
                    nr 198 - MARZEC 2013   15

  W przedostatni dzieñ lutego S¹d Naj- 
wy¿szy Kanady wyda³ wyrok w spra-
wie niejakiego Williama Whatcotta 
z Saskatchewan, okreœlaj¹c przy oka-
zji, na czym polega ró¿nica miêdzy 
wolnoœci¹ s³owa a mow¹ nienawiœci. 
 William Whatcott – którego sprawa, 
zanim zapad³ wyrok ostateczny, ci¹g-
nê³a siê ³adnych parê lat – od dawna 
czu³ siln¹ niechêæ do gejów. Uczucie
to spotêgowa³o siê z pocz¹tkiem obec-
nego stulecia, gdy Whatcott uwierzy³ 
któregoœ dnia, ¿e jest chrzeœcijaninem,
w zwi¹zku z czym powinien wystê-
powaæ czynnie przeciwko grzeszni-
kom, bo tak, jego zdaniem, nakazuje
religia, do której siê zapisa³. Zacz¹³ 
wiêc przyjmowaæ rolê ulicznego kaz-
nodziei, potêpiaj¹cego homoseksua-
lizm, ale wkrótce – niezadowolony 
widaæ z iloœci s³uchaczy– zmieni³ spo-
sób dzia³ania: zaj¹³ siê produkcj¹ an-
tygejowskich ulotek, które wtyka³ lu-
dziom do skrzynek na listy. Cztery 
osoby poczu³y siê ura¿one treœci¹ pod-
rzucanych im przez Whatcotta w la-
tach 2001-2002 druków, które wed³ug
nich narusza³y obowi¹zuj¹cy w Sas-
katchewan kodeks praw cz³owieka 
(Saskatchewan Human Rights Code), 
jak i kanadyjski kodeks karny (art. 318, 
319 i 329), który zabrania propagandy 
nienawiœci w jakiejkolwiek formie.
  Trybuna³ praw cz³owieka uzna³ ich 
racje i skaza³ homofoba na zap³acenie
im 17500 dolarów tytu³em zadoœæ-
uczynienia za nêkanie pismami zawie-

raj¹cymi mowê nienawiœci. Whatcott 
nie zgodzi³ siê z wyrokiem i sprawa 
trafi³a do S¹du Apelacyjnego Saska-
tchewan, który uzna³, ¿e treœæ ulotek 
nie jest mow¹ nienawiœci, i uchyli³ 
poprzednie orzeczenie. Komisji praw 
cz³owieka pozostawa³o odwo³aæ siê 
od tej decyzji do s¹du najwy¿szej in-
stancji.
  S¹d Najwy¿szy Kanady uzna³, ¿e 
wyrok skazuj¹cy by³ uzasadniony, 
chocia¿ nie we wszystkim. Ulotki, za-
wieraj¹ce kopie og³oszeñ z pism ge-
jowskich i odrêczne dopiski Whatcot-
ta, ¿e homoseksualizm nie powinien 
byæ w Saskatchewan legalny, czy te¿ 
domagaj¹ce siê zakazu zatrudniania 
gejów i lesbijek jako nauczycieli, 
s¹ zdaniem s¹du obraŸliwe, ale nie 
s¹ mow¹ nienawiœci. Natomiast te, 
w  których wystêpuj¹ okreœlenia typu 
„brudny”, „ohydny”, a geje nazywani 
s¹ roznosicielami chorób, seksualnymi 
na³ogowcami, drapie¿nikami i pedo-
filami – tak. W zwi¹zku z tym s¹d 
w Ottawie zdecydowa³, ¿e Whatcott 
musi zap³aciæ dwóm osobom 7500 
dolarów
  Uwa¿aj¹cy siê za chrzeœcijanina 
przeœladowca gejów oœwiadczy³ po 
wyroku, tonem znajomym Polakom, 
¿e bêdzie nadal pod¹¿a³ za g³osem 
Boga, i za nic ma orzeczenie „siedmiu 
socjalistów w czarnych togach, którzy 
myœl¹, ¿e s¹ m¹drzy”. Ale mo¿e sobie 
pogadaæ – wyrok na pewno bêdzie 
wyegzekwowany.

  Przy rozpatrywaniu sprawy sêdzio-
dziowie S¹du Najwy¿szego dokonali 
przegl¹du kodeksów praw cz³owieka 
uchwalonych we wszystkich kanadyj-
skich prowincjach zauwa¿aj¹c, ¿e po-
mimo zgodnoœci z konstytucj¹, nie-
które z tych zbiorów przepisów praw-
nych s¹ w pewnych punktach nazbyt 
ogólne, co pozwala na znaczn¹ do-
wolnoœæ ich interpretacji. Przyk³adem
jest zapis w kodeksie Saskatchewan, 
który za mowê nienawiœci uznaje wy-
powiedzi „radykalne, poni¿aj¹ce albo 
uw³aczaj¹ce godnoœci poszczególnego 
cz³owieka lub grupy osób”. Dla jedne-
go s¹du u¿ywane przez oskar¿onego
zwroty by³y radykalne, dla drugiego 
radykalnie nie by³y.
  W zwi¹zku z tego rodzaju w¹tpli-
woœciami S¹d Najwy¿szy sprecyzo-
wa³, jakiego rodzaju wypowiedzi po-
winny byæ uznane za mowê niena-
wiœci. S¹ to, wed³ug maj¹cych moc 
prawn¹ wytycznych S¹du Najwy¿sze-
go, wyst¹pienia „zmierzaj¹ce do mar-
ginalizowania jednostek na podstawie 
ich przynale¿noœci do jakiejœ grupy. 
[...] Mowa nienawiœci (hate speech) 
zmierza do wywo³ania emocjonalnej 
udrêki cz³onków danej grupy. Mo¿e 
te¿ wp³ywaæ na postawy spo³eczne. 
Jeœli jakaœ grupa ludzi uznawana jest 
za ni¿sz¹ od innych, z³o¿on¹ z pod-
ludzi albo niepraworz¹dn¹, ³atwiej j¹ 
os¹dzaæ i odmawiaæ uznania ich rów-
nych z innymi praw. [...] Mowa nie-
nawiœci stanowi podwalinê poŸniej-

szych, zmasowanych ataków na po-
datne na wrogie im wyst¹pienie gru-
py. Zakres takich ataków obejmuje 
dyskryminacjê, ostracyzm, segregacjê, 
akty przemocy (hate crimes), a¿ po – 
w przypadkach ekstremalnych – za-
bójstwo”.
   S¹d Najwy¿szy Kanady uzna³, ¿e 
w wolnym demokratycznym spo³e-
czeñstwie wolnoœæ ekspresji musi ule-
gaæ ograniczeniu, kiedy osi¹ga poziom 
nienawiœci. I tak – mówi najwy¿sza 
instancja prawna – w pojêciu wolnoœci 
s³owa mieszcz¹ siê bez ¿adnych za-
strze¿eñ „...polityczne wypowiedzi, 
które wnosz¹ jakiœ wk³ad do naszej 
demokracji, dopinguj¹c do rozwa¿e-
nia postulowanych przez grupy opo-
zycyjne zmian. Przeciwstawna temu 
jest mowa nienawiœci, która wyklucza 
mo¿liwoœæ dialogu, utrudniaj¹c lub 
uniemo¿liwiaj¹c atakowanym grupom
mo¿liwoœæ odpowiedzi. Punkt 14 ko-
deksu okreœla w³aœciwe rozumienie
wolnoœci s³owa, chroni¹c prawo do 
politycznych dysput. Wykluczone s¹
jedynie ekstremalne, krañcowe wy-
powiedzi, które nie wnosz¹ ¿adnego 
wk³adu do wartoœci zawartych w po-
jêciu wolnoœci s³owa”.

  Problem z ustaleniem ró¿nicy miê-
dzy wolnoœci s³owa a mow¹ nienawiœci 
ma Polska. Problem ten, wed³ug mnie, 
bierze siê st¹d, ¿e po dwudziestu paru 
latach od wprowadzenia demokracji, 
na polskich politykach, intelektualis-
tach, instytucjach pañstwowych wci¹¿
ci¹¿y pamiêæ komunizmu, która pa-
rali¿uje ich dzia³ania prawne obaw¹ 
przed pos¹dzeniem o sentyment do 
zamordyzmu tamtego ustroju. Wsku-
tego tego demokracja zdaje siê byæ 
rozumiana – i to zarówno przez po-
lityków maj¹cych wp³yw na kszta³t 
pañstwa, jak i tzw. szarych obywateli –
jako ustrój, w którym wszystko wol-
no. Przede wszystkim, powo³uj¹c siê
na wolnoœæ s³owa, mo¿na manifesto-
waæ ile wlezie swoje fobie – wrogoœæ 
do innych narodowoœci, do ludzi o in-
nych pogl¹dach politycznych, innych 
orientacji seksualnych, do wyznaw-
ców innej religii i osób niewierz¹cych, 
a wiêc wrogoœæ do wszelkiej innoœci.  
I jakby ma³o kto w Polsce ma odwa-
gê powiedzieæ g³oœno i wyraŸnie, ¿e 
wolnoœæ s³owa ma swój limit. Ma³o 
kto chce ryzykowaæ wys³uchiwanie 
wrzasków skrajnych nacjonalistów, ¿e
jest komuchem, lewakiem czy – co 
ma swój wiadomy podtekst – nie-Po-
lakiem, któremu nacjonalizm odma-
wia równych praw.
  Oto na przyk³ad przedstawiony na 
portalu gazeta.pl raport Nacjonaliœci 
rosn¹ w si³ê. Coraz wiêcej przemocy, 
oparty na Brunatnej Ksiêdze 2011-
2012, w której „zaprezentowano ³¹cz-
nie ponad 600 przypadków profanacji 
cmentarzy ¿ydowskich, zastraszania, 

pobiæ, publicznego wzywania do nie-
nawiœci na tle rasowym i etnicznym”. 
Raport opatrzony jest zdjêciami pol-
skich faszystów, które pozostawiaj¹ 
ma³o w¹tpliwoœci, jak prawo powin-
no zareagowaæ na rasistowskie i kse-
nofobiczne wyst¹pienia. Ale na przy-
k³ad prof. Janusz Czapiñski, psycho-
log spo³eczny, uwa¿a ¿e „jeœli nie 
chcemy zmieniaæ prawa w czêœci do-
tycz¹cej dyskryminacji, to niewiele da 
siê zrobiæ”. To tak, jakby w polskim 
kodeksie karnym nie istnia³ artyku³ 
256 („Kto publicznie propaguje fa-
szystowski lub inny totalitarny ustrój 
pañstwa lub nawo³uje do nienawiœci 
na tle ró¿nic narodowoœciowych, et-
nicznych, rasowych, wyznaniowych, 
albo ze wzglêdu na bezwyznaniowoœæ,
podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci 
do lat 2”) i art. 257 („Kto publicznie 
zniewa¿a grupê ludnoœci albo poszcze-
góln¹ osobê z powodu jej przynale¿-
noœci narodowej, etnicznej, rasowej, 
wyznaniowej albo z powodu jej bez-
wyznaniowoœci lub z takich powo-
dów narusza nietykalnoœæ cielesn¹ in-
nej osoby, podlega karze pozbawienia 
wolnoœci do lat 3”).
  Dalej odzywa siê w Januszu Cza-
piñskim demokratyczny neofita, gdy 
mówi: „Mo¿na oczywiœcie poci¹gn¹æ 
do odpowiedzialnoœci oficjalnie uka-
zuj¹ce siê tytu³y prasowe – gdy poja-
wiaj¹ siê w nich wyraŸne zachêty do 
dyskryminowania tzw. obcych. Ale to 
te¿ delikatna sprawa, bo latwo o pos¹-
dzenie o cenzurê i ograniczenie wol-
noœci s³owa”. A w³aœnie ¿e nie, wcale
nie jest to delikatna sprawa. To tylko 
wspomniany wy¿ej strach przed na-
ra¿eniem siê na oskar¿enie o komu-
nistyczne ci¹goty, ka¿e byæ Januszowi 
Czapiñskiemu delikatnym w mówie-
niu o egzekwowaniu prawa. 
  Stanowisko wobec mowy nienawiœ-
ci okreœla, panie profesorze, Interna-
tional Bill of Human Rights, jak nie-
oficjalnie nazywa siê zbiór ONZ-ow-
skich deklaracji i paktów praw oby-
watelskich i politycznych, jak rów-
nie¿ postanowienia europejskie, w tym 
Recomendacja R (97) 20 Komitetu 
Ministrów Rady Europy w kwestii 
„wypowiedzi szerz¹cych nienawiœæ”, 
ze szczególnym uwzglêdnieniem wy-
powiedzi w mediach. Jeœli Polska ma 
byæ postrzegana jako kraj przynale¿¹-
cy bez ¿adnych zastrze¿eñ do wspól-
noty pañstw demokratycznych, prawo 
powinno byæ stanowczo przestrzega-
ne, bez ogl¹dania siê na utrwalone 
pogl¹dy, stereotypy, strachy i przes¹-
dy choæby i znacznej czêœci narodu 
– tej zaskoczonej tym, ¿e w demokra-
cji mniejszoœciom nale¿¹ siê takie 
same prawa jak wszystkim, i zamiast 
siedzieæ cicho jak mysz pod miot³¹, 
domagaj¹ siê one poszanowania swo-
jej innoœci.
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