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UCZENIE SI  „NORMALNO CI” W SYTUACJI DO WIADCZANIA 

SYMBOLICZNEGO WYKLUCZENIA – PRZYK AD BADA  

NAD RODZICIELSTWEM JEDNOP CIOWYM KOBIET 

W SPO ECZE STWIE HETERONORMATYWNYM 

W artykule podj to prób  zrekonstruowania procesualnego wymiaru nadawania przez 

kobiety wspólnie wychowuj ce dziecko pocz te w rodzinie jednop ciowej znacze  nowym 

wzorom funkcjonowania w spo ecze stwie heternormatywnym, które wyznaczaj  szerszy 

kontekst antycypowania oraz do wiadczania przez nie rodzicielstwa. W tek cie odda am 

g os badanym – matkom biologicznym i niebiologicznym – by to w a nie z ich perspekty-

wy przyjrze  si , jak dzia aj c w kontek cie zinternalizowanej heteronormatywno ci, radz  

sobie w sytuacji konfrontacji z ró nymi ograniczeniami, negocjuj c sens w asnych dzia a  

oraz poczucie „normalno ci” i adekwatno ci spo ecznej. Przedstawione bariery (jednostko-

we, instytucjonalne, prawne czy spo eczno-kulturowe), jakich do wiadczaj  rodzice tej samej 

p ci, s  przez badanych rozpatrywane na p aszczy nie symbolicznej jako element nierównego 

traktowania, który wpisuje ich w kategori  „dewiantów”, nie pozostaj c bez wp ywu na po-

strzeganie siebie w szerszym kontek cie spo ecznym. Nakre lone powy ej problemy wpisuj  

si  w szerszy projekt badawczy, po wi cony problematyce do wiadczania rodzicielstwa przez 

osoby LGBT w Polsce, który realizowany jest w tradycji bada  jako ciowych z wykorzysta-

niem techniki pog bionego wywiadu swobodnego. 

G ówne poj cia: rodziny nieheteronormatywne w Polsce; rodzicielstwo jednop ciowe ko-

biet; matka biologiczna a matka niebiologiczna; budowanie poczucia „normalno ci”; badania 

jako ciowe. 

Perspektywa bada  nad rodzicielstwem nieheteronormatywnym – 

uwagi wst pne

Debata publiczna dotycz ca kwestii wychowywania dzieci w ramach rodzin jedno-

p ciowych1 wzbudza wiele pyta  i emocji, przyczyniaj c si  do wzrostu zainteresowania 

Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Organizacji i Zarz dzania, e-mail: wojciechowska.ms@gmail.com
1 Ze wzgl du na ograniczon  obj to  tego tekstu, pomini to w nim rozwa ania odnosz ce si  

do z o onej problematyki przemian sposobu rozumienia i deÞ niowania poj cia „rodzina” na gruncie 

nauk spo ecznych. Warto jednak zaznaczy , e kieruj c si  wypowiedziami badanych, którzy swoje 

zwi zki opisywali w a nie w kategoriach funkcjonowania w ramach rodziny, przyjmuj  tu inkluzyw-

n  perspektyw  Meg Karraker, która okre la rodzin  jako „zbiór osób po czonych wi zami krwi, sto-

sunkiem ma e stwa, poprzez adopcj  b d  inn  intymn  wi , które cz sto, lecz nie zawsze, dziel  

wspólne miejsce zamieszkania przez znacz cy okres” (2011: 304 [t um. w asne]). Susan Slater ujmuje 

zwi zki lesbijek jako „rodziny kreowane” (family of creation), przyjmuj c, e nawet nie posiadaj c 

dzieci, stanowi  one kompletne zwi zki rodzinne (za: Majka-Rostek 2013: 12). 



MAGDALENA WOJCIECHOWSKA128

t  problematyk  w ród badaczy zwi zanych z ró nymi dziedzinami nauki i pracu-

j cych w ramach ró nych paradygmatów badawczych. W literaturze przedmiotu, 

w tym w podr cznikach z zakresu socjologii rodziny (zob. np. Coleman i Ganong 

red. 2004; Peterson i Bush red. 2013), uwag  zwraca perspektywa zorientowana 

na ukazywanie ró nych form ycia rodzinnego we wspó czesnym spo ecze stwie. 

I cho  podobn  tendencj  zaobserwowa  mo na na rodzimym rynku wydawniczym 

(por. np. Slany 2013), ju  na wst pie warto zauwa y , e na gruncie polskiej socjolo-

gii dotychczasowa wiedza na temat funkcjonowania w przestrzeni spo ecznej rodzin 

nieheteronormatywnych2 wychowuj cych dzieci oparta jest – przede wszystkim – na 

wynikach bada  realizowanych g ównie w Europie Zachodniej oraz Stanach Zjed-

noczonych (por. Lubbe 2013). Pocz tkowo studia te ogniskowa y si  w du ej mierze 

na zagadnieniach skoncentrowanych wokó  kwestii „normalno ci” rodzin jednop -

ciowych i zachodz cych w ich ramach procesów w kontek cie analizy wp ywu tych 

czynników na wychowywanie i rozwój dzieci oraz ich pó niejsze funkcjonowanie 

w ró nych kr gach interakcyjnych (zob. np. Clarke 2001; Stacey i Biblarz 2001). 

Aktualnie badania dotycz ce rodzin jednop ciowych z dzieckiem w wi kszym 

stopniu nakierowane s  na wieloaspektow  analiz  porównawcz  rodzin hetero- 

i nieheteronormatywnych w kontek cie rozwoju wychowywanych w nich dzieci 

(zob. np. Rosky 2009; Bos i Stanford 2010), która – przynajmniej w cz ci przypad-

ków – stanowi  mo e przyczynek nie tylko do uregulowania kwestii prawnych w za-

kresie adopcji dzieci przez pary jednop ciowe czy prokreacji wspomaganej medycz-

nie, lecz tak e – w d u szej perspektywie czasu – do wzrostu akceptacji spo ecznej 

dla funkcjonowania nowego typu form rodzinnych (por. Banach 2013). Warto jednak 

zauwa y , co podkre la Ross Parke (2004), e relacje rodzinne mog  w wi kszym 

stopniu wp ywa  na rozwój dziecka ni  p e  rodziców, co przesuwa akcent docieka  

badawczych w tym obszarze ycia spo ecznego w kierunku wi kszej koncentracji na 

interakcjach i mechanizmach dzia aj cych w ramach rodzin nieheteronormatywnych 

(por. Bos 2013). 

Zasygnalizowane powy ej obszary zachodnich bada  nad szeroko rozumianym 

funkcjonowaniem w przestrzeni publicznej rodzin jednop ciowych z dzieckiem nie-

w tpliwie wyznaczaj  istotne cie ki analityczne, którymi pod y  mog  badacze 

zainteresowani t  problematyk . W tym miejscu warto jednak postawi  wa ne pyta-

nie o to, w jakim stopniu studia te mog  zosta  odniesione do kulturowych realiów 

bardziej tradycyjnych spo ecze stw heteronormatywnych, w których – pomimo po-

st puj cych przemian wiadomo ci spo ecznej – prawa osób LGBT3 nadal zdaj  si  

by  traktowane z „ yczliwym” przymru eniem oka. Okazuje si  bowiem, e cho  

z jednej strony przemiany sytuacji osób LGBT w Polsce obejmuj  wzrost odczuwa-

nej przez du  cz  badanych4 akceptacji spo ecznej dla zwi zków jednop ciowych 

2 Odnosz c si  do par, u ywam w tek cie okre lenia „jednop ciowe” b d  „nieheteronormatywe”, 

nie za  „homoseksualne”, z tego wzgl du, e cz  badanych okre li a siebie jako osoby biseksualne, 

b d ce wcze niej w zwi zku/zwi zkach z osobami p ci przeciwnej (por. Banach 2013). 
3 LGBT – akronim odnosz cy si  do lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz transgenderycznych 

(do ostatniej kategorii zaliczane s  tak e osoby transseksualne).
4 Niniejsze dane pochodz  z projektu badawczego, który przybli am w dalszej cz ci tekstu. 
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(por. Antosz 2012: 61–62), to z drugiej – osoby te w dalszym ci gu funkcjonuj  

w ramach kontekstu zinternalizowanej heteronormatywno ci, który silnie warunkuje 

wypracowywane przez nie strategie dzia ania w heteronormatywnym rodowisku 

spo eczno-kulturowym, nie pozostaj c bez wp ywu tak e na decyzj  o powi kszeniu 

rodziny. W praktyce oznacza to konieczno  relatywizowania wszelkich studiów po-

wi conych problematyce LGBT nie tylko do kulturowego zaplecza danej spo ecz-

no ci, lecz tak e symbolicznych systemów przekona  badanych, które w tym kon-

tek cie powsta y. W tym miejscu warto zaznaczy , e cho  na tle przyj tych przeze 

mnie za o e  teoretycznych powy sze stwierdzenie wydawa  si  mo e trywialne, to 

jednak jego uwypuklenie uwa am za uzasadnione w tym sensie, i  uwra liwia ono 

badaczy na fakt, e zarówno wyznaczanie cie ek badawczych w zakresie studiów 

nad omawian  tu problematyk , jak i próby projektowania ewentualnych zmian 

(cho by w zakresie wsparcia instytucjonalnego dla osób LGBT czy podnoszenia po-

ziomu wiadomo ci spo ecznej) wymagaj  nie tylko rzetelnej analizy do wiadcze  

badanych dzia aj cych w ramach okre lonego kontekstu spo eczno-kulturowego, 

lecz tak e sposobu, w jaki s  one przez nich rozumiane (por. Prus 1997). Warto te  

pami ta , na co uwag  zwraca mi dzy innymi Bridget Fitzgerald (1999), e cz  

rodziców LGBT mo e nie by  otwarta na podzielenie si  swoimi do wiadczeniami 

w kwestii wychowywania dziecka w ramach rodziny jednop ciowej ze wzgl du na 

obawy przed antycypowanymi sankcjami spo ecznymi, przede wszystkim symbo-

licznymi, i co za tym idzie – trudno mówi  w takim przypadku o mo liwo ci odnie-

sienia wyników bada  do szerszej populacji (por. Tomalski 2007). 

Odwo uj c si  w tym miejscu do w asnych do wiadcze  z zakresu bada  po-

wi conych rodzicielstwu osób LGBT, chcia abym nadmieni , e ze wzgl du na to, 

i  zjawisko to – w du ej mierze – wpisane jest w obr b rzeczywisto ci „ukrytej”, do 

której badacz nie ma bezpo redniego dost pu, pozyskanie rozmówców jest kwesti  

niezwykle trudn . Co wi cej, trudno  ta wp ywa nie tylko na konieczno  poszuki-

wania coraz to nowych sposobów nawi zywania kontaktu z potencjalnymi rozmów-

cami (por. Fitzgerald 1999; Tomalski 2007; Majka-Rostek 2008), ale dodatkowo 

warunkuje specyÞ czny sposób realizacji projektu, w przypadku którego kieruj  si  

przede wszystkim dost pno ci  danych w terenie (Silverman 2007), w mniejszym 

za  stopniu okre lon  logik  rozwoju procesu badawczego (Hammersley i Atkin-

son 2000), co wi e si  z kolei z nieustannym przeplataniem etapu sondowania 

z kolejnymi etapami realizacji badania. Ze wzgl du na wspomnian  ju  specyÞ k  

badanej spo eczno ci, nawi zywanie kontaktu z rodzinami jednop ciowymi, które 

wychowuj  dziecko pocz te w ramach zwi zku, przebiega metod  „kuli nie nej”. 

Badania rozpocz am od pary kobiet rozwa aj cej powi kszenie rodziny, do której 

dotar am dzi ki sieci prywatnych znajomo ci, co umo liwi o mi nawi zanie kontak-

tu z kolejnymi rozmówczyniami. Warto w tym miejscu nadmieni , e badane ko-

biety cz sto nawi zuj  ze sob  znajomo  za po rednictwem forów internetowych, 

poszukuj c informacji na temat do wiadcze  innych par jednop ciowych w kwestii 

powi kszenia rodziny i wychowywania dziecka. Docieranie do badanych mo e by  

zatem realizowane tak e w ten sposób, jak i dzi ki wsparciu ze strony organizacji 

dzia aj cych na rzecz spo eczno ci LGBT. 
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Zasygnalizowane powy ej sposoby pozyskiwania rozmówców nie stanowi  

oczywi cie odpowiedzi na problem cz sto niejawnego funkcjonowania w sferze 

publicznej rodzin jednop ciowych wychowuj cych dziecko, co utrudnia oszacowa-

nie wielko ci populacji, a tym samym uzyskanie próby reprezentatywnej. Niemniej 

poczucie anonimowo ci, jakie daje potencjalnym badanym komunikowanie si  za 

po rednictwem Internetu, mo e przyczyni  si  do tego, e przynajmniej cz  z nich 

zdecyduje si  – po d u szym kontakcie – na wzi cie udzia u w badaniu, co mia o 

miejsce w przypadku tego projektu5. 

„Normalno ” w perspektywie interpretatywnej – rozwa ania teoretyczne 

Podj ta w tek cie reß eksja dotycz ca do wiadcze  kobiet wspólnie wychowuj -

cych dziecko, pocz te w ramach rodziny nieheteronormatywnej, wy ania si  z roz-

wa a  po wi conych zagadnieniu spo ecznego konstruowania rzeczywisto ci spo-

ecznej (zob. Berger i Luckmann 2010), które wpisuj  si  w za o enia teoretyczne 

symbolicznego interakcjonizmu. Z tego wzgl du akcent analityczny zosta  po o ony 

na odwzorowanie tego, jak poszczególne jednostki nadaj  znaczenia temu, co za-

chodzi (whatness) oraz jak zachodzi (howness) (za: Kleinknecht 2007: 251–253), 

dokonuj c interpretacji poszczególnych elementów otaczaj cego je wiata. 

By osadzi  podj t  tu analiz  w szerszym kontek cie teoretycznym, warto przy-

wo a  pokrótce podstawowe za o enia dotycz ce studiów nad yciem spo ecznym, 

jakie wy aniaj  si  z rozwa a  kontynuatorów my li Herberta Blumera. 1) Spo e-

cze stwo stanowi w tej perspektywie emergentn  ca o , konstytuowan  przez dzia-

aj cych aktorów, która wy ania si  z interakcji opartych na wspólnocie symbolicz-

nej i j zykowej dzia aj cych jednostek – ycie grupowe ludzi przebiega w ramach 

regu y intersubiektywno ci (za: Prus i Grills 2003: 21; zob. Blumer 1969; Ha as 

1987). 2) Wytwarzaj c rzeczywisto  spo eczn , jednostka oddzia uje na obdarza-

ne znaczeniem obiekty materialne, duchowe czy spo eczne, które staj  si  w tym 

sensie jej partnerami interakcji – zyskuj  potencja  oddzia ywania na danego aktora 

spo ecznego w takim zakresie, w jakim u wiadamia sobie on okre lone znaczenie 

pewnego obiektu, co wskazuje z kolei na wieloperspektywiczno  i kontekstualno  

ycia spo ecznego (por. Prus 1997: 11–12). 3) G ówn  kategori  symbolicznego in-

terakcjonizmu stanowi interakcja symboliczna, w toku której aktorzy wytwarzaj , 

negocjuj  i uzgadniaj  znaczenia przypisywane okre lonym obiektom, elementom 

otaczaj cej ich rzeczywisto ci spo ecznej. Jest ona oparta na podejmowaniu roli in-

nego, dopasowywaniu linii dzia a  uczestnicz cych w niej jednostek, które interpre-

tuj c znaczenia podejmowanych przez partnerów interakcji aktywno ci, dostarczaj  

wskazówek, jak zamierzaj  dzia a  i jak te dzia ania mog  by  interpretowane (Zió -

kowski 1981: 99–100). Oznacza to, e ycie spo eczne podlega nieustannemu uzgad-

5 Do tej pory badania realizowa am, kontaktuj c si  z badanymi bezpo rednio. Nie wykluczam 

jednak mo liwo ci prowadzenia wywiadów tak e za po rednictwem komunikatora internetowego 

Skype. Kwestia ta, implikuj ca okre lone ograniczenia metodologiczne, nie zostanie jednak w tym 

miejscu rozwini ta ze wzgl du na ograniczon  obj to  niniejszego tekstu.
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nianiu i jest oparte na dzia aniu – w perspektywie interakcjonistycznej dzia ania s  

rozumiane nie tylko w kategoriach „robienia czego ”, to tak e aktywno  reß eksyj-

na, planowanie (por. Prus i Grills 2003: 21–22). 4) Przyjmuj c perspektyw  partnera 

interakcji, jednostka – jako samo wiadomy aktor – mo e poddawa  reß eksji tak e 

sam  siebie, czyli ujmowa  siebie w kategoriach obiektu i tym samym oddzia ywa  

na siebie. 5) „Ludzkie do wiadczenia s  postrzegane jako wy aniaj ce si  lub trwa-

j ce konstrukcje, wytwory spo eczne” (Prus i Grills 2003: 22 [t um. w asne]). ycie 

spo eczne ma zatem charakter procesualny, jest ujmowane w kategoriach ci g ych, 

przeplataj cych si  dzia a . 

Z powy szych rozwa a  wy ania si  perspektywa analityczna, skoncentrowana 

na poddawaniu namys owi do wiadcze  dzia aj cych aktorów spo ecznych, którzy 

w toku interakcji kszta tuj  swój sposób rozumienia wiata i siebie w tym wiecie. 

Z drugiej jednak strony uwag  zwraca, jak dopasowywanie swoich dzia a  do dzia a  

partnerów wp ywa nie tylko na konstruowanie, ale i podtrzymywanie oraz reprodu-

kowanie znacze  okre lonych elementów rzeczywisto ci spo ecznej, w tym tego, co 

w okre lonym kontek cie spo eczno-kulturowym okre li  mo emy jako „normalne”. 

Erving Goffman (zob. np. 2007; 2008), podobnie jak wcze niej Durkheim, zwra-

ca uwag  na to, e konceptualizacja „normalno ci” mo liwa jest tylko poprzez od-

niesienie jej do tego, co „normalne” nie jest (por. tak e Giddens 2004). Ujmuje j  

w kategoriach zbiorowej reprezentacji ludzkich wyobra e  na temat tego, jak powin-

no by  (teraz i w przysz o ci), które wyznaczaj  z kolei wachlarz akceptowalnych 

spo ecznie zachowa  i atrybutów. Nasza „normalno ” okazywana jest w czasie 

spotkania z innymi w celu potwierdzenia przynale no ci jednostki do okre lonej 

spo eczno ci, ale i podtrzymania pewnego obrazu siebie, poprzez który kszta towa-

na jest to samo  jednostkowa, a zatem zbiór deÞ nicji i s dów na temat Ja, które 

s  nieustannie negocjowane i potwierdzane w a nie w toku interakcji (zob. Bok-

sza ski 1989). Okazywanie „normalno ci” mo e by  zatem rozumiane w katego-

riach swoistego mechanizmu maj cego chroni  jednostk  przed przypisaniem jej 

miana „dewianta”, którego zachowania odbiegaj  – w danym otoczeniu spo eczno-

-kulturowym – od normatywnego wzorca, przez co nara aj  danego aktora spo ecz-

nego na stygmatyzacj  symboliczn  (por. Goffman 2007). 

Eksplikuj c problem spo ecznego wytwarzania i odtwarzania „normalno ci”, 

Goffman, podobnie jak Michel Foucault (zob. 1998), zwraca uwag  na dwa istotne 

mechanizmy, które kszta tuj  te procesy – internalizacj  okre lonych norm i warto ci 

w procesie socjalizacji oraz kontrol  spo eczn , wywieraj c  na jednostk  nacisk 

maj cy na celu normalizacj  jej zachowa . W tym miejscu warto jednak zauwa y , 

co podkre la Barbara Misztal (2001), e w podej ciu Goffmana ludzie ujmowani s  

w kategoriach aktorów, którzy dostosowuj  si  do okre lonych norm ycia spo ecz-

nego, kieruj c si  przy tym ró nymi pobudkami, co ponownie przesuwa ognisko 

uwagi w kierunku dopasowywania w asnych dzia a  do dzia a  partnerów interakcji. 

W tym kontek cie zachowanie pozorów spo ecznie akceptowanej „normalno ci” (je-

li pi tno nie jest widoczne czy atwe do zauwa enia [por. Goffman 2007: 84–87]) 

mo e chroni  jednostk  przed potencjalnymi sankcjami symbolicznymi. Nie powin-

no jednak umkn  naszej uwadze, e je li z jednej strony nakre lone powy ej dzia-
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ania nakierowane na zachowanie pozorów „normalno ci” mog  w pewnym stopniu 

„wyzwoli ” jednostk  od antycypowanych nast pstw ujawnienia odmienno ci od 

dominuj cego wzorca spo eczno-kulturowego, to z drugiej – mog  te  stanowi  pod-

staw  powstawania konß iktów wewn trznych, gdy  stawiaj  danego aktora w sytu-

acji intencjonalnego podtrzymywania norm, które uwa a za krzywdz ce6. 

Powy sze rozwa ania na temat spo ecznego konstruowania „normalno ci” wy-

znaczaj  cie ki analityczne, jakimi pod am w dalszej cz ci tekstu, podejmuj c 

prób  nakre lenia, jak pary jednop ciowe wspólnie wychowuj ce dziecko pocz te 

w ramach zwi zku radz  sobie w sytuacjach wymagaj cych od nich wypracowania 

nowych wzorów dzia ania w spo ecze stwie heteronormatywnym oraz jak ich rozu-

mienie tych sytuacji przyczynia si  do kszta towania mechanizmów funkcjonowania 

w rodzinie. 

Nota metodologiczna – opis badania7

Dane przedstawione w tek cie zosta y zebrane za pomoc  techniki wywiadu 

swobodnego ma o ukierunkowanego (Luty ski 1968; Przyby owska 1978), który 

przeprowadzany jest w ró nych konÞ guracjach. W tym miejscu warto u ci li , e 

badanie po wi cone konkretnej parze rozpoczynam najcz ciej od wywiadu z oboj-

giem rodziców (poza przypadkami, gdy dosz o do rozstania b d  dziecko zosta o 

pocz te w ramach wcze niejszego zwi zku [w wi kszo ci przypadków – z osob  

p ci przeciwnej]), nast pnie za  – je li zajdzie taka potrzeba – rozmawiam dodatko-

wo z ka dym z nich z osobna (w okre lonym odst pie czasu od pierwszego spotka-

nia). Taki sposób realizowania badania przyj am ju  w pocz tkowej fazie projektu, 

gdy podczas pierwszego wywiadu, jaki prowadzi am z par  gejów, okaza o si , e 

m czy ni nie zgadzaj  si  w pewnej podstawowej dla nich kwestii. Nie chc c do-

prowadzi  do sytuacji, w której jedna ze stron mog aby zosta  w jakikolwiek sposób 

zraniona, zdecydowa am o podj ciu innego w tku i zaproponowaniu dwóch dodat-

kowych spotka , podczas których mia abym okazj  porozmawia  z ka d  z osób 

w celu wyja nienia kwestii spornych, których poznanie z perspektywy ka dego 

z rozmówców uzna am za wa ne w kontek cie analizy dynamiki zwi zku. Decy-

zj  o powy ej nakre lonym sposobie realizacji badania podj am ze wiadomo ci  

ogranicze , jakie za ni  staj . Uzna am jednak, e w wietle innych problemów (me-

6 Problem ten poruszam szerzej w dalszej cz ci tekstu.
7 Dane pochodz  z szerszego projektu badawczego, który realizuj  na potrzeby rozprawy doktor-

skiej. Pocz tkowo projekt ten nakierowany by  na analiz  sytuacji rodzin jednop ciowych w Polsce. 

Niemniej, ze wzgl du na to, e kwestia rodzicielstwa okaza a si  dla wielu badanych istotnym proble-

mem (narracje na ten temat celowo nie by y przeze mnie wywo ywane, w czasie ka dego spotkania 

stara am si  w taki sposób formu owa  pytania ogólne, by zapewni  badanym mo liwo  samodziel-

nego zdecydowania o tym, jakie kwestie s  dla nich wa ne na poziomie funkcjonowania w ramach 

zwi zku jednop ciowego), który niekiedy silnie warunkowa  dynamik  zwi zku, zdecydowa am si  

na zaw enie obszaru swoich docieka  badawczych i tym samym przesuni cie zainteresowa  w a nie 

w kierunku tej problematyki. W takim kszta cie prowadz  badania od ko ca 2012 roku. Jak dot d s  

one realizowane na terenie jednego z miast wojewódzkich. 
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todologicznych i analitycznych), które wi  si  z kolei z wnioskowaniem o dy-

namice, relacjach rodzinnych jedynie na podstawie narracji poszczególnych osób, 

warto podj  to ryzyko, by chocia  w toku wywiadu móc zaobserwowa  sposób, 

w jaki badani odnosz  si  do siebie nawzajem, a niekiedy tak e do swoich dzieci8. 

W czasie ka dego wywiadu z dwoma rozmówcami dba am o to, by nie zg bia  

kwestii, które uzna am za dra liwe – b d  potencjalnie dra liwe – dla badanych ze 

wzgl du na obecno  przys uchuj cego si  wypowiedziom partnera/partnerki – do 

spraw tych powraca am przy okazji indywidualnych spotka . Co wi cej, poniewa  

moi rozmówcy realizuj  strategi  ukrywania informacji o istocie ich zwi zku rodzin-

nego (w okre lonych sytuacjach spo ecznych i przed pewnymi osobami), szczególny 

nacisk po o y am na kwestie etyczne, zwi zane przede wszystkim z nieujawnianiem 

informacji, które mog yby narazi  badanych na jakiekolwiek problemy rodzinne, 

towarzyskie, zawodowe czy instytucjonalne (por. Babbie 2003: 516–520). By da  

Czytelnikowi podstawy do w asnej oceny prowadzonej przeze mnie analizy, nie zre-

zygnowa am z cytowania fragmentów narracji rozmówców. Pomin am jednak dane 

mog ce zdradza  ich to samo  oraz dokona am zmiany wszystkich imion, jakie 

pojawi y si  w wypowiedziach. 

Ze wzgl du na specyÞ k  sposobu realizowania tego projektu badawczego, nie 

wskazuj  w tym miejscu konkretnej liczby wywiadów, które przeprowadzi am9. 

Warto natomiast wspomnie , e do tej pory rozmawia am z 3 parami kobiet10, 

8 Niekiedy w czasie wywiadów towarzyszy o nam dziecko kobiet, które by o w pokoju przez 

ca e spotkanie (chodzi o niemowl ta). Nie odnotowa am jednak, by rozmówczynie stara y si  w jaki  

sposób skróci  czas trwania wywiadu, by móc zaj  si  dzieckiem. Przeciwnie – kobietom, które zde-

cydowa y si  na wzi cie udzia u w badaniu, zale a o na tym, by opowiedzie  mi o swoich do wiad-

czeniach, bo – jak stwierdzi y – wa na jest dla nich mo liwo  podnoszenia wiadomo ci spo ecznej, 

której upatrywa y w ewentualnych publikacjach wyników bada  z ich udzia em. Warto w tym miejscu 

nadmieni , e nie mog  oczywi cie wykluczy , i  kierowanie si  tymi pobudkami mog o wi za  si  

z okre lonym sposobem prowadzenia narracji.
9 Badani zadeklarowali, i  s  otwarci na to, by w przysz o ci podzieli  si  ze mn  nowymi do-

wiadczeniami, dlatego planuj  realizacj  badania panelowego, które umo liwi uchwycenie dynamiki 

zmian, jakie zasz y w danej rodzinie.
10 W ród badanych, których dziecko zosta o pocz te w ramach zwi zku, znalaz y si  3 pary: 1) 

35-letnia matka biologiczna i 31-letnia matka niebiologiczna, które po ok. 1,5 roku znajomo ci zdecy-

dowa y si  na powi kszenie rodziny. Przed poznaniem si  jedna z kobiet planowa a, e w przysz o ci 

zostanie matk  (matka biologiczna), jej partnerka natomiast odsuwa a od siebie t  my l ze wzgl du na 

obawy przed reakcj  spo ecze stwa. Ich 2-letnie dziecko przysz o na wiat dzi ki zabiegowi in vitro. 

Kobiety rozsta y si , nim dziecko sko czy o rok, jednak nadal wspólnie je wychowuj ; 2) 31-letnia 

matka biologiczna i 33-letnia matka niebiologiczna, które po ok. 2 latach znajomo ci zdecydowa y 

si  na powi kszenie rodziny. Przed poznaniem si  obie kobiety odsuwa y od siebie my l o mo liwo ci 

zostania w przysz o ci matkami ze wzgl du na obaw  przed reakcj  spo ecze stwa. Ich 5-miesi czne 

dziecko, które kobiety wychowuj  wspólnie, przysz o na wiat dzi ki inseminacji; 3) 33-letnia mat-

ka biologiczna i 30-letnia matka niebiologiczna, które po ok. 3 latach znajomo ci zdecydowa y si  

na powi kszenie rodziny. Przed poznaniem si  jedna z kobiet planowa a, e w przysz o ci zostanie 

matk  (matka niebiologiczna), jej partnerka natomiast odsuwa a od siebie t  my l ze wzgl du na 

obawy przed reakcj  spo ecze stwa. Ich 2-miesi czne dziecko – wychowywane wspólnie – przy-

sz o na wiat dzi ki inseminacji. adna z par nie ukrywa a przed najbli szymi (rodzice, dziadkowie, 
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których dziecko zosta o pocz te w ramach zwi zku (poprzez zabieg inseminacji 

b d  zap odnienia in vitro)11 oraz 3 parami kobiet i 1 par  m czyzn, w przypadku 

których jedna osoba z pary jest rodzicem biologicznym dziecka pocz tego w ramach 

zwi zku z osob  p ci przeciwnej12. W ród badanych znajduj  si  tak e pary (ko-

biety), które aktualnie spodziewaj  si  dziecka13. Dane uzyskiwane w toku badania 

opracowywane s  zgodnie z za o eniami metodologii teorii ugruntowanej (Glaser 

i Strauss 1967; Konecki 2000).

Na potrzeby niniejszego artyku u zdecydowa am si  przede wszystkim wyko-

rzysta  narracje uzyskane od kobiet, które wspólnie wychowuj  dziecko pocz te 

w ramach rodziny jednop ciowej, czego celem jest w du ej mierze zwrócenie uwagi 

na – cz sto trudn  – sytuacj  matek niebiologicznych. Z drugiej strony istotne jest 

dla mnie zrekonstruowanie procesu decyzyjnego poprzedzaj cego rzeczywiste sta-

rania o dziecko, który cz sto przyczynia si  do kwestionowania przez kobiety w a-

snej „normalno ci” w toku odpowiadania sobie na pytanie, czy w ogóle maj  prawo 

do stania si  rodzicami, do przed o enia „egoistycznych” potrzeb nad ewentualne 

negatywne do wiadczenia i szanse yciowe dziecka, jak i odwzorowanie znacze , 

jakie kobiety przypisuj  nowym wzorom funkcjonowania w spo ecze stwie hetero-

normatywnym. Aby osi gn  ten cel, uchwyci  i zrozumie  perspektyw  badanych, 

w artykule to w a nie im oddaj  g os (por. Konecki 2000; Kvale 2004; M cfal 2012; 

Wojciechowska 2013). 

My lenie o rodzicielstwie – czy mo emy zosta  rodzicami? 

W celu lepszego zrozumienia sytuacji kobiet, które wspólnie wychowuj  dziecko 

pocz te w ramach rodziny jednop ciowej, warto rozpocz  niniejsze rozwa ania od 

nakre lenia ich perspektywy na kwesti  bycia rodzicem w przypadku osoby LGBT. 

Na pierwszy plan wysuwa si  tu bowiem problem antycypowania symbolicznego 

wykluczenia (por. Goffman 2007; Czykwin 2008), który zwraca uwag  nie tylko 

na oczywist  kwesti  zinternalizowania kontekstu spo eczno-kulturowego, w jakim 

kobiety funkcjonuj , lecz tak e na – nieintencjonalne – utwierdzanie si  w normie 

heteroseksualno ci rodziców – w a nie za spraw  kwestionowania „normalno ci” 

bliscy znajomi), e planuje powi kszenie rodziny, wszystkie spotka y si  z pozytywnym przyj ciem 

tej decyzji. Jednak ze wzgl du na obawy przed stygmatyzuj c  reakcj  spo ecze stwa, wszystkie 

kobiety stosuj  strategi  pozornej niewidzialno ci w zinstytucjonalizowanej przestrzeni publicznej, 

o czym pisz  w dalszej cz ci tekstu. 
11 D ugo  poszczególnych wywiadów waha si  od ok. 3,5 do ok. 5 godzin w przypadku wywia-

dów z obojgiem rodziców oraz od ok. 1,5 do ok. 2 godzin w przypadku wywiadów indywidualnych.
12 We wszystkich przypadkach dzieci zosta y pocz te w ramach ma e stw, które zako czy y si  

rozwodem. Poza 56-letnim m czyzn , któremu by a ona utrudnia a kontakty z dzieckiem, biolo-

giczni rodzice wspólnie sprawowali opiek  nad potomkami. 
13 W ród badanych, których dziecko zosta o pocz te w ramach zwi zku i które w czasie wywiadu 

oczekiwa y jego narodzin, znalaz y si  2 pary: 34-letnia matka biologiczna i 32-letnia matka niebio-

logiczna, które zdecydowa y si  na powi kszenie rodziny po ok. 2 latach znajomo ci (zap odnienie 

in vitro) oraz 31-letnia matka biologiczna i 30-letnia matka niebiologiczna, które zdecydowa y si  na 

powi kszenie rodziny po ok. 4 latach znajomo ci (inseminacja).
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wyobra onego uk adu rodzinnego. Warto w tym miejscu zauwa y , e cho  kobiety 

nie uciekaj  si  w swoich wypowiedziach do podwa ania indywidualnego poczucia 

adekwatno ci spo ecznej, to jednak mówi c o rodzicielstwie LGBT bardziej w kate-

goriach oksymoronu ni  mo liwo ci, w pewnym stopniu stawiaj  siebie w sytuacji 

podporz dkowania wzgl dem norm, które uwa aj  za krzywdz ce. Warto równie  

podkre li , e my l c o zostaniu matkami, badane w pierwszej kolejno ci relaty-

wizuj  antycypowan  sytuacj  wychowywania dziecka w ramach rodziny jednop -

ciowej do ewentualnych nast pstw takiej decyzji dla potomka. Zwraca to uwag  na 

projektowanie ju  nie tylko mo liwo ci zostania rodzicami, ale przede wszystkim 

strategii wychowawczej14 – w kontek cie funkcjonowania nieheteronormatywnej 

rodziny i wychowywanego w niej dziecka na gruncie ró nych kr gów interakcyj-

nych – wskazuj c na pewne „zakotwiczenie” sposobu my lenia o sobie w wiecie 

w ramach odst pstwa od „normy”.

Poni sze fragmenty narracji ilustruj  trudne dla badanych podporz dkowywanie 

si  zinternalizowanym naciskom normatywnym w kategoriach budowania struktury 

kompensuj cej odczuwanie pewnego braku w obszarze Ja jednostki (zob. np. Grze-

go owska-Klarkowska 1986). W tym sensie wyobra ony zgeneralizowany inny staje 

si  dla kobiety – w toku my lenia o potencjalnym macierzy stwie – swoistym part-

nerem interakcyjnym, który „pomaga” odsun  od siebie my l o w czeniu w obszar 

Ja roli matki – zarówno utwierdzaj c w s uszno ci, ale i po cz ci – w a nie poprzez 

antycypowanie braku akceptacji spo ecznej (wzgl dem siebie i potencjalnego dziec-

ka) – usprawiedliwiaj c t  decyzj . 

Mo e jako  te  yyy zrodzi o si  to z mojego poprzedniego zwi zku. Znaczy, nie wyobra a am 

sobie, eby, no, jakkolwiek by o to realne, a po drugie yyy gdzie  tam przyzwyczai am si  do tej 

my li, e nie b d  mie  dzieci i tak si  z ni  oswoi am, e w zasadzie to by  taki temat nieobecny 

w moim yciu. Nawet nie zastanawia am si  nad tym, czy ja chc  mie  dziecko, czy nie, po prostu 

gdzie  z za o enia wiedzia am, e go po prostu mie  nie b d . Na pewno nie w Polsce. [31-letnia 

matka biologiczna 5-miesi cznego dziecka]

– Sk d by o to przekonanie, e to jest niemo liwe?

– Nie wyobra a am sobie w polskich realiach yyy mie  dziecko, które wychowywa oby si , 

które mog oby, mia oby szans  wychowywa  si  yyy normalnie [wyró nienie – MW], tak jak 

tutaj pozosta e dzieci w innych zwi zkach. [31-letnia matka niebiologiczna dwuletniego dziecka]

To by o oczywisto ci , nie. No w sumie to u mnie dawno, dawno temu tak by o, e sobie 

wkr ca am, e bardzo nie lubi  dzieci, a tylko po to, eby nie, nie poczu  ch ci do tych dzieci. 

Tylko tak si  z o y o, e pó niej mia am du o kontaktu z dzieciakami i je bardzo polubi am, ale 

nigdy nie mia am tyle odwagi [wyró nienie – MW], eby pomy le  o tym, e mog  mie  dzieci. 

Gdyby kto  mnie zapyta  dwa lata temu yyy chyba trzy lata temu, kto  mnie zapyta , czy b d  

mie  dziecko, to z pe nym przekonaniem powiedzia abym, e nie. [33-letnia matka niebiologicz-

na 5-miesi cznego dziecka]

14 Jak zostanie to pokazane dalej, mówi c o wychowywaniu dziecka, kobiety odnosz  si  w swo-

ich narracjach do problemu zbudowania u niego silnego poczucia w asnej warto ci, „normalno ci”, 

adekwatno ci spo ecznej, by uchroni  je przed ewentualnymi trudnymi sytuacjami interakcyjnymi, 

w jakich mo e si  znale  na wczesnych etapach swojego ycia. Cz  matek konsultuje swoje w t-

pliwo ci w tym zakresie z psychologiem. 
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wiadome odsuwanie od siebie my li o potencjalnym macierzy stwie, zwi zane 

z intensywn  prac  emocjonaln  podejmowan  przez kobiety, wskazuje na swoist  

socjalizacj  wtórn  emocji, w toku której badane – dostosowuj c swoje (niearty-

ku owane) potrzeby do wyobra onych oczekiwa  spo ecznych – d  do kontro-

lowania dozna , „chronienia” Ja w a nie na poziomie emocjonalnym (zob. Turner 

i Stets 2005). W tym sensie dzia ania kobiet rozpatrywa  mo emy w kategoriach 

wytwarzania mechanizmów obronnych Ja, których celem jest st umienie potrzeb 

nieprzystaj cych do zinternalizowanych norm spo ecznych i tym sposobem unik-

ni cie (czy os abienie) poczucia deprywacji, podtrzymanie okre lonego sposobu ro-

zumienia siebie w kategoriach podmiotu, który wybiera bezdzietno  (por. Mezey 

2013). Niemniej, dokonuj c interpretacji w asnych dzia a , jednostki wypieraj ce 

okre lone potrzeby mog  by  nara one na do wiadczenie negatywnych emocji, któ-

rych stara y si  unikn . Werbalizacja takiego stanu rzeczy mia a miejsce w czasie 

jednego z wywiadów, gdy rozmówczyni odnios a si  do problemu u wiadomienia 

sobie uciekania si  do zachowa  konformistycznych w celu unikni cia negatywnych 

reakcji ze strony otoczenia. 

Warto zwróci  w tym miejscu uwag  na to, e zrekonstruowane tu procesy – 

warunkowane my leniem o macierzy stwie w przypadku osób LGBT – obrazuj , 

jak kobiety rozumiej  swoj  indywidualn  sytuacj  w kontek cie funkcjonowania 

w spo ecze stwie heteronormatywnym. Co ciekawe, w ród matek, z którymi rozma-

wia am, tylko jedna kobieta do wiadczy a epizodu werbalnej dyskryminacji na tle 

orientacji seksualnej, co w pewnym stopniu wskazuje, jak silne jest zinternalizowane 

przekonanie badanych na temat granic „normalno ci” – tego, co w przypadku osób 

LGBT mo e by  w przestrzeni publicznej akceptowane, a co nie. Z jednej strony od-

sy a nas to do zagadnienia konstruowania rzeczywisto ci spo ecznej (Berger i Luck-

mann 2010), w tym poj cia i wymiarów „dewiacji” (Prus i Grills 2003), z drugiej 

jednak – wskazuje na problem interpretowania swojej sytuacji w kontek cie wiedzy 

o do wiadczeniach innych czy dekodowania dyskursu publicznego dotycz cego 

osób LGBT, w ramach którego cz sto traktowane s  one w sposób wrogi, pogardli-

wy czy niepowa ny (zob. np. Mizieli ska 2007; Oliwa 2012; Struzik 2012; Mizie-

li ska i Stasi ska 2013). Niew tpliwie nie bez znaczenia jest te  fakt, e rodziciel-

stwo LGBT stanowi w Polsce zjawisko niemal niewidoczne, przez co konotowane 

mo e by  z konieczno ci  wypracowywania w asnych (niekoniecznie skutecznych) 

strategii funkcjonowania rodzin jednop ciowych w przestrzeni heteronormatywnej, 

co z kolei mo e – zdaniem badanych – negatywnie odbi  si  na dziecku. Warto 

tak e nadmieni , e w czasie wywiadów badane zwraca y uwag  na s abe – ich zda-

niem – zaplecze instytucjonalne (w postaci fundacji, stowarzysze  dzia aj cych na 

rzecz spo eczno ci LGBT), w ramach którego mog yby otrzyma  wsparcie prawne 

w zakresie mo liwo ci uregulowania pewnych aspektów funkcjonowania rodziny 

jednop ciowej z dzieckiem – w wi kszo ci przypadków dotyczy o to sytuacji praw-

nej matki niebiologicznej.

Skrajny przyk ad mo liwych nast pstw zinternalizowania poczucia wyklucze-

nia ze sfery rodzicielstwa, a tak e „normalnego” spo ecze stwa, w którym nawet 

ujawnienie faktu tworzenia rodziny nieheteronormatywnej mog oby skutkowa  
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symbolicznym napi tnowaniem mog cym poci gn  za sob  innego rodzaju sankcje 

(w tym przypadku chodzi o obaw  przed pos dzeniem o pedoÞ li ), ilustruj  narracje 

m czyzn, w przypadku których pocz cie dziecka w ramach zwi zku nie jest mo -

liwe, co – zdaniem badanych – deÞ nitywnie przes dza o mo liwo ci powi kszenia 

rodziny jedynie poza granicami kraju, przynajmniej je li chodzi o sposoby, które ko-

respondowa yby z ich systemem warto ci (chodzi o osiedlenie si  w kraju, w którym 

mo liwa jest adopcja przez par  jednop ciow )15. 

Wiesz, problemem jest to, e my z Darkiem chcemy mie  dzieci. W a ciwie to lepiej powie-

dzie  – „chcieliby my”. […] Obaj pracujemy z dzie mi, szukamy tego kontaktu yyy… Sytuacja, 

e nie mówimy o sobie [w pracy – przyp. MW], bo zrobi  z nas pedoÞ lów… Ci ko, jest bardzo 

ci ko. I to nie bez konsekwencji dla nas, oczywi cie, bo s  k ótnie o bierno , moj , ale… Mó-

wi  sobie: „Nie za wszelk  cen ”. [34-letni m czyzna, w zwi zku od 3 lat]

Nie musimy by  wszyscy tacy sami, ale nie b d  mówi , e jest dobrze, jak nie jest. Mo e 

dobrze by oby us ysze : „To mnie boli”, „To mnie wkurwia”, „Nie wiem, co zrobi ”. Na pewno 

nie jeste my jedyn  par  gejów w Polsce, która chce mie  dziecko, no to mo e dowiedzie  si , 

czy s  sposoby. Ba, pewnie, e s . Nie chc  do nich si ga , bo to by by o nie fair, ale mamy 

mo liwo  wyjecha  st d, a nie wyje d amy. [28-letni m czyzna, w zwi zku od 3 lat]

Przedstawione powy ej cytaty pokazuj , e poczucie deprywacji rodzicielstwa 

nie pozostaje bez wp ywu na dynamik  funkcjonowania zwi zku. Negatywne emo-

cje zwi zane z do wiadczaniem poczucia braku, niesprawiedliwo ci, które nie mog  

zosta  wygaszone w sytuacji konfrontacji ze zgeneralizowanym innym – potencjal-

nie dyskryminuj cym spo ecze stwem – mog  znale  uj cie w swoistym zniekszta -

caniu rzeczywisto ci, w przypadku którego mo e doj  do wik ania si  partnerów 

w trudne sytuacje interakcyjne, gdy przyczyn swojej frustracji upatruj  – paradoksal-

nie – tak e w konkretnych reakcjach, b d  ich braku, ze strony partnera. Zarysowany 

tu mechanizm obronny mo e by  rozpatrywany w kategoriach wyrazu cierpienia 

i bezsilno ci do wiadczanych w zwi zku z poczuciem symbolicznego wyklucze-

nia z pewnego obszaru „normalnego” spo ecze stwa (por. Goffman 2007). Warto 

tak e zauwa y , e w sytuacji deprywacji rodzicielstwa stosowane mog  by  ró -

nego rodzaju strategie kompensacyjne – na przyk ad zaanga owanie w dzia alno  

pomocow  na rzecz dzieci, co mia o miejsce w przypadku pary gejowskiej, która 

podj a aktywno  wolontaryjn  w tym zakresie. Niemniej dzia ania te okaza y si  

nieskuteczne, gdy  ukrywanie faktu bycia w zwi zku z m czyzn  zaowocowa o 

pog bieniem poczucia nieadekwatno ci spo ecznej, przyczyniaj c si  do kolejnych 

napi  i konß iktów.

Nawi zuj c do w tku rodzicielstwa w przypadku gejów, warto ponadto pod-

kre li , e pary te w dwójnasób borykaj  si  z problemem nieheteronormatywne-

go modelu powi kszenia rodziny. Z jednej strony wydaje si , e w tradycyjnych 

spo ecze stwach heteronormatywnych obecno  w przestrzeni publicznej (zarów-

no zinstytucjonalizowanej, jak i wspólnej) pary m czyzn spotyka si  z mniejsz  

15 Na problemy, z jakimi borykaj  si  pary gejowskie, które d  do powi kszenia rodziny, zwraca 

uwag  np. Gerald Mallon (2004). 
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akceptacj  spo eczn  ni  w przypadku pary kobiet, przy czym nie chodzi tu – jak 

zauwa a Joanna Mizieli ska (2007: 98) – o kwesti  wi kszej tolerancji wzgl dem 

lesbijek, ale raczej o wi ksz  akceptacj  dla czu o ci („czu ostkowo ci”) kobiet, 

która jest umacniana w toku socjalizacji. Co wi cej, jak wskazano ju  wcze niej, 

wielu m czyzn boi si  pos dzenia o pedoÞ li , co zniech ca ich do my lenia o po-

wi kszeniu rodziny (problem ten by  szczególnie widoczny w przypadku dwóch 

rozmówców, którzy na co dzie  pracuj  z dzie mi). Z drugiej strony, odnosz c si  do 

realnej mo liwo ci zostania rodzicami, m czy ni mog  wychowywa  dziecko po-

cz te w ramach wcze niejszego zwi zku jednego z partnerów (najcz ciej ma e -

stwa zako czonego rozwodem [zob. Green i Bozett 1991]), adoptowa  dziecko (zob. 

np. Stacey 2013) b d  skorzysta  z pomocy surogatki czy pocz  dziecko z par  

lesbijsk  (zob. Martin 1993). Wskazane powy ej mo liwo ci powi kszenia rodziny 

w ramach zwi zku jednop ciowego wi  si  jednak z okre lonymi ograniczenia-

mi – konieczno ci  uwzgl dnienia w dzia aniach nakierowanych na pocz cie czy 

adopcj  dziecka osób trzecich, jak i ewentualnym w czeniem ich – przynajmniej 

w niektórych przypadkach – w proces wychowawczy. 

Powy sze rozwa ania sygnalizuj  jedynie cz  dylematów, z jakim musz  si  

zmierzy  pary gejowskie rozwa aj ce powi kszenie rodziny. Ze wzgl du na to, e 

do tej pory nie dotar am do pary m czyzn, która wspólnie wychowuje dziecko, 

w niniejszym tek cie problem ten zdecydowa am si  nakre li  jedynie skrótowo. 

W tym miejscu warto jednak przywo a  pokrótce sytuacj , w jakiej znalaz  si  je-

den z badanych – 56-letni m czyzna, któremu by a ona utrudnia a kontakty z ich 

wspólnym dzieckiem. Poznanie przez kobiet  prawdziwej przyczyny rozwodu przy-

czyni o si  do tego, e – jak wskazywa  rozmówca – d y a ona do uniemo liwie-

nia mu kontaktu z dzieckiem, posuwaj c si  przy tym do szanta u emocjonalnego, 

a gdy nie przynios o to po danego skutku – do poinformowania najbli szej rodziny 

by ego m a, e podejrzewa go o zwi zek z m czyzn . Dzia ania kobiety dopro-

wadzi y ostatecznie do sytuacji, w której – czuj c si  „zaszczutym” przez lokaln  

spo eczno  – m czyzna zdecydowa  si  na wyjazd do wi kszego miasta, upatruj c 

w przeprowadzce mo liwo ci na odzyskanie poczucia bezpiecze stwa i anonimo-

wo ci. Dopiero dzi ki wsparciu ze strony aktualnego partnera zdecydowa  si  na 

ponowienie próby odzyskania kontaktu z dzieckiem. 

Przytoczone powy ej do wiadczenia rozmówcy mo na odczyta  w szerszym 

kontek cie symbolicznej kontroli to samo ci psychoseksualnej jednostki, która re-

alizuje si  za spraw  spo ecznie podtrzymywanej normy heteroseksualno ci, co po-

nownie zwraca uwag  na dylematy, przed jakimi staj  osoby LGBT rozwa aj ce 

powi kszenie rodziny.

„Tu nie ma przypadków” – etap planowania powi kszenia rodziny

Jak zauwa y a jedna z rozmówczy  – w d eniu pary jednop ciowej do powi k-

szenia rodziny „nie ma przypadków”, co wi e si  z faktem skrupulatnych przygo-

towa  kobiet do zostania matkami, planowaniem niemal ka dego – mo liwego dla 

nich do przewidzenia – aspektu. Zarysowany w tym miejscu problem obejmuje wiele 
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kwestii, które kobiety poddaj  namys owi (np. decyzja, która z partnerek zostanie 

matk  biologiczn ; wybór kliniki, w której podda si  zabiegowi inseminacji b d  

zap odnienia in vitro; okre lenie nast pstw, jakie ich decyzja o powi kszeniu ro-

dziny b dzie mia a na jej pó niejsze funkcjonowanie w przestrzeni publicznej itd.). 

Warto zauwa y , e cho  mog oby si  wydawa , i  du ym wyzwaniem b dzie dla 

kobiet decyzja w sprawie tego, która z nich urodzi dziecko, nawi zuj c do tej kwestii 

w czasie wywiadu, rozmówczynie odwo ywa y si  do spraw, które okre la y mianem 

„praktycznych” – we wszystkich przypadkach matk  biologiczn  zosta a b d  ta 

z pary, która by a starsza – przez co w pó niejszym czasie mog aby mie  wi kszy 

problem z zaj ciem w ci  – b d  ta, która mia a ku temu bardziej sprzyjaj ce 

warunki w miejscu pracy. Warto doda , e cz  kobiet, z którymi rozmawia am, 

planuje, i  w przysz o ci b dzie wychowywa  przynajmniej dwoje dzieci – by ka da 

z nich mog a zosta  matk  biologiczn . Dla jednej pary stanowi to wyraz mo liwo ci 

symbolicznego „scementowania” rodziny, unikni cia sytuacji, gdy jedna z kobiet 

zawsze b dzie t  drug , do czego nawi  w dalszej cz ci artyku u. W tym miejscu 

chcia abym jednak – przede wszystkim ze wzgl du na ograniczon  obj to  tekstu – 

skoncentrowa  si  na tych zagadnieniach, których analiza oddaje do wiadczenia 

kobiet i ich sposób rozumienia siebie w sytuacji nowo ci interpretacyjnych, jakie 

napotykaj  na swojej drodze. 

Wypowiedzi kobiet na temat przygotowywania si  do pocz cia dziecka ponow-

nie odsy aj  nas do zagadnienia antycypowania wykluczenia, ukazuj c dzia ania 

przysz ych matek w kontek cie ramy l ku, jaka jest na ten proces nak adana. Warto 

zauwa y , e materializowanie si  tych obaw w dzia aniu mo e stanowi  nast pstwo 

uwzorowania emocjonalnego w zwi zku z przemoc  symboliczn  w formie nierów-

nego traktowania osób LGBT (zob. np. Shott 1979). 

– Wcze niej, zanim zasz am w ci , to najpierw musia y my wszystko tak sobie zaplano-

wa , eby pó niej ju  nie by o tych wszystkich problemów. […] Ja na przyk ad nie chcia am 

[podda  si  inseminacji – przyp. MW], dopóki nie b dziemy mia y od o onej pewnej sumy pie-

ni dzy, bo powiedzia am sobie, e jednak, wiesz, yjemy w takim, a nie innym kraju i jednak 

trzeba by  gotowym na ka d  ewentualno . Ja nie wiem, co b dzie za pó  roku, za dwa lata, za 

pi  lat […], ale chcia abym móc po prostu, mie  tak  wiadomo , e w razie czego, mo emy 

si  st d wyprowadzi , mo emy st d wyjecha  i nie martwi  si  o dziecko.

– Mo esz mi powiedzie , co masz na my li?

– Wiesz co, no… Ludzi, ich nastawienie do tego… Chocia … No wcze niej nawet o tym nie 

my la am. [34-letnia kobieta spodziewaj ca si  dziecka]

Planowanie powi kszenia rodziny mo e zatem stanowi  swoist  nowo  inter-

pretacyjn  nie w tym sensie, e kobiety przygotowuj  si  do nieznanej wcze niej 

roli, co niew tpliwie stanowi te  element do wiadczenia osób heteronormatywnych, 

lecz poprzez fakt wiadomo ci miejsca rodzin jednop ciowych w strukturze „nor-

malnego” spo ecze stwa, która „wymusza” na badanych tworzenie i dopasowywanie 

si  do nowych wzorów funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Konstatacja ta po-

nownie odsy a kobiety do problemu kwestionowania ich „prawa” do powi kszenia 

rodziny – zrelatywizowanego do potencjalnie trudnej sytuacji dziecka – warunkuj c 
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nieustanne utwierdzanie si  w „s uszno ci” podj tej decyzji, co wskazywa  mo e 

tak e na problem spo ecznego konstruowania sposobu my lenia o rodzicielstwie 

w ogóle (zob. Mezey 2008). 

Wiesz co, no przechodzi o mi przez my l, ebym by a sama. Natomiast yyy… Ja chcia am 

mimo wszystko stworzy  namiastk , namiastk  [zdziwienie rozmówczyni doborem s owa – 

przyp. MW]? No chcia am stworzy  rodzin , tak? A dla mnie rodzina jednak sk ada si  z dwóch 

doros ych i dzieci, dlatego wola am, wola am z partnerk . [35-letnia matka biologiczna dwu-

letniego dziecka] 

Wyró nione w przytoczonym fragmencie narracji s owo, którego dobór zasko-

czy  rozmówczyni , mo e by  zinterpretowane w kategoriach przej zyczenia od-

daj cego dysonans do wiadczany w sytuacji konfrontacji okre lonej wizji siebie ze 

zinternalizowanym porz dkiem spo ecze stwa heteronormatywnego, w którym na 

inno  nak ada si  ram  „dewiacji”.

No tutaj,a co jest wa ne, ja bym tego tutaj nawet nie rozbija a na jakiekolwiek rodziny, no 

bo tutaj, tutaj to jest zawsze rodzicielstwo, jest macierzy stwo, co  co, nie wiem… No, tak jak 

mówi , przede wszystkim kto  chyba musi yyy czu  to, e chce zosta  rodzicem dla tego dziecka 

[wyró nienie – MW]. […] s  takie pary, jak ja z Ew , gdzie wiadomie e my si  zdecydowa y 

i tutaj nie ma co, nie ma jakiego  yyy… No trzeba przemy le  i trzeba przemy le  to dok adnie, 

bo tu ani odwrotu, ani nic, trzeba naprawd  wiedzie , czego si  chce, eby si  na to zdecydo-

wa . […] ale to w a nie, no jest ró nica w „chcie  mie  dziecko”, chcie , chcie , ale pó niej 

wprowadzi  je w ten wiat jako wiadomy rodzic – to nie jest to samo. Trzeba pokaza , e nie 

wszystko jest takie pi kne […], na ile rzeczy trzeba w yciu uwa a , to ju  jest ta druga sprawa. 

A wszystko trzeba b dzie jej przekaza . [31-letnia matka niebiologiczna dwuletniego dziecka]

Powy szy fragment narracji ilustruje sposób odnoszenia si  do kwestii powi k-

szenia rodziny nie w kontek cie posiadania dziecka, lecz bycia dla niego rodzi-

cem. Konstrukcja wypowiedzi wskazuje na rozumienie budowanej przez siebie 

roli przede wszystkim w kategoriach odpowiedzialno ci, jaka spoczywa na rodzicu 

wprowadzaj cym dziecko w ycie. Warto w tym miejscu zauwa y , e wysuwaj ce 

si  na pierwszy plan poczucie pe nej wiadomo ci podj tej decyzji – werbalizowane 

w sytuacji wywiadu – mo e by  rozumiane jako jeden z elementów utwierdzania si  

w „zasadno ci” dopiero przyznawanego sobie „prawa” do bycia matk , stanowi c 

efekt pracy emocjonalnej podj tej przez kobiet . 

W niniejszym tek cie koncentrowa am si  jak dot d na kwestii tego, jak rozmów-

cy rozumiej  siebie w kontek cie my lenia o rodzicielstwie jednop ciowym. W dal-

szej cz ci artyku u analizy te zostan  poszerzone o zaprezentowanie do wiadcze  

kobiet w sytuacji ich uwik ania w okre lone interakcje, które cz sto wyznaczaj  

trudno ci, z jakimi musz  si  zmierzy , d c do powi kszenia rodziny. 

Ta druga – matka niebiologiczna w przestrzeni publicznej

W tym miejscu warto skoncentrowa  si  na specyÞ ce rodzicielstwa jednop -

ciowego w kontek cie nakre lenia sytuacji matki niebiologicznej, która na etapie 
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podj cia rzeczywistych stara  o powi kszenie rodziny dobrowolnie usuwa si  w cie  

w pewnych obszarach przestrzeni publicznej. Ze wzgl du na to, e w przypadku 

par, z którymi rozmawia am, do zap odnienia dosz o za spraw  zabiegu inseminacji 

b d  – w przypadku braku efektów tego sposobu – in vitro, badane, dokonuj c wy-

boru kliniki, w której jedna z nich podda si  sztucznemu zap odnieniu, przyjmowa y 

strategi  pozornej niewidzialno ci matki niebiologicznej w zinstytucjonalizowanej 

przestrzeni publicznej (np. s u ba zdrowia, obek, przedszkole)16. 

– A kiedy Ewa by a na wizycie, to Ty te  przy tym by a ?

– Nie, nie, ja czeka am, wtedy na ni  czeka am. No niestety, ze wzgl du w a nie na to yyy 

tak, jak kolega nas nastawia , bo sytuacja by a przedstawiona, no, e Ewa jest samotn  osob . 

Ona jest ju  w wieku, ona chyba mia a trzydzie ci dwa, trzydzie ci trzy lata, jak yyy jak chcia a 

zaj  w ci , no chyba eby sobie szansy nie marnowa , to niestety nie mog y my powiedzie , 

e po prostu to my chcemy mie  dziecko, tak. Mówi a, e jest samotn  osob , chce mie  dziecko. 

No w a nie takie mia y my szcz cie, e przez tego koleg , który gdzie  tam wspomnia  temu 

lekarzowi, on jako  szczególnie jej nie bada , nie wysy a  jej te  do psychologa, bo to te  s  

badania psychologiczne i tak dalej yyy szczególnie, jak s  samotne osoby, dlaczego i tak dalej. 

Ale uda o si , wszystko w porz dku. Ewa wypowiada si  bardzo pozytywnie o tym doktorze, e 

te  by  ca kiem w porz dku. [31-letnia matka niebiologiczna dwuletniego dziecka]

Maj c na uwadze wcze niejsze rozwa ania na temat dylematów, jakich do wiad-

czaj  pary jednop ciowe planuj ce powi kszenie rodziny, decyzja ta nie powinna 

dziwi . Warto jednak zauwa y , abstrahuj c w tym miejscu zarówno od kwestii logi-

stycznych, jak i stresu, jaki cz sto towarzyszy  kobietom w zwi zku z antycypowa-

niem ewentualnych nast pstw Þ aska przyj cia tej strategii, e jej powodzenie skut-

kowa o najcz ciej w czeniem tego wzoru post powania w sta y repertuar strategii 

interakcyjnych podejmowanych przez matki w zinstytucjonalizowanej przestrzeni 

publicznej w celu „wpasowania si ” w heteronormatywn  struktur  spo eczn  – wy-

tworzenie sytuacji pozornej integracji na zasadzie ustalenia w asnych regu  gry (por. 

Prus 1999; Goffman 2008). W niektórych przypadkach okazywa o si , e powy ej 

zarysowany sposób post powania wi za  si  z okre lonymi korzy ciami, na jakie 

liczy  mog  matki samotnie wychowuj ce dziecko. Z drugiej jednak strony war-

to podda  w tym miejscu namys owi kwesti  do wiadcze  matki niebiologicznej 

w relatywizowaniu swojej roli do sytuacji symbolicznie nieobecnego rodzica, jak 

i wp ywu realizowania tej strategii dzia ania na wychowywanie dziecka. 

– Jak matka jest samotna yyy mówi, e jest samotn  matk , to w a ciwie wiele spraw yyy 

u atwia. 

– Na przyk ad?

– No na przyk ad dostaje si  jakie  punkty [dziecko ma wi ksze szanse na dostanie si  do 

przedszkola – przyp. MW]. […] Kasia ma dwie mamy, ale yyy… No tak yyy mo na mie  co , 

jakie  z tego korzy ci. No to jest zaleta yyy w naszej sytuacji.

– Odpowiada Ci to?

– Tak, tak yyy… Razem wychowujemy Kasi , ale tak jest w ró nych sprawach atwiej. 

[31-letnia matka niebiologiczna dwuletniego dziecka]

16 Tylko jedna para, z któr  rozmawia am, nie musia a ucieka  si  do tego sposobu.
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Przedstawiona powy ej narracja mo e sk oni  do postawienia pytania o to, czy 

realizacja strategii pozornej niewidzialno ci matki niebiologicznej w zinstytucjona-

lizowanej przestrzeni publicznej nie stanowi jednego z elementów, który – maj c 

w za o eniu u atwienie rodzinom jednop ciowym nie tylko zachowanie anonimo-

wo ci, ale i „normalne” funkcjonowanie w yciu codziennym – nie przyczynia si  

w istocie – w wymiarze symbolicznym – do niemo no ci indywidualnego do wiad-

czenia „autentycznej” adekwatno ci spo ecznej. Co wi cej, sposób konstruowania 

wypowiedzi przez rozmówczyni , w pewnym stopniu odbiegaj cy od jej bardziej 

p ynnych narracji w innych fragmentach wywiadu (np. cz stsze zawieszanie g osu, 

wahanie, podkre lenie swojej obecno ci w procesie wychowawczym), mo e tak e 

sk oni  do reß eksji na temat do wiadcze  osoby, która w okre lonych okoliczno-

ciach narzuca sobie pewien rodzaj rodzicielskiej pow ci gliwo ci. Trzeba tu rzecz 

jasna podkre li , e „niewidzialno ” matek niebiologicznych cz sto ograniczona 

jest w a nie do przestrzeni zinstytucjonalizowanej – kobiety zaznacza y bowiem 

w czasie wywiadów, e ich partycypacja w spo ecznie widzialnej opiece nad dziec-

kiem (np. wspólne spacery, wizyty na placu zabaw, odprowadzanie czy odbieranie 

dziecka ze obka itp.), która rozgrywa si  w niesformalizowanej, wspólnej prze-

strzeni publicznej, uzale niona jest w praktyce od organizacji czasu pracy ka dej 

z nich. Otwartym pozostaje jednak pytanie o to, czy (i w jaki sposób) zasygnalizo-

wana tu strategia b dzie podlega a rewizji w miar  dorastania dziecka. Mo e si  bo-

wiem okaza , e nak adanie ram normalizuj cych, o których pisz  w dalszej cz ci 

tekstu, na wychowanie, przy jednoczesnym przekazywaniu wzorów nieotwartego 

funkcjonowania rodziny w zinstytucjonalizowanej przestrzeni publicznej, mo e – 

w pewnych okoliczno ciach – doprowadzi  do powstania dysonansu, a przez to nie 

przynie  zamierzonego efektu w postaci zbudowania u dziecka silnego poczucia 

w asnej warto ci17. 

Funkcjonowanie w kontek cie l ku18. Kim jeste my w wietle prawa?

Nakre lone powy ej rozwa ania wskazuj , z jakimi dylematami musz  mierzy  

si  na co dzie  osoby LGBT wspólnie wychowuj ce dziecko. Warto natomiast od-

wo a  si  do jako ciowo innej sytuacji – otwieraj cej w tek funkcjonowania rodziny 

jednop ciowej z dzieckiem w spo ecze stwie heteronormatywnym w wietle prawa – 

przedstawionej poprzez oddanie g osu matce niebiologicznej, która do wiadczy a 

trudnych sytuacji interakcyjnych w kontek cie instytucjonalnym, gdy jej partnerka, 

biologiczna matka ich dziecka, przesz a w czasie ci y operacj , która – na skutek 

komplikacji – doprowadzi a ostatecznie do przedwczesnego przyj cia dziecka na 

wiat. 

17 Problem ten wymaga oczywi cie dalszych – najlepiej interdyscyplinarnych – bada . W tym 

miejscu zosta  jedynie zasygnalizowany jako jedna z mo liwych cie ek analitycznych.
18 Kontekst l ku to jedno z poj  uczulaj cych (Charmaz 2009) wygenerowanych w toku prowa-

dzenia bada  nad do wiadczeniami zwi zanymi z nieheteronormatywnym macierzy stwem, które 

opisuje nieustanne obawy matki niebiologicznej, jakie wynikaj  z niemo liwo ci prawnego uregulo-

wania jej statusu wzgl dem dziecka. 



UCZENIE SI  „NORMALNO CI” W SYTUACJI DO WIADCZANIA SYMBOLICZNEGO... 143

Ja jej szuka am tam, przyjecha am do tego szpitala, szuka am jej na tych porodówkach, 

powiedzieli mi, e jest na porodowej. Tam mnie jaka  pani wyrzuci a. Ja j  s ysza am, e jest 

na tej sali, bo s ysza am, jak krzyczy. Pani mi otworzy a, pyta si  mnie, kto ja jestem, a ja jej 

powiedzia am, e mam to upowa nienie i e mog  by  przy wszystkim, mam by  informowana. 

A pani mi mówi: „To prosz  mi pokaza ”, a ja mówi : „To chyba ma Pani to w komputerze, bo 

to zabrali cie”, nie. Ona mówi: „Ja nie mam teraz czasu, eby w komputerze szuka ” i mi drzwi 

zatrzasn a przed nosem. No to tam takie metalowe drzwi by y, to sta am i pi ciami nawala am, 

a  kto  raczy  przyj  i otworzy , i po prostu wlaz am tam na chama, nie. [33-letnia matka nie-

biologiczna 5-miesi cznego dziecka]

– Mog a  wej  i zobaczy  Adasia?

– Nie, sk d. Zesz am tam, Marta powiedzia a, e napisa a upowa nienie, e maj . Posz am 

tam do pokoiku, w którym le a , i panie piel gniarki powiedzia y, e nie, ja nie mog , w ogóle 

tam na drzwiach jest napisane, e nawet dziadkowie nie mog , tylko wy cznie rodzice […], 

w ogóle, kto ja jestem. Ale ja mówi , e mnie matka upowa ni a, eby dziecko widywa , „No to 

trzeba i  do lekarza, z lekarzem porozmawia ”. No to posz am do tego lekarza i mówi , e tu 

te , e mam to upowa nienie, tere fere, pani mi mówi, e dobrze, e je li jest takie upowa nie-

nie, to b d  mog a dziecko widywa , ale w tej chwili to ona tego upowa nienia nie widzia a, 

bo jeszcze do nich nie dotar y dokumenty […], wi c na razie nie mog  wej . No to ja wysz am 

z gabinetu tej pani doktor i wesz am sobie od razu do Adasia i odegra am przed t  piel gniark , 

e wszystko ju  za atwione, e mog . [33-letnia matka niebiologiczna 5-miesi cznego dziecka]

Powy sze fragmenty narracji – cho  stanowi  skrajny, a by  mo e nawet odosob-

niony, przyk ad sytuacji, w jakiej znale  si  mog  osoby LGBT – zosta y tu przywo-

ane nie w celu wzbudzenia emocji, lecz zwrócenia uwagi na kwesti  funkcjonowa-

nia kobiet w zamkni tym kontek cie l ku, który generowany jest przez do wiadczane 

przez nie obawy w zwi zku z nieuregulowanymi kwestiami prawnymi dotycz cymi 

rodzin LGBT z dzieckiem. Badane relacjonuj  ten problem w odpowiedzi na pytanie 

o to, jak wygl da sytuacja ich rodziny w wietle prawa tak: 

– To jest problem, to w a nie nie wygl da. No i to jest takie w a nie k opotliwe. W a ciwie to 

nawet nie wiemy, jak to ugry , nie. I czy w ogóle da si  co  z tym zrobi . Chcia y my pojecha  

do Warszawy, w a ciwie na to spotkanie mi dzy innymi, dlatego, e tam jest taki radca prawny, 

który ju  w zasadzie, on zajmuje si  takimi sprawami yyy… Co mo na zrobi  i jak to zrobi . […] 

Na razie to mamy tak „formalnie” tylko z rodzin  ustalone, nie. 

– Gdyby mi si  co  sta o, tak, to moja mama wie, e gdyby mi si  co  sta o, to eby przez 

przypadek yyy nie przesz o jej przez my l, eby jakkolwiek walczy  o prawa rodzicielskie z Aga-

t .

– Te  mamy problem, ju  si  zastanawiamy nad tym, jak my mamy pozapisywa  te, eby nie, 

nie dosta o si  komu  innemu, a nie dziecku, bo ja na przyk ad nie mam biologicznie spadko-

biercy, wi c posz oby, no nie wiem, na rodziców czy na kogo , moje rzeczy, jak to teraz zrobi . 

Bo wiesz, jak to jest, to jest tak, e testament to jest ma o.

– Zwi zek nie jest uregulowany prawnie, jakby gdzie  tam przez ca e ycie budujemy wspól-

ny maj tek, w którym  momencie jednej z nas brakuje i nagle druga zostaje z niczym, bo nagle 

jedynymi osobami, które maj  prawo do tego, co po sobie pozostawi am, to jest moja rodzina 

i to nie jest bardzo w porz dku. To znaczy, ogólnie rzecz bior c, notariusz, poniewa  ja przy 

okazji yyy umawiania wizyty, kiedy kupowa am ziemi , próbowa am w a nie tak ogólnie zapyta  

o kwestie jakichkolwiek uregulowa  prawnych, je eli chodzi o dziecko, to oni w ogóle nie posia-
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daj  takiej wiedzy. W ogóle nic. [33-letnia matka niebiologiczna i 31-letnia matka biologiczna 

5-miesi cznego dziecka]

Podobnie kwesti  t  widzi inna matka niebiologiczna, której sytuacja komplikuje 

si  dodatkowo przez fakt rozstania z partnerk . Kobiety w dalszym ci gu wspólnie 

wychowuj  dziecko pocz te w ramach ich zwi zku, niemniej, cho  wypracowa y 

mi dzy sob  zasady opieki nad nim oraz do o y y stara , by prawnie uregulowa  

spraw  ich formalnych relacji z dzieckiem, rozmówczyni nie ma pewno ci co do 

niepodwa alno ci woli matki biologicznej. 

Napisa a te  w a nie testament [biologiczna matka – przyp. MW]. Tak dyskutowa y my, e 

yyy jakby jej si  co  sta o yyy przed uko czeniem pe noletnio ci przez Kasi , to wyra a tak  

wol , e chcia aby, ebym by a jakby jej opiekunem, eby s d nie przyznawa  jej adnej rodzinie, 

tylko ebym ja by a tym opiekunem i wszelkie Ewy jakie  tam dobra i mieszkanie przede wszyst-

kim, ebym mog a zarz dza , zanim Kasia sko czy osiemna cie lat, do momentu przekazania, 

bo testamentalnie przechodzi oby to na Kasi , no to, ebym by a jak  tak  osob  odpowie-

dzialn  za to, która by tego dopilnowa a. I to w a nie notariusz mówi , e on, e jak najbardziej 

mo emy to napisa , e taka jest wola i tak dalej, ale ju  pod k tem jakiego  opiekuna i tak dalej, 

on nie gwarantuje, e s d b dzie bra  co  takiego pod uwag . Bo to jest wola. Wola wol , pra-

wo prawem i jakie  rodziny zast pcze czy co , tak e mówi , musi si  Ewa pilnowa . [31-letnia 

matka niebiologiczna dwuletniego dziecka]

Przytoczone w tym miejscu fragmenty narracji ilustruj  kolejny typ barier, na 

jaki napotykaj  osoby LGBT wspólnie wychowuj ce dziecko w spo ecze stwie 

heteronormatywnym. Ich róde  upatrywa  mo na – mi dzy innymi – w kultu-

rowo ukszta towanym rozumieniu poj cia „rodzina”. Do wiadczaj c nierówne-

go traktowania na poziomie prawa, w wietle którego matka niebiologiczna jest 

dla swojego dziecka w zasadzie obc  osob , kobiety szukaj  wsparcia przede 

wszystkim w ramach organizacji dzia aj cych na rzecz osób LGBT oraz d  do 

budowania sieci znajomo ci z innymi parami w analogicznej sytuacji, z których 

do wiadcze  mog yby skorzysta . Warto tu jednak podkre li , e w czasie wy-

wiadów cz  badanych wskaza a, i  omawiana w tym miejscu kwestia stanowi 

dla nich jeden z donio lejszych problemów, z jakimi musz  si  zmierzy . Brak 

widoków na po dan  zmian  w tym zakresie przyczynia si  natomiast do zamy-

kania kontekstu l ku, w jakim funkcjonuj , wik aj c badane w spiral  nieustan-

nych obaw i w tpliwo ci. 

System aksjonormatywny w kontek cie budowania wi zi z dzieckiem

Nakre lony powy ej problem braku regulacji prawnych w zakresie formalnych 

relacji matki niebiologicznej z dzieckiem mo e si  przyczynia  do spot gowania 

negatywnych, niezwykle trudnych dla rodziców emocji, jakich do wiadczaj  pod 

wp ywem sytuacji losowych, w których – w wietle zewn trznego potwierdzenia 

zinternalizowanej heteronormatywno ci – nabywaj  przekonania, e mog  liczy  

tylko na siebie. To t umaczy po cz ci odczuwanie przez kobiety obaw wpisanych 

w zamkni ty kontekst l ku, jak i ich pó niejsze próby przej cia symbolicznej kontroli 

nad otoczeniem – wyra one mi dzy innymi szczegó owym planowaniem strategii 
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procesu wychowawczego nakierowanego na ochron  dziecka przed antycypowanym 

wykluczeniem na p aszczy nie symbolicznej. 

– A pó niej te  by am taka, e nie mog am si  w tym odnale , nie. Zobaczy am to dziecko, ty, 

kurcze, sk d ja mam wiedzie , e to jest on, nie, bo te dzieci, patrz  na te inkubatory, wszystkie 

te dzieci identyczne, takie same, w ogóle, no, jako  tego te  nie poczu am, e to, e nasze dziecko 

przysz o na wiat. Strasznie to wszystko by o dziwne.

– Ja mia am taki moment, w którym wiedzia am, e, e nie mam adnej depresji, bo jednak 

czyta am, e kobiety, które maj  depresj  poporodow , maj  mniej ch ci do swojego dziecka. 

A ja nie.

– Nie, no my po prostu chyba nie mia y my takich uczu  do niego, przynajmniej ja nie 

mia am.

– Ja to tak sobie t umacz , e po prostu jakby ogrom tych wszystkich prze y , które mia-

y my, wyp uka  nas po prostu z jakichkolwiek emocji. No ju  tak by y my wyko czone t  ca  

sytuacj , e jednocze nie, ja tak przynajmniej mia am, e mia am potrzeb  bycia blisko przy 

nim, eby w ka dym momencie wiedzie , jak on si  ma, czy jest wszystko w porz dku, a z drugiej 

strony mia am takie poczucie pustki. Siedzia am przy tym inkubatorze i czu am si  taka po prostu 

zm czona, taka, nie da si  tego opowiedzie … Ale jednocze nie to by o dalej potwierdzenie, e 

to nie jest depresj , bo inaczej nie chcia abym siedzie  przy nim, tak?

– Ja mia am takie, e wiem, e to jest on, ale w ogóle go nie czuj . I te  si  tego ba am, 

mówi : „Bo e, ja nic nie czuj  do tego dziecka, w ogóle nic nie czuj ”. Tylko na zasadzie wia-

domo ci, e wiem, e to jest to dziecko, ale nie mam w sobie adnych uczu .

– Ale te  jednocze nie, wiesz, nie mog a  przecie  wej , przecie  nie mo na go by o w ogóle 

dotkn . Przecie  w ten sposób buduje si  w ogóle relacje, tak. Blisko  z dzieckiem.

– Dla mnie samo pój cie tam to by o takim stresem, e… Jak ju  przebrn am przez wszyst-

kie bramki, to…

– To by o w a nie takie pogr aj ce bardzo, e Agata zamiast pój  i zastanowi  si  na 

przyk ad nad tym, jak b dzie wygl da o to spotkanie, to ona si  musia a zastanowi , która pie-

l gniarka b dzie na zmianie, czy b dzie mog a wej , czy znów nie spotka j  jaka  nieprzyjem-

no , skupianie si  tak naprawd  na rzeczach, które, które nigdy nie powinny si  zdarzy . Jak 

mo na prze ywa  co  intensywnie, skoro si  musisz martwi  po prostu o wszystko, co si  dzieje 

wokó . [33-letnia matka niebiologiczna i 31-letnia matka biologiczna 5-miesi cznego dziecka]

Przytoczony fragment narracji obrazuje intensywn  prac  interpretacyjn  kobiet 

podj t  w celu nadania sensu niewyst pieniu emocji, których prze ycia oczekiwa y. 

Cho  z jednej strony kobiety rozumiej  swoje do wiadczenia w kontek cie pojawie-

nia si  czynników interweniuj cych, które przesun y ognisko ich uwagi na sprawy 

„logistyczne”, nakierowane na zminimalizowanie stresu zwi zanego z potencjalnym 

nara eniem na nierówne traktowanie – utrudniaj ce kontakt z dzieckiem oraz niemal 

niemo liwe do odparcia w sytuacji dzia ania w ramach kontekstu instytucjonalnego, 

który wyra nie wyznacza pozycj  partnerów interakcji konß iktowej – to z drugiej – 

wypowiedzi te wyra nie zwracaj  uwag  na zjawisko spo ecznego konstruowania 

emocji. Konstatacja, e pierwszym kontaktom z dzieckiem nie towarzysz  jakie  

szczególne doznania, do wiadczana jest jako w pewnym stopniu sprzeczna z ocze-

kiwaniami kobiet i w tym kontek cie wymaga wyja nienia, nadania sensu „brako-

wi emocji” (por. Kacperczyk 2013). Powy szy cytat mo e równie  kierowa  nasz  
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uwag  na narracyjn  wspó prac  partnerek, które wspieraj  si  we wspólnym odtwa-

rzaniu nadawania sensu relacjonowanym do wiadczeniom.

„Masz dwie mamy” – projektowanie strategii wychowawczych

Niezwykle istotnym dla badanych procesem, cz sto zapocz tkowywanym ju  na 

etapie my lenia o powi kszeniu rodziny, jest projektowanie strategii wychowywania 

dziecka, których wyznaczanie zwi zane jest z tworzeniem nowych wzorów funkcjo-

nowania w ramach potencjalnie dyskryminuj cego spo ecze stwa heteronormatyw-

nego. Celem kobiet staje si  w tym kontek cie stworzenie takich warunków wycho-

wawczych i relacji rodzinnych, które dadz  podstaw  do wykszta cenia u dziecka 

silnego poczucia w asnej warto ci i adekwatno ci spo ecznej – umo liwiaj cych 

ochronienie si  w przysz o ci przed ewentualnym stygmatyzowaniem symbolicz-

nym ze strony okre lonego kr gu interakcyjnego. Jednym ze sposobów przybli enia 

si  do osi gni cia tego celu jest zwrócenie si  kobiet o pomoc do psychologa oraz 

korzystanie z do wiadcze  znajomych rodzin w analogicznej sytuacji. 

– S uchaj, a wobec tego, zastanawia a  si , jak powiecie Kasi, e ma dwie mamy? B dziecie 

czeka  na jej pytania?

– […] mówi , gdzie , jak kiedy  tam rozmawia y my, to ja mówi am, e na pewno nied ugo 

pojawi  si  pytania Kasi yyy… No i wtedy, wiesz, jak  tam wersj  w a nie chc  jej przedstawi , 

czyli bardziej jakbym oczekiwa a jednak yyy pyta , tak? Aczkolwiek powiem szczerze, e te  

chc  yyy gdzie  z psychologiem na ten temat porozmawia . W a nie, jak jest lepiej. Ada [ak-

tualna partnerka rozmówczyni – przyp. MW] ma swoj  misj  pog bienia ogólnie psychologii 

dziecka. Natomiast takie kwestie te  yyy gdzie  sobie w a nie, pytania, które mi si  pojawiaj , 

jakie  w tpliwo ci, które mi si  pojawiaj , ja sobie spisuj  yyy i w a nie chc  przegada  z yyy 

z psychologiem. Mam te  taki pomys , bo mam, mam w a nie tam yyy dwie, dwie czy trzy, dwie 

dzieee… Takie rodziny, gdzie dziewczyny maj  ju  starsze te dziewczynki. S  co prawda z War-

szawy, s  te rodziny yyy i te  chc  si  w a nie ich zapyta  yyy jak one odpowiada y na te pytania, 

bo, bo one ju  mia y te pytania. Tak e jest to perspektywa tak naprawd  no oko o miesi ca, 

gdzie ja chc  sobie t  wiedz  uzupe ni , bo wiem, e to ju  nied ugo, nied ugo b d  musia a 

mie  u o on  wersj .

– Powiedz mi, du o masz tych w tpliwo ci, które sobie spisa a ?

– Nie, nie za du o.

– Czego one dotycz ?

– No przede wszystkim tego w a nie, w jaki sposób przekaza  Kasi i w jaki sposób j  na-

uczy , eby ona yyy na zewn trz mówi c, tak, mia a poczucie, e to jest ok i eby dzieci, które 

s  niestety okrutne yyy szczególnie w tym wieku, no w jaki  sposób nie, nie zrobi y jej krzywdy, 

no nie. Wi c ona, ona musi te  to mie  mocno yyy mocno by  z tym, e to jest w porz dku, tak. 

No tak naprawd  to w a nie to musz  sobie przepracowa . [35-letnia matka biologiczna dwu-

letniego dziecka]

Warto w tym miejscu zauwa y , e planowanie wychowywania mo e by  do 

pewnego stopnia odtwórcze – w sensie poszukiwania i aplikowania „sprawdzo-

nych” wzorów post powania. Z jednej strony stanowi to egzempliÞ kacj  sposobu 

rozumienia przez kobiety pewnych elementów roli matki, jak  tworz , oraz – by  
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mo e – nast pstwo pracy interpretacyjnej, która podj ta zosta a jeszcze na etapie 

my lenia o zostaniu rodzicem. Z drugiej strony – pozwala spojrze  na badane przez 

pryzmat metafory, w ramach której podejmowane przez nie dzia ania przywodz  

na my l zachowania neoÞ ty wkraczaj cego na nieznane sobie obszary, w tym przy-

padku interakcyjne19. Warto ponadto odnotowa , e sposób konstruowania przez 

rozmówczyni  narracji zwraca uwag  na strategiczny wymiar rozumienia procesu 

wychowawczego (np. „ma swoj  misj  [wyró nienie – MW] pog bienia ogólnie 

psychologii dziecka”, „pytania […], w tpliwo ci, które mi si  pojawiaj , ja sobie 

spisuj ”, „to jest perspektywa […] na oko o miesi ca”). Zasygnalizowany tu sposób 

budowania narracji jest oczywi cie w a ciwy tej konkretnej badanej, niemniej, wska-

zuj c na du  skrupulatno  relacjonowanych dzia a , jaka uwidocznia si  tak e 

w wypowiedziach innych matek, mo e stanowi  przyczynek do wyznaczenia okre-

lonych cie ek analitycznych, którymi warto pod y  w toku dalszych bada . 

W czanie par jedno- i dwup ciowych z dzie mi w proces wychowawczy – 

nak adanie ram normalizuj cych

Podstawowy element realizowania przez kobiety okre lonych strategii wycho-

wawczych zwi zany jest z wprowadzaniem dziecka w wiat ró norodno ci – uwra -

liwianiem go na fakt funkcjonowania w przestrzeni spo ecznej ró nych typów ro-

dziny. Z jednej strony celem tego zabiegu jest pokazanie dziecku, e jego przypadek 

bycia wychowywanym w rodzinie jednop ciowej nie jest odosobniony, a przez to 

zminimalizowanie mo liwo ci zinterpretowania faktu niedostrzegania w tym zakre-

sie podobie stw pomi dzy sob  a innymi dzie mi z okre lonych kr gów interakcyj-

nych (np. przedszkola czy szko y) w kategoriach bycia „dziwnym”, nieadekwatnym. 

Chodzi tu o prze amanie regu y powszechnej widzialno ci spo ecznej – jedynie – 

rodzin dwup ciowych, wskazanie dziecku alternatywnego sposobu percypowania 

rzeczywisto ci, a przez to – uodpornienie go na narzucanie utrwalonego kulturowo 

wzoru „normalnej” rodziny. Z drugiej strony uczenie normalno ci odnosi  si  b dzie 

tak e do dzieci wychowywanych w ramach zwi zków heteronormatywnych, które – 

poprzez poznawanie ró norodno ci, do wiadczanie jej w kategoriach „normalnego” 

wymiaru ycia rodzinnego – b d  mog y przyj  takie w a nie znaczenia jako normy. 

[…] póki jest malutki, to on tego nie odczuje, e ma jak  inn  rodzin  ni  wi kszo , ale 

w momencie, kiedy zacznie to odczuwa , to yyy ja bym nie chcia a, eby on si  czu  jaki  inny 

i dziwny, bo on jest jedyny na wiecie taki, eby si  nie spotka  z takim czym . Chcia abym, eby 

zna  inne dzieci, które te  maj  dwie mamy i mówi , e to jest normalne, dobre. Pozna  kole-

gów, którzy maj  mam  i tat , ale te  kolegów, którzy maj  na przyk ad tatusiów. Bo to pó niej 

zaczyna wiat wymusza  jakie  wzorce, nie, i nagle si  okazuje, e nie ma, on nie ma adnej 

podpory, e nigdy takiego nie spotka , faktycznie jest dziwny. Bardzo wa n  rzecz  jest to, eby 

19 Niew tpliwie pod pewnymi wzgl dami opisana tu sytuacja znajdzie odbicie tak e w do wiad-

czeniach rodzin heteronormatywnych, niemniej – w du ej mierze ze wzgl du na powszechn  widzial-

no  (i akceptowalno ) zwi zków dwup ciowych z dzieckiem, a zatem i znacznie wi kszy dost p do 

„gotowych” skryptów dzia ania – wydaje si , e nieuzasadnione jest (przynajmniej w wielu przypad-

kach) czynienie tego typu porówna .
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mia  kontakt zarówno z rówie nikami, którzy maj  tak zwane standardowe rodziny, a jednocze-

nie taki sam kontakt z dzie mi, które jednak wychowuj  si  yyy w zwi zkach tej samej p ci, eby 

nie by o tej przepa ci. Ci ko mu b dzie w przedszkolu, w szkole spotka  kogo , kto ma te  yyy 

dwie mamy czy tam dwóch tatusiów. B dzie to trudne, chocia  za par  lat mo e jako  b dzie to 

bardziej, inaczej postrzegane. [33-letnia matka niebiologiczna 5-miesi cznego dziecka]

[…] tak jak mamy z Ew , ona ma wielu tutaj znajomych, a ja ich pozna am przez ni  

yyy… Rodzin heteroseksualnych i nie ma jakiego , nie maj  problemu, spotykaj  si  z nami 

i jest, i ze swoimi dzie mi, i naprawd  to jest takie fajne. I mam nadziej , e ju  wtedy te  yyy 

troch  swoje dzieci inaczej nastawiaj , inaczej mówi  o tym, e Kasia ma dwie mamy, dla 

niej te  to jest yyy eby zobaczy a, e to jest po prostu ok. [31-letnia matka niebiologiczna 

dwuletniego dziecka]

W powy szych narracjach ujawnia si  tak e przekonanie kobiet, e wzrost spo-

ecznej akceptacji dla par jednop ciowych z dzie mi sprz ony jest ze zwi kszeniem 

widzialno ci tych rodzin w przestrzeni publicznej. Oznacza to, e dzia ania kobiet 

w zakresie wytworzenia u dziecka poczucia adekwatno ci spo ecznej mog  by  ro-

zumiane w kategoriach nak adania na proces wychowawczy ram normalizuj cych, 

których cel stanowi przedeÞ niowanie powszechnego sposobu rozumienia poj cia 

„rodzina” przez symboliczne „rozbicie” ramy dominuj cej (por. Goffman 2010). 

Warto ponadto zauwa y , e cho  realizowanie tej strategii wychowawczej dotyczy 

funkcjonowania rodziny w obszarze bliskich kr gów interakcyjnych, to jednak – 

w a nie poprzez jej powielanie i wpisywanie w sta y repertuar zachowa  w prze-

strzeni spo ecznej – mo e mie  miejsce wypieranie dzia ania w ramach nakre lonej 

wcze niej strategii pozornej niewidzialno ci matki niebiologicznej w zinstytucjona-

lizowanej przestrzeni publicznej.

Kszta towanie p ci kulturowej – o problemie normalizowania rozwoju dziecka20

W tym miejscu warto przyjrze  si  jeszcze jednej kwestii, na jak  uwag  zwró-

ci y w czasie wywiadów matki wspólnie wychowuj ce dziecko, a mianowicie za-

gadnieniu kszta towania si  p ci kulturowej ich potomka w nast pstwie funkcjo-

nowania w ramach rodziny nieheteronormatywnej. W rozumieniu badanych jest 

to bowiem wa ka kwestia, której „przepracowanie” stanowi istotny element pro-

jektowania strategii wychowawczych. Postawy matek, które ujawniaj  si  w po-

ni szym fragmencie narracji, wskazuj  na przekonanie o istocie socjalizacji dziec-

ka – ponownie – poprzez w czanie w jego aparat poznawczy optyki nakierowanej 

20 Nie podejmuj  tu rozwa a  po wi conych kszta towaniu si  p ci kulturowej u dzieci wycho-

wywanych w ramach rodzin nieheteronormatywnych, traktuj c jedynie zasygnalizowan  w tym miej-

scu kategori  analityczn  jako obszar mo liwych eksploracji w toku realizowania dalszych studiów 

po wi conych funkcjonowaniu w przestrzeni publicznej rodzin LGBT z dzie mi. Z tego te  powodu 

zagadnienie to zrelatywizowa am w tek cie do obszaru strategii wychowawczych, jakie wpisuj  si  

w codzienne do wiadczenia kobiet wspólnie wychowuj cych dziecko – w kontek cie znacze , jakie 

s  im przez nie nadawane. Przegl d bada  dotycz cych szerszego spektrum wskazanego tu problemu 

przedstawia w artykule Kszta towanie si  p ci kulturowej dzieci w rodzinach jednop ciowych. Wp yw 

to samo ci seksualnej na postrzeganie ról p ciowych Katarzyna Banach (2013). 



UCZENIE SI  „NORMALNO CI” W SYTUACJI DO WIADCZANIA SYMBOLICZNEGO... 149

na dostrzeganie ró norodno ci w szerokim spektrum spo ecznych skryptów p ci 

kulturowej. Warto tu podkre li , e cho  wypowiedzi kobiet sygnalizuj  elementy 

antycypowania konieczno ci intencjonalnego kszta towania w toku procesu wycho-

wawczego rozumienia przez dziecko ró nic w tym zakresie, to jednak matki nie 

odnosz  si  w narracji do socjalizowania potomka do okre lonej roli p ciowej – 

wyra onej przejawianiem pewnych (stereotypowych) zachowa  – a w a nie do 

sprawy pokazywania ró norodno ci, z której dziecko mog oby czerpa , by unikn  

zubo enia poznawczego, jakie mo e mie  miejsce na skutek konfrontacji z tylko 

jedn  (ich) – biologicznie, zdaniem badanych, uwarunkowan  – perspektyw  per-

cypowania wiata21. 

– Przede wszystkim, to my z za o enia wiedzia y my, e bardzo nam zale y, eby Ada  mia  

yyy siln  wi  z bliskimi m czyznami. eby jednak gdzie  tam tego pierwiastka nie zabrak o.

– A powiedzcie mi, z jakiego powodu uwa acie, e to jest wa ne?

– Ja my l , e to wszystko to jest, i tak maj  w genach, bo po tych ch oposzkach swojego 

brata to widz . Bo e, ledwo to to od ziemi odros o, ju  auta, nie. No nikt im tego nie musia  

pokazywa , oni ju  to maj , to wszystko zmotoryzowane im we krwi p ynie. […] No ale my, cho-

cia  mamy du o testosteronu ( miech), to jakby odbiegamy w wielu rzeczach yyy no je li chodzi 

o sam sposób my lenia. Faceci s  tacy pro ci, a on przy nas to b dzie mia  problem skuma , 

o co chodzi. […] Wi c musi mie  troch , nauczy  si , e nie trzeba wszystkiego zakr ca . Jednej 

my li nie trzeba przez trzy godziny t umaczy , nie. 

– Swoj  drog , to jednak nie oszukujmy si , kobiety s  inne mentalnie, tak. 

– Ja na szcz cie mia am du o kontaktu z m czyznami w domu, to jestem troch  prostszej 

konstrukcji, wi c jest szansa, e za apie, e mo na co  powiedzie  w jednym zdaniu. No nie 

wiem, ja to w a nie bardziej my l  o tym w a nie sposobie komunikowania, my lenia, o takim 

uproszczeniu w strukturze m skiego postrzegania wiata. Bo je li chodzi o takie rzeczy codzien-

ne, to raczej, to yyy ja nie mam jakiego  takiego podzia u.

– Tak, g ównie chodzi nam o punkt postrzegania, bo nawet widz  teraz, pomimo tego, e 

Ada  yyy jest malutki, ma o jednak rozumie z takich relacji mi dzyludzkich, to jakby nie by o, 

my ju  dostrzegamy jego zachowania wzgl dem nas, co jak przyszed  Artur i si  z nim bawi , 

mo e nie s  zupe nie inne, ale w a nie przez to, e jakby nie ma yyy kontaktu z m czyzn  na 

co dzie , to jednak Arturem jest mocno zaintrygowany. Znaczy, wiesz, ja my l  jednak, e mimo 

wszystko pomo emy mu yyy ju  w ukszta towaniu, nie to, e my nie mamy kompletnie o tym 

poj cia, ale my l , e m czyzna zrobi to po prostu inaczej. Natomiast te tak zwane zachowania 

typowo m skie…

– No nie, to takich, to by my bardzo nie chcia y raczej.

– Czyli jakich?

– No takich yyy no, jak to powiedzie , takich bardzo dominuj cych samców, bez adnego 

tonu wra liwo ci, empatii i tak dalej. Raczej wszyscy faceci u mnie w rodzinie to ciepli s  m -

czy ni, nie, opieku czy, i w a nie takich rzeczy bardzo by my chcia y, eby si  uczy . [33-letnia 

matka niebiologiczna i 31-letnia matka biologiczna 5-miesi cznego dziecka]

21 Otwartym pozostaje pytanie o to, jak nakre lona tu strategia modelowania postrzegania przez 

dziecko kwestii ró nic wpisanych w szerokie spektrum zachowa  w ramach p ci kulturowej mo e 

prze o y  si  na kszta towanie si  postaw dzieci. Wszelkie aspekty tego problemu wymaga yby nie-

w tpliwie analizy w toku dalszych, interdyscyplinarnych bada .
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Z narracji wy ania si  te  krótka lista zachowa  mog cych wskazywa  na nie-

dojrza o  emocjonaln  przejawiaj cych je jednostek, jakich kobiety wola yby nie 

w cza  w proces socjalizacji dziecka. Warto podkre li , e przedstawiony powy ej 

fragment wywiadu, w którym ponownie ujawnia si  wspó praca narracyjna bada-

nych, sygnalizuje du  wiadomo  kobiet w projektowaniu strategii wychowaw-

czych, które uwa aj  za w a ciwe w sytuacji wychowywania dziecka w ramach 

rodziny jednop ciowej. Co wi cej, maj c na uwadze wyniki bada  realizowanych 

przez Paula Sargenta (zob. np. 2013)22, warto zwróci  te  uwag  na spraw  werba-

lizowania przez kobiety okre lonych typologii nie na podstawie za o enia o intersu-

biektywno ci naszych perspektyw poznawczych, lecz w odniesieniu do interpretacji 

jednostkowych, co ponownie odsy a nas do rozwa a  na temat skrupulatno ci kobiet 

w konstruowaniu roli matek dla dziecka wychowywanego w ramach rodziny niehe-

teronormatywnej. 

Uczenie si  „normalno ci” 

Podsumowuj c w pewien sposób przytoczone w tek cie rozwa ania, warto od-

nie  si  do tytu owej kwestii uczenia si  przez osoby LGBT wspólnie wychowu-

j ce dziecko „normalno ci”. Okazuje si  bowiem, e do wiadczanie jej w sytuacji 

powi kszenia rodziny – szczególnie przez osoby, które zinternalizowa y norm  hete-

ronormatywno ci – jest uzale nione od pewnego rodzaju przeramowania – zast pie-

nia okre lonych ram interpretacyjnych innymi (Goffman 2010), co odbywa si  przy 

nadawaniu sensu pewnym zdarzeniom i interakcjom, i w tym kontek cie wskazuje 

na spo eczny wymiar konstruowania sensu, granic i poczucia „normalno ci” (zob. 

np. Prus i Grills 2003).

Do wiadczanie akceptacji w kontek cie zaskoczenia

Ponownie oddaj c g os badanym, warto przyjrze  si  temu, jak ich rozumienie 

siebie i sytuacji w wiecie ulega stopniowemu przekszta caniu, które – ze wzgl -

du na silnie wdrukowany heteronormatywny system norm i warto ci – odbywa si  

w kontek cie zaskoczenia. Na pierwszy plan wysuwa si  tu zagadnienie zwi zane 

z otrzymywaniem wsparcia, akceptacji w ramach najbli szych kr gów interakcyj-

nych (od osób nale cych do tzw. „normalnego” rodowiska), które – pomagaj c 

normalizowa  sytuacj  – umo liwiaj  badanym spojrzenie na siebie z innej perspek-

tywy i nadanie nowych znacze  odczuwanym uprzednio obawom w zwi zku z my-

leniem o powi kszeniu rodziny. 

To ja, to rozmawia am z mam , nie. Z mam  rozmawia am, z siostr  rozmawia am, tak 

próbowa am yyy wyczai , jakie by by o nastawienie najbli szych ludzi. I bardzo si  zaskoczy-

y my, jak reakcja by a super. W ogóle super, ekstra, fajnie, tak, tak, tak zróbcie. Nawet moja 

babcia, która ma siedemdziesi t pi  lat, to ona o nas mówi „mamy”. Szok, w ogóle si  tego nie 

22 W przypadku wspomnianych studiów rekonstrukcja sposobu rozumienia przez badanych „mo-

deli m sko ci” wykaza a, e wiele osób opiera swoj  perspektyw  na za o eniu, i  sens tego poj cia 

jest – po prostu – oczywisty, a przez to nie wymaga wyja nienia (Sargent 2013: 194 i nast.).
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spodziewa y my, raczej by am przygotowana na to, e b dziemy powolutku forsowa , rozma-

wia , t umaczy , dyskutowa , a tu by o zupe nie inaczej, no i tak, i tak sobie wyt umaczy am, e 

wszystkie dzieci, jak tylko, jaka by nie by a odmienno , to i tak maj  przegwizdane, niezale nie 

od tego, czy, czy ma rodziców tej samej p ci, ale wystarczy, e b dzie rude, e ma okulary, e ma 

krzywe z by, e jest biedne, zawsze se dzieci znajd  jak  oÞ ar . I to tylko zale y od tego, ile 

on dostanie si y od nas, od rodziny. [33-letnia matka niebiologiczna 5-miesi cznego dziecka]

PrzedeÞ niowanie sytuacji odbywa si  najcz ciej za spraw  racjonalizowania an-

tycypowanego wykluczenia symbolicznego dziecka poprzez osadzenie go w ramach 

konkretnego kontekstu kulturowo-interakcyjnego, w którym bycie wychowywanym 

w rodzinie LGBT niekoniecznie musi stanowi  dominuj ce kryterium stygmatyzo-

wania, które – jako zjawisko – stanowi w rozumieniu badanych typowy element in-

terakcji dzieci w grupie rówie niczej. Warto tu doda , e przytoczony w powy szym 

cytacie przyk ad powtarzaj cych si  sukcesów interakcyjnych ilustruje do wiadcze-

nia wszystkich badanych, które zdecydowa y si  na powi kszenie rodziny w ramach 

zwi zku jednop ciowego23. 

– Na przyk ad pani pediatra, to ona w ogóle, chyba dla niej to jest oczywiste. Znaczy, w za-

sadzie od samego pocz tku yyy mia y my du o szcz cia, e traÞ y my na bardzo my l , e w a-

ciwych ludzi, to mo e nie jest najlepsze okre lenie, ale takich, którzy nam bardzo pomogli w tej 

sytuacji, bo nawet pani doktor ginekolog, która dokonywa a inseminacji, od samego pocz tku 

wiedzia a, e planujemy dok adnie w taki sposób za o y  rodzin . Agata by a przy inseminacji 

i dla niej to by o tak, ju  nie chodzi o to, e normalne, tylko ona by a po prostu yyy jak to na-

zwa , zupe nie otwarta, w ogóle nie widzia a w tym adnego problemu, nie. Nawet jakby wr cz 

odwrotnie, zadowolona, to te  z e okre lenie, ale…

– Znaczy nie, to w ogóle do tego dosz o, e kiedy  tam Marta, jak sama by a na wizycie, bo 

zazwyczaj to ja by am na wszystkich, to sobie pozwoli a z Mart  pogada , jak to jest, e, tak 

prywatnie, no i wyrazi a swoj  opini , e jeste my jej ulubion  par , nie. I zacz a gada  na te 

pary, co przychodz , panie z m ami, i si  wkurza a, e tak, e si  jej, m  si  pyta, czy onie te 

rozst py to znikn , jak ona ju  nie b dzie w ci y. Nie interesuje si  swoim dzieckiem w monito-

rze – tylko, czy te rozst py znikn . [31-letnia matka biologiczna i 33-letnia matka niebiologiczna 

5-miesi cznego dziecka]

Do wiadczanie aprobaty ze strony osób nienale cych do najbli szych kr gów 

interakcyjnych rozmówczy  stanowi oczywi cie podstawy do dalszej reinterpreta-

cji sytuacji zwi zku w przestrzeni publicznej. Warto jednak zauwa y , e pozytyw-

ne reakcje otoczenia nadal odbierane s  przez badane jako nietypowe, wiadcz ce 

o „du ym szcz ciu”. 

[J]a sta am na korytarzu, a jako  tak blisko tej sali by o, tam ten pokój piel gniarek. I one 

nie wiedzia y, e ja tam stoj  w ogóle i si  zacz a dyskusja na nasz temat. A tam chyba z sze  

tych piel gniarek, bo to popo udnie, cisza, spokój. […] Ale tak by am pod wra eniem tej dysku-

23 Dane te pochodz  jedynie od kobiet, których zwi zek cieszy si  aprobat  w ród rodziny i zna-

jomych. Otwartym pozostaje zatem pytanie o to, jak kwestia rodzicielstwa (jego postrzegania, do-

wiadczania i rozumienia) przedstawia si  w ród osób, które nie funkcjonuj  w ramach wspieraj cych 

kr gów interakcyjnych.
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sji, bo tylko jedna by a taka, w ogóle na nas, w ogóle co to ma by  i strasznie. A tamte wszystkie 

inne na ni  bardzo naskoczy y. […] W a nie by am bardzo zdziwiona, e tak spo ecze stwo jest 

tak jednak w miar  pozytywnie, no. Wszystkie jej zarzuci y, e jest tak jako  staro wiecka, e tak, 

bo seriali si  naogl da a, jest co  tam, co  tam. […] e mo e b dzie mia o z dwiema mamami 

du o lepiej ni  w normalnych ma e stwach. Przecie  w wielu jest bardzo le dzieciom w rodzi-

nach, no tak, bardzo fajnie. Pani doktor prowadz ca Adasia te  tak w porz dku, nie. W a ciwie 

to tak troch  mia a pretensje, e za rzadko jestem na tym karmieniu […]. No ca y czas nam 

kaza a razem. I tam chyba by a taka jaka  dyspozycja zostawiona, bo piel gniarki ju  o nic nie 

pyta y, nawet, jak si  zmienia y. [33-letnia matka niebiologiczna 5-miesi cznego dziecka]

Celem przytoczenia w tym miejscu powy szego fragmentu narracji jest dope nie-

nie wcze niejszej reß eksji na temat problemu rozumienia przez badane spo ecznej 

aprobaty – zarówno dla ich zwi zku, jak i decyzji o powi kszeniu rodziny – w kon-

tek cie zjawiska nietypowego. Warto bowiem zauwa y , e – w wietle zinternalizo-

wania perspektywy heteronormatywnej – do wiadczenia tego typu stanowi  z jednej 

strony nowo ci interpretacyjne, którym badane dopiero nadadz  sens, a z drugiej – 

reakcje kobiet mog  by  rozumiane w kontek cie swoistych mechanizmów obron-

nych, dzi ki którym – by  mo e – wygaszaj  one emocje w celu unikni cia przed-

wczesnego przyjmowania okre lonych zachowa  za norm , a przez to chroni  si  

przed ewentualnym (antycypowanym) zranieniem. Rozwa ania te zwracaj  uwag  

na procesualny charakter do wiadczania przez jednostk  w asnej „normalno ci” 

w wymiarze publicznym – swoiste uczenie si  jej. 

„Jedno ycie od drugiego niczym si  nie ró ni” – do wiadczanie „normalno ci” 

Ko cz c reß eksj  nad zagadnieniem rozumienia przez badane w asnej „normal-

no ci” na ró nych p aszczyznach ycia spo ecznego, warto odnie  si  do kwestii ich 

codziennego funkcjonowania w kontek cie relacji rodzinnych, bowiem to w a nie na 

tym gruncie matki do wiadczaj  poczucia „normalno ci”, które w wychowywaniu 

dziecka staraj  si  mu przyswoi . Relacje na linii rodzice–dzieci mog  by  zatem 

rozpatrywane w kategoriach jednej z istotniejszych „kotwic” w toku uzgadniania 

przez kobiety homoseksualno ci zwi zku ze zinternalizowan  norm  „normalno ci” 

heteroseksualnej, która pomaga w przeramowaniu znacze  nadawanych do wiad-

czeniom zwi zanym z tworzeniem rodziny nieheteronormatywnej w tradycyjnym 

(heteronormatywnym) spo ecze stwie. 

W moim po prostu odczuciu, je eli chodzi o kwestie wychowania dziecka w jakimkolwiek 

zwi zku – czy to jest zwi zek osób tej samej p ci, czy jest to zwi zek heteroseksualny – to uwa-

am, e jedno ycie od drugiego absolutnie, absolutnie niczym si  nie ró ni. To s  te same dy-

lematy, to s  te same problemy, to s  te same zmartwienia, to s  te same rozbie no ci w kwestii 

yyy ró nych sposobów wychowania. […] Ja mówi  o takim stricte wychowaniu w domu, e 

jako rodzice mamy dok adnie te same dylematy, te same troski, zmartwienia. Ja my l , e to jest 

bardzo wa ne podsumowanie, e absolutnie niczym nie ró nimy si  od standardowej rodziny. 

[31-letnia matka biologiczna 5-miesi cznego dziecka]

Mo e mamy tylko wi cej zmartwie . […] Mamy wi cej zmartwie  – takich pobocznych, 

bo mo e w domu to jest tak samo, ale wszystkich okoliczno ci to mamy du o wi cej. [33-letnia 

matka niebiologiczna 5-miesi cznego dziecka]
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Przedstawione powy ej fragmenty narracji zwracaj  uwag  na to, e na grun-

cie rodzinnym, na poziomie tworzenia wzajemnych relacji ze sob  i z dzieckiem, 

kobiety nie czuj  si  inne – lepsze czy gorsze – od „standardowych” (heteronorma-

tywnych) rodzin, lecz – po prostu – „normalne”. Ich wszelkie obawy i dylematy, 

które zasygnalizowano we wcze niejszych partiach tego artyku u, powstaj  dopiero 

w konfrontacji ze zinternalizowan  norm  heteronormatywno ci, która mo e zosta  

uciele niona w postaci potencjalnie dyskryminuj cych zachowa  spo ecznych. In-

no , jakiej do wiadczaj  badane kobiety na ró nych poziomach ycia spo ecznego, 

nie powinna by  zatem rozumiana – przede wszystkim przez nie i osoby w podobnej 

sytuacji – w kategoriach bycia „gorszym” czy „lepszym” wzgl dem ogólnie przy-

j tego wzorca, lecz spo ecznych ram interpretacyjnych, które nak adane s  na jed-

nostki nieprzystaj ce do normy – „dewiantów”. Zamykaj c ten w tek, warto przy-

pomnie , e pomimo przeciwno ci, z jakimi rodzice tej samej p ci zmagaj  si  na 

co dzie  – cho by na poziomie psychicznym – podejmuj  oni próby nadania innych 

ram interpretacyjnych otaczaj cej ich rzeczywisto ci, maj c na wzgl dzie – przede 

wszystkim – dobro dziecka, co – jak mo na przypuszcza  – nie ró ni ich od innych 

rodziców (por. np. Lewin 1993). 

Podsumowanie

W niniejszym tek cie podj ta zosta a próba odwzorowania, jak osoby, które na 

co dzie  funkcjonuj  w kontek cie zinternalizowanej heteronormatywno ci, radz  

sobie w sytuacji antycypowania symbolicznego wykluczenia zwi zanego z po-

wi kszeniem rodziny w ramach zwi zku jednop ciowego. Ze wzgl du na przyj t  

przeze mnie perspektyw  teoretyczn , w której najwa niejszy jest punkt widzenia 

badanych, to w a nie im odda am g os, rekonstruuj c sposoby i praktyki, za po-

moc  których uzgadniaj  sytuacj  zwi zan  z funkcjonowaniem w ramach rodziny 

nieheteronormatywnej z dominuj cymi wzorcami kulturowymi. Opisane w artykule 

bariery (jednostkowe, instytucjonalne, prawne czy spo eczno-kulturowe), jakich do-

wiadczaj  rodzice tej samej p ci, stanowi  dla badanych istotne punkty odniesienia, 

które wyznaczaj  tory interpretowania, negocjowania i nadawania sensu w asnej 

sytuacji i miejscu w wiecie. Warto tu podkre li , e ze wzgl du na to, i  poczucie 

„normalno ci” w zwi zku z planowaniem czy d eniem do powi kszenia rodziny – 

niejako wpisane w do wiadczenie osób funkcjonuj cych w ramach rodzin hetero-

normatywnych – jest przez badanych dopiero „nabywane” w toku intensywnej pracy 

emocjonalnej i interpretacyjnej, która w du ej mierze nastawiona jest na przyznanie 

sobie „prawa” do zostania rodzicami, cz sto oni sami (nieintencjonalnie) podtrzy-

muj  normy, które uwa aj  za krzywdz ce. Proces ten warunkuje bowiem generowa-

nie strategii, wzorów funkcjonowania w spo ecze stwie heteronormatywnym, które 

cz sto umo liwiaj  zachowanie pozornej niewidzialno ci, adaptacj  do dominuj -

cych norm, lecz w d u szej perspektywie mog  utrudni  badanym do wiadczenie 

„autentycznej” adekwatno ci spo ecznej rodziny nieheteronormatywnej. Sytuacj  

t  komplikuje dodatkowo brak regulacji prawnych w zakresie formalnego statusu 

matki niebiologicznej, który wik a kobiety w trudne sytuacje interakcyjne w ramach 
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zinstytucjonalizowanej przestrzeni publicznej, pot guj c poczucie l ku. W tym 

kontek cie najwa niejsz  p aszczyzn , na której budowane jest poczucie „nor-

malno ci”, jest dla badanych codzienne ycie rodzinne. To dzi ki relacjom na linii 

rodzice–dzieci kobiety, przedeÞ niowuj c swoj  sytuacj , mog  budowa  nowe wzo-

ry uzgadniania funkcjonowania rodziny jednop ciowej z dzieckiem w spo ecze -

stwie heteronormatywnym.

Zaproponowana analiza jest wynikiem prac poczynionych w trakcie realizacji 

projektu badawczego po wi conego problemowi rodzicielstwa osób LGBT, a co 

za tym idzie – przedstawione w tek cie wnioski nie maj  charakteru ostatecznego. 

Mam oczywi cie wiadomo , e opis tak wa nego obszaru ludzkich do wiadcze  

wymaga dalszych, szerzej zakrojonych eksploracji, które pozwol  na wygenerowa-

nie wniosków o bardziej ogólnym charakterze. Niemniej kategorie, którymi opisano 

analizowany obszar do wiadcze  i nadawania znacze  nowym wzorom funkcjono-

wania w spo ecze stwie heteronormatywnym rodzin jednop ciowych z dzieckiem, 

pozwalaj  wydoby  na powierzchni  g os cho  cz ci badanych, zwracaj c uwag  

na problemy, z jakimi borykaj  si  na co dzie .
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Acquiring the Sense of “Normality” Within the Context of Experiencing 

Symbolic Exclusion – the Case of Study on Same-Sex Female Parenting 

in Heteronormative Society

Summary

This article is an attempt to reconstruct the process of ascribing meanings to new ways of 

functioning within the heteronormative society, meanings which determine the broader context 

of anticipating and experiencing parenthood, from the perspective of women whose child has 

been conceived within the frame of same-sex family. Drawing on in-depth interview data, it is 

intended to shed light on how these women - biological and non-biological mothers - push the 

negative barriers and choose to become parents. The barriers at hand (individual, institutional, 

legal, socio-cultural) are seen by the women under study in terms of symbolic unequal treatment 

what impacts upon the way they negotiate their sense of “normality” and social adequateness 

while functioning within the context of internalized heteronormativity. A major objective of this 

contribution is to elucidate how the internalized heteronormativity impact upon the everyday life 

of lesbian-mother families destabilizing their sense of social adequateness, on the one hand, and 

empowering them to push the boundaries of social acceptance, on the other. The above issues 

are part of a broader research project focused on the analysis of parenting experiences of LGBT 

community in Poland.

Key words: non-heteronormative families in Poland; same-sex parenting; biological mother 

and non-biological mother; constructing the sense of “normality”; qualitative study.

 


