
Ogrody nauk i sztuk  nr 2014 (4)             171

Analiza bada  nad rodzinami homoseksualnymi

Dorota Dolata, e-mail: dorotata464@o2.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wieniawskiego 1, 61-712 Pozna

Streszczenie
Celem niniejszego artyku u jest przedstawienie, a tak e analiza bada  dokonanych przez ró nych badaczy na rodzi-

nach homoseksualnych wychowuj cych dzieci. Tematyka ta zostanie przeanalizowana na kilku p aszczyznach koreluj -
cych ze sob : funkcjonowania rodziny, przebiegu interakcji i sposobu komunikacji pomi dzy poszczególnymi cz onkami, 
jako ci funkcjonowania psychospo ecznego dzieci z tych rodzin, jak równie  orientacji seksualnej doros ych osób, wycho-
wanych w takich rodzinach. 

S owa kluczowe: teoria systemowa, rodzina homoseksualna, dzieci, wychowanie, orientacja seksualna, funkcjono-
wanie psychospo eczne

Analysis of researches on homosexual parents

Abstract
The aim of this article is to present, as well as the analysis of the research carried out by researchers from di  erent 

researchers on the homosexual families who are bringing up children. This subject will be examined at several levels cor-
related with each other: family functioning, process of interaction and the mode of communication between the members, 
the quality of the psychosocial functioning of children from these families, as well as sexual orientation adults who were 
growing up in homosexual families.
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Wst p
W wielu krajach Unii Europejskiej, pary tej samej p ci mog  spe nia  si  w roli rodziców i legalizowa  swe zwi zki. Na 

podstawie ró nych bada  przeprowadzonych przez uczonych z wielu krajów, zostan  opisane podstawowe aspekty funk-
cjonowania rodziny homoseksualnej, jako ca o ci oraz poszczególnych jej cz onków (dzieci w niej si  wychowuj cych). B d  
przedstawione wyniki bada  dotycz ce dzieci wychowywanych w rodzinach „t czowych”, ich funkcjonowania psychospo-
ecznego, przekazywanych im warto ci w rodzinie i internalizacji tych warto ci, ich orientacji seksualnej oraz radzenia sobie 
w rodowisku szkolnym i z rówie nikami. Problematyka rodzin homoseksualnych zostanie przedstawiona dzi ki przestu-
diowaniu ró nych artyku ów zagranicznych uczonych i wyników ich bada  odnosz cych si  do funkcjonowania tych rodzin.

Wprowadzenie do analizy bada
Najcz ciej pojawiaj cym si  pytaniem, a jednocze nie obaw  zwi zan  z wychowywaniem si  dzieci w rodzinach 

homoseksualnych, jest to, czy dzieci te b d  orientacji homoseksualnej. Nawi zuj c do badania funkcjonowania rodzin 
tradycyjnych, najcz ciej zwraca si  uwag  na jako  ycia cz onków struktury rodzinnej poprzez analiz , mi dzy innymi, 
ich funkcjonowania psychospo ecznego. Rzadko jednak zadaje si  to samo pytanie, które stawia si  w analizie rodzin 
homoseksualnych („czy dzieci te b d  homoseksualistami?”), a zapomina si , e zdarza si , i  dzieci z rodzin heterosek-
sualnych przyjmuj  odmienn  ni  rodzice orientacj  seksualn . 

Tym, co wydaje si  by  wa ne i absorbuj ce, to zagadnienie, które stawia si  cz sto równie  przy badaniu rodzin 
tradycyjnych - czy rodzina homoseksualna jest w stanie zapewni  odpowiednie i zdrowe rodowisko do wychowywania 
swego potomstwa, tudzie  dzieci adoptowanych, i z jakimi problemami musi sobie poradzi , by satysfakcjonuj co przej  
kolejne cykle ycia rodzinnego1, a tak e w jaki sposób tego dokonuje? 

W niniejszym artykule, w ród rodzin „t czowych” b d  te, w których rodzicami jest dwóch m czyzn (wychowuj -
cych dzieci adoptowane, b d  stanowi cych dla tych dzieci rodzin  zast pcz ) lub dwie kobiety maj ce dziecko z poprzed-

1 K. Ostoja-Zawadzka, Cykl ycia rodzinnego, [w:] B. De Barbaro (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków 1997, s. 19-29.
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niego zwi zku heteroseksualnego, czy kobiety zap odnione in vitro. Oprócz przytoczenia, wspomnianych we wst pie, wy-
ników ró nych bada  prezentowanych w publikacjach zagranicznych, które zosta y przeprowadzone przez badaczy ci le 
zajmuj cych si  problematyk  funkcjonowania rodzin homoseksualnych, zostan  równie  ukazane niektóre wypowiedzi 
Judith Stacey2, socjolog pracuj cej w Uniwersytecie w Nowym Jorku i wieloletniej badaczki rodzin homoseksualnych.

Charakterystyka rodziny homoseksualnej
Ka da rodzina pos uguje si  unikatowymi regu ami i strategiami post powania3. S  one wyj tkowe, poniewa  ka dy 

system tworz  inni ludzie wzajemnie na siebie oddzia uj cy w wyj tkowy dla nich sposób, przekazuj c jednocze nie 
normy post powania swoim dzieciom4.

  Jak si  okaza o, rodziny homoseksualne w opiece i wychowywaniu dzieci, pod niektórymi wzgl dami wyró niaj  si  
spo ród pozosta ych rodzin. Przede wszystkim, w przewa aj cej wi kszo ci, rodziny „t czowe” s  rodzinami egalitarny-
mi. Dzieci uczy si  sprawiedliwego i równego podzia u obowi zków. Badania5 wykaza y, e rodzice dziel  si  tak samo 
zakresem zada , zarówno tych dotycz cych prac domowych, jak równie  tych zwi zanych z podejmowaniem decyzji do-
tycz cych wychowywania i opieki nad dzie mi. Nie wyst puje cis y podzia  na realizacj  tylko wybranych obowi zków 
przez jednego cz onka systemu rodzinnego6. Ze stylem egalitarnym czy si  tak e nabywanie i nauka wielu kompetencji 
spo ecznych. Dziecko ma okazj  nabycia umiej tno ci komunikacji i kompromisu podczas dyskusji dotycz cej chocia by 
podzia u obowi zków. Ponadto, wychowanek uczy si , e nie ma selekcji na ludzi lepszych i gorszych, ka dy ma pewne 
zobowi zania, z których powinien si  wywi zywa 7.

Wykazano tak e8, e dziewczynki i ch opcy z rodzin homoseksualnych, s  bardziej elastyczni w funkcjonowaniu 
w ró nych rolach spo ecznych zwi zanych z p ci . Z wi ksz  swobod  potraÞ li zaadaptowa  si  do sytuacji, które wyma-
ga y zachowania si  w sposób stereotypowo uwa any za m ski, czy damski (na przyk ad dziewcz ta z rodzin homosek-
sualnych swobodnie pos ugiwa y si  m otkiem). Wychowankowie rodzin „t czowych” wiedzieli, co oznacza tradycyjne 
rozumienie roli m skiej i e skiej i przypisywanych im zada , jednak stwierdzali z ca ym przekonaniem, e ka da osoba, 
niezale nie od p ci, mo e wykonywa  te same obowi zki. PotraÞ li zinterpretowa , jakie zachowania uwa a si  za te, 
które teoretycznie powinny by  przeznaczone przede wszystkim kobietom (za przyk ad podano karmienie dzieci przez 
mamy), a które m czyznom (bawienie si  samochodami). Jednak z wi ksz  cz stotliwo ci  ni  ich rówie nicy z rodzin 
heteroseksualnych, wnioskowali, e zarówno dziewczynka, jak i ch opiec mog  naprzemiennie bawi  si  lalkami i samo-
chodami, a adna z zabaw/zabawek nie jest przypisana tylko i wy cznie kobietom, czy m czyznom9. 

Nale y wspomnie , e Ameryka skie Towarzystwo Psychologiczne orzek o, i  jako  wychowywania, jak równie  
skuteczno  rodzicielstwa, nie maj  adnego powi zania z orientacj  seksualn  rodziców, poniewa  zarówno lesb  ki, jak 
równie  geje, potraÞ  i zapewniaj  warunki sprzyjaj ce rozwojowi swoich dzieci10.

 Ch. J. Pa  erson11 przeprowadzi a badanie, w którym wzi o udzia  dwadzie cia sze  rodzin homoseksualnych, 
tworzonych przez dwie kobiety wychowuj ce co najmniej jedno dziecko w wieku pomi dzy czwartym a dziewi tym 
rokiem ycia. Okaza o si , e zarówno matka biologiczna, jak i jej partnerka nie ró ni y si  wzgl dem zaanga owania 
w utrzymaniu gospodarstwa domowego, jak równie  stara y si  równomiernie rozdziela  obowi zki pomi dzy siebie. 
Jedyn  zauwa aln  ró nic  by o to, e matka biologiczna by a bardziej zorientowana w swych dzia aniach na opiece nad 
dzieckiem, z kolei jej partnerka cz ciej zajmowa a si  organizacj  ró nego rodzaju op at (np. czynszu za mieszkanie). 
Jednak ogólna satysfakcja z relacji partnerskiej, na p aszczy nie wychowywania dzieci, zosta a oceniona wysoko przez 
wszystkie kobiety bior ce udzia  w badaniu12.

2 L. Cooper, P. Cates, Too High a Price: The Case Against Restricting Gay Parenting, New York 2006, s. 34-38.
3 M. Plopa, dz. cyt., s. 18.
4 Tam e, s. 18.
5 M. del Mar González, F. López, dz. cyt., s. 10- 11.
6 Tam e, s. 10- 11.
7 Tam e, s. 10- 12.
8 Tam e, s. 11- 13.
9 Tam e, s. 12.
10 A. Kaim, A. Gugniewicz, Edukacja bez wykluczenia. ABC wsparcia dla rodzin zagro onych wykluczeniem spo ecznym. Informator dla nauczycieli 

i nauczycielek, Gda sk 2007, s. 17.
11 Ch. J. Patterson, Families of the lesbian baby boom: Parents’ division of labor and children’s adjustment, “Developmental Psychology” 1995, nr 31, 

s. 115-123.
12 Tam e, s. 115-123.
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Okazuje si , e rodzice orientacji homoseksualnej promuj  modele p ciowe mniej zró nicowane pod wzgl dem powin-
no ci do okre lonych i ci le skategoryzowanych (w zale no ci od p ci) zada . Podkre laj  wa no  sprawiedliwego podzia-
u obowi zków w rodzinie i wychowywania swoich dzieci. Owocuje to u ich potomstwa wykazywaniem si  mniejsz  doz  
kategoryzacji p ciowej w ród rówie ników, jak równie  przekonaniem o równo ci wszystkich ludzi niezale nie od p ci13.

Indywidualne profile psychologiczne rodzicÓw homoseksualnych
Niew tpliwie, w ocenie rodowiska domowego, jako prawid owego, b d  nie, dla zdrowego rozwoju wychowuj -

cych si  w nim dzieci, niezb dna jest m. in. indywidualna ocena ca okszta tu funkcjonowania psychicznego ich rodziców.
Naukowcy (María del Mar González i Francisca López) z Uniwersytetu w Sevilli, przebadali dwadzie cia osiem 

rodzin homoseksualnych wychowuj cych dzieci w przedziale wiekowym mi dzy trzecim a szesnastym rokiem ycia. 
Osiemna cie z tych rodzin wychowywa o dzieci z poprzednich zwi zków heteroseksualnych, pi  z nich posiada o dzieci 
pocz te w wyniku sztucznego zap odnienia, a ostatnie pi cioro dzieci by o adoptowanych. Spo ród wszystkich rodzin, 
w dwudziestu jeden z nich, dzieci mieszka y z kobietami orientacji homoseksualnej, a w siedmiu z m czyznami orien-
tacji homoseksualnej. Na podstawie wyników bada  wykazano, e przebadani rodzice homoseksualni prezentowali wy-
soki poziom w asnej samooceny i nie zauwa ono, by prezentowali jakiekolwiek problemy ze zdrowiem psychicznym14. 

Podobne wyniki bada  uzyskano w innym projekcie badawczym realizowanym równie  w Hiszpanii w latach 2005 
i 2007. Porównywano funkcjonowanie rodzin homoseksualnych na tle pozosta ych struktur rodzinnych (zrekonstruowa-
nej, niepe nej, adopcyjnej, tradycyjnej i wielopokoleniowej). Rodzice homoseksualni nie prezentowali adnych oznak 
nieprzystosowania spo ecznego, problemów ze zdrowiem psychicznym, czy w aspekcie funkcjonowania psychospo ecz-
nego. Podobnie jak pozostali, troszczyli si  o zdrowie swoich dzieci i martwili o ich przysz o  edukacyjn . W wychowa-
niu swych pociech przyk adali jednak wielk  wag  do tolerancji oraz szacunku w stosunku do wszystkich osób i w tym 
aspekcie wyró niali si  spo ród rodzin heteroseksualnych15.

Badacze David K. Flaks, Ilda Fischer, Frank Masterpasqua oraz Gregory Joseph16 porównywali funkcjonowanie pi t-
nastu rodzin homoseksualnych z rodzinami heteroseksualnymi. Rol  rodziców w rodzinach „t czowych” pe ni y dwie 
kobiety, wychowuj ce dzieci w przedziale wiekowym mi dzy trzecim a dziewi tym rokiem ycia. Wychowankowie rodzin 
homoseksualnych byli pocz ci na skutek sztucznego zap odnienia. D. K. Flaks, I. Fischer, F. Masterpasqua oraz G. Joseph 
analizowali funkcjonowanie rodzin pod k tem przystosowania spo ecznego dzieci oraz ich funkcjonowania poznawczego, 
a tak e badali jako  relacji pomi dzy rodzicami. Wykazano, e pomi dzy tymi dwoma modelami rodziny (homoseksualn  
a heteroseksualn ) nie wyst powa y znacz ce ró nice, mog ce rzutowa  na jako  funkcjonowania ich wychowanków17.

W innych badaniach, przeprowadzonych na dwustu pi dziesi ciu sze ciu parach lesb  skich oraz gejowskich two-
rz cych w asne rodziny, wykazano, e tylko niewielka ich ilo  stosowa a jakiekolwiek kary psychiczne, jak na przyk ad 
autorytarne techniki dyscyplinuj ce dzieci, raczej u ywali metod opartych na komunikacji i argumentacji18.

Wspomniana na pocz tku artyku u J. Stacey jest zdania, e rodzice homoseksualni (m czy ni, b d  kobiety) s  co 
najmniej tak samo efektywni i opieku czy w wychowywaniu swych pociech, jak rodzice heteroseksualni, a dzieci dora-
staj ce w takich rodzinach s  emocjonalnie zdrowe i równie  przystosowane spo ecznie19.

Aspekt edukacyjny
Oprócz powszechnie rozumianej edukacji szkolnej, bardzo wa na jest tak e ta, przygotowuj ca dzieci do mo liwo ci 

rozw  ania nabytych wcze niej kompetencji. W zwi zku z czym, rodzice pe ni  niezwykle istotn  funkcj  w przygoto-
waniu swych pociech (rozw  anie motoryki ma ej oraz du ej poprzez chocia by nauk  chodzenia) do dalszego, bardziej 
samodzielnego nabywania wtórnych kompetencji (dzi ki prawid owemu rozwojowi motoryki ma ej, dzieci b d  zdolne 

13 M. del Mar González, F. López, dz. cyt., s. 11-13; Ch. J. Patterson, dz. cyt., 115-123.
14 M. del Mar González, F. López, ¿Qué hemos aprendido de las familias homoparentales en España?, h  p://www.fsc.ccoo.es/comunes/recur-

sos/99922/doc21513__Que_hemos_aprendido_de_las_familias_homoparentales_en_Espana_.pdf, 11.03.2014, s. 3-4.
15 A. Oliva, Á. Parra, L. Antolín-Suárez, E. Arranz, J. L. Martín, M. Lamb, Diversidad familiar y desarrollo psicológico: un estudio pionero realizado en 

España, [w:] Arranz Freijo E., Oliva Delgado A. (red.), Desarrollo psicológico en las nuevas estructuras familiares, Madrid 2010, s. 143-156.
16 D. Flaks, I. Ficher, F. Masterpasqua, G. Joseph, Lesbians choosing motherhood: A comparative study of lesbian and heterosexual parents and their 

children, “Developmental Psychology” 1995, nr 31, s. 104-114.
17 Tam e, s. 104-114.
18 C. J. Patterson, Lesbian and gay parenting, Washington 2005, s. 8.
19 L. Cooper, P. Cates, dz. cyt., s. 34-38.
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chocia by prawid owo trzyma  d ugopis i zacz  nauk  pisania).
Wyniki bada  naukowców z Sevilli20 wykaza y, e rodzice homoseksualni byli ca kowicie zdolni, by zagwarantowa  

swoim podopiecznym odpowiednie rodowisko do edukacji i rozwoju. Przedstawiali wysoki poziom wiedzy dotycz cej 
prawid owego funkcjonowania i dojrzewania dzieci oraz wiedzieli jakie mo na przedsi wzi  rodki w celu stworzenia 
im satysfakcjonuj cej p aszczyzny, na której mog yby rozw  a  swoje zdolno ci b d  pokonywa  ewentualne trudno ci. 
Ponadto, rodzice ci wykazywali w stosunku do swych pociech du  doz  empatii i komunikacji, poprzez stawianie pew-
nych norm i regu  wspó ycia domowego opartych na argumentacji i kompromisie21.

Wyniki bada  realizowanych przez Alfredo Oliva, Águeda Parra, Lucía Antolín-Suárez, Enrique Arranz, Juan Luis 
Martín oraz Michael Lamb22 s  to same. Badacze ci analizowali wypowiedzi nauczycieli ucz cych dzieci, które wycho-
wywa y si  w rodzinach homoseksualnych oraz ich rodziców. Wykazano, e wychowankowie dorastaj cy w rodzinach 
„t czowych” nie sprawiaj  adnych problemów edukacyjnych, jak równie  problemów w kontaktach z rówie nikami23.

Interakcje wyst puj ce w rodzinie
Niew tpliwie tym, co bardzo wa ne i ma du y wp yw na prawid owe funkcjonowanie i rozwój wszystkich osób 

w rodzinie, jest wyst puj ca w niej jako  interakcji i sposobu komunikowania si , charakteryzuj ce si  szacunkiem, za-
ufaniem i akceptacj  w stosunku do drugiej osoby24. Jak te interakcje i sposoby komunikowania si  przebiegaj  w rodzinie 
homoseksualnej?

Wykazano, e cz onkowie takiej rodziny utrzymuj  zdrowe i harmon  ne relacje, w których wspiera si  siebie nawzajem 
i stawia na piedestale wi zi rodzinne, jednocze nie umo liwiaj c i szanuj c indywidualno  i autonomi  ka dej jednostki. 
W rodzinach tych normy post powania s  wyra nie i jednoznacznie okre lone, a poszczególni cz onkowie rodziny potraÞ  
w sposób elastyczny zaadaptowa  si  do nowych warunków i okoliczno ci25. W zwi zku z czym, mo na wywnioskowa , 
e w wi kszo ci przebadanych rodzin, ich granice zewn trzne s  wzgl dnie przepuszczalne26, a rodziny te potraÞ  do-
stosowa  si  do zmieniaj cych si  warunków, umo liwiaj c efektywniejsze radzenie sobie z napotkanymi problemami27. 

Wa na równie , dla zdrowego i harmon  nego rozwoju dzieci, jest jako  ich kontaktów z dziadkami. Badania prowa-
dzone przez Charlo  e J. Pa  erson wraz ze wspó pracownikami, analizuj ce funkcjonowanie rodzin homoseksualnych, 
wykaza y, e dzieci par gejów i lesb  ek utrzymuj  regularne kontakty z rodzicami swych opiekunów28.

Z kolei Nane  e Gartrell wraz ze wspó pracownikami prowadzili longitudinalne badania nad rodzinami homoseksu-
alnymi tworzonymi tylko przez pary lesb  skie, w których kobiety znajdowa y si  w wieku mi dzy dwudziestym dzie-
wi tym, a czterdziestym siódmym rokiem ycia, wychowuj ce dzieci, pocz te na skutek sztucznego zap odnienia. Wy-
kazali oni, e 63% spo ród wychowanków tych rodzin utrzymywa o przyjazne relacje z dziadkami, którzy akceptowali 
struktur  rodzinn , w której wychowywali si  ich wnukowie29.

Inne ciekawe badania, którym podda y si  matki heteroseksualne oraz homoseksualne, przeprowadzili Megan 
Fulcher, Raymond Chan, Barbara Raboy oraz Ch. J. Pa  erson, analizuj c jako  relacji pomi dzy dzie mi pocz tymi na 
skutek sztucznego zap odnienia a ich dziadkami. W badaniu wzi o udzia  pi dziesi t pi  rodzin homoseksualnych, 
tworzonych przez lesb  ki oraz dwadzie cia pi  rodzin heteroseksualnych. Nie wykazano ró nic w cz sto ci kontaktów 
wnuków ze swoimi dziadkami, niezale nie od tego z jakiej rodziny si  wywodzi y. Zauwa ono jednak, e zarówno dzieci 
z rodzin heteroseksualnych, jak i te z rodzin homoseksualnych, utrzymywa y cz stszy kontakt z rodzicami swojej biolo-
gicznej matki, ani eli jej partnera, czy partnerki30. 

20 M. del Mar González, F. López, dz. cyt., s. 1-22.
21 Tam e, s. 5-6.
22 A. Oliva, Á. Parra, L. Antolín-Suárez, E. Arranz, J. L. Martín, M. Lamb, dz. cyt., s. 134-156.
23 Tam e, s. 148-150.
24 Tam e, s. 148-149.
25 M. del Mar González, F. López, dz. cyt., s. 11-12.
26 M. Plopa, Psychologia rodziny, Kraków 2005, s. 25.
27 M. del Mar González, F. López, dz. cyt., s. 11-12.
28 Ch. J. Patterson, dz. cyt., s. 11.
29 N. Gartrell, A. Banks, N. Reed, J. Hamilton, C, Rodas, A. Deck, The National Lesbian Family Study: 3. Interviews with mothers of Þ ve-year-olds, 

“American Journal of Orthopsychiatry” 2000, nr 70(4), s. 542-548.
30   M. Fulcher, R. W. Chan, B. Raboy, Ch. J. Patterson, Contact with grandparents among children conceived via donor insemination by lesbian and 

heterosexual mothers., “Parenting: Science and Practice” 2002, nr 2, s. 61-76.
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Opinia dzieci wychowuj cych si  w rodzinach homoseksualnych w Hiszpanii31 potwierdza powy szy opis. Dzieci 
mówi y, e czuj  si  akceptowane przez swoich rodziców i chciane, ponadto, e wykazywali oni o nich trosk  i dodawali 
otuchy w usamodzielnianiu si  i nabywaniu nowych umiej tno ci i kompetencji charakterystycznych dla kolejnych faz 
rozwojowych, a tak e starali si , by te utrzymywa y sta y kontakt ze swoimi dziadkami32.

RozwÓj psychologiczny dzieci wychowywanych w rodzinie homoseksualnej
To, co zazwyczaj najbardziej absorbuje i zastanawia w problematyce wychowywania dzieci w rodzinie homoseksual-

nej, to ich pó niejsza to samo  seksualna oraz ich rozwój (czy b dzie przebiega  prawid owo, czy nie pojawi  si  jakie  
odst pstwa od normy, b d  zaburzenia zachowania, powodowane mi dzy innymi potencjaln  mo liwo ci  odrzucenia 
w grupie rówie niczej). Zosta o przeprowadzonych wiele bada  odnosz cych si  do tej problematyki. Wyniki niektórych 
z nich zostan  przytoczone poni ej.

Przeprowadzono badania sprawdzaj ce funkcjonowanie psychiczne dzieci z rodzin homoseksualnych w ró nych ob-
szarach: kompetencji spo ecznych, edukacyjnych i umiej tno ci integracji spo ecznej, a tak e przestudiowano ich poziom 
samooceny i umiej tno  przystosowania emocjonalnego i behawioralnego33.

W projekcie badawczym realizowanym przez wspomnianych ju  badaczy z Uniwersytetu z Sevilli34 wykazano, e 
dziewczynki i ch opcy, wychowuj cy si  w rodzinach tworzonych albo przez dwie lesb  ki, albo dwóch gejów, prezentowali 
redni, b d  wysoki poziom samooceny (na skali 1-4, gdzie rednia ocena plasowa a si  na 3,2). Osi gni te wyniki by y bar-
dzo zbli one do tych (nie ró ni y si  znacz co), uzyskanych przez ich kolegów i kole anki, z którymi by y porównywane35.

W podobny sposób, w tych samych badaniach, oceniono przystosowanie emocjonalne i behawioralne pod k tem 
wyst pienia potencjalnych objawów depresji, wyobcowania, zaburze  zachowania itp. Nie zauwa ono w ród tych dzieci 
problemów we wspomnianych powy ej obszarach, takich, które mog yby by  niepokoj ce i sygnalizowa  mo liwo ci 
pojawienia si  potencjalnych trudno ci. Punktacja na skali plasowa a si  poni ej kryterium wyznaczaj cego granic  wy-
st pienia problemów przystosowawczych. Porównuj c uzyskane przez te dzieci wyniki z ich rówie nikami, równie  nie 
stwierdzono adnych ró nic36.

Inne badania przeprowadzi a Ch. J. Pa  erson na trzydziestu siedmiu rodzinach homoseksualnych, które tworzy y 
pary lesb  skie, b d  kobiety orientacji homoseksualnej samotnie wychowuj ce dzieci. Ich wychowankowie byli w wieku 
pomi dzy czwartym, a dziewi tym rokiem ycia. Szeroko analizowano funkcjonowanie dzieci na ró nych p aszczyznach. 
Wykazano, e podopieczni z tych rodzin prezentowali wi cej symptomów stresu, aczkolwiek równie  wy szy poziom 
dobrego samopoczucia37.

Podobne wyniki (pod wzgl dem jako ci funkcjonowania dzieci z rodziny homoseksualnej) uzyskali inni badacze, 
ju  wcze niej wzmiankowani, z Hiszpanii38, porównuj cy sze  ró nych modeli rodzinnych. Wykazali, e dzieci z rodzin 
„t czowych” uzyska y najni szy na skali poziom prezentowanych przez nie potencjalnych zachowa  problematycznych 
w szkole i w ród rówie ników, jak równie  problemów emocjonalnych39.

Wiele bada  koncentruje si  na porównywaniu grupy rodzin homoseksualnych, sk adaj cych si  z par lesb  skich 
wychowuj cych dzieci, z grup  rodzin heteroseksualnych. Sprawdza si , czy dzieci z rodzin „t czowych” przejawiaj  
wzmo ony niepokój, b d  czy wyst puj  u nich problemy ze zdrowiem psychicznym. Jednak w tych dwóch aspektach 
(potencjalnych problemów ze zdrowiem psychicznym, czy objawów wzmo onego stresu), nie wykazano ró nic pomi -
dzy wychowankami z rodzin homoseksualnych a tymi z rodzin heteroseksualnych40.

Powy sze badania s  zgodne z wieloma innymi, przeprowadzanymi w ró nych krajach, które tak e odnosi y si  
do analizy funkcjonowania dzieci z rodzin homoseksualnych, sprawdzaj c, czy wychowankowie rodzin „t czowych” 

31 M. del Mar González, F. López, dz. cyt., s. 1-22.
32 N. Gartrell, A. Banks, N. Reed, J. Hamiliton, C, Rodas, A. Deck, dz. cyt. s. 542- 548; M. Fulcher, R. W. Chan, B. Raboy, C. J. Patterson dz. cyt. s. 61-76; 

M. del Mar González, F. López, dz. cyt. s. 1-22.
33 M. del Mar González, F. López, dz. cyt., s. 1-22.
34 Tam e, s. 10.
35 Tam e, s. 14.
36 Tam e, s. 14-15.
37 Ch. J. Patterson, Children of the lesbian baby boom: behavioral adjustment, self- concepts, and sex- role identity, [w:] B. Greene, G. Herek (red.), 

Contemporary perspectives on lesbian and gay psychology: Theory, research and application, Beverly Hills 1994, s. 156- 175.
38 A. Oliva, Á. Parra, L. Antolín-Suárez, E. Arranz, J. L. Martín, M. Lamb, dz. cyt., s. 143-156.
39 Tam e, s. 149.
40 L. Cooper, P. Cates, dz. cyt., s. 34-38.
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wykazuj  symptomy wiadcz ce o potencjalnie wyst puj cych problemach ze zdrowiem psychicznym. Jak wzmiankuj  
badacze41, dzieci te prezentuj  zbli ony proÞ l psychologiczny do potomstwa rodzin heteroseksualnych, jak równie  nie 
maj  adnych problemów mog cych uniemo liwia  im normalne i satysfakcjonuj ce funkcjonowanie psychospo eczne42.

Integracja rÓwie nicza dzieci z rodzin homoseksualnych
Tym, co cz sto martwi i zastanawia jest fakt, czy podopieczni z rodzin „t czowych” nie b d  marginalizowani zarów-

no przez spo eczno  lokaln , jak równie  przez grono wspó towarzyszy zabawy.
Wykazano43, e dziewczynki i ch opcy maj cy rodziców orientacji homoseksualnej, s  dobrze zintegrowani i akcep-

towani w gronie rówie niczym, które nie stosuje w stosunku do nich form odrzucenia, czy wykluczenia spo ecznego. 
Ponadto, podopieczni rodzin „t czowych” zazwyczaj nawi zuj  blisk  relacj  z co najmniej jedn  osob  pe ni c  rol  
przyjaciela, przy którym czuj  si  ca kowicie zadowolone i z którym dziel  swoje sekrety i problemy44.

María del Mar González oraz F. López podczas analizy funkcjonowania drugiej grupy badanych przez nich osób 
( cznie szesnastu badanych – m odzie  i osoby doros e, w wieku od siedemnastu do trzydziestu jeden lat), pyta y o do-
wiadczenia zwi zane z integracj  spo eczn . Tylko jedna osoba z szesnastu stwierdzi a, e by a obiektem kpin ze strony 
rodowiska, przez to, w jakiej strukturze rodzinnej si  wychowywa a. Pozosta e pi tna cie osób nie pami ta o, by przy-
darzy a im si  jakakolwiek sytuacja wiadcz ca o ich marginalizacji, czy obrazie przez reszt  spo ecze stwa lokalnego45.

Problematyk  kontaktów rówie niczych, pomi dzy dzie mi wychowuj cymi si  w rodzinach homoseksualnych, two-
rzonych przez pary kobiece, a dzie mi wychowuj cymi si  w rodzinach heteroseksualnych, analizowa a równie  Susan Go-
lombock wraz ze wspó pracownikami. Zespó  badawczy porównywa  funkcjonowanie trzydziestu siedmiu dzieci w wie-
ku od pi tego do siedemnastego roku ycia z trzydzie ciorgiem o miorgiem dzieci z rodzin heteroseksualnych. Wykazali, 
e relacje wychowanków rodzin „t czowych” z kolegami i kole ankami by y pozytywne (nie wyst powa y jakiekolwiek 

formy agresji, odrzucenia). Pytano osobi cie wychowanków rodzin homoseksualnych o to, czy s  zadowoleni ze swych 
kontaktów z rówie nikami. Odpowiedzieli, e s  usatysfakcjonowani i nie chcieliby niczego zmienia  w tych relacjach46.

Inne badania longitudinalne47 (wspomniane ju  wcze niej w niniejszym artykule) na rodzinach homoseksualnych 
tworzonych przez pary kobiece, prowadzone przez N. Gartrell i wspó pracowników wykaza y, e 87% wychowanków 
tych rodzin posiada dobre relacje ze swoimi rówie nikami, jedynie 18% by o oÞ ar  dyskryminacji ze strony swoich kole-
gów i kole anek48. Jak wida , tylko niewielka liczba dzieci wychowuj cych si  w rodzinach homoseksualnych do wiad-
czy a trudno ci w procesie integracji rówie niczej. Jednak przewa aj ca ich liczba bez wi kszych trudno ci odnajduje si  
w rodowisku kole e skim49.

Aspekt integracji rówie niczej oraz relacji z przyjació mi dzieci z rodzin homoseksualnych z pozosta ymi dzie mi, naj-
lepiej mog  oceni  oni sami. Dlatego poni ej zostanie przedstawiona wypowied  dwudziestosze cioletniego m czyzny 
wychowuj cego si  w rodzinie „t czowej”50: „Do mojego domu ka dy przychodzi … niektóre osoby bli sze i niektóre b d ce 
po prostu znajomymi, ale nigdy ani nie czu em potrzeby, by wyja nia , e ››moja mama jest w zwi zku z kobiet , wiedz to jak 
b dziesz wchodzi  do mojego domu«, ani potrzeby ukrywania tego; (…) mieszka em po prostu z moj  matk  i z Carmen”51.

Dzieci z rodzin homoseksualnych z regu y nie mia y problemów z integracj  rówie nicz , jak równie  nie czu y si  
niechciane w ród towarzyszy zabaw. Jedynie niewielki ich odsetek do wiadczy  formy marginalizacji52. Bardzo istotne 
jest, by relacje z kolegami i kole ankami przebiega y harmon  nie, poniewa  tworz  one obszar, w którym mo na naby-
wa  kompetencje spo eczne i w du ej mierze stanowi  o funkcjonowaniu jednostki w za o onej przez ni  w przysz o ci 

41 A. Oliva, Á. Parra, L. Antolín-Suárez, E. Arranz, J. L. Martín, M. Lamb, dz. cyt., s. 150-156.
42 Tam e, s. 150-156.
43 M. del Mar González, F. López, dz. cyt., s. 9.
44 Tam e, s. 9.
45 Tam e, s. 9.
46 S. Golombok, A. Spencer, M. Rutter, Children in lesbian and single-parent households: Psychosexual and psychiatric appraisal, “Journal of Child 

Psychology and Psychiatry” 1983, nr 24, s. 551-572.
47 N. Gartrell, A. Banks, N. Reed, J. Hamilton, C, Rodas, A. Deck, dz. cyt., s. 542-548.
48 Tam e, s. 542-548.
49 Tam e, s. 542-548.
50 M. del Mar González, F. López, dz. cyt., s. 9.
51 Tam e, s. 9.
52 Tam e, s. 9.
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rodzinie, yciu towarzyskim, czy pracy53. By proces integracji rówie niczej przebiega  bez wi kszych trudno ci (margina-
lizacji, odrzucenia), potrzebna jest du a doza tolerancji i szacunku, czego nauczy  si  mo na m. in. w domu rodzinnym.

Pe nienie okre lonej roli p ciowej przez dzieci z rodzin „t czowych”
Jedn  z g ównych i najcz ciej poruszanych kwestii dotycz cych systemu rodziny homoseksualnej jest ta, odnosz ca 

si  do orientacji seksualnej ich dzieci. Mo na spotka  si  z hipotez  o pewno ci rozwini cia si  z biegiem lat u dzieci tej 
samej orientacji seksualnej, co u ich rodziców. Czy wspomniane powy ej hipotezy si  urzeczywistniaj ?

Jak dotychczas, uda o si  jedynie cz ciowo odpowiedzie  na to pytanie. W badaniach prowadzonych przez wspo-
mniane ju  M. del Mar González i F. López54 pytano matki i ojców orientacji homoseksualnej, o aspekty behawioralne 
kultywowane w domu, które mog y mie  wp yw na pe nienie okre lonej roli p ciowej55 przez dziecko (np. wyra anie 
aprobaty zabaw  lalkami jedynie w stosunku do dziewczynek). Wi kszo  z nich odpowiada a, e liberalnie wychowy-
wa a swoje dzieci w zwi zku z ich przysz ymi preferencjami p ciowymi. Nie warto ciowali oni orientacji heteroseksualnej, 
jako gorszej, a homoseksualnej jako lepszej i odwrotnie. Starali si  pozostawi  wybór swoim dzieciom, szanuj c ich zdanie 
i b d c tolerancyjnymi wzgl dem ró nych orientacji seksualnych. Nie gratyÞ kowali u swych dzieci zachowa  mog cych 
wiadczy  o ich preferencjach homoseksualnych56. Analizuj c niniejsze badania, oprócz o wspomnianych stylach wycho-
wywania, nale a oby w nich tak e zwróci  uwag , tudzie  poszerzy  je o analiz  wzorów zachowania prezentowanych 
przez rodziców, które odgrywaj  niebagateln  funkcj  w przyj ciu przez dzieci okre lonej roli p ciowej.

W jednym z ju  wspomnianych bada , prowadzonych przez S. Golombok, A. Spencer oraz M. Ru  er57, porównywa-
no stan emocjonalny, zachowania, relacje z rówie nikami oraz rozwój psychoseksualny trzydziestu siedmiu dzieci i adole-
scentów w wieku od pi ciu do siedemnastu lat, których opiekunami by y osoby orientacji homoseksualnej wraz ze swy-
mi partnerami oraz trzydziestu o miu dzieci z rodzin heteroseksualnych. W badaniu wzi o udzia  dwadzie cia siedem 
rodzin tworzonych przez pary lesb  skie oraz dwudziestu siedmiu samotnych rodziców orientacji heteroseksualnej. Nie 
wykazano ró nic pomi dzy tymi dwoma grupami dzieci (tymi wychowywanymi w rodzinach „t czowych”, a tymi w ro-
dzinach niepe nych z rodzicem orientacji heteroseksualnej) w p aszczy nie ich to samo ci p ciowej, identyÞ kacji z w asn  
p ci , czy orientacj  seksualn . Ponadto, sami wychowankowie rodzin homoseksualnych, nie wykazywali jakichkolwiek 
trudno ci ze swoj  identyÞ kacj  p ciow  i prezentowali zadowolenie z bycia ch opcem, czy dziewczynk 58.

Kolejnym wa nym aspektem w problematyce funkcjonowania psychoseksualnego dzieci z rodzin homoseksualnych 
jest analiza ich zachowania, jako zgodnego, b d  nie, ze spo ecznymi wzorcami p ci. Przyk adowo, Martha Kirkpatrick 
wraz ze wspó pracownikami przeprowadzili badania, które wykaza y, e dzieci z rodzin „t czowych”, tworzonych przez 
dwie kobiety, nie ró ni y si  wzgl dem preferencji do zabaw, wyboru zabawek, czy aktywno ci w stosunku do swych 
rówie ników wychowywanych w rodzinach heteroseksualnych59.

Inne badania, nad zachowaniami zwi zanymi ze spo ecznymi wzorcami p ci, przeprowadzi  Richard Green60 wraz ze 
wspó pracownikami na trzydziestu córkach i dwudziestu sze ciu synach wychowywanych przez pary lesb  skie z dwu-
dziestoma o mioma dziewcz tami i dwudziestoma ch opcami wychowuj cymi si  w rodzinach heteroseksualnych. Wiek 
osób znajduj cych si  w badanych grupach mie ci  si  w przedziale mi dzy trzecim a jedenastym rokiem ycia. Nie zna-
leziono adnych ró nic pomi dzy dwoma badanymi grupami (dzieci z rodzin „t czowych”, a tych z rodzin heteroseksu-
alnych) wzgl dem preferowanych programów telewizyjnych, czy gier i zabawek. Jedyn  zauwa aln  ró nic  by o to, e 
dzieci wychowywane w rodzinach homoseksualnych w mniejszym stopniu dokonywa y podzia u na zabawy stereotypo-
wo koreluj ce z p ci  (na przyk ad dziewcz ta mog y bawi  si  zarówno lalkami, jak i samochodami, podobnie ch opcy). 
Równie  matki tych dzieci (pary lesb  skie) by y bardziej liberalne, je li ich córki bra y udzia  w zabawach stereotypowo 

53 M. Bardziejewska, Okres dorastania. Jak rozpozna  potencja  nastolatków?, [w:] A. I. Brzezi ska (red.), Psychologiczne portrety cz owieka, Gda sk 
2005, s. 346- 377.

54 M. del Mar González, F. López, dz. cyt., s. 11-13.
55 M. Seligman, E. F. Walker, D. L. Rosenhan, Psychopatologia, Pozna  2003, s. 575.
56 M. del Mar González, F. López, dz. cyt., s. 11-13.
57 S. Golombok, A. Spencer, M. Rutter, dz. cyt., s. 551-572.
58 Tam e, s. 551-572. 
59 M. Kirkpatrick, C. Smith, R. Roy, Lesbians mothers and their children: A comparative survey, “American Journal of Orthopsychiatry” 1981, nr 51, 

s. 545-551.
60 R. Green, J. B. Mendel, M. E. Hotvedt, J. Gray, L. Smith, Lesbians mothers and their children: A comparision with solo parent heterosexual mothers 

and their children, “Archives of Sexual Behavior” 1986, nr 7, s. 175-181.
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przeznaczonych dla ch opców lub u ywa y zabawek im przeznaczonych (na przyk ad karabinów). Mo na wnioskowa , 
e matki homoseksualne bardziej tolerancyjnie odnosi y si  do podejmowanej aktywno ci przez swe dzieci i nie dzieli y 
zabaw na typowo ch opi ce, czy dziewcz ce, daj c wi ksz  swobod  córkom wyboru preferowanej dzia alno ci6152.

Jak m odzie  i doro li wychowuj cy si  w rodzinie homoseksualnej postrzegaj  w asn  orientacj ? Okazuje si , e 
bardzo podobnie do osób dorastaj cych w domach heteroseksualnych rodziców. C  zterna cioro na szesna cioro osób ba-
danych przez M. del Mar González i F. López62, wychowywanych w rodzinach „t czowych”, mówi o, e s  heteroseksu-
alistami i tylko dwie osoby uwa a y si  za homoseksualistów. Jak pisz  autorzy tych bada , podobn  analiz  przeprowa-
dzono w Stanach Zjednoczonych, gdzie 90% z badanych osób, których opiekunami byli geje, b d  lesb  ki, deklarowa o 
odmienn  ni  rodzice orientacj  seksualn , a tylko 10% z nich uwa a o si  za homoseksualistów63. 

W innym badaniu przeprowadzonym przez Sharon L. Huggins, na osiemna ciorgu adolescentach wychowuj cych 
si  w rodzinach homoseksualnych utworzonych z par lesb  skich oraz osiemna ciorgu adolescentach z rodzin heterosek-
sualnych, analizowano orientacj  seksualn  wychowanków rodzin „t czowych”. Wszystkie osoby z rodzin homoseksual-
nych uwa a y si  za heteroseksualistów, z kolei jedna osoba wychowuj ca si  w rodzinie heteroseksualnej uwa a a siebie 
za homoseksualist 64.

J. M. Bailey wraz ze wspó pracownikami65 przeprowadzili badania na osiemdziesi ciu dwóch m czyznach maj -
cych co najmniej siedemna cie lat, a wychowywanych przez ojców b d cych orientacji biseksualnej lub homoseksualnej. 
Okaza o si , e ponad 90% z nich by o orientacji heteroseksualnej66. Przy analizie powy szych bada , nale a oby jednak 
zwróci  uwag , e mimo wykazanej orientacji heteroseksualnej przez wi kszo  z przebadanych m czyzn, wzór wycho-
wywania przez ojców homoseksualnych b d  biseksualnych niew tpliwie oddzia uje w pewien sposób na ich (wycho-
wanków) wiadomo . Dlatego mo na wysun  wnioski, e by badania by y reprezentatywne powinny by  poszerzone 
o wi ksz  i bardziej zró nicowan  populacj  osób badanych.

Warto przytoczy  wypowied  doros ej, ju  dwudziestosze cioletniej kobiety, dorastaj cej w domu w którym jej bio-
logiczna matka by a orientacji homoseksualnej i opiekowa a si  ni  wraz ze swoj  partnerk : „Zawsze zakochiwa am si  
w ch opcach. Jedna rzecz mnie zastanawia a zawsze, czy b d  lesb  k ? Bo skoro twoja mama ni  jest, to my lisz sobie 
o tym, wiele razy o tym my lisz… nie dlatego, e przyci gasz kobiety, ale dlatego, e mówisz »skoro moja mama jest 
lesb  k , to pewnie ja ni  b d  te «, ale nie, to jest niemo liwe, poniewa  cz ciej spa am z kole ankami i cz ciej si  z nimi 
widywa am ni  z kimkolwiek, ale bardziej ni  kogokolwiek wol  m czyzn! Nie mam adnych w tpliwo ci”67.

Analizuj c powy sze, nic nie wskazuje na to, e orientacja seksualna opiekunów mog aby w du ej mierze deter-
minowa  orientacj  seksualn  wychowywanych przez nich dzieci. Wychowankowie z rodzin „t czowych” deÞ niuj  
swoje zainteresowanie p ci  przeciwn  w bardzo zbli onym wymiarze w porównaniu do dzieci z rodzin heterosek-
sualnych, jednak wypowiadaj  si  w tym wzgl dzie z wi ksz  swobod 68. W zwi zku z czym, mo na hipotetycznie 
za o y  (by mie  pewno  nale a oby przeprowadzi  wi ksz  liczb  bada  longitudinalnych), e orientacja homo-
seksualna rodziców wychowuj cych dzieci nie przes dza jednoznacznie o takiej samej orientacji seksualnej swego 
potomstwa, zw aszcza, e na orientacj  seksualn  sk ada si  równie  wiele innych czynników69.

Podsumowanie
Podsumowuj c wszystkie powy sze informacje i dane, bazuj ce na badaniach przeprowadzanych przez ró nych ba-

daczy, mo na wskaza  kilka podstawowych aspektów wyró niaj cych funkcjonowanie rodzin homoseksualnych i ich 
dzieci spo ród rodzin heteroseksualnych i ich cz onków. Przede wszystkim, wiadomo, e rodowisko rodzin „t czo-
wych” nie stanowi ród a zagro enia dla rozwoju dzieci i nie determinuje wykszta cenia si  u ich wychowanków orien-
tacji homoseksualnej. Cz onkowie rodziny dobrze radz  sobie w relacjach z otoczeniem oraz w rodowisku szkolnym 

61 52 Tam e, s. 175-181.
62 M. del Mar González, F. López, dz. cyt., s. 12.
63 Tam e, s. 12.
64 S. L. Huggins, A comparative study of self- esteem of adolescent children of divorced lesbian mothers and divorced heterosexual mothers, 

[w:] F. W. Bozett (red.), Homosexuality and the family, New York 1989, s. 123-135.
65 J. M. Bailey, D. Bobrow, M. Wolfe, S. Mikach, Sexual orientation of adult sons of gay fathers, “Developmental Psychology” 1995, nr 31, s. 124-129.
66 Tam e, s. 124- 129.
67 M. del Mar González, F. López, dz. cyt., s. 12.
68 Tam e, s. 1-22.
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i edukacyjnym. S  oceniani jako otwarci i tolerancyjni, a same rodziny homoseksualne tworz  prawid owe rodowisko 
(stawia si  na rozmow , argumentacj , zaufanie, szacunek) dla wczesnego i pó niejszego rozwoju swoich pociech. Doj-
rzewanie dzieci z rodzin „t czowych up ywa w normatywnym i harmon  nym rodowisku rodzinnym i ich rozwój nie 
ró ni si  znacz co, w wi kszo ci obszarów, w porównaniu do ich kolegów z rodzin heteroseksualnych. Ponadto, rodziny 
homoseksualne szczególnie wyró niaj  si  wzgl dem wagi, jak  przywi zuj  w edukacji swych dzieci do warto ci, takich 
jak równo , szacunek i tolerancja w stosunku do bli nich70. 

Nale y wspomnie , e analizuj c dane zamieszczone w tek cie, trzeba mie  na uwadze usytuowanie demograÞ czne 
przeprowadzonych bada  i zwi zane z tym ró nice mi dzy innymi te spo eczno- kulturowe, maj ce wp yw na uzyskanie 
takich a nie innych wyników. Mianowicie, badania przeprowadzano w Hiszpanii czy Stanach Zjednoczonych, czyli w krajach 
w których tolerancja w stosunku do osób orientacji homoseksualnej oraz par i rodzin t czowych jest stosunkowo wy sza 
ani eli w Polsce (mo e mie  to zwi zek mi dzy innymi z mo liwo ci  prawnej legalizacji zwi zków lesb  skich i gejowskich). 
W zwi zku z czym, nale y w sposób niezwykle ostro ny uogólnia  powy sze dane, tudzie  przek ada  je na grunt Polskiej 
rzeczywisto ci, która ró ni si  od rzeczywisto ci spo eczno- kulturowej (i nie tylko) w Hiszpanii oraz Stanach Zjednoczonych).

Maj c na uwadze powy ej wspomniane ograniczenia w uogólnianiu wniosków z analizowanych bada , w ramach 
podsumowania mo na tak e napisa , e rodowisko rodziny homoseksualnej okazuje si  by  równie  odpowiednim do 
wychowywania dzieci i nie determinuje wyst pienia u nich problemów rozwojowych, czy psychospo ecznych. Jak poka-
zuj  badania, ka da rodzina (niezale nie od p ci rodziców) jest tak samo odpowiedni  do posiadania potomstwa i przeka-
zywania im warto ci rodzinnych, pod warunkiem, e okazuje im mi o , szacunek, nie podejmuje adnych form przemocy 
psychicznej, Þ zycznej i nawi zuje sta  komunikacj  opart  na s uchaniu opinii drugiej osoby oraz na kompromisie71. 
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