŝe mają wybór, czy określać się jako bi, czy nie. 
 
2. Pomóc oddzieli ć ich indywidualn ą sytuacj ę od stereotypów dotycz ących 
biseksualno ści. 
 
Największą trudnością, z jaką moŜe się zmierzyć osoba dokonująca takiego coming-
out’u jest poradzenie sobie z wprowadzającymi w błąd informacjami, które mogła ona 
w jakiś sposób zaakceptować lub leŜy ona w jej podświadomości. 
Powinna wiedzieć ona, Ŝe w rzeczywistości... 

- istnieją ludzie biseksualni szczęśliwi w monogamicznym związku 
- istnieją ludzie biseksualni szczęśliwi w poliamorycznym związku (poliamoria = 

poligamia plus integralność) 
- róŜni ludzie stosują róŜne rozwiązania, które sprawiają, Ŝe ich związki działają 

z korzyścią dla kaŜdej strony 
- nie musisz mieć tego samego stosunku wobec męŜczyzn i kobiet, by nazwać 

się biseksualną osobą 
- uczucia teŜ się liczą 
- istnieje wiele rodzajów biseksualności 
- nie oznacza to, Ŝe jesteś zachłanna/y, zagubiona/y, masz obsesję na punkcie 

seksu, Ŝe wystawiasz się na sprzedaŜ lub Ŝe jest z tobą coś nie tak. 
 
3. Pomóc rozró Ŝnić i radzi ć sobie z homofobi ą w mainstreamowej kulturze. 
 
Jeśli osoba ta pochodzi z heteroseksualnego środowiska, moŜe być to dla niej 
nowością i moŜe potrzebować wsparcia w radzeniu sobie z homofobią, podobnie jak 
osoby dokonujące homoseksualnego coming-outu. 
 
4. Pomóc rozró Ŝnić i radzi ć sobie z bifobi ą w lesbijskiej i gejowskiej kulturze. 
 
Jeśli wcześniej osoba ta określała się jako lesbijka lub gej, moŜe mieć wewnętrzne 
uprzedzenia obecne w lesbijsko - gejowskiej kulturze i stereotypowe wyobraŜenia na 
temat biseksualizmu. MoŜe się więc obawiać biseksualnego coming-outu przed ich 
lesbijskimi i gejowskimi przyjaciółmi. MoŜe obawiać się wykluczenia ze społeczności, 
która w przeszłości pomagała jej radzić sobie z homofobią. 
 
5. Zapoznaj j ą z innymi biseksualnymi osobami. 
 
Choć „społeczność” określająca się samo jako biseksualna jest niewielka w 
porownaniu z tym, co dostępne dla lesbijek i gejów, to wystarcza dla osoby, która 



właśnie dokonuje coming-outu jako bi. Ostatecznie, doradź jej, jak moŜe taką 
społeczność odnaleźć. Jeśli moŜliwe, zachęć ją i wspieraj w kontakcie z takimi 
społecznościami. 
 
KaŜdy odnajduje swoje własne odpowiedzi. Ale jeśli potrafisz dostarczyć tych pięciu 
rzeczy, będzie to z twojej strony akt olbrzymiego wsparcia dla kogoś dokonującego 
coming-out’u jako bi. 
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Parę słów od tłumaczki: 
 
Tekst ten jest jedynie pierwszą częścią całości „Jennifer's index page about bisexuality” o nazwie „Bi-
education by me”. Pozostałe teksty pojawią się wkrótce. Jeśli masz uwagi do tekstu i/lub tłumaczenia, 
pisz do mnie (grrrlzserwis@gmail.com). Mile widziane pochwały mojej cięŜkiej pracy ]:-> (ewentualnie 
groźby interwencji, bo cóŜ ja wyrabiam, kiedy mam przecieŜ maturę w tym roku! ;) ). Z mojej strony 
dodam jeszcze, Ŝe o ile jest tu z czym się zgadzać, to w zasadzie moje poglądy się mniej więcej 
zgadzają z poglądami autorki. Przetłumaczyłam go, bowiem uznałam, Ŝe istnieje zapotrzebowanie na 
takie teksty w języku polskim, a przynajmniej ja widzę brak takich publikacji w polskim Internecie.



 


