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Jesteśmy zaszczyceni, że powierzono 
nam radość i odpowiedzialność 
wychowywania naszego syna, 

Josepha juniora, któremu z miłością 
dedykujemy tę książkę.
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PODZIĘKOWANIA

Chcemy podziękować Leli Gilbert za umiejętne i�cierpliwe przygo-

towanie pierwszego szkicu tej książki. Serdeczne podziękowania kie-

rujemy także do Dona Schmierera za zachętę, wsparcie, wiarę w�zna-

czenie książki dla rodziców, i�pewność, że doprowadzimy tę pracę do 

końca. Jesteśmy szczególnie wdzięczni Richardowi Wylerowi, który 

pozwolił na obszerne cytowanie inspirujących przykładów ze swojej 

strony internetowej www.peoplecanchange.com. 
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WPROWADZENIE

Dla rodziców. Ku przestrodze

Dwudziestopięcioletni Jacob przez kilka miesięcy leczył się na depre-

sję, spowodowaną niechcianym homoseksualizmem. Pewnego dnia, 

z�powodu smutku i�gniewu, zwrócił się do swojej matki. 

Powiedziałem jej: „Mamo, widziałaś, jak bawiłem się lalkami Bar-
bie. Pozwoliłaś, abym się malował i�stał godzinami przed lustrem, 
układając sobie fryzury. Moi bracia nigdy nie robili takich rzeczy. 
Dlaczego mnie nie powstrzymałaś? Co wtedy myślałaś?”. Nie mam 
wątpliwości, że mama chciała dla mnie jak najlepiej. Ale nie miała 
nic do powiedzenia. Po prostu stała i�patrzyła na mnie, oszołomiona 
i�zapłakana.

Przez wiele lat pracowałem z� mężczyznami, którzy byli głęboko 

niezadowoleni ze swoich skłonności homoseksualnych. Nie odpowia-

dało im życie geja i� podejrzewali, że źródłem ich homoseksualnych 

odczuć były w�pewnym stopniu wydarzenia z�dzieciństwa. 

Niniejsza książka bezpośrednio wypływa z�tego, czego nauczyłem 

się w� ciągu dwudziestu lat pracy z� mężczyznami, którzy próbowali 
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zrozumieć przyczynę swoich skłonności homoseksualnych i�stopnio-

wo się od nich uwolnić. Wiele, wiele razy mężczyźni ci opowiadali mi, 

czego brakowało im w�dzieciństwie.

Opowieści o�życiu, które słyszę każdego dnia od mężczyzn takich 

jak Jacob, od lat walczących o� uwolnienie się z� homoseksualizmu, 

zazwyczaj zawierają bolesne wspomnienia dotyczące dezorientacji 

płciowej (zaburzeń tożsamości płciowej). Faktem jest, że istnieje silny 

związek pomiędzy nieakceptacją własnej płci w�dzieciństwie u�chłop-

ców a�ich dorosłym homoseksualizmem. Większość mężczyzn, którym 

doradzam, nie było tak bardzo zniewieściałych w�dzieciństwie jak Ja-

cob, nie bawili się lalkami i�nie ubierali się jak dziewczynki. Ale po-

dobnie występowały u�nich oznaki konfl iktu i�wątpliwości dotyczące 

określenia swojej płci; szczególnie odczucie paraliżującego strachu, że 

w�jakimś sensie nie pasują do innych chłopców.

Jest też kwestia ich rodziców – w�zdecydowanej większości bar-

dzo kochających swoje dzieci i�życzących im jak najlepiej – ale często 

lekceważących wczesne znaki ostrzegawcze i�czekających zbyt długo 

z� szukaniem pomocy. Jednym z� powodów takiego stanu rzeczy jest 

fakt, że psycholodzy i�psychiatrzy nie mówią im prawdy o� zaburze-

niach tożsamości płciowej ich dzieci. Rodzice nie mają pojęcia, co – 

jeśli cokolwiek – powinni z�tym zrobić.

Utrwalanie stereotypów płciowych?

Nie możemy się zgodzić z�osobami – chociaż wiele z�nich to specja-

liści od zdrowia psychicznego – które twierdzą, że każdy z�nas „może 

być, kim chce” w�zakresie tożsamości płciowej czy orientacji seksual-

nej. Uważają, że bycie gejem lub lesbijką nie wywiera na konkretne 

osoby głębszego wpływu, nie oddziałuje na naszą kulturę ani na całą 
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ludzką rasę, że nasza anatomia nie ma nic wspólnego z�naszym prze-

znaczeniem. Twierdzą, że kiedy pomagamy naszym dzieciom wrastać 

bardziej w�męskość lub kobiecość, do których są stworzone, to utrwa-

lamy przestarzałe stereotypy płciowe. 

Jednak rasa ludzka została zaprojektowana w�ten właśnie sposób: 

są mężczyźni i� kobiety; nie ma trzeciej płci. Co więcej, cywilizacja 

ukazała nam, że naturalna ludzka rodzina (ojciec, matka i�dziecko), 

z�wszystkimi swoimi wadami i� tak jest najlepszym możliwym miej-

scem rozwoju przyszłych pokoleń. Czy naprawdę źle to pojmowaliśmy 

przez setki lat? Odrzucimy całą historię na rzecz najnowszego progra-

mu telewizyjnego o�wspaniałościach transwestytyzmus1?

Jeden z�wybitnych psychoanalityków, dr Charles Socarides, stwier-

dza: „Rodzice nigdy nie mówią »Nie ma dla mnie różnicy, czy moje 

dziecko jest homo- czy heteroseksualne«”2. Gdyby mieli wybór, więk-

szość rodziców wolałaby, aby ich dziecko nie miało skłonności homo-

seksualnych. W�kręgach intelektualistów modny jest pogląd, że jako 

osoby ludzkie nie mamy wrodzonej „ludzkiej natury”, dlatego istotą 

bycia człowiekiem jest wolność w�defi niowaniu samego siebie według 

własnego życzenia. Lecz co dobrego może przynieść nam ta wolność, 

jeśli jest ona sprzeczna z�tym, kim jesteśmy? Pewnych rzeczy, o�któ-

rych toczymy dyskusje, nie da się redefi niować. Jeśli rzeczywiście nor-

mą jest „to, co funkcjonuje zgodnie z�przeznaczeniem” – a�uważamy, 

że to prawda – to natura wzywa nas do wypełnienia naszego przezna-

czenia jako mężczyzn i�kobiety. 

W tej publikacji będziemy używać zamiennie terminów: preho-
moseksualny, konfl ikt między płcią biologiczną a�psychologiczną, dezorientacja 

1 Literą „s” zaznaczono terminy i skróty wyjaśnione w Słowniczku na końcu książki 
(przyp. red.).

2 Ch.W. Socarides, Homosexuality: A�Freedom Too Far, Adam Margrave, Phoenix 
1995.
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płciowa, zaburzone poczucie płci. Każdy z�tych stanów może w�rezulta-

cie doprowadzić do homoseksualizmu. Zaburzenie tożsamości płciowej
(GIDs) to określenie zaburzenia psychicznego, które jest przykładem 

tych samych, wewnętrznych problemów, co konfl ikt między płcią bio-

logiczną a�psychologiczną. Dziecko mające GID jest niezadowolone ze 

swojej biologicznej płci. Wiele dzieci, które opisujemy w�kontekście 

rozwoju ich homoseksualizmu, nie spełnia dokładnych kryteriów dia-

gnostycznych GID, jednak pojawiają się u�nich niepokojące sympto-

my, sygnalizujące konfl ikt między płcią biologiczną a�psychologiczną 

i�homoseksualizm.

W niezgodzie z�psychologią

Dzisiejsze media przekazują przesłanie zachęcające człowieka do 

odkrycia swojej homoseksualnej lub biseksualnej tożsamości. „Czyż 

różnorodność seksualna nie jest cudowna?” – pytają. Wielu producen-

tów telewizyjnych i�fi lmowych (niektórzy z�nich to geje) próbuje nas 

przekonać wyidealizowanymi historiami o�ujawnieniu swojej orientacji 

(coming outs). Uważamy, że ich wysiłki to źle ukierunkowane próby 

wspierania dramatycznego położenia, w�jakim znalazło się zbyt wielu 

młodych ludzi. 

Oczywiście, przyjmując ten punkt widzenia, jestem3 często w�opo-

zycji wobec przedstawicieli mojej profesji. Ci, którzy nie zgadzają się 

ze mną, powołują się na decyzję z�1973 roku, podjętą przez Amery-

kańskie Towarzystwo Psychiatryczne (APAs), dotyczącą usunięcia 

homoseksualizmu z�Podręcznika diagnostyczno-statystycznego zaburzeń psy-

3 Kiedy narracja jest prowadzona w� liczbie mnogiej, oznacza to myśl obojga au-
torów, kiedy zaś w�liczbie pojedynczej, oznacza to wypowiedź Josepha Nicolosiego.
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chicznych (DSMs) oraz stwierdzenie: homoseksualizm jest normalny. 

Decyzja ta została podjęta (co przyznają nawet niektórzy działacze 

gejowscy) pod silną presją polityczną, wywołaną aktywnością środo-

wisk gejowskich4. Usunięcie homoseksualizmu z�listy zaburzeń zraziło 

badaczy do poszukiwań naukowych i� rozwijania form terapii. Kiedy 

stało się „powszechnie wiadome”, że homoseksualizm „nie jest za-

burzeniem”, lekarze byli zniechęceni – i� w wielu przypadkach nie-

zdolni – do prezentowania odmiennej opinii lub przedstawiania prac 

naukowych na spotkaniach branżowych. Wkrótce potem czasopisma 

naukowe przestały pisać na temat homoseksualizmu jako problemu 

rozwojowego. Od tego czasu Amerykańskie Towarzystwo Psycholo-

giczne nie chce współpracować na żadnym polu z�Krajowym Stowa-

rzyszeniem na rzecz Terapii i�Badań Homoseksualizmu (NARTHs), 

ponieważ nie zgadza się z�poglądem NARTH, że homoseksualizm jest 

zaburzeniem rozwojowym. Co więcej, uznaje, że tego rodzaju postawa 

naukowa „przyczynia się do wzbudzania klimatu uprzedzeń i�dyskry-

minacji, którego podmiotem są geje, lesbijki i�biseksualiści”5.

Cisza, która zapanowała wśród naukowców, nie została spowodo-

wana doniesieniami naukowymi ukazującymi homoseksualizm jako 

zdrowy wariant ludzkiej seksualności. Raczej stało się modne zanie-

chanie dyskusji o�homoseksualizmie jako o�problemie. Homoseksu-

alizm relacjonowano i�omawiano jak wieczorne wiadomości, jak coś, 

co „po prostu jest”, jak pogoda na następny dzień. Ronald Bayer, na-

ukowiec z�Hastings Center for Ethics w�Nowym Jorku, podsumował 

to tak: „Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne stało się ofi arą 

tego burzliwego okresu, kiedy elementy wywrotowe zagrażały upo-

4 S. LeVay, Queer Science, MIT Press, Cambridge 1996, s. 224.
5 C. Anderson, Biuro do spraw lesbijek, gejów i�biseksualistów, Amerykańskie To-

warzystwo Psychologiczne, list do NARTH, 8 sierpnia 2001.



14

D
ZI

E
C

KO
 A

 S
K

ŁO
N

N
O

Ś
C

I 
H

O
M

O
S

E
KS

U
A

LN
E

litycznieniem każdego aspektu amerykańskiego życia społecznego. 

Wściekły egalitaryzm przymusił ekspertów z� dziedziny psychiatrii, 

by negocjowali uznanie patologicznego statusu homoseksualizmu 

z� samymi osobami homoseksualnymi”. Efekt – usunięcie homosek-

sualizmu z� podręcznika zaburzeń psychicznych – nie był wynikiem 

racjonalnego procesu naukowego, „ale akcją wymuszoną przez klimat 

ideologiczny tamtych czasów”6. 

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Przed decyzją APAs z� roku 1973 próby zapobiegania homoseksu-

alizmowi były normalną, akceptowaną praktyką. Homoseksualizm 

traktowano jako zaburzenie, a�zaburzonego rozwoju identyfi kacji sek-

sualnej winno się unikać, o�ile jest to możliwe. Dzisiaj wiemy, że nad-

szedł czas, by powrócić do zapobiegania homoseksualizmowi i�w tym 

właśnie celu napisaliśmy tę książkę.

Poza klasyczną pozycją z� 1968 roku Growing Up Straight Petera 

i�Barbary Wydenów, napisano na ten temat niewiele książek dla rodzi-

ców. Od czasu usunięcia homoseksualizmu z�DSM jedyną pozycją do-

tyczącą zapobiegania, napisaną przez klinicystę, jest Growing Up Stra-
ight: What Every Family Should Know About Homosexuality dr. George’a 

Rekersa (Moody Press, Chicago 1982). Ostatnio ukazała się książka 

skierowana do rodzin chrześcijańskich autorstwa Dona Schmierera An 
Ounce of Prevention (Word, Nashville 1998), która prezentuje udoku-

mentowane naukowo porady doświadczonego duszpasterza.

6 R.V. Bayer, Homosexuality and American Psychiatry: The Politics of Diagnosis, 
BasicBooks, Nowy Jork 1981, s. 3–4.
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Mamy nadzieję, że nasza publikacja Dziecko a�skłonności homoseksual-
ne. Poradnik dla rodziców również odpowie na tę wzrastającą potrzebę. 

Większość rodziców dzieci prehomoseksualnych, którzy do nas przy-

chodzą, to ludzie wierzący – katolicy, protestanci, mormoni, żydzi – 

ale było też paru niewierzących, którzy intuicyjnie wyczuwają, że lu-

dzie są stworzeni do bycia heteroseksualistami. Utożsamiamy się z�ich 

troską, ponieważ podzielamy ich zdanie.

Mimo to pewni aktywiści gejowscy (przede wszystkim z�kręgów 

akademickich) potępiają nas za tę postawę. Kimże jesteśmy, by kwe-

stionować czyjąś tożsamość seksualną, a�co dopiero pomagać dziecku 

jej unikać albo – jeśli jest to dorosły – pomagać ją zmienić? Nasze 

stanowisko opieramy jednak na historii i� poglądzie prezentowanym 

przez większość społeczeństwa, mówiącym, że seks z�osobą tej samej 

płci jest czymś, co rani ludzi.

Do zilustrowania poszczególnych rozdziałów posłużyliśmy się świa-

dectwami osób proszących o�poradę. Zmieniliśmy oczywiście imiona, 

miejsca i�szczegóły pozwalające na identyfi kację, by chronić ich pry-

watność. Ale możecie być pewni, że historie są prawdziwe. 

Nacisk, jaki w�tej książce kładziemy na rolę rodziców, nie ma ich 
winić, a� edukować. Ani jeden rodzic, z�którym pracowałem, nie chciał 

swoją postawą czy zachowaniem doprowadzić do tego, by jego dziecko 

było homoseksualne. Ale pomimo najlepszych intencji, wielu wpadło 

w�pułapkę szkodliwych wzorców rodzinnych. Wielu, niestety, wpro-

wadzono w�błąd i�uwierzyli, że nic nie można zrobić, żeby wpłynąć 

na rozwój tożsamości seksualnej dziecka. Przyczyny tego, prawdziwie 

haniebnego, braku właściwej informacji ze strony psychiatrów i�psy-

chologów, opisane są w�rozdziale ósmym, zatytułowanym „Poprawność 

polityczna”.

Na szczęście odkryliśmy, że jeśli rodzice uzyskają fachową poradę, 

szybko dokonują zmian i� entuzjastycznie starają się pomóc dziecku 
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w� rozwijaniu zdrowej tożsamości płciowej. Pewien ojciec przyznał, 

że czuł w�środku, iż coś jest nie tak i�wiedział, co ma zrobić, ale od 

nauczycieli i�doradców słyszał tylko ostrzeżenia, by nie „traumatyzo-

wać syna”, a�zamiast tego „zaakceptować go takim, jakim jest”. Kiedy 

jednak rodzice konsultują się z� psychoterapeutą, który rozumie ich 

pragnienie heteroseksualizmu dla dziecka, i�w kwestiach, które czują 

intuicyjnie, daje konkretne wskazówki, co zrobić w�sytuacji dezorien-

tacji płciowej dziecka, pojawia się nadzieja na uzdrowienie. Kiedy 

matka i� ojciec znajdą profesjonalne potwierdzenie rodzicielskiej in-

tuicji, natychmiast podejmują zaproponowany plan terapeutyczny. Są 

bardziej niż chętni, by zacząć wdrażać pozytywne i�akceptujące stra-

tegie, które wyznaczono dla ich dziecka. Wiele z�tych strategii inter-

wencyjnych można znaleźć w�naszej książce. 

George Rekers, wspomniany wyżej ekspert zajmujący się zaburze-

niami seksualnymi, pisze, że „niezgodność płciowa w� dzieciństwie 

może być najczęściej obserwowanym czynnikiem powiązanym z�homo-

seksualizmem”. Istnieje poważny dowód, zapewnia Rekers, że dziecko 

mające problem z� tożsamością płciową może rozwiązać ten problem – 

z�interwencją psychologiczną lub bez niej. Rekers twierdzi, że „W wielu 

przypadkach zaburzenie tożsamości płciowej całkowicie ustępuje”.

Chociaż czynniki biologiczne u�niektórych dzieci rzeczywiście predys-
ponują do homoseksualizmu, Rekers wierzy, że zmiana jest możliwa, po-

nieważ to czynniki rodzinne i�społeczne wydają się mieć najpotężniejszy 

wpływ na rozwój skłonności homoseksualnych. Większość rodziców ma 

nadzieję, że ich dzieci będą heteroseksualistami – zauważa – a�terapeuta 

nie powinien prowadzić terapii wbrew wartościom, jakie wyznają rodzice7.

7 G. Rekers, M. Kilgus, „Differential Diagnosis and Rationale for Treatment of Gen-
der Identity Disorders and Transvestitism”, w: Handbook of Child and Adolescent Sexu-
al Problems, G. Rekers (red.), Lexington, New York 1995, s. 267–268.
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Co więcej, George Rekers uważa, że kiedy terapeuta pracuje z�na-

stolatkiem, powinien wyjaśnić mu pewne ważne zagadnienia:

 � Z�gejowskim stylem życia wiąże się ryzyko utraty zdrowia.

 � Dopasowanie do gejowskiego stylu życia będzie trudne 
i�kontrowersyjne społecznie.

 � Przedwczesna aktywność seksualna jest ryzykowna pod 
względem psychologicznym.

 � Człowiek po terapii będzie o�wiele lepiej przygotowany do 
podejmowania mądrych wyborów w�sprawach seksualno-
ści w�dorosłym życiu.

Badania naukowe, dotyczące tożsamości płciowej, dotyczą przede 

wszystkim chłopców. Męski homoseksualizm jest moją specjalnością 

kliniczną, zatem większość porad w� tej książce dotyczy chłopców. 

Mamy nadzieję, że inny autor wykona dalszą pracę, by dokładniej zba-

dać homoseksualizm kobiet i� zapobieganie mu. Być może martwisz 

się o� swoje dziecko i� jego rozwój seksualny. Być może twój syn czy 

córka mówią: „Pewnie jestem gejem” albo „Jestem biseksualistą”. 

W�jego pokoju znalazłeś gejowskie porno. W�pamiętniku córki prze-

czytałeś intymne zwierzenia dotyczące innej dziewczyny. Możemy cię 

zapewnić, że nie ma kogoś takiego jak „homoseksualne dziecko” czy 

„homoseksualny nastolatek”. Wszyscy jesteśmy przeznaczeni do bycia 

heteroseksualistami. Dezorientacja dotycząca płci jest przede wszyst-

kim problemem psychologicznym i�może być – do pewnego stopnia 

– zmieniona.

Sądzimy, że informacje zawarte na kolejnych stronach będą zachę-

cające i� potwierdzą tę tezę. Wczytując się w� historie opowiedziane 

przez osoby szukające pomocy podczas terapii, być może rozpoznasz 
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problem syna lub córki i�zyskasz motywację, by bardziej dbać o�zdro-

wy, właściwy płci twojego dziecka rozwój.

Podsumowując, chcielibyśmy powtórzyć, że nasza fi lozofi a zasad-

niczo różni się od fi lozofi i Amerykańskiego Towarzystwa Psycholo-

gicznego, którego jestem członkiem. W�ostatnich latach przyjęło ono 

jednostronne, afi rmujące gejów stanowisko, wspierając polityczną po-

prawność, która promuje małżeństwa osób jednej płci, adoptowanie 

przez nich dzieci i�normalizację homoseksualizmu, stygmatyzując jed-

nocześnie tradycyjne wartości i�niszcząc podstawowy model rodziny. 

APA nie przyjmuje postawy czysto naukowej, ponieważ żadna z�tych 

spraw nie jest czysto naukowa; reprezentują one polityczno-fi lozofi cz-

ne opinie APA i�jego własne seksualno-liberalne wartości. Polityczna 

kontrola APA nad swobodnym przepływem myśli stała się w�ostatnich 

latach tak silna, że nie można nazywać APA grupą naukowców, a�ra-

czej korporacją zawodową, której celem jest promowanie liberalnej 

mentalności w�społeczeństwie. W�jednym z�nielicznych krytycznych 

artykułów opublikowanym w�ważnym czasopiśmie fachowym, pewien 

odważny psycholog zarzucił APA, że jego brak szacunku dla różnicy 

poglądów w� rzeczywistości „wpływa na badania nad kwestiami spo-

łecznymi, rujnuje wiarygodność psychologii u�decydentów i�zwykłych 

ludzi, przeszkadza w�pomaganiu osobom konserwatywnym, kończy się 

de facto dyskryminacją konserwatywnych studentów i�uczonych, i�ma 

mrożący krew w�żyłach wpływ na edukację liberalną”8. 

Pisząc tę książkę, podjęliśmy wysiłki, by zaprezentować dane 

naukowe w� sposób uczciwy i� bezstronny. Nie chcemy twierdzić, że 

opisany model prehomoseksualizmu jest jedyną drogą do homosek-

sualizmu, jednakże uważamy, że ten model jest najpowszechniejszy. 

8 R. Redding, „Socio-Political Diversity in Psychology: A�Case for Pluralism”, „Ame-
rican Psychologist” marzec 2001, s. 205–215.
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Nie twierdzimy również, że istnieje jedna prosta odpowiedź, jak zapo-

biegać rozwojowi homoseksualizmu. Jednak wierzymy, że jako rodzic 

możesz zapewnić dziecku optymalne środowisko rozwoju, najlepsze, 

jakie jesteś w�stanie.

Jeżeli zgadzasz się, że normalność oznacza „funkcjonowanie zgodnie 
z przeznaczeniem” i� że natura wzywa nas jako mężczyzn i�kobiety do 
wypełnienia przeznaczenia płciowego, zapraszamy cię do lektury. Sami 
jesteśmy rodzicami i�naszym celem jest zapewnienie innym rodzicom 
nadziei, wsparcia, edukacji i�zachęty. 
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