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Aneks A 

Przegląd retoryk

RETORYKA: pozorna akceptacja
Kontekst, w jakim się 
pojawia

Często pojawia się w  wypowiedziach powstałych w  odpowiedzi na artykuły 
mówiące o  braku tolerancji wobec homoseksualistów w  kraju bądź za granicą, 
lub nawiązujących do wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenia skupiające 
przedstawicieli mniejszości seksualnych.

Cechy charakterystyczne Często już na samym wstępie wypowiedzi pojawia się stwierdzenie: „nie mam 
nic przeciwko homoseksualistom” bądź „toleruję homoseksualistów”, jednak zaraz 
potem pojawia się słowo „ale” i  zostaje wyliczona lista warunków koniecznych 
do takiej akceptacji (np. zakaz „obnoszenia się” przedstawicieli mniejszości ze 
swoją orientacją seksualną w miejscach publicznych, brak zgody na małżeństwa 
par jednopłciowych, itd.). Retoryka ta bardzo często pojawia się w parze z innymi, 
najczęściej z dyskryminowaną większością i homoseksualizm to dewiacja. 

Rama konceptualna normy społeczne

Specyficzne wyrażenia 
językowe i typowe 
wypowiedzi

•	  „wielu spośród moich przyjaciół to geje”
(ang. some of my best friends are gay)

•	 „nie jestem nietoleranycjny, ale…”

Stosunek do medium zwykle negatywny

Tropy, figury i inne zabiegi 
retoryczne

•	 entymematy
•	 metonimie

Cele, przesłanie Zawiera zestaw reguł, według których powinni postępować homoseksualiści, aby 
zasłużyć sobie na akceptację społeczną. Często ma być wyrazem poprawności 
politycznej piszącego i zapewnić o obiektywnym, a niekiedy wręcz pozytywnym, 
stosunku piszącego do homoseksualistów i  uchronić go przed antycypowanymi 
zarzutami bycia homofobem.

Występowanie
Wyborcza.pl 
w 2010 roku

Guardian.co.uk
w 2010 roku

Wyborcza.pl 
w lutym 2013 roku

Guardian.co.uk
w lutym 2013 roku

TAK
(4,58%)

TAK
(3,12%)

TAK
(2,45%)

TAK
(1,08%)
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RETORYKA: dyskryminowana większość
Kontekst, w jakim się 
pojawia

•	 Informacje dotyczące przyznawania homoseksualistom dodatkowych praw 
bądź opisujące dążenia przedstawicieli mniejszości zmierzające do ich uzyska-
nia – np. do legalizacji związków partnerskich, uzyskania możliwości adopcji 
dzieci przez pary jednopłciowe. Często pojawia się w wypowiedziach będących 
wyrazem sprzeciwu wobec konkretnych wydarzeń bądź rozwiązań prawnych.

•	 Informacje bądź posty dotyczące dyskryminowania mniejszości. W tym przy-
padku odwołanie się do tej retoryki służy wyrażeniu dla nich poparcia bądź 
też jest próbą udowodnienia, że nie dochodzi tu do żadnej dyskryminacji. 

•	 Informacje, które uderzają w  tradycyjne wartości i  instytucje (np. rodzinę, 
Kościół). 

Cechy charakterystyczne •	 teza o nieekonomiczności homoseksualizmu – homoseksualiści portretowani 
są jako grupa niewiele wnosząca do społeczeństwa i nieponosząca kosztów 
związanych z wychowaniem przyszłych pokoleń 

•	 oskarżanie homoseksualistów o zawłaszczanie przestrzeni publicznej 
•	 przekonanie o braku tolerancji ze strony do niej nawołującej – tj. homoseksu-

alistów wobec heteroseksualnej większości
•	 wyrażanie przekonania, że homoseksualiści nie są w  Polsce / Wielkiej 

Brytanii dyskryminowani
•	 duży sprzeciw wobec używania słowa homofob do opisu osób prezentują-

cych postawy nieprzyjazne mniejszościom seksualnym 

Rama konceptualna moralność (sprawiedliwość społeczna)

Specyficzne wyrażenia 
językowe i typowe 
wypowiedzi

•	 lobby homoseksualne
(ang. homosexual lobby)

•	 homoterroryzm
•	 homiki
•	 homosie 
•	 postempowcy / pooostempofcy
•	 lewacy

(ang. lefties)
•	 pinokizm
•	 Guardianistas (negatywne określenie stosowane wobec czytelników „The 

Guardian”) 

Stosunek do medium Zwykle negatywny. W  odniesieniu do „Gazety Wyborczej” pojawiają się takie 
określenia, jak: gejzeta, lewakowcy, postempoofcy; postępowa lewacko- 
-dyskryminująca misja; w przypadku „The Guardian”: Guardianista, lefties. Często 
towarzyszy temu przekonanie o nieobiektywnym stosunku gazety do opisywanych 
zdarzeń, której zarzuca się też popieranie działań dyskryminujących „normalnych”.

Tropy, figury i inne zabiegi 
retoryczne

•	 duże natężenie wyrażeń faktywnych („wiadomo, że… „, „niestety…”)
•	 reifikacja
•	 duże natężenie wartościujących określeń
•	 odwrócenie sytuacji (to dyskryminującą większość przedstawia się tutaj jako 

ofiarę) 
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Cele, przesłanie •	 przesłanie, że z homoseksualizmem należy walczyć, gdyż stanowi on zagro-
żenie dla „normalnej większości”

•	 budowanie poczucia zagrożenia 
•	 legitymizacja dyskryminacji 

Występowanie
Wyborcza.pl 
w 2010 roku

Guardian.co.uk
w 2010 roku

Wyborcza.pl 
w lutym 2013 roku

Guardian.co.uk
w lutym 2013 roku

TAK
(20,31%)

TAK
(7,20%)

TAK
(14,34%)

TAK
(14,39%)

RETORYKA: homoseksualizm to choroba
Kontekst, w jakim się 
pojawia

Może pojawić się w każdej dyskusji dotyczącej homoseksualizmu.

Cechy charakterystyczne •	 teza o wyleczalności homoseksualizmu
•	 ponieważ homoseksualizm został wykreślony z listy chorób w ramach głoso-

wania, odmawia się tej decyzji legitymizacji (towarzyszy temu przekonanie, 
że był to efekt nacisków lobby gejowskiego) 

•	 podkreśla się nienaturalność homoseksualizmu 
•	 przekonanie, że homoseksualiści to ludzie chorzy psychicznie, więc nie nale-

ży traktować ich wypowiedzi poważnie
•	 może pojawiać się w dwóch różnych formach – współczującej (homoseksu-

aliści to ludzie chorzy, często w dodatku nie zdający sobie ze swojej choroby 
sprawy; trzeba im pomóc) bądź agresywnej (ludzie chorzy nie będą mówili 
zdrowym, jak mają żyć)

•	 często pojawia się w parze z innymi retorykami 

Rama konceptualna nauki medyczne

Specyficzne wyrażenia 
językowe i typowe 
wypowiedzi

•	 lobby gejowskie / lobby homoseksualne 
•	 chorzy ludzie

Stosunek do medium zwykle negatywny 

Tropy, figury i inne zabiegi 
retoryczne

•	 przytaczanie statystyk
•	 porównania 
•	 używanie słownictwa naukowego z zakresu medycyny 

Cele, przesłanie •	 homoseksualistów powinno się poddać przymusowemu leczeniu dla dobra 
ich samych oraz reszty „zdrowego” społeczeństwa

Występowanie
Wyborcza.pl 
w 2010 roku

Guardian.co.uk
w 2010 roku

Wyborcza.pl 
w lutym 2013 roku

Guardian.co.uk
w lutym 2013 roku

TAK
(2,79%)

TAK
(0,40%)

TAK
(1,41%)

TAK
(1,41%)
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RETORYKA: homoseksualizm to dewiacja
Kontekst, w jakim się 
pojawia

Może pojawić się w każdej dyskusji dotyczącej homoseksualizmu.

Cechy charakterystyczne •	 Homoseksualizm stawia się na równi z „innymi dewiacjami”, takimi jak pe-
dofilia, zoofilia, nekrofilia, i wyraża się przekonanie, że nie można zgodzić 
się na homoseksualizm bez jednoczesnego wyrażania zgody na „pozostałe 
zboczenia”. 

•	 Często stawiany jest tutaj znak równości pomiędzy homoseksualizmem 
a pedofilią. Charakterystyczne jest zamienne używanie słów „gej” i „pedo-
fil”, zwłaszcza w dyskusjach poruszających kwestię adopcji dzieci przez pary 
homoseksualne. 

•	 Przekonanie, że po wyrażeniu zgody na homoseksualizm pojawi się upadek 
wszelkiej moralności, co związane jest m.in. z przypisywaną homoseksuali-
stom rozwiązłością seksualną.

•	 Dominujące przekonanie o tym, że homoseksualiści to „źli zboczeńcy”, przed 
którymi należy bronić zwłaszcza bezbronne wobec ich „ataków” dzieci (od-
wołania do teorii o „homoseksualnym uwiedzeniu”).

•	 Uważa się, że homoseksualizm jest kwestią wyboru bądź czymś nabytym 
w okresie dojrzewania i podważa się tezy o naturalności tego zjawiska.

•	 Często pojawiają się tutaj odwołania do seksu analnego, który zostaje okre-
ślony mianem „obrzydliwości”.

•	 Retoryka ta bardzo często współwystępuje z innymi schematami argumenta-
cyjnymi – najczęściej z dyskryminowaną większością. 

Rama konceptualna prawo naturalne

Specyficzne wyrażenia 
językowe i typowe 
wypowiedzi

•	 homozboczenia
•	 normalność
•	 promocja nienormalności / promocja zboczeń 
•	 pedały
•	 pedzie 

Stosunek do medium negatywny („Gazecie Wyborczej” zarzuca się np. „promowanie zboczeń”)

Tropy, figury i inne zabiegi 
retoryczne

•	 przyrównywanie gejów do zwierząt kierujących się tylko i wyłącznie siłą po-
ciągu seksualnego (np. ang. dogs in heat – psy w czasie cieczki) 

•	 częste posługiwanie się słowem „norma” i  „normalny” lub „nienormalny” 
i „nienaturalny” na potwierdzenie swoich tez

•	 odwoływanie się do faktów, o  których prawdzie wszyscy są przekonani 
(„oczywistości” nie wymagające wyjaśniania)

•	 dużo entymematów
•	 hiperbolizacje
•	 częste zastępowanie słowa gej słowem pedofil
•	 metonimie
•	 ironia
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Cele, przesłanie •	 homoseksualistów powinno się izolować, aby nie deprawowali innych
•	 nie powinni mieć oni kontaktu zwłaszcza z dziećmi i młodzieżą, gdyż grupy te 

są bezbronne wobec możliwości uwiedzenia bądź molestowania seksualne-
go przez przedstawicieli mniejszości seksualnych

Występowanie
Wyborcza.pl 
w 2010 roku

Guardian.co.uk
w 2010 roku

Wyborcza.pl 
w lutym 2013 roku

Guardian.co.uk
w lutym 2013 roku

TAK
(14,51%)

TAK
(2,64%)

TAK
(8,34%)

TAK
(3,51%)

RETORYKA: homoseksualizm to grzech
Kontekst, w jakim się 
pojawia

Może pojawić się we wszystkich dyskusjach, które dotyczą homoseksualizmu, 
ale najczęściej występuje w tych, które bezpośrednio nawiązują do religii (np. jest 
to wywiad z biskupem-lesbijką bądź tekst zawierający wypowiedź duchownego). 
Wyjątkiem są tutaj artykuły mówiące o pedofilii w Kościele – wtedy retoryka ta 
pojawia się znacznie rzadziej. 

Cechy charakterystyczne •	 Dominuje tutaj przekonanie o  nienaturalności homoseksualizmu, którego 
„praktykowanie” jest odbierane jako sprzeczne z „wolą Boską”, gdyż seks 
homoseksualny nie prowadzi do prokreacji.

•	 Często cytuje się Biblię i odwołuje do autorytetu duchownych. 
•	 Często przytacza się opowieść biblijną dotyczącą Sodomy i Gomory oraz od-

wołuje się do grzechu sodomii (co ciekawe, o grzechu sodomii często mówi 
się w odniesieniu do wszystkich osób homoseksualnych, w tym także les-
bijek).

Rama konceptualna religia chrześcijańska

Specyficzne wyrażenia 
językowe i typowe 
wypowiedzi

•	 „nienawidź grzechu, lecz kochaj grzesznika”

Stosunek do medium W przypadku „Gazety Wyborczej”: zdecydowanie negatywny. Często zarzuca się 
gazecie brak zrozumienia religii chrześcijańskiej i antykatolicki charakter, co wiąże 
się też z odbiorem gazety jako lewicującej. W przypadku „The Guardian”: raczej 
negatywny. 

Tropy, figury i inne zabiegi 
retoryczne

•	 uporczywe powracanie do już raz zacytowanych fragmentów Biblii i powta-
rzanie, że jest to grzech sodomii (ang. thematic persistence) 

Cele, przesłanie •	 zwykle posty stanowią obronę stanowiska Kościoła w kwestii homoseksu-
alizmu

•	 homoseksualistom zaleca się walkę ze swoim „zboczeniem”, w czym mają 
pomóc m.in. modlitwa i życie w celibacie
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Występowanie
Wyborcza.pl 
w 2010 roku

Guardian.co.uk
w 2010 roku

Wyborcza.pl 
w lutym 2013 roku

Guardian.co.uk
w lutym 2013 roku

TAK
(0,54%)

TAK
(0,51%)

TAK
(1,36%)

TAK
(0,56%)

RETORYKA: kryptogej
Kontekst, w jakim się 
pojawia

Retoryka ta rzadko pojawia się bezpośrednio w reakcji na treść artykułu. Zwykle 
przyjmuje formę odpowiedzi na post poprzednika i nawiązuje nie tyle do jego treści, 
ile do jego autora. Wyjątkiem są tutaj artykuły opisujące zachowania bądź wypo-
wiedzi konkretnych, zwykle znanych osób poruszające kwestie homoseksualizmu. 
W takim przypadku retoryka kryptogeja może być wymierzona właśnie w te oso-
by, zwłaszcza jeśli są one w jakikolwiek sposób związane z Kościołem.

Cechy charakterystyczne •	 Jest to bardzo specyficzna retoryka, do której sięgają obie strony dyskusji 
(tj. zarówno osoby o wyraźnie pozytywnym bądź negatywnym stosunku do 
tego zjawiska).

•	 Retoryka ta ma służyć dyskredytacji osoby, do której się odnosi, i tym samym 
prowadzić do obalenia prezentowanych przez nią poglądów. 

•	 Używana w  odniesieniu do prezentujących negatywny stosunek wobec 
homoseksualizmu (może to dotyczyć zarówno autora wpisu na forum, jak 
i przywoływanej w artykule osoby) przyjmuje formę oskarżenia o bycie gejem 
bądź lesbijką. Zarzut ten oparty jest na przekonaniu, że osoby pewne swojej 
seksualności nie odczuwają potrzeby atakowania bądź krytykowania homo-
seksualistów – robią to tylko ci, którzy czują potrzebę „utwierdzenia się” 
w swoim heteroseksualizmie. Często pojawia się opinia o tym, że najwięk-
szymi homofobami są sfrustrowani geje wypierający się swojej orientacji. 

•	 Jeśli ten schemat argumentacyjny używany jest przez przeciwników homo-
seksualizmu, zakłada się, że osoba wypowiadająca się w sposób pozytywny 
na temat mniejszości seksualnych sama musi być orientacji homoseksualnej, 
więc jej wypowiedzi brakuje obiektywizmu i jako osoba „stronnicza” nie po-
winna być traktowana poważnie. 

•	 Retoryka ta może też odwoływać się do innych typów argumentacji i np. mó-
wić o tym, że autor wpisu jest orientacji homoseksualnej, co oznacza, że jest 
osobą chorą, więc nie może być traktowany poważnie.

Rama konceptualna Legitymizacja uczestnictwa w dyskusji

Specyficzne wyrażenia 
językowe i typowe 
wypowiedzi

•	 gejów nie krytykują osoby pewne swojej seksualności
•	 „wiesz to z własnego doświadczenia?”

Stosunek do medium zróżnicowany (zależy od tego, która strona dyskusji sięga po tę retorykę)

Tropy, figury i inne zabiegi 
retoryczne

•	 ironia
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Cele, przesłanie •	 służy głównie ośmieszeniu przeciwnika i podaniu w wątpliwość jego wypo-
wiedzi bez wchodzenia w dyskusję i sięgania po inne argumenty

•	 w przypadku wpisów pojawiających się na forach „Gazety Wyborczej” retory-
kę tę stosuje się często w celu ośmieszenia duchownych i Kościoła 

•	 nieprzyjaźni środowiskom religijnym użytkownicy forum często jednocześnie 
odwołują się do retoryk antyreligijna i kryptogej celem dyskredytacji całej 
instytucji

Występowanie
Wyborcza.pl 
w 2010 roku

Guardian.co.uk
w 2010 roku

Wyborcza.pl 
w lutym 2013 roku

Guardian.co.uk
w lutym 2013 roku

TAK
(4,45%)

TAK
(1,15%)

TAK
(2,40%)

TAK
(3,49%)

RETORYKA: nawrócony gej
Kontekst, w jakim się 
pojawia

Może pojawić się jako odpowiedź na artykuły opisujące takie zachowania osób 
o  orientacji homoseksualnej, które daleko odbiegają od społecznie przyjętych 
norm, bądź w reakcji na artykuł, w którym pisano o homoseksualistach krytyku-
jących środowiska mniejszości seksualnych bądź przytaczano historie o  gejach 
„wyleczonych” ze swojej orientacji. 

Cechy charakterystyczne •	 Osoba stosująca tą retorykę zapewnia o swojej orientacji homoseksualnej, 
ale jednocześnie, opisując sytuację przedstawicieli mniejszości seksualnych, 
posługuje się argumentacją pojawiającą się w  retorykach nieprzyjaznych 
homoseksualistom, np. pozornej akceptacji bądź dyskryminowanej więk-
szości.

•	 W obrębie tej retoryki dokonuje się również krytyki środowiska homoseksu-
alistów i podejmowanych przez nie akcji. 

•	 Brakuje tu też utożsamiania się piszącego ze środowiskiem mniejszości sek-
sualnych (niekiedy wręcz podkreśla się całkowitą od niego odrębność). 

Rama konceptualna normy społeczne

Specyficzne wyrażenia 
językowe i typowe 
wypowiedzi

•	 „jestem gejem, ale…”
Niekiedy, przy opisywaniu środowisk mniejszości seksualnych, mogą pojawić się 
tutaj terminy charakterystyczne dla retoryk pozornej akceptacji oraz dyskrymi-
nowanej większości.

Stosunek do medium Nieznany

Tropy, figury i inne zabiegi 
retoryczne

•	 porównania
•	 ironia
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Cele, przesłanie •	 próba zdystansowania się przez piszącego wobec środowiska, o którym wia-
domo, że prezentowane przez jego członków poglądy i postawy są nieakcep-
towane społecznie

•	 próba uzyskania akceptacji ze strony heteroseksualnej większości poprzez 
zgodzenie się z jej postulatami

•	 próba udowodnienia „normalności” piszącego

Występowanie
Wyborcza.pl 
w 2010 roku

Guardian.co.uk
w 2010 roku

Wyborcza.pl 
w lutym 2013 roku

Guardian.co.uk
w lutym 2013 roku

TAK
(0,23%)

TAK
(0,28%)

NIE TAK
(0,37%)

RETORYKA: bagatelizująca (niezainteresowani)
Kontekst, w jakim się 
pojawia

Może pojawić się we wszystkich dyskusjach dotyczących homoseksualizmu. Rzad-
ko jest jednak odpowiedzią na sam artykuł poruszający tę tematykę. Często poja-
wia się w dłuższych dyskusjach (powyżej 100 postów).

Cechy charakterystyczne Retoryka ta wyraża przekonanie, że nie ma konieczności kontynuowania dyskusji 
dotyczącej homoseksualizmu. Może to wynikać z przyjęcia dwóch różnych założeń. 
Pierwsze z nich mówi o tym, że tak naprawdę nie ma o czym rozmawiać, ponieważ 
homoseksualizm jest tak samo naturalny jak heteroseksualizm, a o nim przecież 
nikt nie dyskutuje (retoryka ta może się też w tym miejscu odwołać do argumen-
tacji postępowej). Drugie przekonanie mówi o tym, że w kraju istnieją istotniejsze 
problemy i homoseksualizm nie zasługuje na uwagę, jaką mu się poświęca.

Rama konceptualna moralność (sprawiedliwość społeczna) 

Specyficzne wyrażenia 
językowe i typowe 
wypowiedzi

•	 „nic tylko geje i geje”

Stosunek do medium nieznany bądź negatywny (w przypadku drugiego założenia – zarzuca się gazetom 
zbytnie zainteresowanie nieistotnym tematem)

Tropy, figury i inne zabiegi 
retoryczne

•	 hiperbolizacja
•	 ironia
•	 porównanie (zwykle w formie ironicznego zestawienia z  jakimś „naprawdę 

istotnym problemem”)

Cele, przesłanie •	 próba zakończenia bądź unieważnienia dyskusji na temat mniejszości sek-
sualnych

•	 może być też próbą zaprzeczenia istnieniu dyskryminacji środowisk homo-
seksualnych
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Występowanie
Wyborcza.pl 
w 2010 roku

Guardian.co.uk
w 2010 roku

Wyborcza.pl 
w lutym 2013 roku

Guardian.co.uk
w lutym 2013 roku

TAK
(7,22%)

TAK
(7,11%)

TAK
(7,51%)

TAK
(7,03%)

RETORYKA: postępowa
Kontekst, w jakim się 
pojawia

Występuje często w odpowiedzi na artykuły bądź posty mówiące o różnego rodzaju 
praktykach dyskryminacyjnych.

Cechy charakterystyczne •	 Opiera się na przekonaniu, że nie istnieją żadne logiczne przesłanki do tego, 
żeby dyskryminować homoseksualistów i że tego typu zachowania i wypo-
wiedzi charakterystyczne są dla osób niewykształconych.

•	 Podkreśla się fakt, że prawa homoseksualistów są prawami człowieka i nie 
powinny być łamane w żadnym kraju, który chce uchodzić za nowoczesny.

•	 Wielu odwołujących się do tej retoryki uważa, że prześladowanie i dyskrymi-
nowanie homoseksualistów jest typowe dla krajów nierozwiniętych i niedemo-
kratycznych, w których duży wpływ na życie społeczno-polityczne ma religia. 

•	 W  przypadku wypowiedzi na portalu Wyborcza.pl często porównuje się 
Polskę z krajami zachodnimi i podkreśla „zacofanie” Polski na ich tle.

•	 W  przypadku wypowiedzi na portalu Guardian.co.uk często porównuje się 
Wielką Brytanię z innymi krajami i podkreśla jej wyższość.

•	 Zwraca się uwagę na prawne aspekty dyskryminacji homoseksualistów.

Rama konceptualna prawo międzynarodowe (niekiedy również twierdzenia współczesnej nauki)

Specyficzne wyrażenia 
językowe i typowe 
wypowiedzi

•	 zacofanie 
•	 ciemnogród
•	 nienaukowe brednie
•	 średniowiecze (ang. Middle Ages)

Stosunek do medium raczej pozytywny

Tropy, figury i inne zabiegi 
retoryczne

•	 ironia
•	 sarkazm
•	 porównania

Cele, przesłanie •	 często stosowana jako próba ośmieszenia przeciwnika i obalenia jego poglą-
dów poprzez wskazanie, iż mówiący opiera swoje przekonania na irracjonal-
nych przesłankach

•	 próba udowodnienia, że w nowoczesnym świecie homoseksualizm powinien 
być w pełni akceptowany

Występowanie
Wyborcza.pl 
w 2010 roku

Guardian.co.uk
w 2010 roku

Wyborcza.pl 
w lutym 2013 roku

Guardian.co.uk
w lutym 2013 roku

TAK
(8,85%)

TAK
(12,67%)

TAK
(11,57%)

TAK
(16,21%)
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RETORYKA: antyreligijna
Kontekst, w jakim się 
pojawia

•	 W przypadku portalu Wyborcza.pl pojawia się w prawie każdej dyskusji na 
temat homoseksualizmu, jednak najczęściej występuje w komentarzach do-
tyczących artykułów opisujących przypadki molestowania dzieci przez du-
chownych, bądź tych, w których pojawiło się nawiązanie do negatywnych 
wypowiedzi osób związanych z Kościołem na temat mniejszości seksualnych. 

•	 W przypadku portalu Guardian.co.uk pojawia się w odpowiedziach na posty 
bądź artykuły nawiązujące do religii.

•	 Zawsze też pojawia się w odpowiedzi na posty posługujące się retoryką ho-
moseksualizm to grzech i proreligijna.

Cechy charakterystyczne •	 Posty z  zakresu tej retoryki, zwłaszcza na portalu Wyborcza.pl, często są 
nie tyle „obroną” homoseksualizmu, ile raczej atakiem skierowanym wobec 
jego religijnych przeciwników (retoryka ta popiera postulaty, niekoniecznie 
wszystkie, zwolenników równouprawnienia homoseksualistów, na zasadzie 
wymierzenia ataku na „wspólnego wroga”, którym w  tym przypadku jest 
Kościół).

•	 Podkreśla się fakt, że Polska / Wielka Brytania jest krajem świeckim i postu-
luje się ograniczenie możliwości wpływu Kościoła na rzeczywistość społecz-
ną, a zwłaszcza polityczną.

•	 Podkreśla się sprzeczności istniejące w sposobie interpretacji Biblii i zarzuca 
się wybiórczość osobom opierającym swoją antyhomoseksualną argumenta-
cję na tekstach biblijnych.

•	 Często współwystępuje z retoryką postępową (nauki Kościoła i negatywny 
stosunek chrześcijaństwa wobec homoseksualizmu są podawane jako przy-
kład jego zacofania) lub z retoryką kryptogeja (np. zakony opisywane są jako 
miejsca, do których garną się homoseksualiści). 

•	 Nieco rzadziej może również współwystępować z retoryką homoseksualizm 
to dewiacja (przekonanie, że księża to homoseksualiści, popierane jest tezą, 
że wśród księży można znaleźć dużo pederastów). W tym przypadku jest też 
przejawem postawy pełnej niechęci wobec homoseksualistów.

•	 Specyficzna forma tej retoryki pojawia się w odniesieniu do islamu i staje się 
wtedy ostrą krytyką kultury muzułmańskiej.

Rama konceptualna inne religie bądź moralność świecka, niekiedy antyklerykalizm 

Specyficzne wyrażenia 
językowe i typowe 
wypowiedzi

•	 katonazizm
•	 katofaszyści

Stosunek do medium raczej pozytywny

Tropy, figury i inne zabiegi 
retoryczne

•	 ironia
•	 hiperbolizacje
•	 entymematy
•	 metonimie
•	 aluzje 
•	 ironiczne posługiwanie się „cudzym słowem”
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Cele, przesłanie •	 postuluje się zmniejszenie wpływu Kościoła i  jego nauk na politykę i  życie 
społeczne

•	 niekiedy wydaje się, że retoryka ta w większym stopniu służy wyrażeniu nie-
chęci piszącego wobec Kościoła niż aprobaty dla homoseksualizmu

•	 stosowana wobec innego użytkownika (w formie zarzutu o bycie religijnym) 
ma ośmieszyć jego poglądy i przedstawić go jako osobę „zacofaną” i nieto-
lerancyjną

Występowanie
Wyborcza.pl 
w 2010 roku

Guardian.co.uk
w 2010 roku

Wyborcza.pl 
w lutym 2013 roku

Guardian.co.uk
w lutym 2013 roku

TAK
(11,56%)

TAK
(15,79%)

TAK
(22%)

TAK
(15,37%)

RETORYKA: naturalności
Kontekst, w jakim się 
pojawia

•	 Może pojawić się w każdej dyskusji dotyczącej homoseksualizmu.
•	 Pojawia się często jako odpowiedź na posty odwołujące się do retoryki ho-

moseksualizm to dewiacja, wyboru bądź homoseksualizm to grzech.

Cechy charakterystyczne •	 Podkreśla się, że homoseksualizm jest zjawiskiem naturalnym i cechą wro-
dzoną, na którą nikt nie ma wpływu. 

•	 Przytaczane są m.in. statystyki wskazujące na to, że procent osób homosek-
sualnych w każdym pokoleniu jest taki sam, czemu towarzyszy przekonanie, 
że nie ma sensu walczyć z tym zjawiskiem, gdyż jest to z góry skazane na 
niepowodzenie.

Rama konceptualna nauki medyczne

Specyficzne wyrażenia 
językowe i typowe 
wypowiedzi

•	 to tak samo naturalne jak heteroseksualizm
•	 homoseksualistą się rodzisz, a nie stajesz 

Stosunek do medium raczej pozytywny

Tropy, figury i inne zabiegi 
retoryczne

•	 porównania
•	 przytaczanie statystyk
•	 cytowanie raportów medycznych

Cele, przesłanie Podkreśla się tutaj irracjonalność dyskryminowania kogoś na podstawie tego tylko, 
iż jest innej niż heteroseksualna orientacji seksualnej, ponieważ, w myśl tej reto-
ryki, nie ma on na to żadnego wpływu. 

Występowanie
Wyborcza.pl 
w 2010 roku

Guardian.co.uk
w 2010 roku

Wyborcza.pl 
w lutym 2013 roku

Guardian.co.uk
w lutym 2013 roku

TAK
(3,83%)

TAK
(6,27%)

TAK
(3,44%)

TAK
(1,12%)



Między hoMopresją a katonazizMeM286

RETORYKA: podobieństwa
Kontekst, w jakim się 
pojawia

•	 Pojawia się najczęściej w odpowiedzi na artykuły bądź posty wskazujące na 
różnice pomiędzy osobami heteroseksualnymi i homoseksualnymi, lub pod-
kreślające odmienność i „dziwność” tych drugich. 

•	 Specyficzną sytuacją, w której może pojawić się ta retoryka, jest próba od-
powiedzi na post innego użytkownika podkreślającego wyższość bądź wyjąt-
kowość homoseksualistów na tle heteroseksualnej większości. Wtedy reto-
ryka podobieństwa może zostać użyta zarówno przez osoby nieakceptujące 
homoseksualizmu, jak i  przez samych homoseksualistów, którzy wolą być 
raczej odbierani jako „tacy sami jak wszyscy”, niż „wyjątkowi”, ale w gruncie 
rzeczy „inni”.

Cechy charakterystyczne •	 Retoryka ta podkreśla, jak bardzo podobne są do siebie osoby orientacji 
homoseksualnej i  heteroseksualnej, zarówno jeżeli chodzi o  styl życia, jak 
i różne życiowe problemy.

•	 Często podkreśla się tutaj, że pewne zachowania, za które zwykle krytykuje 
się homoseksualistów (seks analny, posiadanie wielu partnerów seksual-
nych, nieposiadanie dzieci) nie tylko nie są reprezentatywne dla wszystkich 
przedstawicieli tej grupy, ale są też typowe dla niektórych przedstawicieli 
heteroseksualnej większości.

•	 Często mówi się też tutaj o posiadaniu wielu znajomych homoseksualistów, 
co ma służyć legitymizacji głoszonych poglądów. Podobnie niekiedy przy-
tacza się opowiadanie o „pozytywnym spotkaniu” (sytuacji, w której osoba 
pisząca po raz pierwszy zetknęła się z osobą homoseksualną i odebrała ją 
jako osobę „taką samą jak reszta”).

Rama konceptualna nauki medyczne

Specyficzne wyrażenia 
językowe i typowe 
wypowiedzi

•	 a gdyby to tobie…
•	 wielu heteroseksualistów również nie ma dzieci / uprawia seks analny / bie-

rze udział w orgiach itd. 

Stosunek do medium raczej pozytywny

Tropy, figury i inne zabiegi 
retoryczne

•	 porównania

Cele, przesłanie Podkreśla, że jeżeli homoseksualiści spotykają się z krytyką z uwagi na pewien 
zestaw posiadanych przez nich cech bądź przypisywanych im zachowań, to 
z podobnym ostracyzmem społecznym powinni spotkać się też prezentujący je 
przedstawiciele heteroseksualnej większości (innymi słowy – pokazuje się tutaj 
bezzasadność dyskryminowania homoseksualistów). 

Występowanie
Wyborcza.pl 
w 2010 roku

Guardian.co.uk
w 2010 roku

Wyborcza.pl 
w lutym 2013 roku

Guardian.co.uk
w lutym 2013 roku

TAK
(3,93%)

TAK
(7,92%)

TAK
(10,69%)

TAK
(4,03%)
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RETORYKA: antystereotyp
Kontekst, w jakim się 
pojawia

Pojawia się jako odpowiedź na komentarze lub artykuły przedstawiające, zdaniem 
piszącego, uproszczony i stereotypowy obraz homoseksualistów. Może to dotyczyć 
zarówno kwestii wyglądu, stylu bycia, jak i np. prezentowanych przez nich (jako 
przedstawicieli pewnego środowiska) poglądów.

Cechy charakterystyczne •	 Osoby stosujące tę retorykę zwykle deklarują, że same są orientacji homo-
seksualnej bądź są biseksualne. Nierzadko dochodzi tu do wyśmiania wy-
powiedzi rozmówcy i wskazania na jej „absurdalny” charakter („mówisz, że 
wszyscy homoseksualiści są tacy, a ja jestem gejem i wcale taki nie jestem”).

Rama konceptualna stereotypowe wyobrażenia dotyczące mniejszości seksualnych (polemika)

Specyficzne wyrażenia 
językowe i typowe 
wypowiedzi

•	 męski mężczyzna (manly man), 
•	 męskośc (manliness),
•	 chłopczyca (tomboy)
•	 przegięty (określenie stosowane wobec wpisujących się w stereotyp zniewie-

ściałego mężczyzny geja) 
•	 lesba (dyke) 

Stosunek do medium raczej pozytywny (ale mogą się pojawić zarzuty o powielanie stereotypów kierowa-
ne przez użytkowników wobec gazet)

Tropy, figury i inne zabiegi 
retoryczne

•	 porównania
•	 metafory
•	 ironia

Cele, przesłanie •	 Podkreśla się fakt, że środowisko homoseksualne jest bardzo zróżnicowanie 
i odbiega od stereotypowych wyobrażeń na jego temat. Przypisywanie jego 
przedstawicielom określonych cech, tylko i wyłącznie z uwagi na ich orienta-
cję seksualną, jest wiec pozbawione sensu i niesprawiedliwe.

•	 Niektórzy z użytkowników podkreślają wręcz fakt, że nie można w ogóle mó-
wić o  czymś takim, jak środowisko homoseksualne, i  dążą do zniesienia, 
sztucznego ich zdaniem, podziału ludzi ze względu na ich orientację.

Występowanie
Wyborcza.pl 
w 2010 roku

Guardian.co.uk
w 2010 roku

Wyborcza.pl 
w lutym 2013 roku

Guardian.co.uk
w lutym 2013 roku

TAK
(0,39%)

TAK
(2,17%)

TAK
(0,16%)

TAK
(0,89%)
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RETORYKA: dyskryminowani
Kontekst, w jakim się 
pojawia

•	 może wystąpić w każdej dyskusji dotyczącej homoseksualizmu
•	 bardzo często pojawia się w odpowiedzi na retoryki krytykujące homosek-

sualizm
•	 często sięga po argumenty charakterystyczne dla innych retoryk

Cechy charakterystyczne Zawiera przekonanie o tym, że homoseksualiści wciąż są dyskryminowani w róż-
nych obszarach życia. Często dochodzi tutaj do wyszczególnienia określonych 
praktyk dyskryminacyjnych, podawania konkretnych przykładów (w  tym także 
przykładów z krajów innych niż ojczysty – np. często mówi się o krajach, w których 
obowiązuje kara śmierci za homoseksualizm), przytaczania statystyk obrazujących 
gorszą sytuację osób nieheteroseksualnych w różnych społeczeństwach. Wskazuje 
się także na różne poziomy dyskryminacji – konkretne zachowania i postawy czy 
nawet prześladowania (kary śmierci, pobicia osób homoseksualnych), ale także na 
dyskryminację w języku (mowę nienawiści).

Rama konceptualna moralność (sprawiedliwość społeczna) 

Specyficzne wyrażenia 
językowe i typowe 
wypowiedzi

•	 równość (equality),
•	 znęcanie się, przemoc na tle homofobicznym (abuse, violelence, homophobic 

bullying)
•	 odmowa, brak równych szans (denial of opportunities), 
•	 zbrodnie z nienawiści (hate crime) 
•	 mowa nienawiści (hate speech) 
•	 homofob i homofobia 

Stosunek do medium raczej pozytywny 

Tropy, figury i inne zabiegi 
retoryczne

•	 porównania
•	 hiperbolizacje
•	 ironiczne posługiwanie się „cudzym słowem”

Cele, przesłanie •	 legitymizacja podejmowanych przez ruchy GLBT działań antydyskryminacyj-
nych

•	 próba wskazanie na potrzebę zmiany istniejącej sytuacji
Konkretne przesłanie w dużym stopniu uzależnione jest od tego, z jaką inną retoryką 
współwystępuje retoryka dyskryminowani. 

występowanie
Wyborcza.pl 
w 2010 roku

Guardian.co.uk
w 2010 roku

Wyborcza.pl 
w lutym 2013 roku

Guardian.co.uk
w lutym 2013 roku

TAK
(12,88%)

TAK
(23,39%)

TAK
(9,23%)

TAK
(21,98%)



aneks a 289

RETORYKA: proreligijna*
Kontekst, w jakim się 
pojawia

•	 najczęściej pojawia się w odpowiedzi na posty bądź artykuły oprócz homo-
seksualizmu poruszające też kwestie związane z religią

* w przypadku badanych mediów retoryka proreligijna pojawiała się w większości przypadków w kontekście 
katolicyzmu bądź anglikanizmu

Cechy charakterystyczne •	 W  większości przypadków podkreśla się, że homoseksualizm jest nie do 
pogodzenia z  moralnością chrześcijańską. Ponieważ jednocześnie zakłada 
się jej prymat nad moralnością świecką, homoseksualizm przedstawiany jest 
jako jeden z elementów zepsucia współczesnego społeczeństwa, z którym 
należy walczyć. 

•	 Często zaznacza się, że piszący nie odczuwa niechęci wobec homoseksu-
alistów, ale z troski o nich nie może wyrazić zgody na oddawanie się przez 
nich tym „destrukcyjnym” zachowaniom. Jest to związane z chrześcijańską 
koncepcją „nienawidzenia grzechu, lecz miłowania grzesznika”.

•	 Warto tutaj zauważyć, że w przypadku nieprzyjaznych wobec homoseksu-
alistów wypowiedzi zamieszczanych na portalu „Gazety Wyborczej” posty te 
charakteryzuje mniejsza – w porównaniu do pozostałych – wulgarność.

•	 Często sięga po argumenty charakterystyczne dla innych retoryk (wyboru, 
homoseksualizm to dewiacja, homoseksualizm to grzech).

Rama konceptualna nauki religii chrześcijańskiej i związana z nimi moralność (w zależności od portalu 
będzie to albo katolicyzm, albo anglikanizm)

Specyficzne wyrażenia 
językowe i typowe 
wypowiedzi

•	 w Biblii napisano…
•	 obowiązkiem ludzi wierzących jest…

Stosunek do medium •	 W  przypadku Wyborcza.pl raczej negatywny; w  przypadku Guardian.co.uk 
uzależnione jest to od retoryki współwystępującej – jeżeli jest to retoryka 
postępowa, to stosunek ten będzie raczej pozytywny, jeśli któraś z  retoryk 
nieprzyjaznych homoseksualizmowi, raczej negatywny.

Tropy, figury i inne zabiegi 
retoryczne

•	 przytaczanie biblijnych cytatów bądź cytowanie wypowiedzi osób związa-
nych z Kościołem 

•	 metafory 

Cele, przesłanie •	 zwykle jest próbą obrony stanowiska Kościoła w sprawie homoseksualizmu
•	 poprzez przedstawienie homoseksualizmu jako niemoralnego i prowadzące-

go do zepsucia społeczeństwa
•	 postuluje się przeciwdziałanie „promocji zboczeń”
•	 jeśli pojawia się razem z  retoryką postępową, może służyć pokazaniu, że 

w „nowoczesnej” religii jest miejsce na akceptację homoseksualizmu

Występowanie
Wyborcza.pl 
w 2010 roku

Guardian.co.uk
w 2010 roku

Wyborcza.pl 
w lutym 2013 roku

Guardian.co.uk
w lutym 2013 roku

TAK
(1,97%)

TAK
(3,87%)

TAK
(3,65%)

TAK
(7,01%)
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RETORYKA: antykolonialna
Kontekst, w jakim się 
pojawia

Występuje najczęściej przy okazji tematów dotyczących dyskryminacji homosek-
sualistów w niezachodnich krajach. Najczęściej pojawia się wtedy, gdy przytacza-
ne są przykłady z krajów, w których religią dominującą jest islam, bądź gdy mówi 
się o Afryce. 

Cechy charakterystyczne •	 Głównym przekonaniem, leżącym u podłoża tej retoryki, jest teza, że kraje nie-
zachodnie charakteryzują się inną niż zachodnie kulturą oraz mentalnością, i że 
należy to uszanować. Ów szacunek ma się objawiać poprzez nienarzucanie im 
wzorców i zachowań zachodnich, w tym także homoseksualizmu, który defi-
niowany jest tutaj nie jako wrodzona cecha, ale jako konstrukt kulturowy.

Cechy charakterystyczne •	 Niekiedy wręcz potępia się tutaj akcje antydyskryminacyjne podejmowane 
przez aktywistów ruchu LGBT w innych (tj. niezachodnich) krajach. 

•	 Jeśli pojawia się w towarzystwie retoryki postępowej, zawiera przekonanie, 
że opisywane kraje z  biegiem czasu same na drodze postępu, stopniowej 
ewolucji lokalnych poglądów i w zgodzie z panującą w danym kraju tradycją 
kulturową i religijną, bez „pomocy” Zachodu zmienią swoje podejście do ho-
moseksualizmu (w stanie idealnym będzie ono zbliżone do tego panującego 
w rozwiniętych demokracjach zachodnich).

Rama konceptualna pluralizm kulturowy

Specyficzne wyrażenia 
językowe i typowe 
wypowiedzi

•	 neokolonializm (neocolonialism) 
•	 zaimportowane z zachodu (western-imported) 
•	 komercjalizacja stylu życia gejów (commercialisation of gay lifestyle) 
•	 różnice kulturowe (cultural difference) 
•	 zderzenie kultur (culture clash) 

Stosunek do medium raczej pozytywny

Tropy, figury i inne zabiegi 
retoryczne

•	 porównania
•	 metonimie 

Cele, przesłanie •	 deklarowana obrona krajów niezachodnich przed „neokolonizacją”
•	 próba pokazania piszącego jako osoby tolerancyjnej i wrażliwej kulturowo 
•	 często jest racjonalizacją praktyk dyskryminacyjnych występujących w opi-

sywanych krajach

Występowanie
Wyborcza.pl 
w 2010 roku

Guardian.co.uk
w 2010 roku

Wyborcza.pl 
w lutym 2013 roku

Guardian.co.uk
w lutym 2013 roku

TAK
(0,05%)

TAK
(2,0%) NIE

TAK
(0,37%)
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RETORYKA: wyboru
Kontekst, w jakim się 
pojawia

Może pojawić się w każdej dyskusji dotyczącej homoseksualizmu.

Cechy charakterystyczne •	 Opiera się na przekonaniu, że homoseksualizm jest kwestią wyboru, stylem 
życia (podważa się tutaj tezę o wrodzoności homoseksualizmu).

•	 Pod pozornie neutralnym założeniem o tym, że homoseksualizm jest kwestią 
wyboru, kryje się przekonanie, że jest to „zły” wybór i dokonujące go oso-
by powinny się liczyć z konsekwencją takiej decyzji (usprawiedliwiać ma to 
praktyki dyskryminacyjne stosowane wobec homoseksualistów).

Rama konceptualna normy społeczne

Specyficzne wyrażenia 
językowe i typowe 
wypowiedzi

•	 homoseksualny styl życia (gay life style) 

Stosunek do medium nieznany

Tropy, figury i inne zabiegi 
retoryczne

•	 porównania

Cele, przesłanie •	 próba legitymizacji praktyk dyskryminacyjnych stosowanych wobec homo-
seksualistów

Występowanie
Wyborcza.pl 
w 2010 roku

Guardian.co.uk
w 2010 roku

Wyborcza.pl 
w lutym 2013 roku

Guardian.co.uk
w lutym 2013 roku

TAK
(1,35%)

TAK
(1,74%)

TAK
(0,52%)

TAK
(0,16%)

RETORYKA: wyższości
Kontekst, w jakim się 
pojawia

Może pojawić się w każdej dyskusji dotyczącej homoseksualizmu, ale zwykle jest 
odpowiedzią na komentarze bądź artykuły porównujące homoseksualistów i hete-
roseksualistów.

Cechy charakterystyczne Zawiera przekonanie o tym, że homoseksualiści wyróżniają się na tle heterosek-
sualnej większości i posiadają cechy, które powodują, że są od nich w pewnych 
kwestiach lepsi – odnoszą większe sukcesy w pracy, gdyż są ambitniejsi, charak-
teryzuje ich większa dbałość o zdrowie i wygląd itp.

Rama konceptualna wizerunek homoseksualistów

Specyficzne wyrażenia 
językowe i typowe 
wypowiedzi

•	 homoseksualiści osiągają więcej
•	 w przeciwieństwie do hetero – homo…

Stosunek do medium nieznany
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Tropy, figury i inne zabiegi 
retoryczne

•	 porównania
•	 synekdochy

Cele, przesłanie •	 próba zbudowania pozytywnego wizerunku przedstawicieli mniejszości sek-
sualnych

Występowanie
Wyborcza.pl 
w 2010 roku

Guardian.co.uk
w 2010 roku

Wyborcza.pl 
w lutym 2013 roku

Guardian.co.uk
w lutym 2013 roku

TAK
(0,28%)

TAK
(0,40%)

TAK
(0,89%)

TAK
(0,68%)

RETORYKA: podwójnie wykluczeni
Kontekst, w jakim się 
pojawia

Może pojawić się w każdej dyskusji dotyczącej homoseksualizmu.

Cechy charakterystyczne •	 Odwołujący się do tej retoryki dążą do zwrócenia uwagi na fakt, że mimo iż 
mówi się o „kwestiach mniejszości seksualnych”, to tak naprawdę dyskusję 
tę zawęża się zwykle do rozmowy o gejach, niekiedy tylko włączając do de-
baty sprawy związane z lesbijkami, zaś zupełnie wyłącza się z niej biseksu-
alistów i transseksualistów.

•	 Dominuje tutaj przekonanie, że biseksualiści i  transseksualiści, a  niekiedy 
również i lesbijki, są ofiarami podwójnego wykluczenia – zarówno ze strony 
heteroseksualnej większości, jak i środowisk LGBT. 

Rama konceptualna moralność (sprawiedliwość społeczna)

Specyficzne wyrażenia 
językowe i typowe 
wypowiedzi

•	 zapomniani
•	 ignorowani
•	 zawężona dyskusja

Stosunek do medium Raczej pozytywny, choć gazetom zarzuca się, że nie interesują się one 
w wystarczającym stopniu kwestiami biseksualistów i transseksualistów.

Tropy, figury i inne zabiegi 
retoryczne

•	 hiperbolizacje 
•	 porównania 

Cele, przesłanie •	 próba „uwidocznienia” transseksualistów, biseksualistów bądź lesbijek

Występowanie
Wyborcza.pl 
w 2010 roku

Guardian.co.uk
W 2010 roku

Wyborcza.pl 
w lutym 2013 roku

Guardian.co.uk
w lutym 2013 roku

TAK
(0,28%)

TAK
(1,35%)

TAK
(0,05%)

TAK
(0,33%)


