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Być gejem. Mężczyźni homoseksualni o swoim
funkcjonowaniu w społeczeństwie
Streszczenie: Artykuł poświęcony jest problematyce funkcjonowania mężczyzn homoseksualnych w polskim społeczeństwie. Autorka podejmuje próbę ustalenia, jak przebiegało dzieciństwo tych osób oraz jak
układały się relacje z rodzicami, na czym polegało odkrywania seksualności przez osoby homoseksualne,
czyli kiedy i w jakich sytuacji/sytuacjach uświadomili sobie swoją odmienność, jak wyglądały w przeszłości, a jak wyglądają aktualnie ich relacje w związkach oraz kontakty z mężczyznami. Odnosi się również
do stereotypów, jakie funkcjonują w polskim społeczeństwie na temat osób homoseksualnych Podstawę
analizy stanowią wywiady przeprowadzone z mężczyznami homoseksualnymi. Badania potwierdziły poważne problemy z jakimi borykają się badani (m.in. brak akceptacji, dyskryminacja), które wywołują u nich
poczucie lęku i zagrożenia.
Słowa kluczowe: gej, coming out, sytuacja życiowa

Wprowadzenie
Człowiek wobec rzeczywistości to również człowiek wobec zagrożeń. We współczesnych czasach przyszło nam żyć w poczuciu ciągłego niebezpieczeństwa. Jednak zdajemy sobie z niego
sprawę dopiero w sytuacjach krańcowych, czyli w obliczu śmierci, wojny czy też choroby.
A przecież do czynników zagrażających współczesnemu człowiekowi należy zaliczyć te wewnętrzne (zależne od człowieka) i zewnętrzne (niezależne od człowieka). Brak więzi uczuciowych, przywiązania, stałego kontaktu z bliskimi osobami, poczucia przynależności i wsparcia,
może być przyczyną osamotnienia i zaburzenia osobowości. Są to bardzo istotne kwestie,
wywołujące stan poczucia zagrożenia. Właśnie ta perspektywa będzie motywem przewodnim
poniższego artykułu. Wyniki badań jakie przeprowadziło Centrum Badań nad Uprzedzeniami
Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego pokazują, że 30% Polaków uważa, że homoseksualiści zagrażają rodzinie i tradycyjnym wartościom, a jednym z wyznaczników bycia
Polakiem jest heteroseksualność. Ponad jedna czwarta badanych zgadza się też z radykalnym
stwierdzeniem, że osoby homoseksualne stanowią zagrożenie dla wszystkiego, co dobre, moralne i normalne w społeczeństwie. Artykuł niniejszy jest próbą pokazania tego typu zagrożenia, jakim jest bycie innym – bycie gejem – szczególnie w perspektywie doświadczania swojej
odmienności w rodzinie.
Od niepamiętnych czasów na świecie żyją ludzie, którzy odczuwali pociąg seksualny do osób
tej samej płci. Zdaniem Michela Foucaulta „samo powstanie nazwy homoseksualizm wywarło
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znaczący wpływ na formowanie się świadomości społecznej. O ile mianem ‹‹sodomitów›› określano wszelkie osoby dopuszczające się aktów sodomii, o tyle ‹‹homoseksualistów›› zaczęto
postrzegać, jako osoby obdarzone specyficzną, wrodzoną i być może nienaruszalną tożsamością
płciową” (za: Aldrich 2009, s.10).
Istnieją cztery poglądy dotyczące homoseksualizmu:
1.

Homoseksualizm jest chorobą.

2.

Homoseksualizm jest zaburzeniem postępowania adaptacyjnego.

3.

Homoseksualizm rodzi się z chęci znalezienia nowych wrażeń seksualnych.

4.

Homoseksualizm jest normalnym zachowaniem seksualnym (Boczkowski 2005).

Współcześnie naukowcy odwołują się przede wszystkim do dwóch stanowisk dotyczących osób
homoseksualnych – pierwszym z nich jest pogląd, że osoby homoseksualne są podobne do osób
heteroseksualnych pod każdym względem z wyjątkiem pewnych aspektów seksualności. Drugi
pogląd opiera się na stwierdzeniu, że to właśnie aspekty dotyczące seksualności osób homoseksualnych zdecydowanie różnicują je od osób heteroseksualnych (Savin-Williams 2011). Najczęściej wymienianą cechą, według homoseksualistów, która wyróżnia ich od heteroseksualnych
mężczyzn jest wrażliwość. Ta cecha bywa bardzo często łączona z delikatnością, częstością
i łatwością w okazywaniu uczuć. Sami homoseksualiści przyznają bardzo często, że posiadają
wiele „kobiecych cech”. „Cechy typowo kobiece to także brak agresji i większa kultura osobista.
Niektórzy mężczyźni stwierdzają, że dzięki temu stają się atrakcyjnymi przyjaciółmi lub kolegami dla kobiet” (Majka-Rostek 2005, s.139).
Życie homoseksualnych mężczyzn w Polsce kumuluje się w dużych miastach. Przestrzeń życia
tych osób najczęściej skupia się wokół prywatnych mieszkań, mediów oraz klubów gejowskich,
gdzie homoseksualiści mogą poszukiwać partnerów, nawiązywać krótkie znajomości. Dzięki
mediom, słowo „gej” obecnie kojarzy się z postacią „młodego, dobrze sytuowanego mężczyzny,
aktywnie poszukującego kontaktów homoseksualnych” (Aldrich 2009, s. 362). Jest to jednak
jedynie stereotyp, z którym utożsamia się jedynie niewielka część gejów. Nie można zapominać
o roli internetu w życiu homoseksualistów. Różnorodność forów dyskusyjnych, portali społecznościowych oraz randkowych przeznaczonych tylko dla gejów (m.in. fellow.pl), ułatwia zawieranie znajomości nie tylko osobom mieszkającym w dużych miastach, ale też tym z miasteczek
oraz wsi.
Homoseksualiści w XXI wieku są osobami, które coraz chętniej opowiadają o swoim życiu. Przestają się wstydzić swojej odmienności oraz nie traktują swojego homoseksualizmu jako choroby
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a jedynie, jako inną formę orientacji seksualnej. Korzystając z tego, że środowisko homoseksualnych mężczyzn staje się coraz bardziej otwarte, warto podjąć próbę ustalenia, jak dzisiaj
przebiega proces budowy tożsamości płciowej i relacyjnej.
Postawiono sobie kilka celów, które pozwoliły na kompleksowe przeanalizowanie problematyki
stanowiącej przedmiot niniejszego artykułu. Pierwszym z nich było ustalenie, jak przebiegało
dzieciństwo mężczyzn homoseksualnych oraz relacje z rodzicami, a przede wszystkim kierunki
zależności w kontaktach matka-syn, ojciec-syn. Jest to istotne w kontekście panujących stereotypów w społeczeństwie – jednym z nich jest pogląd, że gej zawsze ma dobre relacje z matką,
natomiast ojciec w jego życiu (szczególnie w okresie dojrzewania) gra bardzo niewielką rolę.
Kolejnym celem było poznanie i opis procesu odkrywania seksualności przez osoby homoseksualne, czyli ustalenie kiedy i w jakiej sytuacji/sytuacjach badani uświadomili sobie swoją odmienność, jak wyglądały w przeszłości, a jak przedstawiają się aktualnie ich relacje w związkach
oraz kontakty z mężczyznami.
Podstawą analizy są wywiady swobodne przeprowadzone z piętnastoma młodymi osobami –
mężczyznami homoseksualnymi w wieku od dwudziestu do dwudziestu czterech lat. Większość
z nich zamieszkuje teren Łodzi oraz ma za sobą coming out. Respondenci bardzo chętnie opowiadali o swoim życiu i formułowali wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania. Rozmowy face to face w dużym stopniu sprzyjały szczerości. Respondentom nie sprawiało problemu
odpowiadanie na pytania dotyczące ich życia seksualnego i relacji łączących ich z rodzicami, co
może wskazywać, że są to osoby otwarte i pozytywnie nastawione do życia.

1. Kilka uwag teoretycznych
Podstawową kwestią, której warto poświecić uwagę, jest problem orientacji seksualnej. Uważa
się, że mężczyzna, który posiada poczucie płci psychicznej zgodne z płcią biologiczną, może
odczuwać popęd seksualny do kobiet, do mężczyzn oraz do kobiet i mężczyzn (Brzask 2008).
W pierwszym przypadku orientację seksualną określa się jako heteroseksualną, w drugim – homoseksualną, a w trzecim – biseksualną. Orientacja seksualna jest zatem cechą osobowości dotyczącą erotycznego życia człowieka. Z kolei według Obiettivo Chaire (2008), orientacja seksualna jest to preferencja seksualna rozwijająca się na podstawie płci biologicznej i tożsamości
płciowej, która określa zachowania seksualne. W tym kontekście warto przywołać rozróżnienie
związane z rozumieniem płci biologicznej. Składa się na nią: płeć chromosomalna – ustala się
w momencie zapłodnienia i jest określana przez chromosomy XX u kobiety i XY u mężczyzny,
płeć genetyczna, która jest odpowiedzialna za rozwój hormonalny oraz płeć gonadalna, która
wpływa na rozwój organów rozrodczych oraz rozwój drugorzędnych cech płciowych lub też na
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płeć somatyczną (Obiettivo Chaire 2008). Świadomość płciowa zatem to świadomość własnej
przynależności do określonej płci oraz świadomość różnic w relacji do płci odmiennej, jak również czynników psychologicznych i kulturowych związanych z rolą, jaką osoby tej samej płci
grają w społeczeństwie. Jest to proces do pewnego stopnia kierowany przez otoczenie, oprócz
czynników środowiskowych (na przykład wpływ wychowania) ważne są czynniki fizjologiczne
i psychiczne. Gdy dziecko zacznie zauważać, że ludzie są podzieleni na płeć męską i żeńską,
zaczyna również zaliczać siebie do jednej z nich (tamże, 2008).
Ostatnią kwestią teoretyczną jest sposób definiowania homoseksualizmu. Pojęcie to oznacza wyłączne lub prawie zupełnie wyłączne ukierunkowanie swoich zainteresowań i potrzeb seksualnych
na osoby własnej płci, w połączeniu z zachowaniami o charakterze homoseksualnym, przy nieskrępowanej możliwości swobodnego wyboru partnera erotycznego (Lew-Starowicz, Lew-Starowicz
1999). Jest dominującą i trwałą seksualną skłonnością wobec osób tej samej płci. Homoseksualizm
nie oznacza zachowań homoseksualnych. Są osoby o skłonnościach homoseksualnych, które nie
prowadza życia seksualnego, albo prowadzą je jako osoby heteroseksualne (Obiettivo Chaire 2008).
Do przyczyn powstawania orientacji homoseksualnej zalicza się te wyrastające z nurtu teorii
biologicznych, w których wyodrębniane są uwarunkowania hormonalne (procesy hormonalne
w życiu płodowym formują predyspozycje do danej orientacji, ale jej nie przesądzają), oraz anatomiczne (środkowo-przedni obszar podwzgórza jest dwukrotnie mniejszy u gejów w porównaniu z heteroseksualnymi mężczyznami i pod tym względem jest podobny do kobiet). W ramach
orientacji biologicznych wymienia się również uwarunkowania genetyczne. Co prawda uczeni
nie odkryli genu odpowiedzialnego za orientacje seksualną, jednak rola czynników genetycznych jest uzasadniana wynikami badań na bliźniętach. U części populacji homoseksualnej orientacja płciowa powstała w prenatalnej fazie życia, w tzw. krytycznym okresie rozwoju mózgu.
Do drugiej grupy zalicza się teorie psychologiczne, a wśród nich psychoanalizę, według której
czynnikami sprzyjającymi rozwojowi homoseksualizmu są: brak ojca, nadmierna więź emocjonalna z matką, lęk przed kobietami, zatrzymanie rozwoju psychoseksualnego na bardzo
wczesnej fazie (fiksacja). Teoria uwiedzenia zakłada natomiast możliwość wykształcenia się
orientacji homoseksualnej u osoby, która w okresie swojego rozwoju psychoseksualnego doznała kontaktu z osobą homoseksualną. Im młodszy wiek osoby uwiedzionej, tym silniejsza jest
później u niej komponenta homoseksualna. W innych teoriach psychologicznych stwierdza się,
że istnieją uwarunkowania rodzinne w rozwoju orientacji homoseksualnej: nieświadome uwodzicielskie zachowania rodziców, ujawnianie wrogości przez matki wobec synów i prowokowanie w nich niechęci wobec ojca, zaburzone relacje rodzinne prowokujące lęk przed związkami
heteroseksualnymi, feminizację chłopców (Lew-Starowicz, Lew-Starowicz 1999).
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Na koniec tych rozważań warto przytoczyć za Plummerem (1978) typy związków męsko-męskich.
Homoseksualne małżeństwo to związek modelowany na tradycyjnym małżeństwie heteroseksualnym, gdzie jeden mężczyzna pełni rolę dominującą (związaną też z aktywną rolą seksualną),
a drugi podległą (związaną z pasywną rolą seksualną). Z relacją przyjacielską mamy do czynienia,
kiedy para nie mieszka razem, partnerzy zachowują niezależność. Homoseksualne partnerstwo to
wyraźne odrzucenie stereotypowych ról genderowych, jednakowa pozycja obu partnerów, wspólne wykonywanie prac domowych, równy wkład finansowy w gospodarstwo domowe.

2. Geje o swoim dzieciństwie
2.1. Relacje matka – syn
W literaturze dotyczącej homoseksualizmu bardzo często podkreślane jest znaczenie okresu
dzieciństwa oraz roli rodziców w wychowaniu dziecka. Respondenci chętnie opowiadali o swoich relacjach z matkami, co wskazuje, że są silnie z nimi związani. Wszyscy spośród badanych
na pytanie, które z rodziców bardziej uczestniczyło w ich wychowaniu zgodnie odpowiadali, że
była to matka.
Psychoanalitycy często określają relacje matka–syn homoseksualista, jako relację splątaną
uwodzeniem i uzależnieniem (Savin-Williams 2011, s. 167). Matki najczęściej bywają nadopiekuńcze i to właśnie one odpowiedzialne są w domu za podejmowanie decyzji. Homoseksualni
mężczyźni często uważają, że to właśnie intensywność ich relacji z matką w jakiś sposób wpłynęła na rozwinięcie sie u nich homoseksualizmu. Syn jest rozpieszczany, chroniony przed światem zewnętrznym. Matka, która czuje się samotna wypełnia swoje życie opieką nad dzieckiem
(Boczkowski 2003). Tak było w przypadku Seweryna, którego ojciec przebywał w Belgii przez
cały okres jego dzieciństwa.
Seweryn: Moje relacje z mamą polegały na tym, że, że moja mama na maksa mnie kochała, kochała mnie
tak, że uważam yyy, bo mogła to być miłość troszeczkę toksyczna, toksyczna z tego względu, że dawała
mi wszystko, bo chciała mieć zawsze jedynaka, ja miałem być tym jedynakiem i ona poświęcała mi swój
cały czas.
Bartek: W moim wychowaniu bardziej uczestniczyła mama i generalnie no uważam, że w moim wychowaniu bardziej uczestniczyły kobiety, bo też bardzo często zajmowała się mną moja babcia. Moje
relacje z mamą wyglądają cały czas tak samo. Tak, że jestem z mamą bardzo, bardzo blisko. (…) Byłem
generalnie faworyzowany przez babcię od zawsze, przez pewnych tam członków rodziny, nie tej najbliższej to chyba też.

Warto też zauważyć, że zdecydowana większość homoseksualistów, z którymi przeprowadzono
wywiady, mówiła nie tylko o silnej więzi z matką, ale również bardzo często podkreślała rolę
babci w wychowaniu.

44

Elżbieta Michałowska
Adam: Babcia, która yyy która uważała, że zawsze jestem dla niej oczkiem w głowie i poświęcała swój naprawdę cały czas, ona jak mi się coś stało, to byłem dla niej wszystkim, po prostu powiedziała, wielokrotnie
powtarzała, że yyy potrafiłaby dla mnie w ogień wskoczyć. (…) Byłem taki uzależniony od niej, naprawdę
yyy po prostu wszystko dla babci, w pewnym czasie i powiem to szczerze, że bardziej uważałem swoją
babcie za mamę, niż swoją matkę.

Mateuszem w okresie dzieciństwa opiekowały się dwie babcie. Był dzieckiem szczególnie chronionym przed światem zewnętrznym. Na podstawie jego przypadku można dostrzec toksyczne
stosunki, jakie łączyły go z kobietami z rodziny.
Mateusz: Na tym wczesnym etapie życia, czyli no odkąd się urodziłem do czasu, kiedy poszedłem do
szkoły, czyli do siódmego roku życia, wychowywany byłem przez babcię. Ona kupowała mi lalki, które
ukrywaliśmy przed rodzicami. Pamiętam jak kupiła mi taką lalkę–Arielkę i zawsze jak do niej przyjeżdżałem to się nią bawiłem. (…) Zawsze bliżej emocjonalnie byłem związany bardziej z mamą, o wiele bardziej
niż z tatą.

Najczęstszą relacją, która łączy syna homoseksualistę z matką jest relacja wspierająca, która
przepełniona jest troską (Savin-Williams 2011). Matki dostrzegają u swoich synów wrażliwość
oraz pewne zniewieściałości, jednocześnie mają z nimi bardzo dobre kontakty, wspólne zainteresowania i tematy. Często matki nazywane są przez homoseksualistów przyjaciółkami.
Julian: Zrobiłem sobie taką szafeczkę, w której mieszkały moje lalki Barbie i wyobrażałem sobie, że to jest
jakby domek i ja te lalki, w ogóle wiesz stylizuje, robię im fryzury… yyy od zawsze, od zawsze, pamiętam,
że podbierałem lalki, które były... nie wiem, miały kilkanaście lat i były lalkami mojej mamy i je po prostu
czesałem, czesałem swoje kuzynki i tak właśnie wyglądało to od szkolnych lat.
Jędrzej: Więc mieszkałem z mamą i z babcią i moje dzieciństwo można określić, jako najbardziej pozytywne dzieciństwo, jakie może być. Nie pamiętam żadnych jakichś tam negatywnych cech, zawsze tam miałem,
jakąś tam wolną rękę i bardzo dobry kontakt z mamą i z babcią, który mam do dzisiaj, bardzo się zawsze
kochaliśmy, rozumieliśmy, zawsze tam mieliśmy… jakieś tam stosunki przyjacielskie i nie wiem, no uważam
się za szczęściarza akurat w tej kwestii.

W literaturze można znaleźć pogląd, że męskość mężczyzny zaczyna się z chwilą, kiedy opuszcza matkę. Ważne jest, aby syn i matka byli pogodzeni z takim stanem rzeczy. Jeżeli natomiast
matka odwleka moment rozstania, podtrzymuje u homoseksualnego syna kobiece cechy. Być
może dlatego, syn zaplątany w sieć zaborczej miłości matki nie może nawiązać prawidłowych
relacji z kobietami. Żaden z przedstawionych powyżej fragmentów wywiadów ukazujących kontakty matka-syn nie pokazał relacji konfliktowej, którą cechuje dystans i brak zainteresowania ze
strony matki. Wynika to zapewne z roli, jaką gra ona w procesie socjalizacyjnym. W pierwszych
latach życia dziecka matka zaspokaja jego podstawowe potrzeby. Kontakty te tworzą pewnego
rodzaju model współżycia społecznego. Matka kocha bezinteresownie, a dzięki jej miłości możliwy jest prawidłowy rozwój dziecka. Dziecko, które było niekochane, jest co prawda zdolne do
życia fizycznego, ale nie do prawidłowego życia psychicznego. Matka jest wzorem dla swojego
syna i to ona odpowiada za wpojenie mu prawidłowych postaw (Skorny 1976).
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Podsumowując, wszyscy respondenci podkreślają znaczącą rolę matki w okresie ich dzieciństwa. Matka była dla nich osobą, która wywarła największy wpływ na ich dotychczasowe życie.
Łączące ich relacje nie uległy zmianie od czasu dzieciństwa i matka nadal stanowi ważną część
ich życia. Wrażliwość, uległość, dbanie o siebie, czyli cechy typowo kobiece, najprawdopodobniej wynieśli z socjalizacji pierwotnej, w której właśnie znaczący inni (w tym przypadku matka)
mają największy wpływ.
2.2. Relacje ojciec – syn
Kolejną istotną kwestią są relacje ojciec – syn homoseksualny. W życiu dziecka ważny jest ojciec, chociaż zwykle zajmuje on drugie miejsce po matce. W pierwszych latach życia dziecka nie
spędza zwykle z synem tak dużo czasu jak matka. Zdecydowana większość homoseksualistów
twierdzi, że nie miała bliskich kontaktów z ojcem w okresie dorastania. Ojciec w relacjach z synem był osobą oziębłą i nie starał się nawiązać intymnej relacji. Być może owa relacja wynika
z nietypowych dla płci dziecka zachowań w okresie dzieciństwa i dorastania (Savin-Williams
2011). Jedną z cech, jaką homoseksualiści chcieliby zmienić w ojcu jest brak emocjonalnej bliskości.
Wiktor: Z tatą... relacje wyglądały tak, że jak byłem młodszy, to na pewno byłem z nim bliżej, później
w jakiś sposób się oddaliliśmy od siebie, to jest taka miłość, ja no… taka standardowa, jak no syna do
ojca, ale jakoś szczególnie z tatą nie lubię się jakoś w specjalnych tematykach zagłębiać, jakoś no nie mogę
powiedzieć, że z tatą dużo rozmawiam.

Z kolei Edi zapytany o moment oddalenia od ojca odpowiedział:
Edi: Już Ci mówię... Moment oddalenia nastąpił z tatą w momencie, którym no zacząłem dorastać i w momencie no np. nie wiem, kiedy młody chłopak jara się motoryzacją, to bardziej ma do pogadania ze swoim
ojcem, a jak wiadomo moje pasje były trochę inne od samego początku.

Warto zauważyć również, że w wielu przypadkach ojciec był zwyczajnie nieobecny lub wniósł
niewielki wkład w wychowanie syna. Być może niewielka rola, jaką odegrał ojciec w życiu
syna wynika również z przyjmowania typowej roli genderowej, według której ojciec musi być
żywicielem rodziny i powinna cechować go mniejsza wrażliwość i uczuciowość aniżeli matkę.
Kobiecość i męskość mają sens jedynie w opozycji wobec siebie, coś jest kobiece, dlatego, że
nie jest męskie oraz odwrotnie (Majka-Rostek 2007).
Seweryn: Z tatą (relacje) trochę gorzej, z tego względu, że yyy zawsze... też oczywiście poświęcał mi jakiś
czas, tylko wydaje mi się że ta perspektywa czasu, taka jak obydwoje byli w Belgii yyy ja przez pewien
pryzmat czasu odzwyczaiłem się od nich... to mój tata... stał się bardzo oziębły, taki, że… że po prostu
nie potrafiłem się do niego przekonać, przez ten, przez ten czas. (…) (dziadek) więcej dla mnie znaczył
dziadek niż własny ojciec. Więcej brał… Uczestniczył w moim wychowaniu niż własny ojciec.
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Robert: Z tatą mama się rozeszła już bardzo dawno temu, na początku mojego życia, znaczy miałem
wtedy jakoś tak pięć, sześć lat, czy nawet może mniej, ale to nie jest jakiś tam okres, który bym wspominał,
bo zwyczajniej tego nie pamiętam.
Mateusz: (tata) jakoś szczególnie nie uczestniczył z moim życiu.

Takie relacje łączące homoseksualnego syna z ojcem można nazwać relacją nacechowaną dystansem (Savin-Williams 2011, s. 209). Ojciec zauważając, że syn nie spełnia męskich standardów zachowania, wycofuje się z jego życia pozostawiając ciężar wychowania matce.
Iwo: No myślę (że cechowała mnie) tam pewna taka faktycznie wrażliwość, jakaś taka wrażliwość, otwartość na inne rzeczy, ogromna tolerancja, ten liberalizm i to właśnie dbanie o siebie.

W jednym z wywiadów respondent wspomina o alkoholizmie ojca, który był powodem jego
alienacji w stosunku do ojca już we wczesnym dzieciństwie. Ojciec odbierany był jako osoba
wroga. W teorii interakcyjnej nieprawidłowa sytuacja rodzinna i środowiskowa może wpłynąć
na ujawnienie się u chłopców homoseksualizmu (Apperson, McAdoo 1968).
Kuba: Na pewno, mówię to świadomie, na pewno większą rolę, kluczową można powiedzieć, w moim
wychowaniu odegrała matka, bo ojciec był co prawda, ale ojciec miał swoje sprawy, miał swoich kolegów
od wódki, bo mój ojciec jest alkoholikiem, i ja z ojcem nie miałem relacji prawdziwej, według mnie relacji
typu ojciec–syn. (…) Według mnie właśnie to jest ten problem, że ojca nie było, no tak naprawdę, takiego
prawdziwego, bo jednak nie miałem w jakimś tam sensie wzorca, wzorca mężczyzny który jest ojcem, który
jest mężem, który ma tam jakąś rolę społeczną do odegrania.

Podsumowując, rola ojca w rodzinach respondentów była niewielka. Zwykle był on osobą, która nie uczestniczyła w ich życiu oraz nie nawiązała więzi z dzieckiem. Ojcowie nie pomagali
matkom w wychowaniu dzieci, nie potrafili nawiązać relacji z własnymi synami. Teraz, gdy respondenci są już osobami dorosłymi, ojciec nie jest dla nich autorytetem i nie mają z nim żadnej
więzi emocjonalnej.

3. Seksualność – postrzeganie homoseksualizmu
Seksualność z perspektywy biologicznej oznacza przynależność do określonej płci, płciowość.
Jest ona atrybutem, wrodzoną funkcją ludzkiego organizmu oraz stałym elementem życia człowieka od chwili urodzenia. Seksualność pozostaje również pod wpływem czynników społecznych i psychologicznych. W życiu mężczyzny można wyróżnić cztery okresy kryzysu hormonalnego: okres między szóstym a dwudziestym tygodniem życia płodowego, kiedy następuje
zróżnicowanie narządów płciowych; między trzydziestym drugim tygodniem życia płodowego
a czwartym miesiącem życia, kiedy to dochodzi do maskulinizacji mózgu oraz zstąpienia jąder
do moszny; okres dojrzewania, który trwa od dziesiątego do szesnastego roku życia. Ostatnim
okresem krytycznym jest andropauza (Kucz 2004).

Być gejem. Mężczyźni homoseksualni o sw oi funkcjonowaniu w społecz eństwie

47

Według teorii biologicznej, jedną z przyczyn powstawania orientacji homoseksualnej są uwarunkowania genetyczne. Rola czynników genetycznych została potwierdzona badaniami na bliźniakach.
U części osób homoseksualizm powstał w krytycznym okresie rozwoju mózgu, czyli prenatalnej
fazie życia (Lew-Starowicz, Lew-Starowicz 1999). Nie udało się jeszcze naukowcom odkryć genów odpowiedzialnych za homoseksualizm. Są one najprawdopodobniej zlokalizowane w różnych
chromosomach. Warto pamiętać, że geny nie są jedynym czynnikiem determinującym występowanie homoseksualizmu. Podkreśla się również rolę czynników środowiskowych i społecznych.
Podczas wywiadów podjęto próbę ustalenia, czy respondenci uważają swój homoseksualizm za
zaburzenie i jak tłumaczą występowanie u siebie odmiennej orientacji seksualnej.
Mateusz: Wydaje mi się zdecydowanie, że jest to uwarunkowane genetycznie; tak jak już wspominałem
wcześniej, rozwijało się to u mnie już na etapie dzieciństwa, to tak jakby była immanentna cecha charakteru, która… która wraz z moim rozwojem rodziła się także u mnie, dlatego uważam, że jak najbardziej jest
to uwarunkowane genetycznie.
Jan: Wydaje mi się, że jakieś pierwiastki siedzą w nas od najmłodszych lat.
Tobiasz: Pewnie to jest zapisane w genach, jest to zapisane w genach, z tego względu, że, że, no sorry,
ale od dawna, bo od dawna przez to przejawiało się, pewnie moi rodzice mogli to zauważyć i yyy przez
to, że nie wiem, przede wszystkim interesowanie się modą, chodzenie kurwa w szpilkach yyy zakładanie
sukienek, udawanie Shazzy zamiast Michaela Jordana, no i to, w ogóle było to, że jak najbardziej przebiegał
ten mój homoseksualizm.

Z załączonych wyżej fragmentów wywiadów można wywnioskować, że homoseksualiści już
w okresie dzieciństwa dostrzegali w sobie pewną odmienność. Co ważne, nie postrzegają swojego homoseksualizmu jako choroby. Podkreślają, że najprawdopodobniej ich orientacja jest
spowodowana czynnikami genetycznymi. Tłumaczą ten fakt tym, iż homoseksualistami byli od
zawsze, a ich orientacja nie jest rzeczą nabytą, a wrodzoną. Psychoanaliza przyjmuje jednak, że
istnieją czynniki sprzyjające rozwojowi homoseksualizmu. Są nimi, m.in. silna więź z matką,
mała rola ojca w rodzinie, fiksacja, bądź też lęk przed kobietami. Teorie psychospołeczne natomiast podkreślają uwarunkowania rodzinne, tj. feminizację chłopców, uwodzicielskie zachowania rodziców, zaburzone relacje rodzinne (Lew-Starowicz, Lew-Starowicz 1999).
Jędrzej: Znaczy ja zawsze jestem, jak sobie o tym myślę, skąd to się bierze, to myślę że to jest kwestia
absolutnie genetyczna, nie, nie jakaś chorobowa czy zaburzenia, to absolutnie nie. Nie, tylko w sumie genetyczna, bo jest jednak jeszcze uruchamiana za pomocą jakichś czynników życiowych… no nie wiem, jak
z moich obserwacji wynika… to myślę, że to są jakieś zaburzenia relacji z tatą, z ojcem. Nie poznałem geja,
który ma prawidłowe relacje z ojcem, dlatego też tak sądzę.

Większość badanych mężczyzn, oprócz czynników genetycznych podkreśla, że wychowanie
oraz relacje rodzinne mają wpływ na rozwój homoseksualizmu u ludzi. Potwierdzałoby to teorie
psychologiczne oraz psychospołeczne, o których pisali choćby cytowani wcześniej Lew-Starowicz czy Plummer.
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Orientacja psychoseksualna to potrzeba zaspokajania potrzeb psychicznych oraz fizycznych. Zatem,
obok potrzeb seksualnych ważny jest aspekt miłości, intymności, bliskości z drugą osobą. Można
wyróżnić trzy orientacje seksualne: heteroseksualną, która charakteryzuje się zawieraniem związków
kobiety z mężczyzną; homoseksualną, która cechuje się budowaniem związków mężczyzny z mężczyzną oraz jako ostatnią można wymienić orientacje biseksualną, która oznacza gotowość do tworzenia związków zarówno z osobą tej samej płci, jak i przeciwnej (Slany, Kowalska, Śmietana 2005).
Bardzo ważne, dla przyjętych założeń było ustalenie, kiedy badani odkryli swoją homoseksualność. Większość z nich zgodnie odpowiadała, że już w okresie dojrzewania odczuwali pociąg do
osób tej samej płci. Fantazjowali erotycznie o swoich kolegach, nie zwracając uwagi na kobiety
w ich otoczeniu. Z wypowiedzi homoseksualistów można wywnioskować, że samoświadomość
przyszła do nich stosunkowo szybko.
Krzysztof: Ja już np. w przedszkolu yyy miałem taką sytuacje, że podobała mi się koleżanka Agata, ale
również podobał mi się kolega Krystian. To już w przedszkolu, w wieku sześciu lat. Później z roku na rok
yyy coraz bardziej przeczuwałem, że jakby, że nie jestem chłopcem takim yyy takim jak każdy, takim jak
mój kolega, że coś … Na pewno na początku to wyglądało tak, że myślałem, że coś jest ze mną nie tak,
ale później, ale później sobie uświadomiłem wszystko, że wszystko jest ze mną w porządku, tylko, że yyy
odczuwam duży pociąg seksualny do mężczyzn.
Mateusz: Wydaje mi się, że wiedziałem to od zawsze i jakaś taka moja samoświadomość przyszła bardzo
wcześnie, wydaje mi się, że już może w momencie dzieciństwa, tak około jedenastu, dwunastu lat, podczas
kiedy oglądałem bajki i zawsze yyy zawsze seksualnie jak i psychicznie utożsamiałem się z żeńską częścią
ekranu, podczas gdy no podobała mi się automatycznie ta męska. Później było podobnie, bo kiedy oglądałem filmy, to zwracałem uwagę na aktorów a nie na aktorki, no i ta świadomość tego przyszła do mnie
bardzo wcześnie no i no…
Iwo: W zasadzie mam wrażenie, że zawsze o tym wiedziałem, ale jakoś tak zacząłem poszukiwać facetów,
jakoś tak na czacie, czy w internecie, czy coś w tym stylu, jakoś tak od początku gimnazjum, czyli… nie
wiem, jaki to jest rok życia… No w każdym razie od początku gimnazjum.
Marek: Zrozumiałem w momencie... No poczekaj... może... muszę sobie to przypomnieć dokładnie jak
to było... Myślę, że już w wieku piętnastu lat wiedziałem, ale się oszukiwałem, nie do końca dopuszczałem
to do myśli. A w wieku szesnastu lat już no na legalu, już sam ze sobą żyłem w zgodzie i wiedziałem że
jest tak a nie inaczej i nie miałem z tym problemu. Jeszcze raz to podkreślam, że zresztą nigdy nie miałem
z tym problemu...

Część badanych uświadomiła sobie swoją odmienną orientację seksualną w wieku dziewiętnastu-dwudziestu lat.
Juliusz: Pierwszą osobę homoseksualną poznałem w wieku dwudziestu lat, tak naprawdę yyy może w wieku dziewiętnastu lat … i generalnie ta osoba w pewien sposób pokazała mi, że może być to coś fajnego,
w sensie takim, że to nie jest nic złego, bardzo pozytywnie… i to nie była osoba homoseksualna, która
kojarzyła mi się z tym dotychczas, czyli osoba, która jest w różowym koszulku, zmanieryzowana na maksa,
nie jest tą osobą, którą się brzydzę, tylko wręcz odwrotnie, jest po prostu odmiennością seksualną, a zarazem normalnym człowiekiem.
Kuba: Wiadomo że każdy kurcze no gdzieś tak w podświadomości, czy, czy głęboko w środku wie, że
podobają mu się faceci, tak? Przyznałem się przed sobą… prawie, no półtora roku temu, w październiku
jak zacząłem drugi rok studiów na biotechnologii.
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Rozwój orientacji seksualnej jest to proces wieloetapowy. Fazę niepokoju, czyli czas kiedy pojawiają się pierwsze sygnały homoseksualizmu, najczęściej można było już dostrzec w dzieciństwie bądź wczesnej fazie okresu dojrzewania. Wszyscy respondenci, którzy zgodzili się na
uczestnictwo w badaniach, są obecnie w fazie integracji tożsamości, która cechuje się jawnym
postrzeganiem siebie jako osoby homoseksualnej (Lew-Starowicz, Lew-Starowicz 1999).

4. Relacje w związkach
W oparciu o literaturę można wyróżnić trzy typy związków męsko-męskich. Homoseksualne
małżeństwo jest wzorowane na modelu małżeństwa osób heteroseksualnych. Jeden z mężczyzn
pełni w nim rolę dominującą, zwykle wiąże się to z aktywną rolą seksualną, natomiast drugi
jest podporządkowany (pasywna rola seksualna). Drugim typem związków męskich jest relacja
przyjacielska, czyli układ w którym partnerzy zachowują swoją niezależność. Związki takie często charakteryzują się przyzwoleniem na kontakty seksualne z innymi osobami. Ostatnim typem
związków, jakie wyróżnia Plummer, jest homoseksualne partnerstwo, czyli całkowite odrzucenie stereotypowych ról genderowych (Plummer 1978).
Najczęściej wymienianą przez badanych relacją jest homoseksualne małżeństwo. Homoseksualiści zgodnie twierdzą, że jedna z osób w związku przyjmuje genderową rolę kobiety, natomiast
druga jest osobą bardziej męską. Wspominają o tym na podstawie swoich relacji z partnerami,
jak i kontaktów, jakie łączą ich homoseksualnych przyjaciół.
Mateusz: Uważam, że homoseksualiści dzielą się na osoby, które… które są bardziej męskie i bardziej
kobiece. Znaczy ja sam jestem przykładem osoby, jak się tak nad sobą zastanawiam, to jednak mam więcej
tych cech kobiecych niż męskich, tych takich powszechnie uważanych za kobiece, tzn. jestem bardzo wrażliwy, bardzo emocjonalny, yyy bardzo skupiony na swoim wnętrzu, natomiast osoba, z którą teraz jestem,
jest absolutnym przeciwieństwem mnie.
Seweryn: W niektórych związkach homoseksualnych naprawdę tak się dzieje, są osoby, które mają zaburzenia płci, a nie są na tyle odważne żeby zmienić swoją płeć yyy i zawierają te związki, że ty jesteś facetem
a ja kobietą, ale są związki homoseksualne, gdzie to zupełnie na innej perspektywie się opiera, jest po
prostu facet i facet, i to uważam, że jest bardzo zdrowe, bo jeżeli jesteś gejem, to poszukujesz faceta i nie
potrzebny ci jest facet, który udaje laskę (…), ale to jest troszeczkę niezdrowe.

Jędrzej przyznał w wywiadzie, że w związku pełni rolę typowo żeńską. Nie wynika to jedynie
z pasywnej roli w seksie. Przyznaje on, że szuka osoby, która będzie posiadać więcej cech męskich.
Jędrzej: Jednak rola męska, rola żeńska… no może to tak nie wygląda, ale to wynika często z preferencji
seksualnych, czyli z tego, kto jest pasywny, a kto jest aktywny; no jednak często ta osoba aktywna pełni tę
rolę męską, jest jakaś tam wręcz większa fizycznie, starsza jakoś też, a ta osoba pasywna jakaś tam mniejsza,
jakoś też itd. Chociaż są oczywiście wyjątki od tej zasady i czasem sam się dziwię, jak poznaję jakieś tam
związki partnerskie, jak to wygląda… yyy natomiast… Nie no zdecydowanie się z tym zgadzam. Ja pełnie
akurat tę rolę pasywną i jestem tą stroną żeńską i wcale mi to nie przeszkadza i bardzo to lubię (śmiech).
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McWhirter i Madison, opisując rozwój związków homoseksualnych, zwracają przede wszystkim uwagę na to, że w porównaniu z parami heteroseksualnymi, wiele aspektów funkcjonowania
tych pierwszych nie jest jasno określonych i muszą one zostać zdefiniowane i uzgodnione (za:
Ilniewicz 2009, s. 78). Kwestie te dotyczą m.in. podziału ról, pieniędzy, posiadania, społecznych
obowiązków. Pary heteroseksualne zazwyczaj korzystają tu z pewnych wzorców wyniesionych
z własnych rodzin, bądź też uwarunkowanych przez otoczenie. Są to jednak wzorce, które niekoniecznie muszą być adekwatne w parach homoseksualnych. W tych ostatnich nie oczekuje się
na przykład akceptacji ze strony rodziny pochodzenia, co jest dość częste w parach heteroseksualnych. W przypadku par homoseksualnych charakterystyczne też jest stawianie sobie pytań,
czasami nawet sugerujących ocenę, dotyczących własnej seksualności i własnej orientacji.
W oparciu o przytoczone wypowiedzi można stwierdzić, że w porównaniu z osobami heteroseksualnymi, w zakresie rozkładu podstawowych wzorów budowania relacji jest podobnie. Jeżeli chodzi
o charakter więzi, to w parach homoseksualnych zauważono pewną specyfikę. Jednym z wyzwań
dotyczących formowania intymnej relacji, przed jakim stają te osoby, jest poradzenie sobie ze
zinternalizowanymi społecznymi uprzedzeniami. Stygmatyzacja, której doświadczają, może powodować u nich przeżywanie lęku, wstydu czy złości. Konsekwencją tego może być silniejsza
potrzeba poczucia bezpieczeństwa w związku, ale równocześnie ich doświadczenia mogą nasilać
trudności w jego budowaniu. Ich sytuacja będzie więc przypominała osoby z doświadczeniem
traumy, u których silnej potrzebie bezpieczeństwa towarzyszy poczucie inności i związane z nim
emocje, utrudniające funkcjonowanie w bliskich relacjach. Można zatem przypuszczać, iż przynajmniej w niektórych parach homoseksualnych więź będzie budowana wokół traumy stygmatyzacji.

5. Coming out
Ujawnienie się każdej osoby homoseksualnej to zawsze indywidualny wybór. Za pierwszy etap
ujawnienia się uznawana jest samoakceptacja, uświadomienie sobie swojej seksualności. Ważne
jest, aby homoseksualiści byli na coming out przygotowani, zarówno psychicznie, jak i emocjonalnie. Cały ten proces powinien być wynikiem dobrze przemyślanej decyzji, a osoby trzecie nie
powinny wywierać wpływu oraz nacisku na homoseksualistę, gdyż dotyczy ona jego intymnej
sfery życia. Rodzice coraz częściej akceptują odmienną orientacje syna, gdyż zdają sobie sprawę, że nie maja na nią wpływu. Ważne jest, aby osoba homoseksualna uzyskała od nich wsparcie, szczególnie w początkowym procesie coming outu. Jednak wielu rodziców dowiadując się
o homoseksualizmie syna, dyskryminuje go, wywołuje awantury oraz wyklucza z życia rodzinnego. Zdarzają się przypadki próby „uleczania” dzieci polegające na zakazywaniu im kontaktów
z osobami tej samej płci, których podejrzewają o homoseksualizm. W takich sytuacjach osoba
homoseksualna powinna szukać wsparcia gdzie indziej.
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5.1. Reakcja matki
W tej części rozważań uwaga skupiona zostanie na powodach skłaniających homoseksualnych
mężczyzn do ujawnienia się oraz przyczynach, które to uniemożliwiają. Ritch Savin-Williams
wymienia cztery powody skłaniające homoseksualnego mężczyznę do ujawnienia się przed matką (2011). Jednym z nich jest chęć dzielenia się z nią swoim życiem. Matka jest bardzo ważną
osobą w ich życiu, dlatego odczuwali ogromną potrzebę podzielenia się z nią tą informacją. Jak
można dostrzec w załączonych fragmentach wywiadów, po ujawnieniu relacja z matką uległa
zmianie. Matki potrzebują czasu na pogodzenie się z zaistniałą sytuacją, nierzadko udają się po
pomoc do specjalisty.
Kuba: Mojej matce powiedziałem w wakacje w zeszłym roku, i yyy na co ona zareagowała w ten sposób,
że stwierdziła, że tego nie ma, tzn. nie ma tego na zewnątrz. Ale ona powiedziała że ona tego nie zaakceptuje, powiedziała że nie będzie na ten temat rozmawiać, powiedziała że nikomu nie powie, ani rodzinie,
ani nikomu, tym bardziej obcemu. Ona rozumie, że mi się chłopaki podobają, ale takiego tematu w domu,
kiedy wracam do swojego domu rodzinnego, takiego tematu nie ma.
Iwo: Moja mama np. nie radziła sobie sama, tylko zaczerpnęła pomocy psychologa, ponoć świetnego
psychologa, obejrzała mnóstwo programów, yyy najpierw była taka totalnie zablokowana no, bo odrzucała
wszystkie informacje dotyczące homoseksualizmu, ale później no zauważyłem, że zaczęło ją to bardziej
interesować. Zrozumiała, że po pierwsze najważniejsze… o to była jakby, był taki cały wstęp do tego jakby
no ze mną żyć w zgodzie i z samą sobą też. I zrozumiała, że homoseksualizm to nie jest coś… no nie jest
to choroba, że ja nie jestem zboczeńcem ani żadnym pedofilem.

Większość badanych gejów stwierdzała, że w momencie, kiedy powiedzieli im o swoim homoseksualizmie, nie otrzymali od rodziców wsparcia. Taka negatywna reakcja jest bardzo często
spotykana. Matki wpadają w panikę, obwiniają się, mają poczucie wstydu i niesłabnącą troskę
o własny status społeczny.
Bartek: Ja mimo wspaniałych warunków, tego, że moim rodzicom yyy powodziło się zawsze itd., mimo
tego, że wszystko mi zapewnili, to jednak paru rozmów mi brakło w życiu. (…) Takich rozmów, że np.
w momencie … moi rodzice nigdy się mną nie przejmowali, ale jak oznajmiłem im, że jestem gejem, to nie
odzywali się do mnie, a matka lamentowała, ciągle mnie pytała czy jestem tego pewien, przypominała mi
moje dziewczyny – przecież się z nimi całowałeś – normalna załamka. Przyznam szczerze no może przez
półtora roku może to trwało, wtedy w każdy weekend starałem się gdzieś wyjeżdżać
Jędrzej: Już jak tam byłem absolutnie przekonany, przekonany to powiedziałem mamie, natomiast pamiętam, że powiedziałem mamie o sobie w jakimś tam przypływie emocji. (…) Mama zareagowała
bardzo pozytywnie, znaczy no pozytywnie… no dość neutralnie na początku, można tak powiedzieć;
chyba to wynikało z tego, że się coś tam tego spodziewa, bo zawsze – tak jak mówiłem – miałem z nią
bardzo przyjacielskie kontakty, więc myślę że mogła się już spodziewać jakichś tam rzeczy. Tylko niestety później był taki moment dość niefajny, bo miała jakiegoś tam znajomego swojego psychologa,
kogoś zajmującego się takimi rzeczami – również homoseksualistę, który niestety miał stosunek do
homoseksualizmu dość no, powiedzieć zwyczajnie no powiedział mojej mamie, że nigdy na pewno nie
będę szczęśliwy tak jak on i że jest to generalnie choroba, zmora i że on się leczył za pomocą elektrowstrząsów i aktualnie ma żonę. I to niestety zrobiło na mojej mamie pewne wrażenie, więc przez trzy dni
miała jakąś tam pewną załamkę to tak jak mówię, to tak te trzy dni a potem … no teraz ja sobie nie
wyobrażam… no lepszego przyjaciela od niej.
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Nieodpowiednia pora, strach przed negatywnymi konsekwencjami oraz obawa przed zranieniem
matki, to najczęstsze powody nieujawniania się homoseksualistów (Savin-Williams 2011). Homoseksualni mężczyźni nie chcą przysporzyć matce cierpienia, boją się odrzucenia oraz tego, że
ich relacje mogą się znacznie pogorszyć. Kolejnym powodem, dla którego homoseksualiści nie
ujawniają się jest fakt, iż są na utrzymaniu rodziców i czekają na moment usamodzielnienia się.
Mateusz: Moi rodzice nie wiedzą. Moja mama myślę, że… znaczy na pewno byłoby to dla niej trudne,
dlatego, że wydaje mi się, że yyy ktokolwiek hetero, gdy usłyszałby, że jego syn, córka jest homoseksualistą
lub homoseksualistką mógłby odebrać to negatywnie, dlatego, że wiąże się z tym np. taka trywialna sprawa,
że nie będzie miał wnuków, a moja mama już wiele razy dała mi do zrozumienia, że na pewno bardzo
chciałaby mieć wnuki – wnuka lub wnuczkę. Więc myślę, że to stanowiłoby dla niej problem i mogłaby…
i myślę, że mogłaby po prostu negatywnie zareagować z tego powodu.

Syn może też bardzo często postrzegać matkę jako homofobiczkę. Jeżeli matka nie wykazuje
liberalizmu w odniesieniu do kwestii seksualnych oraz jest nastawiona negatywnie do samego
homoseksualizmu coming out jest niemożliwy.
Seweryn: Coming out jest dla mnie totalnym ujawnieniem, tak, no niestety ja tego nie przeszedłem jeszcze,
może nie jestem za... z tego względu, że nie jestem na tyle pewny swojej seksualności... i nie jestem na
tyle odważny żeby powiedzieć to swojej matce. (…) Trzeba dodać, że moja matka jest katoliczką i dla niej
homoseksualizm jest zupełnie czymś innym, odmiennością, z którą by sobie nie poradziła; a ojciec wręcz
przeciwnie, nie jest związany z kościołem, katolicyzmem i bardziej by sobie z tym poradził. Wielokrotnie
moja mama mnie podejrzewała o to, że może być jednak coś nie tak ze mną, przez to, jaki pełnię zawód,
a wiadomo, że w tym zawodzie jest mnóstwo homoseksualizmu – w zawodzie fryzjera... Wydaje mi się, że
by się załamała, bo powiedziała mi, że popełniłaby samobójstwo. Więc myśląc o tym powiedziałem, że
nigdy w życiu.

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów można stwierdzić, że homoseksualni mężczyźni
nawiązują silne więzi z matkami. Pragną ujawnienia się przed nimi a jednocześnie obawiają
się braku akceptacji. Osoby, które jeszcze nie przyznały się do swojej orientacji seksualnej,
zakładają, że w przyszłości, kiedy nie będą już zależni finansowo od rodziców, powiedzą matce
o swojej odmienności. Ten fakt potwierdza, jak ważne dla nich jest budowanie szczerych relacji
z matką. Zależy im, by po ujawnieniu się, nie uległy one zmianie oraz, aby matka nie wykluczyła
ich z życia. Homoseksualiści, którzy maja za sobą coming out potwierdzają jednak tezę, że matki
reagują na ogół pozytywnie. Co prawda potrzebują czasu na oswojenie się z zaistniałą sytuacją,
jednak szczęście ich dzieci jest dla nich najważniejsze.
5.2. Reakcja ojca
Część analizy poświęcona relacjom ojciec–syn wyraźnie pokazała, że respondenci albo nie mieli
w ogóle kontaktu z ojcem, albo rola ojca w ich życiu była bardzo ograniczona. Jedynie pięciu badanych homoseksualistów posiada jakieś doświadczenia w kwestii ujawnienia się przed ojcem,
reszta badanych nie zamierza się ujawnić. Coming out może odbywać się poprzez odsłonięcie
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bezpośrednie, gdy homoseksualista sam informuje ojca o swoim homoseksualizmie, bądź też
przez odsłonięcie pośrednie, gdy ktoś (najczęściej matka) ujawnia syna przed ojcem. Savin-Williams (2011) wymienia dwa powody ujawnienia się syna przed ojcem. Jednym z nich jest
chęć uzyskania wsparcia. Jeden z respondentów, po nieudanym związku, postanowił ujawnić się
przed rodzicami. Reakcja ojca jednoznacznie pokazała, że na wsparcie z jego strony nie można
liczyć. Jego zachowanie można tłumaczyć tym, że jest silnie związany z instytucją kościoła.
Bartek: Tata jest bardzo katolikiem… yyy no takim strasznym, więc no z mama i z tatą... No to jest tak,
że ja uważam, że mój tata jest trochę takim moherowym beretem uwięzionym w ciele mężczyzny, więc…
yyy no było słabo (śmiech) na początku i wiesz no, jaki jest polski kościół i nie mówię teraz tutaj o wierze,
tylko instytucji kościoła, bo jej nie znoszę. (…) Mój tata z powodów swojej wiary miał ogromne problemy,
żeby zaakceptować no yyy to, co ja robię. Nie mówiłem, co wprost robię, ale domyślał się, w jakich klubach
bywam, jak no yyy wyglądają moje stosunki homoseksualne pewnie też się domyślał i jego to pewnie bardzo yyy przeraziło, bo wiesz co Biblia mówi na temat takich osób i tak dalej, że no, no w jeziorze z siarki
spłoniemy i tak dalej (śmiech). Wiesz no możesz sobie wyobrazić, co mój tata wtedy czuł.

Negatywna pierwsza reakcja jest reakcją bardzo często spotykaną. Ma ona wpływ na dalsze
relacje ojciec–syn. Większość respondentów wspominała, że ojcowie czuli się wręcz upokorzeni, że synowie są gejami. W konsekwencji homoseksualny mężczyzna po ujawnieniu czuje się
odrzucony, traci poczucie bezpieczeństwa.
Powodem skłaniającym do nieujawnienia się może być brak bliskich kontaktów z ojcem. Oziębłość ojca zniechęca dzieci przed ujawnieniem się oraz dzieleniem się swoim życiem (Savin-Williams 2011).
Adam: Myślę, że bym mu przyniósł wstyd. Bo jest osobą, no ja postrzegam jako osobę dosyć prymitywną
i tym bardziej no na pewno myśli dużo bardziej stereotypowo niż moja matka, a skoro moja matka ma taki
stosunek, to on jeszcze gorszy, podejrzewam. Myślę, że na pewno by się wstydził, na pewno tym bardziej
by o tym nikomu nie powiedział i myślę że już nie chciałby, tak mi się wydaje, nie chciałby utrzymywać ze
mną kontaktów. Żadnych.

Brak bliskich kontaktów powoduje również to, że syn nie boi się reakcji ojca tak bardzo jak
reakcji matki.
Seweryn: Myślę, że tata zareagowałby lepiej niż mama z tego względu, że nie uczestniczył tak bardzo
w moim wychowaniu, jak moja matka. Bo boję się, że moja mama będzie się obwiniać przez to, jak ze mną
postępowała... A ojciec przez to, że od drugiej klasy gimnazjum był ciągle zagranicą.

Innym powodem skłaniającym homoseksualistów do nieujawniania się jest strach przed negatywnymi konsekwencjami. Najczęściej spodziewają się negatywnej reakcji ze strony ojca. Boją
się wybuchu konfliktu bądź całkowitego odrzucenia. Często bywa również tak, że syn zwyczajnie nie chce rozczarować swojego ojca.
Tomasz: Wydaje mi się, ze nie byłby zadowolony, bo dla ojca usłyszenie, ze syn jest gejem może być wielkim problemem, nie umiem tego wytłumaczyć, dlaczego tak jest, znaczy umiem, wydaje mi się, ze żyjemy
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w takiej przestrzeni kulturowej, jakiej żyjemy no i to byłoby dla niego cos, cos strasznego tym bardziej ze
on sam nie jest. No, ale myślę, ze nie zareagowałby zbyt pozytywnie.

Podsumowując, homoseksualni mężczyźni ze względu na ograniczony kontakt z ojcem nie czują
zwykle potrzeby ujawnienia przed nim swojej „odmienności”. Mają wrażenie, że nie otrzymają
od niego wsparcia. Brak więzi stworzonych w okresie dzieciństwa prowadzi do braku zaufania
oraz strachu przed wykluczeniem z życia rodzinnego. Jak pokazały wywiady, homoseksualiści
zdecydowanie częściej wybierają matkę, jako osobę przed którą następuje coming out. Ojciec
dowiaduję się przypadkowo, albo te informacje przekazuje mu matka. Niechęć do ujawniania
się przed ojcem być może wynika z faktu, że homoseksualizm męski jest bardziej akceptowany
przez kobiety. W społeczeństwie polskim obraz geja jest zdecydowanie bardziej negatywny niż
obraz stereotypowej lesbijki.
Bartek: (…) że faceci hetero wyobrażają sobie lesbijki, jako dwie cizie z tipsami grzebiące sobie w cipkach
na filmach pornograficznych i przez to uwielbiają lesbijki, bo są to dwie po prostu zajebiste cycate szczupłe
blondyny (…). Geja moim zdaniem Polacy wyobrażają sobie w większości tak, że jest to yyy przegięta postać w różowej polówce, z tlenionym irokezem, z kolczykiem w prawym uchu, machającym nadgarstkiem
i mówiąca yyy zniewieściałym głosem, jak to się bawiła w darkroomie ostatnimi czasy. Uważam że właśnie
jest taki obraz geja.

Podsumowanie
Podsumowując można stwierdzić, że homoseksualiści nie postrzegają swojej orientacji seksualnej, jako choroby. Tłumaczą ją najczęściej czynnikami genetycznymi, bądź zwracają uwagę
na proces wychowania. Szczególnie podkreślają, że złe relacje z ojcem mogły w jakiś sposób
wpłynąć na rozwinięcie się u nich homoseksualizmu. Zdecydowana większość respondentów
swoją odmienność zauważyła już w okresie dzieciństwa. Badania pozwoliły również stwierdzić,
że wszyscy homoseksualiści podkreślali znacząca rolę matki w wychowaniu. Relacje łączące respondentów z matkami są bardzo silne i nacechowanie emocjonalnie. Ciężar wychowania dziecka spoczywał na kobietach z najbliższej rodziny homoseksualistów. Matki były tymi osobami,
które wywarły największy wpływ na dotychczasowe życie synów. Najczęstszą relacją, która
łączy syna homoseksualistę z matką, jest relacja wspierającą, która cechuje się nadmierną troską.
Respondenci również bardzo często wspominają o babciach, które jeszcze w większym stopniu,
jak wynika z badań, rozpieszczały i chroniły swoich wnuków przed światem zewnętrznym. Synowie najczęściej ujawniają się bezpośrednio przed matkami i to właśnie ich reakcja jest dla nich
bardzo ważna. Coming out wobec ojca najczęściej następuje w sposób pośredni.
Większość respondentów stwierdziła, że czuła pociąg seksualny do osób tej samej płci już
w okresie dojrzewania. Szukali informacji na temat swojej odmienności w internecie, fantazjowali erotycznie o kolegach, zakładali konta na portalach randkowych dla gejów lub brali udział
w dyskusjach prowadzonych na forach. Właśnie w okresie dojrzewania nawiązywali pierwsze
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kontakty z homoseksualistami. Rola badanych w związku homoseksualnym może wynikać
z tego, jak postrzegają siebie w tej relacji seksualnej (albo jako stronę pasywną, tę bardziej
kobiecą, lub stronę aktywną, jako bardziej męską). Jednakże homoseksualiści stwierdzili, że
eksperymentują i wymieniają się rolami. Respondenci, których cechuje nadmierna wrażliwość,
sami podkreślają, że posiadają dużo cech kobiecych i szukają partnera zdecydowanie bardziej
męskiego od siebie. Nie jest to jednak regułą.
Homoseksualizm jeszcze do niedawna uznawany za dewiację seksualną, obecnie według Światowej Organizacji Zdrowia jest orientacją seksualną, która sama w sobie nie może być uważana
za chorobę. Jest on jednym z najczęściej badanych zjawisk społecznych, mimo że jego geneza sięga już starożytności, w której był powszechnie tolerowany. Naukowcy nie są zgodni, co
do tego, jakie czynniki determinują jego powstanie u człowieka, ale niewątpliwie XXI wiek
jest czasem, kiedy homoseksualizm przestaje być tematem tabu. Według wszystkich raportów
o mniejszościach seksualnych najbardziej przyjaznym miejscem dla homoseksualistów jest Holandia, która jest uznawana za homoseksualne centrum Europy. Osoby o odmiennej orientacji
seksualnej mają tam szerokie prawa – prawo do adopcji, zawierania związków partnerskich oraz
zagwarantowaną ochronę przed dyskryminacją.
Wiedza Polaków na temat homoseksualizmu nadal jest bardzo powierzchowna i zbudowana na
stereotypach, co podkreślają także badani: „Polak sobie wyobraża geja w sposób w pełni stereotypowy, czyli chłopaka tak no… zupełnie zadbanego, przegiętego, ze zgiętym nadgarstkiem
mówiącego jak kobieta ubierającego się prawie jak laska, takiego generalnie trudnego do rozpoznania z piszczącym głosem” (Jędrzej). Niski stan wiedzy jest bardzo często wykorzystywany
przez środowiska radykalne (Kościół, partie pro-rodzinne), które przedstawiają swój nietolerancyjny punkt widzenia. Jak można zauważyć, na kształtowanie postaw wobec homoseksualizmu
mają właśnie stereotypy, które mogą być przyczynami dyskryminacji i one skutkują poczuciem
lęku wśród osób homoseksualnych, ich zagrożenia i braku akceptacji. Polska nadal jest krajem
na tyle tolerancyjnym, żeby ulicami spokojnie mogła iść para gejów czy lesbijek i trzymać się za
ręce. Albo całować tak, jak robią to pary heteroseksualne.
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Być gejem. Mężczyźni homoseksualni o sw oi funkcjonowaniu w społecz eństwie
Summary: To be gay. Homosexual men about their functioning in the society The article is devoted
to issues of functioning of homosexual men in Polish society. The author concentrates on childhood of
these men and the relations with their parents. There is a question on how they discovered their sexuality and in what circumstances they realized their sexual difference. The author also refers to stereotypes
concerning homosexual people that exist within Polish society. The analysis is based on the interviews conducted with some homosexual men. The studies confirmed serious problems that the interviewed men had
to face such as discrimination or lack of acceptance, which in turn lead to the feeling of fear or insecurity.
Key words: gay, coming out, situation in life
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