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PRATARME 

Per sesiasdesimt vedybinio gyvenimo metq mano 
senelis ir senele niekuomet nemate vienas kito nuogybes. 
As niekada nemaciau savo motinos nuogos. 

O stai mano vaikai taip priprat? matyti isdidziai 
vaikstinejancius nuogus savo tevus, kad kartais, kai 
juos aplanko draugai, turi mums priminti: „Begedziai, 
apsivilkite k^ nors." 

ir sakyti - XX amziaus pabaiga buvo didziulio 
seksualinio liberalizmo laikotarpis. Nemegstu jsivaiz-
duoti savo seneliq lytinio gyvenimo, bet manau, kad 
jis buvo panasus j Tomo Hobso (Thomas Hobbes)' 
apibudint^ pirmyksciij zmoniq gyvenim^: „Koktus, 
siurkstus ir trumpas." 

Taciau butume juokingi pasiputeliai, jei manytume, 
kad tikras seksas yra tik musij kartos ar kulturos kiidikis. 

Pasaulines sveikatos organizacijos (PSO) duome-
nimis, kasdien pasaulyje jvyksta daugiau kaip simtas 
milijonq lytinii} aktij. Kad daugintijsi, vyrai ir moterys 
lytiskai santykiauja nuo pat laikq pradzios. 

Aisku, J L j seksas negalejo buti visuomet blogas. 
Pasak anglq psichiatro Breto Karo (Brett Kahr), sekso 

istorija yra „pazangos ir atzangos laukas". Kai kurios 
reiksmingiausios seksualines laisves epochos jau seniai 
nugrimzdo praeitin, o kai kuriuos sunkios priespaudos 
laikotarpius dar saugo musq atmintis. 

' Thomas Hobbes (1588-1679) - britq m^stytojas, politines filo-
sofijos klasikas {vert.). 



Vyksta ne tick sekso, kick seksualinio malonumo is-
torinis procesas - sekso, kaip dviejij zmonii] lytinio akto 
kulminacijos ar kaip pramogos, kurioje dauginimasis 
yra tik laisvai pasirenkamas salutinis tikslas. 

Tokio sekso virsune yra orgazmas. Jj viliames pasiek-
ti . Kiekvienas futbolo sirgalius patvirtins, jog nejdomu, 
kai zaidimas baigiasi rezultatu 0:0 - geroms rungtynems 
reikia jvarciq. Tegu buna lygiosios, bet rezultatyvios! 

Taciau orgazmo vaidmuo sekse gana paradoksalus. 
Manau, mano seneliai menkai nutuoke, kas yra orgaz
mas. Senelis buvo grandinis Pirmojo pasaulinio karo 
apkasuose, tad, galimas daiktas, suzinojo, kad orgazmas 
kazkaip susij^s su „issiverzimu" (tais laikais taip vadinta 
ejakuliacija). 

O mano mociute, ko gera, apie orgazm^ ir kaip j j 
pasiekti nezinojo nieko. 

Subrend^s septintajame XX amziaus desimtmetyje, 
pagal dabartines normas as buvau fantastiskai skais-
tus. Retkarciais paskaitydavau knygij apie Bilj Banterj 
(Bill Bunter)^ kuriose daznai minimos jo ir jo biciulio 
Bobo Cerio „ejakuliacijos". Frenkas Ricardsas (Frank 
Richards), ras?s treciajame desimtmetyje ir anksciau, 
vartojo antr^ sio zodzio reiksm^: „Atzarus, pabreziamas 
posakis ar suksnis." Perskait^s tas knygas, dar ilgai 
negalejau suprasti, kodel tokia zodzio „ejakuliacija" 
reiksme mano tevams keldavo juok^. 

Taciau skaistus buvau ne tik as. Itin pazangioje bri-
t i | rasytojo Gordono Teiloro (Gordon Rattray Taylor) 
knygoje „Seksas istorijos tekmeje" {Sex in History), 
isleistoje 1953 metais, nera zodzio „orgazmas". Netgi 
drovus jo pakaitalas „kulminacija" {climax) paminetas 
tik du kartus. 

2 Neigiamas herojus (nutuk^s, godus, nes^ziningas ir t. t.), kuris 
pirmoje XX a. puseje nuolat pasirodydavo bemiukams skirtame 
Magnet zumale, veliau - komiksuose (vert.). 

Be poreikio kvepuoti ir valgyti, seksas ir orgaz
mo siekis buvo vienas stipriausiq istorijos veiksniij, 
lemusii} zmogaus elgsen^. Visais atzvilgiais toks pat 
galingas kaip ir meiles troskimas (daugeliui zmoniij 
net stipresnis), nenumaldomasis sekso poreikis kure ir 
arde santuokas bei dinastijas, jkvepe poezijos, dramos ir 
romani} kuryb^, naikino sveikat^ venerinemis ligomis ir 
pasireiske kaip visuotinis geismas, skatinantis pasaulin^ 
sekso industriJ4, kuri aprepe madq, kin^, pomografij^... 

Bet is tiesij tick vyro, tiek moters orgazmas yra sqly-
giskai antraeilis reiskinys, kad ir koks stiprus, valdingas, 
kvap^ gniauziantis, nuostabus ir karstas jis butq, kad ir 
koks siltas bei malonus prisiminimo jausmas kiltij po jo. 

Net jei sekso partneriai yra patyr^, suderinami ir 
daznai bei reguliariai mylisi - o tai, pasak visi} tyrimq, 
retas derinys - gebejimas patirti orgazmq toll grazu nera 
toks gyvybiskai svarbus mechanizmas kaip, pavyzdziui, 
virskinimas ar regejimas. 

Fiziskai orgazmas abiem lytims yra ne daugiau kaip 
ciurkstelejimas } kelnes. Ir vyrams, ir moterims jis vi -
dutiniskai trunka desimt sekundzii}. Nuosaikiai mylin-
tis - vien^ ar du kartus per savait? - daugeliui zmoniij 
savaitine orgazmo doze yra tik dvidesimt sekundziij. 
Apie minut? orgazmo jie patiria per menesj ir dvylika 
ekstaziskij minuciij per metus. 

Per penkiasdesimt aktyvaus lytinio gyvenimo metij 
geriausiu atveju galima tiketis patirti apie desimt valandij 
orgazmo, didziausiems masturbacijos megejams - galbut 
dvidesimt ar trisdesimt valandi}. 

Palyginti su laiku, kurj praleidome galvodami apie 
seks^, jaudindamiesi del jo, analizuodami j j ir savo 
lytinius santykius, desimt ar net trisdesimt valandi} 
„produkto" per visq gyvenim^ yra labai menkas atlygis 
uz visas pastangas. 



P R f t l A i l E 

Taciau serotonino antpludis ir staigus raumenij atsipa-
laidavimas sekso ar masturbacijos sukelto orgazmo metu 
veikia kaip stipriausi narkotikai. Net jei prie j i j nesame 
priprat^, mes, kasdien patirdami socialinj, kulturin} bei 
informacinj spaudim^, esame priversti ji} ieskoti. Britij 
teologas Malkolmas Magridzas (Malcolm Muggeridge) 
septintajame desimtmetyje pasake: „Kaip troskimo tiks
las ir pasitenkinimo jvaizdis, seksas ir orgazmas isstume 
Kryzii}." Jau po desimties metq beveik visuose motenj, 
o veliau ir vyrq zumaluose, kurie leidziami visame pa
saulyje, imdavo pasitaikyti sensacingij straipsniij apie 
seks4 ir orgazm^. 

Nepaisant ypatingos reiksmes, kuri^ seksui teikia 
beveik visos pasaulio kulturos ir salys, dar nera ne 
vienos issamios sekso ir orgazmo studijos, kurioje but^ 
aprasyta mazai zinoma bei didziai slepininga sio reiski-
nio biologija, antropologija, psichologija, technologija 
ir sociologija, jo kulturinis vaidmuo ir literatura. Todel 
ir parasiau si^ knyg^, juoba kad man patinka orgazmai. 

Kai j ^ rasiau, man labai padejo [Ezros] Cornell 
universiteto Zmogaus seksualumo kolekcija, Berlyno 
Humboldto universiteto Magnuso Hirschfeldo sekso-
logijos archyvas, Didziosios Britanijos Nacionaline 
taryba vedybij klausimais, Bostono medicinos mokyklos 
universiteto Moters lytines sveikatos klinika, Utrechto 
universiteto Medicinines seksologijos skyrius, Heinricho 
Kocho universiteto Berlyne, Kinsio instituto Indianoje, 
Psichologijos ir seksologijos instituto Sankt-Peterburge 
ir Siaures Karolinos Lytines sveikatos centro bibliotekos. 

Uz pagalb^ ir ismintj nuosirdziai dekoju siems zmo-
nems: Gabrielle Johnson, profesoriui Marcello Truzzi, 
dr. Marc Demarest, rabinui Shmuley Boteach, Mike 
Robotham, Mike McCarthy, Clare Kidd, Tracey Cox, 

10 Matthew Norman, Bryony Coleman, Jemina Harrison, 
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Jon Laine, Owen Scurfield, Ruth Margolis, Claire Ock-
well, Lucy McDowell, Jason Williams, Lisa da Souza, 
dr. Marvin Krims, Fiona Wentworth-Shields, Hannah 
Shepherd, Jon Gover, Julia Cole, profesorei Chiara 
Simonelli, dr. Laura Clark, del suprantamij priezasciij 
cia noriu pamineti ir savo zmon^ Sue Margolis. 
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