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  Dodatkowo, paradoksem jest to, ¿e 
to od¿egnywanie siê od komunizmu 
i deklaracje trzymania siê demokra-
tycznych zasad (ale trzymania siê de-
likatnie) prowadz¹ do tego, ¿e w tej
demokratycznej Polsce zarysowuje siê 
podzia³ na równych i równiejszych 
wobec prawa. W polskim kodeksie 
karnym nie ma jasnego zapisu chro-
ni¹cego mniejszoœæ seksualn¹ – les-
bijki, gejów, biseksualistów – chocia¿ 
mo¿na siê tu odnieœæ do artyku³ów 190 
i 212 oraz art. 216, którego pierwszy 
paragraf brzmi: „Kto zniewa¿a inn¹ 
osobê w jej obecnoœci albo choæby 
pod jej nieobecnoœæ, lecz publicznie 
lub w zamiarze, aby zniewaga do oso-
by tej dotar³a, podlega karze ograni-
czenia wolnoœci”. Nie znam jednak 
przyk³adu, ¿eby jakiœ „obroñca mo-
ralnoœci” wrzeszcz¹cy „Peda³y da ga-
zu!”(w jêzyku zwolenników takich ha-
se³ nazywa siê to „sprzeciwem wobec
promowania homoseksualizmu”) zo-
sta³ w Polsce poci¹gniêty z tego pa-
ragrafu do odpowiedzialnoœci karnej. 
Równi jakoby wobec prawa obywa-
tele musz¹ sami mobilizowaæ si³y 
przeciwko mowie nienawiœci, czego 
przyk³adem ostatnia akcja plakatowa 
przeciw homofobii „Rodzice, odwa¿-
cie siê mówiæ”.
  Ta akcja nie podoba siê pos³ance PiS 
Krystynie Paw³owicz: „Molestowanie, 
tak to mogê powiedzieæ. Jeœli ktoœ 
oswaja mnie z czymœ nienaturalnym, 
z czymœ, co jest patologiczne, a dla 
wielu ludzi obrzydliwe, to uwa¿am ¿e 
to jest molestowanie”. Trudno sobie 
wyobraziæ, ¿eby takie s³owa mog³y 
paœæ w parlamencie kraju rozwiniêtej 
demokracji.
  Na jedn¹ z najwiêkszych w Amery-
ce Pó³nocnej paradê równoœci w Van-
couver (Pride Parade) przychodz¹
ka¿dego roku tysi¹ce rodzin z dzieæmi 
(widzów ogó³em jest dobrze ponad pó³ 
miliona). S¹ tak oswojeni z tym, co
dla pos³anki Paw³owicz jest czymœ 
nienaturalnym, ¿e ich to zupe³nie nie 
molestuje i nie wywo³uje obawy, ¿e 
te tysi¹ce dzieci zasili z tego powodu 
szeregi gejów i lesbijek. To oswojenie 
to tak¿e wynik high quality edukacji 
seksualnej w szko³ach.
  Z edukacj¹ seksualn¹ Polska te¿ ma 
problem. Chyba od zawsze. Zdaniem 
wielu Polaków, wiedzê na ten temat 
dziecko powinno zdobywaæ na ulicy, 
dowiaduj¹c siê o ¿yciu seksualnym od 
kolegów i kole¿anek, z pism porno-
graficznych, i od ksiêdza, który zna 

siê na tym najlepiej. Ju¿ w dwudzies-
toleciu miêdzywojennym tê wielk¹ 
polsk¹ niechêæ do mówienia „o tych 
sprawach” zauwa¿a³ Tadeusz Boy-
¯eleñski (Zmys³y... zmys³y...); pisz¹c o 
Œwiatowej Lidze Reformy Seksualnej 
zauwa¿a³: „Gdy zawi¹za³a siê w Berli-
nie w r. 1920, reprezentowa³o j¹ kilka 
jednostek. Osiem lat up³ynê³o, zanim 
odby³ siê w Kopenhadze w roku 1928 
drugi kongres przy udziale trzydziestu 
osób. Nastêpny w Londynie skupi³ ich 
ju¿ dwieœcie, w tym szereg znako-
mitych uczonych i pisarzy; ostatni, 
w Wiedniu, liczy³ z gór¹ dwa tysi¹ce 
uczestników. Reprezentowane by³y 
tam wszystkie kraje, od Islandii po Ja-
poniê; W³ochy Mussoliniego i Rosja 
sowiecka, Czechos³owacja i Hiszpa-
nia, Anglia i Niemcy. Nie by³o tam 
— rzecz charakterystyczna — tylko 
Polski”. I ta rzecz charakterystyczna 
przetrwa³a dziesiêciolecia – komunizm 
i Solidarnoœæ – i trwa. Jakby dzieci nie 
nauczy³y siê w miêdzyczasie korzys-
taæ z Internetu.
  Na katolickim portalu wywody ksiê-
dza, sprzeciwiaj¹cego siê edukacji 
seksualnej w szko³ach, za która „orê-
duj¹ niektóre media, jak np. znane 
z promowania wszelakich œrodowisk 
gejowsko-lesbijskich Radio TokFm”. 
Zdaniem pisz¹cego, edukacja seksual-
na „oznacza po prostu demoralizacjê”. 
A ca³e to z³o – uwa¿a aseksualny 
zapewne ksi¹dz – ma swoje pocz¹tki 
w³aœnie w Œwiatowej Lidze Reformy 
Seksualnej: „Skupia³a ona liberalnych 
seksuologów, którzy d¹¿yli do rozpo-
wszechnienia antykoncepcji, zalegali-
zowania aborcji i prostytucji, propa-
gowania rozwodów i zasadniczego 
rozdzielenia seksualnoœci od moral-
noœci”. Tê diabelsk¹ dzia³alnoœæ kon-
tynuuje obecnie, zdaniem ksiêdza, 
Miêdzynarodowa Federacja Planowa-
nego Rodzicielstwa („co za przewrot-
na nazwa! – oburza siê zwolennik cie-
lesnej czystoœci), do której nale¿y pol-
skie Towarzystwo Rozwoju Rodziny, 
demoralizuj¹ce swoimi przychodnia-
mi zdrowia, poradniami ma³¿eñskimi, 
rodzinnymi i m³odzie¿owymi, szko³a-
mi rodzenia.
 Dla Agnieszki Holland, której córka 
jest lesbijk¹, homofobia jest wynikiem 
„atawistycznego strachu” („Tymi ludŸ-
mi nie kieruje rozum, ani szacunek 
do drugiego cz³owieka, tylko dziwny 
atawistyczny strach”). Przypuszczam, 
¿e w niektórych przypadkach w grê 
wchodziæ mo¿e tak¿e mo¿liwoœæ 

ukrytego homoseksualizmu, przed 
którym obron¹ jest manifestowanie 
nienawiœci do tej orientacji seksual-
nej, skierowana przeciwko niej agre-
sja. To coœ jak deklarowanie skrajnej 
prawicowoœci dla przykrycia swojej 
przesz³oœci w PRL-u. Kilkanaœcie lat 
temu pisano w gazetach USA i Kana-
dy o przypadku prezentera i w³aœci-
ciela amerykañskiej stacji radiowej 
(nie pamiêtam ju¿ w jakim stanie), 
atakuj¹cego wœciekle i niewybrednie 
homoseksualizm. Umieraj¹c pod ko-
niec ubieg³ego wieku na AIDS, wy-
zna³ na ³o¿u œmierci, ¿e od m³odych 
lat by³ gejem.
  Holland mówi te¿ coœ o cenzurze: 
„Pamiêtam, jak za prezesury polityka 
z prawicy w serialu ‘M jak mi³oœæ’ 
pojawi³ siê w¹tek otwarcie gejowski 
– wyciêto go ze zrealizowanego ju¿ 
odcinka. To jest ob³uda, strach i brak 
odpowiedzialnoœci za misjê publicz-
n¹, która polega miêdzy innymi na 
tym, aby pokazywaæ zmieniaj¹cy siê 
ró¿norodny œwiat”.
  Obrzydzenie natomiast, o którym 
wspomina pos³anka Paw³owicz, wy-
nika normalnie z odzia³ywania na 
zmys³y. Pojawia siê ono na widok 
czegoœ, przy dotkniêciu czegoœ, na za-
pach, na d¿wiêk. Inn¹ mo¿liwoœci¹ 
wywo³ywania obrzydzenia s¹ tworzo-
ne w wyobraŸni obrazy. Psychologia 
mówi o zwi¹zanych z zaburzeniami 
nerwicowymi wyobra¿eniach natrêt-
nych – pajawianiu siê w wyobraŸni 
obrazu budz¹cego obrzydzenie, któ-
rego nie mo¿na siê pozbyæ. Poniewa¿ 
nie wierzê, ¿e obrzydzenie do homo-
seksualizmu ludzi, na których powo-  
³uje siê pos³anka Paw³owicz, wziê³o
siê z bliskiego z nim kontaktu, pozo-
staje s¹dziæ, ¿e jedynym jego Ÿród³em 
jest w³aœnie wyobraŸnia (wyuzdane
hulanki podœwiadomoœci?). Mo¿e 
wiêc, ¿eby pozbyæ siê obrzydzenia, 
wystarczy³oby zaj¹æ g³owê czymœ 
innym.
  Ale pos³ankê PiS-u przebi³ by³y pre-
zydent, laureat pokojowej Nagrody
Nobla, ikona Solidarnoœci, Lech Wa-
³êsa, który powiedzia³, ¿e sobie nie 
¿yczy: „Ja sobie nie ¿yczê, ¿eby ta 

mniejszoœæ, z któr¹ siê nie zgadzam, 
wychodzi³a na ulice i moje dzieci i 
wnuki ba³amuci³a jakimiœ tam mniej-
szoœciami”. Zdaniem Wa³êsy pos³o-
wie o orientacji homoseksualnej po-
winni siedzieæ w Sejmie w ostatniej 
³awie albo jeszcze lepiej „za murem”: 
„Oni musz¹ wiedzieæ, ¿e s¹ mniejszoœ-
ci¹ i musz¹ do mniejszych rzeczy siê 
przystosowaæ”.
   S³ów nie ma. Wa³êsa oœwiadczy³, 
¿e po swojej wypowiedzi dosta³ wiel-
k¹ falê poparcia od obywateli, w co 
mo¿na uwierzyæ. Agnieszka Holland 
w TVP2: „Warto mu uœwiadomiæ, ¿e 
gdyby np. powiedzia³ coœ przeciwko 
¯ydom oraz opowiedzia³ siê za kar¹ 
œmierci, to ta fala by³aby jeszcze wiêk-
sza”. To jest zdanie o Polsce, nie o 
Wa³êsie, który wtopi³ siê w tê falê... 
  Prawo nie zabrania kompromitowa-
nia Polski w oczach œwiata. Pozostaje
oczekiwaæ, ¿e kiedy nast¹pi (niezad³u-
go) pokoleniowa wymiana – do g³osu 
dojd¹ dzisiejsi m³odzi, wykszta³ceni i
obyci ze œwiatem, a przede wszystkim 
nie naznaczeni piêtnem komunizmu
– Polska wybije siê wreszcie na nor-
malnoœæ. 

  Jest coœ absolutnie dla mnie nienor-
malnego w przenoszeniu nacjonaliz-
mu – pogl¹dów i hase³ skrajnie pra-
wicowych organizacji w Polsce – do 
kraju od stuleci wielonarodowoœcio-
wego, który przyj¹³ do siebie tak¿e 
nas, Polaków, na nasz¹ w³asn¹ proœbê, 
i obdarowa³ równymi prawami. Zdajê 
sobie jednak sprawê, ¿e t³umaczenie 
tej nienormalnoœci tym, do których 
siê ona odnosi – „prawdziwym Pola-
kom” – nie mia³oby ¿adnego sensu, 
bo jak powiedzia³ mi niedawno ktoœ 
m¹dry: „prawdziwy Polak” od dawna 
wie swoje. Pozostaje mi wiêc jedynie 
zwróciæ uwagê zainteresowanych, ¿e 
w Kanadzie prawo w kwestii pro-
pagowania nienawiœci dzia³a inaczej, 
du¿o bardziej zdecydowanie, ani¿eli 
w Polsce. Bycie Polakiem nie zwal-
nia od przestrzegania kanadyjskiego 
prawa, nie mo¿na tu gadaæ, co œlina 
na jêzyk przyniesie, nie mo¿na pro-
pagowaæ nienawiœci do innych grup 

etnicznych ani do jakiejkolwiek chro-
nionej prawem mniejszoœci. Powinien 
to wbiæ sobie do g³owy na przyk³ad 
autor rozsy³anych zbiorowo maili, w 
których mo¿na znaleŸæ m. in. oœwiad-
czenie, ¿e ¯ydzi to sataniœci i urodze-
ni z³oczyñcy. Wszyscy... no, prawie 
wszyscy, bo nadawcy maila coœ siê tu 
przypomina, wiêc dodaje: „Jezus i 
Maria s¹ dla mnie wyj¹tkiem” (ale ju¿
np. Moj¿esz, który zniós³ obroñcy wia-
ry katolickiej kamienne tablice z góry 
Synaj, wyj¹tkiem nie jest).
  No tak, wiadomo, to bezgraniczna 
g³upota tworzy te brednie – ale co 
z tego – to nie jest dla kanadyjskich 
s¹dów okolicznoœæ ³agodz¹ca; s¹dy 
nie przeprowadzaj¹ testów na inteli-
gencjê. Tak¿e samo t³umaczenie, ¿e 
siê jest Polakiem (tym prawdziwym) 
nie uchroni przed kar¹ za mowê nie-
nawiœci. Co uwadze polecam.

  Przyznam, ¿e chodzi mi po g³o-
wie, i to nie od wczoraj, straszliwe 
podejrzenie, które muszê wreszcie 
z siebie wyrzuciæ, maj¹c na swoje 
usprawiedliwienie to, ¿e celem jest 
tu powstrzymanie faszyzmu, a ponie-
wa¿ nie ma co liczyæ, ¿e jakiekolwiek 
normalne argumenty mog¹ przynieœæ 
rezultat – pozostaje powiedzieæ coœ, 
co powinno zmusiæ fanatycznych na-
cjonalistów do zastanowienia. Chodzi 
mi wiêc po g³owie podejrzenie, grani-
cz¹ce z pewnoœci¹, ¿e mo¿emy mieæ 
tu do czynienia z przypadkiem po-
dobnym do opisanego wy¿ej przy-
padku prezentera radiowego w USA, 
geja antygeja. Znaj¹c nazwiska i twa-
rze miejscowych aktywistów rozbu-
dzania nienawiœci do wszelkiej innoœ-
ci – ultraprawicowców i antysemitów 
– bardzo mi siê wydaje, ¿e niektórzy 
z nich nie s¹, wed³ug ich w³asnej de-
finicji, takimi prawdziwymi Polakami,
jakimi chc¹ siê pokazywaæ. Jest mo¿-
liwe, ¿e o tym nie wiedz¹, nie siêgaj¹c
pamiêci¹ w rodzinn¹ przesz³oœæ zbyt 
daleko. 
   No tak, tylko ¿e w takim wypadku 
nie tyle potêpienie wchodzi w rachubê, 
co bolesny ¿al nad ich nieszczêœciem.


