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Problematyka dotycząca mniejszości seksualnych wydaje się w ostatnim czasie 

zjawiskiem o charakterze dynamicznym. Podejmowana jest ona na wielu pozio-

mach, także naukowo, tematem tym zajmują się różne dyscypliny wykorzystu-

jące wielorakie perspektywy oraz metodologie badań. To, co istotne, to fakt, że 

na skutek zmian społecznych i obyczajowych o homoseksualizmie mówi się czę-

ściej, a publiczny dyskurs wzbogacił się o przedstawicieli środowisk LGBT1, którzy 

o mniejszościach seksualnych opowiadają z własnej perspektywy. W dyskursie 

naukowym wyraża się to w coraz popularniejszych studiach genderowych czy 

perspektywie feministycznej.

W niniejszej pracy problematyka związana ze środowiskami LGBT rozpatrywana 

będzie z perspektywy komunikacyjnej, nastawionej na poszukiwanie schematów 

komunikacyjnych wykorzystywanych w dyskursie o mniejszościach seksualnych. 

Nasze zainteresowania zorientowane są zatem nie na to, co i w jaki sposób komu-

nikują o sobie środowiska homoseksualne, ale w jaki sposób komunikują o nich 

użytkownicy Internetu. Szczególnie uwaga zwrócona jest na semantykę określeń 

dotyczących pojęć „gej”, „lesbijka” oraz „homoseksualizm”.

Historyczne spojrzenie na kwestię semantyk związanych z mniejszościami seksu-

alnymi pozwala zauważyć, że jest to proces dynamiczny, w którym popularność 

określonych definicji, odniesień czy nazw dla związków i osób homoseksualnych 

1 LGBT stanowi akronim słów: lesbians, gays, bisexsuals, transgenders.
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jest temporalna i w dużej mierze uzależniona od zarówno politycznego klimatu 

epoki, w której ta problematyka była/jest podejmowana, jak i ideologicznego 

nastawienia poszczególnych uczestników komunikacji [Aldrich 2009]. Autorzy nie 

podejmują się zatem definiowania poddanych analizie terminów, odsyłając jed-

nocześnie do literatury przedmiotu, która w pełny sposób obrazuje historię oraz 

transformacje znaczeń poszczególnych pojęć (por. m.in. Tamagne 2009; Rupp 

2009; Bonnet 1997; Foucault 1995; Rocke 1996; Chisholm 2005]. Należy jed-

nakże zaznaczyć, że wiele historycznych nazw funkcjonuje do dziś (perpetuując 

zakodowane w nich sensy) obok lub wymiennie z terminami względnie młodymi.

Za dość znaczące historycznie wydarzenie uważa się wprowadzenie do dyskursu 

pojęcia „homoseksualizm”, stworzonego co prawda w 1869 roku przez węgier-

skiego pisarza Karla-Marię Kertbenyego, dla celów działalności dekryminującej 

„akty sprzeczne z naturą” (jak w owym czasie nazywane były akty homoseksu-

alne), ale „zawłaszczonego” w późniejszych latach przez teorie medyczne, które 

nadały tej nazwie pejoratywny charakter (choć dziś można mówić o neutralnym 

nacechowaniu tego słowa) [Tamagne 2009: 167–195]. Tym samym „sodomita” 

zastąpiony został „homoseksualistą” aż do późnych lat 60. XX wieku, kiedy wraz 

z walką o równouprawnienie osób homoseksualnych pojawiło się słowo gay [So-

kołowski 2010: 166].

Warto także podkreślić, że w historii mniejszości seksualnych zdecydowaną więk-

szość miejsca poświęca się homoseksualizmowi męskiemu niż kobiecemu. Jest to 

o tyle ciekawe, że, jak wspominano powyżej, ocena męskich stosunków homosek-

sualnych była różnorodna w różnych epokach. Represje względem homoseksuali-

stów narastały wraz z dominacją władzy Kościoła i odkąd stosunki homoseksualne 

zaczęły być postrzegane jako zagrożenie dla prokreacji [Aldrich 2009]. Dlatego 

też problem trybad (jak swego czasu określane były lesbijki) przez długi czas był 

niezauważany bądź ignorowany, patriarchalny punkt widzenia koncentrował się 

bowiem na mężczyznach. Historia homoseksualizmu mocno uzależniona jest nie 

tylko od systemu patriarchalnego, ale także od układów klasowych, w których, 

co oczywiste, inaczej traktowany był homoseksualizm wśród członków klas wyż-

szych niż w niższych warstwach społecznych [Sibalis 2009; Tamagne 2009; Rupp 

2009]. Być może z owej mniejszej uwagi poświęcanej kobiecemu homoseksuali-

zmowi wynika znacznie mniejsza liczba określeń dla lesbijek i relacji panujących 

między nimi. Związki między kobietami wydają się też w znacznie większym stop-

niu akceptowane lub co najmniej tolerowane przez społeczeństwo (także dziś bli-

skie relacje między kobietami nie wzbudzają tak dużych kontrowersji jak związki 

mężczyzn). Warto na zakończenie podkreślić, że to w środowiskach „safistek” do-
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szukiwać się należy pierwszych działań mających na celu wyzwolenie kobiet oraz 

walkę o nadanie, a następnie zwiększenie ich praw społecznych [Bonnet 1997].

Metodologia

Analiza kontekstów, a w konsekwencji funkcji komunikacyjnych wypowiedzi do-

tyczących środowisk LGBT jest problematyczna od strony empirycznej. Można 

przypuszczać, że wyniki badania ankietowego byłyby przejawem tolerancji oraz 

otwartości społecznej na poziomie deklaratywnym. Przekazy medialne ograni-

czone są zazwyczaj polityką poprawności politycznej, co marginalizuje lub wręcz 

eliminuje skrajne wypowiedzi z publicznego dyskursu. Z tego względu niniejsze 

badanie koncentrowało się na tekstach zawartych w internetowych komentarzach 

do publikacji dotyczących środowisk homoseksualnych. Wybór ten obciążony jest 

szeregiem czynników wpływających na repertuar wykorzystywanych określeń ję-

zykowych, jak również retorykę używaną w poszczególnych typach argumentacji. 

Jednakże pozorność anonimowości, brak bezpośredniego kontaktu z pozostały-

mi interlokutorami zmniejsza obawy społecznego ostracyzmu czy wykluczenia 

z powodu złamania społecznego tabu. Zwiększa się zatem poziom rzeczywistego 

odzwierciedlania wewnętrznych przekonań poszczególnych osób. Większa swobo-

da wyrażania nieskrępowanych opinii łączy się niejednokrotnie ze stosowaniem 

wyolbrzymień. Należy mieć jednakże na uwadze fakt, że specyfika forów inter-

netowych i poczucie pozornej anonimowości prowadzą bardzo często do wystę-

powania zjawiska określanego jako flaming, które jest zaprzeczeniem dialogu 

i komunikacji. „Kłótnia internetowa”, jak inaczej się je nazywa, przybiera czasem 

formę konfliktu między uczestnikami komunikacji, a w konsekwencji przewodni 

temat zastąpiony zostaje bezpośrednimi wyzwiskami. 

Fora internetowe wybrane zostały ze względu na to, że wykorzystywane w tego 

typu dyskursach schematy i scenariusze komunikacyjne wpisują się w ramy komu-

nikacji bezpośredniej, choć z wykorzystaniem zapośredniczonego medium komuni-

kacji. Komunikację bezpośrednią należy rozpatrywać w tym przypadku w katego-

riach kontroli, a właściwie jej braku. Oficjalna komunikacja oscyluje wokół pew-

nych oficjalnych scenariuszy komunikacyjnych, które narzucają jej określony styl. 

Internet znosi owe ograniczenia, ze względu na poczucie anonimowości, które 

wynika ze specyfiki tego medium. Oznacza to, że w sieci „komunikować możemy, 

co i jak chcemy” [janKomunikant 2011: 34].
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Komunikacja ta charakteryzuje się jednakże pewnymi czynnikami, które odróżnia-

ją ją od schematów komunikacyjnych, jakie można zaobserwować w rozmowie 

lub, bardziej adekwatnej w przypadku badanego tematu, debaty odbywającej się 

na zasadzie face-to-face.

Przede wszystkim sposób funkcjonowania forów internetowych wymusza okre-

śloną epizodyczność. Dyskursy odbywają się w różnorodnych subtematach, które 

mogą się rozwijać w dowolnym kierunku oraz organizować się wokół ponadnatu-

ralnej liczby wątków, w zestawieniu z komunikacją face-to-face. Rozbudowywanie 

komunikacji o kolejne epizody nie ma (prawie) żadnych ograniczeń, a autorem 

nowego wątku może być każdy z uczestników komunikacji.

Rozmówcy nie ograniczają się do aktywności w obrębie tylko jednego subdyskur-

su, ale dynamicznie śledzą rozwijające się wątki i w nich partycypują, przenosząc 

lub powielając wykorzystane wcześniej schematy komunikacyjne do kolejnych 

epizodów. Dyskursy charakteryzują się dużą fragmentaryzacją wypowiedzi oraz 

skrótowością. Z jednej strony wynika to ze specyfiki medium, które nie znosi dłu-

gich tekstów, z drugiej – chęć uczestnictwa w szeregu równocześnie funkcjonują-

cych epizodów pozbawia czasu na rozbudowane wypowiedzi.

Kolejną cechą charakterystyczną dla tego typu komunikacji jest brak dyskusji. 

Użytkownicy w ramach jednego wątku nie rozwijają wypowiedzi przedmówców, 

a dokładają jedynie własne opinie (niezależnie, czy stanowią potwierdzenie wcze-

śniejszych wypowiedzi czy są ich zaprzeczeniem). Widoczne jest także blokowanie 

dyskusji przez internautów, charakteryzujące się wyrażeniem opinii, na którą nie 

da się odpowiedzieć, co niejednokrotnie zamyka lub marginalizuje aktywność 

danego epizodu.

Cechy te są częściowo zbieżne z wyznacznikami komunikacji bezrefleksyjnej. Cha-

rakteryzuje się ona zanikiem rozmowy, dialog zastępowany jest przez jednostki 

zwane parts, które nie wymagają od dyskutantów reakcji na wypowiedzi użyt-

kowników jednej przestrzeni komunikacyjnej, przez co generowane teksty nie 

posiadają żadnej ciągłości i logiczności. Po drugie w komunikacji bezrefleksyjnej 

dostrzegalny jest problem braku umiejętności radzenia sobie ze skomplikowa-

niem i przekładania jej na kompleksowość, co skutkuje agresją, bezradnością lub 

apatią. Nie ma też ciągłości „widzenia” konkretnego obiektu w czasie, co przekła-

da się na brak zależności w komunikacji, za każdym razem bowiem użytkownicy 

tego typu komunikacji rozpoczynają postrzeganie obiektu od nowa. Komunikacja 

ta cechuje się dużym potencjałem emocjonalnym, co w tym przypadku oznacza, 
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że prowadzona jest nie ze względu na wymianę opinii, ale w reakcji na poprzedza-
jące wypowiedzi. W końcu bezrefleksyjność 

[…] bazuje na przekonaniu, że wszyscy są tacy sami jak oni, a zatem nie muszą oni 

uwzględniać w swoich wypowiedziach tego drugiego, a zatem produkują wypowiedzi 

tak, iż wystarczy, by sami je rozumieli, nie dopuszczają natomiast wypadku, że z powodu 

inności mogliby zostać niezrozumiani lub że istnieje w ogóle możliwość ich niezrozumie-

nia [janKomunikant 2011: 28–29]. 

Wypowiedzi na forach internetowych charakteryzują się także wykorzystywaniem 
komunikacji indeksalnej [por. Fleischer 2011]. Cechuje ją dwutorowość, w której 
użytkownicy „wyrażają to, co wyrażają, komentując równocześnie to, co mówią” 
[janKomunikant 2011: 35]. 

Analiza badanych wypowiedzi koncentrować się będzie wokół wyodrębnienia 
oraz nadania funkcji nadwyżkom znaczeniowym (zgodnie z koncepcją „znaczenia 
komunikacyjnego” Michaela Fleischera) [por. Fleischer 2007]. Skoncentrowano 
się na komentarzach dotyczących publikacji związanych z dwoma wydarzeniami, 
które w ostatnim czasie dość szeroko komentowane były nie tylko w mediach 
głównego nurtu, ale także na portalach mniejszości seksualnych.

Pierwszym z nich było EuroPride 2010 odbywające się w Warszawie. Choć para-
dy równości oraz inne podobne wydarzenia zwracające uwagę na problematykę 
oraz oczekiwania środowisk LGBT odbywają się w Polsce od 2001 roku [Marsze 

Równości – hasło w „Tekstyliach bis” 2007], manifestacja z 2010 roku miała dla 
środowisk homoseksualnych wymiar szczególny.

EuroPride organizowane jest przez Europejskie Stowarzyszenie Organizatorów 
Parad (EPOA) skupiające europejskie organizacje gejów, lesbijek, biseksualistów, 
transseksualistów, mające na celu promocję środowisk homoseksualnych oraz 
wspieranie lokalnych grup i stowarzyszeń w przygotowywaniu różnorodnych im-
prez. EPOA jest także właścicielem znaku „EuroPride”, pod którym organizowane 
są parady w całej Europie. Stowarzyszenie służy nie tylko merytorycznym wspar-
ciem, ale także właściwym nagłośnieniem imprezy. EuroPride jest największym 
europejskim wydarzeniem przyciągającym tysiące uczestników z całej Europy oraz 
świata. Pierwsze EuroPride miało miejsce w 1992 roku w Londynie. Dotychczas 
odbyło się 18 europejskich parad, w tym jedyna w 2010 roku w kraju byłego 
Bloku Wschodniego i największa w Europie Środkowej (w Polsce). EuroPride to 
nie tylko parada, ale także szereg wydarzeń artystycznych i naukowych poświęco-
nych problematyce LGBT. O dużej randze wydarzenia świadczy fakt, że wiele miast 
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zabiega o jego organizację. Warto także podkreślić, że spotkania te finansowane 

są przez władze miejskie oraz korporacje. Polskie EuroPride wspierały m.in.: IBM, 

Star Alliance, Ambasada Szwecji oraz Danii (http://europride.com).

Drugim wydarzeniem dość szeroko komentowanym w środowiskach zarówno 

LGBT, jak i heteroseksualnych był ślub polskich lesbijek zorganizowany i ufundo-

wany przez szwedzkie linie lotnicze SAS, które w ramach działań promocyjnych 

ogłosiły konkurs dla par homoseksualnych. Nagrodę stanowił ślub na pokładzie 

samolotu firmy oraz podróż poślubna do Nowego Jorku i Los Angeles. Choć nie 

był to pierwszy ślub polskich lesbijek, wydarzenie to było bezprecedensowe ze 

względu na pierwszy w historii homoseksualny ślub kobiet w powietrzu. Przed-

sięwzięcie to było szeroko relacjonowane przez media, a zwłaszcza przez stacje 

należące do koncernu medialnego ITI.

Analizie zostały poddane komentarze, które znalazły się pod pięcioma publikacja-

mi dotyczącymi EuroPride oraz pięcioma związanymi ze ślubem polskich lesbijek. 

Spośród wszystkich postów wybrano losowo po 100 komentarzy dotyczących każ-

dego z wydarzeń. Dyskusje bardzo często odchodziły od meritum, zatem koncen-

trowano się jedynie na tekstach bezpośrednio dotyczących danego wydarzenia 

lub środowisk homoseksualnych.

Analiza zebranego materiału badawczego skupiała się na trzech aspektach. 

Pierwszy dotyczył różnorodności oraz częstotliwości wykorzystywanych w bada-

nym dyskursie wyrazów/zwrotów używanych do określania geja, lesbijki oraz ho-

moseksualizmu. Drugi aspekt związany był z wyróżnieniem kontekstów, w jakich 

wykorzystywane są poszczególne określenia. W końcu interesowała nas kwestia 

funkcji komunikacyjnych, które spełniały badane wypowiedzi.

Wykorzystywane w wypowiedziach określenia dla geja, lesbijki i homoseksualisty 

komunikują określone postawy względem mniejszości seksualnych. Co ciekawe, 

słowo „gej” generuje dwa razy większą liczbę określeń niż „lesbijka”. Różne są też 

konotacje poszczególnych wyrazów stosowanych w etykietowaniu homoseksuali-

stów. W 200 analizowanych wypowiedziach pojawiło się 218 wystąpień wyrazów 

odnoszących się do homoseksualistów. W tej grupie znalazło się 56 różnorodnych 

synonimów dotyczących mniejszości seksualnych. Największa liczba słów odsyłała 

do pojęcia „homoseksualista” (75), w dalszej kolejności – do terminu „gej” (73) 

oraz „lesbijka” (70).
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Tabela 1. Terminy używane do określenia gejów, lesbijek i homoseksualistów. Częstości wystąpień

Geje Lesbijki Homoseksualiści

geje 21 lesbijka 24 homoseksualiści 25

homoseksualista 13 babochłop 8 homo 11

zboczeńcy 5 lezbijka 7 zboczeńcy 10

pedały 5 les 7 homosie 6

inni 3 lesba 6 wynaturzenie 4

hołota 2 lesbije 5 dewianci 3

małpy z cyrku 2 lizbijka 4 kochający inaczej 2

pederaści 2 zboczone laski 3 same sex 2

homokolesie 2 zboczone dziewuchy 3 istoty homoseksualne 2

chomiki 2 lezbije 2 tego typu ludzie 1

tylnotrącone zboczki 1 leisben 1 gówno 1

ślimaczący się kolesie 1 nienormalni 1

stworki 1 mniejszość seksualna 1

to to 1 dobro nowoczesności 1

takie egzemplarze 1 kolorowe zło 1

błazny 1 odpady społeczne 1

gejostwo 1 biedni ludzie 1

dziwolągi 1 sodoma i gomora 1

pajace 1 homo związkowcy 1

wykolejeńcy 1

bezmózgie Yeti 1

homoseksy 1

czciciele fajfusa 1

medaliera 1

homintern 1

zwierzaki 1

Ogółem 73 70 75

Źródło wszystkich tabel w tym artykule: opracowanie własne.

Choć szczegółowa analiza kontekstów wypowiedzi (patrz niżej) wskazuje na dość 
negatywne postawy względem członków środowisk LGBT, zaskakujący jest fakt, że 
najczęściej występujące określenia dla każdego z wyszczególnionych typów stano-
wią wyrazy nacechowane neutralnie – „geje” (21 wystąpień), „lesbijka” (24 wy-
stąpienia) oraz „homoseksualiści” (25 wystąpień). Widać zatem, że terminologia 
wykorzystywana w medialnym dyskursie o mniejszościach seksualnych reprodu-
kowana jest na poziomie lokalnych dyskursów (np. w Internecie).



140

Karolina Lachowska, Marcin Pielużek

Należy jednakże pamiętać, że pozostałe określenia charakteryzują się dość ne-

gatywnym nacechowaniem. Największą liczbę synonimów posiada termin „gej”, 

który określany jest na 26 różnych sposobów. Wyróżnić można kilka sfer, do któ-

rych odnoszą się poszczególne sformułowania. Geje porównywani są do zwierząt 

(„małpy z cyrku”, „zwierzaki”, „stworki”, „bezmózgie Yeti”, „homiki”), marginesu 

społecznego („wykolejeńcy”, „hołota”, „zboczeńcy”), podkreśla się ich inność („ta-

kie egzemplarze”, „błazny”, „dziwolągi”, „pajace”). Część osób definiuje homosek-

sualistów poprzez formę bezosobową („inni”, „to to”) czy historyczne określenia 

związane z mniejszościami seksualnymi („pederaści”, „hominterm”). Widoczne jest 

także swoiste słowotwórstwo mające podkreślić nie tylko negatywne nastawienie 

względem homoseksualistów, ale także wzmocnić przekaz o ich inności – „czcicie-

le fajfusa”, „tylnotrącone zboczki”.

W przypadku określeń odnoszących się ogólnie do homoseksualistów (niezależ-

nie od płci) widoczne są te same konteksty, mające spełniać identyczne funkcje: 

marginalizacji („zboczeńcy”, „dewiańci”, „nienormalni”, „odpady społeczne”), pod-

kreślania odmienności („kochający inaczej”, „istoty homoseksualne”, „tego typu 

ludzie”, „biedni ludzie”). Tworzone są także związki frazeologiczne, w których wi-

doczna jest próba łączenia kontekstów politycznych z homoseksualizmem („homo 

związkowcy”, „kolorowe zło”, „dobro nowoczesności”).

Najmniejsza liczba synonimów występowała wśród określeń dla żeńskiego homo-

seksualizmu. Spośród 11 wyrażeń aż 8 stanowi modyfikację słowa „lesbijka”. Dwa 

z nich odnoszą się do zaburzeń seksualnych („zboczone dziewuchy”, „zboczone 

laski”), a jedno do kategorii związanych z wyglądem („babochłop”). Mała liczba 

określeń wynika zapewne z faktu, że kobiecy homoseksualizm, na co wskazywano 

we wstępie do artykułu, przez długi czas był marginalizowany ze względu na ni-

ską pozycję kobiet w społeczeństwie, stąd też historycznie różnorodność określeń 

żeńskiego homoseksualizmu jest zdecydowanie mniejsza niż męskiego.

W analizowanych wypowiedziach wyszczególniono 14 różnych kontekstów od-

noszących się do przedstawicieli środowisk homoseksualnych. Należy podkreślić, 

że jedna wypowiedź mogła zawierać w sobie kilka kontekstów. Wyniki obrazuje 

poniższa tabela.
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Tabela 2. Konteksty wypowiedzi

 EuroPride Ślub lesbijek Suma

Kategoria Odpowiedzi Procent Odpowiedzi Procent Odpowiedzi Procent 

normalne – 
nienormalne

24 19,4 19 16,7 43 18,1

choroba 15 12,1 17 14,9 32 13,4

tolerancja 15 12,1 14 12,3 29 12,2

tolerancja 
warunkowa

13 10,5 7 6,1 20 8,4

patriotyzm 10 8,1 10 8,8 20 8,4

nietolerancja 11 8,9 7 6,1 18 7,6

wygląd 2 1,6 15 13,2 17 7,1

rodzina 6 4,8 9 7,9 15 6,3

eliminacja 5 4,0 8 7,0 13 5,5

religia 6 4,8 5 4,4 11 4,6

nauka 7 5,6 0 0,0 7 2,9

wbrew naturze 2 1,6 3 2,6 5 2,1

męskość 4 3,2 0 0,0 4 1,7

Zachód 4 3,2 0 0,0 4 1,7

Spośród 14 wyszczególnionych kategorii tylko w jednym przypadku („toleran-
cja”) można mówić o pozytywnym nacechowaniu. W pozostałych przypadkach 
większość odnalezionych kontekstów miała charakter negatywny. Warto jednak 
podkreślić, że pojawiały się wypowiedzi, które nie były jednoznacznie nacecho-
wane negatywnie, ale ze względu na kontekst, w którym występowały, lokowały 
się wśród kategorii o takim nasyceniu. Najlepiej obrazuje to kategoria „tolerancja 
warunkowa” opisana w dalszej części artykułu. Dwie pierwsze kategorie „normal-
ne – nienormalne” oraz „choroba” są najsilniejszymi elementami w obydwu ba-
danych tematach. W pozostałych przypadkach dostrzegalna jest różnica w inten-
sywności występowania poszczególnych kontekstów. Wynika to zapewne z faktu, 
że EuroPride użytkownikom forów kojarzyło się przede wszystkim z męskim ho-
moseksualizmem lub homoseksualizmem w ogóle. Sporadyczna była liczba od-
niesień do kobiet. Zupełnie inaczej wygląda kwestia kontekstów w komentarzach 
do publikacji o ślubie lesbijek, gdzie, co zrozumiałe, kontekst homoseksualizmu 
odnosił się głównie do kobiet oraz kwestii homoseksualizmu w ogóle. 
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Analiza wypowiedzi pozwala także zaobserwować odmienne nastawienie do osób 

homoseksualnych w zależności od płci. Widoczne jest to zarówno w liczbie, jak 

i jakości określeń dla mężczyzny-geja oraz kobiety-lesbijki. Do geja odnosi się 

znacznie więcej określeń o głównie negatywnym nacechowaniu. Homoseksu-

alna kobieta to przede wszystkim lesbijka (oraz różnorodne formy tego słowa). 

W mniejszym zakresie pojawiają się w stosunku do niej określenia o jednoznacz-

nie pejoratywnym nacechowaniu. Podobnie jest w komentarzach. Homoseksual-

ni mężczyźni generują zdecydowaną większość słownej agresji niż lesbijki. Naj-

lepszym przykładem takiego myślenia jest wypowiedź posła Roberta Węgrzyna 

z Platformy Obywatelskiej, który w rozmowie z dziennikarzem TVN24 tak komen-

tował propozycje związków partnerskich: „Z gejami to dajmy sobie spokój, ale 

z lesbijkami, to chętnie bym popatrzył” [Z gejami dajmy sobie spokój, ale z lesbij-
kami, to bym popatrzył 2011].

Opozycja „normalne – nienormalne” najczęściej wykorzystywana była do wy-

rażania negatywnej postawy względem środowisk homoseksualnych. W wypo-

wiedziach pojęcie normalności było definiowane sporadycznie. Natomiast jasno 

określano nienormalność. Z analizy wypowiedzi wnioskować można zatem, że 

nienormalność to homoseksualizm, a normalność to wszystko to, co homosek-

sualizmem nie jest. Dychotomia „normalny – nienormalny” nie dotyczy jedynie 

wypowiedzi negatywnych. Część osób występujących w obronie osób homosek-

sualnych także wykorzystuje w swoich wypowiedziach podział na normalność 

i nienormalność. Nienormalność jest ograniczona do pojęć „gej”, „lesbijka”, „ho-

moseksualizm” i wszystkich negatywnych kontekstów w nich lokowanych, a nor-

malność jest nieograniczona. Normalność to człowiek normalny (homoseksuali-

sta lub apologeta środowisk LGBT normalny już nie jest, więc człowiekiem chyba 

też nie), heteroseksualny, przyzwoity etc. 

EuroPride (cytaty)2:

Tragedia !! kto pozwolił na tą paradę?? powiem krótko ci ludzie są nienormalni !! to 

są chorzy ludzie którzy w głowie nie mają dobrze po układane !! wykolejeńcy !! niech 

sobie żyją ale normalni ludzie nie muszą na to patrzyć!!!!3

Grunwald był szansą aby pokazać się światu. Niestety pseudoelity zdecydowały, że po-

każe się homoseksualistów. Ja na szczęście jestem normalny, czyli heteroseksualny. Cze-

2 Artykuły, których dotyczą analizowane komentarze, wyszczególnione zostały w bibliografii w części 

Źródła materiału. 

3 Wszystkie cytaty z forów zostały przedstawione z zachowaniem oryginalnej pisowni.
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mu hetero jest czymś normalnym? To proste. Tylko z takiego związku biorą się dzieci, 

czyli następne pokolenia. Pary homo są skazane na nicość. Niestety piewcy dziwności 

i lewacy doprowadzają do tego, że pod płaszczykiem tolerancji wprowadza się przymus 

akceptacji czegoś, co uważam za sprzeczne z naturą człowieka.

Szkoda tylko, że twoja mama jest normalna bo gdyby była homo to ciebie by nie było 

na tym świecie.

Ślub lesbijek (cytaty):

dlaczego to zboczeństwo pokazujecie tyle normalnych par sie wiąże to co ich nie poka-

zujecie a tych zboków po co po co jaki w tym cel

70 tys. osób glosowalo... :) w tym same lezbijki i geje, ... normalny czlowiek by nie 

oddał glosu.

a ewa jak będzie przedstawiała Gosię? to nienormalne!!

Pojęcie choroby względem homoseksualizmu wykorzystywane jest do szeregu 
różnorodnych zabiegów retorycznych. Przede wszystkim służy jako wzmocnienie 
opozycji „normalne – nienormalne”. Zdrowie to stan normalny, a choroba jest 
jego chwilowym zaburzeniem. Homoseksualizm jest zatem chorobą, którą należy 
leczyć lub wyeliminować. Choroba pojawia się także w kontekście zagrożenia, 
jako pojęcie abstrakcyjne, którego celem jest osłabienie lub eliminacja narodu/
normalności. Wypowiedzi tego typu niejednokrotnie utrzymane są w poetyce pro-
pagandy stosowanej przez władzę komunistyczną. Choroba (w domyśle homosek-
sualna) to z jednej strony sposób racjonalizacji pewnych zachowań: jest chory, tzn. 
zaraził się, należy go leczyć, zwalczyć chorobę i wtedy będzie zdrowy. Z drugiej 
strony „choroba homoseksualna” występuje jako skutek odrzucenia np. przez płeć 
przeciwną. W końcu wykorzystanie konotacji pojęcia „choroba” stanowi wyraz 
sprzeciwu, homofobii względem homoseksualistów.

EuroPride (cytaty):

Stalinie - wróć!! Przydałby się na ułamek sekundy ten morderca - zrobiłby porządek z ta 

chołotą - wstyd że takie egzemplarze po świecie chodzą i jeszcze rządaja praw - jakich 

praw?! od kiedy to psychicznie chorym pozwala się paradowac goło po ulicach - nawet 

za komuny radzili sobie z takimi dewiantami

Proszę nie używać określenia gej czy lesbijka, służą one tylko akceptacji społecznej za-

burzeń zwanych poprawnie homoseksualizmem.
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zboczenie a orientracja. W 1973 roku, członkowie Amerykańskiego towarzystwa Psy-

chiatrycznego, w GŁOSOWANIU, ustalili, że homoseksualizm już nie jest zboczniem. 

W ten sposób, z dnia na dzień sudownie ozdrowiały miliony chorych psychicznie zbo-

czeńców. Dla mnie, biorąc pod uwagę kontekst, nadal są zboczeńcami. Daję im prawo 

do bezpłatnego leczenia.

Ślub lesbijek (cytaty):

niestety to nie prawda lezbijki powstają odrazu po porodzie tylko puźniej z choroby 

i z braku wzięcia przez mężczyzn…

koledzy mają racje to zboczenie na tle psychicznym a niestety w DSM 4 ani żadnym 

innym spisie chorób tego nie ma świat schodzi na psy

Gdyby moje dziecko takie coś mi oznajmiło, ze jest gejem...bezzwłocznie dzwonię do 

szpitala psychiatrycznego. To jest chore,i wy macie chore łby.Obrzydlistwo!!!!!!!!!!!!!!

Tolerancja, jak wspomniano wcześniej, to jedyny jednoznaczny przykład pozytyw-
nych wypowiedzi względem środowisk homoseksualnych. Wyraża się na kilka spo-
sobów, a, co ważne, nie oznacza identyfikacji czy utożsamiania się ze środowiskami 
LGBT. Kontekst ten w analizowanych wypowiedziach może się odnosić do wolno-
ści, nadziei na zmianę społecznej mentalności oraz podejście do tego problemu 
bez uprzedzeń. Drugi rodzaj tolerancji koncentruje się na człowieku i polega na 
przełamaniu podziału homo – hetero oraz spojrzeniu z punktu widzenia potrzeb 
i problemów, z jakimi spotykają się pary/osoby homoseksualne. W końcu występu-
je szereg wypowiedzi wyrażających akceptację oraz zrozumienie dla spraw gejów 
i lesbijek przy jednoczesnym zaakcentowaniu własnej heteroseksualności.

EuroPride (cytaty):

Wierzący opowiadali i nakazywali dużo rzeczy np. że ziemia jest płaska. Gdyby nie było 

buntowników żył byś teraz w zacofanym świecie. Fakt że jakby wszyscy byli Homo to 

świata by nie było no ale musimy zaakceptować to że oni jednak są i musimy nauczyć 

sie z nimi żyć. A nie bić i kłócić się jak dzieci.

POPIERAM gejów  w 100%,zyjecie w wolnym kraju macie takie same prawa do dziedzi-

czenia,do zawierania związków jak kazdy inny obywatel wszystkim opluwajacym,zycze 

,by za 10,20 lat okazało sie ,ze wasz syn jest gejem,moze to was nauczy tolerancji. 

Ot Państwo PiS, zakazać, zabronić, ukarać, napiętnować. Jak Ci się nie podoba to tam 

nie chodź, ja nie poszedłem! Nie jestem za tym aby zakazywać zgromadzeń, skoro faszy-

stowska Młodzież Wszechpolska może się gromadzić to nie widzę żadnych przeciwwska-

zań by robili to geje, katolicy, motocykliści czy inne grupy społeczne.
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Oby wiecej takich parad w Polsce! Doskonala atmosfera i wyjatkowa przychylność 

mieszkańców Warszawy. Geje pokazali, że sa w naszym życiu i badzo je ubarwiaja. 

Nieliczni protestujacy tym razem byli w zdecydowanej mniejszości. Brawo dla orga-

nizatorów!

Ślub lesbijek (cytaty):

A może dlatego żebyśmy w końcu zmielili naszą mentalność ,stali się bardziej toleran-

cyjni i zrozumieli że wszyscy mamy prawo do szczęścia i zalegalizowania pełnoprawnie 

związku co w naszym kraju w przypadkuosób homoseksualnych jest niemożliwe.Może 

dzięki tej akcji przeprowadzonej przez SAS polscy homoseksualości i ich problkemy stały 

się widoczne. Może pora je rozwązac?

ani biedne, ani chore, lecz szczęśliwe i zakochane! cieszę się, że TVN pokazuje takie 

wydarzenia, które mogą coś zmienić w katolickim, heteronormatywnym kraju, jakim 

jest Polska. Może w końcu ludzie otworzą oczy i zobaczą, że ‚tacy’ ludzie są wśród ‚nas’ 

i kompletnie niczym się od ‚nas’ nie różnią!

Chciałabym aby politycy w końcu zrozumieli fakt,iż homoseksualiści są normalnymi 

ludźmi.Czy to grzech być szczęśliwym? Nie ważne z kim nie ważne gdzie byle być.

Ciekawym przykładem zaobserwowanych kontekstów jest coś, co na potrzeby ni-

niejszej analizy nazwano „tolerancją warunkową”. Komunikacja tego typu wypo-

wiedzi zbliżona jest do argumentacji „tak, ale…”. Z jednej strony zabieg ten ma 

na celu przedstawienie autora jako otwartego, nowoczesnego i tolerancyjnego, 

ale jedynie do pewnej granicy. Przy czym granica ta nie jest wyznaczana przez 

naruszenie przestrzeni wypowiadającego się (nie dotyczy go to bezpośrednio), ale 

jest wynikiem granic i norm powstałych najpewniej na skutek procesów socjaliza-

cyjnych (kolejny przejaw dychotomii „normalne – nienormalne”). Z drugiej strony 

tego typu wypowiedzi stanowią wyraz zakamuflowanej nietolerancji.

EuroPride (cytaty):

Nie porównuj gejów, katolików czy motocyklistów do seryjnych zabójców itp.. Od zaj-

mowania się tego typu indywiduami są odpowiednie instytucje. Jakoś w cywilizowa-

nych państwach geje od lat organizują tego typu parady i nic złego się nie dzieje. Jeśli 

chcemy uchodzić za cywilizowanych to trzeba iść z postępem, a nie zwracać się świato-

poglądowo w kierunku trzeciego świata. Homoseksualizm to żadne novum, istnieje od 

kiedy istnieje ludzkość, trzeba się z tym pogodzić. Pojeździj trochę po świecie, zobaczysz 

że można żyć w kraju gdzie nikogo nie dziwi dwóch facetów idących za rękę, mi też się 

to wydaje niesmaczne lecz jakoś się z tym jestem w stanie pogodzić, prawa nie łamią, 

nikomu krzywdy nie robią.
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Nie kręci mnie latanie z gołym tyłkiem po ulicy ku uciesze gawiedzi... I powiem wam, 

że spora liczba gejów nie chodzi na żadne parady i tym podobne manifestacje. Bierze 

w tych imprezach udział tzw. folklor, osoby które są bywalcami gejowskich dyskotek, 

barów, imprez i tworzą gejowski klimat. Mi on nigdy specjalnie nie odpowiadał więc 

nie uczęszczam do takich miejsc. Nie potępiam jednak tych ludzi (choć sam nie lubię 

się zachowywać tak jak oni) bo oni jednak sprawiają, że o homoseksualizmie się mówi, 

szkoda tylko, że w takim kontekście...

ale w kościołach - do których możesz nie wchodzić, jak nie chcesz. Za to pederaści i les-

bijki zaanektowali fragment przestrzeni publicznej i mieli całkowicie w d.... czy to sie 

komus podoba, czy nie. Chciałbym być dobrze zrozumiany: nie kwestionuję ich formal-

no - prawnego tytułu do paradowania. Uważam jednak, że korzystając z tego prawa, tu, 

u nas w Polsce, zachowali się jak słoń w składzie porcelany. Powinni zrozumieć, że my tu 

takich imprez nie chcemy. Teraz i nigdy.

Ślub lesbijek (cytaty):

Myślę, że to trochę teraz przesadzili żeby brać ślub? ok. Niech sobie żyją w swoim domu 

sami, a nie nawet ich w telewizji już pokazują. Trzeba znać jakieś granice…

Ja tam jestem za małżeństwami homo ale zdecydowanie... przeciw posiadaniu przez 

Nich/Nie dzieci i to nie dlatego że o tak chcę ale dlatego że życie takiego dziecka było-

by koszmarem z psychologicznego i społecznego punktu …

Jak są, to niech sobie będą ale niech nie wymagają prawa do adoptowania dzieci, czy 

brania ślubu. Bez przesady. Ja dziękuje za taki postęp.

Wśród analizowanych wypowiedzi znalazły się też teksty w sposób bezpośredni 
wyrażający swój sprzeciw wobec środowisk homoseksualnych. Jest to szósty co 
do liczby wystąpień kontekst. Jednak po zsumowaniu tej kategorii z kategorią 
„tolerancja warunkowa”, w której odnotowano szereg ukrytych wypowiedzi pod-
kreślających nietolerancję względem gejów i lesbijek, stanowią one drugą co do 
wielkości grupę wyrażeń.

EuroPride (cytaty):

Tolerancyjna? ,pewnie sama jestes lesba wynaturzona.Brak słów! Zboczenców powinno 

sie w gettach zamykac,albo kastrowac! Wogóle kto im pozwolił na parade?Chyba tacy 

sami zboczency!

Bucha cha małpy na ulicy jak w cyrku, pośmiewiska na całą Polskę.

Nastepna parada będzie parada nudystów, zawszonych, obsranych, pijaczków ...
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Ślub lesbijek (cytaty):

Droga Pani, nie uważam się za ksenofoba ale oświadczam wszem i wobec, że jestem 

przeciw i jeśli kiedykolwiek, między innymi i moje Państwo zalegalizuje małżeństwa 

homoseksualne to się „wypisze” z takiego państwa...

Wiadomo, że popieranie homoseksualizmu w Polsce jest teraz na topie i przynosi hor-

rendalne dochody. Aczkolwiek telewizja która wiedzie prym na rynku polskim i program 

który budzi szacunek i respekt przedstawia scenę dwóch mężczyzn całujących się w cza-

sie największej oglądalności to żenada i odrażający widok, który wywołuje konwulsje 

u większości widzów. Tak od dzisiaj nie widzę różnicy między Wami a rynsztokową pro-

dukcją jakich wiele na naszym rynku.

Czy wy nie macie juz innych tematow jak pokazywanie tych zboczencow ???

Zagrożenie dla tradycyjnych wartości wyrażane było także za pośrednictwem 
nawiązań do patriotyzmu. Kontekst ten, niejednokrotnie ubierany w patetyczne 
wyrażenia i obrazowany za pomocą ważnych dla kraju wydarzeń historycznych, 
wykorzystywany był jako wyraz troski o zmniejszenie rangi Polski na arenie mię-
dzynarodowej (do czego przyczynić się miała zgoda na EuroPride), manifesta-
cja wstydu za władze kraju, manifestacja wstydu za przedstawiane wydarzenia, 
w końcu wyrażanie oskarżeń o marnotrawienie finansów, które można spożytko-
wać w bardziej „patriotyczny” sposób.

EuroPride (cytaty):

66 rocznica Powstania Warszawskiego - 66 to diabelska cyfra, oto w zamordowanej 

w 1944r. Warszawie przez Niemców ( 200 tyś. poległych mieszkańców Stolicy) i zburzo-

nej, urządzono paradę „ kochających inaczej „, tzw. homoseksualistów, zwanych przez 

media mniejszością seksualną, za przyzwoleniem władz Stolicy, przez prezydent Hannę 

Gronkiewicz- Valtz. Hańba, po stokroć hańba.ps. dziw bierze, że środowiska żydowskie 

nie sprzeciwiały się tej paradzie niebezpiecznych błaznów . Obywatele Polscy pocho-

dzenia żydowskiego, mieszkańcy stolicy ! Przecież macie też tragiczną historię ostatniej 

II Wojny Światowej w tym mieście, w Warszawie - Getto Warszawskie i Powstanie w Get-

tcie. ps. - kolejny zawód...

Powiedz to tym (którzy jeszcze żyją) którzy 60pare lat temu brali udział w powstaniu 

warszawskim. Większość z nich wierzyła w Boga bo wtedy wiara była bardzo silna. 

Zginęli za Warszawe po której dzisiaj przechadzają się jakieś zwierzaki i to jeszcze za 

aprobatą władz.

niech jadą do Alabamy lub Teksasu paradować i wtedy przyślijcie zdjęcia , to są jaja 

żeby za moje pieniądze 2000 policjantów pilnowało takich a może na drugi rok będzie 

parada pedofilów i zoofil-uf - Sodoma i Gomora !!!
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Ślub lesbijek (cytaty):

To wstyt i Hańba Polska zeszła na PSY Ledzbije i niedługo pedały będą się żenić.Wstyt 

mi za taką Polske w której żyje i na to wszystko patrze.

to jest bulwersujace. lepiej nie wracajcie do ...polski. bo tylko wstyd przyniesiecie.

Potwierdzam, sodoma i gomora. Nie należy obrzucac ich kamieniami,ale nie możemy 

pozwolicim na sianie zgorszenia .A to właśnie robią. Mam nadzieje ,że władze w Polsce 

nie pozwolą na robienie z tego kraju sodomy.

Środowiska homoseksualne bardzo często definiowane są poprzez wygląd, który, 
zdaniem środowisk homofobicznych, jest odmienny, nienaturalny oraz prowoku-
jący, przełamujący przyjęte normy, a więc jest czymś nieakceptowalnym. Organi-
zacje prawicowe często przedstawiają parady LGBT w specyficzny sposób, który 
ma na celu straszenie „normalnych” ludzi.

Tymczasem w analizowanych wypowiedziach, choć kategoria ta jest dość wyraź-
nie zaakcentowana, jedynie w dwóch przypadkach pojawiły się odniesienia do 
wyglądu wśród komentarzy do EuroPride, podczas gdy wśród wypowiedzi doty-
czących ślubu lesbijek było ich aż 15, co stanowi trzecią co do wielkości kategorię. 

Deprecjacja wyglądu homoseksualistów jest kolejnym przykładem ukrytej niechę-
ci do mniejszości seksualnej wyrażającej przekonanie, że wygląd predestynuje do 
bycia lub niebycia gejem/lesbijką albo stanowi konsekwencję stawania się gejem/
lesbijką z powodu braku zainteresowania u płci przeciwnej. Jak bowiem głosi jed-
na z wypowiedzi forumowiczów: „Piękne lesbijki tylko w niemieckich pornolach!”.

EuroPride (cytaty):

Gdyby nie takie parady, to geje nie postrzegani byliby przez pryzmat kolorowych, wygo-

lonych pedałków z piskliwym głosikiem przez co żyło by im się lepiej i traktowani byliby 

jak każdy inny człowiek.

Geje !Chcecie szacunku dla siebie? to zachowujcie się jak ludzie! , a nie jak małpy w cyr-

ku. Zobaczcie jak wyglądacie- przebierańcy, umalowani...wyłuzdani.

Ślub lesbijek (cytaty):

Wstretne nie dziwie sie ze zostaly lesbami. Sa siebie warte facetomorde!

zeby chociaz ladne byly a sa tak brzydkie ze pewnie dlatego sa les...
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Poza tym są niezbyt ładne i chyba mogły zostac tylko lesbijkami ??!!

A zresztą jesteście tak brzydkie ze żaden normalny facet nie zwróciłby na was uwagi 

dlatego musicie się same na wzajem zadowalać!

Nie mam nic do lezbijek ,ale  kobieta powinna wyglądac jak kobieta,nawet jak jest 

lezbijką a one wyglądają jak para gejów!!!!

Rodzina wykorzystywana jest w różnych kontekstach służących zdefiniowaniu 
„normalności – nienormalności”. Co więcej, stanowi granicę tolerancji dla praw 
i wolności mniejszości seksualnych, nawet dla pozornie tolerancyjnych rozmów-
ców, zgodnie ze schematem opisywanym w kategorii „tolerancja warunkowa”. 
Można wszystko tolerować z wyjątkiem ingerencji w schemat/strukturę pojęcia 
„rodzina”. Rodzina zatem stanowi nie tylko zabezpieczenie istnienia ludzkiego 
(„homoseksualiści nie zapewniają ciągłości gatunkowi ludzkiemu”), ale także wy-
znacza granicę dopuszczalnych zachowań publicznych („po co to pokazywać, jesz-
cze dzieci się zarażą”). W końcu wskazywana jest w wypowiedziach jako element 
stabilizacji i bezpieczeństwa naszego życia.

EuroPride (cytaty):

Moim zdaniem tacy ludzie nie powinni miec przyzwolenia na organizacje oraz uczestnic-

two w tego typu ‚’imprezach’’. Jak mozna publicznie pokazywac swoja orientacje(taka 

orientacje). Wstyd i hanba dla narodu a dla panstwa ze pozwala na COS takiego. Prze-

ciez na to patrza dzieci...

Bardzo dziekuje za Twoja opinie. Ale kto tu ma siano zamiast mozgu skoro masz 55lat 

i bronisz zboczencow paradujacych ulicami polski. Czy chcialbys aby Twoi synowie tam 

uczestniczyli?

Łyse osiłki to nie bezmózgie Yeti. Z reguły mają wykształcenie, pracę, stabilną sytuację 

finansową oraz rodziny... tak: rodziny. Prawdziwe zgodne z biologicznym sensem życia 

rodziny. Jeśli jedyną szansą na przepędzenie homobezsensu mają być owe \’łyse osiłki\’ 

to z całego serca życzę im szczęścia, powodzenia i wytrwałości.

Ślub lesbijek (cytaty):

brak słów to wstyt i sandal cołe to zboczenie powinno byc ...tępione może jeszcze dzieci 

zboczą czego ich uczycie nie mam dla nic szacunku bo nie ma do kogo!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jak można się obnosić że jest się zboczeńcem,hitler z Wami zrobiłby porządek(komora 

gazowa).Czy ktoś taki jak wy może wychowywać dzieci???????????? co z takiego dziecka 

może wyrosnąć,tylko lesbija albo gej!!!!!!!!!!!!!
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One sa tak okropne ze dramat i chore psychicznie!!!  pewnie wezma slub i co dalej??? 

moze dziecko chcecie??? o nie!!! jak jestescie takie madre to same zrobcie sobie dziecko 

jak oczywiscie dacie rade!!!

Skrajnym przykładem homofobii w wypowiedziach internautów jest swoista mowa 
nienawiści posługująca się nawiązaniami i terminologią systemów totalitarnych. 
Hitler i Stalin przedstawiani są jako postaci pozytywne posiadające proste i szyb-
kie rozwiązanie problemu zagrożenia dla „normalności”. Co ciekawe, to nie Euro-
Pride (kojarzone częściej z męską częścią środowisk LGBT), a ślub lesbijek gene-
ruje bardziej skrajne opinie. W przypadku EuroPride „eliminacja” stanowi ostatni 
element systemu represyjnego. Częściej pojawia się kwestia izolacji, więzienia lub 
marginalizacji. Natomiast wśród wypowiedzi dotyczących ślubu lesbijek dominu-
ją radykalne nawiązania do całkowitej likwidacji homoseksualistów.

EuroPride (cytaty):

PRECZ ZE ZBOCZEŃCAMI - PRECZ Z WYLĘGARNIAMI CHRÓB - PRECZ A MY DLA ZBO-

CZENIA MÓWIMY NIE...CYWILIZACJA, KTÓRA OPIERA SWOJE ISTNIENIE NA SEKSIE 

A NIE NA WARTOŚCIACH MUSI ZGINĄĆ

Ja to takich homoseksualistów to bym do wiezienia o zaostrzonym rygorze wsadził.Są 

oni jak wrzód na populacji ludzi trzba ich odizolować.Albo i nawet zlikwidować

Ślub lesbijek (cytaty):

Takich ludzi powinno się eliminować i to bez skrupułów.

Odpalić piece w KL Auschwitz

Jak można się obnosić że jest się zboczeńcem,hitler z Wami zrobiłby porządek(komora 

gazowa).

Co ciekawe, dość sporadycznie wykorzystywany był w analizowanych dyskursach 
motyw religii, który występował w równym stopniu w wypowiedziach dotyczą-
cych dwóch badanych tematów. Warto też podkreślić, że oprócz kontekstu religij-
nego, odwołującego się z założenia do sfery emocjonalnej, stosowana była tak-
że argumentacja odnosząca się do racjonalnej nauki. W tym drugim przypadku 
użycie kontekstu naukowego miało na celu nie tylko nawiązanie do elitarności 
i obiektywności nauki, ale także zwiększenie mocy perswazyjnej wypowiedzi. Pod-
kreślić należy, że jedynie w przypadku EuroPride występowały teksty odwołujące 
się do prestiżu nauki.
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EuroPride – religia (cytaty):

Homo było, jest ale przestanie istnieć tak samo jak szatan, który to wymyślił.

zg. z prawem kanonicznym to zyją tylko funkcjonariusze katolitcy ale cała reszta szarej 

masy katolików zyje (bo musi) żyć w poszanowaniu praw państwowych więc dlaczego 

się dziwisz, że w kraju w którym bezdyskusyjna wiekszość stanowia własnie oni prawo 

państwowe jest stanowione zgodnie z ich interesem... Oczekujesz, ze oni będa „robić” 

prawo pod katem żywotnych interesów hominternu?

Ślub lesbijek – religia (cytaty):

Mężczyzną i kobieta stworzył ich” A nie mężczyzną i mężczyzną albo kobietą i kobietą

Bardzo sie dziewie ludzom, ktorzy popierają takie pary.to jest sprzeczne z prawem bozym

EuroPride – nauka (cytaty):

Prawda o homoseksualiźmie. Marginalny odsetek ludzi odczuwa pociąg płciowy do 

tej samej płci. Ta predylekcja zwana jest homoseksualizmem. Większość osób dotknię-

tych tym zaburzeniem, cierpiąc z jego powodu, przyjmuje swój stan jako znamię cho-

robowe i nie obnosi się z nim publicznie.

Zdrowie jest pojęciem uwzględniającym stan ciała, psychiki, ducha i funkcjonowania 

społecznego, z czego wynika, że dopiero harmonia we wszystkich obszarach bycia 

człowiekiem o nim stanowi. W piątym rozdziale Międzynarodowej Statystycznej Kla-

syfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) od F64 do F66 sklasyfikowane 

są zaburzenia identyfikacji płci, zaburzenia preferencji seksualnych oraz zaburzenia 

psychiczne i zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną. Nie jest więc 

prawdą, że homoseksualizm jest jedną z „opcji” zdrowia. Zadaniem społeczeństwa, 

a przede wszystkim odpowiedzialnych za politykę rozumianą jako troska o dobro 

wspólne, jest zadbanie o przywracanie zdrowia, a nie utrwalanie w chorobie czy nie-

pełnosprawności. Stąd konieczność profilaktyki, wysokiej jakości usług zdrowotnych 

i dobrych ośrodków rehabilitacyjnych. Nieporozumieniem, delikatnie mówiąc, jest 

ułatwianie młodzieży popadania w przeróżne nałogi, zezwalanie na parady głęboko 

raniące uczucia religijne innych osób, zapożyczanie haseł i symboli przynależnych 

do innych.

Wykorzystanie określonych kontekstów służyło wzmocnieniu funkcji całej wypo-
wiedzi. W następstwie analizy badanych dyskursów wyłaniający się obraz jest 
pewnym zaprzeczeniem medialnej wizji rosnącej tolerancji względem mniejszości 
seksualnych. Choć jednocześnie należy pamiętać, że dotyczy to jedynie wąskiego 
wycinka polskiego społeczeństwa. Niemożliwe jest jednakże dokonanie demo-
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graficznej specyfikacji użytkowników forów internetowych. Aczkolwiek to kwestie 

związane z komunikacją stanowiły podstawę niniejszej analizy.

Wyszczególnione konteksty składają się na sześć funkcji komunikacyjnych, z cze-

go jedynie w przypadku jednej z nich można mówić o postępowym charakterze. 

Pozostałe stanowią podkreślenie zachowania istniejącego status quo oraz konser-

watywnie wyznaczonej granicy „normalności/nienormalności”, choć szerzej nie-

zdefiniowanej. Owa dychotomia zachowań normalnych i nienormalnych staje się 

elementem spinającym wszystkie pięć wspomnianych funkcji komunikacyjnych. 

Binarność schematów myślowych wyznacza granice akceptowalności określonych 

idei i zachowań w przestrzeni społecznej zgodnie z logiką, że pozytywne jest tylko 

to, co dobrze znane, wartości (najpewniej) zakotwiczone w procesie socjalizacji, 

czyli to, co „normalne”. „Nienormalność” zatem to wszelkie elementy wychodzą-

ce ponad zakodowany kanon. Nawiązując do artykułu Anette Siemes [Siemes 

2012]: „nienormalność” nie jest związana jedynie z badaną tu problematyką 

środowisk LGBT. Każdy akt komunikacji łamiący status quo uaktywnia podobne 

funkcje komunikacji.

Zachowanie funkcjonującego status quo podkreślają w szczególności dwie funk-

cje. Jedna z nich, zawierająca w sobie konteksty odnoszące się do religii i rodziny, 

stanowi egzemplifikację obrony wartości chrześcijańskich. W identycznej roli wy-

stępuje funkcja „obrony wartości narodowych” (zawierająca konteksty „patrioty-

zmu” oraz „sprzeciwu wobec kultury Zachodu”). Te dwa elementy ściśle związane 

są z konserwatywnym oraz nacjonalistycznym dyskursem obecnym w ogólnopol-

skim życiu publicznym.

Kolejny przykład obrony status quo stanowi funkcja zawierająca w sobie kon-

teksty: „normalny – nienormalny”, „wbrew naturze”, „choroba”. Jej głównym 

celem jest deprecjacja wszystkiego, co odbiega od „normy”. Skutkuje to chęcią 

marginalizacji wszelkich zachowań wychodzących poza przyjęty schemat. War-

to jednakże zauważyć, że marginalizacja jest stopniowana, obejmując swoim 

zakresem zarówno „tolerancję warunkową”, czyli częściową akceptację „nienor-

malności”, jak i skrajne przypadki odnoszące się do chęci całkowitej eliminacji 

odmienności. 

W analizowanych wypowiedziach dostrzegalna jest także funkcja naukowa, ma-

jąca na celu wzmocnienie, legitymizację wypowiedzi poprzez odniesienie do ter-

minologii oraz argumentacji charakterystycznej dla dyskursu naukowego. Jedno-

cześnie jest ona pozbawiona naukowego krytycznego spojrzenia na daną kwestię.
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Spośród sześciu funkcji jedynie o tolerancji można mówić jako o funkcji po-
stępowej, będącej w całkowitej opozycji do status quo. Pomimo prób stawania 
w obronie mniejszości seksualnych nie jest ona równoznaczna z sympatyzowa-
niem z nimi. Bardziej manifestowana jest potrzeba zmian społecznej mentalno-
ści, chęć przynależności do społeczeństwa „nowoczesnego”, rozumianego jako 
otwarte, tolerancyjne, świeckie etc., dla którego wyznacznikiem są multikulturo-
we społeczeństwa.

Materiał badawczy wykorzystany na potrzeby niniejszego badania stanowi je-
dynie wąski wycinek internetowego dyskursu o mniejszościach seksualnych. Nie 
można zatem uzyskanych wyników traktować jako reprezentatywnych dla całego 
społeczeństwa, zresztą nie taki był cel badania. Przedmiotem analizy była próba 
wyodrębnienia kontekstów, w jakich pisze się o homoseksualizmie w polskim In-
ternecie, oraz zdefiniowania funkcji, jakie pełnią one w tychże przekazach. 

Analiza wypowiedzi umożliwiła wyszczególnienie i typologizację kontekstów 
związanych ze środowiskami LGBT oraz ich funkcji. Wynika z niej, że internau-

patriotyzm

sprzeciw wobec kultury  Zachodu rodzina

religia

normalne-nienormalne

wbrew naturze

choroba

eliminacja

tolerancja warunkowa

nietolerancja

tolerancja
akceptacja/chęć zmian

wygląd

nauka

wyjaśnianie za  pomocą teorii

i języka nauki

męskość

Ilustracja 1. Konteksty i ich funkcje komunikacyjne

Źródło: opracowanie własne.
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ci, wyrażając swój stosunek względem mniejszości seksualnych, nawiązują do 

różnorodnych kontekstów wykorzystywanych następnie jako elementy perswa-

zyjne swoich wypowiedzi. Co więcej, każdy kontekst podzielić można na szereg 

mniejszych jednostek mieszczących się w jego granicach. Komunikacje wykorzy-

stywane są zatem do marginalizacji praw osób homoseksualnych do funkcjo-

nowania w przestrzeni społecznej. Niechęć względem mniejszości seksualnych 

wykorzystywana jest do manifestacji postaw konserwatywnych lub wręcz nacjo-

nalistycznych. W skrajnych przypadkach używana jest retoryka totalitarna służą-

ca wzmocnieniu funkcji wykluczenia tej grupy społecznej. Realizowane jest to na 

bazie opozycji „normalny – nienormalny”, która wyznaczać ma granicę zacho-

wań i postaw właściwych (choć użytkownicy nie podejmują się zdefiniowania 

pojęcia „normalności”).

Choć wyszczególniono sześć różnych funkcji komunikacyjnych, z całą pewnością 

można mówić o jednej cesze wspólnej. Wszystkie one (z wyjątkiem funkcji „tole-

rancja”) występują przeciwko zmianom funkcjonującego status quo. 
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