Mituri şi prejudecăţi despre genetică şi homosexualitate
Douglas Abbott, Ph.D.1

Traducere şi adaptare din limba engleză de Bogdan Mateciuc

Pentru a înţelege corect argumentul genetic al celor care afirmă că homosexualitatea este
înnăscută, este necesară să înţelegem întâi conceptele de bază ale geneticii comportamentale.
Interacţiunea dintre natură şi mediu este deseori greşit înţeleasă de către publicul larg sau de
către cei ce în mod naiv interpretează eronat titluri de ziare de genul „S-a descoperit gena
răspunzătoare de comportamentul X”.
Genetica comportamentală (GC) reprezintă studiul influenţelor genetice asupra
comportamentului uman. Această ştiinţă studiază „felul în care genele, acţionând în anumite
medii, influenţează comportamentul” (Baker, 204, pag. 17). „Comportamentul” se referă la
„acţiuni şi chiar emoţii sau stări observabile”, putând fi „automate, inconştiente sau
instinctuale” (Baker, 2004, p. 2-3). Într-un sens mai larg, chiar şi „personalitatea” este un
comportament.
Mediul şi biologia
Genetica comportamentală admite întotdeauna influenţele genetice şi cele de mediu asupra
comportamentului – nu se afirmă niciodată că „una sau cealaltă este omnipotentă” (Plomin et
al., 1980, pag. 374). Cu ajutorul statisticii probabilistice, cercetătorii estimează contribuţiile
comparative ale genelor şi ale mediului în formarea unui comportament.
Acum, se pune întrebarea, ce este acela „mediu”? Mediul este orice influenţă non-genetică,
inclusiv din partea unor entităţi biologice interne, cum ar fi substanţele nutritive, bacteriile,
viruşii sau medicamentele (Baker, 2004). Mediul include toate forţele care acţionează asupra
persoanei (din exterior), de genul viaţă de familie, colegi, mass-media, variaţii de climă şi
dezastre naturale, boli şi războaie.
Aceste forţe ale mediului interacţionează cu factorii genetici încă din momentul conceperii,
până la moarte.
Acum, ce este o genă? O genă este un segment de ADN – cu sute sau mii de nucleotide – care
par să acţioneze concertat într-o anumită manieră. Genele acţionează în două feluri principale:
coordonează formarea proteinelor şi activează sau dezactivează alte gene (Plomin et al, 1980).
De exemplu, un băiat moşteneşte anumite gene pentru abilităţi sportive superioare, de tipul
unei capacităţi pulmonare sau a unei mase musculare mai mari. El ar putea fi un bun
alergător, înotător sau ciclist. Totuşi, părinţii lui sunt săraci, iar el are puţine şanse să practice
un sport. De asemenea, părinţii nu participă şi nu practică nici eu nici un sport. Preferă mersul
la iarbă verde, vânatul şi pescuitul atunci când au timp şi bani. Ca adolescent, băiatul trebuie
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să-şi ia o slujbă part-time şi să meargă la şcoală. Nu prea are timp pentru alte activităţi. Astfel,
nu aleargă nici măcar un kilometru, nu înoată şi nici nu câştigă triatlonul!
Studiile influenţelor genetice asupra atracţiilor homosexuale
Să trecem acum la subiectul analizei noastre: presupusa bază genetică a homosexualităţii.
„Există în principiu trei feluri de analize pentru a demonstra baza genetică [a
homosexualităţii]: studiile pe familii, studiile pe gemeni şi studiile pe adopţii (Lewontin et al.,
pag. 213; vezi şi Pattatucci, 1998, pag. 21).
Ideea de bază din toate aceste studii este aceea că dacă rudele prezintă atracţii homosexuale
peste nivelul populaţiei generale, atunci homosexualitatea trebuie să aibă o componentă
genetică. Scopul acestor studii este acela de a estima, prin statistici corelaţionale, influenţele
genetice asupra homosexualităţii.
Sfântul Graal îl constituie „gradul de moştenire”. Acest grad de moştenire reprezintă o
noţiune aparte în genetica comportamentală – un concept greu de înţeles de către majoritatea
oamenilor şi deseori greşit prezentat în presă. Acest concept se referă la urmărirea unei
trăsături la nivelul mai multor rude. De remarcat însă că „rudele seamănă între ele nu doar
pentru că au gene similare, ci şi pentru că împărtăşesc acelaşi mediu” (Lewontin et al., pag.
99). „Gradul de moştenire” reprezintă variaţia fenotipică proporţională (la o anumită
populaţie) care poate fi atribuită unei variaţii a genotipului (la o anumită populaţie). Cu alte
cuvinte, „gradul de moştenire descrie măsura în care diferenţele genetice dintre indivizii dintro populaţie generează o diferenţă fenotipică” (Plomin et al., 1980, pag. 224). Pentru
majoritatea oamenilor asemenea definiţii nu sunt uşor de înţeles.
Gradul de moştenire este indicat printr-o cifră de la 0 la 1. Valoarea 0 indică absenţa oricărei
contribuţii genetice la diferenţele individuale din fenotip, în timp ce valoarea 1 arată că
comportamentul (fenotipul) este determinat complet de către variaţiile genetice. De exemplu,
să presupunem că într-un studiu pe o familie, gradul de moştenire pentru homosexualitate este
de 0,40. Aceasta înseamnă că 40% din variaţia preferinţelor sexuale din acel grup familial
poate fi atribuită variaţiilor genetice, iar 60% din variaţia preferinţelor sexuale poate fi
atribuită diferenţelor de mediu.
Atenţie: Gradul de moştenire NU arată că pentru o anumită persoană, 40% din atracţiile ei
homosexuale se datorează geneticii, iar 60% mediului în care a crescut. Gradul de moştenire
poate indica numai probabilitatea ca ceva din ansamblul genetic al acelui eşantion, la acea
dată, să poată creşte şansele ca acea persoană (din acel grup familial) să devină homosexual.
Identificarea factorilor moşteniţi la indivizi
Studiile pe gemeni (identici şi fraternali) şi studiile pe adopţii sunt cele mai folosite studii
pentru a analiza gradul de moştenire. În principiu, un studiu pe gemeni lucrează astfel.
Gemenii identici (monozigotici) şi cei fraternali (dizigotici), la care cel puţin unul dintre cei
doi este homosexual, sunt recrutaţi prin intermediul publicaţiilor, siturilor sau a asociaţiilor de
homosexuali (Bailey & Dawood, 1998). Gemenilor voluntari li se cere să-şi identifice
preferinţele sexuale, fanteziile sexuale, etc. De obicei, rezultatele arată că acolo unde unul
dintre cei doi este homosexual, există 40-50% şanse ca şi celălalt să fie tot homosexual. Dacă
un geamăn fraternal este homosexual, atunci fratele său are 25% şanse să fie şi el homosexual.
Într-o familie care are un copil homosexual, un copil adoptat are numai 3-5% şanse să fie
homosexual – procent care corespunde procentului de homosexuali din societatea în
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ansamblu. Se trage astfel concluzia că homosexualitatea trebuie să fie ceva genetic, dat fiind
că legătura de sânge apropiată (mai multe gene comune) între fraţi face mai probabilă
existenţa homosexualităţii la ambii fraţi.
Într-un studiu ideal, gemenii identici ar fi separaţi la începutul vieţii lor şi crescuţi în familii
diferite. Acolo, dacă am vedea o concordanţă ridicată între cei doi fraţi, am putea atunci
presupune că homosexualitatea lor este determinată genetic. Însă chiar şi aceste studii au
limitările lor. Mai întâi, există foarte puţine (poate 6-10) perechi de băieţi homosexuali
crescuţi separat şi menţionaţi în literatura de specialitate. Reluarea studiului este aproape
imposibilă. În al doilea rând, cercetătorii au oferit puţine informaţii despre motivele şi
momentul separării fraţilor şi despre cine i-a crescut ulterior. Este posibil ca fraţii să fi fost
separaţi numai pentru câţiva ani şi să fi fost crescuţi de rude. De pildă, în multe studii IQ
făcute pe gemeni, gemenii separaţi au fost crescuţi de rude: părinţi divorţaţi, mătuşi sau unchi,
bunici – iar gemenii au avut interacţiuni ocazionale sau frecvente (Lewontin et al., 1984).
Astfel, mediile psihosociale, economice şi ideologice pot fi mult mai similare decât ne-am
aştepta.
Chiar dacă gemenii au fost crescuţi în aceeaşi casă, „există foarte multe dovezi că mediile
gemenilor monozigotici (identici) sunt mult mai similare decât cele ale gemenilor dizigotici”
(Lewontin et al., p. 214). Cu alte cuvinte, gemenii identici se îmbracă la fel sau se joacă
împreună mult mai des decât ceilalţi fraţi, sunt trataţi la fel de către profesori şi prieteni şi au
deci şanse să împartă acelaşi mediu.
Lipsesc datele despre influenţele de mediu
La toate aceste studii familiale, principala limitare o constituie absenţa informaţiilor detaliate
despre mediu: valorile sexuale ale familiei, mentalitatea socială şi politică a membrilor
familiei, expunerea la mass-media, incidenţa tulburărilor mintale la membrii familiei,
incidenţa abuzului, a incestului sau a neglijării, precum şi o examinare detaliată a relaţiilor
părinţi-copii. La majoritatea acestor studii, factorii de mediu nu sunt cuantificaţi într-o măsură
suficient de adecvată pentru a putea spune că mediul nu reprezintă un factor important pentru
homosexualitate. Aceasta este cea mai serioasă limitare a studiilor care analizează gradul de
moştenire.
Parametrii gradului de moştenire au şi alte limitări. Estimările nu sunt cifre constante, ci se
pot schimba în timp şi de la o populaţie la alta. Sunt necesare multe eşantioane numeroase
pentru a putea obţine estimări credibile. Aşa ceva rareori are loc. Gradul de moştenire
reprezintă un parametru al populaţiei, asemenea unei medii. Înălţimea medie a unei populaţii
nu ne poate spune nimic despre înălţimea unei anumite persoane. La fel, un grad de moştenire
nu ne poate spune nimic de ce o anumită persoană este homosexual. De asemenea, gradul de
moştenire nu poate fi folosit pentru a prezice cine va fi homosexual sau lesbiană.
O altă limitare a acestor studii este însăşi autorul. Majoritatea acestor studii sunt realizate de
homosexuali care au un anumit interes faţă de rezultate. A patra problemă o reprezintă
folosirea de eşantioane partinice. Voluntarii din asociaţiile de homosexuali pot participa
numai dacă au un frate homosexual. Chiar şi activiştii homosexuali, cum ar fi Michael Bailey
(în Bailey & Dawood, 1998), admit: „Dacă, de exemplu, un geamăn homosexual care vede un
anunţ pentru un studiu nu se grăbeşte să sune, dacă fratele său este heterosexual, atunci
aceasta ar putea genera o părtinire dependentă de concordanţă” (pag. 10).
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Ultima limitare este faptul că „corelaţia nu indică nici o cauzalitate”. Estimările gradului de
moştenire reprezintă corelaţii indiferent de testul statistic folosit, fie el ANOVA sau analiza
drumului. Corelaţiile nu pot elimina problema unor terţe variabile: aceea că există ceva,
neobservat şi necuantificat, care generează această corelaţie.
Michael Rutter (2006) oferă un exemplu privind felul în care se desfăşoară cercetarea
genetică, folosind exemplul schizofreniei. Pe baza unei meta-analize a studiilor pe gemeni, el
afirmă: „Procentul de concordanţă pentru schizofrenie la perechile de gemeni monozigotici a
fost [în medie] de 41-65%, comparativ cu 0-28% la perechile de gemeni dizigotici, generând
o estimare a gradului de moştenire de aproximativ 80-85 la sută” (pag. 65). Aceasta înseamnă
că 80% din variaţie pentru schizofrenie – la o anumită populaţie şi la un anumit moment în
timp – se datorează variaţiei genetice din eşantionul de populaţie. Aceasta nu arată că 80%
dintre motivele pentru care o anumită persoană este schizofrenică ar fi de natură genetică.
Sensul este acela că probabil există „ceva” transmis de la părinţi la copii prin anumite
mecanisme genetice, care sporesc şansele ca acel copil să aibă schizofrenie. Acest „ceva” –
gena ascunsă – nu a fost niciodată identificată.
Am să dau un alt exemplu de grad de moştenire. Potrivit lui Samuel Cartwright,
„drapetomania” este o boală care se poate moşteni. Studiile sale au fost publicate în New
Orleans Medical and Surgical Journal. El a examinat câteva grupuri mici de familii de negri,
atât nucleare, cât şi extinse, şi a înregistrat incidenţa acestui comportament „anormal”.
Cartwright nu a folosit statistica corelaţională, însă putem presupune că indicatorul de
moştenire pentru această boală s-ar situa la 0,50 – similar cu indicatorul pentru
homosexualitate identificat de Michael Bailey. Aceasta înseamnă că fenotipul bolii – teamă,
anxietate şi o nevoie disperată de a fugi – se datorează probabil genelor. S-a considerat la un
moment dat că această boală stă la baza tentaţiei negrilor de a fugi de pe plantaţii. În 1851, dr.
Cartwright a propus un tratament pentru manifestarea acestei afecţiuni genetice: „scoaterea cu
biciul a demonilor”, la cel mai mic semn de comportament straniu al sclavului. Astfel,
corecţia exterioară poate doar să amelioreze boala, dar nu o poate vindeca întrucât ea este
genetică.
Un alt exemplu. Să presupunem că fac un studiu despre gradul de moştenire al genei
„reuşitei”. Aceasta este o genă importantă. Gena ar indica dacă vei primi o educaţie bună şi
vei obţine un post bine plătit. Voi analiza toate familiile tale, nucleare şi extinse, inclusiv verii
primari. Aş descoperi probabil că o mulţime de oameni din sistemul tău familial par să aibă
gena „reuşitei”, pentru că indicatorul de moştenire a ieşit 0,72. Remarcabil: ce efect genetic
puternic! Eşti foarte norocos să faci parte dintr-un lot cu o incidenţă aşa mare a genei
„reuşitei”. Însă, desigur, nimeni nu studiază gradul de moştenire al trăsăturilor bune,
sănătoase sau pozitive, aşa că nu vei ştii niciodată că ai o asemenea genă a reuşitei.
Natura şi formarea
Să trecem la subiect: Este rezonabil să presupunem că comportamentul sexual – în toate
manifestările lui – este condus de activitatea multor, posibil sute de gene. Însă tipul specific şi
exact de expresie sexuală este influenţat şi de nenumărate forţe de mediu care interacţionează
cu genele într-o manieră complexă (Hubbard, 1997; Ridley, 2003). Cu excepţia unor anomalii
fizice rare (cum ar fi boala Huntington) astăzi nu avem nici o dovadă că există o legătură
cauzală directă între o genă şi un comportament psihosocial complex de genul preferinţei
sexuale (Collins, 2006). Aceasta nu este părerea mea idiosincretică, ci ceea ce se afirmă în
orice carte de genetică comportamentală sau biologie moleculară, iar autorii vor fi unanim de
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acord că în prezent nu există nici o „genă homo”. Lewontin et al. afirmă aceasta în mod
explicit:
„Până în prezent, nimeni nu a putut să coreleze vreun aspect al comportamentului social cu o
anumită genă sau cu vreun set de gene, şi nimeni nici măcar nu a sugerat vreun plan
experimental pentru a face aceasta. Astfel, toate afirmaţiile despre baza genetică a
caracteristicilor sociale ale omului sunt pur speculative, indiferent de cât de plauzibile pot
părea” (pag. 251).
Dr. Francis Collins (MD şi PhD), director al Proiectului Genomul Uman, a afirmat:
Există o componentă inevitabilă a moştenirii la toate comportamentele umane. Pentru nici
unul dintre ele, gradul de moştenire nu este predictiv... Un domeniu de un anumit interes
public este baza genetică a homosexualităţii. Dovezile arată că orientarea sexuală este
influenţată genetic, dar nu este înscrisă în ADN şi, indiferent de ce gene sunt implicate acolo,
ele reprezintă predispoziţii, nu predeterminări. (2006).
Stein (1999), psiholog, explică:
Genele în sine nu pot determina direct nici un comportament şi nici un fenomen psihologic. În
schimb, genele influenţează un anumit model din sinteza ARN, care la rândul lui influenţează
formarea dispoziţiilor psihologice şi expresia comportamentelor. Există multe intersecţii între
o genă şi o dispoziţie sau un comportament, şi chiar şi mai multe variabile între o genă şi un
model care implică atât gândirea cât şi comportamentul... Nimeni nu a prezentat dovezi care
să susţină o legătură simplă şi directă între gene şi orientarea sexuală.
Baker (2004), psiholog comportamentalist, este de aceeaşi părere:
Majoritatea caracteristicilor şi stărilor fizice, cum ar fi înălţimea, tensiunea arterială, greutatea
şi activitatea provin din mai multe gene care variază în activitate în funcţie de condiţiile de
mediu. La fel stau lucrurile şi cu toate comportamentele psihosociale complexe. Fiecare este
influenţat de mai multe gene care interacţionează cu numeroase influenţe de mediu... Din
păcate, mulţi oameni cred altceva. Ei cred că o genă controlează un comportament. Aceasta
reprezintă determinism genetic – credinţa că formarea unui organism este determinată
exclusiv de factori genetici. Determinismul genetic este o credinţă falsă. Ea provine din
neînţelegerea studiilor ştiinţifice... În realitate, cercetările nu au confirmat nici o
corespondenţă unu-la-unu între o genă şi un comportament uman. Comportamentul provine
din activitatea unor gene multiple, în contextul multiplelor influenţe de mediu extern (pag. 1718).
Doi cercetători, McInerney şi Rothstein, care au lucrat la Proiectul Genomului Uman, ne
avertizează atunci când interpretăm „cauzele” genetice ale comportamentului:
„Cum influenţează genele comportamentul? Nici o genă nu determină un anume
comportament. Comportamentele sunt trăsături complexe care implică mai multe gene care
sunt influenţate de o multitudine de alţi factori. Acest aspect este deseori ignorat de presa care
denaturează concluziile ştiinţifice despre funcţia genelor şi, din păcate, induc publicul în
eroare.” (2007).
Antropologul evoluţionist Sarah Blaffer Hardy adaugă:
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Natura nu poate fi separată de învăţare [formare, n.tr.], deşi gândirea noastră ne face să
împărţim lumea în maniera aceasta... Comportamentele complexe, cum ar fi învăţarea, în
special atunci când sunt legate de emoţii complexe cum este „dragostea”, nu sunt nici
prestabilite genetic şi nici produse de mediu înconjurător” (din cartea „Mother Nature”, citată
de Ridley, 2003, pag. 246).
Matt Ridley (2003) subliniază:
„Genele permit, nu obligă. Ele creează posibilităţi pentru organism, nu îi reduc opţiunile...
Noile posibilităţi sunt deschise către experienţe, nu fixate în avans. Genele nu limitează natura
umană aşa cum nici programele suplimentare nu limitează un calculator... Spre deosebire de
zei, genele sunt condiţionale. Ele funcţionează după logica dacă-atunci: dacă există un anumit
mediu, atunci apare o dezvoltare într-o anumită direcţie... Nu trebuie să ne fie teamă de gene.
Ele permit, nu obligă” (Ridley, pag. 250).
Pe scurt, nu există nici o dovadă că comportamentul homosexual este prescris la nivelul
creierului. Genele sunt structuri complexe de ADN care, prin procese de transcriere şi
translaţie, influenţează sinteza aminoacizilor în proteine mai mari care determină structura şi
funcţionarea celulei (How Genes Work, 2007; Schwartz & Azar, 1981). Activităţile sociale
complexe, cum ar fi comportamentul sexual, nu poate fi trasat direct către activitatea unei
singure gene (Parens, Chapman & Press, 2006; Peele, 1995; Rutter, 2006).
Mulţi oameni neinformaţi preiau viziunea simplistă a geneticii comportamentale: ei cred că o
genă controlează şi determină un anume comportament. Acest lucru este adevărat numai
pentru foarte puţine şi anormale stări fizice, cum ar fi boala Huntington, fibromul cistic, PKU
şi ahondroplazia (nanismul). Aceasta i-a făcut pe unii să creadă că există o genă a
alcoolismului, o genă a depresiei sau o genă a homosexualităţii. Totuşi, „genele nu acţionează
cu noi ca nişte maeştri păpuşari. Ele sunt structuri chimice care controlează producţia de
proteine; astfel, ele determină indirect comportamentul... Genele nu stabilesc destinul
nimănui” (Plomin et al., 1990, pag. 13). „E o simplificare grosolană să afirmi că o genă este
gena unui comportament. Fiecare genă determină una dintre proteinele implicate în procesul
interacţiunii între gene şi mediul înconjurător” (Hubbard & Wald, 1999, pag. 44).
Comportamentele psihosociale complexe, cum este şi preferinţa sexuală, nu sunt determinate
de o singură genă, ci de un proces gene-mediu care implică poate sute de gene care acţionează
în funcţie de factorii de mediu (Rutter, 2006). „Realitatea este aceea că până acum studiile nu
au confirmat nici o corespondenţă unu la unu între vreo genă şi un comportament social.
Comportamentul rezultă din activitatea mai multor gene, în contextul influenţelor mai multor
factori de mediu” (Baker, 204, pag. 18). Figura 1 ne arată cât de complexă este relaţia dintre
gene, mediu şi comportament (Diagramă adaptată după Plomin et al., 1980, pag. 7).
Dacă încă nu sunteţi convins că cercetătorii nu au găsit nici o „genă homo”, daţi-mi voie să vă
mai spun ceva despre genetica comportamentală. Să presupunem că izolaţi un segment de
ADN despre care credeţi că are legătură cu homosexualitatea. Puteţi fi foarte exact: 183.000
de perechi care compun o acea secţiune de ADN. „Gena” ar arăta ceva de genul secvenţei TA,
GC, TA, TA, GC, CG, AT, AT, AT, GC, GC, CG, TA…..Literele A, T, G şi C corespund
celor patru nucleotide care alcătuiesc ADN-ul: adenină, timină, guanină şi citozină. Acum
prelevaţi mostre de ADN de la nişte homosexuali şi analizaţi aceeaşi secvenţă de 183.000 de
perechi pe acelaşi cromozom. Comparaţi secvenţa de TA, CG, GC şi AT de-a lungul întregii
lungimi a genei homo. Surpriză: secvenţele de la cei 10 homosexuali nici măcar nu seamănă!
Unele porţiuni sunt similare, însă majoritatea sunt diferite.
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Figura 1: Interacţiunea natură-formare

Totuşi, nu renunţi. Îi recrutezi pe fraţii celor 10 homosexuali de la început. Le codezi
nucleotidele din aceeaşi poziţie de pe presupusa genă homo. Descoperi că secvenţele de ADN
ale fraţilor homo/non-homo sunt mai similare decât cele ale bărbaţilor homo/homo. Cu alte
cuvinte, secvenţa ADN a fraţilor nehomosexuali este mai similară cu cea a fraţilor lor
homosexuali decât cu cea a celorlalţi homosexuali! Mai încerci o dată. Recrutezi 20 de
homosexuali şi le codezi ADN-ul. Din nou, constaţi că există mai multe diferenţe decât
similarităţi la secvenţele de perechi între aceşti homosexuali. Nu renunţi – mai ceri fonduri şi
continui să cauţi. Cercetătorii au făcut ceea ce am descris eu, găsind rezultate numai pentru
câteva boli moştenite, cum ar fi hemofilia (Lippman, 1991). Hubbard a concluzionat că
majoritatea cercetătorilor cred că „secvenţele de bază pot varia foarte mult fără nici o
schimbare vizibilă la respectiva trăsătură/comportament” (1999, pag. 55; vezi şi Gianelli,
1990). Acest lucru este uimitor şi reduce considerabil şansele ca un studiu să descopere
presupusa genă homo.
O analiză a studiilor din trecut
Teoria genetică a homosexualităţii se întemeiază pe trei studii realizate la începutul anilor
1990 – toate având grave probleme în ceea ce priveşte metodologia, eşantionarea şi
interpretarea. Simon LeVay (1991) a disecat creierul a 19 bărbaţi homosexuali şi a 16 bărbaţi
presupuşi heterosexuali şi a constatat, în medie, o regiune uşor mai mică la nivelul
hipotalamusului (INAH-3) la bărbaţii homosexuali. El a sugerat că „orientarea sexuală are un
substrat biologic”. Există câteva erori majore la studiul său: (a) eşantion mic, (b) grup de
control necorespunzător, (c) nu există nici o evidenţă că zona INAH-3 din creier ar avea vreo
legătură cu preferinţele sexuale, (d) diferenţele puteau fi cauzate de SIDA, (e) studiul nu a fost
reprodus niciodată.
Michael Bailey şi Richard Pillard (1991) au tras concluzia că trebuie să existe o cauză
genetică a homosexualităţii atunci când au găsit o incidenţă mai mare a homosexualităţii la
fraţii identici decât la cei fraternali, şi o concordanţă (similaritate) şi mai mică la fraţii
adoptaţi. Aceste studii genetice cantitative au limitări similare. Mai întâi, este posibil ca
eşantionul să nu fi fost imparţial, din moment ce autorii studiului şi-au recrutat voluntarii prin
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anunţuri în revistele pentru homosexuali. În al doilea rând, asemenea studii necesită un
eşantion mare pentru a oferi estimări valabile în privinţa gradului de moştenire, dar
eşantioanele sunt de obicei reduse. În al treilea rând, factorii de mediu sunt aproape mereu
ignoraţi. În al patrulea rând, există serioase probleme de interpretare pentru că numai jumătate
dintre gemenii identici crescuţi în aceeaşi familie aveau un frate homosexual. Dacă genele ar
cauza homosexualitatea, atunci ambii fraţi ar fi trebuit să fie homosexuali. În al cincilea rând,
alte studii pe gemeni nu au confirmat afirmaţia autorilor cum că ar exista o puternică
componentă genetică pentru homosexualitate (vezi Hershberger, 1997).
Dean Hamer şi colegii săi (1993) au examinat o mică secţiune din cromozomul X la familiile
a 40 de bărbaţi homosexuali. Printr-o complicată analiză a pedigree-ului, Hamer a afirmat că
homosexualitatea se transmite pe linie maternă şi că este genetic legată de regiunea
cromozomului X cunoscută sub numele de Xq28. Concluzia sa a fost contestată de mai mulţi
autori (Baron, 1993). Dacă homosexualitatea ar fi o simplă trăsătură mendeliană (asemenea
culorii ochilor), atunci Hamer ar fi trebuit să găsească o incidenţă mai mare a homosexualităţii
la fraţi. Nu există nici o dovadă că secţiunea Xq28 are vreo legătură cu comportamentul
sexual! Hamer nu a evaluat acest marker genetic la bărbaţii heterosexuali din eşantion pentru
a vedea dacă şi ei îl au. Rice, Anderson, Risch şi Ebers (1999) au realizat un studiu similar,
dar mai mare (N=52) şi nu au găsit nici o bază pentru a afirma că homosexualitatea masculină
are vreo legătură cu gena legată de X. Studiul lui Hamer nu a fost niciodată reprodus. Astfel,
nici unul dintre aceste studii nu dovedeşte o cauzalitate directă între vreo genă şi complexul
comportament psihosocial al preferinţei sexuale (Dailey, 2003; Lasco, Jordan, Edgar, Petito &
Byne, 2002). Şi mai interesant este faptul că toate aceste persoane (LeVay, Bailey şi Hamer)
admit că cercetările lor nu dovedesc că ar exista o genă homo şi că mediul reprezintă un factor
major în homosexualitate!
Chiar dacă factorii biogenici au un efect slab, dar indirect, asupra orientării sexuale la unele
persoane, Valenstein (1998) explică:
Majoritatea pretenţiilor recente cum că s-a descoperit o genă responsabilă de alcoolism,
schizofrenie sau homosexualitate... s-au dovedit iluzorii... genele nu produc comportamente şi
nici stări psihice. Genele sunt purtătoare de instrucţiuni şi modele pentru producţia şi
combinarea aminoacizilor şi a proteinelor pentru a forma structuri anatomice.
Comportamentul şi caracteristicile mintale sunt însă produsul unei interacţiuni între structura
anatomică şi experienţă... Chiar şi acolo unde există o dovadă clară că un anumit
comportament sau stare este influenţată de factori genetici, aceasta reprezintă aproape
întotdeauna o predispoziţie, nu o certitudine... o predispoziţie nu este o cauză. (pag. 140-141,
224).
Chiar şi susţinătorii unei explicaţii genetice a homosexualităţii, cum ar fi Szuchman (2002),
acceptă faptul că dovezile ştiinţifice privind o cauză biologică a comportamentului
homosexual sunt „vizibil eronate, astfel încât nu există nici o opinie imparţială pentru sau
împotriva acestor factori [cauze biogenetice]... Încă nu avem nici o dovadă solidă a
influenţelor biologice asupra preferinţei sau orientării sexuale” (pag. 212). Activiştii
homosexuali Parker şi DeCecco (1995) afirmă că „cercetările privind posibila bază biologică
a preferinţei sexuale au eşuat în încercarea de a oferi o dovadă clară” (pag. 427).
Genele sau hormonii pot spori probabilitatea ca o anumită persoană să prezinte un anumit
temperament sau un comportament atipic sexului său. Aceste lucruri îl pot face pe un copil
mai vulnerabil la traume (abuz sexual, tată agresiv, respingere din partea celor de-o seamă).
La rândul lor, aceste sechele psihosociale ale copilului pot crea condiţiile prin care copilul să
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aleagă la un moment dat opţiunea homosexualităţii (Stein, 1999). Bancroft (1990) este de
părere că factorii biologici care pot influenţa orientarea sexuală „trebuie înţeleşi ca mai
degrabă interacţionând cu efectele învăţării sociale şi cognitive şi mai puţin ca având un efect
direct propriu” (pag. 109). Astfel, factorul genetic poate influenţa indirect orientarea sexuală,
dar nu există nici o dovadă a vreunei cauzalităţi directe între o genă homo şi comportamentul
homosexual.
Iată analogia gene-mediu oferită de Robert Plomin et al. (1980):
Un vas are nevoie şi de pânze [mediu] şi de carenă [gene]. „Comportamentul” unui vas
(viteză, capacitate de întoarcere şi direcţie) depinde de forma pânzelor şi a carenei. Sunt
importante forma aerodinamică a pânzelor, numărul şi mărimea lor, precum şi dispunerea lor.
De asemenea, importante sunt adâncimea, lăţimea, lungimea şi forma carenei. Evident, pentru
vase, nu poate exista nici un comportament fără pânze şi carenă, dar aceasta nu ne opreşte să
ne întrebăm despre contribuţiile independente ale designului pânzelor şi al carenei la
comportamentul vaselor... Comportamentul implică atât genele, cât şi mediul (pag. 359).
Totuşi, acest exemplu nu este perfect. Factorul lipsă din analogia lui Plomin este „căpitanul”
de la timona vasului. Căpitanul este liberul arbitru, libera alegere şi voinţa! Indiferent de
pânze (factorii de mediu) şi de forma carenei (predispoziţii genetice), căpitanul poate lua
decizii morale independent de pânze şi carenă. El poate fi constrâns de gene şi mediu – dar nu
este obligat de ele. Liberul arbitru intervine în multe ocazii, locuri şi momente, în
interacţiunea dintre gene şi mediu.
Poetul englez William Ernest Henley (1849-1903), în celebra sa poezie „Invictus”, a scris
acest vers deosebit: „Nu contează cât de strâmtă poarta, cât de tăios ascuţişul. Sunt stăpânul
destinului mele; sunt căpitanul sufletului meu”. Există dovezi clare că mulţi bărbaţi şi femei
îşi pot controla comportamentul sexual, luând decizii în privinţa preferinţelor lor sexuale.
Cred că dovada ipotetică a unui determinism genetic pentru homosexualitate este
supraapreciată. Majoritatea oamenilor nu posedă cunoştinţele necesare pentru a înţelege
studiile, ei fiind astfel induşi în eroare de activiştii homosexuali. Este evident faptul că factorii
de mediu joacă un rol major în comportamentul homosexual; altfel nu s-ar putea explica de ce
mii de bărbaţi şi femei au scăpat de homosexualitate.
Să luăm de pildă cazul lui Michael Glatze, fondatorul revistei Young Gay American,
producător de film, orator şi autor pro-homosexualitate şi lider binecunoscut al mişcării
homosexualilor. La vârsta de 14 ani credea că este homosexual, dar la vârsta de 30 de ani a
început să aibă îndoieli serioase în privinţa vieţii sale (Moore, 2007). El explică:
Neştiind pe nimeni cu care să pot discuta aceste întrebări şi îndoieli, m-am îndreptat către
Dumnezeu... Mi-a devenit clar că homosexualitatea ne împiedică să ne găsim adevăratul eu...
Conduceam o mişcare a păcatului şi a stricăciunii... Acum ştiu că homosexualitatea înseamnă
patimă şi pornografie la pachet. Nu voi mai lăsa niciodată pe cineva să încerce să mă
convingă de contrariul... Vindecarea de rănile produse de homosexualitate nu este uşoară –
ajutorul se găseşte greu. În cazul meu, ieşirea de sub influenţa filosofiei homosexuale a fost
cea mai eliberatoare, frumoasă şi uimitoare experienţă a vieţii mele... Cred că oamenii simt
intrinsec care este adevărul. Cred că tocmai de aceea Creştinismul îi sperie pe mulţi – le
reaminteşte de conştiinţa pe care o avem cu toţii. Ea ne spune ce este bine şi ce este rău, fiind
o călăuză cu ajutorul căreia putem creşte şi deveni mai puternici şi mai liberi (în Moore, 2007,
p.3-5).
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În încheiere, cred că dovada genetică pentru homosexualitate pur şi simplu nu există. Ea este
promovată în scopuri politice de activiştii homosexuali şi de susţinătorii lor. Aceasta este
propagandă, nu ştiinţă.
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Informaţii despre cercetarea şi terapia homosexualităţii: www.homosexualitate.ro – proiectul
Speranţă şi vindecare pentru homosexuali.
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