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Wstęp

Książka ta powstała na podstawie napisanej w 2010 roku pracy magisterskiej 

poświęconej prowadzonym w Internecie rozmowom dotyczącym homoseksu-

alizmu1. Mniejszości seksualne to jeden z tych tematów, które wciąż można uznać 

za budzące kontrowersje. Już pobieżna lektura gazet prezentujących różne opcje 

światopoglądowe pokazuje, jak wiele różnych opinii istnieje na temat tego zjawiska. 

Niezgoda panuje zarówno co do tego, czy homoseksualizm jest czymś wrodzonym, 

czy też pewną modą bądź dewiacją; czy jest zagrożeniem dla społeczeństwa i trady-

cyjnych wartości, czy też da się z nimi pogodzić; wreszcie wobec tego, czy mówiąc 

o mniejszościach seksualnych możemy mówić o dyskryminacji, a jeżeli tak, to kto 

faktycznie jest w tej sytuacji ofiarą – „pozbawiony pełni praw” homoseksualista, 

czy też przedstawiciel heteroseksualnej większości „zmuszany do akceptowania 

zboczeń”? Mimo tak różnych sposobów postrzegania tego zjawiska, rzadko zdarza 

się, aby w codziennych rozmowach dochodziło do artykulacji opinii o znacznym 

stopniu zróżnicowania czy rozbieżności. W większości przypadków ludzie unikają 

otwartego wchodzenia w konflikt z poglądami, o których wiedzą (lub chociaż przy-

puszczają), że mogą się z nimi w zasadniczy sposób nie zgadzać. Wyjątkiem jest, 

dająca złudne poczucie anonimowości, przestrzeń Internetu. 

Gdy przystępowano do badań, zainteresowanie budził głównie sposób, 

w jaki na temat homoseksualizmu wypowiadają się użytkownicy internetowych por-

tali dwóch gazet prezentujących zbliżone, liberalno-lewicowe poglądy na sprawy 

polityczne i społeczne, ale ukazujących się w różnych krajach – Polsce oraz Wielkiej 

Brytanii. Przypuszczano, że na obu badanych portalach – polskim Wyborcza.pl oraz 

brytyjskim Guardian.co.uk – pojawią się dwie grupy użytkowników: krytykujących 

1	 Temat homoseksualizmu na internetowych forach „Gazety Wyborczej” i dziennika „The Guardian”. Analiza 
dyskursu,	 praca	 magisterska	 napisana	 pod	 kierunkiem	 prof.	 Marka	 Czyżewskiego,	 Zakład	 Badań	 Komunikacji	
Społecznej,	Instytut	Socjologii,	Uniwersytet	Łódzki	2011.	Rozdziały	4	i	5	niniejszej	książki	powstały	3	lata	później.
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gejów i lesbijki bądź też stających w ich obronie, i że będą oni odwoływać się w swo-

ich komentarzach do różnych argumentów i chwytów retorycznych. Przyjęto rów-

nież wstępne założenie, iż pomiędzy poglądami prezentowanymi przez internautów 

na stronie dziennika „Gazeta Wyborcza” a tymi publikowanymi na portalu gazety 

„The Guardian” mogą pojawić się pewne różnice spowodowane m.in. różnymi roz-

wiązaniami prawnymi regulującymi kwestie dotyczące mniejszości seksualnych 

obowiązującymi w obu badanych krajach. Z uwagi na to, że w badaniu zdecydo-

wano się odwołać do metodologii teorii ugruntowanej, starano się jednak unikać 

przyjmowania wstępnych założeń, które mogłyby wpłynąć na sposób kodowania 

danych na wstępnym etapie analizy. 

W trakcie badania wyłoniła się centralna kategoria określona jako „re-

toryka” i zdefiniowana jako powtarzający się schemat retoryczny o charakterze 

perswazyjnym. Już wstępna analiza wybranych do badania portali pokazała, że 

kwestie związane z mniejszościami seksualnymi znacznie częściej i w większej 

różnorodności kontekstów poruszane były na stronie Guardian.co.uk. Okazało 

się również, że wypowiedziom na ten temat towarzyszyła zwykle większa liczba 

komentarzy pozostawianych przez odwiedzających portal internautów. Mając 

na uwadze mniejszą liczbę materiałów pochodzących z internetowego wydania 

„Gazety Wyborczej”, w badaniu zdecydowano się uwzględnić wszystkie te za-

mieszczone na obu stronach artykuły poruszające kwestie homoseksualizmu, któ-

re zostały przez użytkowników portali skomentowane co najmniej piętnaście razy. 

Zdecydowano się też na analizę materiałów pochodzących z okresu od stycznia do 

września 2010 roku, co zbiegało się w czasie z organizowanym w Warszawie w lip-

cu 2010 roku festiwalem mniejszości seksualnych EuroPride i zaowocowało częst-

szym poruszaniem tego tematu na portalu internetowym polskiego dziennika. 

Analiza schematów retorycznych stosowanych przez użytkowników obu 

portali w odniesieniu do kwestii homoseksualizmu pozwoliła na stworzenie mode-

lu, na który złożyło się dziewiętnaście różnych typów retoryk. Mnogość materiałów 

zebranych na stronach internetowych obu gazet pozwoliła na przeprowadzenie 

ich wstępnej analizy ilościowej. Ta z kolei umożliwiła ustalenie bazowych zależno-

ści między poszczególnymi typami retoryk w postaci ich współwystępowania lub 

następowania po sobie (sekwencyjności), co stało się jednym z niezakładanych 

wcześniej rezultatów badania. Uzyskany w ten sposób model sugerował, że ist-

nieje ograniczona liczba sposobów argumentacji dotyczących homoseksualizmu, 
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które ponadto w czasie rozmów poruszających tę kwestię układają się w przewi-

dywalne schematy. Trudno było jednak stwierdzić, na ile stwierdzenie takie jest 

uniwersalne i czy na przykład sposób prowadzenia takich rozmów nie zmieni się 

w czasie. Aby zweryfikować tę tezę, w lutym 2013 roku zdecydowano się przepro-

wadzić kolejne badanie. Uzyskane wyniki dowiodły, że wypracowany model wciąż 

znajduje zastosowanie w analizie materiałów zamieszczonych na polskim i brytyj-

skim portalu. Jednocześnie okazało się, że w niektórych nienawiązujących do te-

matu homoseksualizmu komentarzach użytkownicy stosowali zabiegi retoryczne 

podobne do tych będących częścią wypracowanego modelu badawczego. Pojawiło 

się więc pytanie, czy znalazłby on zastosowanie w rozmowach poświęconych kwe-

stiom innym niż mniejszości seksualne. Stąd też decyzja o przeprowadzeniu jesz-

cze jednej analizy, mającej na celu zweryfikowanie tej obserwacji. W tym ostatnim 

badaniu zdecydowano się uwzględnić artykuły poruszające kwestie mniejszości 

etnicznych i religijnych, m.in. Żydów, Cyganów i muzułmanów. Otrzymane wyni-

ki, szczegółowo opisane w ostatnim rozdziale, dają podstawy do twierdzenia, że 

opisywany model badawczy można zastosować także w odniesieniu do dyskusji 

prowadzonych na tematy inne niż homoseksualizm. 

W książce wielokrotnie, dla zilustrowania przytaczanych tez, pojawiają 

się cytaty pochodzące z wypowiedzi zamieszczonych na badanych portalach in-

ternetowych. W przypadku komentarzy pochodzących z polskiej strony Wyborcza.

pl zdecydowano się na pozostawienie ich oryginalnej pisowni i interpunkcji, zaś 

cytaty anglojęzyczne przetłumaczono starając się jak najwierniej oddać ich treść. 

W niektórych z przytaczanych wypowiedzi wytłuszczono dodatkowo niektóre frag-

menty, aby zwrócić uwagę czytelników na najważniejsze, zdaniem autorki, poru-

szane w nich kwestie.

Należy dodać, że w pracy pojawiają się głównie dwa rodzaje przypisów – 

standardowe, odnoszące się do literatury naukowej wykorzystanej w pracy, oraz 

takie, które dotyczą materiału badawczego. Te drugie zaczynają się nazwiskiem 

autora oraz tytułem artykułu, a zakończone są słowem „komentarz” oraz następu-

jącym po nim numerem odpowiadającym pozycji, jaką dany post zajmuje pod ar-

tykułem2. Czytelnicy zainteresowani dokładnym kontekstem, w jakim użyty został 

2	 Ponieważ	jednak	komentarze	nie	są	numerowane	na	portalach,	aby	uniknąć	pomyłek	w	przypisach,	dodano	
jeszcze	pseudonim	autora	cytowanej	wypowiedzi.	
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przytaczany cytat, mogą odnaleźć go, odwiedzając portale badanych gazet – do-

kładne adresy stron internetowych, na których znajdują się poszczególne artykuły, 

zostały podane w bibliografii. 

Z uwagi na liczbę i różnorodność wygenerowanych w badaniu retoryk i za-

chodzących między nimi relacji, stworzono dodatkowo dwa aneksy zawierające 

ich skrócone opisy. W dokumencie zatytułowanym „Aneks A” umieszczona została 

tabela stanowiąca zestawienie wszystkich dziewiętnastu retoryk i opisująca spo-

sób, w jaki używane są one w dyskusjach dotyczących homoseksualizmu. „Aneks 

B” zawiera zestawienie tych samych retoryk opatrzonych komentarzem odnośnie 

do sposobu, w jaki zostały one użyte w dyskusjach na temat mniejszości etnicznych 

i religijnych. Czytelnik znajdzie w nich skrótowe informacje dotyczące kontekstów 

ich użycia, charakterystycznych dla nich pojęć oraz technik perswazyjnych. 


