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УВОД

Кон цепт ауто ги не фи ли је се де фи ни ше у 
окви ру по ре ме ћа ја род ног иден ти те та [1]. 
Ду го го ди шње кли нич ко ис ку ство у ра ду с 
осо ба ма са тран срод ним по на ша њем на мет-
ну ло је по тре бу за ре ви зи јом прет ход них са-
зна ња и ста во ва у ве зи с овим по ре ме ћа јем 
[2]. По ре ме ћај род ног иден ти те та је сек су ал-
ни по ре ме ћај ко ји од ли ку је сна жно и упор-
но по и сто ве ћи ва ње са су прот ним по лом, а 
пра ће но је не ла год но шћу због по ла у ко јем 
је чо век ро ђен [3].

Кра јем про шлог ве ка у сек со ло шку ли те-
ра ту ру уве ден је по јам тран срод но сти, ко ји 
се од но си на осо бе ко је се не укла па ју пот-
пу но у жен ске и му шке ка те го ри је или њи-
хо во по на ша ње ни је у скла ду с пра ви ли ма и 
оче ки ва њи ма дру штва ко ја су у ве зи с њи хо-
вим би о ло шким по лом. Нај ра ди кал ни ји вид 
тран срод ног по на ша ња ја вља се код тран-
ссек су ал них осо ба, ко је опе ра ци јом тра же 
но ви иден ти тет као при пад ни ци су прот ног 
би о ло шког по ла [4]. Тран ссек су ал на осо ба 
је ду бо ко не срећ на као при пад ник по ла ко-
ји је од ре ђен ана том ским струк ту ра ма те-
ла на ро ђе њу, по себ но ге ни та ли ја ма. У из-
ве сној ме ри ове осо бе мо гу ума њи ти сво је 
не за до вољ ство обла че њем оде ће су прот ног 
по ла, тј. кро сдре син гом (енгл. cross-dres sing). 
То мо же пот пу но за до во љи ти пра вог тран-
све сти та (ко ји је за до во љан сво јим мор фо-
ло шким по лом), док тран ссек су ал ној осо би 
мо же по мо ћи са мо де ли мич но или при вре-
ме но. Пра ва тран ссек су ал на осо ба осе ћа да 
при па да дру гом по лу, же ли да бу де и функ-

ци о ни ше као при пад ник су прот ног по ла, 
а не да са мо та ко из гле да. Соп стве ни пол-
ни ор га ни су за ове осо бе из вор га ђе ња ко-
ји мо ра ју би ти про ме ње ни хи рур шким пу-
тем, што је и је дан од глав них кри те ри ју ма 
у ди фе рен ци јал ној ди јаг но зи из ме ђу ова два 
син дро ма [5].

Аме рич ко удру же ње пси хи ја та ра је још 
1980. го ди не по ре ме ћа је у пол ном по на ша-
њу из дво ји ло у по себ но по гла вље кла си фи-
ка ци је DSM-III. Нај но ви ја кла си фи ка ци ја, 
DSM-IV, одва ја три гру пе по ре ме ћа ја у пол-
ном по на ша њу [3]: по ре ме ћај род ног иден-
ти те та, пол не дис функ ци је и па ра фи ли је. 
По ре ме ћа ји у иден ти те ту ро да свр ста ва ју се 
у две гру пе: спе ци фич не и не спе ци фич не по-
ре ме ћаје ро да. Још јед на но ви на у кла си фи-
ка ци ји DSM-IV од но си се на пол ну ори јен-
та ци ју осо ба с по ре ме ћа јем ро да. Ове осо-
бе мо гу би ти хе те ро сек су ал но, хо мо сек су-
ал но, би сек су ал но и асек су ал но ори јен ти са-
не. У кли нич кој прак си нај че шћа је хо мо сек-
су ал на ори јен та ци ја, док се код ма њег бро-
ја тран ссек су а ла ца ис по ља ва ју оста ле три 
вр сте пол не ори јен та ци је [6]. Нај ве ћи број 
тран ссек су ал них осо ба, и то му шка ра ца ко ји 
же ле да про ме не пол, ис тра жи вао је аме рич-
ко-ка над ски кли нич ки пси хо лог и сек со лог 
Реј Блан шар (Ray Blan chard) [7]. Он на во ди 
да по сто је два ти па му шка ра ца ко ји же ле да 
пре ђу у су про тан пол: они ко ји ис по ља ва-
ју хо мо сек су а ли зам и они ко ји ис по ља ва ју 
ауто ги не фи ли ју. Пре ма овом кон цеп ту, хо-
мо сек су ал не тран ссек су ал це при вла че ис-
кљу чи во му шкар ци, док не хо мо сек су ал ни 
тран ссек су ал ци или ауто ги не фил ни тран-
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ссек су ал ци по ка зу ју па ра фи ли ју, где их при вла чи иде ја 
или сли ка о се би као о же ни. По што овај кон цепт ко-
ри сти тран ссек су ал ну сек су ал ност као свој ор га ни за-
ци о ни прин цип, су ко бља ва се са глав ним по став ка ма 
дру гих мо де ла род не ва ри јан се, на ро чи то с кон цеп том 
род ног иден ти те та [8].

КОНЦЕПТ АУТОГИНЕфИЛИЈЕ

Кон цепт ауто ги не фи ли је [грч. αυτό (сам), γυνή (же-
на) и φιλία (љу бав) – во ле ти се бе као же ну или љу бав 
пре ма се би као жени] пр ви је опи сао у ли те ра ту ри о 
тран срод но сти Блан шар [1]. Он је ову по ја ву де фи ни-
сао као па ра фи лич ну те жњу му шкар ца да се сек су ал-
но уз бу ђу је иде јом или сли ком о се би као же ни. Овај 
по јам се че сто по ми ње у са вре ме ној ли те ра ту ри ко ја 
го во ри о род ном не скла ду и пред мет је број них на уч-
них по ле ми ка. Кон цепт ауто ги не фи ли је за Блан ша ра 
је до био на ва жно сти у ње го вим по ку ша ји ма да уса-
вр ши ди јаг но стич ке ка те го ри је род них по ре ме ћа ја и 
при ме ни стра те ги је во ђе ња од ра слих па ци је на та му-
шког по ла. Као што је Хир шфелд (Hirschfeld) [9] кла-
си фи ко вао тран све сти те пре ма њи хо вом ерот ском ин-
те ре су, та ко је Блан шар ура дио са тран ссек су ал ци ма.

На осно ву ем пи риј ских ис тра жи ва ња Блан шар је 
за кљу чио да су би сек су ал ни, асек су ал ни и хе те ро сек-
су ал ни тран ссек су ал ци слич ни јед ни дру ги ма, али и 
раз ли чи ти од хо мо сек су ал них тран ссек су а ла ца, с об-
зи ром на сте пен ис по ље не деч је фе ми ни но сти, оп сег 
ме ђу људ ских хе те ро сек су ал них ис ку ста ва, исто ри ју 
тран све стит ског фе ти ши зма и ерот ског уз бу ђе ња по-
ве за ног с иде јом и пред ста вом о се би као же ни. Ова 
за па жа ња су га до ве ла до по став ке о два фун да мен тал-
но раз ли чи та ти па тран ссек су а ли зма код му шка ра ца: 
хо мо сек су ал ни и не хо мо сек су ал ни. При том, уоби ча-
је но обе леж је не хо мо сек су ал не ка те го ри је, ко ју од ли-
ку је те жња му шкар ца да се сек су ал но уз бу ђу је раз ми-
шља њем или пред ста вом о се би као же ни, је сте ерот-
ска ори јен та ци ја ко ју је аутор озна чио тер ми ном „ауто-
ги не фи ли ја” [6, 10].

Беј ли (Ba i ley) [11] опи су је осо бе с ауто ги не фи ли јом 
као ти пич но ма ску ли не де ча ке и на гла ше но му жев не 
му шкар це, ко ји че сто ра де у вој сци или има ју ти пич-
но му шка за ни ма ња, же не се и има ју де цу, а зна чај-
но ка сни је до ла зе на иде ју или ула зе у про цес про ме-
не по ла. Блан шар кла си фи ку је че ти ри под ти па: тран-
све стит ска ауто ги не фи ли ја (уз бу ђе ње у ве зи с фан та-
зи јом о но ше њу жен ске оде ће), би хеј ви о рал на ауто ги-
не фи ли ја (уз бу ђе ње у ве зи с фан та зи јом о вр ше њу не-
че га што се сма тра жен стве ним), фи зи о ло шка ауто ги-
не фи ли ја (уз бу ђе ње у ве зи с фан та зи јом о спе ци фич но 
жен ским те ле сним функ ци ја ма) и ана том ска ауто ги-
не фи ли ја (уз бу ђе ње у ве зи с фан та зи јом о има њу жен-
ског те ла или ње го вих де ло ва) [12]. У су шти ни, Блан-
ша ро ва те о ри ја ука зу је на раз ли чи те сек су ал не мо ти ве 
за про ме ну по ла, од крај ње хо мо сек су ал но сти до крај-
њег об ли ка по гре шно усме ре не хе те ро сек су ал но сти [2].

Пре ма од ред ни ца ма так со но ми је, хо мо сек су ал ни 
тран ссек су ал ци су обич но мла ђи ка да се при ја вљу ју 
за про ме ну по ла, са оп шта ва ју о ја чем тзв. cross-gen der 
иден ти те ту у де тињ ству, има ју убе дљи ви ји cross-gen der 
на ступ и пси хо ло шки функ ци о ни шу бо ље од не хо мо-
сек су ал них тран ссек су а ла ца. Пси хо лог Јо лан да Смит 
(Smith) [13] за кљу чу је да је раз ли ка за сно ва на на сек-
су ал ној ори јен та ци ји те о риј ски и кли нич ки зна чај на, 
те да раз ли чи ти фак то ри од ре ђу ју при пад ни ке ових 
гру па при до но ше њу од лу ке за про ме ну по ла, ука зу ју-
ћи на ни жи про це нат хо мо сек су ал них тран ссек су а ла-
ца ко ји су оже ње ни и сек су ал но се уз бу ђу ју ка да обла-
че жен ску оде ћу. Дру ги ауто ри су за па зи ли не ко ли ко 
фак то ра у ве зи с хо мо сек су ал ним тран ссек су ал ци ма, 
као што су ни жи ко е фи ци јент ин те ли ген ци је (IQ), ни-
жа со ци јал на кла са, ста тус ими гран та, по ро ди ца ни-
жег обра зов ног ста ту са, цр на, жу та и цр ве на ра са и 
по ре ме ћа ји по на ша ња у де тињ ству, ко ји ни су по ве за-
ни с по ре ме ћа јем род ног иден ти те та [14]. Беј ли и Ло-
рен со ва (Law ren ce) [15] су уста но ви ли да су око 60% 
хо мо сек су ал них тран ссек су а ла ца ко је су про у ча ва ли 
би ли Ла ти но а ме ри кан ци или Афро а ме ри кан ци (око 
три пу та ви ше у од но су на „обич не” хо мо сек су ал це). 
Ве ћи на њих је жи ве ла на ули ци, че сто се ода ју ћи про-
сти ту ци ји и кра ђа ма.

Уоп ште но, Блан ша ро ва, Беј ли је ва и те о ри ја Ло-
рен со ве – ББЛ те о ри ја – не фор мал но је име за кон-
тро верз ни би хеј ви о рал ни мо дел тран ссек су а ли зма 
из му шког у жен ски пол. Глав не по став ке ове те о ри-
је су сле де ће:

1) Сва ки му шка рац мо же би ти озна чен као хо мо сек-
су а лац или као хе те ро сек су а лац. Ове ети ке те се при-
ме њу ју у од но су на би о ло шки пол (обич но пол сте-
чен ро ђе њем);

2) Сек су ал на ори јен та ци ја се не ме ња ме ди цин ским 
про це ду ра ма. Му шко-жен ски тран ссек су ал ци ко ји ме-
ња ју парт не ре од му шких у жен ске по сле про ме не по-
ла су не хо мо сек су ал ни и, пре ма то ме, ауто ги не фил ни. 
На при мер, па ци јент мо же би ти мо ти ви сан да об ма-
њу је пси хи ја тра о сво јој исто ри ји ерот ског кро сдре-
син га ако је ова ква об ма на нео п ход на да би пси хи ја-
тар одо брио опе ра ци ју про ме не по ла;

3) Ве ћи на па ци је на та с про бле мом род ног иден ти-
те та (на ро чи то ауто ги не фил ни тран ссек су ал ци) же ли 
да иза зо ве са жа ље ње. Ови па ци јен ти су ве о ма мо ти ви-
са ни да на ис пи ти ва ча оста ве по во љан ути сак, ка ко би 
до би ли одо бре ње за про ме ну по ла [16, 17].

Блан ша ров кон цепт се за сни ва на за па жа њи ма ра-
ни јих сек со ло га, Бен џа ми на (Be nja min) [5], Хир шфел-
да [9] и Фројн да (Fre und) и са рад ни ка [18], о по сто ја-
њу два ти па cross-gen der иден ти те та. Фројнд и са рад-
ни ци [18] су за кљу чи ли да је по ре ме ћај род ног иден-
ти те та раз ли чит код хо мо сек су ал них и хе те ро сек су ал-
них му шка ра ца. Блан шар ис ти че да Фројнд – мо жда 
пре не го сви дру ги ауто ри – ис тра жу је по јам дру га чи-
ји од тран све сти ти зма, да би озна чио ерот ско уз бу ђе-
ње ко је је у ве зи с фан та зи јом про ме не по ла.



387

www.srparh.rs

Srp Arh Celok Lek. 2012;140(56):385389

НОВИНЕ У РАЗВОЈУ КОНЦЕПТА  
АУТОГИНЕфИЛИЈЕ

Опреч ни ста во ви у ве зи с ауто ги не фи ли јом све су че-
шћи у ди ску си ја ма у тран срод ној за јед ни ци. Кон цепт 
ни је при до био пу но па жње ван сек со ло ги је док сек со-
лог Ана Ло ренс [19], ко ја се бе сма тра ауто ги не фил ном 
осо бом, ни је об ја ви ла се ри ју тек сто ва о овом кон цеп ту 
ка сних де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка.

Тран срод на ерот ска по на ша ња су ра зно ли ка гру па 
по сту па ка ко је ко ри сте тран срод не осо бе. У са вре ме ној 
ли те ра ту ри де фи ни ше се пре суд на раз ли ка из ме ђу два 
кон цеп та ко ји се од но се на тран срод на ерот ска по на-
ша ња. Пр ви се од но си на схе му „ја као же на“ (енгл. self 
as wo man sche ma – SAWS), а дру ги је кон цепт ауто ги не-
фил но мо ти ви са не тран сфор ма ци је (енгл. autogynep-
hi lic mo ti va ted tran sfor ma tion – AGPMT). Че сто је тран-
срод но ерот ско по на ша ње до жи вљај сек су ал ног уз бу-
ђе ња услед фан та зи је о то ме да се по ста не же на, у те лу 
или уло зи. Ве ћи на тран срод них осо ба упра во има ова-
ква ис ку ства [19]. Ауто ги не фил но мо ти ви са на тран-
сфор ма ци ја ука зу је на то да је по но вље но ис ку ство 
ауто ги не фил ног сек су ал ног уз бу ђе ња услед фан та зи је 
о то ме да се по ста не же на при мар на мо ти ва ци о на сна-
га за про ме ну по ла и ме ди цин ску фе ми ни за ци ју ве ли-
ког бро ја тран срод них осо ба. Ва лид ност ауто ги не фил-
но мо ти ви са не тран сфор ма ци је је за пра во око сни ца 
опреч них ста во ва у ве зи са ББЛ те о ри јом [16, 17]. Ова 
тран сфор ма ци ја та ко ђе под ра зу ме ва да је фан та зи ја о 
то ме да се по ста не же на за пра во сек су ал на па ра фи ли ја.

Мно ги тран срод ни му шкар ци раз ви ја ју фан та зи ју 
о то ме да по ста ну же не у адо ле сцен ци ји (спе ци фич-
не адап та ци о не стра те ги је) док по ку ша ва ју да жи ве у 
уло зи му шкарца. Бол због не скла да у род ном иден ти-
те ту су прот ста вља се за до вољ ству сек су ал но сти. За не-
ке не склад род ног иден ти те та на ста вља да се усло жња-
ва и на кра ју за вр ша ва оба ве зном про ме ном по ла [20].

У струч ној ли те ра ту ри по сто је број ни при ме ри ка ко 
су мно ге мла де тран срод не осо бе при си ље не да жи ве 
као де ча ци, по ку ша ва ју ћи да на ђу у се би си гур но ме сто 
за сво је „фе ми ни не сел фо ве”, ко ји је пред мет њи хо ве 
же ље. Ма ни (Mo ney) [21] је овај про цес на звао „фор-
ма ци јом љу бав не ма пе”. У је згру ове схе ме је сли ка о 
жен ској соп стве но сти.

Две кла се тран ссек су а ла ца, при мар ни и се кун дар-
ни, по ја вљу ју се као кла сте ри у раз ли чи тим сту ди ја-
ма, а раз ли ка ме ђу њи ма од ре ђе на је пре ма прет ход но 
опи са ним фак то ри ма [22, 23]. Кла сте ри су не ја сни и 
по сто је они ко ји се не укла па ју, та ко да ка те го ри је ни-
су увек пре ци зне. Шта он да мо же об ја сни ти раз ли ке 
из ме ђу при мар них и се кун дар них тран ссек су а ла ца? 
По сто ји ве ли ки број мо гућ но сти, укљу чу ју ћи ге нет-
ске ва ри ја ци је и фак то ре сре ди не [24]. Јед но од ре ла-
тив но јед но став них об ја шње ња мо же се од но си ти на 
ефек те сек су ал не ори јен та ци је мла дих, на спо соб ност 
да из гра де скрипт (тј. фор ми ра на ра на жи вот на ис ку-
ства и уве ре ња) ко ји их сме шта у уло гу по жељ ног дру-
гог [25]. Хе те ро сек су ал ни или би сек су ал ни тран ссек-
су ал ци мо гу тра жи ти же ну за свој обје кат при влач но-

сти. И они са ми се мо гу укло пи ти у ту уло гу. За раз-
ли ку од то га, хо мо сек су ал ни тран ссек су ал ци же ле ис-
кљу чи во му шкар ца као свог парт не ра.

Исто ри је па ци је на та ука зу ју на раз ли чи те мо гу ће 
тран срод не пу те ве. Код ауто ги не фил них тран ссек су-
а ла ца про ме на је по че ла у ка сним три де се тим и ра ним 
че тр де се тим го ди на ма. По сто ји раз ли чит спек тар мо-
ти ва за про ме ну код ових осо ба, као што су за вист пре-
ма жен ском те лу и од врат ност пре ма свом му шком те-
лу, што при па да до ме ну тзв. те ле сно усло вље не про-
ме не. Дру ги на во де ауто ги не фил ну фа зу на пу ту про-
ме не по ла, при че му је ауто ги не фил на ком по нен та ва-
ри ра ла у раз ли чи тим фа за ма про це са про ме не [13].

Ауто ги не фил но мо ти ви са на тран сфор ма ци ја, од но-
сно тран срод не осо бе са SAWS, мо гу за ми шља ти се бе 
као же не ко је су „на до хват ру ке”. Ова стра те ги ја мо же 
обез бе ди ти ви ше стру ко на гра ђи ва ње. Мо гу ла ко по-
сти ћи сек су ал но уз бу ђе ње и, ка да су укљу че ни у секс 
с парт не ром, мо гу кон тро ли са ти сво је уз бу ђе ње сма-
њу ју ћи и по ја ча ва ју ћи фан та зи ју. Ка сни је, ако до зво ле 
се би да се обла че као су про тан пол, мо гу уну тар се бе 
на ћи љу бав ни цу ко ја се обла чи и по на ша упра во она-
ко ка ко то они же ле [19]. По ста ју ћи спо соб не да бу-
ду свој соп стве ни сек су ал ни обје кат, за не ке ауто ги-
не фил не тран срод не осо бе ово је до вољ но, а му шка 
фа са да је до вољ но ја ка да тра је до жи вот но. Они мо-
гу жи ве ти срећ но као кро сдре се ри. За дру ге, пак, не-
склад род ног иден ти те та на ста вља да се да ље из гра-
ђу је, а жен ска соп стве ност ко нач но из би ја. По што се 
ово мо же де си ти по сле од ре ђе ног пе ри о да кро сдре-
син га у јав но сти и ак тив но сти SAWS, тран ссек су ал ну 
нео п ход ност код ових осо ба дру ги че сто ви де као се-
бич но удо во ља ва ње, а не као ду бо ки пси хо ло шки до-
га ђај, што он за пра во је сте.

Раз вој ауто ги не фил но мо ти ви са не тран сфор ма ци је 
об ја шња ва нај бо ље за што се кун дар ни тран ссек су ал ци 
ула зе у по сту пак про ме не по ла ка сни је у жи во ту упр-
кос енорм ном емо ци о нал ном бо лу [23]. У не ком кон-
тек сту мо же се на ћи па ра ле ла и по ре ди ти ауто ги не-
фи ли ја с апо тем но фи ли јом. Код апо тем но фи ли је уз-
бу ђе ње и уну тра шња хо ме о ста за за ви се од фан та зи је 
о ам пу ти ра но сти не ког екс тре ми те та као пу ту до сре-
ће, док осо бе с ауто ги не фи ли јом же ле про ме ну по ла у 
ка сни јем жи вот ном пе ри о ду.

Ка да је про ме на по ла по ста ла мо гу ћа сре ди ном два-
де се тог ве ка, ста ње тран срод но сти се сма тра ло ве о-
ма рет ким, али здрав стве ним рад ни ци ма се ак ту ел но 
пред ста вља ши ро ка кли нич ка по пу ла ци ја ко ја тра жи 
про ме ну по ла из раз ли чи тих раз ло га. Гру па хо ланд-
ских ауто ра пред во ђе на Ван Ке сте ре ном (Van Ke ste-
ren) је 1996. го ди не уста но ви ла сра зме ру од 1:11900 за 
му шкар це, од но сно 1:30400 за же не [26]. Пр ва про ме-
на по ла оба вље на је 1953. го ди не у Дан ској, док су се 
ка сни је та кве ин тер вен ци је на ста ви ле у Сје ди ње ним 
Аме рич ким Др жа ва ма, Ве ли кој Бри та ни ји и др., а по-
чет ком осам де се тих го ди на и у на шој зе мљи.

Ка ко је по ста ло очи глед но да про ме на по ла ни је увек 
да ва ла по зи тив не ре зул та те, тра га ло се за по у зда ним 
ди јаг но стич ким по ка за те љи ма у по ступ ку про це не 
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по доб но сти за про ме ну по ла. Јед на од ра ни јих по гре-
шних прет по став ки – да су при мар ни тран ссек су ал ци 
бо љи кан ди да ти од се кун дар них, има ла је за по сле ди-
цу че сто ла жно пред ста вља ње ауто ги не фил них тран-
ссек су а ла ца као при мар них, с об зи ром на то да је по-
тре ба да се жи ви као при пад ник су прот ног по ла нај ва-
жни ји аспект њи хо вог жи во та. Шта ви ше, мно ге тран-
срод не осо бе су до жи вља ва ле сра мо ту и дис кри ми на-
ци ју услед јав не пер цеп ци је љу ди да су де ви јант но сек-
су ал но ори јен ти са ни или да упра жња ва ју де ви јант не 
сек су ал не ак тив но сти. Ово је ути ца ло на то да мно-
ге тран срод не осо бе кри ју или по ри чу сво ја ис ку ства.

Ди фе рен ци ја ци ја из ме ђу кро сдре син га и тран ссек-
су а ли зма огле да се и у им пли цит ној ста ту сној хи је рар-
хи ји у тран срод ној за јед ни ци, са тран ссек су ал ци ма ко-
ји су се под вр гли хи рур шкој про ме ни по ла на вр ху и 

фе ти ши стич ким кро сдре се ри ма на дну ле стви це. Ка-
да је Ло рен со ва [27, 28] ожи ве ла ин те ре со ва ње за ауто-
ги не фи ли ју, омо гу ћи ла је мно гим тран срод ним осо ба-
ма да ис ту пе у сво јим на сто ја њи ма за про ме ну по ла.

ЗАКљУЧАК

Тер мин „ауто ги не фи ли ја” (љу бав пре ма се би као же-
ни) мо же би ти не по знат мно ги ма. Кон цепт је до био 
на ва жно сти за хва љу ју ћи Блан ша ру [29, 30] и ње го-
вим по ку ша ји ма да уса вр ши ди јаг но стич ке ка те го ри је 
род них по ре ме ћа ја. Упр кос и да ље број ним по ле ми ка-
ма и же сто ким де ба та ма уну тар не ких гру па тран срод-
не за јед ни це, кон цепт ауто ги не фил ног тран ссек су а ли-
зма је вр ло при хва ћен у ши рим струч ним кру го ви ма.
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SUMMARy
Gender identity disorder is a sexual disorder characterized by 
strong identification with the opposite gender, followed by 
unpleasant feeling due to the birth given gender. Longstanding 
clinical experience with transgender population has brought 
new knowledge and better understanding of gender identity 
and gender identity disorders. Initial knowledge referred to 
sexual orientation of gender dysphoric persons such as homo
sexual, heterosexual, bisexual and asexual. The contemporary lit
erature dealing with transgenderism and transsexualism brings 
out the concept of autogynephilia (from Greek “love oneself 
as a woman”) which is the subject of numerous controversies 
among the experts in this field as well as in the transgender 

community. The concept of autogynephilia gained importance 
in Blanchard’s work and his attempts to improve diagnostic 
categories of gender identity disorders and implement efficient 
strategies in the management of adult male patients. The main 
topic of this paper refers to the evolution of the autogynephilia 
concept, which most prominent authors within the field elabo
rate as a type of male paraphillic tendency of a person to be 
sexually by the idea of a phantasy or an image of oneself as a 
woman, naming these persons “nonhomosexual transsexuals” 
or “autogynephilic transsexuals”.

keywords: gender dysphoria; transgenderism; autogyne phi
lia; sexual behaviour; transsexualism
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