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HOMOFOBIA, HOMOUPRZEDZENIE CZY HOMOSCEPTYCYZM ? 

 

Streszczenie: 

               Artykuł przeglądowy poświęcony analizie homofobii, homouprzedzenia i 

homonegatywizmu. W odniesieniu do  współczesnych klasyfikacji chorób i zaburzeń 

psychicznych ICD-10 i DSM-IV  pojęcie homofobii jest nieprawidłowo redefiniowane w  

dyskursie społecznym. Opierając się  na przeglądzie światowego piśmiennictwa autor 

proponuje stosowanie terminu homofobia wyłącznie w odniesieniu do jednostki klinicznej z 

grupy fobii. W stosunku do postaw dyskryminacyjnych, nacechowanych wrogością i  agresją  

wobec mniejszości seksualnych zasadne jest stosowanie terminu homouprzedzenia, zaś 

wobec osób, które nie akceptują  zachowań homoseksualnych, ale w relacjach osobistych i 

społecznych nie wykazują wrogich, dyskryminacyjnych zachowań proponowane  jest 

określenie homosceptycyzmu, w odróżnieniu od homonegatywizmu, który to termin był już 

używany piśmiennictwie w przeciwstawnych znaczeniach.  

Słowa kluczowe: fobia, ICD-10, homofobia, homouprzedzenie, homonegatywizm, 

homosceptycyzm.  

             We współczesnym dyskursie społecznym niewiele jest równie kontrowersyjnych 

pojęć jak homoseksualizm i homofobia. Kontrowersyjnych ze względu na wieloznaczne 
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rozumienie, na ogół błędne stosowanie, szeroki społeczny kontekst, ”gorący” politycznie 

temat. Problem jest sporadycznie podejmowany przez polskich psychologów - być może ze 

względu na wyżej wymienione czynniki.  Obserwować można pojawianie się  nowego 

stereotypu polegającego na tym, iż homofobem określa się każdego kto wypowie jakąkolwiek 

krytyczną uwagę pod adresem homoseksualistów.  Celem tego tekstu jest przegląd zagadnień 

i próba zdefiniowania tytułowych pojęć. Ponieważ homofobia to z natury swej termin 

psychiatryczny więc podstawowym kryterium odniesienia będzie współczesna wiedza 

psychiatryczna i psychologiczna w tym zakresie. 

Homofobia jako pojęcie psychiatryczne 

W klasyfikacji ICD-10 fobie (z greckiego: phóbos - strach, lęk)  są zaliczane do 

grupy zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną. Stanowią 

one grupę zaburzeń lękowych, w której  wyróżniono 3 główne rodzaje:  agorafobie, fobie 

społeczne i fobie specyficzne  (inaczej izolowane, dawniej używano terminu  ‘proste’).   Istotą 

fobii jest  lęk wywoływany przez określone sytuacje lub przedmioty (zewnętrzne w stosunku 

do osoby), które obiektywnie nie są niebezpieczne.  Pojawienie się takiego lęku powoduje 

wyraźną tendencję do unikania sytuacji powodujących go lub pełne przerażenia przeżywanie, 

nierzadko atak paniki.  

Doświadczenie intensywnego lęku  jest powiązane z pojawieniem się szeregu 

objawów wegetatywnych, do których zalicza się: 

• objawy wzbudzenia autonomicznego (odczucie bicia lub ciężaru serca, albo 

przyspieszenie jego pracy, pocenie się, drżenie lub dygotanie, suchość w jamie 

ustnej);  
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• objawy w obrębie klatki piersiowej  i brzucha (utrudnione oddychanie, uczucie 

dławienia się, ból lub dyskomfort w klatce piersiowej, nudności lub nieprzyjemne 

doznania brzuszne); 

• objawy obejmujące stan psychiczny (zawroty głowy, brak równowagi, wrażenie 

omdlewania, uczucie oszołomienia, poczucie nierealności przedmiotów  albo 

nierealności samego siebie, obawa utraty kontroli, „zwariowania”, wyłączania się, 

obawa śmierci); 

• objawy ogólne (uderzenie gorąca, zimne dreszcze, poczucie drętwienia, swędzenia). 

Sytuacje lękotwórcze są oceniane przez chorego jako nadmierne lub nieracjonalne i 

powodują stan podwyższonego napięcia emocjonalnego. Objawy występują najczęściej lub 

wyłącznie w sytuacjach budzących obawę lub w następstwie rozmyślania o takich sytuacjach.  

W przypadku agorafobii bodźcami takimi mogą być tłum, miejsca publiczne samotne 

podróżowanie czy podróżowanie z dala od domu. Fobie społeczne najczęściej są związane 

obawami przed znalezieniem się w centrum uwagi,  przed zachowaniem, które może być 

niestosowne lub kompromitujące i z wyraźnym unikaniem takich sytuacji. Obawy mogą 

pojawiać się w takich sytuacjach społecznych jak jedzenie, przemawianie lub spotykanie 

znanych osób w miejscu publicznym, wchodzenie do małych grup (np. przyjęcia spotkania, 

pomieszczenia klasowe) lub przebywanie w nich. W przypadku fobii specyficznych  lęk może 

być wywoływany  przez rozmaite zwierzęta, ptaki, owady, wysokość, grzmot, latanie, małe, 

zamknięte przestrzenie, widok krwi lub urazu, zastrzyki, dentyści i szpitale. Jaki widać fobie, 

szczególnie specyficzne, mogą być bardzo zróżnicowane i występować pod wieloma 

postaciami,  są dość częstymi zaburzeniami.  Pomimo zachowanego krytycyzmu u osób na 

nie cierpiących, zdarza się, że ich nasilenie osiąga rozmiary uniemożliwiające normalne 

funkcjonowanie, szczególnie jeśli są one powiązane z napadami paniki. Fobiom często 
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towarzyszą depresje, nierzadko powiązane z nieudanymi próbami pozbycia się objawów. 

Osoby cierpiące na fobie na ogół mają krytyczny stosunek do swoich przypadłości, wiedząc, 

że ich lęki mają charakter irracjonalny,  ale mają trudności z ich pozbyciem się. Zdecydowana 

większość  osób cierpiących na fobie wymaga specjalistycznego leczenia i na ogół takiej 

pomocy poszukuje. Zdarza się też, że chorzy niewiele robią w tym kierunku ze względu na 

mechanizmy „korzyści z choroby” (dodatkowe zainteresowanie bliskich, zwolnienie z 

różnych obowiązków domowych, swoista atrakcyjność towarzyska,  itp.).   Na fobie swoiste 

dwukrotnie częściej zapadają kobiety, w amerykańskiej populacji  to ok. 16% kobiet i 7% 

mężczyzn (za: Carson, Butcher i Mineka, 2005). W  leczeniu fobii szczególnie skuteczne są 

dwie techniki psychoterapeutyczne: systematyczna desensytyzacja (stopniowe oswajanie 

pacjenta z lękotwórczym bodźcem) i modelowanie. Jest też stosowana farmakoterapia (leki 

przeciwlękowe i przeciwdepresyjne).    

Powyższa prezentacja  kryteriów diagnostycznych ICD-10  (nie ma zasadniczych 

różnic w porównaniu z amerykańską klasyfikacją DSM-IV),  prowadzi do konkluzji:  istota 

fobii sprowadza się do przeżywania silnego lęku, któremu towarzyszy szereg objawów 

wegetatywnych. Innymi słowy nie ma fobii bez lęku!   Jak należy zatem rozumieć pojęcie 

homofobii w świetle naukowym?  Zgodnie z przytoczonymi  ramami diagnostycznymi ICD-

10/DSM-IV   homofobia powinna oznaczać silny lęk przed  homoseksualistami i/lub 

związanymi z nimi przedmiotami czy sytuacjami.  Chory na klaustrofobię  nie zgodzi się na 

przykład na wjazd windą na ostatnie piętro wieżowca, a niejednokrotnie sama myśl o tym 

spowoduje doświadczenie paraliżującego lęku.  Analogicznie,  osoba cierpiąca na homofobię 

w kontakcie z homoseksualistami powinna doświadczać silnego lęku wraz z całą gamą 

objawów wegetatywnych i  podejmować starania, aby do takich kontaktów nie dochodziło.  

Nie wydaje się, by zgodnie z naukowym warsztatem, było tu miejsce na inne  rozumienie 
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homofobii. Termin fobia w tradycji psychiatrycznej (zob. przegląd dokonany  przez Breinera, 

2003) był zawsze używany w dość wąskim znaczeniu.    Zgodnie z etymologią słowa, 

problem irracjonalnego lęku jest kluczowy.   Rzeczownik  fobia  determinuje proces 

definiowania każdego pojęcia, którego jest elementem składowym. 

Powstaje pytanie czy homofobia jako jednostka chorobowa jest jedynie konstruktem 

teoretycznym,  czy też istnieją określone  przypadki kliniczne, które byłyby jej empiryczną 

ilustracją?  Cytowany powyżej amerykański psychoanalityk  Sander J. Breiner (op.cit.) 

powołując się na własną praktykę terapeutyczną  twierdzi, iż homofobia jako zaburzenie 

psychiczne istnieje jako szczególna  forma fobicznej reakcji. Decydują o tym indywidualne 

reakcje, a w szczególności nasilenie lęku  na przedmioty lub sytuacje, które dla innych osób 

mogą być całkowicie neutralne.  Można mówić o reakcji fobicznej,  jeśli lęk ma charakter 

paraliżujący jednostkę,  w przeciwnym razie byłby to błąd diagnostyczny. Dla porównania  

nielubienie pająków nie jest równoznaczne z  arachnofobią, czyli paraliżującym strachem w 

zetknięciu z nimi. Analogicznie,  nielubienie homoseksualistów czy odczucie psychicznego 

dyskomfortu w ich obecności nie można traktować jako homofobii.  Koncepcja Breinera 

rozszerza  stanowisko  National Association for Research and Therapy of Homosexuality 

(NARTH) -  prężnej organizacji zrzeszającej   różnych specjalistów  zajmujących się terapią 

homoseksualistów,  wyrażone w NARTH Position Statements  

(http://narth.com/menus/positionstatements.html  - pobrano 20.02.2011). 

Zdaniem Breinera homofobia to rzadkie zaburzenie, a jego genezę wiąże on z 

nieprawidłowymi  typami osobowości (psychotyczny i  borderline)  u jednostek 

wykazujących tendencje do chorób psychicznych, w szczególności do psychozy 

paranoidalnej. Osoby takie, bez względu na to czy wykażą czy nie objawy rzeczywistej 

psychozy charakteryzują się poważnymi zaburzeniami postrzegania społecznego, sztywnością 

http://narth.com/menus/positionstatements.html
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sądów, irracjonalnym rozumowaniem. Ich ego jest słabe,  prymitywne,  z dużymi obszarami 

emocjonalnych zaburzeń  (oczywiście inaczej to wygląda w odniesieniu do poszczególnych 

typów osobowości ale w tym artykule nie ma  miejsca na szczegółowe rozwinięcie tego 

tematu).   Zgodnie z zasadą, iż nierzadko największą agresją (wrogością) reagują jednostki 

przestraszone te dwa typy osobowości mogą wykazywać największą podatność zarówno na 

prawdziwą homofobię, jak i na psychozę. Tak powstająca agresja homofobiczna może 

wynikać ze stłumionych tendencji homoseksualnych,  a kontakt z homoseksualistami może te 

nieuświadomione konflikty nasilać.  Skutkiem może być wycofanie się (ucieczka) z takiej 

relacji lub wybuch agresji skierowanej przeciw homoseksualistom. Zdaniem Breinera takie 

mogą być zródła irracjonalnego lęku lub agresji w prawdziwych zachowaniach 

homofobicznych.  

                Wydaje się, że analizy Breinera zostały potwierdzenie przez brytyjskiego autora 

Denisa Murphy’ego (2006), który opisuje pięć hospitalizowanych osób, u których rozpoznano 

psychozę paranoidalną, z dominującym motywem  homofobii.  Każdy z tych pacjentów 

podjął próbę ataku na homoseksualistów z intencją zabójstwa, co w dwóch przypadkach 

okazało się niestety skuteczne.   Pacjenci ci charakteryzowali się silnymi wewnętrznymi 

konfliktami na tle seksualnym, z których część miała charakter zaprzeczonych tendencji 

homoseksualnych. Zaburzone osobowości,  nastawienia paranoidalne, nasilenie  konfliktów 

wewnętrznych,  małe poczucie własnej wartości, wstyd, wściekłość i przejmowane od 

środowiska uprzedzenia w stosunku do homoseksualistów okazały się mieszankami 

wybuchowymi  które doprowadziły do morderczych ataków.   Choć Murphy nie nawiązuje 

wprost do koncepcji  Breinera,  opisane przypadki wydają się  adekwatną ilustracją powyżej 

opisanych zależności.  
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               Zatem homofobia jako jednostka nozologiczna istnieje zarówno w aspekcie 

probabilistycznym, jak i w praktyce terapeutycznej, co potwierdzają doniesienia Murphy’ego. 

Siłą rzeczy termin ten powinien być używany tylko w kontekście klinicznej diagnozy fobii. 

Nieuzasadnione redefinicje pojęcia 

              I tutaj zaczynają się problemy, bowiem w dyskursie publicznym termin na ogół bez 

głębszego teoretycznego i empirycznego uzasadnienia bywa redefiniowany, co dalej zilustruje 

szereg przykładów. Jak podaje Gregory Herek (2000), profesor psychologii z University of 

California w Davis, uznany autorytet w dziedzinie badań uprzedzeń wobec mniejszości 

seksualnych, termin homofobia po raz pierwszy został użyty przez dziennikarzy Jacka 

Nicholsa i Lige Clarke w czasopiśmie Screw (magazyn pornograficzny, istniejący do dzisiaj – 

uw. wł.)  w 1969 roku. Spopularyzował go amerykański psycholog i aktywista gejowski 

George Weinberg, który zresztą początkowo  nie był zdecydowany w jakim znaczeniu chce 

go użyć,  na określenie lęku doświadczanego przez homoseksualistów w wyniku presji 

wywieranej przez  heteroseksualne otoczenie czy odwrotnie. Ostatecznie w publikacji z 1972 

roku1  Weinberg (1972,  wydanie polskie 1991) określił  homofobię jako  „lęk przed bliskim 

kontaktem z ludźmi homoseksualnymi, a w przypadku tych ostatnich wstręt do samego 

siebie”.  Jak widać w definicji tej wyszedł on poza problem lęku, dodając autoagresję u 

homoseksualistów, co przyczyniło się później do rozwoju kontrowersyjnej koncepcji tzw. 

zinternalizowanej homofobii (ze względu na ograniczone miejsce w artykule wątek ten 

zasadniczo zostanie pominięty). Koncepcja Weinberga  miała charakter czysto teoretyczny, 

nie poparty  żadnymi badaniami empirycznymi. Niemniej jednak termin ten szybko zaczął 

zdobywać popularność, lansowany przez środowiska gejowskie i homofilne. Jednocześnie 

można zaobserwować dalsze definicyjne rozmywanie pojęcia, które było coraz bardziej 

„pompowane”, na ogół bez żadnego empirycznego uzasadnienia. Pisarz i działacz gejowski 
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Warren J. Blumenfeld (1992) wyróżnił cztery rodzaje homofobii: osobistą, instytucjonalną, 

interpersonalną i kulturową. W odniesieniu do tej koncepcji Breiner (2003) stwierdził: ”Nie 

ma osobistej, instytucjonalnej, interpersonalnej czy kulturowej homofobii. Terminy takie nie 

istnieją w uznanej naukowej literaturze (…) jest tylko jedna homofobia”.   Niemniej 

widoczny był proces dość swobodnego redefiniowania pojęcia, niestety   także wśród 

profesjonalistów, również w Polsce.  Znany seksuolog Zbigniew Lew-Starowicz (1999)   

opracowując hasło do Słownika encyklopedycznego. Miłość i seks  pisze: „Homofobia - silny 

lęk wobec osób tej samej płci, wiążący się z niepokojem co do własnej orientacji płciowej, z 

wrogością wobec gejów i lesbijek”.  Zmienione akcenty występują w opracowaniu hasła do 

Encyklopedii erotyki w której czytamy, że homofobia to „silny lęk wobec osób tej samej płci, 

wynikający z obawy przed ewentualną homoseksualnością własnego JA" (Lew-Starowicz, 

2001). Wnikliwą krytykę tego ujęcia przeprowadziła Bojarska (2010). Z kolei w  tekście z 

2005 roku  znajdziemy stwierdzenie: „Homofobia dotyczy osób o orientacji heteroseksualnej i 

przejawia się niepokojem, lękiem i poczuciem zagrożenia ze strony homoseksualistów” (Lew-

Starowicz i inni, 2005). Lew-Starowicz zdaje się ograniczać przyczyny tego  zjawiska do  

nierozwiązanych  konfliktów wewnętrznych. Pilecka (1999) wychodzi od określenia 

Weinberga, przy czym zdaje się akceptować ujęcie pochodzące od Hudsona i Rickettsa 

(1980), w którym  rozumienie pojęcia jest rozszerzone: „Homofobia z kolei oznacza 

emocjonalną reakcję, w grę wchodzi tutaj lęk, niepokój, gniew, poczucie dyskomfortu 

psychicznego, awersja. Jednostka doświadcza tych emocji w zetknięciu z homoseksualistami 

(s.129)”.  Często cytowany przez socjologów  brytyjski autor Anthony Giddens (2006, s.154) 

w definicji do lęku dodaje pogardę, wg tego autora homofobia to „lęk przed jednostkami 

homoseksualnymi i pogarda w stosunku do nich”. 

http://portalwiedzy.onet.pl/83842,,,,gej,haslo.html
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                Inne opracowania encyklopedyczne i słownikowe, ograniczmy się do dostępnych w 

internecie, raczej powiększają zamieszanie. W  Słowniku wyrazów obcych Kopalińskigo 

znajdujemy:  „Homofobia - lęk przed homoseksualistami albo wrogość w stosunku do nich 

(pobudzane przez infekcję AIDS atakującą początkowo tę społeczność)” 

(http://www.slownik-online.pl/kopalinski - pobrano 27.07.2011). W  Słowniku języka 

polskiego czytamy: „Homofobia - silna niechęć do homoseksualistów i homoseksualizmu” 

(http://sjp.pwn.pl – pobrano 27.07.2011).  W encyklopedii na portalu Interia.pl : „Homofobia 

- uprzedzenie do osób homoseksualnych objawiające się pogardą, nienawiścią lub agresją” 

(http://encyklopedia.interia.pl – pobrano 27.07.2011). W popularnej  i często przytaczanej  

Wikipedii, w której hasła redagują sami internauci znajdujemy określenie, iż homofobia to 

„postawa antyspołeczna charakteryzująca się uprzedzeniem, nienawiścią i wrogością wobec 

przedstawicieli mniejszości seksualnych, dyskryminowaniem ich” (http://www.pl. 

wikipedia.org.  –  pobrano 20.05.2011). Jak widać w określeniu tym zniknął problem lęku, a 

zaburzenie psychiczne  jakim jest każda fobia zostało przekształcone  na postawę społeczną, 

powiązaną z tak intensywnymi emocjami jak  wrogość i nienawiść.  Pojęcie postawy ma   

szeroką tradycję w psychologii. Najkrócej mówiąc przez postawę rozumie się stałe 

przekonania (wymiar poznawczo-racjonalny),  którym towarzyszą  określone emocje (wymiar 

emocjonalny), co ma przełożenie na konkretne zachowania (wymiar behawioralny).   

              W publikacjach środowisk gejowskich, tak na świecie, jak i w Polsce tendencja 

definiowania homofobii w kategorii postaw jest utrzymywana. Pomijając starsze publikacje 

poprzestańmy na opracowaniu  Sytuacja społeczna osób biseksualnych i homoseksualnych w 

Polsce. Raport za lata 2005 i 2006, wydany przez Kampanię Przeciw Homofobii i 

Stowarzyszenie Lambda.  Znajdujemy w nim następujące określenie:  „Homofobia to niechęć 

i negatywne emocje odczuwane wobec osób bi- lub homoseksualnych, nadmiernie uogólnione 

http://www.slownik-online.pl/kopalinski%20-%20pobrano%2027.07.2011
http://sjp.pwn.pl/slownik/2560733/homofobia
http://encyklopedia.interia.pl/obiekty/cc.html?hid=70557
http://encyklopedia.interia.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zachowanie_antyspo%C5%82eczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskryminacja_%28psychologia_spo%C5%82eczna%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskryminacja_%28psychologia_spo%C5%82eczna%29
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przekonania o cechach, najczęściej negatywnych, rzekomo charakterystycznych dla 

wszystkich przedstawicieli tej grupy oraz wynikające z tych emocji i przekonań zachowania 

polegające na odmiennym, najczęściej gorszym traktowaniu osób postrzeganych jako 

należących do tej grupy”. Definicja ta zawiera w sobie opis postawy  wskazując na 

przekonania, emocje i zachowania, tyle, że nie może odnosić się o prawdziwej homofobii.  W 

różnych opracowaniach  i drukach reklamowych tych środowisk z ostatnich lat określenie to 

jest na ogół powtarzane. Przytaczana jest także „Rezolucja w sprawie homofobii w Europie” 

Parlamentu Europejskiego z 2006 roku, w której  homofobię określa się  jako: 

„nieuzasadniony lęk i niechęć wobec homoseksualizmu oraz osób homoseksualnych, 

biseksualnych  i transseksualnych, oparte na uprzedzeniach podobnie jak rasizm, ksenofobia, 

antysemityzm i seksizm” (http://www.europarl.europa.eu/sides/ - pobrano 20.01.2011). W tej 

politycznej definicji najwyraźniej usiłowano połączyć tradycję psychiatryczną (problem 

irracjonalnego lęku) z budową społeczeństwa otwartego i wolnego od wszelkich  „-izmów” 

czyli uprzedzeń.  

             Celem niniejszego opracowania nie jest jednak polemizowanie z poszczególnymi 

ujęciami a próba ich uporządkowania i usystematyzowania.  Nasuwa się jednak spostrzeżenie, 

iż  w odniesieniu do homofobii obserwujemy sytuację swobodnego i zróżnicowanego jej   

definiowania, przy czym zdecydowana większość autorów ignoruje bądź nie dostrzega faktu, 

iż homofobia jest jednostką per se psychiatryczną.  

 

Problem homofobicznego lęku w badaniach przekrojowych – w stronę homouprzedzeń 

               Inny poważny argument na rzecz tezy, iż termin homofobia  nie jest adekwatny do 

szerokiego opisu społecznych postaw niechętnych  homoseksualizmowi pochodzi z badań 



11 

 

przekrojowych. Jeśli stosowanie tego pojęcia miałoby być zasadne w odniesieniu do osób 

odnoszących się negatywnie wobec homoseksualizmu to w rezultatach przeprowadzonych 

badań należałoby oczekiwać wysokiego wskaźnika lęku i to bez względu na płeć badanych.   

Tymczasem badania lęku  nie wykazują.  Przed omówieniem wyników kilka uwag o 

kwestionariuszach pomiarowych stosowanych w tym celu. W USA istnieje szereg narzędzi 

psychologicznych do  pomiaru uprzedzeń wobec homoseksualistów, wymieńmy je tutaj w 

kolejności chronologicznej:  

• Homophobia Scale (H-Scale) (Smith, 1971),  

• Attitude Toward Homosexuality Scale  (MacDonald, Huggins, Young i Swanson, 

1973), 

• Anti-Homosexual Scale (Dunbar, Brown i Amoroso, 1973), 

• Homophobia: The Quest for a Valid Scale ( Lumby, 1976), 

• Homosexuality Attitudes Scale  (Milham, San Miguel i Kellogg, 1976),  

• Heterosexual Attitudes Toward Homosexuality Scale (Larsen, Reed i Hoffman, 1980), 

•  Index of Attitudes Toward Homosexuals  (zamiennie używano też nazwy Index 

Of Homophobia) (Hudson i Ricketts, 1980),  

• Attitudes Toward Lesbians and Gay Men  (Herek, 1984), 

• Homosexuality Attitude Scale  (Kite i Deaux, 1986), 

• Gay and Lesbian Response Scale (Logan, 1996), 

• Modern Homonegativity Scale  (Morrison i Morrison, 2002) 
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              Według  O’Donohue i Caselles (2005) skala Smitha nie spełniała podstawowych 

standardów psychometrycznych, nie posiadała norm a interpretacja wyników opierała sie na 

arbitralnych granicach, co z czasem przyznał sam autor. Sytuację próbował korygować 

Lumby  wprowadzając do itemów opracowanych przez Smitha skalę Likerta, ale  rzetelność i 

trafność tego narzędzia także była kwestionowana. Autorzy proponują nie brać pod uwagę 

wyników badań opartych  na skalach  Smitha i Lumby’ego.   Lepsze walory psychometryczne 

wykazuje skala Hudsona i Rickettsa, która z założenia miała mierzyć wskaźniki reakcji 

afektywnych na homoseksualistów, jednak, zdaniem O’Donohue i Caselles (op.cit) trafność  

także tego narzędzia pozostaje dyskusyjna.  Do końca nie ma pewności czy mierzy ona 

wskaźniki emocjonalne łączone z homofobią czy też raczej postawy wobec 

homoseksualizmu. Podobne wątpliwości wobec tego kwestionariusza zgłosili  Rye i Meaney 

(2010). Autorzy ci przeprowadzili analizę psychometryczną najbardziej popularnych w USA 

narzędzi do pomiaru postaw wobec homoseksualizmu, a są to ich zdaniem skale Hudsona i 

Rickettsa, Hereka  oraz  Morrisona i Morrison. Pozostałe nie zdobyły większej popularności. 

Celem badania Rye i Meaney’a była psychometryczna weryfikacja rzetelności i trafności oraz 

wskaźników korelacji.  Herek (1984), zgodnie z własną koncepcją,  stworzył  test do pomiaru 

uprzedzeń  wobec gejów i lesbijek.  Morrison i Morrison rozumieją  homonegatywizm 

również  jako uprzedzenie, przy czym kanadyjscy autorzy  największy nacisk położyli na 

poznawcze aspekty badania postaw. Badania Rye i Meaney’a przeprowadzone na wielkich, 

normatywnych próbach, wykazały dobre walory psychometryczne  wszystkich 

kwestionariuszy, a pewnym zaskoczeniem okazały się wysokie współczynniki korelacji 

pomiędzy skalą Hudsona i Rickettsa a dwoma pozostałymi narzędziami, co zdaniem autorów 

świadczy o tym, iż kwestionariusz ten  mierzy nie tyle emocjonalne reakcje, co podobnie jak 

dwa pozostałe, odniesienia poznawcze.  Ze względu na dynamicznie zmieniające się na 

przestrzeni ostatnich dziesięcioleci społeczne postawy autorzy rekomendują do badań  w 
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pierwszej kolejności Współczesną Skalę Homonegatywizmu  Morrisona i Morrison jako 

najbardziej   miarodajną.  Warto zwrócić uwagę, że wśród kwestionariuszy  pomiarowych 

tworzonych przez północnoamerykańskich psychologów pojęcie homofobii w tytule pojawiło 

się raptem trzy razy,  po raz ostatni w 1980 roku. Jest to spostrzeżenie, które pokazuje 

trudności profesjonalistów z konceptualizacją homofobii, a w zasadzie zaniechanie takich 

prób i zdecydowane przesunięcie akcentów w stronę badania uprzedzeń.2  Jednak wydaje się, 

że  największa trudność przy tworzeniu kwestionariuszy do pomiaru uprzedzeń wobec gejów 

i lesbijek wiąże się z brakiem rzeczywistych grup klinicznych, co musi skutkować 

wątpliwościami przy ustalaniu  przede wszystkim trafności teoretycznej (i wewnętrznej) oraz 

norm.  Warto o tym pamiętać, gdy zapoznajemy się z rezultatami różnych badań.   

Haaga (1991), analizując różnice pomiędzy tym, co stereotypowo określane jest 

mianem homofobii a prawdziwymi fobiami stwierdza, iż w rzeczywistych fobiach 

komponentem emocjonalnym jest lęk, podczas, gdy w „homofobiach” najprawdopodobniej 

dominuje gniew.   Haaga (1991) konkluduje: „W rezultacie homofobia na poziomie 

opisowym wydaje się bardziej uprzedzeniem niż fobią” (s.172) 

Herek dostrzegł  trudności konceptualizacyjne i metodologiczne zarówno na 

podstawie własnych badań z 1994r., jak i  dokonując przeglądu badań empirycznych innych 

autorów.  Autor stwierdza, iż badania wykazują jednoznacznie, że głównymi emocjami 

doświadczanymi przez osoby heteroseksualne wobec homoseksualnych są gniew (anger) i 

wstręt, obrzydzenie (disgust) (zob. Bernat, Calhoun, Adams i Zeichner, 2001; Ernulf i Innala, 

1987; Haddock, Zanna i Esses, 1993; Herek, 1994; Van de Ven, Bornholt i Bailey, 1996, za: 

Herek, 2004). Na znikomą rolę lęku  a dominującą wstrętu w odniesieniu do 

homoseksualistów wskazują tez badania irlandzkich autorów Richmond i McKenna (1998).  
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Gniew i wstręt bardziej niż lęk zdają się być podstawą wszelkich społecznych 

uprzedzeń wobec mniejszościowych grup seksualnych  (zob. Mackie, Devos i Smith, 2000; 

Rozin, Lowery, Imada i Haidt, 1999; Smith, 1993, za: Herek, 2004). Potwierdzają to także 

badania nad kryminalnymi aktami przemocowymi wobec tych grup, które wskazują na 

mechanizmy dehumanizacji, obrzydzenia i złości wobec homoseksualistów, a nie lęku  

(Herek i Berrill, 1992). Analiza badań doprowadza Hereka do odrzucenia  terminu 

homofobia, na określenie omawianych zachowań proponuje on pojęcie uprzedzenia seksualne 

(sexual prejudice). 

Colleen R. Logan (1996) zauważyła, iż w dzisiejszych czasach już nikt nie boi się 

homoseksualistów  ani „zarażenia się” homoseksualizmem. Badania przeprowadzone za 

pomocą Gay and Lesbian Response Scale na blisko 400 studentach i studentkach University 

of Virginia nie wykazały komponentu lękowego w ich postawach wobec osób 

homoseksualnych.  W tym kontekście nie wystąpiły też istotne różnice dotyczące płci 

badanych.  Logan stwierdza, iż  szerokie stosowanie terminu homofobia  do opisu  

antyhomoseksualnych postaw  jest nieścisłe i niewłaściwe, a termin ten   powinien być 

używany wyłącznie  do opisu zachowań  tych nielicznych osób, które wykazują  prawdziwe 

objawy  fobii w stosunku do gejów i lesbijek.  Zdaniem Logan  antyhomoseksualne reakcje 

należą do kategorii uprzedzeń i na określenie takich postaw zaleca  stosowanie terminu 

homouprzedzenia (homoprejudice).  

W Polsce badania nad lękową komponentą uprzedzeń wobec homoseksualistów 

przeprowadziła gdańska psycholog  Bojarska-Nowaczyk (2005).  Za pomocą  kwestionariusza 

własnej konstrukcji Skala Postaw wobec Gejów i Lesbijek (SGL) i często stosowanego w 

psychologii kwestionariusza ISCL-STAI Spielbergera, Goruscha, Lushene’a do pomiaru 

poziomu lęku jako stanu i cechy osobowości autorka poszukiwała nasilenia tychże w 
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postawach do homoseksualistów. Badania  wykazały bardzo słabe nasilenie lęku, również bez 

widocznych różnic międzypłciowych,  w rezultacie autorka konkluduje: „Definiowanie 

homofobii jako lęku wydaje się zatem nieuprawnione. (…) Ujęcie homofobii jako 

uprzedzenia jest szersze i wydaje się znacznie bardziej trafne” (s.12). Znana z zaangażowania 

w obronę praw mniejszości seksualnych autorka nie rezygnuje jednak z posługiwania się 

pojęciem homofobii,  dokonuje natomiast jego przedefiniowania.    

Prezentacja przytoczonych badań prowadzi  do innych wniosków. Termin homofobia 

jest pojęciem do diagnozy zaburzeń  klinicznych zaliczanych do grupy fobii. Stosowanie tego 

określenia w odniesieniu do wszystkich osób negatywnie nastawionych do homoseksualistów 

jest całkowicie nieuzasadnione. W zasadzie wśród badaczy nie ma sporu o rolę lęku wśród 

osób uprzedzonych do homoseksualistów, lęk nie występuje, dominują  inne emocje na czele  

ze wstrętem i gniewem. Propozycja Logan aby stosować termin homouprzedzenia  na 

określenie dyskryminacyjnych zachowań wobec seksualnych mniejszości wydaje się zatem 

najlepszym rozwiązaniem.  Propozycja ta semantycznie w pełni komponuje się z 

dotychczasowym rozumieniem uprzedzeń w psychologii.  Aronson, Wilson i Akert (1997) 

przez uprzedzenie rozumieją wrogą bądź negatywną postawę dotyczącą wyróżniającej się 

grupy ludzi, opartą wyłącznie na ich przynależności do tej grupy. Dla Zimbardo (2002, s. 

743) uprzedzenie to  „wyuczona postawa wobec pewnego obiektu, której składnikami są: 

negatywna emocja, negatywne przekonania usprawiedliwiające tę postawę  oraz intencja 

behawioralna - dążenie do unikania, kontrolowania, podporządkowania lub wyeliminowania 

tego obiektu”. Nie wdając się w tym miejscu w analizę etiologii tych mechanizmów pojęcie 

homouprzedzenia wydaje się najbardziej adekwatnym  opisem postawy niechętnej czy nawet  

wrogiej wobec homoseksualistów.  Jak pokazują badania emocjonalnymi komponentami  

homouprzedzeń  są wstręt, złość, gniew, obrzydzenie, poczucie dyskomfortu, chęć izolacji. W 
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konsekwencji z takimi emocjami mogą wiązać się  zachowania dyskryminacyjne, lżenie, 

poniżanie, wyszydzanie, izolowanie, akty agresji, mobbing.      

Homosceptycyzm – niezgoda bez dyskryminacji 

             Dwa omówione powyżej terminy nie wyczerpują jednakże możliwych reakcji na 

homoseksualizm. Oprócz jednostek reagujących chorobliwą fobią lub homouprzedzeniami  

jest  jeszcze miejsce na inny wariant postaw, być może społecznie najbardziej licznych. 

Mowa tu o osobach, które  nie akceptują homoseksualizmu jako sposobu na życie, uważają go 

za aberrację od norm ukształtowanych przez naturę,3 z  dystansem przyjmują afirmatywne 

deklaracje gejów i lesbijek,  ale nie  oznacza to, że osoby te podejmują wobec 

homoseksualistów działania dyskryminacyjne i przemocowe. Zapytałem w chwili pisania 

tego tekstu swojego heteroseksualnego syna, studenta filozofii, nastawionego do 

homoseksualizmu sceptycznie:  „Znasz jakiegoś homoseksualistę? – Tak, to ktoś, kto wręcz 

emanuje swoją homoseksualnością, ale zwyczajnie go lubię”. Relacja taka jest możliwa, co 

per analogiam   potwierdzi wielu terapeutów lecznictwa odwykowego i prowadzonych przez 

nich rodzin, mających duże doświadczenia w zmianie polegającej na zaprzestaniu picia przez 

uzależnionego. Jednym w wiodących haseł terapii odwykowej, wspólnym i dla terapeutów i 

dla członków leczonych rodzin  jest przesłanie „Nie jestem przeciwko tobie, ale przeciwko 

twojemu piciu”. Kluczem do powodzenia, zarówno w interwencjach kryzysowych, jak i w 

trakcie terapii ambulatoryjnych, jest umiejętne połączenie podejścia rozumiejącego 

wywodzącego się od Rogersa  z asertywną niezgodą na dotychczasowy tryb życia oparty na 

piciu, co jest trudne, ale możliwe: „Wymaga to od terapeuty umiejętności integrowania 

życzliwej i akceptującej postawy wobec pacjenta z konsekwentnym konfrontowaniem go z 

faktami szkód i zagrożeń, które występują w jego życiu…” (Mellibruda, Sobolewska-

Mellibruda, 2006, s.206). I dalej: „Krytyczna ocena zachowań nie powinna być 
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automatycznie utożsamiana z deprecjonowaniem osoby i negowaniem jej subiektywnego 

doświadczenia, często przepełnionego cierpieniem i bezsilnością wobec mechanizmów 

sterujących jej zachowaniem” (op.cit., s.211). Współczesna terapia odwykowa jest  dobrze 

ustrukturowana   i  efektywna.  Lektura wspomnień byłych homoseksualistów, którzy 

dokonali zmiany swych preferencji na heteroseksualne4 (relacje takie zamieszcza np. 

Aardweg, 1999, 2007), nie pozostawia wątpliwości, że są to osoby dalekie od jakichkolwiek 

form dyskryminacji wobec swoich byłych towarzyszy. O swej dramatycznej drodze życiowej 

obrazowo pisze Richard Cohen (2002) były gej,  a obecnie terapeuta zaangażowany w pomoc 

terapeutyczną innym homoseksualistom. Nie ma żadnego uzasadnienia by osoby takie 

określać mianem homofobów  czy homouprzedzonych.  Wyrażają oni swój krytycyzm wobec  

homoseksualnego stylu życia, ale nie wobec osób.   Na określenie takich postaw nasuwa się 

termin homonegatywizm, ale problem polega na tym, że ma on już w piśmiennictwie swoje 

konotacje, zresztą mocno zróżnicowane.  Hudson i Ricketts (1980) posługiwali się 

określeniem homonegatywizm do opisu systemu wartości  gejów, przekonanych, że ich styl 

życia jest gorszy od heteroseksualnego.  W tym samym sensie  tego terminu  używał Plummer 

(1995).  W nawiązaniu do tych mechanizmów pojawiło się określenie zinternalizowanej 

homofobii popularyzowane przez badaczy i aktywistów  gejowskich (np. Cody i Welch, 

1997;  Williamson, 2000). Prawdopodobnie do tych autorów  nawiązuje Lew-Starowicz 

(1999), gdy określa homonegatywizm jako tendencje homoseksualistów do zaprzeczania 

własnemu homoseksualizmowi. Niemniej główny nurt w stosowaniu  pojęcia 

homonegatywizmu  poszedł w kierunku synonimicznego utożsamiania go z homofobią 

rozumianą jako uprzedzenie (zob.; Richmond, McKenna, 1998; Morrison, Morrison, 2002; 

Herek, 2007), co zresztą ilustruje poziom terminologicznego zamieszania w tej dziedzinie. 

Aby go nie powiększać poprzez wprowadzenie kolejnej definicji homonegatywizmu 

proponuję termin homosceptycyzm (łac. scepticus 'sceptyczny'; człowiek sceptyczny – 
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wątpiący, niedowierzający, za: http://www.slownik-online.pl/kopalinski) na określenie 

postawy cechującej  się  negatywnymi przekonaniami na temat homoseksualnego stylu życia, 

ale neutralnym lub pozytywnym odniesieniem emocjonalnym i neutralnymi lub pozytywnymi 

zachowaniami wobec homoseksualistów.  Podkreślić trzeba rozróżnienie pomiędzy brakiem  

akceptacji dla homoseksualnych  zachowań, ale nie dla osoby.  Homosceptykami byłyby więc 

osoby przekonane, że homoseksualizm to wybór gorszej drogi życiowej niż heteroseksualizm, 

czemu towarzyszy raczej współczucie niż potępienie. Postawę taką precyzyjnie wyraził  

R.Cohen (2002):  „Homoseksualizm nie jest wesoły (gay) ani zły (bad), ale smutny (sad)”. 

 

Podsumowanie 

Stosowanie terminu homofobia na oznaczenie postaw niechętnych zachowaniom 

homoseksualnym jest bezpodstawne.  Pojęcie to winno być używane na określenie 

psychiatrycznej jednostki chorobowej zaklasyfikowanej do grupy fobii zgodnie z 

klasyfikacjami ICD-10 i DSM-IV. Jak wykazano w tekście zaburzenia takie istnieją, choć 

odnotowano niewiele przypadków, których większość miała charakter psychotyczny. 

Stosowanie tego terminu powinno być wyłączną  domeną psychiatrów i psychologów w 

procesie diagnozowania  zaburzeń  i chorób psychicznych.  

Dlaczego więc wielu autorów, w tym psychiatrów i psychologów,  nie rezygnuje ze 

stosowanie pojęcia homofobia  na określenie postaw wobec homoseksualistów? Wydaje się, 

że można wskazać kilka przyczyn. Pierwsza z nich to pewna inercja intelektualna, termin 

zdobył już określoną popularność  i  jest często używany w publicystyce, zarówno w polskiej 

jak i zagranicznej.  W naszym kraju jest niewiele fachowych publikacji na ten temat i 

wszędzie do tej pory określenie to było stosowane, więc w grę może wchodzić inercyjny 

http://www.slownik-online.pl/kopalinski
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czynnik  „skoro używają go inni mogę i ja”. Nie bez znaczenia wydaje się  wpływ mediów, w 

których termin ten, zwłaszcza w ostatnich latach, jest wszechobecny. Wreszcie trzeba 

dopuścić świadome działanie homofilne, służące wspieraniu mniejszości seksualnych w 

realizacji ich celów.  Termin ten był z premedytacją wprowadzany do dyskursu społecznego 

przez aktywistów gejowskich (por. Kirk, Madsen, 1989; Weinberg, 1991), mimo, iż mieli oni 

świadomość jego kontrowersyjności.   Mechanizm ten opisuje także Herek (2004).  

                Konsekwencją  nader swobodnego definiowania homofobii okazała  się praktyka, w 

której  środowiska gejowskie i homofilne opatrują etykietą homofoba każdego kto ma inne 

zdanie, zarówno tych, którzy czują się nieswojo w towarzystwie homoseksualistów, jak i 

tych, którzy z przyczyn psychologicznych, moralnych czy religijnych nie akceptują praktyk 

homoseksualnych, jak i tych, którzy prywatnie mogą popierać  homoseksualizm, ale 

poproszeni o publiczne poparcie nie uczynią tego. Można zauważyć powstawanie błędnego i 

niebezpiecznego stereotypu.  W publicystyce, na portalach i blogach gejowskich wszystkich 

odmiennie myślących, bez względu na motywacje i konsekwencje takich postaw  opatruje się   

etykietą homofoba,  ich wypowiedzi kataloguje się i wydaje w specjalnych opracowaniach 

wrzucając wszystkich „do jednego worka”, począwszy od nazistów poprzez współczesnych 

polityków a na Janie Pawle II i Benedykcie XVI kończąc (zob.   Homofobia po polsku, pod 

red. Sypniewskiego i Warkockiego (2004); Raport o homofobicznej mowie nienawiści w 

Polsce, pod red. Czarneckiego (2009);  Sytuacja społeczna osób biseksualnych i 

homoseksualnych w Polsce. Raport za lata 2005 i 2006, pod red. Abramowicz (2007); 

Brunatna Ksiega. Raport 2009-2010, w opr. Kornaka (2011);  n.b. według tych samych 

schematów są opracowane skrupulatnie hasła w Wikipedii). Zestawieniom tym można 

zarzucić  podejście niezbyt subtelnie zróżnicowane. Obok niewątpliwe słusznego 

wskazywania postaw rasistowskich i agresywnie dyskryminacyjnych etykietą homofoba 
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określa się po prostu każdego, kto nie ma afirmatywnego stosunku do roli i miejsca  

homoseksualistów we współczesnym świecie (np. w 2010 roku głośna krytyka minister 

Radziszewskiej za poparcie szkoły katolickiej, która nie chciała zatrudnić u siebie jako 

nauczycielki zdeklarowanej lesbijki). Stereotypowe operowanie terminami takimi jak 

homofobia i homofob w gruncie rzeczy spłaszcza i prymitywizuje dyskurs społeczny, 

wywołuje odruchy  protestu u osób nastawionych bardziej konserwatywnie.  Pozostaje 

zaapelować do środowisk homofilnych, a w tym, a może przede wszystkim do środowisk 

gejowskich, o porzuceniu w swojej publicystyce terminu „homofobia” czy „homofob”   na 

określenie wszystkich oponentów. Po pierwsze dlatego, że stosowanie tego terminu w 

polemikach społecznych jest medycznie nieuprawnione, a po drugie w gruncie rzeczy 

obraźliwe i agresywne, bo przecież ktoś, kto „jest dotknięty”  taką czy inną fobią  nie do 

końca kontroluje swoje zachowanie, zatem nie może być pełnoprawnym partnerem dialogu, 

powinien poddać się leczeniu…  Operowanie taką etykietą, nierzadko jak przysłowiowym 

cepem, nie przysłuży się burzeniu murów i tworzeniu klimatu do porozumienia  między 

heteroseksualną większością a homoseksualną mniejszością,  wręcz odwrotnie. A przecież 

chyba nie o to chodzi…   

               Wyrażam przekonanie, że przedstawiona  propozycja może mieć także pozytywne 

społeczne następstwa. Zadowoli psychiatrów i psychologów, ponieważ  stosowanie terminu 

homofobia zostanie poprawnie  ograniczone do  dziedziny klinicznej diagnozy. Gdyby  

środowiska  gejowskie i homofilne  w walce z dyskryminacją i prześladowaniami  zaczęły 

stosować termin homouprzedzenia  na określenie tych praktyk  byłoby to  uzasadnione  i 

naukowo poprawne, a przy okazji nikt nie poczułby się obrażany agresywną etykietą 

homofoba. Wreszcie wszyscy, którzy  z przyczyn moralnych czy religijnych nie akceptują 
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homoseksualnego stylu życia, ale są dalecy od jakichkolwiek zamiarów dyskryminacji osób 

homoseksualnych będą mogli o sobie otwarcie powiedzieć, że są homosceptykami. 
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PRZYPISY 

                                                            
1 W  1973r. Amerykańskie  Towarzystwo  Psychiatryczne wykreśliło  homoseksualizm  z  listy  chorób  i  zaburzeń 
psychicznych.  
2  Po wpisaniu do platformy  EBCSO hasła „homophobia” pojawia się  13 484 rekordów za lata 1955 ‐2011 (stan 
na 29.07.2011) co pokazuje dynamikę badań światowych,  głównie amerykańskich w tej dziedzinie. Nie sposób 
zapoznać się ze wszystkimi. Lektura szeregu tekstów  i streszczeń z  lat 2000 – 2010 z terminem homofobia w 
tytule doprowadza jednak do spostrzeżenia, że autorzy badali de facto homouprzedzenia, choćby ze względu na 
zastosowane  narzędzia  badawcze  i  badane  grupy,  najczęściej  studenckie. W  żadnym  tekście  nie  znalazłem 
pierwotnie wyodrębnionej grupy klinicznej.       

3 Przyczyny takich postaw mogą być różne, od  konformistycznego ulegania poglądom większości po 
konserwatywne  poglądy  polityczne  i  przekonania  religijne,  to  wątek  na  oddzielne  opracowania, 
zresztą  także  podejmowane  przez  badaczy.    Dla  toczonych  w  tekście  rozważań  to  wątek 
drugoplanowy. 

4  Używam  tych  sformułowań  świadomie,  zdając  sobie  sprawę,  iż  nie  są  one  akceptowane  przez 
środowiska gejowskie. Problem genezy homoseksualizmu, możliwości   reorientacji, pojęcia takie  jak 
„gen  homoseksualny”,  orientacja  seksualna,  preferencje  seksualne,  stanowisko  APA    ‐  będą   
przedmiotem oddzielnego opracowania. 

 

HOMOPHOBIA, HOMOPREJUDICE OR HOMOSCEPTICISM ? 

Andrzej Margasiński 

Jan Dlugosz University in Czestochowa 

 

Abstract: 

The survey is devoted to analysis of homophobia, homoprejudice, homonegativism. In 
relation to modern classification of diseases and psychological disorders ICD‐10 and DSM‐IV, 
the  notion of homophobia is improperly redefined in wide social discourse. On the basis of 
worldwide writings, the author proposes the usage of homophobia term exclusively in 
relation to a clinic unit of the phobia group. In relation to discrimination attitudes, marked 
with hostility and aggression towards sexual minorities, it is legitimate to use the notion of 
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 homoprejudice, while in relation to people who do not accept homosexuality but do not 
show hostile, discriminatory behaviour in private and social relations, the notion of 
homosceptcism is proposed, as opposed to homonegativism, the term which has already 
been used in writing with the opposing meanings. 
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