
tych, którzy w ogóle nie interesuj¹ siê stosunkami homo-
seksualnymi (nie-H) i tych, których choæ trochê takie stosunki 
poci¹gaj¹ (H), oraz ³¹cz¹c dane dotycz¹ce kobiet i mê¿czyzn 
okaza³o siê, ¿e 4% nie-H oraz 21,8% H powiedzia³o, ¿e bra³o 
udzia³ w praktykach sadomasochistycznych, 7,8% nie-H oraz 
27,5% H przyzna³o, ¿e praktykowa³o zwi¹zywanie. Ponadto ci, 
którzy uprawiali którykolwiek z rodzajów brutalnego seksu byli 
dwa razy bardziej sk³onni zaraziæ partnera ni¿ ci, którzy takich 
doœwiadczeñ nie mieli (patrz ilustracja).

W 1992 roku trzy londyñskie kliniki chorób przenoszonych 
drog¹ p³ciow¹ zanotowa³y, ¿e prawie po³owa ich homoseksu-

alnych pacjentów, wiedz¹cych, ¿e s¹ nosicielami wirusa HIV, 
14póŸniej nabawi³o siê rze¿¹czki odbytniczej . Homoseksualiœci 

ci nie dopuœcili do tego, by ich œmiertelna choroba popsu³a 
im „przyjemnoœæ” z ¿ycia seksualnego. Do roku 1993 ponad 
100 000 amerykañskich homoseksualistów umar³o na AIDS, 
a dziesi¹tki tysiêcy na zapalenie w¹troby typu B. Wiêkszoœæ 
z nich zosta³a zaka¿ona, wielu celowo lub przez brak zabezpie-
czenia, przez innych homoseksualistów.

Gwa³t homoseksualny
15

Narodowa Inspekcja Zbrodni  wykaza³a, ¿e oko³o 1 mê¿-
czyzna na 10 000 powy¿ej 11. roku ¿ycia co roku zostaje 
zgwa³cony (13 na 10 000 kobiet), czyli oko³o 7% gwa³tów ma 
pod³o¿e homoseksualne. W dwóch s¹dach: Columbia, w stanie 

16 17Po³udniowa Karolina  i Memphis, w stanie Tennessee  mê¿-
czyŸni stanowili 5,7% ofiar zg³oszonych gwa³tów – w jednym 
tylko przypadku napastnikiem by³a kobieta.

Razem ze wzrostem znaczenia ruchu na rzecz praw 
homoseksualistów, w ci¹gu ostatnich dwóch dekad zwiêkszy³a 

5,15,16
siê liczba homoseksualnych gwa³tów na mê¿czyznach . 
Gwa³t homoseksualny jest dwa razy czêstszy na obszarach 
miejskich, gdzie homoseksualiœci zbieraj¹ siê w towarzystwa, 

15ni¿ w regionach podmiejskich, czy wiejskich . Mo¿e byæ rów-

nie¿ czêstszy w miejscach, gdzie akceptowana jest subkultura 
homoseksualistów: badanie z 1970 roku przeprowadzone w San 
Francisco, wykaza³o, ¿e 9% heteroseksualnych mê¿czyzn 
i 24% homoseksualistów; 2% heteroseksualnych kobiet i 11% 
lesbijek zg³osi³o homoseksualny gwa³t. W narodowym badaniu 
œrodowisk miejskich, przeprowadzonym w 1983 roku w USA, 
(które nie obejmowa³o San Francisco) 1,3% heteroseksualnych 
mê¿czyzn oraz 12,5% homoseksualistów; 0,6% heteroseksu-
alnych kobiet i 8,6% lesbijek przyzna³o, ¿e zosta³o homoseksu-

5,10
alnie zgwa³conych .

Bardziej alarmuj¹cy jest fakt, ¿e miêdzy 15 a 40% gwa³tów 
bêd¹cych molestowaniem nieletnich, to gwa³ty homoseksu-

19 18alne.  W jednym z badañ 25%  bia³ych homoseksualistów 
przyzna³o siê do spó³kowania z ch³opcami szesnastoletnimi lub 
m³odszymi, gdy mieli 21 lat lub wiêcej.

Gwa³t w jakimkolwiek wieku jest brutalny i czyni spusto-
szenie w psychice. Mo¿e jednak przyczyniæ siê do tego, ¿e 
ofiara stanie siê homoseksualna. Nasze ogólnokrajowe badanie 
wykaza³o, ¿e prawie po³owa lesbijek by³a wczeœniej hetero-
seksualnie zgwa³cona – prawdopodobnie sta³y siê homo-
seksualne w wyniku tego doœwiadczenia. Mê¿czyŸni czêsto 
reaguj¹ odmiennie. Instytut Masters&Johnson wyjawi³, ¿e 
„dwudziestopiêcioletni mê¿czyzna mia³ swój pierwszy sto-
sunek seksualny, gdy mia³ 13 lat. Zosta³ on zainicjowany przez 
jego matkê, lesbijkê, która przyprowadzi³a dla niego starszego 
mê¿czyznê, homoseksualistê. Po tym epizodzie fantazje i inter-
personalne doœwiadczenia seksualne ch³opca by³y wy³¹cznie 

20homoseksualne”.  Podobnie, „pan K., 22 lata, czu³, ¿e jego 
zmiana preferencji seksualnych mia³a zwi¹zek z tym, ¿e zosta³ 
zgwa³cony przez dwóch mê¿czyzn. Po tym wydarzeniu do-
œwiadczy³ zachwiania to¿samoœci seksualnej i zacz¹³ z w³asnej 
woli odbywaæ stosunki homoseksualne. Kiedy zosta³ wezwany 

21
na ewaluacjê, okreœli³ siê otwarcie jako homoseksualista”.

Wp³yw przemocy na d³ugoœæ ¿ycia homoseksualistów
22Badanie 6714 nekrologów  w gazetach homoseksualistów 

w ca³ych Stanach Zjednoczonych ujawni³o, ¿e 3% z 6574 ho-
moseksualistów i 20% ze 140 lesbijek umar³o w tragiczny 
sposób:

• 1,4% homoseksualistów i 7% lesbijek zosta³o zamordo-
wanych (to ponad stukrotnie wy¿szy wskaŸnik ni¿ u osób 
nie bêd¹cych homoseksualistami);

• 0,6% homoseksualistów i 5,7% lesbijek pope³ni³o samo-
bójstwo;

• 0,6% homoseksualistów i 4,3% lesbijek zginê³o w wy-
padkach samochodowych (ponad 17 razy wiêcej ni¿ nie 
homoseksualistów).

Wydarzenia te, w po³¹czeniu z ró¿nymi chorobami przeno-
szonymi drog¹ p³ciow¹ (w szczególnoœci AIDS), przyczyniaj¹ 
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siê do tego, ¿e œrednia d³ugoœæ ¿ycia homoseksualistów to 40 lat, 
a lesbijek 45. To samo badanie wykaza³o, ¿e œrednia d³u-
goœæ ¿ycia ¿onatych mê¿czyzn wynosi 75 lat, a zamê¿nych 
kobiet 79 lat. Jeœli chodzi o osoby rozwiedzione lub nieza-
mê¿ne, to œrednia d³ugoœæ ¿ycia wynosi 57 lat dla mê¿czyzn 
i 71 dla kobiet.

Wnioski
„Zbrodnie nienawiœci”, na które tak narzekaj¹ homoseksu-

aliœci nie s¹ czêste i rzadko jest to coœ wiêcej ni¿ przezywanie 
czy pomówienia. FBI zanotowa³o 431 zbrodni (w USA) 
przeciwko homoseksualistom w ca³ym roku 1991. Udowodnio-
no, ¿e tylko jedna z nich by³a pope³niona w Waszyngtonie, 
jednak waszyngtoñscy aktywiœci ruchu homoseksualistów 
utrzymuj¹, ¿e mia³o miejsce 397 wypadków! Gdy zostali przy-
ciœniêci i dok³adnie przepytani, przyznali, ¿e przynajmniej 366 
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tych „zbrodni” to „zaczepki s³owne”.

Zgodnie z obiegow¹ opini¹ psychiatryczn¹, przemoc idzie 
w parze z homoseksualnym stylem ¿ycia. Prawie wszystkie 
doœwiadczenia przemocy, b¹dŸ chorób, na jakie nara¿eni s¹ 
homoseksualiœci wpisane s¹ w ich subkulturê. Wiêkszoœæ 
morderców, których ¿yciorysy zbadano, i których orientacjê 
seksualn¹ mo¿na by³o okreœliæ równie¿ by³a homoseksualna. 
Podczas, gdy przemoc skierowana przeciw homoseksualistom 
jest znikoma, wiêkszoœæ przemocy dotycz¹cej homoseksualis-
tów jest spowodowana przez innych homoseksualistów (ich 
subkultura mo¿e eksportowaæ wiêcej przemocy ni¿ jej doœwiad-
cza z zewn¹trz).
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W 1992 roku dwie lesbijki (16 i 17 lat) z Jeffersonville, ze 
stanu Indiana w USA uprowadzi³y dwunastoletni¹ dziew-
czynkê, któr¹ oskar¿y³y o „kradzie¿ kochanki”. Dziewczynka 
zosta³a wepchniêta do baga¿nika samochodu, kilkakrotnie 
dŸgniêta no¿em i pobita ciê¿k¹, metalow¹ rurk¹. Próbowa³a siê 
jeszcze broniæ, wiêc wyla³y na ni¹ benzynê i podpali³y. 

W tym samym roku czternastolatek zosta³ skazany za 
pomoc w morderstwie swojego czterdziestoletniego ojca (mor-
derstwo pierwszego stopnia). Ojciec „zosta³ 45-krotnie 
dŸgniêty i tak okrutnie pobity metalowym kocio³kiem, ¿e kocio-
³ek siê rozlecia³”. Ch³opak wyzna³, ¿e pomóg³ kochankowi 
i wspó³lokatorowi swojego ojca w zabójstwie, po to, by on 
i 31-letni mê¿czyzna „mogli ¿yæ razem”.

Oba morderstwa pasuj¹ do obiegowej opinii psychiatrycz-
nej: skrajne okrucieñstwo jest w sposób naturalny powi¹zane 
z innymi formami patologii spo³ecznej. Z tej perspektywy ci, 
którzy s¹ w opozycji do norm spo³ecznych: homoseksualiœci, 
prostytutki, alkoholicy, itp. s¹ bardziej sk³onni do u¿ywania 
przemocy. Przywódcy organizacji homoseksualistów odpowia-
daj¹, ¿e homoseksualiœci nie s¹ patologiczni, buntowniczy ani 
zboczeni. Utrzymuj¹, ¿e s¹ to delikatni, kochaj¹cy ludzie, 
a przemoc, której doœwiadczaj¹ dowodzi, ¿e potrzebuj¹ spe-
cjalnych praw, które broni³yby ich przed niehomoseksualnymi 
„pogromcami homoseksualistów”.

Kto ma racjê? Czy brutalnoœæ wywodzi siê z patologicznej 
subkultury homoseksualistów, czy te¿ inni kieruj¹ j¹ przeciw 
nim? Przeanalizujmy ró¿ne formy brutalnoœci, pamiêtaj¹c, ¿e 
tylko od oko³o 2-3% doros³ych jest homoseksualnych b¹dŸ 

1biseksualnych .

Morderstwo i mord masowy
Mimo, i¿ ca³kowita liczba ofiar zamordowanych przez 

danego zabójcê jest czêsto w¹tpliwa (np. homoseksualista 
Henry Lucas przyzna³, ¿e zabi³ 350 osób), okazuje siê, ¿e 
obecnie œwiatowy rekord w liczbie pope³nionych seryjnych 
morderstw nale¿y do rosyjskiego homoseksualisty Andreia 
Chikatilo, który w 1992 roku zosta³ skazany za gwa³ty, mor-
derstwa, oraz jedzenie czêœci cia³ przynajmniej 21 ch³opców, 
17 kobiet i 14 dziewcz¹t. Patologia polegaj¹ca na zjadaniu 
swoich ofiar charakteryzowa³a równie¿ Jeffreya Dahmera 
z Milwaukee, który zosta³ skazany w 1992 roku. Nie tylko zabi³ 
17 m³odych mê¿czyzn i ch³opców, ale te¿ gotowa³ i jad³ ich 
czêœci cia³a.

Ka¿dy z szeœciu najgroŸniejszych amerykañskich zabój-
ców by³ homoseksualist¹:

• Donald Harvey przyzna³ siê do 37 ofiar w Kentucky;
• Jon Wayne Gacy zgwa³ci³ i zabi³ 33 ch³opców w Chicago, 

grzeba³ ich na podjeŸdzie do swojego domu;
• Patryc Kearney to sprawca 32 zbrodni, ci¹³ swoje ofiary 

na ma³e kawa³ki po wczeœniejszym spó³kowaniu i zosta-
wia³ w workach na œmieci wzd³u¿ dróg szybkiego ruchu 
w Los Angeles;

• Bruce Davis molestowa³ i zabi³ 27 mê¿czyzn i ch³opców 
w Illinois;

• Corll-Henley-Brooks torturowa³ i wykorzysta³ seksualnie 
27 mê¿czyzn w Teksasie;

• Juan Corona zosta³ skazany za zabicie 25 pracowników 
najemnych („uprawia³ seks z ich nie¿ywymi ju¿ cia³ami”).

Lesbijka Aileen Wuornos w 1992 roku zosta³a uznana za 
„najgorsz¹ morderczyniê” – zabi³a przynajmniej 7 mê¿czyzn 
w œrednim wieku. Dzia³aj¹c sama, pobi³a rekord dwóch pie-
lêgniarek: Catherine Wood i Gwen Graham, które zabi³y 6 pa-
cjentów przebywaj¹cych na rekonwalescencji w Grand Rapids, 
Michigan.

Powi¹zanie miêdzy seryjnym morderstwem a homoseksu-
alizmem wcale nie jest nowe. Dwóch mê¿czyzn „rywalizuje” 
o tytu³ „najgorszego w œwiecie mordercy”. Nazistowski opraw-
ca w obozie w Auschwitz, Ludwig Tiene, dusi³, mia¿d¿y³ i za-
gryza³ na œmieræ ch³opców i m³odych mê¿czyzn podczas 
wykonywanych na nich gwa³tów. Choæ ca³kowita liczba jego 
zbrodni nie jest pewna, czêsto mordowa³ a¿ 100 osób dziennie. 
Gilles de Rais (Niebieskobrody) brutalnie zabi³ 800 ch³opców. 
Ka¿dy z ch³opców by³ najpierw zwabiony do jego domu, wy-
k¹pany i nakarmiony. W³aœnie wtedy kiedy biedny ch³opak 
myœla³: „To mój szczêœliwy dzieñ”, zostawa³ zgwa³cony, na-
stêpnie zabity poprzez „rozprucie”, b¹dŸ rozciêcie na pó³ i albo 
spalony, albo zjedzony.

Zbadanie spraw 518 masowych morderców, którzy zabijali 
na tle seksualnym w Stanach Zjednoczonych od 1966 roku do 
1983 roku ujawni³o, ¿e 350 (68%) ofiar zosta³o zamordowa-
nych przez sprawców bêd¹cych homoseksualistami oraz ¿e 19 
(44%) z 43 morderców by³o biseksualnych lub homoseksu-
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alnych .

Mimo tego, i¿ prawdopodobnie mniejszoœæ seryjnych mor-
derców jest homoseksualna oraz bior¹c pod uwagê fakt, ¿e 
homoseksualiœci stanowi¹ nie wiêcej ni¿ 3% populacji, mor-
dercy bêd¹cy homoseksualistami pojawiaj¹ siê czêœciej ni¿ 
mo¿na by siê tego spodziewaæ.

Wydaje siê, ¿e zarówno morderstwo seryjne jak i poje-
dyncze jest powi¹zane z homoseksualizmem. Z czasów przed 
powstaniem ruchu na rzecz „praw dla homoseksualistów” nie 
ma jednak na potwierdzenie tej tezy zbyt wielu dowodów. 
Z 444 zabójstw zg³oszonych w jednym s¹dzie w latach 1955-
1973, badacze zanotowali 5 morderstw ewidentnie na tle seksu-
alnym. Trzy na piêæ dotyczy³y stosunków homoseksualnych, 
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dwa heteroseksualnych.

Wg³êbiaj¹c siê w powi¹zanie miêdzy pope³nianiem mor-
derstw a homoseksualizmem, Jim Warren, który pracowa³ jako 
radca prawny w Oœrodku Poprawczym Stanu Washington, 

przeprowadzi³ wywiady z prawie wszystkimi noworejestro-
wanymi w oœrodku m³odymi mordercami (poni¿ej 36 lat) 
w stanie Washington w latach 1971- 82 (w czasie powstawania 
ruchu na rzecz praw homoseksualistów). By³ prawdopodobnie 
„jedyn¹ osob¹, która zbada³a ca³oœciowo wszystkie akta po-

4szczególnych sprawców.” Warren przyzna³,  ¿e zaskoczy³o go 
to, jak czêsto w sprawach pojawia³ siê homoseksualizm.

Zaczynaj¹c od zaledwie 2 czy 3 morderstw rocznie w 1972 
roku a¿ do dziesi¹tków w 1980 roku, zwróci³ uwagê na poja-
wiaj¹c¹ siê prawid³owoœæ: mimo, i¿ czêsto motywem zbrodni 
podanym w raporcie by³o w³amanie lub kradzie¿, „w oko³o 
50% przypadków” by³ równie¿ zwi¹zek z homoseksualizmem. 
Typowa sytuacja to: homoseksualista spotyka kogoœ w barze 
lub parku i zaprasza go do swojego mieszkania. Przed nasta-
niem kolejnego dnia dochodzi do sprzeczki i gospodarz lub 
zaproszona osoba jest martwa.

Brutalne praktyki seksualne
5Znaczna mniejszoœæ homoseksualistów (miêdzy 22  

6,7
a 37% ) bierze udzia³ w bolesnym lub brutalnym seksie 
(np. zwi¹zywanie i dyscyplina, gdzie partner jest zwi¹zywany 
i ³agodnie torturowany, lub sadomasochizm, gdzie partnerzy s¹ 
torturowani lub ranieni podczas uprawiania seksu). Ju¿ w latach 

8czterdziestych XX wieku, psychiatra Dawid Abrahamsen  
zanotowa³: „Ogólnie wiadomo, ¿e popêd homoseksualny mo¿e 
byæ po³¹czony z tendencjami sadystycznymi, lub masochistycz-
nymi. (…) Dewiacje te graj¹ znaczn¹ rolê w wielu przestêp-
stwach seksualnych i w wielu przypadkach morderstw”. 
W narodowym badaniu reprezentatywnej grupy homoseksu-
alistów i heteroseksualistów 32% mê¿czyzn, którzy uwa¿ali siê 
za homoseksualnych, czy biseksualnych, oraz 5% mê¿czyzn 
heteroseksualnych; 17% lesbijek oraz 4% kobiet hetero-
seksualnych przyzna³o, ¿e bra³o udzia³ w praktykach sado-
masochistycznych. Podobnie homoseksualiœci i lesbijki byli 
oko³o czterokrotnie bardziej sk³onni do udzia³u w zwi¹zywaniu 
ni¿ ludzie heteroseksualni.

• Ksi¹¿ki i czasopisma o tematyce homoseksualnej lubuj¹ 
siê w przedstawianiu „frajdy” czerpanej z brutalnego 
seksu. Na przyk³ad, dziennikarz z Denver („wró¿ka 
skórzanego seksu”), podpowiada³ swoim czytelnikom 
jak przyduszaæ i biczowaæ partnera podczas uprawiania 
seksu. Przypomnia³ on równie¿ praktykê „wieszania na 
drzewie na hakach rzeŸniczych za miêœnie piersiowe” 
i opisa³ „facetów, którzy lubi¹ jak siê trzyma zapalone 
cygara lub papierosy blisko ich skóry, lub jak siê ich nimi 
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przypala”.  Równie¿ homoseksualne przewodniki po 
kraju i innych pañstwach rzeczowo wymieniaj¹ miejsca, 
gdzie za pieni¹dze mo¿na wzi¹æ udzia³ w sadomasochis-
tycznym seksie.

• W 1993 roku londyñscy homoseksualiœci przeznaczyli 
100 000 funtów na apelacjê werdyktu, w którym sêdzia 
stwierdzi³: „Seks nie mo¿e byæ pretekstem do przemocy. 
(…) Przyjemnoœæ czerpana z wyrz¹dzania bólu jest 
rzecz¹ z³¹”. Jakie przestêpstwo? „Przybijanie napletka 
i moszny do deski” oraz „wylewanie gor¹cego wosku na 

11cewkê moczow¹”.
• W programie dokumentalnym nadanym w 1980 roku 

w telewizji CBS pod tytu³em „W³adza homoseksualistów, 
polityka homoseksualistów” stwierdzono, ¿e oko³o 10% 
tragicznych œmierci wœród m³odych mê¿czyzn w San 
Francisco by³o rezultatem „zapêdzenia” siê podczas upra-
wiania sadomasochistycznego seksu. 

Celowe zara¿anie innych podczas stosunku
Aktywiœci ruchu na rzecz „praw dla homoseksualistów” 

argumentuj¹, ¿e nikogo nie powinno interesowaæ, co doroœli 
ludzie robi¹ w swoich sypialniach. Jednak¿e homoseksualiœci 

5,6,7maj¹ tak wielu partnerów,  ¿e zwiêkszaj¹ ryzyko zara¿enia 
siebie lub innych chorobami przenoszonymi drog¹ p³ciow¹. 
W rzeczy samej, homoseksualiœci s¹ znacznie bardziej nara¿eni 
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na choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹ ni¿ heteroseksualiœci.

Wiêkszoœæ osób zara¿onych chorob¹ przenoszon¹ drog¹ 
p³ciow¹ postanawia, ¿e zrobi wszystko, co w ich mocy, by nie 
zaraziæ innych. Ale s¹ i tacy – mniejszoœæ, choæ znacz¹ca – 
którzy chc¹ ¿eby ich partnerzy cierpieli tak jak oni. Mirko 

13Grmek  stwierdzi³: „Ka¿dy historyk choroby wie, ¿e taka 
postawa zemsty, albo niedba³oœci przyczyni³a siê do roz-
przestrzenienia gruŸlicy i syfilisu”. Istniej¹ dowody na to, ¿e 
w porównaniu z heteroseksualistami, homoseksualiœci s¹ bar-
dziej sk³onni do celowego zara¿ania swoich partnerów seksu-

5,9alnych. Jedyne porównawcze badanie  na ten temat ukaza³o, 
¿e oko³o 1% kobiet lub mê¿czyzn heteroseksualnych w po-
równaniu do 7% homoseksualistów i 3% lesbijek przyzna³o siê 
do celowego zaka¿ania chorob¹ przenoszon¹ drog¹ p³ciow¹.

Kiedy chodzi o AIDS, indywidualne i spo³eczne koszty 
celowego zara¿enia s¹ wyj¹tkowo wysokie. Udokumentowa-

13no  kilka przyk³adów, gdzie homoseksualiœci celowo zaka¿ali 
swoich partnerów. Najbardziej znany jest przypadek „pacjenta 
zero”, kanadyjskiego stewarda, który a¿ do swojej œmierci 
w wieku 32 lat, dzieli³ swoje cia³o i zaka¿enie z 250 
mê¿czyznami rocznie. Od póŸnych lat siedemdziesi¹tych do 
wczesnych osiemdziesi¹tych by³ osobiœcie odpowiedzialny za 
przy-najmniej 40 z pierwszych 280 przypadków zara¿enia 
AIDS w USA i powiedzia³ urzêdnikom do spraw opieki zdro-
wotnej, ¿e to „tylko i wy³¹cznie jego sprawa”.

Wydaje siê równie¿, ¿e istnieje zwi¹zek miêdzy 
uprawianiem okrutnych praktyk seksualnych i chêci¹ zaka¿ania 

7,12
innych. Dziel¹c nasz¹ krajow¹ grupê reprezentatywn¹  na 
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