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Prawidłowości rozwojowe a problem przyjmowania 

orientacji homoseksualnej przez nastolatki – przegląd 

badań i stanowisk  

Developmental Regularities and the Issue of Adopting Homosexual 

Orientation by Adolescents - a Review of Research and Opinions 

 
 

Abstract: The article responds to practical dillemas of parents, psychologists or educators who come 
across teenagers declaring their homosexual orientation.  In this overview, the authors discuss 
primary developmental factors and they point out the dynamic specific of adolescence, comprising 
also a psychosexual growth. Current research review shows that sexual orientation has a 
developmental and often fluent character, mostly in a heterosexual direction, and that a research on 
homosexuality leads to the conclusion, that it's etiology is multifactoral, with predominance of 
environmental over  the genetic factors. For these reasons, early declarations of homosexual 
orientation uttered by teenagers rather should not be supported. At the end, a reader can find pieces 
of practical advice for psychologists, educators and parents. 
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Abstrakt: Artykuł podejmuje kwestie praktycznych dylematów rodziców, psychologów czy 
wychowawców spotykających się z nastolatkami deklarującymi swoją homoseksualną orientację.  W 
przeglądowym tekście autorzy omawiają podstawowe czynniki rozwojowe i dynamiczną specyfikę 
okresu dorastania, obejmującą także rozwój psychoseksualny.  Przegląd współczesnych badań 
wskazuje, że orientacja seksualna ma charakter rozwojowy i nierzadko płynny, z reguły w kierunku 
heteroseksualnym, a badania nad przyczynami homoseksualizmu doprowadzają do konkluzji, iż jego 
etiologia jest wieloczynnikowa, z przewagą oddziaływań środowiskowych nad genetycznymi. Z tych 
powodów wczesnych deklaracji o orientacji homoseksualnej głoszonych przez nastolatków raczej nie 
powinno się  wspierać. Opracowanie kończą porady praktyczne dla psychologów, wychowawców i 
rodziców.             
Słowa kluczowe: orientacja seksualna, seksualność,  homoseksualizm, czynniki rozwojowe, 
dorastanie 
 

 

Wprowadzenie 

 

Niniejszy tekst poświęcony jest trudnej i zwykle budzącej kontrowersje problematyce 

orientacji homoseksualnej u nastolatków. To obszar badawczy podejmowany przez 

nielicznych autorów, na ogół unikany przez polskich psychologów, swoista biała plama. W 
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spojrzeniu na problematykę orientacji seksualnej, a w szczególności homoseksualnej,  

wpisany jest naturalny konflikt pomiędzy różnymi dyscyplinami naukowymi. Dla  

psychologii rozwojowej czy psychopatologii podstawowa jest perspektywa opisowa, dla 

dziedzin takich jak psychologia wychowawcza, pedagogika wychowania czy seksuologia nie 

jest ona wystarczająca, wszak są to dyscypliny nauki, która mają za zadanie wypracować 

określone zalecania edukacyjno-wychowawcze adresowane do młodych ludzi. Z punktu 

widzenia badaczy podejmujących trudną problematykę orientacji seksualnej niewątpliwie 

łatwiej pozostać na poziomie opisowym, skupionym na wyjaśnianiu zjawisk i rozmaitych 

zależności. Jednak wymiaru edukacyjno/doradczo/profilaktycznego w odniesieniu do 

nastolatków nie można uniknąć. W tym sensie  poniższy tekst  wpisuje się także w obszar 

psychologii wychowania i pedagogiki, może mieć aplikacje dla seksuologii.  Rodzice, 

psychologowie czy wychowawcy pracujący z młodzieżą mogą spotkać się z sytuacją gdy 

usłyszą od nich deklaracje lub wątpliwości dotyczące ich orientacji seksualnej. Z takimi 

wydarzeniami mieliśmy do czynienia zarówno w naszej pracy akademickiej, jak i w  

praktyce pracy z młodzieżą i rodzicami. Powstają pytania jaka powinna być reakcja osób 

towarzyszących adolescentom w procesie dojrzewania? Czy wypływające od młodych ludzi 

deklaracje typu „Jestem lesbijką”, „Chyba jestem gejem” należy wspierać czy też wręcz 

przeciwnie, raczej je stopować.  W niniejszym tekście poruszać się będziemy na obydwu 

poziomach, zarówno opisowym, jak i edukacyjno-doradczym. Na pierwszym zostanie  

przedstawiony  przegląd  współczesnych ustaleń dotyczących czynników rozwoju 

psychoseksualnego, mechanizmów kształtowania się osobowości i orientacji seksualnej oraz 

prawidłowości rozwoju psychoseksualnego w okresie dorastania. Poziom drugi zawiera 

przegląd stanowisk różnych autorów w odniesieniu do deklaracji orientacji homoseksualnej 

dokonywanych przez nastolatków.  Przedstawimy także własne konkluzje w tym zakresie. 

Artykuł składa się  z kilku tematycznych części. W części pierwszej  zostaną 

zarysowane  powszechnie znane uwarunkowania rozwojowe oraz prawidłowości okresu 

dorastania jako niezbędne tło do opisu problematyki orientacji seksualnej, część druga 

poświęcona jest opisowi mechanizmów kształtowania się orientacji seksualnej, w tym 

powstawania orientacji homoseksualnej, część trzecia obejmuje przegląd badań dotyczących 

problematyki  stałości/zmienności orientacji seksualnej.  W podsumowaniu zostaną podjęte 

dylematy  relacji psycholog – nastolatek, także w odniesieniu do specyfiki relacji  

psychoterapeutycznej.   

 

1. Tło rozwojowe i dynamika zmian   

 

Rozważania o kształtowaniu się orientacji seksualnej nie mogą być oderwane od 

ogólnego tła rozwojowego. Poniżej, głównie z myślą o czytelnikach nie zaznajomionych 

szerzej z psychologią,  zostaną przywołane ustalenia powszechnie przyjmowane w 
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psychologii rozwojowej  dotyczące czynników rozwojowych oraz specyfiki  zmian 

obejmujących  okres dorastania  jako niezbędnej płaszczyzny opisu prawidłowości 

związanych z kształtowaniem się orientacji seksualnej.  

Przez wiele dziesięcioleci toczyły się zażarte spory o to, co w większym stopniu 

wpływa na rozwój osobowości i tożsamości człowieka – czy wyposażenie biologiczne czy też 

wpływy środowiska, w którym jednostka żyje. Spory te nazywane są skrótowymi 

określeniami „natura czy wychowanie”, „dziedziczność czy środowisko”, „geny czy 

kultura”, gdzie przez naturę rozumie się wpływ szeroko rozumianych czynników 

biologicznych (geny, hormony, struktury neuroanatomiczne) a przez wychowanie znaczenie 

środowiska. Z dzisiejszej perspektywy spory te zdają się mieć charakter ahistoryczny, trudno 

spotkać badaczy, którzy opowiadaliby się wyraźnie tylko za jednym z czynników. 

Zdecydowana większość współczesnych badaczy genetyki zachowania, różnic 

indywidualnych, temperamentu czy osobowości ujmuje rozwój jako wypadkową 

wzajemnego oddziaływania genów i środowiska (Oniszczenko i Dragan, 2008; Pinker, 2012; 

Plomin i in., 2001)  Wzajemne oddziaływanie wyposażenia genetycznego i oddziaływań 

środowiskowych, jak piszą Pervin i John (2002), jest zawsze dynamiczną interakcją, która w 

rezultacie może dawać różne efekty końcowe. Po pierwsze, te same doświadczenia mogą 

mieć odmienny wpływ na ludzi, którzy mają różne uwarunkowania genetyczne. Po wtóre, 

jednostki o różnych konstytucjach genetycznych mogą wywołać odmienne reakcje 

środowiska (rodzice inaczej reagują na dziecko pobudliwe, a inaczej na spokojne i wrażliwe), 

wreszcie po trzecie, ludzie o różnych konstytucjach wybierają i tworzą różne środowiska 

(ekstrawertyk poszukuje innego otoczenia niż introwertyk). Jak konkludują autorzy:  

„Od pewnego momentu w trakcie rozwoju staje się rzeczą niemożliwą określenie 

tego, w jakim zakresie człowiek jest „odbiorcą” wpływów środowiskowych, a w jakim ich 

„twórcą” (Pervin i John, 2002, s. 345).  

Nie można rozpatrywać jednej determinanty abstrahując od drugiej:  

„Geny i środowisko tak naprawdę nie mogą być rozważane jako odrębne czynniki. 

Są raczej różnymi aspektami jednego układu. (...) Geny mogą oddziaływać na środowisko, a 

środowisko może regulować aktywność genów” (Kosslyn i Rosenberg, 2006, s. 144). 

Zrozumienie uwarunkowań osobowościowych, cech temperamentalnych, wreszcie 

płci psychologicznej i orientacji seksualnej nie może odbyć się na innej drodze, niż poprzez 

analizę wzajemnych oddziaływań między uwarunkowaniami biologicznymi (geny, 

hormony) i środowiskiem. Próby upraszczania tych analiz do jednego bądź drugiego 

czynnika jawią się współcześnie jako nieuzasadnione redukcjonizmy. Nie oznacza to jednak, 

że jako obowiązującą należy przyjąć mechaniczną wykładnię o jednakowym wpływie na 

rozwój obydwu faktorów; wszystko wskazuje, że są one zróżnicowane w zależności od tego, 

jakim cechom się przyglądamy. Jak zauważają Pervin i John:  
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„Genetyczne czynniki są generalnie ważniejsze dla takich charakterystyk jak 

inteligencja i temperament, natomiast w przypadku wartości, ideałów i przekonań mają 

mniejsze znaczenie” (Pervin i John, 2002, s. 9). 

Dorastanie obejmuje na ogół okres od 10/12 do 20/23 roku życia i dzieli się na dwa 

podokresy: wczesne dorastanie (przedział 10-16) oraz późne dorastanie (17-20/23) 

(Oleszkowicz i Senejko, 2016). Jest to czas najbardziej burzliwych zmian, obejmujących 

praktycznie wszystkie sfery funkcjonowania jednostki. W okresie adolescencji zachodzą 

dynamiczne zmiany hormonalne, wynikające z przejścia przez okres pokwitania, m.in. w 

stosunku do okresu dzieciństwa poziom wydzielania hormonów płciowych (testosteron u 

chłopców, estrogen i progesteron u dziewcząt) zwiększa się 20-krotnie u chłopców i 6-

krotnie u dziewcząt (Wolański, 2012). Jak pokazują badania dochodzi do intensywnych 

zmian w mózgu, który szybko dojrzewa i rozwija się. Zmniejsza się gęstość substancji szarej, 

niektóre synapsy zostają utracone, inne rozwijają się. Towarzyszyć temu może zwiększenie 

podatności na negatywne wpływy środowiska i zwiększenie wrażliwości na stresy 

środowiskowe (Dahl, 2004; Strauch, 2004). Z późną fazą dorastania łączony jest w koncepcji 

rozwoju inteligencji Piageta (2012) rozwój myślenia formalnego, charakteryzującego się 

zdolnością do myślenia pojęciowego, abstrakcyjnego, umiejętnościami syntezy i analizy, 

zdolnością uwzględniania wielu zmiennych. Zdaniem Bryanta i Colemana (1995) przed 

ukończeniem 16 roku życia próg myślenia formalnego przekraczany jest przez mniejszą 

część populacji. W zakresie rozwoju emocjonalnego okres adolescencji charakteryzuje się 

częstymi stanami ambiwalencji uczuciowej (Rosenblum i Lewis, 2004), przewagą uczuć 

negatywnych nad pozytywnymi (Larson i Richards, 1994), nierzadkimi stanami depresji 

młodzieńczej (Modrzejewska i Bomba, 2009). Występują liczne zmiany samooceny, ewoluuje 

poczucie wartości i tożsamości. Według szeroko przyjmowanej koncepcji Eriksona (2004) 

zbudowanie tożsamości należy do głównych wyzwań okresu dojrzewania. Marcia  (1966), 

wyróżnił cztery rodzaje tożsamości, różniące się poziomami eksploracji i zaangażowania, 

traktowanymi jako kryteria rozwojowe: tożsamość rozproszoną (dyfuzyjną), tożsamość 

lustrzaną (przybraną, przejętą), tożsamość odroczoną (moratoryjną), tożsamość osiągniętą 

(dojrzałą) (Czyżowska, 2005; Miluska, 1996). Tożsamość rozproszona jest traktowana jako 

najmniej zaawansowana rozwojowo, za najbardziej zaawansowaną rozwojowo uważa się 

tożsamość osiągniętą, która może być udziałem nastolatków w okresie późnego dorastania, 

podobnie jak tożsamość moratoryjna (Musiał, 2007). Z rozwojem tożsamości wiąże się 

rozwój moralny. Zgodnie z klasyczną koncepcją rozwoju rozumowania moralnego 

Kohlberga (1984) podlega on określonym prawidłowościom rozwojowym, inaczej kształtuje 

się w poszczególnych okresach rozwojowych. Cechą główną w rozwoju moralności jest 

kierunek od heteronomii do autonomii moralnej. Dopiero powyżej 16 roku życia jednostka 

może osiągnąć fazę postkonwencjonalną, czyli opartą o własne, przemyślane i przyjmowane 

zasady moralne.  
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Powyższy przegląd różnych sfer rozwoju człowieka pokazuje, iż okres dorastania 

charakteryzuje się dynamicznością i licznymi zmianami, co wydaje się jego główną cechą. 

Pojęcie rozwojowej stałości nie jest wiązane z okresem adolescencji – zarówno na poziomie 

rozwoju fizycznego, jak i emocjonalnego, moralnego czy społecznego. Te same 

prawidłowości dotyczą sfery rozwoju seksualnego.  

 

2. Rozwój seksualności i orientacji seksualnej 

 

Przy bardzo dużym zróżnicowaniu koncepcyjnym w zakresie teorii osobowości 

wydaje się, że na poziomie uogólnień istnieje określony konsensus między badaczami: 

osobowość na ogół jest definiowana jako złożony wzorzec cech psychicznych takich jak 

uczucia, myśli, postawy, które przejawiają się niemal automatycznie w każdej sferze 

psychologicznego zachowania człowieka (Millon i in., 2013; Pervin i John, 2002). Z kolei 

przez orientację seksualną zwykle rozumie się trwały, uczuciowy i seksualny pociąg do osób 

tej samej płci. Powstają pytania o wzajemną zależność pomiędzy osobowością a orientacją 

seksualną, czy orientacja seksualna jest częścią osobowości, czy też raczej należałoby ją 

traktować jako autonomiczny wymiar człowieka niejako „obok” osobowości. To ważne 

pytanie, jeśli orientację seksualną traktujemy autonomicznie, to uzasadnione jest 

poszukiwanie czynników specyficznych wpływających na jej kształtowanie się, jeśli 

uznajemy orientację za część osobowości wtedy rozważania o rozwoju osobowości obejmują 

także rozwój orientacji seksualnej. Wydaje się, że pojęcie osobowości jest terminem 

szerszym, zawiera w sobie orientację i tożsamość seksualną. Kwestie te nie są zbyt szeroko 

podejmowane przez badaczy, do wyjątków zaliczyć można model Seligmana i in. (2017), w 

którym autorzy zaproponowali podział życia erotycznego na szereg warstw, z których 

każda opiera się na warstwie niższej. Niewątpliwym walorem tego modelu jest 

uporządkowanie pojęć oraz wskazanie granic pomiędzy normą a patologią. Wyróżniono 5 

poziomów: tożsamość płciową (warstwa podstawowa, świadomość bycia kobietą lub 

mężczyzną), orientację seksualną – heteroseksualną, homoseksualną i biseksualną (w 

przypadku gdy jednostka nie akceptuje własnych fantazji i zachowań homoseksualnych stan 

taki określany jako homoseksualizm egodystoniczny (niezgodny z ego), który jest 

wyróżniony jako zaburzenie psychiczne w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i 

Zaburzeń Psychicznych ICD-10 (prowadzonej przez WHO, obowiązującej w Polsce), 

preferencje (zainteresowania) seksualne (związane z obiektem, sytuacjami, częściami ciała, 

przedmiotami budzącymi podniecenie seksualne), rolę płciową (sposób w jaki jednostka 

społecznie zaznacza swoją męskość lub kobiecość) i realizację seksualną (stopień 

adekwatności zachowań z odpowiednią osobą i w odpowiedniej sytuacji erotycznej). 

Wyróżnione terminy są stosowane dalej w kontekście modelu Seligmana. Wszystkie te 

warstwy składają się na określony wzorzec i stanowią składową osobowości człowieka. 
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Zatem rozważania o kształtowaniu się tożsamości płciowej i orientacji seksualnej są to, w 

szerszej perspektywie, rozważania o czynnikach składających się na rozwój człowieka. 

Konkludując ten wątek, nie wydaje się, by istniały poważne przesłanki, aby rozwój 

psychoseksualny traktować jako proces mniej skomplikowany niż rozwój osobowości, jako 

proces zależny od jednego  genu.  

Orientacja seksualna człowieka to wypadkowa płci biologicznej i psychologicznej, jej 

kształtowanie się jest długim procesem, począwszy od konfiguracji genetycznej, następnie 

przebiegu stadium płodu, kiedy to ok. 3 miesiąca u chłopców można już rozróżnić 

pierwszorzędowe cechy płciowe w postaci jąder, poprzez osiągnięcie biologicznej dojrzałości 

płciowej, do momentu podjęcia życia seksualnego i rozmnażania się. Między 2 a 3 rokiem 

życia pojawia się poczucie tożsamości płciowej, dzieci nabywają umiejętność przypisania 

siebie do określonej płci. Poczucie stałości płci dzieci zyskują w wieku 6-7 lat, zaczynają 

także operować stereotypowymi przekonaniami na temat mężczyzn i kobiet, wyraźnie 

preferują zabawy w grupach oddzielnych płciowo. Jak pokazały badania Alexander, Wilcox 

i Woods  (2009), w ostatnich latach przedszkolnych dzieci spędzają tylko 9% czasu zabawy z 

przedstawicielami przeciwnej płci. Taka segregacja utrzymuje się w młodszych klasach 

szkolnych i separacja płci trwa zasadniczo do początków okresu pokwitania, kiedy to 

następuje rozwój zainteresowań płcią przeciwną na ogół o wyraźnym już charakterze 

heteroseksualnym (Eliot, 2011). Osiągnięcie dojrzałości biologicznej i zdolności rozrodczych 

nie kończy procesu kształtowania się tożsamości psychoseksualnej (roli płciowej w koncepcji 

Seligmana), rozumianej jako konkluzje „Jestem heteroseksualną kobietą” czy „Jestem 

homoseksualnym mężczyzną”. Równolegle przecież toczą się procesy rozwoju dojrzałości 

psychicznej i społecznej, tych trzech wymiarów nie sposób oddzielać w kontekście dyskusji o 

poczuciu tożsamości psychoseksualnej i dojrzałości jednostki.  

Psychiatrzy Mayer i McHugh (2016, s.7) w metaanalizie współczesnych badań nad 

seksualnością dokonując podsumowania wpływów poszczególnych czynników 

rozwojowych twierdzą:  „Uznawanie orientacji seksualnej za wrodzoną, uwarunkowaną 

czysto biologicznie właściwość, założenie, że „Ludzie tacy się rodzą” nie ma poparcia w 

dowodach naukowych”.  

Stanowisko takie jest wydaje się zdecydowanie przeważać w świecie współczesnej 

nauki, co przyznało m.in. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne:  

„Nie istnieje wśród naukowców konsensus, dotyczący dokładnych przyczyn 

powstawania u konkretnej osoby orientacji heteroseksualnej, biseksualnej lub 

homoseksualnej. Choć wiele badań sprawdzało możliwą rolę czynników genetycznych, 

hormonalnych, rozwojowych, społecznych i kulturowych, żadne z wyników badań nie 

pozwalają na stwierdzenie, że orientacja seksualna jest determinowana przez konkretny 

czynnik lub czynniki. Wielu uważa, że zarówno natura jak i wychowanie odgrywają złożoną 

rolę” (American Psychological Association, 2018). 
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W ostatnich latach można zauważyć stopniową ewolucję stanowiska 

Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. W oficjalnych broszurach z ubiegłych lat 

(2008, 2009), a  także w  publikacjach jeszcze wcześniejszych amerykańskie towarzystwo 

stanowczo opowiadało się przeciwko możliwościom skutecznej reorientacji seksualnej z 

homoseksualnej na heteroseksualną, zarówno na drodze naturalnej zmiany, jak w trakcie 

terapii reorientacyjnej (określanej też jako reparatywna lub konwersyjna).  W publikacji APA 

Handbook of Sexuality and Psychology z 2014 roku pod redakcją   Tolman i  Diamond (skądinąd 

zdeklarowanej lesbijki), znajdujemy szereg rozdziałów w których orientacja seksualna 

traktowana jest jako płynna (Bockting, 2014; Diamond, 2014; Kleinplatz i Diamond, 2014; 

Rosario i Schrimshaw, 2014). Odchodzi się także od dominujących w ubiegłych latach 

sugestii o wyłącznie biologicznym uwarunkowaniu homoseksualizmu („born that way”) na 

rzecz teorii interakcyjnej. W gruncie rzeczy do analogicznych konkluzji doszli autorzy 

głośnego ostatnio badania zamieszczonego na łamach Science, w ramach którego analizie 

poddano blisko pół miliona genomów (Ganna i in., 2019). Z szerokiej grupy polskich 

psychologów deklarujących swoje afirmatywne podejście do homoseksualizmu  (zob: 

Iniewicz, Mijas i Grabski, 2012)  w ostatniej publikacji Grunt-Mejer i  Iniewicz (2020, s. 29)  

prezentują podobną opinię:     

„Obecnie przyjmuje się, że orientacja seksualna, rozumiana przede wszystkim jako 

względnie trwały pociąg romantyczny i seksualny względem osób danej płci, może być 

kształtowana przez wiele wpływów: od genetycznych i hormonalnych po społeczne i 

psychologiczne, z których żaden nie ma roli ściśle determinującej ani nie wyjaśnia 

większości wariancji”.  

Istotnych argumentów  na niewrodzony charakter orientacji seksualnej dostarczają 

badania nad bliźniętami jednojajowymi. Bliźnięta te mają identyczne geny i zasadniczo takie 

same warunki hormonalne w trakcie ciąży. W badaniach nad bliźniętami 

monozygotycznymi (MZ) przyjmuje się wpływ jakiegoś czynnika biologicznego za istotny, 

gdy występują zależności na poziomie 75% lub powyżej, zależności na poziomie 25% uznaje 

się słabe, a na poziomie 50% za średnie. Gdyby orientacja seksualna była uwarunkowana 

wyłącznie genetycznie, to bliźnięta MZ powinny „zawsze” lub „niemal zawsze” mieć tę 

samą orientację seksualną. A tak nie jest. Whitehead (2011) dokonał analizy 8 największych 

współczesnych badań nad bliźniętami MZ. Wyniki tych badań wykazywały u bliźniaków 

monozygotycznych 20-22% zgodności orientacji homoseksualnej u mężczyzn i 18-37% u 

kobiet – jak widać zwłaszcza w przypadku kobiet mamy do czynienia z dużymi 

odchyleniami statystycznymi. Po uwzględnieniu możliwych wariancji oceniono, że 

zgodność orientacji homoseksualnej u bliźniaków MZ wynosi u mężczyzn 11%, a u kobiet 

14% (Paszewski, 2016; Whitehead i Whitehead, 2018). Dla porównania – gdy badano, czy 

bliźnięta jednojajowe mają tę samą wagę i wzrost w okresie dojrzewania – uzyskano 

zgodność na poziomie 91%-97%. Innymi słowy, waga i wzrost są zdeterminowane głównie 
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biologicznie (Silventoinen i in, 2008),  a orientacja seksualna takiego determinizmu nie 

wykazuje. Warto zwrócić uwagę, że wyniki te świadczą nie tylko o braku „genu 

homoseksualności” lecz wykazują też, iż orientacji seksualnej nie można traktować jako 

wyłącznego rezultatu prenatalnych oddziaływań hormonalnych.  

Skoro orientacja seksualna nie jest wrodzona, tym samym nie jest wrodzona 

orientacja homoseksualna. Wśród badaczy nie ma jednej, powszechnie akceptowanej teorii, 

tłumaczącej przyczyny homoseksualizmu. Na ogół wskazuje się, że homoseksualizm jest 

splotem działania wielu czynników, takich jak: 

 biologiczne, np. wpływ genów, wpływ hormonów przed urodzeniem; 

 społeczne, np. relacje z rodzicami, rodzeństwem, rówieśnikami; 

 kulturowe, np. obyczaje w danej epoce. 

Diamond i Rosky (2016, s. 365) piszą:  

„Jeden fakt dotyczący orientacji seksualnej jest niemal uniwersalnie podzielany przez 

naukowców: nie posiada ona jednej przyczyny. Raczej złożone przyczyny biologiczne i 

niebiologiczne wchodzą w interakcje i nadają kształtu dorosłym wyrazom 

homoseksualizmu, zestaw tych czynników różni się między poszczególnymi osobami i 

płciami”.  

W tym samym duchu wypowiadają się  Brodziak i Kłopotowski (2013, s. 264):  

„Próby wyjaśnienia przyczyn homoseksualizmu poprzez oddziaływanie 

pojedynczego czynnika sprawczego okazują się nieprzekonywające”. 

Autorzy nawiązują do istnienia dość szerokiego nurtu badań korelacyjnych, w 

ramach którego dokonuje się zestawień próbek populacji heteroseksualnej i homoseksualnej 

oraz poszukuje pomiędzy nimi różnic o charakterze biologicznym. W przypadku znalezienia 

takich różnic zdarza się, że badacze sugerują biologiczne uwarunkowania 

homoseksualizmu. W latach 90-tych głośne stały się dwie takie publikacje. Tłumaczenie 

powstawania homoseksualizmu w kategoriach zmian w obrębie jednego genu (Hamer i in., 

1993) nie powiodło się, badania te nie zostały potwierdzone w innych ośrodkach, a ich autor 

tłumaczył się, że został „źle zrozumiany” (Hamer i Copeland, 2007). Podobnie nie zostały 

pozytywnie zweryfikowane badania Le Vay’a (1991), sugerujące jakoby istniały jądra 

podwzgórza zwane INAH3, różnicujące homo i heteroseksualistów. W ramach tego nurtu 

Lalumiere i in. (2000) wykazywali, że homoseksualiści cechują się częściej leworęcznością; 

pojawiły się doniesienia o różnicach pomiędzy homoseksualistami a heteroseksualistami w 

zakresie stosunku długości palców wskazujących do serdecznego (Manning i in., 1998), 

wielkości penisa ((Bogaert i Hershberger, 1999), aktywności dobowej (Hall i Kimura, 1995; 

Rahman i Silber, 2000). Whitehead i Whitehead (2018, s. 183–184), dokonując podsumowania 

tego nurtu badawczego wyliczają 18 czynników, związanych z uwarunkowaniami 

biologicznymi różnicujących badane grupy o orientacji homoseksualnej od heteroseksualnej: 

predyspozycje artystyczne, zaburzenia autoimmunologiczne tarczycy u matki, asymetria 
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fluktuacyjna (w tym asymetria rysów twarzy), atypowość płci biologicznej, hermafrodytyzm 

(w niewielkiej liczbie przypadków), wrodzona niepełnosprawność, leworęczność, 

poszukiwanie nowości, otyłość (u kobiet), posiadanie starszych braci (u mężczyzn), 

upośledzenie fizyczne, zespół wielotorbielowatych jajników, specyfika cech temperamentu 

(typ „chłopczycy” u kobiet, „kobiecy” mężczyźni), ciąża w okresie adolescencji (możliwe 

wpływy hormonalne), nietypowe dla płci cechy fizyczne (u kobiet), problemy w koordynacji 

wzrokowo-ruchowej, inaktywacja chromosomu X (u matek).  

Z kolei w odniesieniu do korelacji pomiędzy orientacją homoseksualną a 

uwarunkowaniami środowiskowymi Whitehead i Whitehead (2018, s. 184–185) wyróżnili 46 

takich czynników, w sumie trzykrotnie więcej niż biologicznych, m.in: alienację w stosunku 

do ojca we wczesnym dzieciństwie, nadopiekuńczą matkę (wobec chłopców), matkę 

potrzebującą i oczekującą wiele (od chłopców),  matkę emocjonalnie niedostępną (dla 

dziewcząt), rodziców, którzy nie zdołali ukierunkować identyfikacji z własną płcią, brak 

zabaw „z bijatyką” u chłopców, brak identyfikacji z rówieśnikami tej samej płci, niechęć do 

sportów zespołowych (chłopcy), dokuczanie przez kolegów wskutek słabej koordynacji 

wzrokowo-ruchowej, wykorzystanie seksualne lub gwałt, fobię społeczną lub ekstremalną 

nieśmiałość, utratę rodzica z powodu śmierci lub rozwodu.  

Pamiętać trzeba, że w nauce stwierdzenie korelacji automatycznie nie oznacza 

związków przyczynowo-skutkowych, które mogą być niezwykle skomplikowane i 

wielostronne. Choć takie zależności mogą występować, to równie dobrze mogą okazać się 

przypadkową koincydencją.  

Podsumowując: u współczesnych badaczy zdaje się  przeważać pogląd, iż 

homoseksualizm jest wypadkową skomplikowanych zależności między czynnikami 

społecznymi, kulturowymi i biologicznymi, niemniej większą rolę odgrywa wpływ 

czynników środowiskowych, zaś wpływ czynników biologicznych uważany jest za pośredni 

i raczej słaby (Bailey, Miller i Willerman, 1993; Bearman i Brückner, 2002; Garnets, 2002; 

Paszewski, 2016; Peplau i Garnets, 2000; Savin-Williams i Ream, 2007; Whitehead i 

Whitehead, 2018; Whitehead,  2011). Podkreśla się indywidualność reakcji jednostki oraz 

znaczenie różnic kulturowych, podejście takie określa się mianem teorii wieloczynnikowej 

lub interakcyjnej.  

 

3. Dynamika rozwoju seksualnego 

 

Zdaniem Kernberga (1998) w okresie adolescencji można mówić o dezintegracji 

seksualnej młodzieży, charakteryzującej się rozdźwiękiem między uczuciowością (czułość, 

miłość, troska), a podnieceniem i pożądaniem. Młodzi chłopcy cechują się niedojrzałością, 

nieuporządkowaniem i niepohamowaniem. Niedojrzałość polega na chętnym podejmowani 

tematyki seksualnej i pornograficznej, porównywaniu się z rówieśnikami, eksponowaniu 
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narządów płciowych, przechwalaniu się odnośnie doświadczeń i „zdobyczy” seksualnych. 

Nieuporządkowanie manifestuje się w nadmiarowym i nieadekwatnym przypisywaniu 

innym ludziom i przedmiotom treści i znaczeń seksualnych, brakiem wyraźnych reguł, 

brakiem wyraźnych preferencji seksualnych, a nawet brakiem wyraźnej orientacji na 

określoną płeć. Niepohamowanie polega na braku kontroli popędów, przeżywaniu licznych 

stanów pobudzenia seksualnego, czemu może towarzyszyć częsta masturbacja. Kontrola 

wyraża się w usiłowaniu ich ukrycia przed dorosłymi. W przypadku dziewcząt rozwijająca 

się seksualność manifestuje się przede wszystkim pragnieniem więzi uczuciowej i potrzebą 

bliskości. Dezintegracja seksualna u dziewcząt wyraża się często poprzez demonstracyjne 

zaprzeczenie i eliminowanie seksualności. Innym ze sposobów może być zwrócenie się ku 

osobie tej samej płci, na ogół starszej, bardziej dojrzałej, atrakcyjnej. Stoi za tym dążenie, aby 

być zrozumiałą, otoczoną troską i romantycznym uczuciem, pozbawionym pożądania 

seksualnego  (Beisert, 2012).  

Szereg współczesnych badań wykazuje płynność i zmiany odczuć seksualnych w 

okresie dojrzewania. Kinnish  (2005)  przeprowadziła  badania podłużne na próbie 420 

mężczyzn i 342 kobiet o tożsamości heteroseksualnej, homoseksualnej i biseksualnej prosząc 

respondentów o określenie swoich preferencji co pięć lat, począwszy od 16 rż. Okazało się, 

że jedna lub więcej zmiana tożsamości wystąpiła u 3%   heteroseksualnych kobiet i 

mężczyzn,  w  grupie homoseksualnej zmiany wystąpiły u 39% gejów i 64% lesbijek (różnica 

istotna statystycznie pomiędzy płciami), w grupie biseksualnej u 66% mężczyzn i 77% 

kobiet. Analizy wymiarów fantazji seksualnych, atrakcyjności romantycznej i zachowań   

seksualnych wykazały istotne różnice pomiędzy płciami w grupie homoseksualnej, lesbijki 

donosiły o znacząco większej zmienności we wszystkich trzech wymiarach. Savin-Williams i 

Ream (2007) przeprowadzili podłużne badania na dużej próbie ponad 10 tysięcy 

nastolatków, mierząc ich ukierunkowanie seksualne w wieku 16, 17 i 22 lat. W grupie 16-

latków dominowały odczucia heteroseksualne – 79,85% badanych (chłopcy 77,4%, 

dziewczęta 91,1%); następną modalnością był brak zdecydowanego ukierunkowania – 

13,95% (chłopcy 15,5%, dziewczęta 12,4%), potem odczucia biseksualne – 5,1% (chłopcy 

6,3%, dziewczęta 4,3%) i odczucia homoseksualne 0,95% (chłopcy 0,9%, dziewczęta 1,0%). W 

wieku 22 lat u tej samej grupy badanych wzrósł odsetek osób o ukierunkowaniu 

heteroseksualnym na 87,2% (chłopcy 91,1%, dziewczęta 83,3%), zmniejszyła się liczba osób 

niezdecydowanych do 3,75% (chłopcy 3,8%, dziewczęta 3,7%), wzrósł odsetek osób 

deklarujących odczucia biseksualne do 8,3% (chłopcy 4,3%, dziewczęta 12,3%), odsetek o 

ukierunkowaniu homoseksualnym wyniósł 0,8% (chłopcy 1%, dziewczęta 0,6%). Większa 

jest stabilność odczuć seksualnych u mężczyzn niż u kobiet, jednak też podlega fluktuacji. 

Choć skłonności seksualne są w okresie dojrzewania płynne, większość zmian dokonuje się 

w kierunku heteroseksualizmu. Jak analizują autorzy 16-latek, który osądza, że jest 

nieheteroseksualny, ma 25 razy większe szanse na to, że w wieku 17 lat będzie 
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heteroseksualny, niż to, że heteroseksualny 16-latek  jako 17-latek stanie się 

nieheteroseksualny. Badania Ott’a i in.  (2011) pokazały, że choć spora grupa 12-latków 

przeżywa niepewność, czy jest heteroseksualna, w wieku 23 lat zdecydowana większość z tej 

grupy jest już przekonana o swojej heteroseksualności. Walorem tych badań jest ich 

rozpoczęcie w grupie wiekowej 12-latków, a więc w chwili rozpoczęcia pokwitania 

(dziewczynki) lub jeszcze w okresie przedpokwitaniowym (chłopcy) oraz imponująca próba 

badawcza 13840 adolescentów. Okazało się, że u najmłodszych badanych nastolatków 

dominuje niepewność (unsure) odnośnie  własnej orientacji, z wiekiem wskaźniki te 

zdecydowanie maleją, zaś wzrastają odczucia heteroseksualne. Tę samą zależność – 

zmienność odczuć nieheteroseksualnych w kierunku heteroseksualności oraz większą 

stabilność odczuć heteroseksualnych wykazano w badaniach w Nowej Zelandii (Dickson i 

in., 2013) i we wcześniejszych badaniach Remafediego  (1998). Diamond (2000) wykazała 

płynność odczuć, zachowań oraz poczucia tożsamości seksualnej u kobiet. Bancroft (2019), 

wieloletni dyrektor Instytutu Kinseya,  przyznaje, że istnieje szereg danych wskazujących, iż 

orientacja seksualna nie zawsze ustala się wcześnie i  pozostaje niezmienna. 

Według polskich badań  Izdebskiego (2006)   3,1% kobiet i 1,8% mężczyzn ujawniło, 

że odczuwało kiedyś pociąg homoseksualny, ale nie odczuwa go obecnie. W publikacji 

późniejszej znajdujemy, iż 2% osób badanych odczuwa pociąg homoseksualny, 4% 

odczuwało go tylko w przeszłości  (Izdebski, 2012, s. 760).   

Reasumując, za Kinnish i in.  (2005, s. 173–174)  można stwierdzić:  

„Pogląd, że orientacja seksualna jest wrodzona i niezmienna został zakwestionowany 

z wielu perspektyw teoretycznych, takich jak teoria naznaczenia społecznego, psychologia 

rozwojowa, teoria konstruktywizmu społecznego czy psychologia ewolucyjna (Baumeister, 

2000; D’Augelli, 1994; Diamond & Savin-Williams, 2003; Kitzinger, 1987; Kitzinger & 

Wilkinson, 1995; Richardson, 1984). (...) Jednostki mogą doświadczać zmienności orientacji 

seksualnej w ciągu życia. Orientacja seksualna spostrzegana jest jako nieustannie ewoluująca 

z indywidualnych doświadczeń seksualnych i emocjonalnych oraz wpływu kontekstu 

kulturowego”.  

Swoistym wyzwaniem dla zwolenników tezy o wrodzonym charakterze i 

niezmienności orientacji seksualnej jest tożsamość biseksualna. Jak opisuje Bancroft (2019, s. 

272–273)  ruch gejowski odrzucał biseksualizm jako tożsamość uznając ją za 

usprawiedliwienie dla mężczyzn, którzy mieli trudności z akceptacją własnej tożsamości 

homoseksualnej i stanowiącej zagrożenie dla korzyści politycznych wynikających z tezy o 

wrodzonej i niezmiennej orientacji homoseksualnej. Z badań Weinberga  (1994, za: Bancroft, 

2019) wynika, iż u badanej grupy biseksualnej heteroseksualność ustaliła się najpierw, a 

komponent homoseksualny pojawiał się później. Ustanowienie tożsamości biseksualnej 

zwykle przychodziło późno (w wieku dwudziestu kilku lat lub później) w porównaniu z 
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grupami identyfikującymi się jako czysto heteroseksualne czy homoseksualne, wystąpiły 

także różnice w przeżywaniu biseksualności pomiędzy kobietami a mężczyznami.   

Zjawiskiem na które trzeba zwrócić uwagę przy omawianiu rodzącego się u 

nastolatków  przekonania o własnej homoseksualnej orientacji jest związek pomiędzy 

molestowaniem seksualnym a późniejszym przekonaniem o własnej odmienności 

seksualnej. Imieliński (1963) przytacza badania nad pensjonariuszami zakładów 

poprawczych oraz internatów: aż 78% osób o skłonnościach homoseksualnych z tych 

środowisk doświadczyło uwiedzenia homoseksualnego (a nawet gwałtu). Autor podaje, że 

ci, u których uwiedzenie nastąpiło między 6 a 14 rokiem życia, charakteryzowali się 

obojętnością lub wstrętem heteroseksualnym, natomiast uwiedzenie powyżej 14 roku życia 

skutkowało wykształceniem się biseksualizmu. Bardziej współczesne badania również 

pokazują podobne zależności. Kobiety wyłącznie homoseksualne ponad dwa razy częściej 

niż kobiety wyłącznie heteroseksualne doświadczyły molestowania seksualnego w 

dzieciństwie (17% vs 39%). Wiązało się to też z większym ryzykiem wykorzystania 

seksualnego w życiu dorosłym (Hughes i in., 2010). Istnieje szereg doniesień badawczych, 

pokazujących nieproporcjonalnie wysoki odsetek dorosłych homo- lub biseksualistów (w 

porównaniu z populacją heteroseksualną), którzy doświadczyli molestowania seksualnego 

w dzieciństwie  (Brennan i in, 2007; Rothman i in., 2011; Tomeo i in., 2001). Deklaracja 

nieheteroseksualności, zwana potocznie coming-outem, w tych przypadkach może być nie 

tyle przejawem integracji seksualnej, co raczej  wołaniem o pomoc. 

Przeprowadzone do tej pory badania dotyczące skutków coming-outu dla 

nastolatków wskazują, że decyzja taka pociąga za sobą negatywne konsekwencje zarówno 

dla zdrowia psychicznego, fizycznego, jak i relacji społecznych. Z badań norweskich wynika, 

że wczesny coming-out w przypadku młodzieży (poniżej 15 roku życia) zwiększa ryzyko 

prób samobójczych (Hegna i Wichstrøm, 2007).  Z badań Remafediego  (1998)  wynika, iż w 

przypadku młodzieży odczuwających pociąg seksualny wobec własnej płci dwa czynniki 

okazały się być chroniące przed popełnieniem prób samobójczych: opóźnienie coming-outu 

oraz niepodejmowanie zachowań seksualnych. Adolescenci deklarujący się jako 

nieheteroseksualni wcześniej podejmują współżycie seksualne niż ich rówieśnicy (Garofalo i 

in., 1998).  Chłopcy angażujący się w kontakty seksualne z mężczyznami są szczególnie silnie 

narażeni na choroby weneryczne i HIV (Lemp i in., 1994). Nawet  edukacja w zakresie 

używania prezerwatyw nie pomaga w zapobieganiu zarażeniu (Altman, 2008). Co więcej – 

mężczyźni uprawiający seks z mężczyznami 19-krotnie częściej zarażają się HIV niż reszta 

populacji. Aż 4% tej populacji zaraża się HIV przed ukończeniem 25 roku życia. Dla 

porównania, w populacji ogólnej osób poniżej 25 roku życia zaledwie ułamek procenta 

zaraża się HIV (GAP Report, 2014). Najnowsze dane wykazują, że 57% nowych zakażeń 

AIDS w Europie Zachodniej, Środkowej i Ameryce Północnej stanowią mężczyźni 

uprawiający seks z mężczyznami (UNAIDS, 2018). Nastolatkowie określający się jako 
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nieheteroseksualni częściej też uzależniają się od narkotyków i alkoholu niż ich 

heteroseksualni rówieśnicy (Garofalo i in., 1998; Halkitis i in., 2005; McCabe i in., 2005).   

  

 Podsumowanie  

 

Różnice stanowisk w podejściu do orientacji homoseksualnej wynikają z różnych 

odpowiedzi udzielanych na podstawowe pytanie o jej przyczyny. Jeśli przyjmuje się, że 

orientacja homoseksualna jest zasadniczo wrodzona i stała to w konsekwencji zasadny jest 

model terapii afirmatywnej i wspieranie u nastolatków przejawów homoseksualnych 

zachowań, traktowanych jako sygnały wykluwającej się prawdziwej homoseksualnej natury. 

Taka narracja jest dominująca u wielu autorów nie ukrywających swojego afrirmatywnego 

podejścia do homoseksualności i biseksualności.  Konsekwencją takiego podejścia będzie  

odwracanie tradycyjnego porządku przyczynowo- skutkowego, np. zaburzenia w relacji 

rodzice – nastolatek będą opisywane w kategoriach nieadekwatnej reakcji rodziców na 

homoseksualne sygnały wysyłane przez dziecko (Iniewicz, 2012). Niemniej, uważamy, iż 

argumenty dostarczane przez genetykę zachowania i psychologię rozwoju przemawiają na 

rzecz przeciwnego stanowiska, traktowania orientacji seksualnej  jako w małym stopniu 

zdeterminowanej genetycznie i zmiennej w biegu życia. Nie wydaje się, by istniały poważne 

przesłanki, aby rozwój psychoseksualny traktować  jako proces mniej skomplikowany niż 

rozwój osobowości, jako proces zależny od jednego czy kilku genów. Naturalną 

konsekwencją takiego podejścia jest miejsce  dla  terapii reorientacyjnej u dorosłych i 

niewspieranie zachowań homoseksualnych u nastolatków.   

Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, wreszcie rodzice mogą 

zetknąć się z sytuacją, w której nastolatek zadeklaruje swoją homoseksualną orientację. 

Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele. Być może nastolatek myli fascynację i 

przyjaźń ze skłonnościami homoseksualnymi, być może jakieś sygnały płynące z ciała (na 

przykład nocna ejakulacja, której wystąpienie zbiegło się w czasie z nocowaniem u kolegi) 

skłaniają do go takiego przekonania. Być może pojawiają się fantazje lub marzenia senne o 

treści erotycznej z udziałem osób własnej płci, być może ktoś próbuje mu wmówić, że jest 

gejem albo lesbijką. Być może przeżycie orgazmu podczas molestowania seksualnego przez 

osobę tej samej płci nakłania go do konkluzji, iż świadczy to o jego homoseksualności. Być 

może, jak pisze Savin-Williams (2006) obwieszczanie deklaracji dotyczących swojej 

seksualności jest wołaniem o pomoc w wyzwoleniu się z zagrażających warunków. 

Jak wynika z dokonanego przeglądu ustaleń naukowych, deklaracji takich płynących 

od nastolatków raczej nie powinno się wspierać.  Szeroko rozumiany rozwój, w tym także 

rozwój orientacji seksualnej trwa latami, może okazać się, że po pewnym czasie takie 

odczucia zniknęły, nastolatek sam uzna, że odczucia homoseksualne były tylko przejściowe. 

Jeśli odczucia takie nie znikną, łatwiej mu będzie radzić sobie z nimi bez etykiety geja lub 



BIBLIOTEKA KWARTALNIKA NAUKOWEGO FIDES ET RATIO  

 

 
KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO 3(47)2021  ISSN 2082-7067 

 

 

STRONA 252 

lesbijki. Być może takie doznania wynikały z zupełnie innych problemów, np. z powodu 

molestowania seksualnego i jego błędnego zinterpretowania jako dowodu na swój 

homoseksualizm. Ponieważ orientacja seksualna w okresie dojrzewania jest w fazie 

kształtowania się, młodzi ludzie mogą przeżywać sny, fantazje, a nawet podejmować 

zachowania homoseksualne – ale, w większości przypadków,  nie powinno się 

interpretować takich zachowań jako przejawów ustalonej orientacji homoseksualnej. 

Zdaniem  Paszewskiego (2016) wiele wskazuje na to, że każda osoba homoseksualna ma 

indywidualną historię formowania swojej orientacji, która wszak może się zmieniać. Dlatego 

przedstawianie nastolatkom tezy, że orientacja seksualna jest wrodzona i niezmienna, jawi 

się jako działanie niepoparte dowodami naukowymi. Jak pokazują przytaczane badania w 

większości następuje naturalna ewolucja  w kierunku heteroseksualności. Nasuwa się 

pytanie czy  przekaz bazujący na afirmacji homoseksualizmu nie jest formą swoistej 

przemocy wobec nastolatków?   

Jak już wspomniano młodzież identyfikująca się jako nieheteroseksualna znacząco 

częściej niż reszta staje się ofiarami przemocy seksualnej (wymuszony stosunek seksualny), 1 

na 6 osób, deklarująca się jako „nieheteroseksualna” w porównaniu z 1 na 19 

heteroseksualnych nastolatków staje się w okresie dojrzewania ofiarą przemocy seksualnej 

(Kann i in., 2016).  Molestowane dzieci i nastolatkowie będą potrzebować w pierwszym 

rzędzie pomocy dotyczącej traumy związanej z wykorzystaniem seksualnym. Badania 

wykazujące związek pomiędzy  wczesnym podejmowaniem aktywności seksualnej a 

komplikacjami zdrowotnymi nasuwają konkluzję, iż wczesny coming-out i przyjęcie 

tożsamości geja/lesbijki nie jest dobrym rozwiązaniem także w tym aspekcie. 

W głośnym tekście Littman (Littman, 2018, 2019) wskazuje na nagły wzrost liczby 

przypadków) szybko rozwijającej się dysforii tożsamości płciowej (rapid onset gender 

dysphoria – ROGD) w wyniku wpływu Internetu i mediów społecznościowych oraz 

funkcjonowania młodzieży w określonych „bańkach informacyjnych". Powstaje naturalne 

pytanie, w jakim stopniu zjawiska te dotykają również młodzież przyjmującą orientację 

homoseksualną. Mechanizmy te zdają się dostrzegać Brodziak i Kłopotowski (2013, s. 265): 

 „Wydaje się, iż zbyt mało uwagi poświęcono dokładnym badaniom 

prospektywnym, dotyczącym osób młodocianych o nieustalonej jeszcze orientacji seksualnej, 

u których właśnie często dochodzi do jej zmiany. Osoby te są współcześnie pod wpływem 

rzadko spotykanych wcześniej wzorców kulturowych i wychowawczych. W miejsce 

oddziaływań rodziców – przemożny wpływ miewają obecnie koledzy: rówieśnicy, a 

zwłaszcza starsi koledzy w szkole i otoczeniu oraz permisywne współczesne (często 

niszowe) wzorce kulturowe rozpowszechniane przez mass media”. 

Obuchowska i Jaczewski (2002, s. 15), bazując na swoim bogatym doświadczeniu 

klinicznym i terapeutycznym stwierdzają: 



BIBLIOTEKA KWARTALNIKA NAUKOWEGO FIDES ET RATIO  

 

 
KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO 3(47)2021  ISSN 2082-7067 

 

 

STRONA 253 

„Jesteśmy kategorycznie przeciwni stawianiu rozpoznania homoseksualizmu u osób 

młodych przed 17, 18 rokiem życia. Młody człowiek, nawet już z dużym bagażem 

doświadczeń homoseksualnych, może – w sposób dla nas niejasny – z dnia na dzień 

zrezygnować ze swojego dotychczasowego ukierunkowania homoseksualnego i przyjąć rolę 

heteroseksualną (tak bywa)”. 

W kontekście przedstawionych wcześniej prawidłowości dotyczących zmian w 

obszarze kształtowania się orientacji seksualnej nie sposób nie zgodzić się z takim 

podejściem. Trzeba jednak zauważyć, że część badaczy zdrowia psychicznego zaleca 

nastolatkom coming-out traktując to jako objaw zintegrowania seksualności i tworzenia 

dojrzałej tożsamości, na ogół stanowiska takie wynikają nie tyle z przeglądu badań 

naukowych, co z przesłanek teoretycznych osadzonych na różnych koncepcjach 

terapeutycznych, najczęściej bazujących na podejściach psychodynamicznych.   W tym 

kontekście przytaczany wcześniej   Savin-Williams, ceniony psycholog specjalizujący się w 

pracach badawczych nad populacją nieheteroseksualną, znany  w Polsce z książki 

Homoseksualność w rodzinie, ujawnianie tajemnicy (w oryg. Mom, Dad. I'm Gay, 2001; wyd. pol. 

(2011) w napisanej kilka lat później pracy  podkreśla: 

„Mimo spekulacji niektórych klinicystów, twierdzenie, iż dla nastolatka dobrym 

rozwiązaniem jest identyfikowanie się ze swoją seksualnością nie zostało dowiedzione. 

Klinicyści lubią zakładać, że nie przyjmowanie etykiety (geja/lesbijki przyp.tłum.) może być 

objawem problemów psychologicznych. Opór jednostki wobec przyjmowania tożsamości 

seksualnej, utrzymują, sugeruje  stan wyparcia, zaprzeczania, lęku przed skonfrontowaniem 

z własną rzeczywistością seksualną. Jednak jak można pogodzić ten pogląd z 

przytłaczającymi dowodami – dostarczanymi przez tych samych klinicystów – na 

alarmująco wysoki poziom depresji, używania środków psychoaktywnych, ryzykownych 

zachowań seksualnych i tendencji samobójczych występujących u nastolatków, którzy 

przyjęli etykietę geja/lesbijki? Czy jest możliwe, że przyjmujący etykietę młodzi 

homoseksualiści są bardziej niezdrowi, niż młodzież czująca pociąg seksualny wobec 

własnej płci, która nie przyjmuje tej etykiety?” (Savin-Williams, 2006, s. 204) 

Autor powołuje się tu na badania Sandforta (1997) które wykazały takie właśnie 

zależności między dokonaniem coming-outu u młodzieży a problemami w zakresie zdrowia 

psychicznego i zachowań ryzykownych. Savin-Williams dodaje:  

„Jest prawdą, iż w części przypadków obwieszczanie deklaracji dotyczących swojej 

seksualności jest wołaniem o pomoc w wyzwoleniu się z zagrażających warunków, a inne 

osoby są zdrowe ponieważ posiadają odmienne podstawy samookreślania się, niż 

seksualność. Podstawy bardziej adekwatne rozwojowo” (Savin-Williams, 2006, s. 204) 

Autor zwraca uwagę na coraz popularniejsze odrzucanie przez nastolatków etykiet 

dotyczących ich seksualności. Dla części etykieta „geja” lub „lesbijki” jest etykietą związaną 

z aktywizmem politycznym, z którym nie chcą być utożsamiani. Inni uznają tę etykietę za 



BIBLIOTEKA KWARTALNIKA NAUKOWEGO FIDES ET RATIO  

 

 
KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO 3(47)2021  ISSN 2082-7067 

 

 

STRONA 254 

redukującą ich tożsamość do seksualności i dlatego odmawiają coming-outu. Jeszcze inni 

uznają swą seksualność za zdecydowanie mniej istotną dla tożsamości niż inne aspekty ich 

osoby (np. cechy osobowości, pasje, role społeczne). Badacz uważa, iż jest to  zjawisko 

pozytywne.  

We wprowadzeniu podjęto wątek naturalnych różnic pomiędzy różnymi 

dyscyplinami naukowymi w spojrzeniu na zjawisko orientacji seksualnej. Warto jeszcze 

poruszyć kwestie relacji terapeutycznej. Kodeks Etyczno Zawodowy Psychologa PTP 

podkreśla konieczność  poszanowania godności osoby ludzkiej, jej podmiotowości i 

autonomii oraz prawa do nieskrępowanego rozwoju.  W praktyce terapeutycznej jest to 

realizowane przy pomocy tzw. kontraktów terapeutycznych, czyli możliwych do realizacji 

obszarów pracy akceptowanych zarówno przez klienta, jak i terapeutę. Na podstawie 

znajomości środowiska jesteśmy przekonani, że w przypadku gdyby do terapeuty zgłosił się 

klient o orientacji homoseksualnej ale z problemami innej natury (np. z obszaru konfliktów 

interpersonalnych), zdecydowana większość psychoterapeutów (także autorzy niniejszego 

opracowania) podjęłaby pracę wyłącznie w tym obszarze, bez żadnych nacisków w kierunku 

konieczności zmiany orientacji seksualnej. Jednak specyfiki relacji psycholog – dorosły klient 

nie można automatycznie przenosić na relację psycholog – nastoletni klient, w naszym 

mniemaniu nie można odciąć jej od wymiaru edukacyjno-doradczego. Dorobek psychologii 

rozwojowej wykazuje, iż okres dorastania charakteryzuje się dużą dynamiką zmian, to 

przysłowiowy czas „burzy hormonalnej” powodującej duże wahania w zakresie nastrojów, 

emocjonalności czy obiektów identyfikacji, na ogół bez pełnych zdolności myślenia 

formalnego. Byłoby swoistym paradoksem pozostawienie  nastolatków  samych sobie w 

zakresie ich dylematów dotyczących kształtowania się orientacji seksualnej,  w sytuacji gdy 

w innych obszarach życia społeczeństwo wprowadza wobec nich określone ograniczania 

wynikające z braku formalnej dojrzałości i pełni praw obywatelskich.   W tym kontekście 

adresowana do nastolatków sugestia  o powstrzymywanie się z coming-outem wydaje się 

jak najbardziej uzasadniona. Wspiera ją także szereg przytaczanych doniesień badawczych 

wskazujących na zmienność orientacji seksualnej, na czele z podłużnymi badaniami Savin-

Williamsa i Reama (2007)  oraz Ott’a i in. (2011) przeprowadzonych na imponujących 

liczebnościach.  

W przypadku relacji psycholog jako doradca/terapeuta dobro klienta-nastolatka 

rozumiemy w pierwszym rzędzie jako jego prawo do szerokiej, wyczerpującej informacji o 

prawidłowościach rozwojowych i mechanizmach kształtowania się orientacji seksualnej.   
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