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Abstract 

            This paper  is an overview of two perspectives on gender  and sexual orientation that 

are provided by gender current on one hand, and pro-homosexual circles  on the other hand. 

The first part of the paper - which  serves as a frame of reference – synthetically addresses 

basic factors underlying the development of an indyvidual’s personality and identity, such as 

role of genes and  environment, biological underpinning of temperament and  influence of 

evolution. Main functions differentiating men and women in the light of current 

neuroscience are also  presented in this part. 

              In this context view on sex in gender theory, mostly in Judith Butler’s theory, is 

discussed. The characteristic feature of this theory is undervaluing biological factors and 

overvaluing cultural-environmental influence. On the other hand, within narrative of 

homosexual circles, opinions on etiology of homosexuality are dominated by entirely 

contrary views, which is overvaluing biological factors and undervaluing cultural-

environmental influence.  

            Both of these diametrically opposed narratives - gender theory’s and homophile - in 

their view on gender and sexual orientation are contraditory; they contradict each other, and, 

because of their polarization, are incompatibile with current sciences 
. 

 

Streszczenie 

Test ma charakter przeglądowy, poświęcony jest spojrzeniu na płeć i orientację 

seksualną jakie prezentują nurt  genderowy z jednej strony, a   prohomoseksualny z drugiej.   

W pierwszej części tekstu - jako płaszczyzny odniesienia - są syntetycznie przedstawione 

podstawowe  czynniki leżące u podstaw rozwoju osobowości i tożsamości jednostki, rola 
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genów i środowiska, biologiczne podłoże temparamentu, wpływ ewolucji. Zostaną także 

zaprezentowane  główne funkcje różnicujące kobiety i mężczyzn w świetle współczesnej 

neuronauki.  

Na tym tle omówiono  spojrzenie na płeć w teorii gender, przede wszystkim przez 

pryzmat koncepcji Judith Butler. Cechą charakterystyczną tego podejścia jest całkowite 

dewaloryzowanie czyników  biologicznych i nadmierne waloryzowanie wpływów  

kulturowo-środowiskowych. Z kolei  w narracji środowisk homoseksualnych w spojrzeniu na 

etiologię homoseksualizmu dominuje ujęcie całkowicie przeciwstawne, waloryzacja 

czynników biologicznych, dewaloryzacja środowiskowych. Obydwie te  biegunowo skrajne  

narracje – genderowa i homofilna – w spojrzeniu na kształtowanie się płci i orientacji 

seksualnej pozostają w podwójnej sprzeczności, zarówno przeczą sobie wzajemnie, jak i 

poprzez swoje spolaryzowanie są  niezgodne z ustaleniami współczesnej nauki.       

Słowa kluczowe: gender, homoseksualizm, geny, środowisko, neuronauka, ideologia   

Keywords: gender, homosexuality, genes, environment, neuroscience, ideology  

 

 

Wstęp  

Celem tego artykułu zasadniczo nie jest odpowiedź na pytanie  jak kształtuje się płeć 

biologiczna czy orientacja seksualna.   Opis stanu faktycznego jest istotny, ale w przypadku 

tego tekstu kwestie te znajdą się niejako na drugim planie, jako płaszczyzny odniesienia.  

Zasadniczym celem jest konfrontacja  poglądów na płeć, poczucie tożsamości i orientacji 

seksualnej  prezentowane przez przedstawicieli nurtu feministyczno – genderowego  z jednej 

strony, a autorów homofilnych z drugiej, przy czym stwierdzenia o homofilności jest oparte 

na ich własnych deklaracjach wynikających bądź to z afirmatywnego stosunku do 

homoseksualizmu, bądź w oparciu o  jawnie deklarowany homoseksualizm.   

 

Rozwój jako wzajemne oddziaływanie genów  i  środowiska  

Spory o to jakie czynniki w decydującym stopniu  wpływają na rozwój osobowości i 

tożsamości człowieka sprowadzają się do określeń „natura czy wychowanie”, „dziedziczność 
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czy środowisko”, „geny czy kultura”, gdzie przez naturę rozumie się wpływ szeroko 

rozumianych czynników biologicznych (geny, hormony, struktury neuroanatomiczne)  a przez 

wychowanie znaczenie środowiska. Swoje korzenie mają  w starożytnej Grecji (Teofrast, 

Hipokratest, Galen), a we współczesności silnie odżyły wraz z odkryciami  praw 

dziedziczności przez Mendla.
1
 W rezultacie w XIX w., a także  w znacznej części XX wieku 

toczyły sie zażarte dyskusje  między zwolennikami poszczególnych stanowisk. Z punktu 

widzenia współczesnych osiągnięć genetyki zachowania polemiki  te zdają się mieć  już 

charakter ahistoryczny,
2
   a zdecydowana większość współczesnych badaczy osobowości, 

temparementu, różnic indywidualnych  opowiada się za stanowiskiem traktującym rozwój 

jako wypadkową wzajemnego oddziaływania genów i środowiska.
3
 Istnieją co prawda 

zaburzenia zależne tylko od jednego genu  takie jak choroba (pląsawica) Huntingtona czy 

fenyloketonuria,
4
   ale po pierwsze, są to zaburzenia bardzo rzadkie, po wtóre ich obraz 

kliniczny jest wyraźny i jednoznaczny, po trzecie, jak w przypadku  fenyloketonurii istnieją 

środki zaradcze w postaci rygorystycznej diety, a więc oddziaływania środowiskowe. W 

przypadku rozwoju bardziej skomplikowanych parametrów człowieka dziś trudno spotkać 

badaczy, którzy opowiadali by się tylko za jednym (biologia) lub tylko za drugim 

(środowisko) czynnikiem.  Strelau   podsumowywując  stan współczesnych badań nad 

różnicami indywidualnymi  pisze:  „Kontynuowane od ponad pół wieku badania, choć 

rozbieżne w swoich wynikach, pozwalają w oparciu o metaanalizę danych empirycznych 

stwierdzić, że w przypadku inteligencji za różnice indywidualne w IQ w połowie (w 50%) 

odpowiada czynnik genetyczny, a w połowie (w 50%) środowisko (zob. Plomin i in., 2001). 

W przypadku cech osobowości, w tym temperamentu, wkład czynnika genetycznego – w 

zależności od specyfiki mierzonych cech – waha się w granicach od 30% do 60%”
5
. Polski 

badacz temperamentu wskazuje na  szereg  nieporozumień w rozważaniach nad wzajemnymi 

relacjami  między  genami  a  środowiskiem. Po pierwsze, o wpływie genów na zachowanie 

                                                           
1
 Plomin, R., DeFries, J.S., McClearn, G.E., McGuffin, P. (2001). Genetyka zachowania. Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN. 
2
 Zawadzki, B. (2002). Temperament – geny i środowisko. Sopot: GWP. 

 
3
 Oniszczenko, W. (2005). Genetyczne podstawy ludzkich zachowao. Gdaosk: GWP.  

4
 Plomin i in.,  op.cit.  

5
 Strelau, J. (2006).  Kilka refleksji na temat różnic indywidualnych – z perspektywy psychologa. Nauka, 4, s.16. 
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wnioskuje się pośrednio wykorzystując fakt, że osoby o różnym stopniu pokrewieństwa 

genetycznego wykazują odpowiednio do tego stopnia poziom zbieżności w mierzonych 

psychofizycznych charakterystykach. Po drugie zjawiska takie jak inteligencja, lęk, 

ekstawersja czy reaktywność emocjonalna z natury swej są niematerialne, więc jako takie nie 

mogą podlegać dziedziczeniu, gdyż  nie są zlokalizowane w genach. Po trzecie „fakt, że RI w 

zakresie mierzonych zachowań czy cech są w dużym stopniu genetycznie zdeterminowane nie 

znaczy, iż nie podlegają one zmianie. Pogląd o niezmienności tego, co dziedziczne jest 

niestety nadal dość powszechny (...) Środowisko bogate w stymulację intelektualną sprzyja 

ekspresji genów, a więc uprawdopodabnia, że te możliwości się ujawnią”
6
 . Trzeba także 

pamiętać o plastyczności neuronalnej, przez co rozumie się wrodzoną zdolność struktur 

nerwowych do zmiany pod wpływem wydarzeń zewnętrznych i własnej aktywności, co w 

konsekwencji prowadzi także do zmian w cechach osobowości i funkcjonowaniu 

poznawczym. Po czwarte, wysokie wskaźniki odziedziczalności (miara odnosząca się do 

całości populacji, a nie jednostki) wskazują na ubogie środowisko, mało stymulujące i nie 

sprzyjające rozwojowi różnic indywidualnych. 

W tym miejscu nasuwają się  pytania o wzajemną zależność pomiędzy  osobowością  

a orientacją seksualną, pytania  o to,  które z tych pojęć jest szersze znaczeniowo, czy 

orientacja seksualna jest częścią osobowości czy też raczej należałoby ją traktować jako 

autonomiczny wymiar człowieka niejako „obok” osobowości.   „Osobowość to te 

charakterystyki osoby, które wyjaśniają spójny wzorzec uczuć, myślenia i zachowania”
7
,    

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

osób tej samej płci.   Problem wzajemnych relacji osobowości i orientacji seksualnej  nie jest 

nigdzie opisany w sposób wyczerpujący, niemniej nie wydaje się by istniały jakiekolwiek 

poważne przesłanki aby rozwój psychoseksualny, rozwój orientacji seksualnej traktować jako 

proces mniej skomplikowany niż rozwój osobowości czy inteligencji, jako proces zależny od 

jednego genu jak w przypadku pląsawicy Huntingtona.  Poszukiwania takie spełzły na 

niczym, a tzw. „gen geja” okazał się naukowym humbugiem
8
, zaś  autor tego „odkrycia”  

                                                           
6
 Strelau, op.cit., s.17. 

7
 Pervin, J., John O. (2002) Osobowośd. Teoria i badania. Kraków: WUJ, s.4. 

8
 Zob. Margasioski, A. (2013). Wobec homoseksualizmu – między religią, nauką a ideologią. Kalendarium 

wydarzeo.  Fronda, 67, 22-76.  
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Dean Hamer po tym jak jego badania nie zostały potwierdzone w innych ośrodkach, a  on sam 

został oskarżony przez współpracownika o manipulowanie statystykami tłumaczył się, że  

został „źle zrozumiany”.  W rezultacie w swojej późniejszej pracy wraz z Copelandem 

przyznają: „Owszem, rodzimy się z określonym wyposażeniem genetycznym, lecz nie wynika 

stąd, że nie mamy kontroli nad własnym życiem. Nie tylko uczeni, także troskliwi rodzice nie 

wierzą, byśmy przychodzili na świat jako czysta karta, którą zapisuje wychowanie. Tajemnica 

tkwi we współdziałaniu wrodzonego hardware’u  i  software’u  w jaki zaopatrzymy dziecko. 

Nie dziedziczność lub środowisko, lecz dziedziczność  i  środowisko”
9
. To wzajemne 

oddziaływanie jak piszą Pervin i John jest zawsze dynamiczną interakcją, która w rezultacie 

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

odmienny  wpływ na ludzi, którzy mają różną konstytucję genetyczną.  Po wtóre,  jednostki o 

różnych konstytucjach genetycznych mogą wywołać odmienne reakcje środowiska (rodzice 

inaczej reagują na dziecko pobudliwe, a inaczej na spokojne i wrażliwe), wreszcie po trzecie, 

ludzie o różnych konstytucjach wybierają i tworzą różne środowiska (ekstawertyk poszukuje 

innego otoczenia niż introwertyk). Jak konkludują autorzy: „Od pewnego momentu  w trakcie 

rozwoju staje się rzeczą niemożliwą  określenie tego w jakim zakresie człowiek jest 

„odbiorcą” wpływów środowiskowych, a w jakim ich „twórcą”
10

.  Nie można rozpatrywać 

jednej determinanty abstrahując od drugiej: „Geny i środowisko tak naprawdę nie mogą być 

rozważane jako odrębne czynniki.  Są raczej r ó ż n y m i   a s p e k t a m i   j e d n e g o   u k ł 

a d u. (...) Geny mogą oddziaływać na środowisko, a środowisko może regulować aktywność 

genów
11

. Zrozumienie uwarunkowań osobowościowych, cech temperamentalnych, wreszcie 

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

analizę wzjemnych oddziaływań między uwarunkowaniami biologicznymi (geny, hormony) i 

środowiskiem
12

.  Próby upraszczania tych analiz do jednego bądź drugiego czynnika jawią się 

jako niedopuszczalne  redukcjonizmy.  Nie oznacza to jednak, że jako obowiązującą należy 

                                                           
9
 Hamer, D., Copeland, P. (1999). Geny a charakter. Warszawa: Wydawnictwo Cis, s.33-34. 

10
 Perwin i John, op.cit., s.345. 

11
 Kosslyn, S., Rosenberg, R. (2006). Psychologia. Mózg, człowiek, świat. Kraków: Wydawnictwo Znak, s.144. 

12
 Należy tu jeszcze wspomnied o znaczeniu czynników epigenetycznych, czyli chemicznych „nakładek” do DNA, 
które powstają w  wyniku oddziaływao środowiskowych, a które mogą blokowad lub aktywowad określone 
geny. Uważa się, że czynniki epigentyczne mogą odpowiadad za szereg poważnych schorzeo takich jak 
nowotwory, choroby psychiczne czy  wady rozwojowe związane w płodnością (Midro, 2014; Oniszczenko, 
Dragan, 2008). 
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przyjąć mechaniczną wykładnię, o jednakowym wpływie na rozwój obydwu faktorów, 

wszystko wskazuje, że są one zróżnicowane w zależności od tego jakim cechom się 

przyglądamy.   Jak  zauważają amerykańscy autorzy: „Genetyczne czynniki są generalnie 

ważniejsze dla takich charakterystyk jak inteligencja i temperament, natomiast w przypadku 

wartości, ideałów i przekonań mają mniejsze znaczenie”
13

. 

  W popularnym podręczniku Psychologia i  życie Gerrig i Zimbardo  piszą: „Geny 

nie stanowią przeznaczenia. Z faktu, iż ktoś jest wysoki nie wynika, że będzie koszykarzem. 

Fakt, iż ktoś jest kobietą nie oznacza jednocześnie, że będzie wychowywać dzieci. Trzeba 

także pamiętać, że genotypy wyrażają się w określonych kontekstach. Na przykład wzrost jest 

warunkowany jednocześnie przez czynniki genetyczne i środowisko żywieniowe. Siła 

fizyczna może rozwinąć się tak u mężczyzn, jak i kobiet dzięki specjalnym programom 

ćwiczeń. Rozwój intelektualny jest determinowany tak przez potencjał genetyczny, jak i przez 

doświadczenia edukacyjne. Ani same geny, ani samo środowisko nie warunkują tego, kim 

jesteś lub kim ostatecznie się staniesz”
14

. Nie ma żadnych istotnych przesłanek by konkluzji 

tych nie zastosować do kwestii kształtowania się płci psychologicznej i tożsamości 

psychoseksualnej, choć rzeczą praktycznie niemożliwą wydaje się określenie wzajemnych 

proporcji wpływu.  

Orientacja seksualna człowieka to wypadkowa płci biologicznej i psychologicznej 

oraz złożone ludzkie zachowanie.  Jej ukształtowanie się jest długim procesem począwszy od 

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

cechy płciowe  w postaci jąder,  poprzez  osiągnięcie  biologicznej dojrzałości płciowej, do 

momentu podjęcia życia seksualnego i rozmnażania się. Między 2 a 3 rokiem życia pojawia 

się poczucie toższamości płciowej, dzieci nabywają umiejętność przypisania siebie do 

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

operować streotypowymi przekonaniami na temat mężczyzn i kobiet, wyraźnie preferują 

zabawy w  grupach oddzielnych płciowo. Jak pokazały badania Alexandra, Wilcoxa i Woodsa  

w ostatnich latach przedszkolnych dzieci spędzają tylko 9 % czasu  zabawy z 

                                                           
13

 Perwin i John, op.cit. s.9. 
14

 Gerrig, R.J., Zimbardo, P.G. (2008) Psychologia i życie. Wydanie nowe.  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN, s.61. 
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przedstawicielami przeciwnej płci
15

.  Taka segregacja utrzymuje się  w młodszych klasach 

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

następuje rozwój zainteresowań płcią przeciwną na ogół o wyraźnym już charakterze 

heteroseksualanym
16

.  Osiągnięcie dojrzałości biologicznej i zdolności rozrodczych nie 

kończy oczywiście procesu kształtowania się tożsamości psychoseksualnej, rozumianej jako  

konkluzje „Jestem heteroseksualnym kobietą”  czy „Jestem homoseksualnym mężczyzną”. 

Równolegle przecież toczą się procesy rozwoju dojrzałości psychicznej i społecznej, tych 

trzech wymiarów nie sposób oddzielać w kontekście dyskusji  o poczuciu tożsamości 

psychoseksualnej  i dojrzałości jednostki.    

 

Współczesne badania neurobiologiczne a różnice międzypłciowe  

     Kwestie  co to znaczy być kobietą/mężczyzną są pytaniami nie tylko o kontrasty 

dotyczące  pierwszorzędowych cech płciowych, ale może przede wszystkim  o ewentualne 

specyficzne cechy dotyczące  mentalności, zdolności, odmiennych  preferencji
17

.   

   Moir i Jessel   w swym głośnym bestsellerze Płeć mózgu dokonując przeglądu 

wspołczesnych badań   neuropsychologicznych  konkludują, iż nasuwające się spostrzeżenia  

wskazują  na istotne różnice międzypłciowe wynikające z innej budowy mózgu, 

zróżnicowanycyh funkcji mózgowych i odmiennej u obu płci  gospodarki hormonalnej
18

. W 

rezultacie wyłaniający się obraz wskazuje, że kobiety dysponują ogólnie lepszą pamięcią, a w 

szczególności lepszą pamięcią wzrokową,   lepszym słuchem, potrafią zapamiętać więcej 

informacji przypadkowych i nieistotnych, są bardziej podatne na wszystkie bodźce zmysłowe, 

wybierają problemy praktyczne i konkretne zadania, są od mężczyzn dokładniejsze i 

nierzadko sprytniejsze, mają większe zdolności emocjonalne, poziom empatii i umiejętności 

                                                           
15

 Alexander, G.M., Wilcox, T., Woods, R. (2008).  Sex difference in infants’ visual interest in toys. Archives of 
Sexual Behavior, 38, 427-433. 

16
 Eliot, L. (2011). Różowy mózg, niebieski mózg. Poznao: Media Rodzina.  

17
 Ryś, M. (2015). Zadania rozwojowe młodzieży: byd kobietą – byd mężczyzną. W: Z.B.Gaś (red.) Kłopoty z 

dorosłością. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press. 
18

 Moir, A. Jessel, D. (1993). Płed mózgu. Warszawa: PIW. 
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odbierania sygnałow niewerbalnych, w większym stopniu są zdolne do współczucia, 

cierpliwości i schludności, preferują bardziej konwencjonalne społecznie  słownictwo, lepiej 

rozpoznają cechy charakteru innych osób. Z kolei mężczyźni  myślą bardziej  abstrakcyjnie i 

teoretycznie, posiadają lepsze wyczucie perspektywy i mają lepszą wyobraźnię przestrzenną, 

lepszą kordynację wzrokowo-ruchową, są  bardziej agresywni,  lubią współzawodnictwo, 

zapamiętują informacje, które tworzą spójną formę lub mają jakieś konkretne znaczenie,  

odznaczają się większą pewnością siebie, wiarą i liczeniem na własne siły, cechują się 

bardziej  swobodnym  słownictwem a  gorszym słuchem. 

             Szereg własnych, pomysłowych testów przeprowadziłą znana neurobiolog kanadyjska 

Doreen Kimura. Wykazały one , że „między płciami występują znaczne różnice w zakresie 

zdolności poznawczych takich jak rotacja przestrzenna, rozumowanie matematyczne i pamięć 

werbalna, oraz zdolności motorycznych – celności rzutów i sprawności palców”
19

. Zdaniem 

badaczki różnice te w znacznym stopniu spowodowane są czynnikami hormonalnym już od 

okresu płodowego, zaś wpływy socjalizacji ocenia jako „dość skromne”
20

. Wyniki badań z 

kilku dziesięcioleci wskazują, iż mimo egalitarnego otoczenia społeczego,  utrzymuje się 

męska dominacja w testach rotacji wyobrażeniowej i rozumowaniu matematycznym.     

Metaanalizy współczesnych badań nad różnicami międzypłciowymi dokonała Anna 

Grabowska
21

.  Zdaniem neurobiolog, wyłania się z nich dość jednolity obraz, pomimo braku 

różnic w ogólnym poziomie inteligencji, kobiety i mężczyźni wcale nie mają takich samych 

uzdolnień. W zakresie funkcji poznawczych mężczyźni wykazują  wyższość w wykonywaniu 

różnych zadań wymagających wyobraźni przestrzennej (np. posługiwanie się mapą, gra w 

szachy) lub złożonych operacji matematycznych, ogólnie wykazują lepsze uzdolnienia 

politechniczne, konstrukcyjne, informatyczne. Z kolei kobiety osiągają lepsze wyniki w 

zadaniach językowych, percepcyjnych i pamięciowych w zakresie szczegółowych obserwacji, 

charakteryzuja się lepszą koordynacją wzrokowo-ruchową (precyzja ruchów). W wymiarze 

relacji społecznych  i  emocjonalnych mężczyźni większą wagę przykładają do  logicznej, a 

                                                           
19

 Kimura, D. (2006). Płed i poznanie. Warszawa: PIW, s.187. 

20
 Kimura, D. (2004 ) Human sex differences in cognition, fact, not predicament. Sexualities, Evolution & 

Gender,   6(1), 45-53. Kimura, D. (2002).  Sex Differences in the Brain. Scientific American, 5, 32-37. 
21

 Grabowska, A. (2014). Mózg kobiecy, mózg męski czyli dlaczego jesteśmy różni. Panorama, 1, 1-4. 
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nie emocjonalnej argumentacji, są bardziej skupieni na „rzeczach i sprawach” a nie relacjach. 

Wykazują wyższą skłonność do rywalizacji i agresji. Kobiety są bardziej empatyczne  i 

wrażliwe emocjonalnie, większą wagę przykładają do relacji interpersonalnych. W zakresie 

preferencji zawodowych i zainteresowań mężczyźni na ogół wybierają bycie inżynierami, 

informatykami, architektami, matematykami  i politykami, zaś kobiety preferują zawody 

łączące się z licznymi kontaktami społecznymi, w większym stopniu są lekarkami, 

nauczycielkami (szczególnie języków), pielęgniarkami, pracownicami społecznymi.   

Najnowsze badania neurobiologiczne dużego zespołu  z Filadelfii   Ingalhalikara i 

in.
22

   przeprowadzono przy użyciu wyrafinowanej metody obrazowania tensora dyfuzji (DTI 

- diffusion tensor  imaging), która umożliwia wgląd w sieć połączeń neuronalnych pomiędzy 

różnymi strukturami mózgu. Niewątpliwą zaletą badań było ich  zrealizowanie  na dużej 

próbie młodych osób (428 chłopców, 521 dziewcząt w przedziale wiekowym 8-22 lata). 

Okazało się, że przy podobnych zadaniach mapy te inaczej wyglądają u  kobiet i mężczyzn. 

W  mózgach mężczyzn występuje więcej   połączeń między przednią i tylną częścią tej samej 

półkuli, co wskazuje  na  ścisłe powiązanie odbieranych bodźców z podejmowanymi 

działaniami. Zdaniem badaczy tym można tłumaczyć szybsze tempo uczenia się przez 

mężczyzn nowych czynności, wiekszą szybkość  w działaniu oraz  lepsze zdolności 

przestrzenne.  Z kolei u  kobiet stwierdzono znacznie  więcej połączeń między prawą i lewą 

stroną mózgu. To, zdaniem autorów, uzasadnia zwiększone zdolności analityczne i wyższy 

poziom intuicji, a także łatwość godzenia różnych zadań. Prawdopodobnie dlatego kobiety 

mają lepszą pamięć do słów i twarzy, łatwiej się koncentrują i mają lepsze zdolności 

społeczne. Także interesujące okazało się odkrycie prawidłowości w móżdżku, u mężczyzn 

odkryto większą liczbę połączeń między prawą i lewą półkulą, co przekłada się na lepszą 

kordynację wzrokowo-ruchową, z kolei u kobiet, ściślejsze powiązania w obrębie jednej 

półkuli. Amerykańscy neurobiolodzy konkludują, że ta odmienna  architektura mózgu kobiety 

i mężczyzny powoduje, iż jako dwie różne płcie  mamy swoje silniejsze i słabsze strony.  

Badania te pokazały jeszcze ważne prawidłowości rozwojowe.  Różnice międzypłciowe u 

                                                           
22

 Ingalhalikar, M.,  Smith, A., Parker, D.,  Satterthwaiteb, T.D., Mark A. Elliott, M.A.,  Ruparelb, K., Hakonarsond, 
H.,  Gurb, R.E., Gurb, R.C., Vermaa, R. (2014) Sex Differences in the Structural Connectome of the 
Human Brain. Proceedings of The National Academy of Science of The United States of America, 111 
(2), 823-829. 
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najmłodszej grupy badanych (8-13 lat) okazały się stosunkowo niewielkie,  narastały one 

wraz z wiekiem. Pokazuje to nieuchronność różnicowań biologicznych.
23

 

Różna architektura i zróżnicowane funkcje   mózgu zdają się mieć swoje 

bezpośrdenie przełożenie na odmienne zainteresowania i preferencje zawodowe kobiet i 

mężczyzn. Richard Lippa z zespołem
24

  na zlecenie BBC przeprowadził w internecie ogromną 

ankietę na 200 tys. (sic!)  respondentach  obejmującą 53 kraje z Europy, obu Ameryk, Azji i 

Afryki ukierunkowaną na badanie ewentualnych różnic międzypłciowych w zakresie cech 

osobowości mierzonych w ramach teorii tzw. Wielkiej Piątki oraz preferencji zawodowych.    

Okazało się, że w zakresie cech osobowości różnice są „małe” do „umiarkowanych” (nb. jest 

to znakomite potwierdzanie uniwersalizmu tej cechowej teorii osobowości), zaś istnieją 

bardzo duże różnice  w preferencji wybieranych zawodów przez kobiety i mężczyzn.  

Mężczyźni są zdecydowanie bardziej nastawieni na zawody, w których mają do czynienia z 

przedmiotami (inżynier, mechanik), kobiety preferują zawody, w których mają do czynienia z 

ludźmi, z relacjami interpersonalnymi. Tendencje te wystąpiły bez wyjątku we wszystkich 

badanych krajach, bez względu na ich poziom cywilizacyjno-rozwojowy (Norwegia  vs 

Pakistan, Indie, Malezja).  Lippa konkluduje, że wyniki te mocno wskazują na  biologiczne 

uwarunkowania zróżnicowań międzypłciowych w zakresie preferencji zawodowych. W 

kontekście badań Lippy zrozumiałe  stają się norweskie obserwacje preferencji zawodowych.  

To skandynawskie  państwo  uważane  jest za  najbardziej równościowy kraj świata, a mimo 

tego   90 proc. wszystkich pielęgniarek to kobiety, a 90 proc.  wszystkich inżynierów to 

mężczyźni. Takie wskaźniki utrzymują się od lat 80-tych. Nikt nie umie wytłumaczyć tego 

zjawiska. Określono je  norweskim paradoksem równości płci. Kolejne rządy przeznaczały 

duże środki na programy stypendialne, które miały zmienić te proporcje, zazwyczaj efekty 

                                                           
23

 Badania naukowców z Uniwersytetu w Pensylwanii zostały ostro zaatakowane przez środowiska genderowe, 
ogólnie zarzucano im wyciągnięcie zbyt daleko idących wniosków w stosunku do wyników 
uzyskanych z przeprowadzonych badao. 

24
 Lippa, R. (2010) Gender Differences in Personality and Interests: When, Where, and Why ? 

Social and Personality Psychology Compass, 4/11, 1098-1110. Lippa,  R. A.,     Collaer, M. L., Peters.,   M.  
(2010). Sex Differences in Mental Rotation and Line Angle Judgments Are Positively Associated with 
Gender Equality and Economic Development Across 53 Nations. Archives of Sexual Behavior, 39,  
990-997. 
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były krótkotrwałe na 1-2 lata, po czym wskaźniki powracały do poprzednich wartości.
25

 

Komentując badania Lippy psycholog ewolucyjny Ann Campbell
26

  stwierdza, że  kobiety  są 

tymi, które rodzą i wychowują dzieci, byłoby zatem rzeczą dziwną gdyby natura nie 

wyposażyła je w jakieś mechanizmy psychologiczne, które wspierają te procesy: wyższy 

poziom empatii, unikanie niebezpiecznych konfrontacji, unikanie społecznego wykluczenia. 

To potwierdza wiele badań psychologicznych.  Przeprowadzono eksperyment, w którym 

stawiano badanych w obliczu niebezpiecznej sytuacji (potencjalne aplikowanie 

elektrowstrząsów). Okazało się, że mężczyźni wybierali czekanie w samotności, a kobiety z 

innymi.  Jesteśmy pod wpływem genów, które mają tysiące lat, dlatego kobiety wybierają 

bycie pielęgniarkami, pracownicami socjalnymi, nauczycielkami – wszystkie te  zawody są 

obszarami współpracy i wymiany. Różnice w wychowaniu dzieci, inne zwracanie się do 

chłopców, a inne do dziewczynek, nie mogą mieć tak fundamentalnego wpływu na 

preferencje i zachowania dzieci. Im bardziej ludzie są wolni i mają swobodę wyboru, tym 

bardziej wzrasta prawdopodobieństwo, że do głosu dojdą uwarunkowania genetyczne. Tym 

można tłumaczyć mechanizm norweskiego paradoksu. W biednych krajach ludzie martwią się 

po prostu o pracę i biorą to, co oferuje rynek. W krajach bogatych, takich jak Norwegia,  idą 

po prostu za swoimi naturalnymi predyspozycjami. A kobiety i mężczyźni mają po prostu 

różne zainteresowania.  

 

Płeć w  teorii gender Judith Butler – waloryzowanie czynników środowiskowych 

Judith Butler, to amerykańska filozofka, feministka i zdeklarowna lesbijka, której 

praca Gender Trouble stała się podstawą współczesnej teorii gender, często porównuje się 

znczenie tej pracy do wagi  Kapitału K.Marksa dla współczesnego marksizmu.  Pierwsze 

wydanie pracy Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity ukazało się w USA  

w roku 1990, zaś w Polsce w 2008 nakładem  Wydawnictwa Krytyki Politycznej  pod 

zmienionym tytułem Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka toższamości. Jak w przedmowie 

podaje  autorka jej praca miała stanowić głos w ramach dysput toczących się wewnątrz ruchu 

                                                           
25

 Zagadnienie to zostało przedstawione w niezwykle interesującym filmie  Mity o równości płci (Gender 
equality paradox), emisja w Norwegii w 2010r., dostępny w internecie. 

26
 Komentarz z filmu  Mity o równości płci (Gender equality paradox). 
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feministycznego: „W roku 1989 zależało mi przede wszystkim na krytyce  powszechnych 

heteroseksualnych przesłanek feministycznej teorii literatury” 
27

, zaś późniejszy rozgłos 

wokół książki całkowicie ją   zaskoczył.  Praca Butler zasadniczo jest  głosem w wewnętrznej 

dyskusji środowisk feministycznych: „Uwikłani w płeć  mieli podważyć twierdzenie, że 

lesbianizm jest przełożeniem teorii feministycznej na praktykę, i pokazać, że związek między 

lesbijską praktyką a feministyczną teorią jest bardziej złożony”
28

. Czytelnik oczekujący 

rozważań odnoszących się do współczesnych teorii osobowości czy neurobiologii mózgu 

poczuje się rozczarowany,  ponieważ takich odniesień w książce Butler nie ma.   Autorka 

zasadniczo polemizuje z innymi przedstawicielkami środowisk feministycznych takimi jak 

Luce Irigaray, Monique Wittig, Simone de Beauvoir, Julia Kristeva, Catharine McKinnon i 

szereg innych. Sporadyczne odwołania do Freuda i psychoanalizy spełniają raczej charakter 

erudycyjnych ozdobników, nie leżą w głównych nurcie rozmyślań amerykańskiej autorki.    

Epistemologiczno-ontologiczne rozważania o naturze człowieka Butler osadza na 

cytacie z Nietzschego: „Nie ma żadnego bytu poza czynieniem, działaniem, stawaniem się; 

„czyniciel” jest tylko zmyśleniem do czynienia dodanym – czynność jest wszystkim”
29

. To 

skłania Butler do odrzucenia trwałości substancji jako takiej. Pojęcie substancji, to kategoria 

filozoficzna, wywodząca się od Arystotelesa, oznaczająca  każde konkretne indywiduum, 

przedmiot, któremu przysługuje autonomiczne istnienie, ale i wspólne podłoże dla wielu 

różnych akcydensów. Dla Butler substancja to tylko  przygodne, choć spójne układy  

stworzone dzięki opowiedniemu uporządkowaniu atrybutów, w rezultacie „ontologia 

substancji  jako taka wyda się nie tylko efektem sztucznym, lecz także w ogóle zbędnym”
30

.  

A skoro nie ma trwałości substancji to nie można mówić o trwałości bytów takich jak osoba, 

mężczyzna czy kobieta. Butler cytuje jednego z komentatorów Nietzschego: „Wszystkie 

kategorie psychologiczne  („ja”, jednostka, osoba) czerpią ze złudzenia substancjalnej 

tożsamości. Lecz złudzenie to wywodzi się zasadniczo z przesądu, który umie oszukać nie 

tylko zdrowy rozsządek, lecz i filozofów – czyli z wiary w język, a dokładnie w prawdę 

kategorii gramatycznych (...) Podmiot, „ja” jednostka, to tylko szereg fałszywych pojęć, 

                                                           
27

 Butler, J. (2008). Uwikłani w płed. Warszawa: Krytyka Polityczna, s.11. 

28
 Op.cit., s.15. 

29
 Op.cit., s. 80-81. 

30
 Op.cit., s. 80. 
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przekształcają one bowiem w substancje fikcyjne całości, które z początku posiadały jedynie 

rzeczywistość językową”
31

.  

Butler staje na stanowisku skrajnego procesualizmu, cała otaczająca nas 

rzeczywistość  jest płynna i zmienna. Nie ma trwałości substancji, zatem  nie ma trwałości 

osoby, a o tym kim jesteśmy w gruncie rzeczy przesądza język i jego kategorie gramatyczne. 

Nie można bowiem mówić o osobach bez oznakowania ich rodzaju gramatycznego.  Język 

ma charakter konstytutywny i  jawi się jako wielki ontologiczny demiurg. Tożsamość 

jednostki konstruują określenia performatywne, czyli wyrażenia typu    Mianuję cię 

pułkownikiem, Ogłaszam was mężem i żoną, Urodził się chłopiec, Awansuję cię na 

kierownika.   Są one jednak  płynne i kulturowo zmienne, dlatego „za wyrażeniem kulturowej 

płci nie kryje się tożsamość kulturowej płci”
32

. Performatywność języka obejmuje także 

biologiczny wymiar  człowieka. Znana teza  de Beauvoir  „Nie rodzimy się kobietami - 

stajemy się nimi”  posłużyła do rozróżnienia płci biologicznej i kulturowej. To, że płeć 

kulturowa, będąca skutkiem wpływów   środowiskowych jest zmienna, nie jest twierdzeniem 

zaskakującym ,  ale – zdaniem Butler - pociąga to za sobą także płynność płci biologicznej: 

„Skoro „ciało jest sytuacją”,  jak powiada de Beauvoir, nie ma możliwości by odwołać się do 

ciała bez jego jednoczesnych interpretacji, do ciała pozbawionego znaczeń kulturowych. 

Toteż biologiczna płeć  nie może być przeddyskursywnym faktem anatomicznym. Otóż (...) 

biologiczna płeć jest zawsze z definicji kulturową płcią”
33

. Stąd znane zdanie Natura jest 

fantazmatem kultury będące swoistym motywem przewodnim  środowisk genderowych.  

Zarówno płeć rozumiana  w aspekcie kulturowym, jak i biologicznym, jako takie są 

zasadniczo od siebie niezależne,  są  funkcją dyskursu i efektem oddziaływań 

performatywnych. Liczne performatywne powtórzenia prowadzą do utrwalenia naszego 

wyobrażenia o sobie, ale to w gruncie rzeczy iluzje,  ponieważ wszystko jest płynne i za 

każdym razem regulowane na nowo:  ”Z tej perspektywy nie może być mowy o prawdziwych 

lub fałszywych, rzeczywistych lub wypaczonych aktach związanych z kulturową płcią, a 

założenie prawdziwej tożsamości płci okazuje się regulatywną fikcją” 
34

.  Zatem nie ma  

                                                           
31

 Op.cit., s. 74-75. 
32

 Op.cit., s. 81.
 
 

33
 Op.cit., s. 55. 

34
 Op.cit., s. 253-254. 
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prawdziwych  bądź fałszywych  poszczególnych tożsamości, są tylko płynne tożsamości. To 

samo dotyczy płci biologicznej, jest ona „performatywnie realizowanym znaczeniem”
35

, jako 

taka może stanowić punkt wyjścia do namnażania różnych upłciowionych znaczeń.   

Praca Butler to w znacznej mierze eksploracja ograniczeń oraz perspektyw 

podważenia i odwrócenia tradycyjnie rozumianych płci, w gruncie rzeczy poszerzanie tych 

możliwości wydaje się podstawową troską amerykańskiej feministki. Jak sama deklaruje, jej 

podstawowymi intencjami  jest namysł nad możliwościami   subwersji   i  destabilizacji 

znaturalizowanych wyobrażeń płci, wspierających męską hegemonię i panowanie 

heteroseksizmu
36

.  Koncepcja Butler  traktowana jest  jako podstawowa intelektualna baza  

teorii queer.   

Reasumując koncepcje antropologiczne  Butler    człowiek to tylko przygodny 

zestaw atrybutów będący konsekwencją performatywnych aktów.  

 

Krytyka teorii Butler 

Łódzki logik Marek Rosiak 
37

 poddał teorię amerykańskiej feministki druzgocącej 

krytyce.   Wskazuje on na  fundamentalną niespójność  wiążącą się z jej rozumieniem pojęcia 

substancji.  Pojęcie to rozumiane  przez Butler jako „przygodny zestaw atrybutów” jest 

alogiczną pułapką, w która sama wpada.   Jeśli nie ma trwałości substancji - to nie ma 

podstaw do wyodrębniania jednostek, rzeczywistość należy traktować jako skrajnie 

holistyczną,  nierozróżnialną całość. Nie można  wyodrębnić autonomicznych jednostek, ani 

żadnych innych trwałych elementów struktury społecznej. A skoro tak, to niczym nie 

uzasadniony staje się postulat Butler, aby przyznawać określone prawa mniejszościom 

seksualnym, tak jej bliskim. W tak wykoncypowanym świecie: „Kolektyw dominuje nad 

domniemaną jednostką, większość nad mniejszością, całość nad swoją częścią. W takiej 

                                                           
35

 Op.cit., s. 94. 
36

 Op.cit., s. 93-94. 
37

 W referacie   wygłoszonym na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Gender. Spojrzenie krytyczne,  która 

odbyła się na Wydziale Filozoficznym Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie w dniach 

23-25 marca 2015. Zasadniczy opis koncepcji Butler, jak i cytaty   pochodzą z tego tekstu, za którego 

udostępnienie serdecznie Autorowi dziękuję. 
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holistycznej perspektywie domaganie się praw dla mniejszości odbiegających od 

większościowych standardów jest zupełnie bezpodstawne, a nie pojmować tego mogą tylko 

ci, którzy doprowadzili w swoich umysłach do „zniszczenia logiki przez jej genealogię”
38

. 

Zdaniem łódzkiego logika,  Butler próbuje postulować pewien substytut substancji w postaci  

performatywności, tyle, że nie stosuje tego pojęcia zgodnie z intencją jego twórcy, 

angielskiego filozofa Johna L. Austina, ale raczej rozumie (i postuluje) akty performatywne 

jako pewne zabiegi propagandowe,  w myśl zasady, że to, co wielokrotnie powtarzane, w 

końcu staje się prawdą. 

Jak zasygnalizowałem wcześniej,  rozważania Butler o tożsamości jednostki, płci 

biologicznej i kulturowej, przeprowadzane są w całkowitym oderwaniu od ustaleń 

współczesnej neurobiologii i psychologii. A przecież i wtedy gdy pisała swoją pracę  wiedza 

w tej dziedzinach była dość spora, zwłaszcza ustalenia dotyczące wzajemnych relacji genów i 

środowiska. Amerykańska autorka tworzy wszak koncepcję, w której  znaczenie naszych 

uwarunkowań biologicznych praktycznie  nie ma znaczenia, liczy się wyłącznie wpływ 

języka (aktów performatywnych), czyli oddziaływania środowiskowe.    

Zatem badania wskazujące na neurobiologiczne zróżnicowanie kobiet i mężczyzn są 

stanowczo negowane przez przedstawicielki  podejścia genderowego. W ramach tego nurtu 

obowiązuje paradygmat, że wszelkie różnice są konstruowane kulturowo.  Feministyczne 

autorki  Rebecca Jordan-Young
39

  i  Cordelia Fine
40

  skupiają się na niedoskonałościach w 

badaniach. Podkreśla się naturalne etyczne ograniczenia w  w przeprowadzaniu 

eksperymentów,   zbyt małe próbki badawcze, brak replikacji eksperymentów,   zbyt szerokie 

wnioskowanie, brak całościowej wiedzy o naturze mózgu, wreszcie neuroseksizm badaczy
41

.  

Z wieloma z tych argumentów można się zgodzić, ale to nie powód by wylewać dziecko z 

                                                           
38

 Rosiak, M. (2015). „Gender trouble” Judith Butler w świetle logiki i metodologii 
               – analiza głównych założen i ich konsekwencji. Refrat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji 

Naukowej Gender. Spojrzenie krytyczne. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II,  Kraków, 23-25. 03, s.7. 
39

 Jordan-Young, R. (2010). Brain Storm: The Flaws in the Science of Sex Differences. Cambridge: Harvard 
University Press 

40
 Fine, C. (2010). Delusions of Gender: How Our Minds, Society, and Neurosexism Create Difference. New York: 

Norton and Company. 
 
41

 Przez neuroseksizm prawdopodobnie  należy rozumied  seksistowskie, stereotypowe postrzeganie różnic 
pomiędzy kobietami a mężczyznami przenoszące się na płaszczyznę interpretacji badao neurobiologicznych. 
Podkreślam  tryb warunkowy, gdyż  termin  autorstwa Fine (2010),  w praktyce funkcjonuje jak klasyczny epitet.  
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kąpielą, np. fakt, iż jakiś eksperyment nie był  podejmowany replikacyjnie nie oznacza, że 

jego wyniki nie mają znaczenia. W Polsce stanowiska te popularyzuje genderystka M. 

Pawłowska:  „Pomimo wielu lat badań po dziś dzień nie udało się znaleźć żadnych 

jednoznacznych, replikowalnych dowodów na maskulinizujące działania testosteronu (w tym 

rzekome powiązanie tego hormonu z agresywnym zachowaniem) czy feminizujący wpływ 

estrogenu na budowę czy funkcje mózgu” 
42

. I dalej: „Badania na osobach interseksualnych, z 

zaburzoną gospodarką hormonalną, bądź osobach, których matki przyjmowały w ciąży 

dodatkowe hormony, nie wykazują żadnych jednoznacznych dowodów na jasne powiązania 

umiejętności i organizacji mózgu (np. męskiego zlateralizowania z hormonami płciowymi”
43

.  

Twierdzenie, że testosteron wpływa na rozwój umiejętności matematycznych bądź estrogen 

czyni z kobiet osoby o lepszych umiejętnościach komunikacyjnych są, twierdzi Pawłowska, 

całkowicie nieuprawnione. Jej zdaniem, choć zależności te są intensywnie poszukiwane przez 

kilka ostatnich dziesięcioleci nie znaleziono nic istotnego,  więc nawet jeśli jakieś istnieją nie 

mogą być  znaczące.  

 

Orientacja seksualna w ujęciu autorów homofilnych – waloryzowanie czynników 

biologicznych 

O spojrzeniu na  przyczyny  homoseksualizmu przez pryzmat ustaleń naukowych 

patrz  Nicolosi i Nicolosi
44

, Margasiński
45

, Oniszczenko i Dragan
46

. Nie rozważam w tym 

miejscu dogłębnie kwestii etiologii homoseksualizmu, a jedynie prezentację tego zagadnienia  

przez  autorów homofilnych.  Wśród tych publikacji zdecydowanie dominuje opisywanie 

homoseksualizmu jako orientacji zdeterminowanej biologicznie. Po tym jak   upadła  

                                                           
42 Pawłowska, M. (2014). Kobiece i męskie mózgi – czyli neuroseksizm w akcji i jego społeczne 

konsekwencje. W: Gender. Przewodnik Krytyki Politycznej. Warszawa: Krytyka Polityczna, s. 
133. 

43
 Op.cit., s.134. 

44 Nicolosi,  J.,  Nicolosi, L. (2013). Dziecko a skłonności homoseksualne. Poznao: W drodze. 
45 Margasioski, A. (2013). Wobec homoseksualizmu – między religią, nauką a ideologią. Kalendarium 

wydarzeo.  Fronda, 67, 22-76. Margasioski, A. (2014). Trendy cywilizacyjne wobec 
homoseksualizmu w kontekście koncepcji człowieka. W:  Podstawy edukacji. T.7. Trendy 
cywilizacyjne wobec wiedzy, innego człowieka, społeczeostwa. AJD Częstochowa, Kraków: 
OW Impuls, 397-417. 

46
 Oniszczenko, W.,  Dragan, W. (2008).  Genetyka zachowania w psychologii i psychiatrii. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe Scholar. 
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przytaczana już koncepcja Hamera o genetycznym uwarunkowaniu skupiono się na 

poszukiwaniach hormonalnych i ewentualnych różnicach neurostrukturalnych.  W zakresie 

oddziaływań hormonalnych do najbardziej znanych należała teoria LeVay’a
47

.   Stwierdził on 

różnice w wielkości pewnej części podwzgórza, która miała wynikać z większej ilości 

hormonu zwanego INAH3 u homoseksualistów niż u heteroseksualistów. Badania LeVay’a 

okazały się pełne błędów metodologicznych, nie zostały także pozytywnie potwierdzone w 

innych ośrodkach, a sam LeVay, podobnie jak Hamer,   wycofał się z twierdzeń jakoby 

znalazł w mózgu centrum odpowiedzialne za homoseksualizm
48

.    

Inny kierunek interpretacyjny sugeruje zmiany hormonalne w okresie płodowym. 

Najpoważniejszym argumentem jest tutaj  wskazywanie na  rolę hormonów w tak zwanym 

krytycznym okresie kształtowania się płci płodu. Wykształcenie się płci biologicznej 

związane jest  z oddziaływaniem hormonów takich jak  androgeny (gł. testosteron) i 

estrogeny. Zakłada się, że homoseksualność jest skutkiem nadmiernego lub niedostatecznego 

wydzielania się androgenów w tzw. krytycznej fazie rozwojowej. W przypadku kobiet 

oznaczałoby to pojawienie się podwyższonego poziomu androgenów, co prowadziłoby do 

częściowej maskulinizacji, w przypadku mężczyzn niedobór androgenów prowadziłby do 

częściowej feminizacji systemu nerwowego
49

.  W tym duchu polscy autorzy Pietras i Wronka  

piszą: „W efekcie osoby, które przejawiają orientację homoseksualną charakteryzuje cała 

grupa cech neuroanatomicznych, które przypominają cechy budowy sytemu nerwowego płci 

przeciwnej. W przypadku mężczyzn homoseksualnych mielibyśmy więc do czynienia z 

częściową feminizacją mózgu, podczas, gdy  w grupie kobiety homoseksualnych 

obserwowalibyśmy częściową ich maskulinizację. (...) Możliwe więc, iż nie ma jednego 

wzorca zmian prowadzących do pojawienia się homoseksualności, a raczej, że może ona być 

wynikiem różnych swoistych modulacji procesu kształtowania się kluczowych struktur 

mózgu. Ponadto wiele wskazuje na to, że jednym z decydującyh czynników  może być 

                                                           
47

 LeVay, S. (1991) A difference in hypothalamic structure between heterosexual and homosexual men. Science, 
258: 1034 - 1037 

48
 Szerzej: Margasioski, 2013, op.cit. 

49
 Rahman, Q., Wilson, G.D. (2003). Born gay? The psychobiology of human sexual orientation. Personality and 

Individual Differences, 34, 1337-1382. 
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moment w rozwoju płodu, w którym obserwany jest określony poziom androgenów”
50

.  Inny 

homofilny autor   Arkadiusz Brzask twardo stwierdza: „Podsumowując należy zauważyć,  że 

naukowe dowody uwarunkowań neurorozwojowych orientacji seksualnej u mężczyzn są 

liczne i obecnie niepodważalne (...) Nie ulega żadnej wątpliwości fakt, że orientacja 

homoseksualna kształtuje się u mężczyzn pod wpływem interakcji czynników genetycznych  i 

oddziaływań różnych czynników  (nieznanych) na wewnątrzmaciczny rozwój płodu” 
51

. 

Zaskakujące stwierdzenie i przeczące zasadom logiki, bo jeśli jakieś czynniki są nieznane, to 

na jakiej podstawie możemy wypowiadać się o ich niepodważalnym wpływie...       

             Przez środowiska homofilne w kwestii etiologii homoseksualizmu   jesteśmy wręcz 

bombardowani  narracją osadzoną na przesłaniu „Taki się urodziłem”.  Z braku miejsca nie 

rozwijam tego wątku, chyba każdy spotkał się z tego typu twierdzeniami.  Z reguły są one 

myślami przewodnimi  w  oświadczeniach gejów decydujących się na coming out. Takie 

stanowisko jest lansowane przez aktywne organizacje gejowskie , np.  w publikacji  Fakty 

przeciw mitom, wspólnego periodyku  Porozumienia Lesbijek i Poradni Antyhomofobicznej,   

stwierdza się „Homoseksualizm jest orientacją wrodzoną i trwałą”
52

.  Opinie takie powtarzane 

są przez licznych celebrytów, dziennikarzy, a nawet niektórych przedstawicieli Kościoła 

katolickiego. 

 

Podsumowanie  

Nader widoczna  jest tutaj wyraźna wzajemna sprzeczność  w spojrzeniu na płeć i 

kształtowanie się orientacji seksualnej pomiędzy narracją genderową a homofilną.   

Dla Butler nawet uwarunkowania biologiczne płci są  kontrowersyjne,  dyskursywne 

i w gruncie rzeczy  kulturowe.  Podstawowa teza Butler brzmi, że ważna jest tylko płeć 

rozumiana jako skutek wyborów uwarunkowanych społecznie i kulturowo (gender). Płeć  jest 

                                                           
50 Pietras, T., Wronka, E. (2012) Neurobiologiczne i neuropsychologiczne aspekty orientacji homoseksualnej. W: 

G.Iniewicz, M.Mijas, B. Grabski (red.) Wprowadzenie do psychologii LGBT. Wrocław: Wydawnictwo 
Continuo, s. 170. 

51 Brzask, A. (2008). Homoseksualizm u mężczyzn. Aspekty psychologiczne, psychiatryczne i 
ewolucyjne. Wrocław: Wydawnictwo Continuo, s.58-59. 

52 Kostrzewa, I. (2007). Fakty przeciwko mitom o lesbijkach i gejach. [b.m.], s. 3. 
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zasadniczo tylko  konstruktem społecznym, uwarunkowania biologicznie muszą być 

nieustannie odrzucane i przekraczane, zwłaszcza przez kobiety, zmuszane do rodzenia dzieci.    

Tradycyjnie rozumiane męskość i kobiecość  to iluzje podporządkowane interesom męskiej 

władzy.  

Jak wykazaliśmy szczegółowo w innym tekście
53

 stanowisko feministyczno-

genderowych autorek można sprowadzić do zestawu kilku twierdzeń, które określiliśmy jako 

genderowe credo, a więc swoiste wyznanie wiary,  w niewielkim stopniu oparte na faktach 

naukowych:  

1. pomiędzy kobietami i mężczyznami istnieją tylko różnice w zakresie 

pierwszorzędnych cech płciowych;   

2. nie ma zasadniczych różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami  w budowie mózgu, 

poziomie inteligencji, zdolnościach, uczuciach, zainteresowaniach; 

3. poczucie płci i tożsamości seksualnej jest zależne od wpływów środowiska,  z tego 

powodu jest zawsze płynne i zmienne,   

4. wszelkie obserwowalne kontrasty pomiędzy płciami są efektem patriarchalnego 

społeczeństwa i opresywnego traktowania kobiet, które są wychowywane do pełnienia 

podrzędnych ról; 

5. dyskryminacyjne różnice międzypłciowe mogą zaniknąć w wyniku programów 

równościowej edukacji, realizowanych zarówno na poziomie bieżącego życia 

społecznego (kultura, media, zmiana przepisów prawnych), jak i nastawionej na 

wychowanie nowego, apłciowego człowieka (przedszkola, szkoły).   

 

       Przyjęcie tezy, że między płciami nie ma zasadniczych różnic ma daleko idące 

konsekwencje. Skoro tak, to dlaczego  kobiety mają mniej zarabiać, albo mamy zmuszać je do 

rodzenia dzieci. Ponieważ wszelako rozumiana tożsamość  jest zasadniczo iluzją wszystko 

powinno być kwestią swobodnego wyboru.  Wszelkie ustalenia naukowe wskazujące na 

                                                           
53 Margasioski, A., Białecka. B. (2015). Gender-kalendarium. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej 

Konferencji Naukowej Gender – projekt nowego człowieka. Poznao, Uniwersytet Adama 
Mickiewicza, 09-10.06.2014 (w druku). 
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neurobiologiczne różnice między kobietami a mężczyznami są przez Butler i genderystki 

konsekwentnie negowane, stanowisko takie zdaje się nabierać cech ideologicznej doktryny. 

W zasadzie nie można się dziwić, zaakceptowanie tezy, iż  istnieją biologiczne 

uwarunkowania płci  i  że w sposób  istotny mają one różnicujący psychofizyczny charakter 

zagraża spójności całej koncepcji, grozi efektem domina, który przewróci wszystkie  

społeczne genderowe postulaty.  A  jak wykazują Kuby
54

,  Peters
55

, Jones
56

  agenda  gender 

mainstreamingu  jest szeroko zakrojonym działaniem mającym za zadanie przebudowę 

współczesnego społeczeństwa, zneutralizowanie roli tradycyjnej  rodziny   i  zwiększenie (i 

tak dużej) indywidualizacji,  jest programem mającym charakter  swoistej odgórnej  rewolucji 

społecznej. 

             Z kolei homofilni autorzy w kwestii orientacji seksualnych i tożsamości płciowej  

wyznają zasadniczo przeciwne  credo:  

1. homoseksualizm jest wrodzony, stanowi jedną z trzech głównych orientacji 

seksualnych, obok heteroseksualizmu i biseksualizmu, 

2. homoseksualiści to 5-10%  wszystkich populacji, 

3. ponieważ homoseksualizm jest wrodzony nie jest możliwie trwałe przejście z 

homoseksualizmu na heteroseksualizm, dlatego terapia w tym kierunku powinna być 

zabroniona, 

4. homoseksualiści wszędzie są represjonowani,  stanowią ofiary heteroseksualnych 

większości, 

5. dzieci wychowywane przez  homoseksualne pary niczym nie różnią się od dzieci 

wzrastających w rodzinach heteroseksualnych
57

. 

                                                           
54 Kuby, G. (2013) Globalna rewolucja seksualna. Kraków: Homo Dei. 

55 Peeters, M. (2010). Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr 
Loretanek. Peeters, M. (2013). Gender – światowa norma polityczna i kulturowa. 
Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek. 

56 Jones, M. (2013). Libido dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej. Wrocław: 
Wydawnictwo Wektory. 
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W tym wypadku również  konsekwencje tych  są daleko idące.   Skoro zakłada się, 

że homoseksualizm jest wrodzony, to nie można od gejów i lesbijek oczekiwać  zmiany 

orientacji seksualnej, a nawet więcej, wszelkie tego typu próby powinny być zabronione jako 

gwałt na naturze. Terapie reorientacyjne powinny być zakazane jako z gruntu  fałszywe, tylko 

terapia afirmatywna powinna być dopuszczalna.
58

 Jeśli przyjęlibyśmy, że homoseksualizm 

jest wrodzony, to dlaczego homoseksualiści nie mieliby mieć pełni praw społecznych, takich 

jak możliwość  zawierania związków małżeńskich czy  adopcji dzieci.   Czasem zadziwia 

determinacja z jaką autorzy homofilni bronią stanowiska prezentującego homoseksualizm  

wyłącznie  w kategoriach biologicznych. Wydaje się, że odpowiedź podpowiada teoria 

dysonansu poznawczego. Redukcja napięcia psychicznego jest znacznie skuteczniejsza przy 

wykładni, iż orientacja seksualna jest wrodzona, co interpretuje się jako  nieodwołalną 

tendencję.  Przyznanie  przed sobą,  iż odpowiada się  za własne  homoseksualne preferencje 

utrzymuje dysonans poznawczy i wewnętrzy niepokój. Ponadto przestawianie 

homoseksualnej orientacji seksualnej jako zdeterminiowanej biologiczne pozwala kreślić 

obraz homoseksualistów jako niesprawiedliwie traktowaną mniejszość  społeczną, co 

umożliwia artykułowanie określonych żądań dotyczących zmiany prawa.    A cele, które 

przyświecają środowiskom homoseksualnym zasadniczo wypływają  z pobudek 

ideologiczych, nie zaś naukowych.  Warto w tym miejscu zauważyć, iż w ramach samego 

środowiska gejowskiego w sprawie  etiologii homoseksualizmu pojawiły się głosy odmienne, 

tyle, że mają one raczej charakter wyjątku od reguły.
59

   

                                                           
58

 Szerzej o tych zagadnieniach: Margasioski (2014). Człowiek w poszukiwaniu szczęścia: drogi i bezdroża 
homoseksualizmu. w: W.Poleszak (red.) W poszukiwaniu istoty szczęścia. Lublin: WSEI, 133-146. 

59
 Otóż   w  2012 roku  na Connnecticut State University odbyło sie sympozjum zorganizowane przez organizację 

gejowską Prideworks for LGBT Youth pt. „Beyond Bisexuality: Living Beetween the Labels”  na którym  
stwierdzono, że seksualnośd jest czymś niezwykle „płynnym” i upodobania seksualne często 
zmieniają się. Greg Quinlan z organizacji skupiającej byłych homoseksualistów Parents and Friends of 
Ex-Gays  podkreślił, że ostatnia konferencja ujawniła to, co homoseksualiści  wiedzieli od dawna, ale 
do czego nie chcieli się przyznad, a mianowicie, że upodobania seksualne są kwestią wyboru. Matt 
Barber, prawnik Action Liberty Counsel uważa, że prawda ta nie powinno nikogo dziwid. Zwrócił on 
uwagę na absurdalnośd postępowania homo-lobby, które dla celów politycznych i prawnych uparcie 
twierdzi, że „orientacja seksualna” jest czymś niezmiennym. – Oni przyznają, że homoseksualizm... 
jest płynny, ale także chcą powiedzied – ze względów politycznych i prawnych -  że seksualnośd jest 
raz na zawsze ustalona – powiedział Barber. (za: PCh24.pl -  http://www.pch24.pl/homo-aktywisci-
przyznali--ze-upodobania-seksualne-sa-zmienne,10599,i.html#ixzz2H3LrEpwV,   dostęp – 
05.01.2013). 
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Poniższe zestawienie zawiera  syntetyczne ujęcie obu podejść  na omawiane tu 

charakterystyki:   

 

CECHA NURT GENDER NURT HOMOFILNY 

płeć biologiczna zasadniczo nabyta 

 biologicznie, ale podlegająca 

aktom performatywnym 

nabyta biologicznie  

 

płeć kulturowa 

 

 

nabyta środowiskowo 

------- 

(kwestia praktycznie nie 

podejmowana) 

orientacja seksualna płynna, zdeterminowana 

środowiskowo 

trwała, zdeterminowana 

biologicznie 

międzypłciowe  

różnice 

neurobiologiczne  

nie istnieją istnieją 

terapia dotycząca 

zmiany  

orientacji seksualnej 

niewskazana - z powodu ich 

naturalnej performatywnej 

zmienności  

niewskazana -  z powodu ich 

uwarunkowań biologicznych 

 

Jak widać,  obydwie narracje mają zasadniczo biegunowy i wzajemnie sprzeczny 

charakter, z waloryzacją środowiska przez koncepcje genderowe i przewartościowaniem 

biologii przez autorów prohomoseksualnych.  Ich podobieństwo polega na postrzeganiu 

człowieka jako istoty pozbawionej wolnej woli i ekstremalnie zdeterminowanej przez jeden 

lub drugi faktor. Jak wykazano na początku tekstu żadna z tych skrajnych interpretacji nie 

wytrzymuje konfrontacji ze współczesną wiedzą na temat rozwoju człowieka, który jest  

pochodną wzajemnych  i  złożonych  oddziaływań biologii (geny, hormony)  oraz  

środowiska.  

 

Spis literatury: 

Alexander, G.M., Wilcox, T., Woods, R. (2008).  Sex difference in infants’ visual interest in 

toys. Archives of Sexual Behavior, 38, 427-433. 

Brzask, A. (2008). Homoseksualizm u mężczyzn. Aspekty psychologiczne, psychiatryczne i 

ewolucyjne. Wrocław: Wydawnictwo Continuo. 



23 
 
 

 

 

Butler, J. (2008). Uwikłani w płeć. Warszawa: Krytyka Polityczna. 

Eliot, L. (2011). Różowy mózg, niebieski mózg. Poznań: Media Rodzina.  

Fine, C. (2010). Delusions of Gender: How Our Minds, Society, and Neurosexism Create 

Difference. New York: Norton and Company. 

 

Gerrig, R.J., Zimbardo, P.G. (2008) Psychologia i życie. Wydanie nowe.  Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Grabowska, A. (2014). Mózg kobiecy, mózg męski czyli dlaczego jesteśmy różni. Panorama, 

1, 1-4. 

Hamer, D., Copeland, P. (1999). Geny a charakter. Warszawa: Wydawnictwo Cis. 

 

Ingalhalikar, M.,  Smith, A., Parker, D.,  Satterthwaiteb, T.D., Mark A. Elliott, M.A.,  

Ruparelb, K., Hakonarsond, H.,  Gurb, R.E., Gurb, R.C., Vermaa, R. (2014) Sex 

Differences in the Structural Connectome of the Human Brain. Proceedings of The 

National Academy of Science of The United States of America, 111 (2), 823-829. 

 

Jones, M. (2013). Libido dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej. Wrocław: 

Wydawnictwo Wektory. 

 

Jordan-Young, R. (2010). Brain Storm: The Flaws in the Science of Sex Differences. 

Cambridge: Harvard University Press. 

Kimura, D. (2006). Płeć i poznanie. Warszawa: PIW. 

Kimura, D. (2004 ) Human sex differences in cognition, fact, not predicament. Sexualities, 

Evolution & Gender,   6(1), 45-53. 

Kimura, D. (2002).  Sex Differences in the Brain. Scientific American, 5, 32-37. 

Kosslyn, S., Rosenberg, R. (2006). Psychologia. Mózg, człowiek, świat. Kraków: 

Wydawnictwo Znak. 

Kostrzewa, I. (2007). Fakty przeciwko mitom o lesbijkach i gejach. [b.m.]. 

Kuby, G. (2013) Globalna rewolucja seksualna. Kraków: Homo Dei. 

Lippa, R. (2010) Gender Differences in Personality and Interests: When, Where, and Why ? 

Social and Personality Psychology Compass, 4/11, 1098-1110. 

Lippa,  R. A.,     Collaer, M.L.,   Peters, M. (2010). Sex Differences in Mental Rotation and 

Line Angle Judgments Are Positively Associated with Gender Equality and 

Economic Development Across 53 Nations. Archives of Sexual Behavior, 39,  990-

997. 

 

LeVay, S. (1991) A difference in hypothalamic structure between heterosexual and 

homosexual men. Science, 258: 1034 - 1037. 

 



24 
 
 

 

 

Midro, A. (2014). Genetyczne i epigenetyczne uwarunkowania płci człowieka. Referat 

wygłoszony na sesji „Gender oczami specjalistów", ktora odbyła się w Sekretariacie 

Episkopatu Polski, Warszawa, 23.01.2014. 

Margasiński, A., Białecka. B. (2015). Gender-kalendarium. Referat wygłoszony na 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Gender – projekt nowego człowieka. Poznań, 

Uniwersytet Adama Mickiewicza, 09-10.06.2014 (w druku). 

Margasiński, A. (2013). Wobec homoseksualizmu – między religią, nauką a ideologią. 

Kalendarium wydarzeń.  Fronda, 67, 22-76.  

 

Margasiński (2014). Człowiek w poszukiwaniu szczęścia: drogi i bezdroża homoseksualizmu. 

w: W.Poleszak (red.). W poszukiwaniu istoty szczęścia. Lublin: WSEI, 133-146. 

 

Margasiński, A. (2014). Trendy cywilizacyjne wobec homoseksualizmu w kontekście 

koncepcji człowieka. W:  Podstawy edukacji. T.7. Trendy cywilizacyjne wobec wiedzy, 

innego człowieka, społeczeństwa. AJD Częstochowa, Kraków: OW Impuls, 397-417. 

 

Moir, A. Jessel, D. (1993). Płeć mózgu. Warszawa: PIW. 

Nicolosi,  J.,  Nicolosi, L. (2013). Dziecko a skłonności homoseksualne. Poznań: W drodze. 

 

Oniszczenko, W. (2005). Genetyczne podstawy ludzkich zachowań. Gdańsk: GWP.  

Oniszczenko, W.,  Dragan, W. (2008).  Genetyka zachowania w psychologii i psychiatrii. 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Pawłowska, M. (2014). Kobiece i męskie mózgi – czyli neuroseksizm w akcji i jego 

społeczne konsekwencje. W: Gender. Przewodnik Krytyki Politycznej. Warszawa: 

Krytyka Polityczna, s. 119-154. 

Pervin, J., John O. (2002) Osobowość. Teoria i badania. Kraków WUJ. 

Peeters, M. (2010). Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Warszawa: Wydawnictwo 

Sióstr Loretanek. 

Peeters, M. (2013). Gender – światowa norma polityczna i kulturowa. Warszawa: 

Wydawnictwo Sióstr Loretanek. 

Pietras, T., Wronka, E. (2012) Neurobiologiczne i neuropsychologiczne aspekty oreientacji 

homoseksualnej. W: G.Iniewicz, M.Mijas, Grabski, B. (red.) Wprowadzenie do 

psychologii LGBT. Wrocław: Wydawnictwo Continuo. 

Plomin, R., DeFries, J.S., McClearn, G.E., McGuffin, P. (2001). Genetyka zachowania. 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Rahman, Q., Wilson, G.D. (2003). Born gay? The psychobiology of human sexual 

orientation. Personality and Individual Differences, 34, 1337-1382. 

 

Rosiak, M. (2015). „Gender trouble” Judith Butler w świetle logiki i metodologii 



25 
 
 

 

 

               – analiza głównych założen i ich konsekwencji. Refrat wygłoszony na 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej Gender. Spojrzenie krytyczne. Uniwersytet 

Papieski Jana Pawła II,  Kraków, 23-25. 03.  

 

Ryś, M. (2015). Zadania rozwojowe młodzieży: być kobietą – być mężczyzną. W: Z.B.Gaś 

(red.) Kłopoty z dorosłością. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press. 

 

Strelau, J. (2006).  Kilka refleksji na temat różnic indywidualnych – z perspektywy 

psychologa. Nauka, 4, 13-19. 

 

Zawadzki, B. (2002). Temperament – geny i środowisko. Sopot: GWP. 

 

 


