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Francuski dziennik „Le Figaro” opublikował wyznania mężczyzny 
wychowanego przez dwie lesbijki. Ukazują one osobisty i intymny 
dramat człowieka liczącego dzisiaj 66 lat. 

Jean-Dominique Bunel poświęcił życie akcji humanitarnej w krajach 

będących w stanie wojny: Bośni, Iraku, Burundii, Rwandzie. Wspomnienia z 

tamtych lat spisał w książce „Notatnik Wojenny Humanitarysty”, wydanej w 

2010 r. 

Niedawno Jean-Dominique Bunel, doktor prawa, specjalista od prawa 

humanitarnego i ludobójstwa, wyraził swój sprzeciw wobec lewackiego 

projektu przyznania prawa adopcji związkom jednopłciowym. Kto, jak kto, 

ale on wie o czym mówi, bo sam był wychowany przez dwie kobiety. Mimo, 

że – jak deklaruje - wciąż je szanuje, to uważa, że stał się straszną ofiarą 

niesprawiedliwości, która zburzyła całe jego życie.. 

Tragedia Dominiqua zaczęła się kiedy ojciec opuścił dom. Postąpił tak, gdyż 

matka nawiązała romans z jedną z jego koleżanek. Obie kobiety zaczęły 

wychowywały troje dzieci. –To nie tabu homoseksualności sprawiało mi 

cierpienie, ale homorodzicielstwo – twierdzi Bunel. 

Jako dziecko Bunel nie rozumiał jeszcze relacji między kobietami, ale z 

upływem czasu okrywał prawdę, co doprowadziło go do wewnętrznego 

załamania. Cierpiał też z powodu obojętności dorosłych na ten jego ból. 

Bunelowi brakowało również ojca: - Rozwód niekoniecznie pozbawia 

dziecka dwojga rodziców, którzy zazwyczaj na przemian się nim opiekują. 

Przede wszystkim nie zastąpi się ojca drugą kobietą. Doprowadza to 
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nieubłaganie do zachwiania równowagi uczuciowej i emocjonalnej dziecka. 

Wszyscy psychiatrzy powinni potwierdzić, że zarówno ojciec jak i matka w 

sposób komplementarny powinni kształtować osobowość dziecka – wyznał i 

zaznaczył, że nigdy nie czuł „obecności ojca” a nierzadko bardzo jej 

potrzebował. 

Będąc dzieckiem i nastolatkiem Bunel starał się „jak najsilniej opierać się na 

mężczyznach z jego otoczenia, którzy zajmowali w jego codzienności 

przesadne miejsce, czasami nawet niezdrowe”. Mimo, że Jean-Dominique 

Bunel nie chciał ujawniać konsekwencji wychowania go przez lesbijki, to 

wyznał, że „całe jego dorosłe życie było naznaczone tym doświadczeniem”. 

Jego zdaniem, „nie było nigdy poważnych badań nad tym problemem, które 

przeprowadzono by w niepodważalnych naukowo warunkach i które 

objęłyby odpowiednią ilość osób”. Obawia się „że wielu mężczyzn i wiele 

kobiet wychowanych przez homoseksualistów nie otworzy się łatwo i 

uczciwie przed dziennikarzami na ten tak delikatny temat, bo bolesne jest 

opowiadania o cierpieniu, które chciano stłumić”. 

- Gdyby dwie kobiety, które mnie wychowały, były zaślubione po przyjęciu 

proponowanego prawa przez rząd, to zaangażowałbym się w walkę i wniósł 

sprawę do Trybunału Europejskiego Praw Człowieka o pogwałcenie mojego 

prawa do posiadania ojca i matki – konkluduje stanowczo Bunel. 

 


