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WSTĘP
Tytuł niniejszej pracy brzmi: W poszukiwaniu wartości. Anomia. Współgra on
z sytuacją trwającą w Polsce po 1989 r. i zmianami zapoczątkowanymi rozmowami
Okrągłego Stołu, będącego symbolem pozytywnego dialogu przeciwnych sobie
opcji politycznych. Dziś, w dobie radykalizacji poglądów politycznych, społecznych
i ekonomicznych, również przydałby się taki Okrągły Stół. Od ponad trzydziestu
lat społeczeństwo polskie jest w konflikcie dotyczącym wizji państwa z dominującymi w nim wartościami. Istnieje więc konieczność znalezienia konsensusu, by
bezpiecznie funkcjonować we wspólnocie. Przede wszystkim należy zacząć od diagnozy problemu.
W latach 2014–2021 studenci Instytutu Spraw Publicznych UJ w napisanych
przez siebie esejach poruszyli kwestie kontrowersyjnych sytuacji i zachowań ludzi
we wciąż trwającej polskiej transformacji systemowej1. Eseje dotykały zarówno
światopoglądów, jak i radzenia sobie w sytuacjach konfliktu wartości, ograniczenia
Transformacja systemowa to pojęcie oddające obraz kompleksowych zmian dokonujących się w państwach byłego bloku wschodniego, również w Polsce po 1989 r. W Polsce dotyczyła:
1. Transformacja polityczna – od Układu Warszawskiego do NATO, od Rady Wzajemnej Pomocy
Gospodarczej do Unii Europejskiej. Sojusze zawierane z krajami Europy Zachodniej stanowią gwarancje rządów prawa i rozwoju gospodarczego.
2. Transformacja ustrojowa – to odchodzenie od struktury państwa autorytarnego w kierunku demokratycznego państwa prawnego. W ciągu trzydziestu lat polska demokracja zmieniała swoje oblicze.
Zaprojektowana jako demokracja liberalna, konstytucyjna, w rozumieniu rządów większości z poszanowaniem praw mniejszości, dziś oscyluje w kierunku demokracji populistycznej, autorytarnej, z hasłem rządów większości. W kształtowaniu polskiej demokracji czynnie uczestniczy instytucja Kościoła
katolickiego, nie zawsze pozytywnie.
3. Transformacja prawna – od prawa władzy do władzy prawa. Cechą charakterystyczną rządów komunistycznych było tworzenie prawa, które wspomagało władzę w utrzymaniu narzuconego przez
nią porządku społecznego, gospodarczego i politycznego. W porządku demokratycznym władza jest
ograniczona prawem – wolno jej tylko to, co prawo jej pozwala, natomiast człowiekowi wolno czynić
to, czego mu prawo nie zabrania. Ograniczeniu władzy służy również jej decentralizacja.
4. Transformacja ekonomiczna – wprowadzenie gospodarki wolnorynkowej zamiast gospodarki sterowanej.
5. Transformacja społeczna – od kolektywu do jednostki. Prawa i wolności człowieka są podstawą
funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego.
1

6

Laura Koba, Bożena Freund

praw i wolności osób należących do różnych grup czy radykalizacji społeczeństwa.
W celu zachowania jak największego obiektywizmu narzucona została studentom
metoda heurystyczna z zastosowaniem techniki „za i przeciw”. Istniała duża dowolność w modyfikowaniu tytułu eseju w celu uwzględnienia wagi problemu, któremu
studenci poświęcili szczególną uwagę. W niniejszym zbiorze prac znalazła się również indywidualna propozycja tematu, który dla zagadnienia konfliktu wartości
w okresie transformacji, studentka uznała za niezbędny – to prawa zwierząt.
Prace umieszczone w niniejszej publikacji dotyczą pięciu tematów, związanych
z problemami okresu zmian dokonujących się w Polsce od ponad trzydziestu lat.
Tematy związane są z wolnością, główną wartością, o którą zabiegano w czasach
zniewolenia. Dlaczego więc dziś, wolność nie zawsze jest doceniana? Eseje przynajmniej w jakiejś części dają odpowiedź na to pytanie. Zostały ułożone według
schematu: Wolność jest jedną z najważniejszych wartości. Czy wolność jest nadrzędną wartością dla ludzi? Jak więc jest ona postrzegana? (esej: Daj niewolnikowi
skrzydła, a pójdzie nimi pozamiatać ulice). Pojęcie wolności posiada różne znaczenia.
Dlaczego społeczeństwa nie potrafią wypracować wspólnej definicji? (esej: Kwestia
wolności w polskiej wojnie kulturowej). Wolność może być ograniczona. Dlaczego
niektóre ograniczenia są niezgodne z „duchem” wolności? (esej: Wolność zrzeszania
się i pokojowych zgromadzeń w świetle ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego). Wolność
przypisana jest każdemu człowiekowi. Dlaczego więc pozbawia się prawa do niej
niektórym ludziom? (esej: Marginalizacja praw i wolności osób należących do LGBT).
Ostatni esej poświęcony prawom zwierząt brzmi – „Armageddon moralności. Upadek człowieczeństwa w cieniu ferm i rzeźni”. Niniejszy zbiór prac studenckich liczy
14 esejów wybranych spośród 288 prac. Ich wspólnym tematem są konflikty kreowane w różnych obszarach życia ludzkiego przez napięcia związane z transformacją systemową. Nieodłącznym zjawiskiem każdej zmiany jest anomia, której warto
poświęcić kilka słów.
Anomia – Pojęcie to wywodzące się od greckiego słowa anomos oznacza „bezprawie” lub „brak prawa”. Platon przeciwstawił anomii – eunomię, którego wizją

6. Transformacja mentalna – najdłużej zmienia się świadomość. Według Lorda Dahrendorfa trwa ona
ponad sześćdziesiąt lat. Charakteryzuje się konfliktami na temat wartości i charakteru państwa.
7. Transformacja technologiczno-informacyjna – od społeczeństwa industrialnego do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Niesie za sobą problemy związane z nową technologią i jej umiejętnym
wykorzystaniem na rzecz dobra wspólnego. W każdym z przedstawionych obszarów transformacji
dochodzi do konfliktów wartości. Laura Koba, Prawa człowieka w polskiej transformacji systemowej,
ISP UJ, Kraków 2020.
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jest właściwy ustrój polityczny i społeczny2. Oba powyższe pojęcia wywodzą się
od słowa nomos (prawa). Platońska koncepcja anomii rozwinięta została w tradycji
chrześcijańskiej, gdzie „bezprawie postrzegano jako apokaliptyczny stan społeczeństwa, w którym siły zła przejmują władzę i sprzeciwiają się boskiemu porządkowi”3.
Na podstawie sprzeczności rozwinięto następne rozumienie anomii jako konfliktu
nomos i physis (natura). Dotyczył on pochodzenia norm moralnych i prawnych
– między tymi narzuconymi przez bogów i tymi stanowionymi przez władców4.
Przykładem tego konfliktu jest postawa Antygony, bohaterki dramatu Sofoklesa
pod tym samym tytułem, która sprzeciwiła się woli króla Kreona, zakazującego
grzebania zdrajców i tchórzy (Polinejkesa brata Antygony), jako niezgodnej z prawami boskimi, wybierając tym samym śmierć. Koncepcja wyższości prawa natury
nad prawem stanowionym jest charakterystyczna dla wieku XVII i XVIII, kiedy
ukształtowała się idea kontraktu społecznego weryfikującego wyjaśnienie pochodzenia władcy z „pomazańca bożego” na wybranego w wyniku umowy społecznej.
Takie podejście utwierdzało zasadę rządów ograniczonych. Współczesne reminiscencje konfliktu nomos i physis, znajdujemy m.in. w formule Gustawa Radbrucha5,
dotyczącej podporządkowaniu prawa stanowionego prawom natury (prawom człowieka). To podejście jest podstawą prawa międzynarodowego obowiązującego po II
wojnie światowej, a uzasadnieniem do jej wprowadzenia były właśnie wydarzenia tej
wojny i zbrodnie, które może dokonać człowiek posiadający władzę nieograniczoną.
W XIX wieku Jeana Marie Guyau rozszerzył znaczenie pojęcia anomii w kontekście napięcia między społeczeństwem a jednostką z punktu widzenia socjologii. Myśl ta kontynuowana była następnie przez Emila Durkheima. Obaj autorzy,
analizując historyczny rozwój idei moralnych i religijnych, doszli do wniosku, że
całkowita identyfikacja jednostki z jej grupą społeczną ustępowała miejsca rosnącej
wolności indywidualnej. Obaj zgodzili się, że wolność spowodowała wyraźne napięcie między społeczeństwem a jego członkami6.

Simon Bein, Sebastian Enghofer, Das Problem der Anomie: Ideengeschichtliche Traditionen und moderne
sozialwissenschaftliche Theorien, w: Martin Sebaldt, Simon Bein, Sebastian Enghofer, Verena Ibscher,
Luis Illan, Demokratie und Anomie: Eine fundamentale Herausforderung moderner Volksherrschaft in
Theorie und Praxis, s. 19.
3
Ibidem, s. 20.
4
Christopher C.W. Taylor, Mi-Kyoung Lee, The Sophists, w: Standford Encyclopedia of Philosophy,
w: https://plato.stanford.edu/entries/sophists/, [odczyt: 25.10.2021].
5
Gustaw Radbruch, Filozofia prawa, tłum. Ewa Nowak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012;
zwłaszcza Dodatek 3. Ustawowe bezprawie i ponadustawowe prawo, ibidem, s. 244–254.
6
Marcu Orru, The ethics of anomie: Jean Marie Guyau and Emile Durkheim, The British Journal of
Sociology VolumeXXX V umber4, 1983, s. 510.
2
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Różnica między ich podejściami dotyczyła natury społeczeństwa. Według Guyaua społeczeństwo jest immanentne, to jednostka jest aktywnym twórcą i odtwórcą
swojego środowiska społecznego, natomiast według Durkheima jest transcendentalne, zewnętrzne wobec jednostki. Guyau uważał, że zmieniające się społeczeństwo, a zwłaszcza relacje między jednostką a zbiorowością, kształtują różne podejścia moralne; z kolei dla Durkheima były statyczne i niezmienne, a moralność była
prerogatywą jedynie społeczeństwa. Guyau nie postrzegał anomii jako znaku zła,
ale jako wyróżniającą cechę epoki, w której upadek tradycji religijnych spowodował ciągłą indywidualizację moralności i zasad. W warunkach wolności moralnie
dobry porządek społeczny może oznaczać jedynie brak zbiorowego porządku i obowiązku7. Dla Durkheima wiązała się z rozkładem norm moralnych, gdyż jednostki
nie wiedzą, czego oczekiwać i jak się zachowywać. To powoduje, że nasilają się
zachowania dewiacyjne i zwiększa się liczba samobójstw.
Ten motyw myśli Emila Durkheima kontynuował Robert K. Merton, jednak
w mniejszym stopniu kładł nacisk na wpływ zmian społecznych. Według niego
anomię należy rozpatrywać w kategoriach oddziaływania struktury społecznej na
jednostki. Wymagania społeczne narzucone jednostce nie zawsze są możliwe do
zrealizowania z powodu braku środków do ich osiągnięcia8. Wyzwala to różne typy
zachowań – od zachowań dewiacyjnych, poprzez przystosowawcze godzenia się na
rzeczywistość, do izolacji i odrzucenia norm społecznych, tworząc własne9.
Współcześnie borykamy się z anomią od 1989 r., od początku zmian społecznych spowodowanych upadkiem komunizmu oraz dyfuzją odpowiedzialności
i trudnościami związanymi z realizacją ideałów demokratycznego państwa prawnego. Skutki anomii wynikają więc z procesów modernizacji społeczeństwa. Dokonująca się zmiana społeczna wpływa na strukturę, wartości i normy oraz spójność
społeczną.
W tej transformacji Helmut Thome identyfikuje cztery możliwości anomii społecznej: „po pierwsze, brak reguł, z których mogą wyłonić się nieformalne nowe
systemy reguł, co później może utrudnić lub nawet uniemożliwić ustanowienie
nowych, formalnych zestawów reguł; po drugie, brak kompetencji do działania,
gdy istniejące normy nie mogą być przestrzegane przez dużą liczbę podmiotów,
na przykład z powodu braku doświadczenia z demokracją i gospodarką rynkową;
po trzecie, trudności aktorów w orientowaniu się; po czwarte, rozbieżność między
normami a wartościami, gdy związanie prawa i norm z pewnymi wartościami, które
Mathieu Deflem, Anomie: …, s. 719.
Ibidem, s. 720.
9
Ibidem.
7
8
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są ważniejsze w demokracjach niż w dyktaturach, wynika z »demoralizacji« zasady
gospodarki wolnorynkowej”10.
Na koniec tego wywodu o anomii warto skupić się na jej politycznym aspekcie,
charakterystycznym dla okresu zmian. Mimo zasady rządów ograniczonych każda
władza ma problemy z funkcjonowaniem w ramach Konstytucji RP z 2 kwietnia
1997 r., zwłaszcza z przestrzeganiem zasady o trójpodziale władz (art. 10) i działaniu „w granicach prawa i na podstawie prawa” (art. 7).
Warto przytoczyć słowa prof. Jadwigi Staniszkis, która we wstępie do książki
Pawła Jasienicy Anarchia polska, stwierdziła: „Czytając Jasienicę, nie możemy więc
ani na chwilę oderwać się od problemów dzisiejszej Polski i stojących przed nią
wyzwań. Dlatego choćby warto do tej książki zajrzeć. Pozwala ona również zrozumieć, dlaczego komuniści tak nie lubili autora. Pełno tam aluzji do nomenklatury,
do doktrynerstwa, zdrady, a wtedy umieliśmy czytać między wierszami. Choćby to
zdanie, a takich jest więcej, „władza Rzeczypospolitej zbyt już często dbała o własne
doktryny i ambicje niż o kraj”. Ta niewielka objętościowo – ale wielka ładunkiem
treści – książka, to także przestroga, jak szybko narastają podziały wokół spraw
światopoglądowych, niszcząc zdolność do współpracy mimo różnic. Pamiętajmy
o tym, obserwując, jak w dzisiejszej Polsce pastiszowe początkowo przeciwstawienie
sprawiedliwości i wolności dla potrzeb wyborczej polityki tożsamości przeradza się
w wizję godności oderwanej od wolności. I jak ta wizja stopniowo staje się ponurą,
dyscyplinującą, podejrzliwą wobec inności rzeczywistością”11.

Helmut Thome, Das Konzept sozialer Anomie als Analyseinstrument, w: Diktatur, Demokratisierung
und soziale Anomie, w: Hrsg. Peter Waldmann, 37–59. München 2003, Verlag Ernst Vögel, w: Simon
Bein, Sebastian Enghofer, Das Problem der Anomie …, s. 28.
11
Jadwiga Staniszkis, Wstęp, w Paweł Jasienica, Polska Anarchia, w: audiobook, https://www.youtube.
com/watch?v=834PZ71qP5k, odczyt [03.01.2021].
10

1.
DAJ NIEWOLNIKOWI SKRZYDŁA,
A PÓJDZIE NIMI POZAMIATAĆ ULICE
Wprowadzenie
Esej oparty na słowach Cypriana Kamila Norwida, będący jego reakcją na przyjęcie
przez część emigracji polskiej, carskiej amnestii z 1856 r., traktował o zawodzie
pisarza w stosunku do osób walczących o wolność swojego kraju, w końcu z niej
rezygnując. Możemy więc zadać pytanie, dlaczego tak się stało?
Dziś wolność, mimo że nie jest tożsama z pojęciem demokracja, jest dla wielu
osób symbolem demokracji. Walka o wolność nie dotyczy już utraty państwowości,
ale problemu lęku przed wolnością. Problem ten poruszył już w 1993 r. ks. prof.
Józef Tischner w eseju Nieszczęsny dar wolności: „Czy nie stajemy się dziś ofiarami
nowego, nieznanego nam dotąd lęku – lęku przed wolnością? Jeszcze nie tak dawno
potwierdzaliśmy dzielnie naszą tożsamość w oporze przeciw gwałtowi, a dziś –
odnoszę wrażenie – nie potrafimy spojrzeć w głąb odzyskanej wolności. Czyżby
to, o co tak długo walczyliśmy, było dla nas zapowiedzią samego tylko piekła? Gdy
mówimy o niebezpieczeństwach konsumpcjonizmu, obwiniamy wolność. Gdy
wskazujemy na aborcję, obwiniamy wolność. Gdy wskazujemy źródeł pornografii,
podejrzewamy wolność. To wolność sprawia, że »wszędzie panoszą się komuniści«,
że »są obrażane uczucia ludzi wierzących«, że niektórzy posuwają się nawet do podważenia autorytetu Ojca św. Powoli niepostrzeżenie wina wolności staje się większa niż komunizmu. Czas zamazuje wspomnienia, a wyobraźnia ekscytuje się wizją
apokalipsy. Może się mylę, ale często – bardzo często – widzę, jak nasz lęk przed
wolnością staje się większy niż lęk przed przemocą”1.
Esej na ten temat, w roku akademickim 2019/2020, napisało łącznie 13 studentów (studiów magisterskich na kierunku „Polityka Społeczna”). Skoncentrowali się
Józef Tischner, Nieszczęsny dar wolności, w: Józef Tischner, Nieszczęsny dar wolności, Wyd. Znak,
Kraków 1993, s. 7.
1

12

oni przede wszystkim na analizie pojęcia „wolność” lub „niewola”, wyjaśniając różne
jej znaczenie w kontekście myśli Cypriana Kamila Norwida i jej recepcji do czasów współczesnych. W odpowiedziach jako przyczynę zniewolenia podawano niemoc zmiany swojej sytuacji, niewolnictwo mentalne, strach przed podejmowaniem
samodzielnych decyzji, brak wiary w siebie, nieumiejętność działania i konieczność
edukacji w celu zmiany mentalności ludzi.

Niewolnicy wszędzie i zawsze niewolnikami będą –
daj im skrzydła u ramion, a zamiatać pójdą ulice skrzydłami
C.K. Norwid

Zuzanna Łabanowska
Obecnie pierwszym skojarzeniem znacznej części społeczeństwa, po usłyszeniu
słowa „niewolnictwo”, jest obraz czarnoskórej rodziny na plantacji bawełny lub
trzciny cukrowej, gdzieś w XVIII-wiecznej Ameryce. Obraz zniewolenia jest jednak bliższy, niż może się wydawać. O niewolniczej mentalności pisał już Cyprian
Kamil Norwid w odniesieniu do polskiej emigracji. Poetę bolało to, że wielu rodaków przyjęło carską amnestię z 1856 r., która oferowana była tylko niektórym, „tak
jakby zbiegłym niewolnikom jako rzecz należąca do panów”. O właściwie słuszną
amnestię powszechną, nie starał się praktycznie nikt z osób „uprzywilejowanych”.
Nie musimy jednak sięgać w głąb historii, by doszukać się sensu dywagowania nad istotą niewolnictwa w Polsce współcześnie. Czy rzeczywiście mentalność
niewolniczą cechuje determinizm, którego nie da się uniknąć? Niestety rzeczywistość dostarcza wielu przykładów, które potwierdzają tę teorię. Ekspert w dziedzinie ochrony praw człowieka, dr Robert Tabaszewski z Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, skomentował sytuację polskiego społeczeństwa podczas konferencji
organizowanej w ramach kampanii Wolni-Niewolni. Corocznie w naszej ojczyźnie
jest ok. 15 000 przypadków zniewolenia bądź handlu ludźmi! „Wśród ofiar ponad
połowę stanowią kobiety, a jedna czwarta to dzieci. Mężczyźni są wyzyskiwani ekonomicznie, kobiety – do prostytucji, surogacji, dzieci – do celów pedofilskich czy
nielegalnej adopcji”. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego pokrzywdzeni nie próbują
uciec od niszczącej sytuacji, częstokroć tkwiąc w niej na siłę bądź usprawiedliwiając oprawcę? Kobiety tkwią w „związkach”, do których zostały niejednokrotnie
zmuszone, w styranizowanych konkubinatach dla celów zniewolenia seksualnego,
doświadczają niewyobrażalnej przemocy… Takie zdarzenia mają miejsce, ponieważ niewolnicy nie znają innego sposobu na życie. Podobne mechanizmy psychologiczne obserwuje się u przestępców-recydywistów czy prostytutek dziecięcych,
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które nie otrzymają odpowiedniej pomocy psychoterapeutycznej. Osoby te wracają
do tego, co jest im znane, do tego, co pewne, bez względu na to jak krzywdzące
bądź złe moralnie jest dane postępowanie. Ich niewola odbywa się głównie w sferze
mentalnej. Boją się podjąć ryzyko lepszego życia, ewakuacji z położenia, w którym
się znaleźli. Obawa, że poza znanym im światem nie istnieje lepszy świat, jest na
tyle przytłaczająca, że powoduje paraliż, niemoc decyzyjną. Osoby, które nie zaznały
wolności, nie wiedzą, jak smakuje, nie są w stanie ocenić, czy warto podjąć jakikolwiek wysiłek na jej rzecz, a nawet często uważają stan usidlenia za sytuację idealną
bądź wystarczającą, bezpieczną.
Funkcjonują jak Ptaszki w klatce z bajki Ignacego Krasickiego:
Czegóż płaczesz? – staremu mówił czyżyk młody –
Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody.
Tyś w niej zrodzon – rzekł stary – przeto ci wybaczę;
Jam był wolny, dziś w klatce – i dlatego płaczę.
Jednym z bohaterów powyższej historii jest stary czyżyk – postać, której postawa
pozwala położyć podwaliny twierdzeniu, iż nawet będąc w klatce (zarówno tej mentalnej, jak i namacalnej niewoli) nie umiera w nas wrodzony pęd ku wolności. Ta siła
pielęgnuje wspomnienie jasne tak bardzo, by oświetlić cel, do którego warto dążyć –
odzyskanie swobody. Wszelkie wygody są niczym, stają się wręcz obelgą w sytuacji,
w której związane są bezpośrednio z więzieniem, wzbudzającym u zrodzonego na
wolności płacz. Tęsknota za utraconym szczęściem zaprzecza twierdzeniu Norwida.
Niewolnik, który otrzymałby skrzydła w darze, wyleciałby z klatki, opuściłby ciemiężcę bez oglądania się za siebie.
Dowodem na istnienie tego, co nazwałam „wrodzonym pędem ku wolności”
w realnym życiu są dwie postacie związane z ruchem antyniewolniczym i antyrasistowskim w USA: Dred Scott oraz Rosa Parks. Sprawa Dreda Scotta trwała
jedenaście lat – ponad dekadę starań i tułaczki po sądach, na Sądzie Najwyższym
Stanów Zjednoczonych skończywszy.
Dred Scott był niewolnikiem, urodzonym i mieszkającym w stanie, w którym
niewolnictwo było legalne. Jego właściciel, John Sanford, często podróżował, zabierając ze sobą swój „służący majątek” m.in. do wolnego stanu Illinois oraz Minnesoty, w której zniesiono niewolnictwo mocą kompromisu Missouri. Dla Dreda
Scotta był to impuls wystarczający, by złożyć pozew we własnej sprawie. Dłuższy
czas spędzony na terytorium wolnych stanów mógł być podstawą zwrócenia mu
wolności. Zdecydował się więc walczyć o siebie, mimo świadomości składu Sądu
Najwyższego – białych, podstarzałych, rasistowskich antyabolicjonistów. Pragnienie
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wolności było w nim jednak silniejsze niż wszystkie trudności, które musiał pokonać, by osiągnąć cel. Mimo niekorzystnego werdyktu, pragnienie swobodnego, nieograniczonego życia tego człowieka wywarło wpływ na mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Grupa abolicjonistów wykupiła Dreda Scotta, zwracając mu wolność.
Kolejnym przykładem na poparcie moich twierdzeń jest Rosa Parks – Pierwsza
Dama walki z rasizmem. Niewola i przeciwstawianie się jej ma wiele twarzy. Często,
mimo braku materialnych kajdan, sposób traktowania drugiego człowieka sprawia,
że popada on w niewolę mentalną. Z dnia na dzień przypomina mu się, że jego życie
znaczy mniej, a nawet nie znaczy nic. Do takich krzywdzących zachowań niewątpliwie należy segregacja rasowa. Rosa Parks nie ugięła się wobec niesprawiedliwego
prawa, które nakazywało osobom czarnoskórym zajmować specjalnie wyznaczone
miejsca oraz ustępować, gdy tylko biały człowiek zechce ich miejsce zająć dla siebie.
Kobieta sprzeciwiła się systemowi, za co spotkały ją liczne represje i upokorzenia:
[…] biali oskarżali nas o zakłócanie spokoju, gdy zachowywaliśmy się jak
normalni ludzie, zamiast płaszczyć się ze strachu. Nie musieliśmy czekać na
zlinczowanie. Umieraliśmy po trosze za każdym razem w obliczu tego rodzaju
dyskryminacji.
Rosa Parks swoim pragnieniem pełnej, rzeczywistej wolności, wyhodowała
skrzydła tak wielkie, że wraz z nią wzleciały tysiące ludzi! W wyniku bojkotu środków transportu publicznego zniesiono krzywdzące prawo oraz orzeczono o niezgodności z Konstytucją segregacji rasowej. Pierwsza Dama walki z rasizmem zapoczątkowała ruch obywatelski, a jej działanie miało znaczący wpływ na rozpoczęcie
aktywności przez Martina Luthera Kinga. Można więc powiedzieć, że niewolnik
nie tylko nie pójdzie zamiatać ulicy skrzydłami, ale uniesie się na nich wysoko, poza
doczesną ziemską perspektywę, podobną mocą obdarzając tych, którym przyświeca
ten sam cel – walka o wolność.
Niestety wpływ społeczny nie zawsze musi mieć pozytywne efekty, co udowodnił eksperyment przeprowadzony w 1967 r. przez G.R. Stephensona. Badania behawioralne pozwalają wysnuć wniosek, iż niewolnik, wyuczony określonego
zachowania, będzie je powielał, ponieważ potencjalne zachowanie, które przyniosłoby bardziej pożądany efekt, wiąże się z natychmiastową karą. Nawet gdy opór
prowadziłby do pozytywnego skutku, a karzących nie ma, nawyk jest tak silny, że
trudno się od niego uwolnić. Jest to heurystyka, która ułatwia dostosowanie się do
życia w określonej sytuacji, przyzwyczajenie pomagające oswoić się z rzeczywistością. Niewolnicy żyją z dnia na dzień, walczą o teraźniejszy byt, nie myśląc przyszłościowo. Ich system wartości jest zgoła inny od hierarchii wartości ludzi wolnych,
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myślących o miłości, przyjaźni czy rodzinie. Napisał o tej zależności Arystoteles,
w Etyce Nikomachejskiej [4,5,1126a]:
[…] niewolniczą rzeczą jest znosić spokojnie zniewagi
i nie ujmować się za swymi przyjaciółmi.
Niewolnik przyzwyczaja się do systemu, wsiąka w niego, gdyż uważa, że tak
MUSI być. To właśnie pokazuje nam behawioryzm. G.R. Stephenson umieścił
w klatce banany na szczycie drabiny, następnie wpuścił do niej pięć małp. Naturalnym odruchem każdej małpy było zdobycie bananów, jednak gdy tylko któraś
z nich wspinała się na drabinę, eksperymentator karał wszystkie małpy zimnym
prysznicem. Po jakimś czasie małpy nauczyły się, jakie zachowanie jest piętnowane
i same zaczęły odstraszać i bić współtowarzyszki, które próbowały osiągnąć cel. Po
pewnym czasie żadna już nie próbowała… Tak też dzieje się w przypadku niewolnictwa: pojedyncze jednostki, które próbują coś zmienić, narażone są nie tylko na
karę z rąk oprawcy, lecz także na lincz ze strony współcierpiących, obawiających się
represji. Bardziej zatrważająca jest jednak dalsza część eksperymentu. Stephenson
wprowadzał w miejsce początkowych uczestniczek badania coraz to nowe małpy,
które próbowały sięgnąć po kiść bananów. Za każdym razem dostawały one reprymendę od małp-poprzedniczek. Zniechęciły się do tego stopnia, że w efekcie żadna
już nie próbowała, mimo że kara zimnego prysznica już nigdy później nie nastąpiła – jedyne nagany padały ze strony towarzyszek niedoli. W końcowym etapie
eksperymentu w klatce pozostało pięć małp, które nigdy nie doświadczyły kary ze
strony badacza, a mimo tego przemocą powstrzymywały inne małpy, przed sięgnięciem po ich ulubiony smakołyk, znajdujący się na drabinie.
Tak też dzieje się z ludźmi – ucinamy skrzydła tym, którzy podążają niewydeptaną ścieżką, często z irracjonalnej obawy przed konsekwencjami, których nie znają.
Z kolei jednostki często boją się podejmować działania ze względu na społeczny
kanon akceptowanych zachowań, żyjąc w niewoli stworzonej przez samych siebie –
w mentalnej klatce, która tworzy blokadę na drodze do osiągnięcia celu, osadzając
ludzi w szkodliwym dla nich systemie. Badania te potwierdzają tezę Norwida. Niewolnik, któremu damy skrzydła, jest tak „wychowany” i zakorzeniony w „tradycji”
oraz w konwenansach obowiązujących w środowisku, w którym przebywa, że prawdopodobnie wykonałby to, do czego został behawioralnie zaprogramowany, a więc
„zamiatałby ulice skrzydłami”.
Z drugiej jednak strony ludzie często uwalniają się z niekorzystnego położenia,
jeśli tylko mają odpowiednią motywację. Kobiety żyjące w toksycznych związkach
podejmują zdecydowane działania po pojawieniu się dzieci, które chcą chronić;
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dzieci prześladowane w szkole stawiają się swym oprawcom, gdy tylko klasa wyciągnie do nich rękę. Jakie jeszcze czynniki oprócz motywacji są niezbędne, by wzlecieć
na podarowanych skrzydłach?
Po pierwsze, niezbędne jest posiadanie świadomości na temat tego, czego
dotyczy problem, z którym walczymy, w jaki sposób wpływa na nas niekorzystnie
i co powoduje, że trwa. Wiedza jest jedną z większych broni osoby znajdującej się
w gorszym położeniu. Po drugie, należy zidentyfikować własne granice, określić
swoje potrzeby, prawa i wymagania, by nie zmieniać celu naszego działania w czasie
jego trwania – to sprawiłoby, że staniemy się niewiarygodni. Po trzecie, jasno sformułować prawa, które przysługują nam w danej sytuacji oraz wyraźnie je zakomunikować. Skąd niewolnik ma wiedzieć te rzeczy? Skąd ma czerpać informacje i środki
potrzebne do efektywnego działania? Na te pytania nie znam odpowiedzi, wiem
jednak, że sama chęć uwolnienia się wymaga od osoby silnego charakteru oraz bycia
nieugiętym w dążeniach, by swe prawa móc wyegzekwować. Nie pozostawia jednak
wątpliwości, iż niewolnik posiadający wszystkie te przymioty jest w stanie wykorzystać z sukcesem podarowane skrzydła, by unieść się ponad okalające go łańcuchy.
Reasumując, sentencja Cypriana Kamila Norwida „Niewolnicy wszędzie
i zawsze niewolnikami będą – daj im skrzydła u ramion, a zamiatać pójdą ulice
skrzydłami” nie może być moim zdaniem oceniona jednoznacznie. Prawdziwość
postawionej tezy zależy bowiem od wielu czynników, w jakich znajduje się osoba
zniewolona. Ogromny wpływ na zdolność człowieka do walki o pełnię wolności ma
jego psychika oraz stosunek do obowiązującego systemu, to czy jest buntownikiem,
czy konformistą. Wpływ społeczny oraz środowisko także w pewien sposób przekładają się na działania poszczególnych jednostek. Uważam, że zarówno możemy
potwierdzić tę tezę, jak i jej zaprzeczyć – wszystko zależy od konkretnego przypadku i licznych składowych, które definiują daną osobę. Człowiek nie jest prostą,
powielaną maszyną, lecz kompleksem idei, celów i pragnień, które z pozoru prozaiczne są z jemu tylko znanych powodów właściwe. Być może niewolnik pójdzie
zamiatać ulice skrzydłami, ale może robi to dlatego, by swoim następcom oczyścić
w ten sposób drogę ku wolności.

Strach przed wolnością
C.K. Norwid

Weronika Mila
Cyprian Kamil Norwid urodził się 24 września 1821 r. w miejscowości Laskowo-Głuchy. W młodości uczył się malarstwa w Warszawie, gdzie debiutował też jako
poeta. W 1842 r. wyemigrował na stałe z Polski i podróżował po Europie, gdzie
kontynuował studia plastyczne. Na stałe osiadł w Paryżu, gdzie zmarł w nędzy
23 maja 1883 r. Brał udział w działalności Księży Zmartwychwstańców, próbował
angażować się w działalność polityczną Hotelu Lambert oraz utrzymywał kontakty
z wybitnymi przedstawicielami polskiej emigracji – m.in. z Fryderykiem Chopinem, Adamem Mickiewiczem czy Juliuszem Słowackim. Norwid był człowiekiem
specyficznym, nierozumianym samotnikiem, miał problemy zdrowotne. W swojej
twórczości podejmował problematykę filozoficzną, artystyczną i społeczną. Niewielkie uznanie przyniosły mu wczesne próby literackie w okresie warszawskim,
na emigracji jednak nie doceniono jego utworów, wydanych zresztą nielicznie1.
„Odkryty” na nowo w epoce Młodej Polski, był uważany za prekursora modernizmu. Szczególną popularność zdobyła jednak jego liryka, wywierająca po dziś dzień
nieprzerwany wpływ na polskich twórców. Współcześnie jest uważany za jednego
z najbardziej oryginalnych poetów i myślicieli, a jego twórczość jest wciąż przedmiotem badań wybitnych literaturoznawców. Do najważniejszych poematów Norwida należą Promethidion, Quidam oraz Rzecz o wolności słowa2.
„Niewolnicy wszędzie i zawsze niewolnikami będą – daj im skrzydła u ramion,
a zamiatać pójdą ulice skrzydłami” – te słowa Norwida (ponieważ tak właśnie brzmi
cytat w oryginalnej wersji samego autora) dotykają ogromnego problemu mentalności niewolniczej człowieka, obrazując zjawisko, w którym człowiek tak mocno
Culture.pl, Cyprian Norwid [online], [dostęp: 30 grudnia 2019], https://culture.pl/pl/tworca/cyprian-norwid.
Encyklopedia PWN, Norwid Cyprian Kamil [online], [dostęp: 30 grudnia 2019], https://encyklopedia.
pwn.pl/haslo/Norwid-Cyprian-Kamil;3948373.html.
1
2
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przyzwyczaja się do życia w niewoli (tudzież ograniczonej wolności), iż zaczyna
postrzegać swoje zniewolenie jako zjawisko naturalne oraz adaptuje się do niego.
Moim zdaniem Norwid nie wspomina w żadnym miejscu o niewolnictwie sensu
stricto, rozumianym jako zniewolenie fizyczne i ekonomiczne, lecz jego myśli krążą
wokół niewolnictwa mentalnego. Warto w tym miejscu zdefiniować pojęcie niewolnika. Słownik języka polskiego PWN definiuje niewolnika jako osobę, która pozostaje
w całkowitej zależności i władzy swego właściciela, a także w drugim, szerszym
znaczeniu, które będzie żywe w myśli Norwida – niewolnikiem określa się osobę,
poddającą się czemuś bezwolnie3.
Twierdzę, iż genezy słów Cypriana Kamila Norwida dopatrywać można się
w nastrojach społecznych współczesnej mu epoki – Wiosna Ludów, a następnie
Powstanie Styczniowe to czas, kiedy autor najlepiej mógł zaobserwować dualizm
postaw ludzkich – z jednej strony widział dążenia niepodległościowe i ludzi, którzy wykuwali sami swoją wolność, broniąc jej następnie jak lwy, z drugiej jednak
strony miał zapewne niejedną okazję, aby zaobserwować ludzi przerażonych, którzy
otrzymawszy wolność, ze strachu wracali pod but zaborcy. Według mojej opinii
właśnie te wydarzenia mogły w dużym stopniu przyczynić się do krytyki mentalności niewolniczej.
Podobne do Norwida stanowisko reprezentował Niccolo Machiavelli, szesnastowieczny florencki prawnik, filozof i pisarz, będący jednym z najwybitniejszych
przedstawicieli myśli politycznej epoki renesansu. Machiavelli zadedykował swojemu władcy traktat Książę, w którym odzwierciedlenie znalazły poglądy filozofa
na kwestię zarządzania państwem, ale który stał się również źródłem elementarnej
wiedzy o ludzkiej psychice i mentalności. „Powszechna to wada ludzi nie pamiętać
o burzy, gdy morze spokojne”4 oraz „Powinien mądry książę takie obmyślić środki,
aby zawsze i w każdym razie obywatele czuli potrzebę egzystencji państwa i rządu,
a pozostaną mu wiernymi”5 – te dwa znamienne cytaty Machiavellego sprowadzają się do prostej konkluzji, wprowadzając motyw tzw. złotej klatki – człowiek
jest gotów wyzbyć się swoich praw i przywilejów na rzecz władcy, jeśli tylko ma
zagwarantowaną względnie ustabilizowaną egzystencję, oraz zaspokajane są jego
podstawowe potrzeby życiowe.
Podstawowe potrzeby życiowe człowieka można określić, opierając się na słynnej Piramidzie Maslowa. Abraham Harold Maslow był wybitnym amerykańskim
Słownik języka polskiego PWN, niewolnik [online], [dostęp: 30 grudnia 2019], https://sjp.pwn.pl/
szukaj/niewolnik.html.
4
Machiavelli Niccolò, Książę, przeł. Antoni Sozański, Kraków, MG, 2017, s. 120.
5
Ibidem, s. 54.
3
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psychologiem, który uważany jest za jednego z twórców psychologii humanistycznej. Według jego hierarchii potrzeb, do elementarnych potrzeb każdego człowieka
należą wyłącznie potrzeby fizjologiczne oraz znajdująca się poziom wyżej potrzeba
bezpieczeństwa6. Człowiek, który zaspokaja jedynie te podstawowe potrzeby, staje
się de facto niewolnikiem z własnego przyzwolenia, ponieważ hołdowanie jedynie
potrzebom niższych rzędów obdziera ludzi z ich człowieczeństwa.
Oczywiście słowa Norwida: „Daj niewolnikowi skrzydła, a pójdzie nimi pozamiatać ulice” możemy interpretować nie tylko w kontekście ludzkiej natury i mentalności, lecz także możemy je tłumaczyć, biorąc pod uwagę ludzki indywidualizm,
specyfikę charakteru, rozumowania oraz mnogość i rozbieżność ludzkich postaw
względem otaczającego nas świata – te z kolei notują u swych podstaw wychowanie,
środowisko życia, doświadczenia egzystencjalne czy światopogląd, a czasami również bliżej nieokreślone i trudne do stwierdzenia pobudki.
W tym miejscu norwidowskich niewolników należy moim zdaniem podzielić
na dwie, przeciwne sobie frakcje – tych, którzy do wolności dążą oraz tych, którym
wolność jest podarowana. Niejednokrotnie bowiem w historii Polski i świata spotykamy się z materialnymi dowodami dążeń wolnościowych, jakimi były szlachetne
i romantyczne powstania, heroiczne zrywy, bunty przeciwko okupantom czy strajki.
Otóż twierdzę, że na potrzeby tejże rozprawy, tych szlachetnych buntowników
z jasno obranym celem wolności – co istotne, nie tylko własnej – i bez cienia egoizmu w motywacji ich działania, określić możemy mianem frakcji czynnej. Frakcją bierną natomiast nazywać możemy reprezentantów postawy zgoła odmiennej,
którzy o swoją wolność nie tylko się nie upomnieli – ba, dla których owa wolność
stała się nie tyle czymś niepożądanym, ile zagrażającym ich życiu. Jak to możliwe?
Owszem, wolność dla wielu osób była i jest nadal zagrożeniem dla ich życia – oczywiście nie w rozumieniu istnienia ludzkiego bytu, ale raczej wszystkich przyzwyczajeń, które się na to życie doczesne składają.
Weźmy dla przykładu jedną z historii biblijnych, ponieważ przesłanie Biblii jako
księgi parabolicznej niesie za sobą wartości uniwersalne i ponadczasowe w kontekście ludzkiego postępowania. Opisany przede wszystkim w Księdze Wyjścia Starego
Testamentu exodus, czyli wyjście Izraelitów z ziemi egipskiej ku Palestynie będącej dla
Żydów ziemią obiecaną, bierze swój początek w prześladowaniach Narodu Wybranego przez Egipcjan, jego bezpośrednim zaś prowodyrem jest Mojżesz – człowiek
wykonujący polecenia Boga. Izraelici wędrowali przez pustynię, cierpiąc niedostatki –
głód, pragnienie, choroby, najazdy Amalekitów, co wkrótce przerodziło się w spisek
Maslow Abraham, Motywacja i osobowość, przeł. Józef Radzicki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2009, s. 115–119.
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i bunt przeciwko Bogu i ich przywódcy7. Jak widzimy, Bóg przez ręce Mojżesza
dał Izraelitom norwidowskie skrzydła w postaci wolności, jednak okazać się miało,
że narastające trudności, których przyczyną był odmienny od niewolniczego sposób
życia, stały się dla Żydów utrapieniem. Szybko okazało się, że byłemu niewolnikowi
od stanu niewoli dużo bardziej doskwierała nowa, nieznana wolność – nagle jego stabilne życie legło w gruzach, przecież w niewoli u faraona miał co jeść, pić, był względnie bezpieczny – natomiast gdy sam miał o to zadbać, pojawił się brak wiary we własne
siły, marazm i lenistwo. Na podstawie tej historii okazuje się, że człowiek lubi mieć
kogoś nad sobą – kogoś, kto o niego zadba, obroni i wyręczy, nawet jeśli miałoby
wiązać się to z ceną braku pewnych wolności. Bierze się to z braku wiary we własne
siły i z wygodnictwa – przedkładaniu po raz kolejny niższych potrzeb ponad wyższe.
Do opisania postaw zgoła odmiennych zainspirował mnie pochlebnie oceniany
przez krytyków oraz znawców kina, a moim zdaniem znakomity film w reżyserii Filipa Bajona Kamerdyner. Warto nadmienić, iż ekranizacja została uhonorowana kilkoma prestiżowymi nagrodami branżowymi, w tym Orłami oraz Złotymi
Lwami, a także zdobyła uznanie za granicą8. Abstrahując od ogólnej fabuły obrazu,
postanowiłam skupić się na jednym, najbardziej znamiennym w kontekście omawianego cytatu Norwida wątku, a mianowicie dążeń niepodległościowych kaszubskiego społeczeństwa. Uściślając, należy nakreślić realia koegzystencji na terenach
Pomorza Gdańskiego w początkach XX wieku Kaszubów, identyfikujących siebie
często jako integralną część narodu polskiego oraz Niemców. Ponieważ władzę
państwową sprawowała na tychże terenach i w tym okresie II Rzesza Niemiecka,
Kaszubi skazani byli na zwierzchnictwo i jurysdykcję Cesarstwa Niemieckiego, co
z przyczyn naturalnych było dla tejże ludności równoznaczne z niewolą i postępującą germanizacją. Na mocy ustaleń traktatu wersalskiego, kończącego I Wojnę
Światową, znaczna część Kaszubów przestała być niewolnikami Niemiec, a została
obywatelami polskimi9. W przypadku tej szczególnej, pomorskiej społeczności nie
brak było ludzi, którzy otrzymując skrzydła w postaci wolności, wcale nie zamierzali
zamiatać nimi ulic, lecz wzbili się na tych skrzydłach niczym mitologiczny Dedal
i szybowali na nich ku odrodzeniu swojej gospodarki, samorządności i wreszcie ku
integracji państwowej. Najbardziej znaną z takich postaci był Antoni Abraham-Kaszuba, na którego to osobie wzorowana była też jedna z fikcyjnych postaci
Zespół Biblistów Polskich, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Częstochowa, Wydawnictwo
Święty Paweł, 2008, Księga Wyjścia.
8
Filmweb, Kamerdyner [online], [dostęp: 30 grudnia 2019], https://www.filmweb.pl/film/Kamerdyner-2018-752130.
9
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Historia Kaszub, [online], [dostęp: 30 grudnia 2019], https://
www.kaszubi.pl/o/slupsk/artykulmenu?id=341.
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w filmie Kamerdyner. Mimo prześladowań przez obecnych wciąż na Pomorzu Prusaków, a następnie niesnasek z nową, polską władzą, człowiek ten prowadził szeroko
zakrojoną działalność publiczną, patriotyczną oraz na szczeblu lokalnym również
polityczną – wszystko dla dobra swoich krajan10.
Uważam, że tego rodzaju okoliczności mogły zaprowadzić ludzi pokroju Abrahama w zupełnie innym kierunku, jednak silne osobowości i mocne przywiązanie
do tradycji zmieniły zupełnie wektor oddziaływania mentalności niewolnika, czyniąc również nieaktualną zaproponowaną przez Cypriana Kamila Norwida treść
„Niewolnicy wszędzie i zawsze niewolnikami będą – daj im skrzydła u ramion,
a zamiatać pójdą ulice skrzydłami”.
Również istotnym będzie przywołanie w kontekście dezaktualizacji koncepcji
norwidowskiej, szerzej znanej współczesności postaci oraz jej opinii, a mianowicie
cenionego polskiego poety i barda – Jacka Kaczmarskiego. Artysta ten, tworząc swój
album poezji śpiewanej zatytułowany Sarmatia, napisał wiele utworów na temat
przywar narodowych Polaków, ale nie szczędził w nich również strof o niezłomnych
cechach osobowościowych przedstawicieli tego bez wątpienia wyjątkowo specyficznego narodu. W pieśni Warchoł Kaczmarski umieszcza dwa znamienne cytaty, które
przesądzą o porażce tytułowej teorii tejże pracy w starciu z sarmacką mentalnością, dość jeszcze żywą w naszym społeczeństwie. „Tylko własnym prawom ufam,
wolna wola jest człowiecza, pergaminów nie posłucha”11 oraz „Nie zrobili ze mnie
janczara […] ja służyć nie mam ochoty”12. Jasno zaprzeczają, ażeby naród polski
miał zaprzepaścić swoją wolność. Skrzydlate, narodowe marzenia, niepozwalające
na zamiecenie nimi ulic faweli niewolnictwa, dobitnie podkreśla cytat „niech rządzi
kto bądź, byle wolnych nie pętał” z kolejnego utworu Jacka Kaczmarskiego Elekcja13.
Wedle mojej subiektywnej opinii ocena słuszności norwidowskiej tezy wyrażonej tematem „daj niewolnikowi skrzydła, a pójdzie nimi pozamiatać ulice” nie
może w żadnym wypadku pozostać jednoznaczną i niepodważalną. Pozostaje
mi więc nie do końca zgodzić się z Cyprianem Kamilem Norwidem, lecz także
przyznać, że w lwiej części przypadków jego słowa znajdują odzwierciedlenie
w rzeczywistości. Rozwijając myśl, pragnę nadmienić, iż zgodnie z przytoczonymi
przeze mnie uprzednio rozmaitymi przykładami, pozostaję na stanowisku uznania
Małszycki Dariusz, Antoni Abraham – pierwszy „Król Kaszubów”, [online], [dostęp: 30 grudnia 2019],
https://historia.trojmiasto.pl/Antoni-Abraham-pierwszy-krol-Kaszubow-n134734.html.
11
Kaczmarski Jacek, Łapiński Zbigniew, Warchoł, [online], [dostęp: 30 grudnia 2019], https://www.
youtube.com/watch?v=WJBY0Xp8acs.
12
Ibidem.
13
Kaczmarski Jacek, Łapiński Zbigniew, Elekcja, [online], [dostęp: 30 grudnia 2019],://www.youtube.
com/watch?v=wgP5UG7ErDA.
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dualistycznej postawy ludzkiej, która w zależności od czynników środowiskowych,
kształtuje się w jednym z dwóch rzeczonych kierunków – mentalnego niewolnika,
bądź też postawy człowieka o naturze wolnościowej, nieskrępowanej bieżącą sytuacją społeczno-polityczną. Twierdzę, iż to siła charakteru oraz poziom oparcia egzystencji na własnych przekonaniach są determinantami ukształtowania, a w kolejnej
fazie ukierunkowania ludzkiej postawy, co właśnie pozwala nam na ryzyko stwierdzenia dezaktualizacji myśli norwidowskiej. Od razu zaznaczam, że o rzeczonej
utracie aktualności pewnych prawd uznawanych powszechnie za uniwersalne, rozmawiać możemy wyłącznie w kontekście jednostek ponadnormatywnych. Twierdzę, że wobec wielopłaszczyznowej analizy przedstawionego w temacie problemu,
najprostszą, lecz równie trafną, co rozsądną konkluzją będzie powtórzenie po raz
kolejny za Jackiem Kaczmarskim, iż „są czasy kolosów i czasy miernoty” 14.
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2.
KWESTIA WOLNOŚCI
W POLSKIEJ WOJNIE KULTUROWEJ
Wprowadzenie
Porozumienia osiągnięte w trakcie rozmów przedstawicieli rządu PRL z opozycją
(Okrągły Stół, 6 lutego – 5 kwietnia 1989 r.), otworzyły drogę demokratycznemu
państwu prawnemu opartemu na wolności, sprawiedliwości społecznej i „powrocie
do Europy”. Entuzjazm społeczeństwa i nadzieja na cudowną zmianę rzeczywistości nie trwał jednak długo. Marek Ziółkowski koniec okresu aksjologicznej wspólnoty wyznaczył na 1991 r., kiedy to ukształtowały się dwie skrajne wizje idealnego
ładu społeczno-kulturowego. W tym nowym podziale:
• opcji demokratycznej przeciwstawia się opcję autorytarno-patriarchalną;
• wartościom tolerancji, praw jednostki i swobodzie działań indywidualnych
przeciwstawia się tradycję i wspólnotę;
• państwu świeckiemu przeciwstawia się państwo wyznaniowe;
• współpracy z zagranicą przeciwstawia się interesy i wartości narodowe;
• polityce „grubej kreski” przeciwstawia się lustrację i dekomunizację1.
Zatem transformacja systemowa, którą zapoczątkowano w trakcie Okrągłego
Stołu, wprowadziła diametralną zmianę w stosunkach międzynarodowych, politycznych, gospodarczych, ustrojowych, prawnych; spowodowała również destabilizację społeczną, a w systemie wartości – anomię. Część społeczeństwa, zwłaszcza starszego: ludzi związanych z PGR-ami, ludzi niewykształconych, nie umiało
znaleźć miejsca w nowej rzeczywistości. Szukali ostoi i stabilizacji, którą ofiarował
Kościół katolicki i partie populistyczne. Na hasłach „Bóg, Honor, Ojczyzna” opierali
swoje wartości związane z religią, tradycją i identyfikacją wokół pojęcia narodu.
Natomiast pozostała większość społeczeństwa opowiedziała się za nowoczesnością;
za zmianami w kierunku demokratycznego państwa prawnego (charakteryzującego

M. Ziółkowski, Pragmatyzacja świadomości społeczeństwa polskiego, „Kultura i Społeczeństwo”,
t. XXXVIII, PAN, Warszawa 1994, s. 17–18.
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się rządami większości i ograniczonymi prawami mniejszości), za ścisłą współpracą
z Europą Zachodnią w ramach Rady Europy i Unii Europejskiej.
Rozpoczęła się więc Polska wojna kulturowa, która swoje apogeum osiągnęła po
2015 r. Warto przypomnieć, że według Wojciecha Burszty pojęcie wojny kulturowej oparte jest: „na zasadzie tertium non datur [trzeciej możliwości nie ma – przyp.
autora], która każe wybierać na zasadzie alboalbo. Albo jesteś za Dobrem, albo za
Złem, i vice versa”2.
Zatem problematyka ta nabiera na znaczeniu, co widoczne jest także w ilości
napisanych na ten temat esejów. W roku akademickim 2019/2020 kwestię tę podjęło
aż 116 studentów (studiów licencjackich na kierunku „Polityka Społeczna” i studiów
magisterskich na kierunku „Zarządzania w sektorze publicznym i pozarządowym”).
W swoich pracach, studentki i studenci bardzo wyraźnie podkreślali destabilizujący charakter polskiej wojny kulturowej. Wskazywali na ograniczenia wolności
poprzez narzucanie im jedynego, słusznego według rządzących, sposobu myślenia
i działania. Piszący odnieśli się do zagadnień, które w momencie przygotowywania
ich prac były najbardziej kontrowersyjne, a w społeczeństwie toczyły się zaciekłe
dyskusje na temat racji jednej ze stron.

W.J. Burszta, Kotwice pewności. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle, Wyd. Iskry, Warszawa
2013, s. 146.
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Czy istnieje wolność w wojnie kulturowej
Julita Łata
Czym właściwie jest wolność? Jest to jedno z podstawowych pojęć w wielu dziedzinach (polityka, filozofia, religia, ekonomia etc.). Wolność można rozpatrywać
zarówno w kategoriach osobistych, jak i w szerszym zakresie np. w odniesieniu do
ojczyzny. Jedni pragną wolności wewnętrznej, inni natomiast wolność uzależniają
od polityki swojego państwa. I tak – według słownikowych definicji – wolność jest
niezależnością jednego państwa od innych państw w sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych; możliwością podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą;
życiem poza więzieniem, zamknięciem. Ponadto wolnością również nazywamy
prawa obywateli wyznaczone przez dobro powszechne, interes narodowy i porządek
prawny1. Kiedy myślę „wolność”, mam w głowie pewien schemat skojarzeń. Wolność – prawo do podejmowania własnych decyzji, do wyrażania swoich poglądów;
wolność – niezależność, wolność – demokracja, wolność – beztroska. Choć kolejność tych skojarzeń jest zupełnie przypadkowa, to pozwala na pełne zdefiniowanie
wolności, odpowiadające częściowo każdemu z nich. Wolność to przede wszystkim
zdolność do działań, zmian, którym nie przyświecają żadne ograniczenia. Człowiek wolny to ktoś, kto może dokonywać wyboru spośród różnych możliwości. Jest
wolny od przymusu. Dywagując na temat wolności, przyszła mi na myśl pewna
refleksja. Zamykam oczy i myślę – wolność. Niewątpliwie budzi ona rozmaite emocje. Co ja czuję? Samo słowo wolność wywołuje we mnie spokój, pewnego rodzaju
wewnętrzną harmonię. Rozważania te poświęcę kwestii wolności w wojnie kulturowej w Polsce, bo z tym zjawiskiem niewątpliwie mamy do czynienia i to na
różnorakich płaszczyznach. Jeden z polskich antropologów kultury, kulturoznawca,
eseista i krytyk kultury, Wojciech J. Burszta, opisuje zjawisko wojny kulturowej
w następujący sposób: „W głębszym sensie wojny kulturowe są permanentnym
stanem napięcia między tradycyjnym i ponowoczesnym sposobem rozwiązywania problemów moralnych; wojny kultur, słowem, toczą się w rejestrze moralności
1

https://sjp.pwn.pl/slowniki/wolno%C5%9B%C4%87.html.
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i dotyczą nie tyle kwestii materialnych (zarobki, praca, rola państwa), ile konfliktów
związanych z porządkiem normatywnym życia społecznego i kwestią tożsamości
zbiorowych”2. Wojna kulturowa to konflikt, w którym stronami są pewne grupy społeczne, walczące o dominację ich wartości, przekonań i praktyk. Konieczne będzie
dokonanie jeszcze jednej definicji operacyjnej. Mam tutaj na myśli termin kultura.
W literaturze światowej istnieje niezliczona ilość definicji tego wyrazu. W mojej
pracy posłużę się terminem, który jest najczęściej używany. Kulturę rozumiem jako
wytwór duchowy czy też materialny w społeczeństwie i właśnie tą definicją będę
się kierować w niniejszej pracy. Czy wolność istnieje w polskiej wojnie kulturowej?
Niewątpliwe tak. Jeżeli wojna ma już miejsce, to łupem jej zawsze staje się wolność
wrogów. To mechanizm, który towarzyszy konfliktom światowym od zarania dziejów, nie zmienia się nawet wtedy, gdy dochodzi do wojny kulturowej.
Gdyby tak się zastanowić… czy ludzie, którzy walczą obecnie o dominację ich
wartości, używając argumentacji, iż „walczą oni o swoją wolność”; rzeczywiście
rozumieją to pojęcie? Nie kwestionuję tutaj samego stricte powodu ich protestów, ale
użycie tego sformułowania. Człowiek wolny ma możliwość dokonywania wyborów.
Pomimo iż człowiek jest „umieszczany” na ziemi bez jego zgody, musi wybierać i działać swobodnie w każdej sytuacji. Wolność to odpowiedzialność. Człowiek – tylko on
jest odpowiedzialny za swoje działania. Używanie zwrotów „nie mogę” albo „muszę”
nie ma większego sensu, gdyż ostatecznie decydujemy, czy podejmiemy się danego
działania, czy też nie. W wolności buduje się moje swoiste „ja”. Ten aspekt wolności
Roman Ingarden nazwał fenomenem wolności. Czyn wolny jest czynem własnym.
A czyn własny pojawia się tam, gdzie istnieje samodzielność zarówno w myśleniu, jak
i w działaniu. Samodzielność nie oznacza oczywiście samowystarczalności, wykluczenia współpracy z innymi czy otwartości na świat. Człowiek jest samodzielnym, czyli
wolnym wówczas, gdy potrafi zająć własne stanowisko3. Źródło wolności tkwi nie
w jakiejś zewnętrznej sile, która zmusza do konkretnego zachowania, ale jej podłożem
jest zawsze konkretne „ja”. To, co ogranicza ludzi, to pewnego rodzaju „wewnętrzne
łańcuchy”, które powstrzymują ludzi i prowadzą do tego, że nie wierzą oni w swoje
umiejętności. Tak długo, jak sobie to powtarzamy, nigdy nie będziemy wolni.
Weźmy jako przykład poezję. Ten rodzaj dzieła literackiego wytworzył mechanizm, który użyty w sposób poprawny potrafi wyzbyć się wszelkich narzuconych
form ograniczenia, rozumianych tutaj wszelako. Poezja od zawsze walczyła ze słowem prostym oraz patosem. Znaczenie strof na pierwszy „rzut oka” nigdy nie było
jednoznaczne. Dzięki temu możliwość przemycenia „prawdziwego” znaczenia jest
2
3

W.J. Burszta, Wojny kulturowe jako fenomen antropologiczny, Kultura Współczesna, nr 5(80), 2013.
Por. R. Ingarden, Wykłady z etyki, Warszawa 1989, s. 234.
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tutaj bardziej możliwy niż w przypadku innych gatunków literackich. Posługiwanie się nieszablonowym i nieraz zaszyfrowanym słowem, od lat stworzyło jedyny
niedający się ocenzurować głos. Oczywiście nie każda poezja musi być tworzona
w tym schemacie. Stwierdzam jedynie swoje przypuszczenie, iż jako jedna z nielicznych form zaadaptowała się do tego wyjątkowo trafnie. Najlepszym przykładem
będą utwory Stanisława Barańczaka: Spójrzmy prawdzie w oczy, Papier i popiół, dwa
sprzeczne zeznania oraz Ryszarda Krynickiego Akt urodzenia, Język to dzikie mięso.
Są one pewnego rodzaju manifestem i świadomym opisem obserwacji artysty, który
się na to nie godzi.
Niewątpliwie ośrodkiem wojny kulturowej są media. Widoczna jest tutaj synergia i powiązanie z poszczególnymi blokami politycznymi. I tak jedna strona tej
wojny wsparta jest przez blok polityczny kierujący się/ partię kierującą się ideologią narodowego konserwatyzmu. W jej założeniach istotną rolę odgrywają pamięć,
tożsamość i dziedzictwo europejskie. Druga strona wyznaje poglądy bardziej liberalne. Media dzisiaj to już nie źródło informacji, ale nade wszystko batalia, która
nie ma i nie będzie miała końca. Widzowie mają możliwość wyboru, który jednak
często bywa uwarunkowany ich poglądami politycznymi. Już na tym etapie dostrzegamy, iż w tej kwestii widzowie są wolni. Skoncentrujmy się jeszcze na kwestii
wolności w wojnie kulturowej, gdzie stronami są media. Dezinformacja, manipulacja czy pojęcia dominującej ideologii są dziś elementem przestrzeni społecznej.
O mediach można powiedzieć, że niejako częściowo postępują wedle zamierzeń
konkretnej grupy społecznej. Media nie tylko kreują świat wartości, lecz także
ułatwiają orientację w sferze politycznej. Ponadto media są pewnym pozbawionym
formalności edukatorem, dostępnym dla wszystkich ludzi bez względu na ich wiek.
Wiedza, którą otrzymujemy z mediów, bywa pożyteczna, ale często też jest nieusystematyzowana oraz sprzeczna. Wszelka informacja czy dezinformacja jest w rezultacie „cegiełką” dla budowania osobistej świadomości społecznej i politycznej. Media
nie tylko deprecjonują wydarzenia organizowane przez ich „przeciwników”, lecz
także kreują specjalną rangę dla tych wydarzeń, które same wspomagały. Mają one
kontrolę nad informacją, właściwie tworzą rzeczywistość. Ponadto media są miejscem dyskusji, wyrażania opinii. Gdzieś pomiędzy tą całą batalią warto dostrzec, że
zarówno media cechuje owa wolność, która pozwala im na przekazywanie dowolnych informacji w sposób, który jest im dogodny – często bardzo subiektywny, jak
i widzowie posiadają tę wolność wyboru, która, choć często bywa uwarunkowana
poglądami politycznymi z uwagi na czynniki, o których wcześniej wspomniałam;
nie jest w żaden sposób kontrolowana.
Spójrzmy na tę kwestię z innej strony. Adekwatnym przykładem będzie tu wojna
pomiędzy kulturą nowoczesną a poglądami kultury tradycjonalizmu. Przyjmując
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definicję kultury, którą opisałam wyżej – sfera sacrum – również uważana jest przeze
mnie jako wytwór społeczeństwa. Tak więc wojna pomiędzy tymi dwoma kulturami
jest zapoczątkowana od wybuchu Rewolucji Francuskiej i towarzyszy aż do dziś.
W sporze pomiędzy tymi kulturami można zauważyć zmianę w hierarchii wartości oraz odrzucenie niektórych bytów. Sprawy te przybierają taką wagę, że wojna
zostaje w ciągłym konflikcie i narasta w momencie, gdy pewna z grup domaga się
przesunięcia swojej wolności na inną grupę. Można zauważyć, że wolność w kulturze najczęściej chce być narzucana w imię jej dobra. Tworzy to oksymoron pojęciowy, niemający nic wspólnego z przyjętą definicją wolności. Różne pojmowanie
wiary, nauki kościoła czy też odrzucenie ich tworzy antagonistyczne siły, które mają
wyładowanie w społeczeństwie. Podejście oraz możliwość dokonania aborcji, edukacja seksualna, zawieranie małżeństw jednopłciowych to tylko niektóre z różnic,
w których kwestii obie kultury nie potrafią dojść do porozumienia. Paradoksalnie
oba ugrupowania walczą o wolność. Rację bytu powinna mieć wolność osobista.
Tylko taka ma możliwość zaistnienia per se. Jako przykład powołam tutaj sytuację,
która miała miejsce w lipcu ubiegłego roku. Absolwentka wrocławskiej Akademii
Sztuk Pięknych zamieściła na Facebooku filmik, który miał zachęcać do zakupu
rzeźby Maryi nawiązującej do waginy w tęczowych barwach. Fundacja Ordo Iuris
zawiadomiła prokuraturę, powołując się na art. 196 Kodeksu karnego dotyczący
obrazy uczuć religijnych. Fundacja odebrała to jako obrazę wszystkich katolików.
Artystka tłumaczyła, że celem było zwrócenie uwagi, iż lesbijki, geje, biseksualiści oraz osoby transpłciowe również pochodzą od tej samej Maryi. Widzimy więc,
że wolność ma tutaj szersze znaczenie i może być wyrażana poprzez jakiś symbol
i to, czy ktoś ma na niego monopol w postaci używania jego wizerunku, pozostaje w antagonizmie wartości dwóch kultur. Wolność, a w zasadzie obiekt religijny,
w postaci Maryi został tutaj przywłaszczony przez jedno ugrupowanie.
Przyjrzyjmy się teraz roli Kościoła w sferze publicznej. Niewątpliwie mamy do
czynienia ze sporem, a właściwie z „wojną kulturową”. Czy rzeczywiście możemy
mówić w tej sferze o wolności? Ciekawym zagadnieniem jest autocenzura artystyczna. Mowa tu o pewnym strachu przed przekroczeniem granicy, co niesie za
sobą poważne konsekwencje. Wśród artystów powszechna jest obawa, iż mogą
poprzez swoją twórczość godzić w wartości, które propaguje Kościół katolicki czy
inne konserwatywne organizacje. Wiąże się to z tym, że artyści zwyczajnie nie chcą
łamać tabu. Najlepszym przykładem jest przypadek przedstawienia zatytułowanego
Golgota Picnic, które docelowo miało mieć swoją premierę podczas Festiwalu Malta
w Poznaniu. Już sama nazwa owej sztuki budzi kontrowersje. Ale czy nie taki jest cel
sztuki? Czy sztuka nie powinna szokować? Przedstawienie się nie odbyło. Zostało
odwołane przez ówczesnego dyrektora imprezy, który to obawiał się, że wystawienie

Czy istnieje wolność w wojnie kulturowej

31

sztuki może wywołać protesty, a w rezultacie zamieszki. Przeciwnie, to właśnie
odwołanie tegoż wydarzenia wzbudziło falę protestów. Rodzi się więc pytanie: Czy
sfera artystyczna/ ekspresja artystyczna nie powinna być wydzielona z jakiejkolwiek
cenzury? Sfera ideologiczna podzielona jest dzisiaj na dwa bloki. Czy wolność,
chociażby ekspresji artystycznej jest możliwa do utrzymania w tak podzielonym
społeczeństwie? Ile wolności powinni mieć artyści? Odnoszę wrażenie, że artyści są
postrzegani jako prowokatorzy, którzy chcą coś zniszczyć. Postawmy sobie jednak
pytanie: Czy uczucia (w odniesieniu do uczuć religijnych) winny podlegać prawu?
Sztuka nie powinna mieć granic. Sztuka i religia powinny się przenikać. Grupa,
która stanowi większość, nie może narzucać wszystkim swego światopoglądu. Powinien istnieć pewien zbiór wartości akceptowanych przez wszystkich. Prowokacja
oznacza ryzyko, ale celem prowokacji jest nastąpienie reakcji. Myślę, że poszukując
głębszego sensu tych dzieł, możemy dojść do wniosku, iż artyści bronią pewnych
rzeczy. Nie wszystko, co kontrowersyjne jest profanacją, przeciwnie – często jest
„przystankiem” dla refleksji.
Dywagując na temat wolności, a w tym momencie jej pewnego ograniczenia,
warto przywołać jako przykład osoby LGBTQ+. Problem dyskryminacji tych
osób jest aktualny i myślę, że owa batalia potrwa jeszcze przez długi czas. Osoby
o odmiennej orientacji nie tylko nie są wolne w sensie ograniczonych podstawowych
praw, lecz także często narażone na wyzwiska, wyśmiewanie, obrażanie, a nawet
przemoc. Znaczna część społeczeństwa polskiego jest nietolerancyjna. Ludzie, którzy nie akceptują społeczności LGBTQ+, argumentują swoją niechęć do tych osób
w bardzo płytki i nieempatyczny, często wulgarny sposób. Uważam, że świadczy
to o pewnej niedojrzałości, ograniczeniu. Gdyby tego było mało, osoby odmiennej orientacji są odrzucane przez swoje rodziny. Tracą rodziców, ponieważ są inni,
nie pasują do nich. Z powodu takiego właśnie odbioru, osoby te często popadają
w depresję, czują się samotne, co więcej mają myśli samobójcze. W moim mniemaniu powinny zostać podjęte jak najszybciej działania systemowe w postaci rzetelnej
edukacji, które pozwoliłyby na podniesienie akceptacji społecznej osób LGBTQ+
ze szczególnym zwróceniem uwagi na członków ich rodzin. Jednakże pierwszym
i najważniejszym krokiem do tego, aby te niewinne osoby nie cierpiały, są zmiany,
które powinien podjąć rząd. To rząd ma największy wpływ na społeczeństwo. Jeśli
wolność obywateli to wolność podejmowania decyzji spośród dostępnych opcji, to
najwyższy czas, aby dodać tę opcję do możliwych do realizacji.
Kolejny bardzo istotny przykład stanowi kwestia aborcji. Niewątpliwie mamy tu
do czynienia z walką o wolność. Po jednej stronie sporu stoją wyznawcy Kościoła.
Wykroczenie przeciwko piątemu przykazaniu: nie zabijaj, które zakazuje zabójstwa bezpośredniego i zamierzonego. Jest bowiem zamierzonym zabójstwem
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niewinnego człowieka. Grzech ten dotyczy samego zabójcy, jak i tych, którzy
dobrowolnie współdziałają w zabójstwie. W przypadku aborcji winne są zatem
wszyscy ci, którzy formalnie współdziałają w przerwaniu ciąży, tj. zarówno lekarz
(lekarze), jak i matka. Kościół nakłada automatyczną karę ekskomuniki za to przestępstwo przeciw życiu ludzkiemu4. Druga strona konfliktu, a więc zwolennicy
zwiększonej dostępności aborcji twierdzą, iż: zygota to nie człowiek, a kobieta ma
prawo do samostanowienia5. Uważają, że kobieta jest wolna i powinna sama decydować o swoim ciele, decydować w zaciszu swojego sumienia. Każda kobieta ma
prawo do decydowania o sobie, każdy z nas ponosi konsekwencje swoich wyborów. Popularnym ostatnio terminem jest aborcja eugeniczna. Na potrzeby tej pracy
przywołam definicję eugeniki, aby lepiej zrozumieć termin aborcji eugenicznej.
Eugenika – pojęcie wprowadzone w 1869 r. przez Francisa Galtona, kuzyna Karola
Darwina. Dotyczyło selektywnego rozmnażania zwierząt oraz ludzi, aby ulepszać
gatunki z pokolenia na pokolenie, szczególnie jeśli chodzi o cechy dziedziczone.
W ciągu następnych lat Galton poprawił swoją definicję, aby uwzględnić specyfikę
eugeniki pozytywnej, zachęcającej do częstszego reprodukowania się najlepszych
osobników oraz eugeniki negatywnej, zniechęcającej do reprodukcji osobników
mniej wartościowych6. Czym więc jest aborcja eugeniczna? Aborcja eugeniczna to
zakończenie ciąży ze względów na choroby lub wady rozwojowe nienarodzonego
dziecka. Przyjrzyjmy się więc, na czym polega walka o wolność w wojnie kulturowej
w kwestii aborcji eugenicznej. Jak już wspomniałam, są różne spojrzenia na ten
problem. Z jednej strony mamy partię, która kieruje się naukami kościoła. Zaostrzenie ustawy aborcyjnej to stały postulat religijnej prawicy oraz Kościoła. W sobotę
7 września 2019 r. – w dniu konwencji programowej PiS w Lublinie – mówił o tym
np. abp. Stanisław Gądecki. Użył wyrażenia „aborcja eugeniczna”:
„Aborcja eugeniczna nie tylko godzi w wartość ludzkiego życia, ale jest już anachronizmem z punktu widzenia współczesnej nauki. W polskiej konstytucji każdemu człowiekowi przysługuje – i słusznie – prawna ochrona życia, które jest fundamentalnym dobrem człowieka. Jeśli zaś podstawowym kryterium oceny poziomu
cywilizacji jest kryterium konstytucyjnych gwarancji ochrony życia ludzkiego, to
odbieranie takiego prawa dzieciom chorym przynosi hańbę III Rzeczypospolitej”.
Z drugiej strony zwolennicy aborcji eugenicznej twierdzą, że słowa abp. Gądeckiego
są manipulacją, bo Konstytucja mówi o ochronie życia człowieka urodzonego
i nie obejmuje okresu prenatalnego. Według Komitetu Praw Człowieka ONZ
https://eszkola.pl/religia/kosciol-katolicki-a-aborcja-6834.html.
https://www.wprost.pl/350405/za-i-przeciw-aborcji.html.
6
Edwin Black, Wojna przeciw słabym, Muza, Warszawa 2004.
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przymuszanie kobietę do rodzenia uszkodzonego płodu jest formą tortur. Prawa
płodu powinny ustąpić prawom kobiet7. „Jestem zdecydowanym przeciwnikiem
aborcji eugenicznej i uważam, że zabijanie dzieci z niepełnosprawnością jest po
prostu morderstwem. Jeżeli projekt w tej sprawie znajdzie się na moim biurku,
to z całą pewnością zostanie przeze mnie podpisany. Jestem zdania, że Trybunał
Konstytucyjny powinien rozstrzygnąć wniosek grupy 119 posłów dotyczącego właśnie przesłanki eugenicznej”8 – twierdzi prezydent Andrzej Duda. Według przeciwników prezydent nadużywa terminu „aborcja eugeniczna”. Ponadto wprowadza
w błąd opinię publiczną, gdyż sugeruje, że to, że kobiety miałyby przerywać ciążę,
motywując to wadą płodu, jest kierowane innym celem, np. wygodnictwem, czy nietolerancją dla niepełnosprawności. Przywołują tu argumenty, iż jest to bezwzględnie
złe z etycznego punktu widzenia i świadczy o braku szacunku do ludzkiego życia.
Innym ciekawym przykładem jest sytuacja, która miała miejsce w Warszawie
pod koniec kwietnia ubiegłego roku. Mianowicie chodzi tutaj o instalację wideo,
autorstwa Natalii Lach-Lachowicz oraz Katarzyny Kozyry. Muzeum Narodowe
uznało dwie prace za „skandalizujące” oraz miały „demoralizować młodzież”. Profesor Jerzy Miziołek, dyrektor Muzeum Narodowego przyznał, że zdecydował
o usunięciu filmów po ingerencji Ministerstwa Kultury. Pierwsze dzieło to Sztuka
konsumpcji, film nagrany przez Natalię Lach-Lachowicz w 1972 r. Film pokazuje kobietę zajadającą się bananem. Cykl zdjęć oraz wideo przedstawiają młodą
kobietę o blond włosach, która dokonuje konsumpcji banana w sposób namiętny
i erotyczny. Drugi skandalizujący film to praca Kozyry sprzed czternastu lat, Pojawienie się Lou Salome. Przedstawia kobietę z psami mającymi twarze filozofa Friedricha Nietzschego i poety Rainera Rilkego. W rozmowie ze „Stołeczną” prof. Jerzy
Miziołek komentuję sprawę następująco, „To jest Muzeum Narodowe i pewna
tematyka z zakresu gender nie powinna być explicite pokazywana”. Przykład ten
pokazuję, że sztuka rozumiana również jako wytwór kultury ludzkiej nie jest wolna;
cenzura wciąż ma miejsce. Artysta może być wolny tylko do pewnego momentu,
w innym przypadku jego dzieła zostaną usunięte. Sprawę skomentował również dr
Piotr Rypson, były dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, „Muzeum to nie
kościół i choć zwane bywa »świątynią sztuki «, jest miejscem, w którym sztuce dawnej i współczesnej winno się dawać wolność wypowiedzi”9. Wolność wypowiedzi nie
ma tutaj racji bytu, w polskiej wojnie kulturowej została ona doszczętnie zniszczona.
https://oko.press/pis-chce-zakazac-aborcji-eugenicznej-to-manipulacja-chodzi-o-zamach-na-prawakobiet/.
8
https://krytykapolityczna.pl/kraj/pandemia-zakaz-aborcji-dziemianowicz-bak/.
9
https://noizz.pl/kultura/dyrektor-muzeum-narodowego-usuwa-skandalizujace-prace-z-1972/0tewjjw.
7
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Reasumując: nie istnieje wolność absolutna. Wszyscy walczą o wolność i próbują
przeciągnąć ją na swoją stronę, zapominając, że wolność to twór subiektywny –
niemający podłoża w materii, z racji swojej obojętności względem innych. Czym
innym wolność jest dla mnie, a czym innym będzie ona dla więźnia, który spędza
lata w więzieniu. Wolność bywa często używana jako „pretekst” do różnych czynów,
również tych złych. Bywa często argumentem. Jednak bardzo ważnym spostrzeżeniem jest to, że będąc wolni, możemy kształtować pewne sytuacje. Nie należy
stosować jednak zamiennie pojęć. Wolność nie jest samowolą, gdyż nasze czyny
podlegają prawom, normom. Nie mogę skrzywdzić drugiego człowieka, a przy tym
uznać, że mogę to zrobić, bo jestem WOLNY. Obecna sytuacja prowadzi jednak
do pewnych wniosków. Wojna kulturowa/ walka o wolność rozgrywa się pomiędzy
dwoma blokami. Społeczeństwo jest podzielone. Po jednej stronie stoi grupa ludzi,
której ideologia opiera się na konserwatywnych, narodowych, ale również społecznych postulatach, po drugiej stronie grupa ludzi, która skupia osoby o różnych
poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych, liberalno-konserwatywnych.
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Konflikty między grupami wyznającymi inne wartości
Ewa Napieracz
Od początku III Rzeczypospolitej Polskiej żyjemy w okolicznościach wojny kulturowej w sytuacjach słabiej lub mocniej zaostrzonych. Toczą się spory o wartości,
ideę państwa oraz społeczeństwa wraz ze stosunkiem do tradycji i modernizacji.
Na samym początku należy wyjaśnić samo pojęcie wojny kulturowej. Wojna kulturowa to zatarg opierający się na kulturowych różnicach, pomiędzy różnymi grupami
społecznymi. Opiera się na walce o dominację ich wartości, przekonań oraz praktyk – często odnosi się to do tematów, których pojawienie się oznacza duże niezrozumienie społeczne; widoczny jest podział wartości społecznych1. Pojęcie definiowane jest również jako ciągły stan napięcia pomiędzy podejściem tradycyjnym,
a nowoczesnym do rozstrzygania wszelkich problemów moralnych2. Wojny kulturowe nazywane były przez R. Scrutona starciami uniwersalizmu z relatywizmem3.
A co z kwestią wolności? Wolności w Polsce gwarantowane są w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, gdzie m.in. zawarte są wolności zachowania obyczajów, tradycji i kultury (art. 35) czy wolność słowa (art. 52)4.
Również wolności zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej
w dniu 10 grudnia 1948 roku stanowią fundament do równego traktowania każdego człowieka. Przede wszystkim art. 19 wskazuje, że każdy człowiek ma prawo
wolności posiadania opinii oraz jej wyrażania5. Sama wolność w Słowniku języka
polskiego definiowana jest m.in. jako możliwość podejmowania decyzji zgodnie
z własną wolą6.
Wikipedia Wolna Encyklopedia, Culture [online], [dostęp: 27.04.2020], war https://en.wikipedia.org/
wiki/Culture_war.
2
W.J. Burszta, Wojny kulturowe jako fenomen antropologiczny, Kultura Współczesna, nr 5(80), 2013.
3
W.J. Burszta, Wojny kulturowe jako fenomen antropologiczny, Kultura Współczesna, nr 5(80), 2013.
4
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).
5
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, [online], [dostęp: 28.04.2020], https://amnesty.org.pl/
wpcontent/uploads/2016/04/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf.
6
Słownik języka polskiego, wolność [online], [dostęp: 28.04.2020], https://sjp.pwn.pl/slowniki/wolno%C5%9B%C4%87.html].
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W mojej opinii wojny kulturowe to konflikty pomiędzy grupami, które wyznają
inne moralności czy poglądy polityczne, co również ma swoje pokrycie w wyżej
przytoczonych definicjach. Natomiast wolności są niepodważalne i trwałe dla każdego człowieka.
Rozpatrując kwestię wolności w polskiej wojnie kulturowej, należy zwrócić uwagę na to, jak często największymi grupami społecznymi uczestniczącymi
w konflikcie są: Kościół katolicki wraz ze swoimi wyznawcami oraz grono liberalne
(ludzie nieograniczający się jedynie wiarą w Boga, a patrzący globalnie na świat).
Aktualnie największe wojny w Polsce to spór na temat związków partnerskich,
całości społeczności LGBTQ+, spór o edukację seksualną, aborcję, eutanazję czy
prawo do posiadania broni. Polska jako kraj katolicki, posiada wysoce negatywne
stanowisko w kwestii związków partnerskich, opierając się na art. 18 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie małżeństwo określone jest jako związek kobiety
i mężczyzny7. Niechęć do ludzi ze społeczności LGBTQ+ najczęściej widziany
ze strony nacjonalistów, którzy napadali na marsze równości, pokazuje jak bardzo
zakorzeniona jest ich nienawiść do ludzi m.in. innej orientacji seksualnej. Jednakże
w tej pracy szerzej omówione zostaną wymienione już wyżej aborcja, eutanazja oraz
prawo do posiadania broni. Przedstawione zostaną ich wady oraz zalety, rozważone
zostaną za i przeciw w ich kwestiach, ponieważ wydają się one jednymi z najciekawszych konfliktów w wojnie kulturowej w Polsce.
Pierwszym przykładem wojny kulturowej w Polsce będzie obecnie najbardziej
rozchwytywany temat, jakim jest aborcja. Aborcja, czyli inaczej poronienie jest
interwencją, dzięki której dochodzi do przerwania ciąży. Jest ona podejmowana
przez lekarzy, a dokładniej przez ich działania8. W Polsce dozwolona jest w kilku
przypadkach, aktualnie w dobie pandemii koronawirusa, jej temat pojawił się w sejmie. Przedstawiona została ustawa zaostrzająca prawo aborcyjne w kraju. Zakazane
miałoby być przerywanie ciąży nawet wtedy, gdy wszelkie przesłanki medyczne
opierające się na badaniach płodu wskazują na wysokie prawdopodobieństwo upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby, która zagraża jego życiu. Obecnie przerywanie ciąży dozwolone jest, gdy doszło do niej w wyniku czynu zabronionego, gdy
zagrożone jest życie kobiety ciężarnej oraz w przypadku, który w przedstawionej
ustawie Kai Godek miałby być aktualnie wykluczony.
W Polsce konflikt przedstawiany jest w taki sposób, że zwolennicy zaostrzenia
przepisów prawnych dotyczących aborcji uzasadniają swoje stanowisko w taki sposób, że łamane jest prawo do życia człowieka, które zapewnia państwo polskie, jak
7
8

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).
Wikipedia Wolna Encyklopedia, aborcja [online], [dostęp: 28.04.2020] https://pl.wikipedia.org/wiki/Aborcja.
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również wskazywane przez zwolenników kościoła zabijanie nienarodzonego życia,
co uznawane jest za grzech. Jednak z drugiej strony widzimy ograniczenie wolności
wyboru kobiety, które postulują, że ich ciało to ich wybór – można było to zauważyć
w ostatniej medialnej akcji Odrzuć Projekt Godek #PIEKŁOKOBIET, która obiegła media społecznościowe, prasę, radio i telewizję. Kobieta powinna mieć prawo
do wolności wyboru, co jasno wskazują wszelkie fundamentalne prawa człowieka.
Dlaczego nie mówi się o tym, że rodzice niepełnosprawnych niekiedy dzieci z dnia
na dzień muszą przestać pracować i skupić się na swoich chorych pociechach? Jest
to postrzegane przez społeczeństwo jako obowiązek, ale dlaczego nikt nie myśli
o tym, z jakimi problemami psychologicznymi muszą się oni zmagać. Cierpią nie
tylko dzieci, lecz także ich rodzice9.
Kolejnym konfliktem w wojnie kulturowej w Polsce jest eutanazja. Choć można
zauważyć, że nieczęsto się o niej rozmawia, to jednak kiedy jej temat się pojawia,
często dochodzi do otwartego sporu poglądów i racji w jej kwestii. Słowo eutanazja z greki oznacza dobrą śmierć, czyli inaczej śmierć spokojną i bezbolesną. Psychoonkolożka J. Rutkowska mówi, że „Rozumienie sensu eutanazji to rozumienie
cierpienia pacjentów, zmagania się z bólem, który odbiera wszystko. Kończy się
życie, a zaczyna cierpienie, które wbrew utartym schematom nie ma mocy uszlachetniania”10. Istnieje kilka różnych rodzajów eutanazji, m.in. wyróżnia się eutanazję
czynną, która wynika z przeprowadzenia konkretnych działań, eutanazję bierną –
śmierć człowieka wynika z zawieszenia dalszego leczenia, które podtrzymuje życie,
eutanazję dobrowolną – sam chory występuje z prośbą o zakończenie życia oraz
analogicznie niedobrowolną, gdy pacjent jest np. nieprzytomny. Istnieje również
podział na eutanazję bezpośrednią, gdy działania podejmowane skierowane są na
zakończenie życia, jak i pośrednią, gdzie lekarz skupia się na uśmierzeniu bólu, co
mimo wszystko dąży do śmierci11.
W Polsce eutanazja jest nielegalna oraz karana na podstawie art. 150 Kodeksu
karnego: „Kto zabija człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla
niego podlega karze pozbawienia wolności”, który również odnosi się do pomocy
przy samobójstwie. Badania pokazują, że w społeczeństwie nie ma jednomyślności,
a poparte jest to tym, że spojrzenie na „dobrą śmierć” ma swoje uwarunkowanie
nie tylko medyczne, lecz także moralne czy teologiczne. Pozytywnym aspektem
Krytyka Polityczna, [online], [dostęp: 28.04.2020], https://krytykapolityczna.pl/kraj/dorotaprochniewicz-jestem-za-zyciem-jestem-za-legalna-aborcja/.
10
Oko press, [online], [dostęp: 28.04.2020], https://oko.press/eutanazja-dobra-smierc-czy-prawodo-godnego-zycia-obejmuje-tez-umieranie-w-godnosci/.
11
Encyklopedia PWN, eutanazja, [online], [dostęp: 28.04.2020], https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/
eutanazja;3899253.html.
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eutanazji jest ulżenie w bólu osobie jej poddawanej. To, że jest ona zakazana w Polsce (i nie tylko), również w pewien sposób nastaje na wolności człowieka. Ostatnia
wola czy świadome podjęcie decyzji przez osobę poddawaną eutanazji powinno
być respektowane prawnie w każdym kraju, ponieważ każdy człowiek powinien
mieć takie same prawa oraz powinien mieć możliwość podejmowania własnych
decyzji. Jednak nie każda eutanazja, tak jak i w przypadku aborcji powinna być
respektowana. Ze strony polskiego prawa można usłyszeć, że eutanazja to zabijanie drugiego człowieka co jest karalne. Kościół w tej sprawie również posiada
stanowisko negatywne, ponieważ w dekalogu przykazanie 5 głosi „Nie zabijaj” i jest
to tak samo, jak i aborcja negatywnie postrzegane przez kościół oraz katolików.
Należy nadmienić jednak, że ktoś, kto nie znajdzie się w sytuacji takiej jak choroba,
która powoli wyniszcza człowieka (gdy np. nie może samodzielnie funkcjonować,
czy znajduje się w stanie wegetatywnym), nie zrozumie, jak bardzo taka zależność
potrafi zniszczyć psychikę człowieka. Chory czuje się pozbawiony godności, nie ma
poczucia niezależności i budzi jedynie litość czy upokorzenie12. Czy jest w tym jakiś
złoty środek? Jeśli dbamy o prawo do godnego życia, to dlaczego nie jesteśmy w stanie zadbać o prawo do godnej śmieci? Czy religia jest tu największą przeszkodą do
wprowadzenia takich praw w państwach?
Ostatnim z konfliktów w wojnie kulturowej w Polsce, jaki zostanie rozważony, jest
problem posiadania broni. Pozwolenie na posiadanie broni palnej dla ochrony własnej
jest praktycznie niemożliwe do uzyskania ze względu na art. 2 ustawy z 1999 roku,
w którym czytamy: „Obywatel musi udowodnić, że doświadcza stałego, realnego
i ponadprzeciętnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia”, gdzie ocena zależna jest
od organu wydającego opinię i ich oceny zagrożenia, które różnić się może w każdej Komendzie Policji w Polsce. Jednak w wyniku nowelizacji ustawy z 2011 roku,
dopuszcza się zezwolenia na broń dla członków stowarzyszeń strzeleckich czy kolekcjonerskich, ale mimo wszystko jest to ograniczenie wolności człowieka.
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że wolność do prawa posiadania broni
palnej jest poparta tym, że człowiek posiadający takie zezwolenie czuje się bezpieczniejszy; kwestia samoobrony, a nie czekanie na pomoc Policji jest tu kluczowa.
Również niski odsetek, w policyjnych raportach, napaści czy kradzieży z bronią
w ręku rokuje bardzo dobrze. Patrząc na inne kraje, gdzie legalne jest posiadanie
broni, można dostrzec, że wskaźnik przestępczości z użyciem broni nie różni się
wiele od tego w Polsce. Jednak Polska mentalność jest niezbadana, nikt nie jest
w stanie przewidzieć, w jaki sposób społeczeństwo (a przede wszystkim przestępcy)
Oko press, [online], [dostęp: 28.04.2020], https://oko.press/eutanazja-dobra-smierc-czy-prawodo-godnego-zycia-obejmuje-tez-umieranie-w-godnosci/.
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zareagowaliby na możliwość posiadania dostępu do broni. Mogłoby to skłonić
więcej osób do popełniania czynów niedozwolonych za pomocą niebezpiecznego
narzędzia13. W Polsce jest zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników prawa
do posiadania broni, jednak czy kategoryczny zakaz nie łamie wolności człowieka?
Podsumowując, można powiedzieć, że Polska to kraj, w którym wolności są
w dużym stopniu ograniczane. Czy jest to poprawne, czy nie, każdy może ocenić we
własny sposób. Konflikty wynikające z różnic poglądów czy idei, co można zauważyć
aktualnie często, pojawiają się w polskiej polityce, również podczas kryzysów światowych (obecna pandemia koronawirusa). Sprawy zostały przedstawione w taki sposób,
aby czytelnik mógł sam określić, jaka jest jego opinia w danym temacie. Pomimo obecnej wojny kulturowej dotyczącej zaostrzenia aborcji, najaktualniejszą „bitwą” jest społeczność LGBTQ+, o którą spór w społeczeństwie polskim toczy się nieprzerwanie.
Bibliografia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Burszta W.J., Wojny kulturowe jako fenomen antropologiczny, Kultura Współczesna, nr 5(80), 2013.
Hasło eutanazja w Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/eutanazja;3899253.
html, [dostęp: 28.04.2020].

Hasło: aborcja w: Wikipedia Wolna Encyklopedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Aborcja, [dostęp:
28.04.2020].

Hasło: culture war, w: Wikipedia Wolna Encyklopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_war,
[dostęp: 27.04.2020].

Hasło: wolność w: Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/slowniki/wolno%C5%9B%C4%87.
html, [dostęp: 28.04.2020].

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).

Krytyka Polityczna, https://krytykapolityczna.pl/kraj/dorota-prochniewicz-jestem-za-zyciemjestem-za-legalna-aborcja/, [dostęp: 28.04.2020].
Magazyn

Detektyw,

https://www.magazyndetektyw.pl/jak-wygladaja-statystyki-dotyczace-

posiadania-broni-w-polsce-a-jak-w-innych-krajach-kto-moze-otrzymac-pozwolenie-na-bronpoznaj-szczegoly/, [dostęp: 28.04.2020].

Oko press, https://oko.press/eutanazja-dobra-smierc-czy-prawo-do-godnego-zycia-obejmujetez-umieranie-w-godnosci/, [dostęp: 28.04.2020].

10. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, https://amnesty.org.pl/wpcontent/uploads/2016/04/
Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf, [dostęp: 28.04.2020].

Magazyn Detektyw, [online], [dostęp: 28.04.2020], https://www.magazyndetektyw.pl/jak-wygladaja-statystyki-dotyczace-posiadania-broni-w-polsce-a-jak-w-innych-krajach-kto-mozeotrzymac-pozwolenie-na-bron-poznaj-szczegoly/.
13

Różne oblicza wolności w polskiej wojnie kulturowej
Paweł Chudzik
„W Polsce toczy się teraz coś w rodzaju wojny kulturowej; różnice pomiędzy dwoma

obozami są duże i znajdują wyraz w najbardziej fundamentalnych sprawach”1 –
powiedziała Olga Tokarczuk podczas konferencji otwierającej Targi Książki we
Frankfurcie nad Menem. Te słowa najmłodszej polskiej noblistki doskonale wprowadzają nas w zagadnienie, którym zajmę się w tej krótkiej pracy. Spory o kulturę
toczone są od lat na całym świecie. Określane mianem wojen kulturowych mają
swoje źródła w historii Cesarstwa Niemieckiego, gdzie pod koniec XIX wieku
powstał termin Kulturkampf2. Kwestią czasu było dotarcie tego konfliktu do Polski,
w której dzisiaj przeróżne tematy związane z szeroko pojętą kulturą są przyczyną
niezgody pomiędzy poszczególnymi środowiskami. Skoro wiemy już, że takie
zatargi są powszechnie obecne w społeczeństwie, warto zadać sobie pytanie: „Czy
w tej wojnie prowadzonej w naszym kraju istnieje pojęcie wolności?”. Problem konfliktów kulturowych dotyczy wszystkich obywateli, dlatego twierdzę, że warto przeanalizować, czy w każdej dyskusji, w każdym takim sporze jesteśmy naprawdę
wolni? Jak już wspomniałem wcześniej, kultura – przedmiot toczącej się wojny –
jest bardzo szerokim pojęciem, toteż wypada na początku przybliżyć nieco jej sens.
Definiowana była i jest przez przedstawicieli takich nauk jak etnografia, antropologia, psychologia, socjologia czy wreszcie kulturoznawstwo, będąca dyscypliną nauk
humanistycznych, zajmującą się badaniem właśnie kultury. Jerzy Kmita, polski filozof i przedstawiciel tej dyscypliny, interpretował kulturę jako respektowane przez
daną zbiorowość przekonania normatywne i przekonania dyrektywalne, które
w trybie subiektywno-racjonalnym regulują praktykę społeczną3. Według encyklopedii PWN w znaczeniu najszerszym kultura obejmuje to wszystko, co w zachowaniu się i wyposażeniu członków społeczeństw ludzkich stanowi rezultat zbiorowej
1
2

3
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działalności4. Ks. Józef Tischner dodaje: „Kultura to jakby zwierciadło duszy. Gdy
nie ma kultury, to nikt nie widzi duszy, a gdy duszy nikt nie widzi, to dusza marnieje.
Człowiek traci pamięć tego, kim jest”5. Te wszystkie przytoczone przeze mnie
stwierdzenia sprowadzają się do jednego – kultura to wytwór ludzki, niezbędny
i potrzebny człowiekowi do życia. Wszystko to, co zostało przez człowieka stworzone i co rozumiemy jako kulturę, podzielić możemy na różne dziedziny. Mamy
kulturę materialną, duchową, społeczną, polityczną czy fizyczną. Ten podział na
dziedziny kultury, jak i wszystko, co napisałem o kulturze do tej pory, prowadzi do
stwierdzenia, że wojna kulturowa (której w szczególności poświęcam te rozważania)
jest konfliktem umiejscowionym na wielu płaszczyznach. Może to być konflikt
w sprawach światopoglądowych, może to być spór pomiędzy różnymi opcjami politycznymi, czy też każdy konflikt, który dotyczy problematyki materialnej lub
duchowej. Zatem, czy wspomniana już wolność jest obecna w polskiej wojnie kulturowej? W mojej opinii można do tego podejść na dwa sposoby. Z jednej bowiem
strony konflikt kulturowy, który toczy się obecnie w Polsce, charakteryzuje się wolnością, ponieważ każdy polityk, każdy działacz, a wreszcie każdy obywatel może
głosić swoje poglądy, o ile nie są one sprzeczne z Konstytucją RP. Zapewnioną
w ustawie zasadniczej mamy także wolność zrzeszania się, organizowania zgromadzeń i uczestniczenia w nich. To wszystko sprawia, że – przykładowo – z inicjatywy niektórych obywateli mogą zostać zorganizowane parady równości, czyli
imprezy plenerowe celebrujące akceptację społeczną i własną lesbijek, gejów, osób
biseksualnych, transpłciowych i queer (LGBTQ) oraz ich osiągnięcia, przysługujące im prawa i poczucie dumy. Wydarzenia te czasami służą także jako demonstracje przeciwko dyskryminacji, w kwestii chociażby takiej jak małżeństwa osób
tej samej płci. Osobiście nie podzielam poglądów tych środowisk, pragnę jednak
zauważyć, iż osoby, które urządzają taką paradę i w niej uczestniczą, nie mogą
później narzekać, że ograniczana jest ich wolność. Mają do niej prawo czy komuś
się to podoba, czy nie. Ponadto dobrym przykładem wolności w naszym polskim
konflikcie na płaszczyznach kulturowych jest obecność czasopism, które prezentują rozmaite podejścia i poglądy. Weźmy takie tytuły jak skrajnie prawicowe
tygodniki „Sieci” czy „Do Rzeczy”, liberalny „Newsweek”, tygodnik „Nie”, który
ma charakter lewicowy, antyprawicowy, antyklerykalny i satyryczny. To tylko kilka
dowodów na to, że nawet wspomniana gazeta Jerzego Urbana może w dzisiejszej
Polsce funkcjonować i władza mimo swojej ingerencji w media, o której będę
jeszcze pisał, nie może zablokować tego typu działalności. Nie mogę nie
4
5

encyklopedia.pwn.pl/haslo/kultura;3928887.html.
Ks. Józef Tishner, Alfabet duszy i ciała.
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wspomnieć także o „Tygodniku Powszechnym” – moim ulubionym czasopiśmie
o tematyce społeczno-kulturalnej. „Tygodnik” prezentuje linię, która również nie
pokrywa się z poglądami partii rządzącej i z całą pewnością można zaobserwować
w jego artykułach konstruktywną krytykę. Jako że środowiska prawicowe nie lubią
być krytykowane, nawet konstruktywnie, to od lat widzimy hejt na „Tygodnik”.
Mimo to władza prawicy nie sięga tak daleko, aby była w stanie zablokować działalność tak głęboko zakorzenionych w mentalności społecznej mediów. Ten fakt
potwierdza tezę o tym, że na jakimś poziomie wolność w trwającej właśnie wojnie
jest obecna. Można założyć, że wolność w naszych dyskusjach wkracza także do
rodzin. Wiadomo, że każda z nich składa się z osób popierających różne opcje polityczne, ponadto poszczególni członkowie rodziny mogą mieć odmienne zdania na
temat tak trudnych tematów jak aborcja czy eutanazja. W tej pracy staram się pokazać, że wolność w polskiej wojnie kulturowej istnieje. Jednakże niestety próbuje się
ją nieco ograniczać poprzez działania obecnej władzy. Słowa papieża Jana Pawła II,
że w świecie bez prawdy wolność traci swoją treść6, wydają się dziś nabierać wyjątkowej aktualności. Wolność to wybór, brak przymusu, możliwość swobodnego
decydowania o tym, czy robię tak czy inaczej (oczywiście w granicach przyjętych
norm etycznych). Posługiwanie się jawną manipulacją w mediach publicznych
(czego dowodem jest styl przedstawiania tam rzeczywistości jako jedynej, prawdziwej, niepodważalnej) ma określony cel. U osób o płytkiej, znikomej świadomości
demokracji może skutkować bezkrytycznym przyjmowaniem przedstawionej
w rządowych mediach wizji świata. Wolność wyboru jawi się wtedy u odbiorców
propagandowego przekazu jako zagrożenie dla nich samych, ich poczucia stabilizacji, a nawet dla przyszłości państwa. Dlaczego? Czy to nie przesada? Skoro wynikający z definicji wolności wybór doprowadzić może do zakłóceń, rewolucyjnych
zmian w uporządkowanym świecie, to znaczy, że należy się go wystrzegać i bronić
za wszelką cenę tej jedynej słusznej opcji rzeczywistości. Dlaczego jako przedstawiciel młodego pokolenia czuję się zbrukany i potraktowany jak tępy, niemyślący
osobnik, gdy tylko przełączę kanał telewizyjny ze sportowego czy filmowego na
publiczny? Pogarda dla prawdy widoczna jest dla kogoś, kto tak jak ja, chce być
bacznym obserwatorem otaczającego świata. Bo dlaczego nie istnieje w TVP
WOŚP Jurka Owsiaka, dlaczego pomija się zawziętym milczeniem działalność
Janiny Ochojskiej, nie dostrzegając ogromu dobra, które wyświadczyli – i nadal to
robią – społeczeństwu? Czy to nie brak szacunku dla drugiego człowieka? Działania, które śmiało można nazwać cyniczną manipulacją, to m.in. zwalnianie pracowników z Programu Trzeciego Polskiego Radia. Do „ofiar” rewolucji
6

Jan Paweł II, encyklika Centesimus Annus.

44

Paweł Chudzik

przeprowadzanej w Trójce należą tacy dziennikarze jak Artur Andrus, Robert Kantereit, Magda Jethon, Michał Nogaś czy zmarły niedawno korespondent Polskiego
Radia z Rzymu, Marek Lehnert7. Nie spodziewałem się, że medialna wojna uderzy
w ikony tej kultowej stacji. Ostatnio doszło do zwolnienia znanej muzycznej dziennikarki Anny Gacek, co spowodowało, że z pracy w Trójce zrezygnował człowiek
będący wizytówką radia – Wojciech Mann. Dokładnie ten sam mechanizm traktowania dziennikarzy miał miejsce w telewizji publicznej na przełomie lat 2015/2016,
czyli w gorącym okresie tuż po wyborach parlamentarnych z października 2015 r.,
w którym do władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość. Prezesem telewizji publicznej
został wówczas Jacek Kurski. Zwolnieni z TVP zostali m.in. Piotr Kraśko, Beata
Tadla czy Karolina Lewicka. Ponadto nie przedłużono umowy z autorem programu
TVP2 „Tomasz Lis na żywo”, redaktorem Tomaszem Lisem8 [8]. Warto zwrócić
uwagę na fakt, że w przeszłości przy zmianie opcji rządzącej także dochodziło do
różnych przetasowań, jeśli chodzi o Polskie Radio czy TVP. Rachunki krzywd mają
też dziennikarze, którzy zostali wypchnięci z telewizji publicznej za rządów Roberta
Kwiatkowskiego sympatyzującego z lewicą. Pełnił on funkcję prezesa TVP w latach
1998–2004. Mimo że są to zamierzchłe czasy, warto ten wątek rozwinąć, podając
przykład Katarzyny Kolendy-Zaleskiej, która będąc dziennikarką tego medium,
zmuszona została odejść w 2003 r., po tym, jak odsunięto ją od relacjonowania prac
komisji śledczej ds. afery Rywina9. Oczywiście takie przykłady można by mnożyć,
lecz nie to jest celem mojego wywodu. Wracając do osoby redaktora Manna, trzeba
przyznać, że jego konflikt z partią Jarosława Kaczyńskiego był widoczny od dawna,
zwłaszcza po objęciu władzy przez PiS w 2015 r. Jak czytamy w artykule na portalu
wp.pl, Wojciech Mann z okazji 70. urodzin porozmawiał z Donatą Subbotko
o życiu i jego sensie, ale w wywiadzie nie zabrakło polityki. Dziennikarz stwierdził
m.in., że PiS przekupiło społeczeństwo i dzięki temu wygrało wybory. Prawica
zapałała oburzeniem. Portal braci Karnowskich stwierdził, że Mann „obraża Polaków”, a poseł PiS Artur Szałabawka nazwał wypowiedź „bezczelną”10. Myślę, że ta
napięta sytuacja w Polskim Radiu i TVP jest dobrym, lecz niestety smutnym przykładem wojny kulturowej, w której nie wszyscy są do końca równi i wolni. Z jednej
strony wolność jako taka istnieje, dlatego że redaktor Mann w radiu, redaktor
weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22628264,kogonieslychac-w-trojce-jak-prawica-zdobyla-progra
m-trzeci.html.
8
polskatimes.pl/kolejni-dziennikarze-zwolnieni-z-tvp-nowi-prezenterzy-zmiany-w-telewizji-ktostracil-pra ce-lista/ar/c1-9289275.
9
wprost.pl/tygodnik/529071/Historia-czystek-w-TVP.html.
10
wiadomosci.wp.pl/wojciech-mann-krytycznie-o-dobrej-zmianie-posel-pis-bezczelna-wypowiedz-621141
7319949953a.
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Kraśko w telewizji czy inne zwolnione osoby z łatwością mogą znaleźć sobie nową
pracę. Jednakże, jeśli chodzi o podejście obecnej władzy, która, trzeba powiedzieć
jasno, formuje sobie media publiczne, tak jak chce, to tutaj ta wolność w moim
odczuciu jest zagrożona. „»Wolność « to jedno ze sztandarowych słów Europy.
Chyba nigdzie na świecie to pojęcie nie jest tak odmieniane przez przypadki, dyskutowane i nadinterpretowane”.11 – Tak o jednym z kluczowych pojęć tego eseju
wypowiada się Olga Tokarczuk, laureatka Nagrody Nobla za 2018 r. Prześledźmy
teraz wypowiedzi noblistki i działania obecnej polskiej władzy wobec niej. „Dziś
wolność ma nie tylko znaczenie polityczne, ale przede wszystkim społeczne” […]11
– kontynuowała w rozmowie z Michałem Sowińskim. A jak można odnieść zagadnienie wolności do konfliktu pomiędzy polską noblistką a partią rządzącą oraz
mediami publicznymi? Otóż niestety tak jak w sytuacji czystek w Trójce, tak i w tym
przypadku ta wolność jest ograniczana w sposób bezwzględny. W grudniu 2019 r.
miał miejsce wykład noblowski laureatki12. Czy takie wydarzenie nie powinno odbić
się szerokim echem w mediach publicznych? Jakkolwiek by patrzeć, jest to wielki
sukces nie tylko dla samej Tokarczuk, lecz także dla całej Polski. Tymczasem TVP
zdecydowała się zatuszować prawdę o tym wydarzeniu i całkowicie je zignorować.
Mało tego, jak czytamy w artykule portalu gazeta.pl z 7.12.2019, w czasie, gdy
najmłodsza polska noblistka przemawiała w Sztokholmie, na antenie TVP Info
pokazano m.in. materiał „Miliony z warszawskiego ratusza dla organizacji promujących dewiacje seksualne, narkotyki i prostytucje. Odczytu wydarzenia nie pokazano też w kolejnych godzinach i nie informowano o nim na portalu tvp.info”.
Autor artykułu napisał dalej: „Na Twitterze w dyskusji na temat transmisji wykładu
wypowiedział się Filip Lachert, producent TVN24, który wyjaśnił, że Akademia
Szwedzka mogła nie zgodzić się na transmisję telewizyjną na żywo. Prawdopodobnie z tego powodu właśnie w TVN24 fragmenty odczytu zostały wyemitowane
z opóźnieniem w ramach audycji literackiej. Należy jednak zaznaczyć, że wykład był
pokazywany na żywo na portalu stacji”12. To pokazuje, że mimo pozornych problemów z możliwością transmisji wykładu można było rozwiązać sprawę w sposób, na
jaki zdecydowała się stacja TVN24. TVP jednak nie zdobyła się na taki ruch. No
dobrze, ale dlaczego zatem telewizja Jacka Kurskiego tak bardzo zawzięła się na
Tokarczuk? Odpowiedź jest prosta: pisarka od dawna sprzeciwia się polityce Prawa
i Sprawiedliwości i samemu prezesowi partii, Jarosławowi Kaczyńskiemu. „Żyjemy
w kraju rządzonym przez populistów, w efekcie jesteśmy zaskakiwani coraz
europejskipoetawolnosci.pl/article/olga-tokarczuk-wolnosc-to-glowna-idee-fixe-europy/.
wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,25489386,tvp-nie-pokazala-odczytu-noblowskiegoolgi-tok arczuk-w-tym.html.
11
12
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dziwniejszymi pomysłami, ale tego typu bizarność nie jest tylko polską przypadłością, inne kraje też kierują się dziwną polityką”13 – mówiła o rządach PiS w rozmowie z portalem wp.pl. Nie dziwi zatem, że obecna władza jest uprzedzona do pisarki,
co nie zmienia faktu, że podejście to można nazwać kontrowersyjnym. Oto słowa
senatora PiS, Waldemara Bonkowskiego, mylącego nazwisko laureatki Nobla: „Ja za
uchwałą dla Pani Tokarczyk głosować nie będę […]. Nagrodę Nobla dostają głównie ludzie z lewackich środowisk, a szczególnie jak ktoś szkaluje Polskę, to jest
nagradzany”12. W kwestii „szkalowania Polski” senatorowi chodzi prawdopodobnie
o te słowa noblistki: „Trzeba będzie stanąć z własną historią twarzą w twarz i spróbować napisać ją trochę od nowa, nie ukrywając tych wszystkich strasznych rzeczy,
które robiliśmy jako kolonizatorzy, większość narodowa, która tłumiła mniejszość,
jako właściciele niewolników czy mordercy Żydów”13. Można nie lubić pani Tokarczuk, można nie zgadzać się z jej poglądami, ale stawianie tezy, w której twierdzi się,
że dostała ona jedną z najbardziej prestiżowych nagród tylko dlatego, że „szkaluje
Polskę”, jest co najmniej absurdalne. „Doświadczenie wolności nie na tym polega,
żeby móc robić to i tamto; doświadczenie wolności polega na tym, żeby się czuć
w świecie jak u siebie”5 – pisał ks. Tischner. Nie jest moim celem przekonanie czytelnika niniejszego eseju do mojego stanowiska, lecz zwrócenie uwagi na bardzo
interesującą kwestię, która sprawia, że dyskusja na ważne tematy w naszym kraju
nabiera tempa.

13

wpolityce.pl/spoleczenstwo/467702-tokarczuk-polacy-to-mordercy-zydow.

Dwie wojny kulturowe – polityczna i moralna
Wiktor Reinfuss
Zaczynając ten esej, chciałbym powiedzieć, jak bardzo się zdziwiłem, gdy wpisałem
w wyszukiwarce internetowej frazę: wojna kulturowa. Wyniki, które otrzymałem to:
Wojna kulturowa – prawa strona internetu oraz Ideologia gender i wojna kulturowa
w podręczniku dla licealistów. Nie przypuszczałem, że może to być aż tak powszechnie łączone hasło z wieloma tematami. Sam byłem przekonany, że wojna kulturowa
to pojęcie używane wyłącznie na określenie starć pomiędzy różnymi kulturami,
np. mężczyzny z kobietą, starszego człowieka z młodszym, człowieka z poglądami
prawicowymi z człowiekiem z poglądami lewicowymi, a nie aż tak mocno zakorzenione w polityce i polityce gender itp. Szukając różnych informacji o wojnie kulturowej bardzo szybko można natrafić na ogromną ilość rekordów łączących to hasło
z kościołem. Od dłuższego czasu nie jestem zwolennikiem żadnej roli kościoła
w społeczeństwie poza tą, jaką miał on przed wygranymi wyborami pewnej partii rządzącej. Zbytnio się angażuje i wypowiada o czymś, o czym nie ma pojęcia,
co sprawia, że tak naprawdę niedługo kościół, a nie partie rządzące może rządzić
w Polsce. O ile mogę zrozumieć to, że polityka wpisuje się w wojnę kulturową,
ponieważ mamy różne poglądy, które ścierają się ze sobą, o tyle sytuacji kościoła do
tej pory nie mogę przetrawić.
Przede wszystkim chciałbym wyjaśnić, czym są wolność oraz wojna kulturowa.
Wolność według tego, co podają różne źródła, jest „sytuacją, w której można dokonywać wyborów spośród wszystkich dostępnych opcji”. Dla mnie wolność jest czymś
więcej, dla mnie jest to nasz stan, podczas którego możemy robić to, co chcemy, ile
i jak długo chcemy – oczywiście w granicach rozsądku i prawa. Wolność to dla
mnie jeden z najważniejszych elementów, jakich potrzebujemy w naszym życiu,
aby być szczęśliwymi, i nikt nie powinien nam jej odbierać. Natomiast jeśli chodzi
o pojęcie wojny kulturowej, to tutaj jest już ciężej o definicję, gdyż nie mogłem
znaleźć jednej konkretnej, ale spośród tych, które przejrzałem, najbardziej do gustu
przypadła mi ta podana przez Wojciecha J. Bursztę, która brzmi: „określenie wojny
kulturowe”. Kojarzy się z otwartą wojną populistów z elitarystami, powierników
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kanonu i wyznawców różnicy oraz martwych białych facetów z niesprawiedliwie
zepchniętymi na margines innymi. Zderzenie kultury z kulturą nie jest już jednak
tylko walką o definicje – to globalny konflikt, w którym chodzi o politykę realną,
nieakademicką. Interpretuję to jako zwrócenie uwagi na walkę dwóch odmiennych
poglądów. Jak wiemy obecnie prawie wszystko, każdy temat można podciągnąć pod
pojęcie kultura, dlatego wojna kulturowa nie może być pojęciem jednoznacznym;
można ją krótko określić jako wojnę albo spór pomiędzy dwoma różnymi stronami
konfliktu niekoniecznie związanymi z tematem, który nam się od razu nasuwa na
myśl. Spotkałem się również z definicją, jakoby to wojna kulturowa była wojną
pomiędzy starymi a nowymi rodzajami moralności albo normalności. Wiadomo,
że jeśli ktoś uważa jedną rzecz za normalną, to zawsze znajdzie się jakaś osoba,
która będzie ją uważać za nienormalną albo wręcz patologiczną. Dlatego można
określić wojnę kulturową jako zjawisko, które odpowiada za tworzenie się dwóch
albo i większej liczby stron konfliktu, jak tylko pojawi się jakiś temat.
Pierwszym artykułem, który zdecydowałem się przeczytać, aby dowiedzieć się
czegoś w sprawie wojny kulturowej, był ten, który wcześniej przytoczyłem, czyli
Ideologia gender i wojna kulturowa w podręczniku dla licealistów, gdyż bardzo mnie
zaciekawiło, jak ludzie zdołali połączyć ten temat z ideologią gender, która budzi
bardzo duże kontrowersje zarówno w naszym kraju, jaki i na świecie i zmieścić
to w książce dla licealistów. Kiedy pierwszy raz wszedłem na stronę, dostrzegłem
nagłówek, który brzmiał: Postmarksistowska i postkomunistyczna ideologia gender stanowi największe zagrożenie dla cywilizacji XXI w. Chwyciłem się za głowę, ponieważ wiedziałem, że ten artykuł będzie pełen kontrowersji. Został w nim poruszony
problem „bronienia” naszej krajowej kultury. Artykuł przytacza cytat z książki Wiedza o kulturze. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych autorstwa Wacława Panka:
„Musimy obronić naszą kulturę, obronić siebie samych. Od lat już obserwujemy
świadomie prowadzoną ofensywę kulturową (zwłaszcza w mediach i szkolnictwie),
która ma wysadzić w powietrze naszą tradycję narodową oraz całą tysiącletnią
cywilizację europejską opartą na chrześcijaństwie. Ostatnio używana jest do tego
niszczenia postmarksistowska i pokomunistyczna ideologia gender, która stanowi
największe zagrożenie dla cywilizacji XXI wieku. Gender wydaje się dla Europy
zagrożeniem dużo większym nawet od terroryzmu islamskiego”. Treść jest agresywna i prowadzi do konfliktu. Książka Wacława Panka jest bardzo kontrowersyjna,
dzieli poglądowo różne osoby, co widać po ocenach krytyków. Po czasie okazało się,
że książka posiada dwie wersje: pierwsza w dosyć agresywny sposób porusza się po
ideologii gender, zaś druga jest neutralna i została dopuszczona do użytku szkolnego. Według mnie książka ta – nieważne, w której wersji – jest bardzo negatywnym zjawiskiem w naszym świecie i kulturze, gdyż pokazuje, jak pewnym grupom
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zależy na tym, aby część społeczeństwa nie robiła czegoś albo nie zachowywały się
w określony sposób, ponieważ jest to obrzydliwe albo niezgodne z prawem. Takie
książki potwierdzają, że mimo tej wolności i tak znajdą się osoby, które będą chciały
ją im odebrać. Każdy ma prawo robić to, co chce i nikt nie może mu tego zabronić,
jeśli sam tego nie chce. Osobiście spotkałem się – przypadkowo – z problemem tej
książki. Gdy byłem w liceum w 2015 r., szkoła odrzuciła sposób nauczenia wiedzy
o kulturze według tej książki ze względu na owe kontrowersje, co pokazuje, że wolność jest dla wielu osób ważniejsza niż profity z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Przytaczając drugi przykład, czyli Wojna kulturowa – prawa strona internetowa,
możemy zauważyć, że tytuł narzuca charakter, jaki może mieć artykuł, czyli tzw.
prawicowy, jednakże wchodząc na stronę, zauważymy, że niekoniecznie. Wyświetlają nam się różne artykuły. Postanowiłem skupić się na tym, którego tytuł to
brzmi: Obyczaje upadają, a wojna kulturowa coraz ostrzejsza!. Autor porusza problem
wojny kulturowej w Stanach Zjednoczonych, ale według mnie takie przypadki są
nie tylko w Stanach, lecz także w Polsce i na całym świecie. Największymi stronami
konfliktu z jednej strony są liberałowie, którzy wyznają właśnie takie wartości jak
ideologia, według której wolność to wartość nadrzędna, ma charakter indywidualistyczny, czyli każdy sam sobie wybiera, jak jego wolność ma wyglądać. Ponadto
wyznają takie wartości jak demokratyzm czy prawa obywatelskie.
Drugą stroną konfliktu są wyznawcy tradycyjnych wartości i nie tylko (można
do tego zaliczyć dowolną formę ortodoksji czy etosu). Często takie wojny kulturowe
w Stanach Zjednoczonych przyrównuje się do wojny domowej (secesyjnej) w latach
1861–1865 za rządów Abrahama Lincolna, kiedy to konfederaci walczyli z siłami
unii. Była to i wojna domowa, i wojna kulturowa, ponieważ walka była skupiona
przede wszystkim na poglądach. Jest ona bardzo dobrym przykładem tego, jak bardzo często pewne poglądy, nawet te najmniejsze, mogą prowadzić do konfliktów.
Jaki ma to związek z Polską? Właśnie taki, że w Polsce są teraz dwie bardzo
popularne wojny kulturowe, a mianowicie polityczna i moralna. Ta pierwsza jest
najstarszą i najpopularniejszą względem ostatnich lat. Jej strony to prawica, lewica
oraz centrum, które dzielą Polaków na różne poglądy, strony czy – jak kto woli –
„obozy”. Oczywiście u nas w kraju istnieje odwieczna walka pomiędzy Prawem
i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską, które tylko kopią pod sobą przysłowiowe „dołki”. Ich walka rozlała się na społeczeństwo, co spowodowało wywołanie
wojny kulturowej pomiędzy zwolennikami obu partii. Często możemy zauważyć,
jak ludzie są poniżani, obrażani, dyskryminowani tylko dlatego, że identyfikują
się z poglądami danej partii politycznej. Można zauważyć, że zwolennicy Prawa
i Sprawiedliwość są bardziej agresywni niż zwolennicy innych partii. Według mnie
wynika to z tego, że niektórzy ludzie mogą nie posiadać wystarczającej wiedzy na
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temat tego, jak powinno działać państwo i wspierają partię, która daje im najwięcej
korzyści dla nich samych a nie dla państwa. W momencie, w którym kwestionujemy
partię, która obywatelom daje i popieramy tą, która według tych osób im zabierze, to wpadamy w nieskończony ciąg ataków personalnych, hejtu oraz zrywania
albo – w najlepszym przypadku – naruszenia pewnych więzi, jakie mamy z drugim
człowiekiem. Jest to wojna kulturowa, która nie ma końca i chyba nigdy go nie
znajdziemy, gdyż jak wiemy, każdy ma inne poglądy; ludzie zawsze będą je mieli,
nieważne czy spytamy o to za dziesięć, dwadzieścia, pięćdziesiąt, a nawet sto lat,
ludzie nigdy nie będą się ze sobą zgadzać w stu procentach. Właśnie takie „wojny”
powodują, że niektórzy ludzie tracą wolność, bo boją się wyrażać własne zdanie,
żeby się nie narazić na dezaprobatę drugiego człowieka i żeby zachować z nim jak
najlepsze relacje. Sam miałem taką sytuację około trzech albo czterech lat temu,
gdy razem z rodzicami – mówiąc w przenośni – „pożarliśmy się jak psy” z rodziną
ze strony mamy, gdyż utożsamiali się z poglądami Prawa i Sprawiedliwości i nie
widzieli w ich działaniach nic złego. My mieliśmy odmienne zdanie, według nas
to ta partia robiła dla naszego kraju najwięcej złego. Na szczęście rozwiązaliśmy
sprawę w sposób pokojowy i już nie rozmawiamy o polityce w swoim towarzystwie,
co przełożyło się na to, że nasz „konflikt” został zażegnany. Poglądy polityczne to
bardzo negatywne powody wojen kulturowych, którym jestem stanowczo przeciwny, ponieważ wpływają one znacząco na wolność człowieka.
Drugą popularną w kraju wojną kulturową jest moralna, czyli wojna pomiędzy
zwolennikami aborcji, którzy aktualnie są przeciwko kościołowi a zwolennikami
kościoła, obrońcami życia albo zwykłymi ludźmi, którzy utożsamiają się z polskimi
tradycjami. Konflikt jest o tyle zaostrzony, że wszedł w niego ostatnio aspekt polityczny w osobie prezydenta, który się zarzekał, że podpisze ustawę o zakazie aborcji,
gdyż jak powiedział: „Podpiszę zakaz aborcji, bo aborcja to morderstwo”. Chodzi
tu też o zabijanie niepełnosprawnych dzieci, których życie jest czasami naprawdę
okropne, a sami rodzice nie mają środków, żeby w jakimś stopniu im ulżyć. Ustawa
ta sprawiłaby, że legalna aborcja, która jest bardzo ważna, przestałaby być opcją
w przypadkach, w jakich jest uzasadniona, czyli podejrzenie gwałtu, ciężkie i nieodwracalne upośledzenie płodu lub choroba zagrażająca jego życiu oraz zagrożenie
zdrowia lub życia kobiety. Według danych z portalu oko.press w 2018 r. kobiet,
którym aborcja uratowała życie, gdyż ciąża zagrażała ich zdrowiu, było aż 25,
a ciężkie i nieodwracalne upośledzenie płodu lub choroba zagrażająca jego życiu
było powodem aż 1050 aborcji. Niektórzy powiedzą, że to bardzo mało w kwestii
populacji całego państwa polskiego, ale prawda jest taka, że każde życie się liczy.
Wiem, że nie jestem kobietą ani nie mam partnerki, która miałaby takie problemy,
więc nigdy nie byłem w takiej sytuacji i modlę się, abym nigdy nie musiał być, ale
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to matka powinna decydować o tym, czy chce poddać się aborcji ze względu na to,
że dziecko jest chore albo że jest duże prawdopodobieństwo, że sama nie przeżyje.
Dochodziło do sytuacji, w których matka wiedziała, że ma opcję: „Urodzisz dziecko,
ale umrzesz”, ale takie rzeczy się zdarzają i trzeba być na nie przygotowanym.
Druga strona tego konfliktu to zdecydowani przeciwnicy aborcji, którzy powołują się na religię i uważają aborcję za bardzo poważny grzech. Kościół potępia
aborcję nawet w sytuacjach, gdy jest ona jedyną możliwą opcją. Przez to, że w Polsce
ludzie boją się rządu i kościoła, co roku dokonuje się od około kilkudziesięciu aż do
kilkuset aborcji. Jednak wiele kobiet robi to w sposób legalny, gdyż korzystają z tzw.
turystyki aborcyjnej i podróżują do krajów, w których aborcja jest zgodna z prawem
i taki zabieg nie jest w konflikcie z polskim prawem, a kobiety, które zdecydowały
się na ten krok, nie będą ponosiły odpowiedzialności karnej w Polsce. Przeciwnicy
aborcyjni podejmują dosyć ostre działania, aby poinformować ludzi o tym, jak zła
jest nich aborcja. Takim przykładem może być zaparkowany samochód pod Szpitalem Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, obok
którego przechodziłem zawsze, gdy wracałem z zajęć. Była i jest na nim umieszczona duża tablica z napisem: „W Szpitalu Narutowicza lekarze przeprowadzili
już X (konkretna liczba, której niestety już nie pamiętam) nielegalnych aborcji. To
czas, aby przerwali te okropne praktyki”. Wprowadziło to wiele kontrowersji, gdyż
oprócz tego napisu było tam również zdjęcie martwego płodu, co spowodowało
„wybuch” kolejnej wojny kulturowej na terenie dzielnicy, w której mieszkam – temat
ten był poruszany na zebraniach Rad Dzielnicy. Niestety nie wiem, po której stronie
tego konflikcie mam się stanąć, gdyż mimo wszystko sprawienie, że dziecko nie
będzie się męczyło, uznaję w pewnym sensie za miłosierne, ale też moje sumienie
nie mogłoby się z tym pogodzić. Nie uważam siebie za osobę umocnioną w wierze
i nie uznaję zwierzchnictwa kościoła ze względu na ich aktualne działania, więc
jestem osobą wierzącą w Boga, ale nieuznającą kościoła. Dlatego moje wahania
są tutaj jak najbardziej uzasadnione, gdyż mimo wszystko podejmując jakikolwiek
wybór w kwestii aborcji, zabieramy komuś wolność. W jaki sposób można zabrać
nienarodzonemu dziecku wolność? To jest pytanie, nad którym bardzo długo się
zastanawiałem i doszedłem do wniosku, że mimo wszystko takie dziecko jest świadome i od momentu, w którym się urodzi, ma swoje prawa. Jeśli dziecko jest chore,
a jest szansa na to, że wyzdrowieje, bo są jakieś niekonwencjonalne metody leczenia
albo lekarze się pomylili, to zabieramy dziecku nie tylko życie, lecz także wolność,
jaką otrzymuje z momentem poczęcia. Dlatego uważam, że ta wojna kulturowa
w poglądach pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami aborcji ma jak najbardziej
sens, bo to ta jedna decyzja dzieli nas od podarowania albo odebrania wolności.
I w tej sytuacji jestem za tym, aby te problemy ujrzały światło dzienne i takie
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dyskusje nabierały rozgłosu, gdyż są to dyskusje o przyszłości naszej nie tylko kultury, lecz także ludzkości.
Na koniec chciałbym jeszcze pomówić o zjawisku wojny kulturowej, które coraz
bardziej pojawia się w kwestii ograniczania „wolności” w naszym społeczeństwie,
czyli kultura LGBTQ. Jest ona najbardziej krytykowana w naszym państwie przede
wszystkim za nietolerancję wobec takich osób. Ludzie z tego środowiska walczą
o swoją wolność; są szczęśliwi, bo prywatnie są takimi osobami, jakimi chcą być;
pragną wychodzić na ulicę i publicznie być tym, kim chcą, bez tzw. wytykania ich
palcami i niespotykania się z hejtem. Tak zwani homofobii najczęściej zaczepiają
przedstawicieli LGBTQ, byle tylko utrudnić im życie, bo im się nie podoba to, że są
inni. Jest to przykład wojny kulturowej, która bardzo szybko wchodzi na piedestał,
jeśli chodzi o ograniczanie w jakikolwiek sposób komuś wolności. Jestem zdecydowanie przeciwny takiemu zachowaniu i uważam, że ludzie powinni być na swój
sposób wolni i robić to, co uważają za odpowiednie dla nich samych, a takie wojenki
kulturowe są zupełnie niepotrzebne.
Kończąc moje wywody, chciałbym powiedzieć, że wolność w polskiej wojnie
kulturowej prawie nie istnieje, ponieważ zawsze znajdzie się temat, w którym dwie
osoby nie zgodzą się ze sobą, co spowoduje potęgowanie konfliktu, w którym będzie
uczestniczyło coraz więcej osób. Zarówno na świecie, jak i w Polsce są tysiące tematów, które na 99% mają swoich przedstawicieli w wojnie kulturowej i naprawdę jest
to porażające, że niektórzy, zamiast pokojowo rozmawiać, chcą wszystko rozwiązać
przemocą czy to fizyczną, czy psychiczną. Natomiast sama sprawa nigdy nie zniknie, gdyż zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie miał z czymś problem i przyczepi się
o tzw. byle co.
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3.
WOLNOŚĆ ZRZESZANIA SIĘ I POKOJOWYCH ZGROMADZEŃ
W ŚWIETLE USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2017 R.
O NARODOWYM INSTYTUCIE WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU
SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
Wprowadzenie
Wolność zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń, obok prawa do nauki, wolności
słowa, prawa własności, należy do tzw. praw gwarancyjnych. Prawa te wyposażają
człowieka w potrzebną do życia wiedzę; gwarantują otrzymywanie, przetwarzanie
i przekazywanie informacji, przy jednoczesnym komforcie niezależności od innych.
Z racji posiadania podstawowych gwarancji bytowych oraz praw człowieka pozwalają na dobrowolną, niezależną od władzy, współpracę z innymi w celu realizacji
wzajemnych potrzeb.
Podstawą ich niezależności jest wolność zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń zapisana rozdziale II Konstytucji RP z 1997 r. w części poświęconej wolnościom i prawom politycznym, w dwóch odrębnych art. 57 i 581.
W myśli demokratycznej idea społeczeństwa obywatelskiego związana jest
z inicjatywami oddolnymi, tzw. Grass Roots Activity (działalność korzeni traw). To
znaczy, że ludzie, działając ze sobą, kształtują postawę współpracy i dialogu, jak
również odwagę w walce o prawa swoje i innych. Ich aktywność skoncentrowana
Art. 57. Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia
w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa. Art. 58. 1. Każdemu zapewnia się wolność
zrzeszania się.
2. Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego zrzeszenia orzeka sąd.
3. Ustawa określa rodzaje zrzeszeń podlegających sądowej rejestracji, tryb tej rejestracji oraz formy
nadzoru nad tymi zrzeszeniami, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U.
1997 nr 78 poz. 483.
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jest na szukaniu różnych rozwiązań i wybieraniu tych, które w konkretnej sytuacji są
najbardziej odpowiednie2. Poprzez swoją działalność monitorują różne sfery życia
publicznego, co powoduje, że biorą pod lupę pracę urzędników szczebla samorządowego i rządowego. Tak więc „razem łatwiej”, ponieważ umożliwia to poprawienie
bytu wielu osób i rozwiązanie konkretnych problemów. Aby w pełni realizować
postawione sobie zadania, korzystają z wolności słowa i prawa do informacji o działalności funkcjonariuszy publicznych. Od niedawna wzmogła się również kontrola
instytucji Kościoła katolickiego w ramach wykonywanych przez niego zadań zleconych przez państwo, jak również na podstawie Konkordatu z 1993 r.
Niestety rola organizacji pozarządowych czasem zostaje ograniczona przez państwo, które chce za bardzo ingerować w ich funkcjonowanie. Takie niebezpieczeństwo powstało w 2017 r., gdy rządząca większość parlamentarna (czyli PiS), wspierana przez prezydenta tej samej opcji politycznej, przyjęła ustawę o Narodowym
Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
W teorii organizacji pozarządowych wyróżnia się dwa przypadki, kiedy rząd
ingeruje w powstanie tych organizacji. Pierwszym jest GONGO (ang. government-organized non-governmental organization, tzn. organizacja pozarządowa zorganizowana przez rząd) – to sponsorowane przez rząd organizacje pozarządowe, stanowiące narzędzie do kontrolowania i zarządzania polityką wewnętrzną państwa.
Organizacje te służą wzmocnieniu pozycji państwa (wyglądającego na demokratyczne) na arenie międzynarodowej, a wewnątrz kraju – ich rola polega na wzmacnianiu pozycji rządu i realizacji własnych interesów politycznych, poprzez udawanie realizowania woli i potrzeb grup obywateli lub społeczeństwa obywatelskiego.
Dzięki GONGO rząd kształtuje świadomość społeczeństwa, w kierunku jaki chce
osiągnąć, często odsuwając od ludzi istotne sprawy związane z naruszeniem ich
praw (praw człowieka)3.
Drugą formą jest QUANGO/GANGO (ang. Quasi-Autonomous Non-Governmental Organisation, tzn. quasi-autonomiczna organizacja pozarządowa) – to hybrydowa forma organizacji z elementami zarówno organizacji pozarządowych (NGO),
jak i organów sektora publicznego. Zazwyczaj jest to organizacja finansowana przez
podatników, ale niekontrolowana bezpośrednio przez rząd centralny. To organizacja
świadcząca usługi publiczne, udzielająca porad lub wspierająca potrzebujących4.
Danuta Przywara, Techniki lokalnych działań na rzecz praw człowieka, w: Andrzej Rzepliński (red.),
Prawa i wolności człowieka, Wyd. EXIT, Warszawa 1993, s. 105.
3
Moises Naim, What is a GONGO?, 13.10.2009, https://foreignpolicy.com/2009/10/13/what-is-a-gongo/, [odczyt: 21.10.2021].
4
Q&A: What is a quango?, 14.10.2010, https://www.bbc.com/news/uk-politics-11405840, [odczyt:
21.10.2021].
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Zatem tematyka wolności zrzeszania się i prawa do pokojowych zgromadzeń jest
bardzo ważna dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, czym szczególnie
zainteresowało się w roku akademickim 2018/2019 47 studentów i studentek (studiów licencjackich na kierunku „Polityka społeczna”). Poddali oni analizie krytycznej ustawę przytoczoną w tytule eseju z punktu widzenia swobodnego korzystania
z wolności zrzeszania się.

Czy państwo powinno tworzyć społeczeństwo obywatelskie?
Paula Kaczmarska
Wolność zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń jest jednym z fundamentalnych
praw obywatela państwa demokratycznego, ponieważ dzięki nim podtrzymana
zostaje idea aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Podstawową cechą dobrze
prosperującego państwa jest społeczeństwo, które chętnie korzysta z danych mu
praw i otwarcie wyraża swoje zdanie, a aparat państwowy powinien, w zgodzie
z obowiązującym go prawem, wspierać owe działania. Wolność zgromadzeń oraz
zrzeszania się została zagwarantowana polskiemu obywatelowi zarówno w Konstytucji RP (art. 57 i art. 58), najważniejszym akcie prawnym, jak i w Karcie praw
podstawowych Unii Europejskiej. Według ustawy zasadniczej powyższe wolności
przysługują każdemu, pod warunkiem, że zgromadzenie będzie pokojowe a cel/
działalność zrzeszenia będzie zgodna z Konstytucją. Prawo organizowania się
obejmuje:
• związki zawodowe;
• organizacje społeczno-zawodowe rolników;
• organizacje pracodawców1.
Prawo Rady Europejskiej według art. 11 stanowi, że:
• „Wolność zgromadzeń obejmuje publiczne i prywatne spotkania, pochody,
procesje, demonstracje i zbiorowiska. Cel zgromadzenia może być polityczny,
religijny czy duchowy, społeczny lub jakikolwiek inny; nie zostały nałożone
żadne ograniczenia na cele zgromadzenia, przy czym każde zgromadzenie
musi być pokojowe”2.
• „Wolność zrzeszania się jest prawem do stowarzyszania się z innymi w celu
tworzenia struktur służących do realizacji wspólnych celów zbiorowych.
Obejmuje ono w szczególności prawo do tworzenia związków zawodowych
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).
Wolność zgromadzeń i zrzeszania się, https://www.coe.int/pl/web/echr-toolkit/la-liberte-de-reunion-et-dassociation.
1
2
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dla ochrony interesów ich członków. Obok związków zawodowych, dwa
inne rodzaje stowarzyszeń o szczególnym znaczeniu to partie polityczne
i organizacje religijne”3.
Prawo gromadzenia i zrzeszania się jest pozytywnym i niezbędnym zjawiskiem,
jednakże ostatnio przyjęta ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, która uważana jest
w wielu aspektach przez ekspertów za niezgodną, według mnie może mieć wpływ
na efektywność realizowania i przestrzegania zapisanych wolności. Ustawa, jak określone zostało w jej wstępie, ma za zadanie wspierać społeczeństwo obywatelskie, za
pomocą którego zostaną ochronione wszelkie polskie tradycje oraz ideały4. Zaznaczone zostało również to, że ważna jest dla państwa dobrowolna samoorganizacja
obywateli już od szczebla lokalnego oraz wszelkiego rodzaju działalność na rzecz
wspólnego dobra5. Wraz z podpisaniem ustawy został utworzony Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW) oraz Komitet ds.
Pożytku Publicznego6. Wiele informacji na temat sposobu działania Narodowego
Instytutu nie jest transparentnych, nawet cel oraz powód utworzenia nowej instytucji jest nie do końca zrozumiały, co potwierdza fragment opinii na temat projektu,
Rzecznik Praw Obywatelskich: „W opinii zdecydowanej większości organizacji
pozarządowych, które przesłały w toku konsultacji swoje stanowiska, sam zamysł
powołania Narodowego Instytutu jest nieuzasadniony a nowa instytucja – zupełnie
niepotrzebna. Nie jest jasne, na ile Narodowy Instytut miałby działać w sposób bardziej efektywny niż istniejące już instytucje i procedury”7. Nie są to zapowiedziane
działania powołanego w 2016 r. Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa.
Kolejną wątpliwością dotyczącą ustawy, którą należy wskazać, jest kwestia nadzoru nad Narodowym Instytutem. Według art. 3 rozdz. 2 regulacji o Narodowym
Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, kontrolę
sprawuje Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, który jest częścią
Wolność zgromadzeń i zrzeszania się, https://www.coe.int/pl/web/echr-toolkit/la-liberte-de-reunion-et-dassociation.
4
Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. 2017 poz. 1909).
5
Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. 2017 poz. 1909).
6
Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. 2017 poz. 1909.)
7
Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia opinie o rządowym projekcie ustawy o Narodowym
Instytucie Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, https://www.rpo.gov.pl/pl/
content/rzecznik-praw-obywatelskich-przedstawia-opinie-o-rzadowym-projekcie-ustawy-o-narodo
wym-instytucie, 14.07.2017.
3
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aparatu rządowego. Ponadto przewodniczący jest również odpowiedzialny za wybór
dyrektora instytutu, który jest decyzyjną jednostką organizacji. Drugim organem
Narodowego Instytutu jest Rada, w której skład wchodzi jeden reprezentant prezydenta, czterech reprezentantów rządu, reprezentant władz samorządowych i pięciu
reprezentantów organizacji pozarządowych, których wybiera również Przewodniczący
Komitetu8. Wydawać się może, że tak rozbudowana kadra organów instytutu zapewnia o transparentności oraz o braku upolitycznienia, jednakże warto zauważyć, że
wszystkie najwyżej usytuowane jednostki w organizacji to osoby z rządu lub przez
rząd wybrane, co jednocześnie zrywa z zasadami Biura Instytucji Demokratycznych
i Praw Człowieka OBWE oraz Komisji Weneckiej Rady Europy. W obecnej sytuacji
rząd nie jest pluralistyczny, co zawęża grono wybranych do wyznaczonych przez jedną
partię. Ważne jest, by instytucja działała bez jakichkolwiek wpływów politycznych,
ponieważ działa ona w interesie społeczeństwa obywatelskiego, III sektora. Według
mnie w sprawie Narodowego Instytutu istnieje zagrożenie ograniczania wolności
zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń poprzez zbytnie oddziaływanie polityczne
obecnego rządu, które nieprzychylne mu działania może starać się zwalczać.
Następną ważną kwestią, wzbudzającą wątpliwości co do nowo przyjętej ustawy,
jest sprawa finansowania organizacji środkami publicznymi. Według rozdziału 4 art.
30 pkt. 2,3 Ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, środki mają być przekazywane
za pomocą konkursu, którego regulamin ma być ustalany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Radę 9. Wątpliwość co do omawianego zagadnienia ma Rzecznik
Praw Obywatelskich, który w swojej opinii na temat ustawy powołał się na swoje
doświadczenie dotyczące przeszłych skarg organizacji pozarządowych, które świadczą o istnieniu problemu, a nowa ustawa nie gwarantuje jego rozwiązanie: „Obecne
doświadczenie (skargi dotyczące dystrybucji środków publicznych przeznaczonych
dla organizacji pozarządowych) już pokazują istotę narastającego problemu: pojawiają się niejasności w ocenie wniosków, a umowy o dofinansowanie rozwiązywane
są w trakcie ich trwania. Zgłaszającym te zastrzeżenia organizacjom wydaje się, że
to nie kwestie merytoryczne odgrywały decydującą rolę w podejmowaniu decyzji
a profil organizacji, przedmiot ich działalności, współpraca z innymi organizacjami
itp.”10. Mowa jest również o tym, że nowo powstały organ może wykonywać proUstawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. 2017 poz. 1909).
9
Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. 2017 poz. 1909).
10
Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia opinie o rządowym projekcie ustawy o Narodowym
Instytucie Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, https://www.rpo.gov.pl/pl/
8
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gramy samodzielnie, co wzbudza duży niepokój przed sytuacją, w której pieniądze
przeznaczone na organizacje pozarządowe pochłonięte zostaną przez Instytut.
Zaproponowane poczynania nie są odpowiedzią na potrzeby III sektora, a bezkarnym działaniem na rzecz pragnień obecnego rządu. Tworzące się coraz nowsze
instytucje to puste działania, którego koszty pokrywane są – przynajmniej w części
– z pieniędzy, które mogły posłużyć organizacjom pozarządowym – mowa o etatach, które opłacane są z funduszu na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Tempo
pracy nad ustawą również nie stawia jej w dobrym świetle. Wszystko, co robione na
szybko, w ukryciu, społeczeństwu nie może kojarzyć się z niczym dobrym. Pełnomocnik ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Adam Lipiński, po otrzymaniu sprzeciwu dotyczącego ustawy gwarantował ponowne dyskusje, które finalnie nie odbyły
się, a projekt został w niedługim czasie przyjęty. Takie sytuacje pokazują, że słowa
nawet najwyżej usytuowanych osób w państwie, mogą okazać się bezpodstawne. Jest
to przerażające zjawisko, ponieważ publicznie wypowiadane słowa osób rządzących
powinny wynikać z rozważeń, nakreślać cel działania, a w opisanej sytuacji były
to tylko puste słowa, które choć na chwilę miały zaspokoić opinię publiczną. Za
dowód na niezadowolenie III sektora, działającego w imię społeczeństwa obywatelskiego, można uznać list Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych do
pani Beaty Szydło, w którym opisane zostały negatywne opinie na temat powstającego Instytutu. List stanowi o tym, jak wiele z tego, co było obiecywane, nie zostało
wykonane. W szczególności zwrócono uwagę na brak finansowania wielu małych
organizacji pozarządowych. Autorzy pisma są przekonani, że obietnice nie zostaną
wykonane w związku z istniejącym bałaganem, który wpłynie negatywnie na przyszłość ich organizacji. W postulacie wyrażono również obawy i wątpliwości co do
zmian w sferze prawnej oraz przerwy w działaniu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich potwierdzonych przez Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego, Wojciecha Kaczmarczyka11. Rząd uznaje za zasadne wprowadzenie ustawy,
argumentując to koniecznością zwiększenia udziału państwa w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Zauważalne negatywne aspekty Narodowego Instytutu,
takie jak na przykład dział finansowania projektów, sposób zarządzania, stawiają
pytanie, czy nie mamy tutaj do czynienia ze zbyt dużą próbą ingerencji partyjnej?
Ważne jest, by mieć świadomość, że nadane prawa źle wykorzystywane i zarządzane mogą prowadzić do negatywnych skutków. Bardzo łatwo jest, za pomocą źle
content/rzecznik-praw-obywatelskich-przedstawia-opinie-o-rzadowym-projekcie-ustawy-o-narodo
wym-instytucie, 14.07.2017.
11
List otwarty OFOP do pani premier w sprawie Narodowego Centrum, https://ofop.eu/aktualnosci/
list-otwarty-ofop-do-pani-premier-w-sprawie-narodowego-centrum.
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sformułowanych aktów prawnych lub złych pobudek, wykorzystać prawo do celów
sprzecznych z założonymi i według mnie można rozgraniczyć dwa ich rodzaje:
• działania sprzyjające obecnemu rządowi, które w regularnych warunkach nie
zostałyby przyjęte;
• poczynania w interesie określonej grupy społecznej, które sprzeczne są
z założeniami Konstytucji państwa demokratycznego, ustaw oraz innych
praw międzynarodowych.
W obecnej sytuacji realnym zagrożeniem jest pierwszy z opisanych wyżej rodzajów, ponieważ sformułowana ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym
Instytucie Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, a ściślej
organy, które dzięki niej zostały utworzone, umożliwiają rządowi bardziej ingerencję niż nadzór.
Podsumowując pracę, uważam, że wolność zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń są narzędziami o dużej sile sprawczej i jak pisałam już wcześniej, używane
świadczą o aktywnym społeczeństwie, co za tym idzie o dobrze prosperującym państwie demokratycznym. Jednakże duże wątpliwości wzbudza sama ustawa z dnia
15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, która według mnie pogorszy działalność III sektora
i zmieni ją na prorządową, co w obecnej sytuacji koncentracji władzy wokół jednej
partii rządzącej może spowodować spadek różnorodności działań oraz ograniczenie
kręgu organizacji mających przyzwolenie działalności do tych przychylnych aparatu rządowemu. Poszczególne wymienione przeze mnie aspekty ustawy: celowość
powstania Narodowego Instytutu oraz Komitetu ds. Pożytku Publicznego, sposób
zarządzania organami i finansowania organizacji pozarządowych oraz ich programów, niezgodność aktu z międzynarodowymi standardami - wzbudzają niepokój
i świadczą o niedoskonałości.
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Zagrożenia dla wolności zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń w świetle
ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Klaudia Napora
Według arystotelowskiej koncepcji człowiek jest „zwierzęciem politycznym”
(Politikon zoon), jest istotą społeczną stworzoną do życia w państwie, które z kolei
jest wspólnotą. Ta wspólnota powstaje na drodze naturalnego rozwoju. Losy człowieka tak naprawdę kreują się poprzez interakcje z innymi jednostkami. Tylko
w państwie człowiek może realizować w pełni siebie. To właśnie współuczestniczenie w życiu owej wspólnoty jest niejako motorem rozwoju jednostki. Człowiek nie
jest samowystarczalny, sam nie osiągnie żadnego dobra. Arystoteles mówi o jednostce, która wybiera życie poza państwem, jako o istocie zwyrodniałej, nędznej,
niezasługującej na miano człowieka.
To właśnie ta odwieczna, społeczna natura człowieka, którą możemy określić
jako jego cechę wrodzoną, wyraża się poprzez gromadzenie się ludzi w różnych miejscach z wielorakich przyczyń, na przykład w celu wspólnej dyskusji, wymiany myśli,
poglądów, spostrzeżeń czy po prostu dla poczucia więzi społecznej1. Mowa tutaj
o wolności zgromadzeń, która nie istnieje tylko i wyłącznie na gruncie prawnym, ale
ma ona wiele wymiarów. W języku polskim słowo „zgromadzenie” bliskoznaczne
jest z takimi określeniami jak: „zjazd”, „posiedzenie”, „zebranie”, „sesja”. Oznacza to,
że mówiąc o wolności zgromadzeń, trzeba rozważać ją w kontekście zgromadzenia
jako zebrania większej liczby osób. Wolność zgromadzeń należy do kategorii tzw.
praw podstawowych, czyli tych najważniejszych dla jednostki. W polskim prawie
zaliczana jest do wolności (swobód) politycznych, jednakże mowa jest o niej we
wszystkich dokumentach i regulacjach zarówno tych o zasięgu międzynarodowym,
jak i regionalnym. Wyrażona została w art. 20 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: „1.Każdy człowiek ma prawo spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się.
1

P. Czarny, B. Naleziński, Wolność zgromadzeń, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998, s. 5.
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2. Nikogo nie można zmuszać do należenia do jakiegoś stowarzyszenia”2. Warto
wspomnieć tutaj również art. 2 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, który
mówi o tym, że: „1. Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte
w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci,
języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu. (…)”3. A zatem artykuł 2 traktować można jako fundamentalny. Z kolei Międzynarodowy Pakt Praw
Obywatelskich i Politycznych wyraża wolność zgromadzeń w art. 21: „Uznaje się
prawo do spokojnego zgromadzania się. (…)”4. Kolejnym ważnym dokumentem jest
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Europejska
Konwencja Praw Człowieka), której to art. 11 ust. 1 stanowi, iż: „Każdy ma prawo
do swobodnego, pokojowego zgromadzania się oraz do swobodnego stowarzyszania
się, włącznie z prawem tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich
dla ochrony swoich interesów”5. Nie ma wątpliwości, że wolność zgromadzeń jest prawem podstawowym, jest rdzeniem funkcjonowania demokratycznego państwa prawa.
W polskich regulacjach o wolności zgromadzeń mowa jest w Konstytucji RP w art.
57, w którym stwierdza się, że: „Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać
ustawa”6. Wolność zgromadzeń stwarza możliwość swobodnego udziału w różnego
typu zgromadzeniach. Tutaj nie ma przymusu ze strony władz. Wolność zgromadzeń
zawiera w sobie prawo do zwoływania zgromadzeń, jak i wszystkie czynności, które
prowadzą do ich przygotowania i zorganizowania7. Historia ludzkości pokazuje, że
zebrania i zgromadzenia były i są zdarzeniami, które niejednokrotnie zmieniły bieg
wielu spraw. Można zauważyć, że zgromadzenia są pewną formą wpływu społeczeństwa na władzę, są narzędziem w rękach obywateli, głosem społeczeństwa, środkiem
ochrony obywatelskich praw, jak również miejscem, gdzie wyłaniają się polityczne
i przywódcze talenty. To swoisty środek kontroli elit rządzących. Wolność zgromadzeń
to także droga i szansa dla mniejszości, które w ten sposób komunikują swoje istnienie
i przyjmowane stanowiska. Konieczne jest wskazanie na to, że wolność zgromadzeń
powiązana jest z wolnością słowa i wyrażania własnych myśli. Poglądy można wyrażać nie tylko poprzez manifestacje czy demonstracje, które są formą zgromadzeń, ale
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, art. 20. https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/
Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf (dostęp: 23.04.2019).
3
Ibidem, art. 2.
4
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Dz. U. 1977 nr 38, poz. 167, art. 21.
5
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Dz. U. 1993 nr 61, poz. 284, art. 11 ust. 1.
6
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483, art. 57.
7
P. Czarny, B. Naleziński, Wolność zgromadzeń, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998, s. 18.
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również poprzez tzw. „marsze milczenia”8. Wolność zgromadzeń może objawić się też
w negatywny sposób, kiedy dochodzi do nadużywania tej wolności. Nierzadko manifestacje przekształcają się w zamieszki, zastosowana zostaje przemoc i agresja, czasem
dochodzi nawet do celowego niszczenia dóbr użyteczności publicznej czy prywatnej.
Warto zajrzeć w głąb kart historii i przyjrzeć się chociażby wydarzeniom, które zapoczątkowały Rewolucję Francuską, kiedy to deputowani Stanów Generalnych zebrali
się w „sali do gry w piłkę”, a lud manifestujący na ulicach Paryża ostatecznie zdobył
Bastylię 14 lipca 1789 r.
Społeczna natura człowieka przejawia się w aspekcie, jakim jest wspólne działanie jednostek, szczególnie tych, które posiadają pewną wspólnotę interesów. Bez
wolności zgromadzeń ciężko jest mówić o realizowaniu się wolności zrzeszania,
gdyż wolności te są ze sobą ściśle powiązane, można by rzec, że są kompatybilne.
We współczesnym, demokratycznym państwie prawa istnieje mnóstwo organizacji,
komitetów, lig, klubów, które odzwierciedlają różnorodne poglądy, przyjmowane
postawy, wartości i interesy danych grup, tworząc tym samym „społeczeństwo obywatelskie”. Idea „społeczeństwa obywatelskiego” jest niejako synonimem pierwszeństwa obywateli co do państwa9. Trzeba tu wspomnieć także o zasadzie subsydiarności, czyli pomocniczości, która automatycznie wpisuje się w tę ideę. Rzecz
w tym, by struktury powołane do prowadzenia i kreowania życia publicznego, były
faktycznie blisko jednostki10. O wolności zrzeszania się w wymiarze międzynarodowym mowa jest we wspomnianych wcześniej: art. 20 Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka oraz art. 11 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Również art. 22
ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych mówi: „Każdy
ma prawo do swobodnego stowarzyszania się z innymi, włącznie z prawem do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych w celu ochrony swych interesów”11. Z kolei w polskiej doktrynie prawa Konstytucja RP w art. 58 ust. 1 mówi:
„Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się”12, zaś art. 12 traktuje o tym, że:
„Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społecznozawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji”13. Śmiało można wysunąć
wniosek, że Rzeczpospolita Polska nie gwarantuje tylko i wyłącznie na gruncie
prawnym swobody zrzeszania się, ale oczekuje, że obywatele będą się zrzeszać,
Ibidem, s. 8.
P. Sarnecki, Wolność zrzeszania się, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998, s. 10.
10
Ibidem, s.10.
11
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Dz. U. 1977 nr 38, poz. 167, art. 22 ust. 1.
12
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483, art. 58 ust.1.
13
Ibidem, art. 12.
8
9
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a tworzone przez nich organizacje będą tworzyć „żywą tkankę narodu”14. Działania
zbiorowe, o ile są przemyślane i dobrze zaplanowane, pozwalają osiągnąć więcej, są
bardziej skuteczne od indywidualnych poczynań jednostki, stwarzają więcej możliwości, a także oferują wiele sposobów aktywności, zwielokrotniając przy tym szanse
osiągnięcia zamierzonego celu15. Dlatego właśnie wewnątrz „społeczeństwa obywatelskiego” działają różnego rodzaju zrzeszenia, których działalność obwarowana jest
reglamentacją prawną, wyrażoną w postaci wielu ustaw odnoszących się do określonych typów organizacji. Należy wskazać, że mogą zaistnieć pewne ograniczenia
co do zrzeszania się. Mowa o nich w dokumentach międzynarodowych – art.11
ust. 2 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności mówi, iż:
„Wykonywanie tych praw nie może podlegać innym ograniczeniom niż te, które
określa ustawa i które są konieczne w społeczeństwie demokratycznym z uwagi na
interesy bezpieczeństwa państwowego lub publicznego, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwu, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności
innych osób. Niniejszy przepis nie stanowi przeszkody w nakładaniu zgodnych
z prawem ograniczeń korzystania z tych praw przez członków sił zbrojnych, policji lub administracji państwowej”16. Również Konstytucja RP w art. 13 mówi, że:
„Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się
w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu
i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza
nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy
lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa”17. Takie zakazy są tak naprawdę konieczne, ażeby bronić trwałości demokracji
i nie dopuścić do jakichkolwiek zachowań czy działań obywateli, które mogłyby
naruszyć bądź zachwiać istnienie demokratycznego państwa prawa.
Wiemy już, czym jest wolność zgromadzeń, a czym wolność zrzeszania się i jakie
akty prawne o nich traktują. Spróbujmy rozpatrzyć te wolności w świetle ustawy
z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego18. Narodowy Instytut Wolności jest rządową agencją wykonawczą, która powstała po to, aby wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego, działalność pożytku publicznego oraz wolontariat. W swoich zamierzeniach
P. Sarnecki, Wolność zrzeszania się, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998, s. 28.
Ibidem, s. 5.
16
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Dz. U. 1993 nr 61, poz. 284,
art. 11 ust. 2.
17
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483, art. 13.
18
Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Dz. U. 2017 poz. 1909.
14
15
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Instytut ma integrować administrację rządową z sektorem pozarządowym. Ustawa
ta jest niejako reakcją państwa polskiego na aktywność obywateli, którzy oddolnie, z własnych chęci angażują się w różnego rodzaju działania na rzecz wspólnego
dobra, którzy niosą pomoc i wsparcie najbardziej potrzebującym, a poprzez swoje
zaangażowanie, poświęcenie i bezinteresowność przyczyniają się do budowania
i podnoszenia na wyższy poziom kultury narodowej, do praktykowania cnót obywatelskich takich jak odpowiedzialność, lojalność, sprawiedliwość, patriotyzm, a co
istotne do tworzenia i umacniania się więzi społecznych. Pozytywnie rzecz ujmując,
ustawa ta jest docenieniem sektora pozarządowego, wyniesieniem go na wyższy
szczebel. Państwo dostrzegło, jak ogromną rolę spełnia trzeci sektor. Narodowy
Instytut Wolności gromadzi dane ze wszystkich obszarów współpracy państwa
i sektora pozarządowego. Z jednej strony jego powołanie ma ważny cel, jakim jest
zwiększenie zaangażowania obywateli, jak i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w życie publiczne. Z drugiej strony zadać można pytanie: czy potrzebna
jest instytucja zwierzchnia w odniesieniu do trzeciego sektora? Skoro sektor ten
oparty jest na dobroczynności i bezinteresownej pomocy, to czy konieczne było
powoływanie do życia Narodowego Instytutu Wolności? Scentralizowanie sektora
pozarządowego równa się ze wzrostem kontroli społeczeństwa obywatelskiego. To
budzi wątpliwości, ponieważ z jednej strony państwo chce rozwijać trzeci sektor,
a z drugiej hamuje jego niezależność i ogranicza go.
W swoich rozważaniach chcę powołać się na opinię Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka19, która o Narodowym Instytucie Wolności wyraża się w następujący
sposób: „Jednak powołanie nowej instytucji nie będzie stanowiło odpowiedzi na
problemy społeczeństwa obywatelskiego, a sama propozycja powołania takiej instytucji nie była wcześniej formułowana przez środowiska pozarządowe. (…) Zdaniem
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, przedstawiona w projekcie ustawy struktura
organizacyjna Narodowego Instytutu wskazuje, że w praktyce będzie to organ
w całości podporządkowany kontroli i decyzjom władzy wykonawczej. Przedstawiony projekt ustawy nie zawiera żadnych gwarancji niezależności działania Narodowego Instytutu i jednocześnie powierza znaczną kontrolę nad jego działalnością
członkowi Rady Ministrów – Przewodniczącemu Komitetu do Spraw Pożytku
Publicznego”20. Organizacja ta nie wypowiada się pozytywnie o utworzonym
Helsińska Fundacja Praw Człowieka - organizacja pozarządowa powstała w 1989 r. z inicjatywy
Komitetu Helsińskiego.
20
Uwagi Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczące projektu ustawy o Narodowym Instytucie
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk nr 1713), dane ze strony internetowej: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2017/07/HFPC_opinia_instytut-wolnosci_17072017.
pdf (dostęp: 23.04.2019).
19
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w Polsce Narodowym Instytucie Wolności, argumentując przy tym, że jego powstanie nie było przedyskutowane ze środowiskiem docelowym, czyli z organizacjami
pozarządowymi oraz że jest to organ podlegający w całości władzy wykonawczej, co
sprowadza się do kontroli ze strony państwa. W czasie prac nad projektem ustawy
znaczna ilość organizacji trzeciego sektora zakwestionowała potrzebę utworzenia
takiej instytucji, wystosowując wiele pism i apelów o odrzucenie projektu ustawy.
Organizacje pozarządowe są przychylne tworzeniu programów wspierających społeczeństwo obywatelskie, ale mogłoby się to odbywać tylko na zasadzie wspólnego
dialogu i partnerstwa. W tym aspekcie najwięcej wiedzy mają same organizacje,
które znają przecież problemy swojego środowiska i najlepiej wiedzą, jakie działania
należałoby wdrożyć, aby przyniosły oczekiwane rezultaty. Państwo chce w jakiś sposób zbliżyć się ku sektorowi pozarządowemu, jednak pewne wątpliwości wzbudza
fakt, że znaczące uprawnienia zostały nadane tylko jednej osobie, co sprawia, że
system podporządkowany jest Przewodniczącemu Komitetu ds. Pożytku Publicznego. W tym miejscu należy przybliżyć tzw. trend „kurczącego się społeczeństwa
obywatelskiego”21, który zdaje się być coraz bardziej powszechnym zjawiskiem,
przybierającym charakter globalny. Jednym z symptomów takiego stanu rzeczy jest
blokowanie działalności organizacji pozarządowych poprzez sprawowanie nad nimi
kontroli politycznej, a także odbieranie im możliwości samodzielnego dysponowania środkami publicznymi. To prowadzi do naruszania podstawowych praw, między
innymi tych, o których mowa, czyli wolności zgromadzeń i wolności zrzeszania się.
Można wysunąć wniosek, że ustawa o Narodowym Instytucie Wolności nie wychodzi naprzeciw środowisku obywatelskiemu, ale przyczynia się do ograniczenia niezależności sektora pozarządowego. Zaobserwować można tutaj pewną marginalizację organizacji pozarządowych, którym władza odbiera, po pierwsze możliwość
gospodarowania środkami publicznymi, a po drugie decydujący głos w sprawach
i problemach występujących w sferze, w której funkcjonują. Niejakie wykluczenie
dostrzec można również w kwestii tworzenia programów i strategii dotyczących
społeczeństwa obywatelskiego, które to przyjmuje Rada Ministrów.
Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR)22
ma na ten temat podobne zdanie: „Jednakże, w Projekcie Ustawy można byłoby
w bardziej szczegółowy sposób określić zasady i procedury skutecznej koordynacji
oraz rzeczywistego włączenia społeczeństwa obywatelskiego w prace Narodowego
Ibidem, s.5-6.
Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (Office for Democratic Institutions and Human
Rights – ODIHR) – instytucja OBWE zajmująca się ochroną praw człowieka. Biuro zostało stworzone
w 1990 roku na podstawie Karty Paryskiej. Jako siedzibę wybrano Warszawę.
21
22
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Instytutu i jego udziału w nich, a także nadzoru nad działalnością tego nowego
organu. Uczyniłoby to Projekt Ustawy bardziej zgodnym z międzynarodowymi
i regionalnymi standardami oraz zaleceniami dotyczącymi prawa do uczestniczenia w kierowaniu sprawami publicznymi, w tym udziału organizacji społeczeństwa
obywatelskiego w procesie podejmowania decyzji publicznych jako zasady cechującej dobrą administrację. (…) Ponadto nowy mechanizm rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego nie powinien prowadzić do sytuacji, w której w praktyce odpowiedzialność za rozdysponowywanie zdecydowanej większości środków lub zasobów
publicznych wśród organizacji społeczeństwa obywatelskiego będzie spoczywać na
tylko jednym podmiocie”23.
Organizacje pozarządowe pełnią bardzo ważną rolę. Trzeba przyznać, że trzeci
sektor wykonuje mnóstwo zadań i podejmuje wiele różnorodnych działań, z którymi państwo mogłoby sobie nie radzić. Wolność zgromadzeń i wolność zrzeszania się są fundamentami demokracji oraz istnienia społeczeństwa obywatelskiego
w demokratycznym państwie prawa. Bez nich korzystanie z innych praw i wolności
nie mogłoby zaistnieć. Dlatego właśnie organizacje pozarządowe są urzeczywistnieniem tych wolności. Starając się rozpatrzyć tę ustawę z różnych punktów widzenia,
oczywiście nie można stwierdzić, że istnienie Narodowego Instytutu Wolności ma
tylko złe strony, bo jednak trzeci sektor został dostrzeżony przez władzę publiczną,
czego żywym przykładem jest ów Instytut, choć należy przyznać, że warunki jego
istnienia, o których mówi ustawa, nie są w pełni przemyślane, są niedopracowane
i nieskonkretyzowane, nie uwzględniają różnorodności w kwestiach światopoglądowych. Działający w tym sektorze powinni posiadać decydujący głos w sprawach dotyczących społeczeństwa obywatelskiego, powinni posiadać ostatnie zdanie w aspekcie tworzenia programów czy strategii wspierających. To pozwoliłoby
działać organom administracji rządowej i organizacjom sektora pozarządowego na
zasadzie partnerstwa. W strukturach zarządzających Narodowego Instytutu Wolności powinno znajdować się więcej przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego,
którzy posiadają najbardziej rzetelną wiedzę na temat potrzeb omawianego środowiska. W taki sposób najpełniej wolność zgromadzeń i zrzeszania się realizowałyby
się w codziennym życiu.

Opinia OBWE/ODIHR dotycząca Projektu Ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Rzeczpospolita Polska) – opinia nr.: NGO-POL/303/2017
[AlC], dane ze strony internetowej: https://www.osce.org/pl/odihr/336566 (dostęp: 23.04.2019).
23
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4.
MARGINALIZACJA PRAW I WOLNOŚCI OSÓB NALEŻĄCYCH DO LGBT
Wprowadzenie
„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych
praw. Są obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych
w duchu braterstwa”. Tak brzmi artykuł 1. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
z 1948 r., uznanej za „Biblię Praw Człowieka”, gwarantującej każdemu możliwość
korzystania ze wszystkich praw, niezależnie od indywidualnych różnic. PDPC jest
odpowiedzią na zbrodnie II wojny światowej, a także hołdem złożonym milionom
ofiar obozów koncentracyjnych (między innymi osób homoseksualnych).
Niestety w ostatnim okresie nasiliły się ataki na osoby LGBTQ+, spowodowane m.in. akcjami różnych radykalnych grup, mających na celu dyskredytację ludzi
spod znaku tęczy. Wagę problemu obrazuje jedna z wielu wypowiedzi studenckich.
Sprawa dotyczyła Konwencji Stambulskiej i użytego tam określenia gender. Na
pytanie: Dlaczego są głosy w rządzie dążące do wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej i czy jest to zgodne z polskim prawem?, student odpowiedział:
„Konwencja Stambulska jest w skrócie tym, co ukazuje jej pełna nazwa prawna –
Konwencja Rady Europy o zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy
domowej z 11 maja 2011 r. Konwencja zmusza państwa, które ją ratyfikowały, do
wprowadzenia norm prawnych, które zostały nią objęte. Jest to m.in. ściganie przestępstw seksualnych z urzędu czy natychmiastowe izolowanie sprawcy od ofiary.
Odpowiedź na pierwsze pytanie zawarte w poleceniu nie jest prosta i bardzo trudno
znaleźć racjonalne wytłumaczenie dla takich głosów. Trzeba jednak na sprawę spojrzeć szerzej i zobaczyć ludzi, którzy aktualny rząd popierają. Wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej było zawarte w obywatelskim projekcie prowadzonym przez
Ordo Iuris (które również prowadzi antyaborcyjne i antymniejszościowe kampanie)
nazwanym „Tak dla rodziny, nie dla gender”. Osobiście na początku myślałem, że
jest to kolejny projekt fanatycznej prawicy, którego żaden zdrowo myślący człowiek
nie poprze. Tym większe moje zdziwienie, a jednocześnie oburzenie wywołał fakt,
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że pod parafialnym kościołem, w którym byłem ówcześnie lektorem (m.in. przez tę
sytuację zdecydowałem się opuścić wspólnotę, a niemalże Kościół jako taki), grupa
ludzi z Ordo Iuris, za przyzwoleniem proboszcza, zbierała podpisy pod omawianym projektem. Zanim wyszedłem z budynku, zapytałem kilku osób, dlaczego tak
antyludzka, antykobieca i, pomimo przekonań, że jest inaczej, antychrześcijańska
organizacja może zbierać podpisy pod tak niedorzecznym projektem. W odpowiedzi usłyszałem: „No tak. Tak dla rodziny, a nie dla gender”. Nasuwa się więc pytanie,
czy ludzie wiedzą, o co w Konwencji chodzi, co ona wprowadza, czy tylko usłyszeli
pusty slogan od religijnych fanatyków i błędnie podążają złą ścieżką. Uważam, że
głosy w rządzie to właśnie ci religijni fanatycy oraz grupa, która nie zagłębiając się
w dany temat, powiela absurdalny pomysł o wypowiedzeniu Konwencji Stambulskiej. Na pytanie, czy wypowiedzenie takiej konwencji jest zgodne z prawem, nie
ma jednoznacznej odpowiedzi, ale aktualny rząd nie raz udowadniał nam, że nie
liczy się z Konstytucją czy europejskimi traktatami, dlatego można jedynie liczyć na
to, iż pomysł o wypowiedzeniu antyprzemocowej konwencji nie wejdzie w życie”.
(Łukasz Suchy, student II roku Polityki społecznej, studiów licencjackich)
Coraz częściej dochodzi do dehumanizacji, czyli postawy budowanej na uprzedzeniach i irracjonalnej nienawiści. Wypowiedzi typu „tęczowa zaraza” czy „ideologia LGBT”, pozbawiają istotę ludzką, człowieczeństwa. Według Philipa Zimbardo
„Dehumanizacja jest konstruktem mającym kluczowe znaczenie dla zrozumienia
przez nas nieludzkiego traktowania człowieka przez człowieka. Dehumanizacja
występuje wtedy, gdy pewne istoty ludzkie uważają inne istoty ludzkie za wykluczone z kategorii moralnej, jaką stanowi osoba ludzka. Obiekty tego procesu psychicznego tracą w oczach tych, którzy ich dehumanizują, swój status ludzki. Przez
uznanie pewnych jednostek lub grup za pozbawione człowieczeństwa, ci, którzy
dokonują tej dehumanizacji, zawieszają moralność, jaka zazwyczaj rządzi przemyślanymi działaniami wobec bliźnich”1.
Zatem tematyka marginalizacji praw i wolności osób należących do LGBT
nabiera coraz większego znaczenia, czego dowodem jest fakt, że esej na ten temat
napisało aż 111 studentów i studentek (studiów licencjackich na kierunku „Polityka
Społeczna”). Największą obawę budziła w nich radykalizacja poglądów różnych
osób i grup skierowanych przeciwko osobom LGBT+. Studentki i studenci zwracali
uwagę nie tylko na dyskryminację tych osób w życiu prywatnym i zawodowym, lecz
także na ostracyzm ze strony najbliższych, sąsiadów czy znajomych.

Philiph Zimbardo, Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, tłum. A Cybulko, PWN,
Warszawa 2013, s. 317.
1

Wrogowie tożsamości płciowej człowieka
Agnieszka Sodulska
„Moralność nie oznacza »podążania za boskimi przykazaniami«. Oznacza »zmniejszenie cierpienia«. Aby więc postępować moralnie, nie musisz wierzyć w żaden mit
czy opowieść. Trzeba tylko rozwinąć w sobie zdolność do głębokiej oceny cierpienia. Jeśli naprawdę zrozumiesz, w jaki sposób jakieś działanie powoduje niepotrzebne cierpienie twoje lub innych, w sposób naturalny powstrzymasz się od tego
działania”.
Powyższe słowa izraelskiego historyka i profesora na Wydziale Historii Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, Yuvala Noaha Harariego, należy uznać za wspaniałe sprostowanie pkt. 2 art. 29 w Deklaracji Praw Człowieka. Od ponad dekady
Amnesty International dokumentuje naruszenia wolności i praw istot ludzkich
należących do LGBT. Zarówno mniejsze akty dyskryminacji, jak i kary śmierci,
więzienie, tortury, gwałty czy przymusowe leczenie regularnie mają miejsce w licznych częściach globu. Państwa, najbardziej tolerancyjne w podejściu do mniejszości
seksualnych, nie mogą ignorować budowanej przez tysiące lat tradycji, więc często
oddają hołd uwarunkowanej społecznie moralności, w konsekwencji spychając na
peryferie, ludzi cispłciowych oraz tych o orientacji odmiennej od heteroseksualnej.
Mimo szerokiego wachlarza praw człowieka, stojącego na straży godności osób
należących do mniejszości seksualnych, wspomniany punkt dokumentu, będącego
największym osiągnięciem ONZ, wydaje się sztandarowym elementem obrony
przed „patologią”, „zboczeniom, dewiacjom i wynaturzeniom”. Tak właśnie określana jest ideologia LGBT przez osoby homofobiczne, piastujące kontrolę nad systematycznym wykreślaniem z rezolucji Komisji ONZ oraz tekstów przyjętych podczas światowych konferencji, wzmianek dotyczących orientacji seksualnej.
Demonstracje, jak Diversity March, Pride Parade czy też Equality Parade, podczas
których rzekoma bezsilność władz odnośnie do zapewnienia lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym i transpłciowym prawa do gromadzenia się oraz niezdolność do
zagwarantowania ochrony przed kontrdemonstrantami, zamiast umacniać poczucie
wolności i osobistej wartości, stają się przedmiotem wykorzystywanym przez
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władze polityczne i osobistości religijne zachęcającym do podejmowania akcji skierowanych przeciw mniejszościom seksualnym. Na polskiej scenie publicznej,
w latach 2016–2017, doszło do wielokrotnych ataków na siedziby Kampanii Przeciw Homofobii, Lambdy Warszawa, jak i Grupy Stonewall. Każdy z nich zaowocował skutecznym uchyleniem się przez przedstawicieli władzy od potępienia brutalnych czynów. Brak skutecznej ochrony ludzi należących do LGBT przed
przestępstwami z nienawiści, w tym przed mową nienawiści, jasno wynika z niewyróżniania przez obowiązujące przepisy homofobicznego ani transfobicznego
motywu przestępstw. Co więcej, niechęć rządu do nowelizacji Kodeksu karnego,
według którego w kategorii przestępstw z nienawiści należy także uwzględnić te
popełnione ze względu na płeć, tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność
i orientację seksualną, nie zapowiadają rychłej zmiany na korzyść mniejszości seksualnych. Na razie, zepchnięte na margines osoby pokrzywdzone, mogą wspierać się
jedynie ogólnymi regulacjami, wymagającymi większej aktywności dowodowej,
a niekiedy również występowania z prywatnymi aktami oskarżenia. To właśnie brak
prawnych unormowań, które zawierałyby obowiązek rejestrowania danych na temat
omawianej dyskryminacji, sprzyjają nieprzestrzeganiu nielicznych ustalonych
obostrzeń, dotyczących osób cispłciowych oraz tych o orientacji odmiennej od heteroseksualnej. Dla przykładu art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej dot. ogólnego
zakazu dyskryminacji ma swoje rzeczywiste odzwierciedlenie jedynie w dziedzinie
zatrudnienia. W pozostałych obszarach jednostki LGBT nie są chronione przed
dyskryminacją. Ponadto wypowiedzi przedstawicieli organów państwowych, dowodzące, że wszelkie podejmowane działania mające na celu poprawę sytuacji wspomnianej społeczności, wystarczają, nie są kompatybilne z rzeczywistością zastaną.
Sprawy sądowe, jeśli w ogóle do nich dochodzi, w przypadku skazania sprawcy,
kończą się ustanowieniem łagodnych sankcji oraz niskich wymiarów kar. Zastanawia mnie, co jest gorsze: agresja służb specjalnych wobec homoseksualistów, osób
inter- czy też transseksualnych wynikająca z dyskryminacji, czy regularne umarzanie przez prokuratury postępowania karnego przeciwko funkcjonariuszom, będące
żywą marginalizacją mniejszości? Choć równouprawnienie mniejszości seksualnych
jest zapisane w unijnych traktatach, a także w Karcie Praw Podstawowych Unii
Europejskiej, to martwy krąg dyskryminacji wynikającej z marginalizacji oraz marginalizacji będącej następstwem dyskryminacji, wydaje się pochłaniać coraz większe
obszary zarówno Europy, jak i Polski. Wyniki tegorocznego raportu opublikowanego przez Europejskie Zrzeszenie Gejów i Lesbijek ILGA ujawniły, że jedynie
18% Polaków popiera równouprawnienie osób LGBT. Nieme przyzwolenie na nieludzkie traktowanie oraz odsuwanie na margines odmiennych członków społeczeństwa, podają w wątpliwość człowieczeństwo. Kantowska „wartość i godność
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każdego człowieka związana z jego osobową naturą, stanowiąca źródło moralnego
nakazu wzywającego do traktowania go jako celu działania, a nie tylko jako środka
do celu” jest zmuszona brutalnie zderzyć się z czymś, co władze zarówno kościelne,
jak i państwowe podtrzymują jako główny środek do obrony przed zawieszeniem
wielobarwnej flagi. Jest zmuszona brutalnie zderzyć się z czymś, co nazywają moralnością. Tutaj rozpoczyna się retoryczna wojna domowa. Wyznawcy tradycji, wierni
lub obojętni, zdrowi bracia zdegradowanego kodu genetycznego, przemawiają:
„Wara od naszych dzieci”, „Chłopak i dziewczyna – normalna rodzina”, „Homofobia to nie zbrodnia”. Zerkając na karty historii, trzeba mieć na uwadze, co przyczyniło się do zakorzenienia w społeczeństwach określonych systemów moralnych.
„Okres osiowy” wydaje się najodpowiedniejszym momentem w znanej nam Prawdzie o przeszłości. W Chinach narodził się taoizm i konfucjanizm. W Indiach buddyzm. Na Bliskim Wchodzie judaizm oraz fundamentalna dla zachodniej cywilizacji demokracja w Grecji. Od ok. VIII do III wieku p.n.e. w zdumiewająco równoległej
ewolucji, bez bezpośredniej komunikacji między krajami euroazjatyckimi, powstały
pierwsze zasady społecznego oraz spersonalizowanego postępowania ludzi. Najistotniejszym rezultatem tego przełomowego okresu okazały się religie, które scalały wszelkie pomysły starożytnych władców, mające na celu zbudować oraz utrzymać potęgę. Wyznania takie jak: buddyzm, religie indiańskie Ameryki, religie
afrykańskie czy religie wschodniej Azji miały bardzo neutralne podejście do spraw
mniejszości seksualnych, a nawet sprzeciwiały się dyskryminacji osób LGBT. Kto
zatem stanowił głównego wroga równouprawnienia? Wszystkie religie abrahamowe
oraz wyznawcy hinduizmu. To wyjaśnia, dlaczego w starożytności do czasu okresu
osiowego, a nawet kilkaset lat później, mieszkańcy Hellady należący do mniejszości
seksualnych, choć nie cieszyli się szacunkiem równym heteroseksualnym obywatelom, nie dziwili nikogo, a wręcz byli uznawani za nieodłączny element obyczajowości elit. Odkryty w 1964 r. grób dwóch mężczyzn, pochowanych w pozach charakterystycznych dla małżeństwa, ujawnił, iż homoseksualne relacje w antycznym
Egipcie ujmowano jako coś powszechnego. Ważni obywatele starożytnego Rzymu,
tacy jak Marek Antoniusz, Juliusz Cezar czy też Oktawian August oficjalnie byli
znani jako homoseksualiści. Dopiero w 326 r., gdy Konstantyn Wielki wprowadził
karę śmierci za czyny seksualne, homofobiczny stosunek cywilizacji zachodniej do
osób LGBT zaczął kreować ramy moralności przyszłych pokoleń. Jednak, co ciekawe, ogłoszenie religii chrześcijańskiej religią państwową oraz naprowadzenie sposobu myślenia ludu na zupełnie różny od tego sprzed wydania edyktu mediolańskiego, wbrew temu, co głoszą podręczniki historii, nie miały podłoża w woli
zapewnienia dobra poddanym, a jedynie w pragnieniu utrzymania władzy i pokonania rywali do sprawowania urzędu cesarza. Ten przełomowy moment rządów
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Konstantyna Wielkiego zapoczątkował fuzję świeckiej władzy z religijnym przywództwem. Fuzję, która trwa i w ogromnym stopniu decyduje o każdym prawie
spoczywającym na ludzkości. Oto powód, dlaczego nie należy obwiniać społeczeństw deklarujących swój sprzeciw wobec mniejszości seksualnych. Niepewność
wobec czegoś tak odległego od wpajanych od dziecka etycznych wzorców nie
powinna nikogo dziwić. Problem stanowi jedynie fakt, że te osoby nie uważają tak,
ponieważ same tego pragną, ale myślą tak, gdyż ktoś chciał, aby takie były ich
poglądy oraz wartości. Nie ma potrzeby doszukiwania się teorii spiskowych, wystarczy przybliżyć optykę do faktów historycznych i zadać serię prostych pytań.
W odpowiedzi otrzyma się rozjaśnione spojrzenie na organy, otaczających większość ludzi na Ziemi. Internet, telewizja, billboardy w mieście, plakaty w instytucjach kultury oraz oświaty, akcje organizowane przez znanych ludzi, zaplanowane
przez niewiadome osoby. Dlaczego przedstawiają rzeczywistość w określony sposób? Czemu w szkołach proklamuje się równouprawnienie oraz tolerancję,
a w dziennikach telewizyjnych słyszy się kompletne zaprzeczenie powyższego?
W jakim celu z tak wielkim namaszczeniem buduje się mur pomiędzy młodymi
a starszymi, zagubionymi a wydajnie pracującymi w tej machinie, zwanej systemem?
Dzisiaj to media mącą przejrzysty obraz społeczności broniących przekonań i idei,
w które większość życia wtłaczały swoją energię. Bo może nikt nie chce nagłaśniać
spraw LGBT, może studenci nie muszą nosić na szyjach tęczowych tasiemek, może
ta zdumiewająca potrzeba atencji jest w istocie wydmuszką podrzucaną na wietrze
kontroli oraz iluzorycznej wolności. Z mojego doświadczenia, pięć lat przyjaźni
z homoseksualistą, wspieranie ruchu tolerancji w szkołach oraz czerpanie inspiracji
z ludzi, propagujących takie hasła jak miłość, taniec i podróże, nie uczyniły mnie
zwolenniczką demonstracji ani obnoszenia się ze swoją orientacją seksualną. Co
więcej, wszyscy moi znajomi LGBT, niezależnie z jakiego kraju czy miasta pochodzą, unikają eksponowania tego, z kim śpią albo co mają między nogami. Ci ludzie,
te wspaniałe jednostki należące do mniejszości seksualnych, nigdy nie narzekają na
brak zrozumienia, dyskryminację czy też spychanie ich na margines. Może to kwestia ich pogody ducha, wewnętrznego spokoju i wdzięczności, że otaczają się rozumnymi, współczującymi osobami. Energia, którą roztaczają wokół siebie, nie pozwala
innym nie darzyć ich sympatią, a homofobów trzyma od nich z daleka. Z drugiej
strony, gdy rok temu rozpoczęłam studia i znalazłam się w katedrze wypełnionej
osobami LGBT, nie wiedziałam, do jakiego wymiaru trafiłam. Splecione symbole
płci naszyte na plecaki, tęczowa biżuteria i dość niepokojące spojrzenia otaczały
mnie przez kilka miesięcy. Z wypowiedzi tych ludzi wynikało, że spora część cierpi
z powodu nietolerancji, doświadcza aktów nienawiści oraz przechodzi przez różne
stadia depresji. Ten stan rzeczy trwał do pewnych zajęć z historii filozofii, na
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których każdy musiał stwierdzić, czy popiera stanowisko Schopenhauera. Wystarczyło kilka zdań, by odgrodzić się od pesymistycznej aury otaczających mnie ludzi.
Zadziwiające, że po przedstawieniu wartości, które uznaję za słuszne, nieszczęśliwe
jednostki z grona LGBT same ulotniły się z mojego życia. Nie widywałam ich
w ogóle. I można to uznać za największą paranoję lub za najprostszą prawdę, ale
głęboko czuję, iż wszystko ma swoje źródło w energii. W wieku osiemnastu lat
wyprowadziłam się z niewielkiego miasta, zaczęłam sama stawiać czoła rzeczywistości, byłam przepełniona strachem, czy sobie poradzę, nerwami, czy na uczelni
wszystko zaliczę i frustracją, dlaczego nie mogę dawać z siebie więcej. Balansowałam na bardzo niskich wibracjach, na takich samych wibracjach, na których tkwią
ludzie smutni, niepewni, połykani przez niezrozumienie i nienawiść. Gdy tylko
uwolniłam się od poczucia, kim powinnam być, poczułam te same emocje, które
wypełniały moich przyjaciół i mnie, gdy jednoczyliśmy się w imieniu wartości, które
wyznajemy. Poczułam się wspaniale. Jednak to nie zmienia faktu, jaki okropny jest
stan psychiczny tamtych zagubionych nastolatków. A jest ich tak wiele. I co gorsze,
jest ich coraz więcej. Zastanawiam się, jak bezdusznym trzeba być, by wykorzystywać burzę emocji oraz hormonów, z którymi nastolatki oraz niekiedy młodzi dorośli, muszą się mierzyć, żeby utrzymać władzę oraz określony status materialny. Przyglądając się demonstracjom mniejszości seksualnych oraz ich zdjęciom, można
dojść do wniosku, iż pytanie o średni wiek zgromadzonych jest zbyteczne, gdyż
uczestniczący w nich ludzie to w 98% młode jednostki. Ten fakt ujawnia więcej
prawdy, niż z pozoru mogłoby się wydawać. Któż na pytanie: „Czy chciałbyś powtórzyć swoje nastoletnie lata?” odpowie twierdząco? Czy pamiętny okres wtłaczania
się w dorosłe życie, mając na nogach dziecięce kapcie, nie wykuwa się w pamięci
jako kontinuum uciążliwych doświadczeń oraz przeżyć? Nieustanne przeobrażanie
cielesne, poczucie zagubienia i niezgody w swoich potrzebach i odczuciach, próba
zmierzenia się z oczekiwaniami rówieśników, rodziców, autorytetów i mediów oraz
budząca się seksualność. Świat, z którym stykają się młodociani, nie zawsze jest
gładką drogą, ukwieconą przez najbliższych. W większości przypadków jego dynamika burzy dziecinne „ja”, rozbija je na tysiące jaźni, które zmuszają ich do pytań:
„kim naprawdę jestem?”, „kim powinienem być?”. To nie czas na deliberowanie, czy
się wystarcza, określanie siebie, politykowanie, a co dopiero publiczne manifestowanie swoich wciąż zmieniających się osobowości. Wiek nastoletni to czas intensywnych poszukiwań, pytań: co jest dobre a co niewłaściwe, to czas całowania się
z ludźmi, którzy poruszają nasze serca, to czas gubienia się, by ostatecznie zrozumieć, że to całe oscylowanie na granicach umysłu i rzeczywistości było nam
potrzebne, by stać się ludźmi, którymi jesteśmy dzisiaj. Sprawujący władze w świecie, w którym żyjemy, wykorzystali tę część człowieczej natury, by wprowadzić
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niezgodę między nas wszystkich. Rozkazali młodym się definiować, a starszym
gardzić ich postępowaniem. Ponownie zerkając na karty historii, należy pochylić się
nad twierdzeniami Freuda, który już na początku XX wieku, uważał, iż kobiety są
o wiele częściej biseksualne niż mężczyźni. Co więcej, ujawnił biseksualność kobiecej
natury. W kwestii tożsamości płciowej Sandra Lipsitz Bem, amerykańska psycholog,
w swoich badaniach wykazała, że kobiecość i męskość stanowią dwa osobowościowe
wymiary. Na podstawie jej hipotez potwierdzonych empirycznie, dowiedziono, iż istnieją cztery typy osób różniących się układem cech psychicznych związanych z płcią:
osoby określone seksualnie (typ męski, kobiecy), osoby androgyniczne, osoby nieokreślone seksualnie (brak wyraźnie ukształtowanych cech męskich i kobiecych) oraz
osoby określone seksualnie w sposób krzyżowy (kobiecy mężczyźni, męskie kobiety).
Twórczyni zweryfikowanych koncepcji płci psychologicznej stwierdziła, że w każdym
z określonych typów ukazują się istotne ograniczenia niepozwalające w pełni korzystać z przyrodzonej wolności. W każdym, oprócz typu androgynicznego, który cechuje
się dużą płynnością zachowania i wrażliwością wobec zewnętrznych wymagań.
Dominatywność, a zarazem emocjonalność wpływa na pozytywny obraz siebie, wyższą samoocenę, lepsze zdrowie i silniejszą osobowość. Ciekawe, iż każda z medialnych
stron albo namawia do tradycjonalizmu, tj. ustawia na piedestale kobiece kobiety oraz
męskich mężczyzn, zachęca do akceptowania swojego panseksualizmu poprzez
wynoszenie takich wartości jak Philos czy Agape, albo podjudza manifestowanie swojego krzyżowego stylu bycia, doprowadzając do publicznego ukamieniowana poprzez
marginalizację (ruch feministek, LGBT). Czy to strach władzy przed utratą kontroli,
jeśli do publicznej świadomości docierałyby regularnie informacje o naturze takiej,
której nie wykreował określony konstrukt historyczny? Bo może ruch mniejszości
seksualnych nie musiałby istnieć, tak jak miało to miejsce w starożytnej Grecji lub
Egipcie, gdzie – choć wszyscy mieli świadomość rzeczywistości zastanej – nikt nie
szydził z odmiennych osób. Może nie musiałyby istnieć homofobia, szowinizm
i rasizm? Może to nie kwestia, czy właściwa jest marginalizacja, czy rację mają jednostki należące do mniejszości seksualnych, ale kwestia, kto wpędził nas wszystkich
w ten wir niezgody. Bo przecież z natury człowiek jest dobry. I w sercu każdy domyśla
się, że moralność z samej definicji jest usytuowana poniżej wartości, które warunkują
dany system lub normę. To, co nam zostaje, to, czym możemy się bronić to człowieczeństwo, kreujące każdą z prawdziwych wartości, pozwalające formułować się
myślom, językom, uczuciom i zachowaniom, które są godne. Fałszem jest rzeczywistość, gdzie za główny przejaw moralności uważa się wierność konwenansom i tradycji, fałszem jest rzeczywistość, gdzie panuje nakaz odnajdywania się dzieciom, gdy
sami gubimy się w dorosłym życiu. W końcu fałszem są te wszystkie plakietki, część
„generacji bi”, członek społeczności LGBT, feministka, szowinista. Bo komu to
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potrzebne? Gdy już naprawdę odważymy się być wolni, gdy przestaniemy pozwalać,
aby sądzono nas prawem morskim, a tym samym nakładano na nas nierówne obostrzenia i zasady, wtedy pozbędziemy się każdego z tych statusów quo. I każdy będzie mógł
kochać, kogo pragnie. I nikt nie odsunie drugiego człowieka na margines. Na dowód
proszę zauważyć niezmiernie ciekawą zależność: stosunek marginalizacji do normalizacji spraw LGBT rośnie wprost proporcjonalnie. Zupełnie tak, jakby owa zależność
została z wielką pieczołowitością zaplanowana, niczym twierdzenie matematyczne.
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Argumenty za i przeciw marginalizacji osób LGBT w przestrzeni publicznej
Anna Cierlik
Wychowałam się w rodzinie, w której dużą wagę przykłada się do poszanowania praw i wolności innych osób. Posługiwanie się stereotypami, uprzedzeniami,
nietolerancja, a także brak uwrażliwienia na problemy i sytuację drugiego człowieka to bolączka obecnych czasów. Uważam, że ludzie z niepełnosprawnościami,
o innym kolorze skóry, różnym pochodzeniu społecznym, statusie majątkowym,
o różnych poglądach politycznych, religijnych, czyli odmienni w szeroko rozumianym sensie mają swoje (ważne) miejsce w społeczeństwie. Bliska jest mi myśl
Wisławy Szymborskiej zawarta w wierszu W zatrzęsieniu: Jestem, kim jestem.
Niepojęty przypadek jak każdy inny1. W ten sposób myślę również o kwestiach
mniejszości seksualnych. Dlatego szczególnie trudno jest mi wskazać powody
przemawiające za marginalizacją osób o nieheteronormatywnej orientacji seksualnej. Jednakże argumentów za i przeciw marginalizacją osób LGBT nie brakuje
ostatnio w przestrzeni publicznej.
Cytując za encyklopedią PWN, marginalizacja to „proces społecznego wykluczenia pewnych grup ludzi z uwagi na względnie trwałą niezgodność ich postępowania z przyjętym przez dane społeczeństwo zespołem norm społecznych”2. W dalszej części definicji znajdziemy doprecyzowanie m.in., że marginalizacja może
mieć miejsce w przypadku mało licznej grupy. Nasuwa się więc pytanie: jak dużą
liczebnie grupą jest społeczność LGBT? Opierając się na danych udostępnionych
przez organizację pozarządową LAMBDA3, w Polsce jest ok. 2 mln osób, które
można zakwalifikować do omawianej grupy. Należy pamiętać, że są to osoby, które
zdecydowały się ujawnić te informacje. Zastanawiam się wobec tego, ile osób nie
jest jeszcze gotowych na ten krok? Czy faktycznie mówimy o mało licznej grupie?
W. Szymborska, Chwila/moment, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011, s. 10.
Marginalizacja – encyklopedia.pwn.pl.
3
Katarzyna Czeszejko –Sochacka, Inność drażni jednakowość – kilka uwag o problematyce dyskryminacji osób LGBT ze szczególnym uwzględnieniem przepisów kodeksu karnego, w: Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXXI, zeszyt 2, 2019, s.121.
1
2
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Zaskoczyła mnie informacja, którą znalazłam w jednej z publikacji udostępnionej
w internecie w ramach Kampanii przeciw homofobii. Według przedstawionych
tam danych statystycznych: „jedna na 20 osób w Polsce to lesbijka, gej, osoba biseksualna bądź transpłciowa. Oznacza to, że wśród 20 uczniów w klasie jest jedna
osoba LGBT, a w 400-osobowej firmie takich osób jest aż 20”4.
Warto zaznaczyć, że: „LGBT lub osoby LGBT jest terminem parasolem, który
obejmuje lesbijki (L), gejów (G), osoby biseksualne (B) oraz transpłciowe (T).
Pozwala na objęcie wspólnym określeniem różnorodnej grupy osób, która bardzo
często, ze względu na zbliżone położenie społeczne, tożsame problemy i interesy,
występuje wspólnie w dyskursie publicznym. Niekiedy w grupie tej uwzględnia się
również osoby queer (Q) i osoby interseksualne (I), powodując rozszerzenie tego
terminu do postaci LGBTQI”5.
Wobec tego, czy słusznie próbuje się spychać te osoby na margines społeczeństwa? Poza tym argument uwzględniający stan liczebny nigdy nie powinien być
decydującym, jeśli zgłębiamy problem deprecjonowania praw drugiego człowieka.
Uznaję, że prawa człowieka są czymś nieodłącznym, przysługującym każdej
osobie niezależne od jej zasług. Są one uniwersalne, ponadczasowe. Należą do
katalogu powszechnych praw moralnych, związanych z koniecznością poszanowaniem godności każdego człowieka. Skoro znajdujemy je nawet w dekalogu,
to należy uznać ich podstawowy charakter. Dlatego nie można ich odmawiać
nikomu, również osobom LGBT. Przyjmując punkt widzenia, że wszyscy ludzie
są równi wobec prawa i należą im się takie same przywileje, argumentujemy przeciwko marginalizacji, dyskryminacji drugiego człowieka z powodu jego orientacji
seksualnej i tożsamość płciowej. Te fundamentalne powody przeciw marginalizowaniu praw i wolności osób LGBT uwzględnia zarówno polskie, jak i europejskie
prawodawstwo. Opierają się na nich podstawowe zasady funkcjonowania Unii
Europejskiej. Mówią na ten temat art. 2 Traktatu o UE, a także art. 21 unijnej
Karty Praw Podstawowych. Zakaz dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej
jest więc wyraźnie doprecyzowany. „W dniu 31 marca 2010 r. Komitet Ministrów Rady Europy przyjął Zalecenie CM/Rec(2010)5 dla państw członkowskich
„w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej
Ramię w ramię po równość. Dowiedz się jak wspierać gejów, lesbijki, osoby biseksualne i transpłciowe, https://kph.org.pl/wp-content/uploads/2015/04/Ramie%CC%A8-w-ramie%CC%A8-po-ro%CC%81wnos%CC%81c%CC%81.pdf.
5
Jabłońska Zofia, Knut Paweł red, Raport z badań nad wdrażaniem Zalecenia CM/ Rec (2010)5 Komitetu Ministrów Rady Europy dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, Prawa osób LGBT w Polsce, s. 22–23.
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lub tożsamości płciowej”6. To dowody przemawiające za koniecznością rezygnacji z trwającego przez wiele wieków społecznego wykluczenia, dyskryminacji
osób LGBT.
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego wyjaśnia, że: „orientacja
seksualna nie podlega możliwości dowolnego kształtowania zgodnie z kulturowo-społecznymi oczekiwaniami, nie jest kwestią wyboru lub mody”7 . Oznacza to, że
ludzie nie decydują o tym, jakie posiadają preferencje seksualne. Nie mogą więc
ich zmienić, tak jak to oczekują np. niektóre grupy społeczne, polityczne w Polsce.
W tym świetle błędne jest twierdzenie, że „w tęczowej rodzinie” zostaną wychowane
dzieci o nieheteronormatywnej orientacji seksualnej. Tym bardziej więc nie można
skazywać osób transpłciowych na społeczną marginalizację. Ważne jest natomiast
edukowanie społeczeństwa i walka o prawa innych osób.
Podobnie nie trafia do mnie argument zabraniający parom nieheteroseksualnym
wychowywać potomstwo. W mediach znajdujemy wiele przykładów złego traktowania i zaniedbywania potrzeb dzieci, mimo że rodziny te stanowią model preferowany przez Kościół i przeciwników LGBT.
Argumenty wskazujące na konieczność marginalizacji osób LGBT najłatwiej
znaleźć w wypowiedziach polityków reprezentujących polską prawicę, która jest
ściśle związana z Kościołem (to dość ciekawe zjawisko, gdyż politycy z ugrupowań
prawicowych w krajach zachodnich bardzo często wspierają respektowanie praw
takich osób).
Zainteresowała mnie wypowiedź socjolożki Elżbiety Karolczuk, która w jednym z programów w TVN24 wskazała powody, dla których ludzie zniżają się do
marginalizowania praw i wolności mniejszości seksualnych. Jej argumenty są mi
bliskie. Okazuje się, że kluczowy jest tu lęk, obawa przed zmianą myślenia o seksualności. W naszej tradycji głęboko zakorzenione jest binarne myślenie o płci,
o tym, że są mężczyźni i kobiety. Ludzie wiedzą, na czym polega bycie mężczyzną i kobietą. Przestrzeganie tych tradycyjnych wzorców powoduje, że wiemy, jak
wygląda świat, a więc wiemy, jak się w nim poruszać. Jeżeli naruszymy ten porządek, wiele osób zaczyna odczuwać lęk. Większość społeczeństwa obawia się, że
jeśli przestaniemy o tych kwestiach myśleć w jasnych (czarno-białych) kategoriach:
mężczyźni–kobiety, norma–dewiacja, to wówczas cały system (ład społeczny) załamie się. Degradacji ulegnie sposób postrzegania rzeczywistości. Przestanie on być
Jabłońska Z., Knut P. red, Prawa osób LGBT w Polsce, Raport z badań nad wdrażaniem Zalecenia
CM/ Rec (2010)5 Komitetu Ministrów Rady Europy dla Państw Członkowskich w zakresie środków
zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, s. 13.
7
Tęcza pod lupą, czyli wszystko, co chcecie wiedzieć o LGBT, ale boicie się zapytać https://kph.org.
pl/wp-content/uploads/2017/12/Tecza-pod-lupa.pdf, s. 6.
6
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aktualny, a więc trzeba będzie na nowo się w tym systemie odnajdywać. Ludzie
moim zdaniem panicznie boją się zmiany. Elżbieta Karolczuk uzasadniała, że kwestie związane z seksualnością, z relacjami płci są bardzo silnie odczuwane przez
każdego człowieka jako związane z jego tożsamością, jako ważne i podstawowe dla
porządku społecznego. W związku z tym łatwo poddają się społecznym manipulacjom, a także wywołują silne emocje. Poszanowanie praw i wolności osób LGBT
(zdaniem wielu) grozi zniszczeniem dotychczasowego sposobu myślenia, a także
tradycyjnego funkcjonowania społeczeństwa.
Innym argumentem przemawiającym za marginalizacją (również częstym
w wypowiedziach polityków prawicy i przedstawicieli Kościoła) jest przedstawianie
środowisk LGBT jako zagrożenia dla polskiej rodziny. Głęboko zakorzeniony jest
moim zdaniem strach przed rozpadem, rozkładem polskiej rodziny, a co za tym idzie
tradycji i kultury. Często słyszymy w tym tonie wypowiedzi polityków. Tworzenie
takiego wyimaginowanego poczucia zagrożenia u ludzi obserwujemy w ostatnim
czasie szczególnie w mniejszych miejscowościach, wśród osób z niższym wykształceniem, ślepo poddającym się argumentacji księży oraz polityków prawicy. Takie
zjawisko obserwuję w mojej miejscowości – małe miasteczko w województwie świętokrzyskim – gdzie księża znajdują duży posłuch wśród ludzi. Komunikat ze strony
Kościoła, straszne wizje zniszczenia polskiej rodziny przez środowiska LGBT, przemawiają do wielu ludzi, wzbudzając ogromne emocje. W tym miejscu można przytoczyć słowa prezydenta Andrzeja Dudy wygłoszone tuż przed drugą turą wyborów
prezydenckich w 2020 r., „Próbuje się nam wmówić, że LGBT to ludzie. A to jest
po prostu ideologia” 8, a także że: LGBT to „pranie mózgów dzieci”9. Agencja
Reutera w depeszy Polski prezydent porównuje ideologię LGBT do sowieckiej indoktrynacji, napisała, że Andrzej Duda jest „sojusznikiem nacjonalistycznej partii Prawo
i Sprawiedliwość (PiS), która odrzuca promowanie praw lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych (LGBT) jako obcych wpływów osłabiających tradycyjne
polskie wartości”10. W podobny sposób wypowiadali się inni politycy, przestrzegając
przed niebezpieczeństwem dla życia rodzinnego wynikającym z respektowaniem
praw i wolności osób LGBT.
Tego rodzaju wypowiedzi prezydenta, podczas wspomnianych spotkań z wyborcami, że ideologia LGBT jest „gorszą od komunizmu”11 nasuwają kolejny argument
https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Polityka/Andrzej-Duda-i-homofobiczne-slowa-o-LGBT.Swiatowe-media-cytuja-prezydenta.
9
tamże.
10
https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Polityka/Andrzej-Duda-i-homofobiczne-slowa-o-LGBT.Swiatowe-media-cytuja-prezydenta.
11
Cytat z powyższego źródła.
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przeciw osobom LGBT. Otóż wielu konserwatywnych polityków w Polsce twierdzi,
że cele ruchu na „rzecz praw obywatelskich […] są importowane i grożą seksualizacją młodych ludzi”12. Dość często w mediach słyszeliśmy takie obawy.
Jako puentę chcę przytoczyć smutny wniosek zawarty w raporcie Rzecznika Praw
Obywatelskich dotyczący m.in. marginalizacji praw i wolności osób LGBT. Otóż:
„Polska zajmuje obecnie 39 miejsce na 49 państw w przygotowywanym co roku,
z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Homofobią, Bifobią i Transfobią przez
organizację ILGA Europe, przeglądzie stanu ochrony prawnej zapewnianej osobom
LGBT (lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym i transpłciowym) w państwach europejskich. Jest to przedostatnie miejsce wśród wszystkich państw Unii Europejskiej” 13.
Aktualne jest więc wezwanie Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza
zawarte w Liście otwartym do mieszkańców władz miasta Krakowa w maju 2004 r.
Warto przytoczyć ją dosłownie. Autorzy przypominają, że: „Jednym z najwspanialszych osiągnięć kultury europejskiej jest poszanowanie odmiennych poglądów oraz
postaw. Wzajemne współistnienie zróżnicowanych prądów intelektualnych, religijnych i społecznych stanowi fundament jednoczącej się Europy […]. Przestrzeń
życia publicznego jest własnością nas wszystkich. Każdy z nas ma prawo do manifestowania w niej swojej obecności bez względu na wyrażane poglądy, wyznawaną
wiarę, a także orientację seksualną. Zaprzeczenie takiemu prawu jest pierwszym
krokiem do powstania państwa totalitarnego. Działalność skrajnie nietolerancyjnych organizacji, które rozpoczęły nagonkę na organizatorów festiwalu Kultura dla
tolerancji, jest próbą zawłaszczenia przestrzeni publicznej przez jedną, negującą
pozostałe, orientację myślową. Jest także jawnym wezwaniem do nienawiści wobec
wszelkiej inności. Jest wreszcie budowaniem barier pomiędzy obywatelami jednego
miasta i jednego państwa”14. Te piękne i mądre słowa moim zdaniem są nadal aktualne. Powinny być drogowskazem dla przyszłych pokoleń.
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Przyczyny marginalizacji praw osób LGBT
Kasper Małysza
Problem marginalizacji osób, które są odmienne od większości społeczeństwa, nie
jest nowością, zawsze widać było działanie większej grupy na jednostki lub nieliczną jej część. Ludzie boją się, nie rozumieją albo brzydzą się tym, co się wyróżnia.
Szczególnym aspektem tego tematu jest to, że seksualność jest sprawą intymną,
tabu. Przez wieki ludzie odmiennej seksualności, to znaczy inni niż heteroseksualni, obrośli w złośliwe stereotypy, po których teraz się ich rozpoznaje. Powtarzane
kłamstwa w końcu stały się prawdą dla niektórych, prawdą pasującą im, którą będą
chronić i nie dopuszczać do zmiany.
Człowiek powinien być wolny i równy z zasady, nie powinien na to prawo zapracować. Prawa człowieka są niezbywalne i nabywane przy narodzinach, jednak od
zawsze niektórzy byli traktowani jako podludzie. Niewolnik nie był człowiekiem,
był narzędziem, własnością, towarem. To nie jest odległy obraz, przecież w USA
niewolnictwo zostało zakazane w 1865 r., a w biednych krajach Ameryki Południowej, Afryki i Azji zarówno dzieci, jak i dorośli traktowani są nie lepiej niż niewolnicy.
Status majątkowy, kolor skóry, religia czy też seksualność nie powinny być wyznacznikiem tego, jak bardzo ktoś jest człowiekiem. Problem polega na tym, że nie tylko
rasiści tak myślą. Jest dużo ludzi, których nie można nazwać rasistami, ponieważ
nie uważają kogoś za podczłowieka ze względu jego inność, ale i tak w taki sposób
go traktują. Czemu, nawet z wiedzą, że wszyscy mamy takie same prawa, występuje
takie zachowanie? Proste, osoby te szukają władzy, dominacji, chcą być lepsi niż ktoś
inny, mieć pod sobą kogoś, żeby się poczuć lepiej. Człowiek jest nękany wieloma
negatywnymi emocjami: zazdrością, pychą, brakiem satysfakcji ze swojego życia itp.
Gdy nadarzy się możliwość uwolnienia ich albo lepiej, zrzucenia odpowiedzialności
za nie na kogoś, mało kto się powstrzymuje. Taka możliwość pojawia się często dla
osób, które „nie odstają”, które trzymają się swojej grupy i rzadko wchodzą do innej
jako nowi albo obcy. W ilości jest siła, zwierzęta trzymają się w stadach, żeby być
bezpiecznymi, człowiek nie jest wyjątkiem. Nie mówię tutaj tylko o sile fizycznej,
ale przede wszystkim o sile racji. Żeby kogoś przekonać, zazwyczaj chcemy taką
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rację uzyskać. Racja nie ma sensu, gdy ją komuś narzucamy. Prawda powinna być
obiektywna. Problem polega na tym, że moralność nie może być obiektywna. To, co
jest dobre i to, co jest złe, zostaje ustalone przez ludzi. Gdy większość zgodzi się,
że traktowanie czarnoskórych ludzi za niewolników jest uzasadnione, to będzie to
zgodne z ich moralnością. Taka moralność jest uczona od dziecka. Osoby należące
do LGBT, wychowane w homofobicznej rodzinie będą ukrywać swoją seksualność
i będą uważały popęd nieheteroseksualny za coś złego. Wiele osób zakładało rodziny,
a później uświadamiało sobie, że są innej orientacji. Przez takie wychowanie, które
dopiero teraz ustępuje, ludzie musieli nauczyć się swojej seksualności w dotkliwy
sposób i często po zrozumieniu, kim tak naprawdę są, zostawali sami. Po takim
wydarzeniu osoba może przyjąć dwie postawy: ukrywać się ze swoją innością lub
zbuntować się błędnym dla niej założeniom większości. W Polsce można zauważyć,
że taki bunt osób należących do LGBT zaczął się w 2001 r. z pierwszą paradą
równości. Wraz z nią pojawiła się ogromna grupa ludzi broniąca ustalonych wartości, broniąca wrogością i niezrozumieniem. Ta nienawiść była usprawiedliwiona
dzięki przewadze liczebnej. Każdy mógł dołączyć do wyśmiewania, dyskryminowania i wyszydzania osób uczestniczących w paradzie; taka osoba mogła nie mieć
wyrobionego zdania na ten temat, jednak dołączała. Brutalność jest rozrywką; czy
to będzie lew rozrywający chrześcijan na arenie, czy nacjonaliści atakujący uczestników parady równości, a taka rozrywka przyciąga ludzi, którzy czują się bezkarni, bo
są w większej grupie i mają do wyładowania negatywne emocje.
Ustalone wartości, które już zostały przywołane, wywodzą się z kultury, w której
zostaliśmy wychowani oraz z przemyśleń i doświadczeń, jakie zdobyliśmy. Częścią tej kultury jest religia, która przekazywana jest przez rodziców. Dziecko nie
ma możliwości jej zmiany aż do momentu wczesnej dorosłości, gdy przeżywa bunt
młodzieńczy i zaczyna decydować o sobie. Chrześcijaństwo jest największą grupą
religijną na świecie, liczącą ponad 2,2 miliardy wiernych; w Polsce ochrzczonych
jest ok. 32 miliony osoby, co stanowi 84% mieszkańców. Przy takiej dużej liczbie
ludzi należących do Kościoła katolickiego nie jest dziwne, jak bardzo wartości katolickie są zakorzenione w kulturze polskiej.
Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia
obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli.
Kpł 20,13
Biblia to stary tekst, który powinien być interpretowany zgodnie z realiami,
w których był napisany, jednakże wiele osób uważa Biblię za niepodważalne i niezmienne źródło wartości. Można to z łatwością zaobserwować w zachowaniu ludzi
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na wypowiedzi papieża Franciszka, który nie potępia ludzi o odrębnej orientacji
seksualnej i zaprasza ich do dialogu. Dla konserwatywnych Polaków ten apel nie
jest wystarczający. Tekst, który cytuję wyżej, powstał ok. XV wieku przed naszą erą,
ale jego autorytet jest dalej większy niż obecnie sprawujący posługę papież,
zwierzchnik Kościoła katolickiego. Jest to dowód na istnienie strachu przed zmianą
w społeczeństwie polskim. Strach ten powstaje, gdy przychodzi zagrożenie ustalonych, długowiecznych wartości, takich jak: rodzina, religia, ojczyzna, kultura. Podczas każdej zmiany światopoglądowej, technologicznej, religijnej itp. można zaobserwować ludzi, którzy nie godzą się na nią. Uciekają, buntują się, a nawet zaprzeczają
jej wiarygodności. Coraz bardziej czuję, że świat wchodzi w nową epokę, w której
technologia będzie miała kluczową wartość, ale również integracja międzynarodowa, która będzie jednoczyć mniejszości z najdalszych krańców globu. Zmiany,
które już widać zachodzą stopniowo, ale nabierają pędu. Globalizacja kulturowa jest
dużym zagrożeniem dla konserwatywnych wartości, które nie chcą się zmieniać ani
przyjmować czegoś nowego. Dzięki takim zmianom wyznawanie swoich prawdziwych uczuć jest łatwiejsze; poprzez internet można znaleźć osoby, które nam się
podobają. Powstają grupy i fora ludzi należących do LGBT, na których mogą się
udzielać i wymieniać poglądy. Społeczność ta rośnie w siłę. Jej zdanie zaczyna się
liczyć bardziej, a w wyniku tego może spierać się z dotychczas zbyt silnymi dla niej
grupami i mentalnościami. Niestety ta walka jest niesprawiedliwa. W Polsce już od
5 lat u władzy jest partia konserwatywna, która podjęła aktywną walkę z powiększającą się grupą LGBT. Działania PiS-u moim zdaniem charakteryzuje oportunizm.
Korzystają oni z już istniejącej sytuacji ścierających się frontów moralnych albo ją
kreują, obierają jedną ze stron, utrzymują spór, powodują sytuacje, które powiększają
tę walkę, po czym wycofują się i zacierają ślady swojej działalności. Przypomina mi
się w tych działaniach rzymska zasada „dziel i rządź”, która zakłada, że skłóconymi
ludźmi łatwiej rządzić. W tamtych czasach była ona powszechnym narzędziem
politycznym, jednakże obecnie trójpodział władzy powinien jej zapobiec. Niestety
z trójpodziałem władzy w Polsce również się walczy. Strach przed zmianą zmusił
starzejące się społeczeństwo polskie do bezwarunkowego zaufania politykom prawicy, którzy obiecali obronę konserwatywnych wartości za cenę praworządności.
Utrata sprawiedliwych sądów stała się ogromnym problemem dla ludzi, którzy stanęli po stronie LGBT. Walka o prawa do małżeństw jednopłciowych może być
teraz uznana za nielegalną, a prześladowanie osób odmiennych – usprawiedliwione.
Strach do zmiany może prowadzić do radykalnych czynności, a homofobia jest
wyjątkowa, ponieważ odnosi się do bardzo prywatnych aspektów życia; prywatności
się strzeże, a widok parady równości może być odrażający i bolesny mentalnie.
Zmiana jest nieunikniona, to jest jasne, ale w jaki sposób zostanie ona
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wprowadzona, jest już kwestią sporną. Seksualność dla większości ludzi jest sferą
intymną i nie chcą się na jej temat wypowiadać na forum publicznym. Parada równości jest kontrowersyjna, ponieważ występują tam różne sceny, które mogą wydać
się obrzydliwe lub łamiące granicę prywatności. Nie na darmo jest zakaz obnażania
się w miejscach publicznych w większości państw na świecie. Są ludzie, którzy mogą
zemdleć na widok krwi, są również ludzie, którzy czują się bardzo niekomfortowo,
widząc sceny pornograficzne. Jest to pole, na które LGBT weszło, ale wcale nie
musiało. Przeróżne zboczenia, które są pokazywane na takich paradach lub
w mediach społecznościowych są niepotrzebnie wiązane ze środowiskiem LGBT,
co sprawia, że powstają coraz gorsze stereotypy. Nie wyobrażam sobie, co może czuć
osoba aseksualna, które przecież też walczy o swoje prawa, gdy jest identyfikowana
np. z drag queen. Oczywiście jest to generalizacja, ale jest to generalizacja, z którą
się nie walczy, a nawet przeciwnie – powiększa. Żeby ruch równości miał sens, musi
objąć drogę nauki oraz walki o zrozumienie. Ludzie, którzy sprzeciwiają się lub
marginalizują osoby należące do LGBT, zazwyczaj nie rozumieją ich; są to osoby
przeważnie heteroseksualne, które nie odczuwają empatii, ponieważ nie mogą
postawić się na ich miejscu. Z moich obserwacji wynika, że ten spór jest prowadzony ku pogłębieniu go, a nie w sposób, który miałby go zakończyć. Coraz częściej na ten temat wypowiadają się osoby, które nie powinny być autorytetem. Blogerzy i celebryci, którzy noszą tęczowe przypinki lub księża, którzy wypowiadają
się o „ideologii LGBT”. Brakuje racjonalnego głosu po obu stronach, czasami
wydaje mi się, że jest to licytacja na znane figury w kulturze: która opowie się, po
której stronie. Środowisko LGBT jest również źródłem dyskryminacji. Od kilku
lat widać moc krytyki mediów społecznościowych, które są mrowiskiem fake newsów i chwytliwie napisanych tytułów artykułów, szczególnie w sprawach, które
podkreślały sprawy dotyczące dyskryminacji osób należących do środowiska
LGBT, które ze względu na seksualność lub płciowość nie dostawały ról w filmach
i spektaklach teatralnych. Małe studia filmowe i małe teatry nie przejęły się, ponieważ tak powstały hate, nie uderzał ich, ale ogromne studia filmowe, takie jak Disney,
dotknęła fala krytyki tak mocno, że w każdej produkcji uwzględniona zostaje jakąś
postać lub aktor, który jest gejem, lesbijką, biseksualistą itd. Również Joanne Rowling, autorka serii książek fantasy dla młodzieży, spotkała się z krytyką, że w jej
książkach nie można znaleźć osób o odmiennej płciowości lub seksualności, więc
po wydaniu wszystkich książek z serii kobieta na swoim Twitterze zmieniała kolor
skóry, seksualność oraz płciowość bohaterów powieści. Rozumiem, że dyskryminacja pracowników i odmowa przyjęcia do pracy na podstawie np. koloru skóry lub
seksualności nie jest legalna i powinna być ścigana z urzędu, ale branie sprawiedliwości w swoje ręce i zrzucanie oskarżenia bez podstaw, jest źródłem agresji
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i niepożądanego pogorszenia konfliktu. Powstał nawet termin social justice warrior,
który opisuje osoby na siłę próbujące znaleźć naruszenie wolności lub równości
mniejszości. Piszę o tym, ponieważ jest to ważna sprawa przy udzielaniu dodatkowych praw historycznie dyskryminowanych mniejszości, w tym środowiska LGBT.
Wydaje mi się, że można będzie w przyszłości spotkać się z sytuacjami, w których
osoby z tego środowiska będą domagały się specjalnego traktowania, gdyż są
w mniejszości, a brak takiego traktowania będzie skutkował złą reputacją lub
pozwem. Rodzina jest tematem, który specjalnie pominąłem. Jest to bardzo kontrowersyjny temat: „Czy para osób tej samej płci może wychowywać dzieci?”. Uważam, że tak, jednakże może być to niebezpieczne pod względem braku jednego
rodzica. Co przez to rozumiem? Zazwyczaj, gdy mamy przed oczyma obraz
rodziny, znajduje się w nim matka, która jest miła i opiekuńcza oraz ojciec, który
jest surowy i stanowczy. Wydaje mi się, że taki stereotyp może być akurat pozytywny. Brak obrazu męskości lub obrazu kobiecości we wczesnych latach rozwoju
dziecka może okazać się szkodliwy. Dziecko rozwija się poprzez naśladowanie
otoczenia oraz próby zrozumienia jego i adaptacji. Często można usłyszeć
u dziecka, które dopiero co się nauczyło mówić, że chce być jak tata lub mama.
Oczywiście kobiecość i męskość są obrazem umownym. Nie można powiedzieć, że
tradycyjny Szkot jest mało męski, bo nosi kilt, ale wydaję mi się, że ta naturalna
rodzina składająca się z biologicznego ojca i matki będzie lepiej spełniała tę funkcję niż para jednopłciowa. LGBT to skrótowiec, który łączy w swojej czteroliterowej postaci wiele ludzi, którzy byli poniżani, marginalizowani, wyszydzani i odrzucani. To środowisko chce walczyć przeciwko stereotypom i wartościom, które
bronią jedynie heteroseksualnej natury człowieka. W przeszłości chorobą był
uznawany popęd seksualny do tej samej płci lub identyfikowanie się z inną płcią
niż ta, z którą się ktoś urodził. Na szczęście teraz wiemy, że można zmienić płeć,
seksualność czy nawet tożsamość. Duża grupa osób nie zgadza się z tym, uważa to
za nieludzkie, bluźniercze lub słabe. W Polsce jest to zdecydowana większość. Tacy
ludzie nie chcą zrozumieć i nie chcą przyznać komuś racji, żeby ich moralność nie
uległa zmianie. Mają państwo po swojej stronie, które broni wartości
konserwatywnych i będzie ograniczało prawa osób, które nie wpisują się we wzór
człowieka. Kościół katolicki jest podzielony w tej kwestii; papież, który powinien
być autorytetem, nie może kontrolować wszystkich kaznodziejów ani wiernych;
jest zbyt postępowy dla niektórych. Spór dotyczy bardzo delikatnych kwestii, które
przez lata stały się zwyczajnym tematem na forum publicznym. Zmiany postępują
szybko, to co wcześniej było tabu, może za kilka lat będzie tematem normalnym
rozmów.

Radykalizacja postaw a wykluczenie osób LGBT
Jakub Strządała
Prawa i wolności człowieka są nieodzowną częścią życia każdego z nas. Naruszenie
ich, a co gorsza, marginalizacja lub odebranie stanowi atak na przyrodzoną oraz
niezbywalną godność, która powinna być chroniona przez władze publiczne. Najważniejszym aktem prawnym, w którym zapisane są elementarne prawa i wolności
człowieka, w państwie polskim jest Konstytucja RP z 1997 r., stanowiąca w rozdz.
2 m.in. o wcześniej wspomnianej już godności, równości wobec prawa, równym
traktowaniu każdego człowieka przez władze publiczne oraz o tym, że absolutnie
żaden człowiek, nie może ulec dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub
gospodarczym, z jakiejkolwiek przyczyny. Niestety, mimo zawartym w Konstytucji
artykułom, zapewniającym każdemu człowiekowi równość, w Polsce dochodzi do
marginalizacji praw i wolności osób należących do LGBT. Problem nasilający się
w ostatnich latach, niosący za sobą wiele negatywnych skutków do dzisiaj nie został
rozwiązany. Czym spowodowany jest ten problem? Czy wina leży tylko po jednej
stronie? Jakie środki należy wdrożyć, by prawa i wolności osób LGBT były respektowane i szanowane, a nie marginalizowane?
Społeczność LGBT (lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe) to będąca
w mniejszości grupa społeczna, zrzeszająca osoby nieheteronormatywne i niecisgenderowe, którą cechuje głównie różnorodność. Jest stworzona na podstawie tożsamości seksualnej lub płciowej. Jak w każdej grupie społecznej, to zwyczajni ludzie
tworzą jej trzon. Ludzie, którzy mają tą samą, przyrodzoną i niezbywalną godność
oraz te same przynależne im prawa i wolności, co każdy inny człowiek. Aczkolwiek
współczesny świat, mimo postępującego rozwoju, pnącej się globalizacji, nie zawsze
(ujmując to w łagodnych słowach) jest przychylny komuś, kto odróżnia się od narzuconego z góry kanonu życia. Problem ten można dostrzec w wielu przypadkach,
kiedy marginalizuje się osoby, które nie chcą podążać śladem utartych wzorców.
Wtedy jednak pojawia się sytuacja, w której zaczyna się te osoby stygmatyzować,
prześladować, atakować fizycznie i psychicznie, czy, koniec końców, marginalizować
ich prawa i wolności. Takie zachowania prowadzą do nieustannej walki poprzez
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ciągłe manifesty ze strony społeczności LGBT, stające się „polem bitwy” polityków,
którzy, zamiast dążyć do równości każdego człowieka, wykorzystują dyskryminację
jako drabinę, by dostać się na szczyt władzy i osiągnąć tym samym swój cel, nie
zważając na skutki.
Aby odpowiedzieć na zasadnicze pytanie, czyli czym spowodowane są takie
negatywne zachowania, należy rozpatrzeć tę kwestię w kilku aspektach oraz ustalić
aktorów, którzy przyzwalają na takie traktowanie osób przynależących do społeczności LGBT.
Głównym i pierwszorzędnym przedmiotem, nasuwającym się na myśl, który
powoduje nieodpowiednie skutki w sytuacji osób LGBT, jest władza oraz środowisko
polityczne. Wyraźnie można było zauważyć, że temat osób nieheteronormatywnych,
ich sytuacja oraz problem dyskryminacji wobec prawa był (kolokwialnie mówiąc)
„na topie” podczas ostatnich wyborów prezydenckich w Polsce. Z jednej strony, było
można odczuć atak na środowisko LGBT, poprzez szereg homofobicznych wypowiedzi części polityków, porównujących osoby LGBT do pedofilów, ideologii, sowieckiej
indoktrynacji czy stwierdzenia, iż osoby te nie są równe normalnym ludziom. Natomiast z drugiej strony, część polityków, pod pretekstem walki o równouprawnienie
dla osób LGBT, dążyła do osiągnięcia władzy. Takie działania doprowadziły do
przysłowiowego „kotła bałkańskiego” wewnątrz kraju. Rozpoczęły się demonstracje
i manifesty, zarówno zwolenników, jak i przeciwników środowiska LGBT. Naturalnie,
we wszystko włączyły się media, które, posiadając nadzwyczajne środki manipulacji,
zaczęły dolewać oliwy do ognia. W pewnym okresie sytuacja osób LGBT w Polsce
stała się tematem numer jeden w kraju i za granicą. Widząc taki obraz, powszechny
obywatel, rozpatrywał wybór głowy państwa tylko z perspektywy tego jednego zdarzenia. Jedna ze stron widziała tylko zagrożenie dla „prawdziwej” rodziny i kościoła,
a druga tylko chęć zniwelowania najmocniejszego przeciwnika. Skoro już o rodzinie
mowa, należy przytoczyć kolejny przedmiot, który pomoże w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o podłoże takich zachowań, czyli wychowanie.
Bez wątpienia wiadomo, że to wychowanie stanowi kluczowy aspekt dla poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Świadomość, jaką wyniesiemy z domu czy
ze szkoły we wczesnych latach życia, skutkować będzie w przyszłości. Jeżeli młodemu człowiekowi będą wpajane odpowiednie wartości, takie jak: szacunek względem drugiej osoby, tolerancja czy równość, można zaryzykować stwierdzenie, że
w przyszłości, będzie się nadal nimi kierował. Aczkolwiek, jeżeli młody człowiek
będzie słyszał o wulgarności, agresywności czy o nieposzanowaniu, wnioskować
można, że w przyszłości wcale nie będzie chciał zmienić swoich wyuczonych wzorców postępowań. Do aspektu wychowania można podpiąć jeszcze grupę rówieśniczą, w jakiej młody człowiek przebywa, ponieważ wiadomo, że ma ona wpływ na
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świadomość, postępowanie – z jakim przystajesz, takim się stajesz – i formułowanie
własnych poglądów, na podstawie stosunków z innymi rówieśnikami. Ostatnim
aspektem, który powoduje niewłaściwe zachowania względem osób należących do
środowiska LGBT, są media, zarówno te klasyczne, jak i te nowoczesne.
Wspomniane wcześniej dolewanie oliwy do ognia przez media, w odniesieniu
do sytuacji społeczności LGBT w Polsce, utwierdza fakt, iż niektóre działania
publikatorów, w szczególności te mające charakter manipulacji, powodują krytyczne
podejście do równości każdego człowieka względem praw i wolności. Bez wyjątku
wiadomo, że tzw. czwarta władza pełni we współczesnym świecie ważne funkcje,
a zwłaszcza te edukacyjne, wychowawcze i nakierowujące. Stawiając się w sytuacji
powszechnego obywatela, który uwierzy niektórym mediom, że mają rację, bez
porównywania informacji, dojdzie do wniosku, że ukazywany obraz o społeczności
LGBT jest prawdziwy i wyrobi sobie własne (negatywne lub pozytywne) zdanie na
ten temat. Dlatego, tak ważne jest to, by nie skupiać się na jednym środku masowego przekazu oraz nie kształtować swojej opinii, tylko na podstawie informacji
płynących z jednej strony.
Można by wymienić jeszcze kilka czynników, aczkolwiek wyodrębnione wyżej
trzy, jednogłośnie ukazują problem z negatywnymi zachowaniami wobec osób
należących do społeczności LGBT. To one (polityka, wychowanie oraz media) najbardziej wpływają na świadomość oraz postępowanie człowieka i to właśnie one
są w większości odpowiedzialne za niechlubne „przyzwalanie” na dyskryminację,
brutalne ataki psychiczne i fizyczne względem osób LGBT oraz marginalizację ich
praw i wolności. Jednakże wina nie zawsze leży tylko po jednej stronie. Częstym
argumentem osób przeciwnych, chociażby legalizacji związków jednopłciowych,
jest to, że oni sami (osoby należące do środowiska LGBT) nie dają się traktować
poważnie poprzez zachowania pojedynczych radykałów.
Prawdą jest to, że w każdej grupie społecznej znajdują się osoby mające skłonności do skrajnego, radykalnego działania. Zazwyczaj jest to mniejszość, jednakże
w większości przypadków, właśnie ta radykalna mniejszość, staje się wzorem do
określenia pozostałych osób należących do danej grupy społecznej. Powszechnie
wiadomo, iż nie każdy, kto opowiada się po stronie prawicy, jest homofobem, nie
każdy konserwatysta jest narodowcem oraz nie każdy członek społeczności LGBT
uczestniczy w akcjach, wykrzykując wulgarne słownictwo, czy afiszuje swoje nagie
ciało. Jednak pojedyncze jednostki, związane z daną grupą społeczną, takimi działaniami automatycznie określają ją całą.
Proces marginalizacji praw i wolności osób należących do społeczności LGBT
jest widoczny. Jeszcze raz należy powtórzyć, że równouprawnienie należy się
każdemu człowiekowi, bez względu na płeć, wiek, orientację, wiarę czy kulturę.
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Powszechnie wiadomo, że każdy ma prawo do bycia człowiekiem, którym chce
być, czy prawo do kochania osoby, którą chce kochać. Pomimo to społeczeństwo
(nie tylko to z poglądami konserwatywnymi) dostrzega, że niektóre jednostki,
należące do środowiska LGBT, brną w swojej walce o prawa i wolności za daleko.
Czasem można odnieść wrażenie, że w tej walce nie chodzi już o prawo do równouprawnienia dla każdego człowieka czy zakaz dyskryminacji na tle rasowym, płciowym czy orientacyjnym, lecz o wręcz nachalne epatowanie swoją seksualnością. Jak
człowiek, widzący na Paradzie Równości półnagie ciała, osoby udające stosunek
seksualny czy człowieka zapiętego w kaganiec i prowadzonego na smyczy jak psa,
ma wyobrazić sobie szczęśliwe małżeństwo mężczyzn lub kobiet? Takie oblicze,
prezentowane przez niewielki procent osób należących do społeczności LGBT, stawia wręcz w patowej sytuacji pozostałe osoby, które przypisują się do tego środowiska. Przykładów zachowań takich jednostek można przytoczyć więcej. Aczkolwiek,
nie o wyliczanie tutaj chodzi. Wina nie zawsze leży po obu stronach, ale biorąc pod
uwagę przeciwstawne (głównie poglądami) podmioty, dostrzec należy, że w tym
wypadku wina leży po kilku stronach. Zarówno po stronie polityków, wychowania,
mediów, jak i samych zainteresowanych.
Skupiając się na samym procesie marginalizacji praw i wolności osób należących
do społeczności LGBT, można by stworzyć układ zamkniętego koła (problem),
w które należałoby wpisać wymienione wyżej czynniki i aktorów. Wydawać by się
mogło, że jeżeli zamknięte koło, to bez możliwości wyjścia. Nic bardziej mylnego.
Najważniejszym zadaniem podczas rozwiązywania problemów jest etap, w którym
odbywa się wynajdywanie odpowiednich narzędzi, wyszukiwanie alternatyw lub
wskazywanie drogi prowadzącej do wyczekiwanego efektu oraz ich wdrażanie. Tak
samo można zadziałać w przypadku tego problemu, jakim jest deprecjacja praw
i wolności osób LGBT.
Przede wszystkim, by osiągnąć cel, jakim jest równość wobec prawa dla wszystkich
ludzi, a w szczególności uchronić prawa i wolności osób należących do mniejszościowych grup społeczny (m.in. środowisko osób LGBT) przed marginalizacją, należy
zacząć od góry. Politycy nie powinni używać dyskryminacji jako przysłowiowej kiełbasy wyborczej do zdobycia miejsca na postumencie władzy. Tym samym, nie dawaliby
pożywki mediom, które uwrażliwiłyby się na istotny problem z równouprawnieniem
oraz wykorzystując swoje funkcje, (edukacyjną, informacyjną i nakierowującą) doprowadziłyby do pełniejszego i indywidualnego rozumowania na dany temat, zmiany
w zachowaniu i świadomości człowieka oraz do polepszenia warunków wychowawczych młodych ludzi. Natomiast to tylko połowa drogi do osiągnięcia sukcesu.
Wiele czynników czy wzorów powinno się zmienić również w umyśle i usposobieniu samych „ofiar” dotkniętych problemem marginalizacji praw i wolności,
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o których w tym tekście mowa. Nie jest powiedziane, że każda osoba, należąca
do społeczności LGBT myśli tak, jak pozostałe. Mimo wszystko każda osób,
żyjących w tej konkretnej grupie społecznej, powinna brać odpowiedzialność
za czyny i słowa swoich członków; postawić się po dwóch stornach barykady;
przestać myśleć prostolinijnie i fokusować się na pojedynczym ataku przeciwnika. Ostatecznie każda z osób należących do wspominanej wciąż grupy, powinna
indywidualnie zadać sobie pytanie, czym jest dla mnie równość i jak o nią walczyć,
z honorem i sprawiedliwością.
Opierając całą pracę na porównaniach, osobistych doświadczeniach, faktach
z życia wziętych oraz na podstawie własnej opinii stwierdzenie, że marginalizacja
praw i wolności osób należących do środowiska LGBT jest powszechnym zjawiskiem, w szczególności w Polsce, to za mało, ponieważ nie wystarczy w tym przypadku (czy w każdym innym, który dotyka tak poważnego problemu), wyłącznie
twierdzić. Głównie należy skupić się na istocie podstawowych praw i wolności człowieka, na ważności niezbywalnej godności, na szczegółowym przemyśleniu, dlaczego we współczesnych czasach, które, bądź co bądź, są czasami, gdzie następuje
niewątpliwie największy rozwój człowieka, od zarania dziejów, dzieje się krzywda
ludziom tylko dlatego, że chcą żyć (zgodnie ze wszelkimi prawami i poszanowaniem innych), tak jak oni sami sobie to narzucą, pragną kochać, kogo chcą, ubiegają
się o to, by być sobą. Marginalizacja. Samo słowo, które już w swoim wydźwięku,
doprowadza do poczucia wykluczenia, odsunięcia czy do myślenia o tym, że jest
się nikim. Dodając do tego proces dyskryminacji przez część politycznego światka,
obojętność publikatorów, czy niesprawiedliwe wychowanie lub jego brak, wychodzi
cierpienie, ból, niedola.
Prawa i wolności człowieka są nieodzowną częścią życia każdego z nas. Prawda.
Jednak czasem przychodzą takie czynniki, które w łatwy sposób potrafią (w całościowym ujęciu) zmarginalizować. Niezależnie od tego, czy te czynniki są pochodzenia zewnętrznego bojkotu, czy też wewnętrznych przemyśleń, zawsze należy stawić
im czoła oraz z honorem walczyć o zaprzestanie deprecjacji czegoś, co powinno być
nietykalne. Praw i wolności, których naruszenie względem jednostki czy względem
całej społeczności nie powinno mieć w ogólne miejsca.
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5.
PRAWA ZWIERZĄT
Wprowadzenie
Prawa zwierząt to temat ważny nie tylko z punktu widzenia samego prawa, ale
również z perspektywy:
• etyki postępowania (m.in. Czy etycznym jest tresowanie zwierząt dla populistycznej rozrywki jaką jest cyrk? Czy etycznym jest nabywanie naturalnych
futer, podczas gdy współcześnie mamy dostęp do innych ciepłych materiałów? Czy etycznym jest spożywanie mięsa, podczas gdy mamy coraz więcej substytutów? Czy etycznym jest praca w rzeźni, podczas gdy mamy do
wyboru wiele innych zawodów?);
• środowiska i ekosystemu;
• zdrowia publicznego (m.in. Czy jesteśmy świadomi chorób odzwierzęcych?).
Niestety kwestie te wciąż zbyt rzadko podejmowane są w debacie publicznej,
dlatego tym bardziej warto zapoznać się z interesującymi rozważaniami zaprezentowanymi przez Magdalenę Cyran w eseju pt. „Armageddon moralności. Upadek człowieczeństwa w cieniu ferm i rzeźni”.

Armageddon moralności
Upadek człowieczeństwa w cieniu ferm i rzeźni
Magdalena Cyran
Brak przemocy prowadzi do najwyższej etyki, która jest celem całej ewolucji.
Dopóki nie przestaniemy krzywdzić innych żywych stworzeń, ciągle będziemy
dzikusami.
Thomas A. Edison
Ludzie od zawsze byli zafascynowani potęgą zwierząt, które imponowały im pod
względem siły, szybkości, sprytu oraz łowieckich umiejętności. Ponadto ich naturalne zdolności były wzorcem dla człowieka pierwotnego, który w uparty sposób
dążył do porównywalnych osiągnięć co one, w wielu aspektach funkcjonowania.
Malowidła w jaskiniach z czasów paleolitu ukazują w szczególności zwierzęta
o masywnej budowie ciała i drapieżniki,które utożsamiane były przez ówczesnych ludzi
z pierwszymi Bogami i mitycznymi przodkami. W okresie zbieractwa i rozwijającego się łowiectwa nieuniknione było zabijanie zwierząt, gdyż mięso było najlepszym źródłem wysokoenergetycznego białka, a wiedza ludzi na temat diety marginalna. Pomimo tego, człowiek nadal był integralną częścią świata przyrody, która
bezpośrednio wpływała na jego byt, a on na nią. Przez kolejne tysiąclecia ludzie
oswoili zwierzynę i nauczyli się wykorzystywać ją dla polepszenia swoich warunków. Przykładowo za sprawą rewolucji neolitycznej, czyli zmiany trybu życia ludzi
z koczowniczego na osiadły zaczęto wykorzystać konie i bawoły jako siłę pociągową
w rolnictwie. Szczególną rolę w procesie domestykacji zwierząt odegrała epoka miedzi, która zaowocowała w udomowienie kur oraz bydła, początkowo na Środkowym
Wschodzie, co pozwoliło na pozyskiwanie pokarmu w postaci mleka, jaj i przetworów z nich niezależnie od pory roku. Dzięki zmianom w relacji człowiek – przyroda
polegających na oswojeniu dzikich przodków znanych nam zwierząt, możliwy stał
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się rozwój gospodarstw rolnych. Zwierzęta stały się towarzyszami, o których dobro
dbano i nie prowadzono nadmiernej ingerencji w ich funkcjonowanie, czy też eksploatacji ich w celu zysku ekonomicznego.
Zauważalne wyalienowanie się człowieka ze świata zwierząt w kulturze europejskiej nastąpiło dopiero w późniejszych okresie, czyli rozwoju starożytnej Grecji
i Rzymu. Powszechne praktyki składania ofiary ze zwierzyny, polowania, a w Rzymie dodatkowo popularne walki zwierząt w amfiteatrze są przykładami rozrywek,
polegających na czerpaniu przyjemności z cierpienia żywych istot, które świadczą o wynaturzeniu ówczesnego społeczeństwa. Znani myśliciele tamtego okresu
podzieleni na dwie myśli filozoficzne, głosili odmienne poglądy na temat hierarchii
i roli człowieka oraz zwierzęcia w świecie. Platon, Diogenes, Sokrates, Pitagoras
oraz Porfiriusz i Plotyn w swoich pracach przedstawiali ścisły związek między
ludźmi a zwierzętami, który spowodowany jest przynależnością do świata natury
ożywionej. Kładli nacisk na współistnienie wolne od cierpienia zwierząt oraz poszanowanie ich godności. Popularna była idea świata, w którym panuje ład i harmonia,
a ludzie mają obowiązki wobec pokrewnych im natur. Odmienne i popularniejsze
stanowisko reprezentowali myśliciele jak Arystoteles czy Cyceron, którzy w centrum swoich rozważań stawiali człowieka. Ich zdaniem stał on na najwyższym
stopniu w hierarchii żywych stworzeń, zatem do niego należała pełna władza nad
resztą stworzeń. W myśli tego poglądu, człowiek winien wykorzystywać potencjał
płynący z otoczenia tak, by wieść życie dostatnie na ziemi. Stanowiska starożytnych Greków i Rzymian były odmienne również pod względem życia po śmierci,
gdyż przedstawiciele pierwszego wskazywali na możliwość reinkarnacji w zwierzę.
Dualizm poglądów na temat roli zwierząt i ich uprzedmiotowienia widoczny był
również w filozofii Starożytnego Wschodu. Głównym przedstawicielem szerzącym
ideę moralnej inkluzji zwierząt był Konfucjusz, który w szacunku i symbiozie między odmiennymi sobie gatunkami upatrywał celu istnienia ludzkiego oraz szczęście
i błogość życia.
Kluczowy wpływ na obecną pozycję zwierząt miała tradycja chrześcijaństwa,
która odpowiedzi na pytanie o miejsce człowieka i zwierzęcia na świecie szukała
w naukach Jezusa. Stary Testament bogaty jest w stwierdzenia podkreślające uprzywilejowane miejsce człowieka w naturze. Jak mówi Księga Rodzaju „bądźcie płodni
i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi”. Błędna interpretacja tych słów pozwoliła ówczesnym
ludziom na bezrefleksyjne i nieograniczone niczym wykorzystywanie zwierząt dla
swoich potrzeb konsumenckich, gospodarczych czy rozrywkowych. Dopiero Katechizm Kościoła Katolickiego w 1994 roku uregulował to zagadnienie uznając, że
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sprzeczne z godnością ludzką jest niepotrzebne zadawanie cierpień zwierzętom lub
ich zabijanie. Odnosząc się do zwrotu abyście panowali trzeba zaznaczyć, że w Starym Testamencie występuje on niejednokrotnie w odniesieniu do zwierząt i ludzi.
Niemniej definicja panowania została rozróżniona w zależności od kontekstu.
Kiedy odnosi się to do relacji Bóg–Człowiek mowa jest o opiece i trosce Pana nad
swoimi dziećmi, natomiast na płaszczyźnie Człowiek–Zwierzę przybiera brzmienie
pejoratywne i władcze, jako prawo do decydowania o losie podwładnych.
Na takich założeniach budował się późniejszy pogląd ludzi na temat ich pozycji
i znaczenia na Ziemi. Idea komplementarności różnych form życia i ich wspólne
istnienie w uniwersalnym układzie została zepchnięta na boczny plan rozważań
jedynie nielicznych jednostek.
Dwubiegunowość poglądów na te kwestie miała miejsce również w Średniowieczu. Głównym przedstawicielem myśli opowiadającej się za ochroną zwierząt był
św. Franciszek z Asyżu, który postulował ochronę zwierząt i traktowanie ich jako
swoich braci i siostry, gdyż tak jak my są one dziełem rąk Boskich, a wszystko co On
stworzył jest doskonałe. Uważał, że przyroda wraz z całym stworzeniem ożywionym
sprzyja człowiekowi, za co ten winny jest jej ochronę oraz powinien podjąć próby
zjednania się z nią. Sprzeczne podejście przedstawiał z kolei pochodzący z Akwinu,
święty Tomasz. W jego filozofii człowiek był jedyną istotą racjonalną, posiadającą
wybór i władzę nad swoimi czynami, która powinna troszczyć się wyłącznie o własne dobro. Wszystkie inne istnienia nie będące ludźmi, czyli zwierzęta czy rośliny,
były jedynie instrumentami potrzebnymi do spełniania potrzeb człowieka. Jego
dobro stanowiło dobro najwyższe, a wszelkie inne istoty powinny być podległe jego
władzy. Taki porządek świata, zdaniem świętego, miał być aprobowany przez Boga.
Epoka Renesansu umocniła ludzkość w przekonaniu o ich uprzywilejowanej
pozycji na świecie. Największy wpływ na tę postawę miał Kartezjusz, który odmówił zwierzętom posiadania praw i interesów w postaci woli życia, unikania bólu czy
rozmnażania się argumentując to, iż organizmy te są jedynie dobrze zaprojektowanymi maszynami, które nie są zdolne do odczuwania świata zewnętrznego, a jedynie reagują intuicyjnie w zaprogramowany przez Boga sposób. W obronie zwierząt
stanęło kilku myślicieli, którzy nie godzili się na takie uprzedmiotowienie innych
istot żyjących. Michel de Montaigne i Leonardo da Vinci postulowali o humanitarne traktowanie zwierząt, a w swoich filozoficznych wywodach o prawie do życia
stawiali znak równości pomiędzy nimi a ludźmi.
Kolejnym istotnym etapem w dyskusji o statusie zwierząt po brutalnym ich traktowaniu i eksperymentach z ubiegłej epoki był okres Oświecenia, który przyniósł
poprawę relacji pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem. Aleksander Pope wskazywał na tyranię jaką stosują ludzie w celu podporządkowania sobie reszty istnień
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i zaznaczał, że rodzi ona jedynie cierpienie niewinnych, które jest indywidualną
porażką oprawcy. Z kolei Jean-Jacques Rousseau w Rozprawie o pochodzeniu i podstawach nierówności stwierdził, że zwierzęta powinny być objęte prawem naturalnym
ze względu na ich świadomość i percepcję świata. Jako że posiadają one świadomość, są
również zdolne do odczuwania cierpienia, a ich interesem jest wola życia. Te znamiona
jego zdaniem były wystarczające do objęcia zwierząt szczególną ochroną bez względu
na ich rozumność, która, jak twierdził, była inna niż ludzka. Przeciwne poglądy głosił
w tym czasie Immanuel Kant, który podobnie do ludzi renesansu postawił człowieka
ponad resztę stworzeń i głosił brak moralności i logicznego myślenia zwierząt, stąd
dozwolone jest jego dowolne podporządkowanie woli człowieka.
Jednym z najważniejszych głosów w obronie statusu moralnego zwierząt był
nowo powstały nurt utylitarystyczny z Arturem Schopenhauerem i Jeremym Benthamem na czele. Ich zdaniem każdy czyn niesie za sobą skutek, który może być
pozytywny i negatywny, a potencjalne konsekwencje działań człowieka odnosili
również w kontekście zwierząt. Nie odmówili im również zdolności do odczuwania
cierpienia i przyjemności, więc każdy czyn, który powoduje ból innej, żywej istoty
jest naganny i uwłacza ludzkiej godności.
Należy pytać nie o to, czy zwierzęta mogą rozumować ani czy mogą mówić,
lecz czy mogą cierpieć.
Jeremy Bentham
Kontrowersyjna teoria Karola Darwina o ewolucji i naszych bliskich związków
ze zwierzętami, od których się wywodzimy punktowała analogiczne zachowania między nami, a które miały stanowić niezaprzeczalny dowód na odczuwanie
i postrzeganie świata przez nie ludzi tak jak człowiek. Teoria wywołała wówczas
ogromne poruszenie społeczeństwa, gdyż porównanie go do zwierząt wydawało
się mu godzące w ich niepowtarzalność wynikającą z bycia stworzonym na obraz
i podobieństwo samego Boga. Kontrargumentowali to często zdolnością ludzką do
rozwiązywania równań matematycznych, czego zwierzęta nie potrafią.
Przyrównywanie świata zwierząt do świata ludzi stało się popularnym punktem
wyjścia rozważań filozofów końca XIX i pierwszej połowy XX wieku, zainteresowanych tematyką etyki ekologicznej. Niemniej jednak, więzi pomiędzy zwierzętami
a ludźmi wciąż były bardzo silne, co przejawiało się w sposobie wykorzystywania ich do celów produkcyjnych. Małe gospodarstwa ze zdrowym bydłem i wolno
wybiegowymi kurami były codziennym widokiem na polskiej wsi, gdzie jak w Biblii
dobry pasterz troszczy się o owce swoje. Zwierzęta stanowiły integralną część życia
ludzi, często będąc siłą pociągową czy przyszłym pokarmem, jednak nie było wtedy
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tylu przypadków wynaturzenia i traktowania zwierząt z takim okrucieństwem, co
w obecnych czasach. Dopiero silny proces industrializacji na świecie spowodował
odejście od tych praktyk i rozważań, a płynące możliwości wykorzystania kompleksowych maszyn przyczyniły się do ekstremalnej eksploatacji zwierząt na skalę jaką
znamy dzisiaj.
Wraz ze zmieniającym się, postępowym światem, przeistoczeniu uległ również
dyskurs nad znaczeniem zwierząt we współczesnym społeczeństwie. Wiodącym
zagadnieniem, którego złożoność nie pozwoliła na jednomyślne rozstrzygnięcie
był status moralny zwierząt, bądź też jego brak. Nadanie takiego znamienia innym
stworzeniom pociągnęłaby za sobą wiele konsekwencji, które mogłyby diametralnie
zmienić dotychczasowe wzorce kulturowe i przyzwyczajenia społeczeństwa. Warto
zadać pytanie, czy ludzie są gotowi na tak ogromne zmiany, które z pewnością przyniosłyby straty wielu przedsiębiorcom, jak i problemy z dostosowaniem się wśród
zwykłych obywateli.
W literaturze, mediach czy w kościele wiele mówi się o końcu świata – armageddonie. Ten temat był niejednokrotnie poruszany i analizowany, jednak zawsze łączy
się go z tym co doczesne, czyli materialne. Myślę, że warto przedstawić ten problem
z zupełnie innej, metafizycznej strony, czyli jako utratę naszych wspólnych, ludzkich
wartości i deformację emocjonalną. Unicestwienie w sobie tego, nad czym rozprawiali
najdawniejsi myśliciele, czyli racjonalności i miłosierności, może zdegradować nas
i nasz status moralny do poziomu istot, którym odbieramy prawo do niego oraz interesów. Gdyby nie cechy, którymi szczycimy się i wyróżniamy wśród innych stworzeń,
jak troska o swoich bliskich i obcych czy też poświęcenie, bylibyśmy jedynie innym
gatunkiem zwierząt, a nie wyżej rozwiniętą rasą panów. Jednakże, jako, że są naszymi
współtowarzyszami i pomagają nam w codziennej egzystencji od najdawniejszych lat,
nie powinny być one pomijane z kręgu istot, o które dbamy i troszczymy się. Niestety
zapominając o tym, coraz częściej skazujemy zwierzęta na ogromne cierpienie, krótkie
życie w klatkach, katusze w rzeźniach czy obdzieranie ze skóry. Nie jest to podyktowane żadnymi wyższymi celami ani koniecznością, a jedynie chęcią zysku.
Czy nasza natura jest aż tak zła? Dlaczego nie szanujemy istot, którym tyle
zawdzięczamy? Dlaczego człowiek chce posiadać koncesję na szczęście i nie dzielić
się nim z innymi? Jak daleko możemy zajść wyznając doczesne wartości? Czym jest
szowinizm gatunkowy i jak bardzo się rozwinął we współczesnych czasach?
Przed sformułowaniem konstruktywnych odpowiedzi warto zacząć od przybliżenia samego terminu i definicji statusu moralnego. Według profesora Singera oraz
jemu podobnych, oznacza to bycie istotnym dla innych podmiotów. Posiadanie statusu moralnego nakłada pewne zobowiązania na jednostkę, które mogą być związane z poszanowaniem interesów innych jednostek statusu moralnego, jak również
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ponoszeniem winy za swoje czyny. Drugim aspektem jest ochrona jednostki, gdyż
wszystkie inne istoty, które posiadają podmiotowość moralną są zobligowane do
rozpatrywania ich interesów i dobra w decyzjach etycznych. W praktyce jedynie
osoby dorosłe, zdrowe psychicznie posiadają podmiotowość moralną, gdyż uważa
się, że tylko one są w stanie ponosić odpowiedzialność za swoje czyny, racjonalnie
rozpatrywać interesy innych istot oraz decydować za inne jednostki, które nie posiadają podmiotowości moralnej.
Idąc tym śladem, kamień nie może posiadać statusu moralnego, bo nie ma żadnych interesów. Nie dba o to, czy zostanie wrzucony do rzeki czy kopnięty, natomiast
w głównym interesie zwierzęcia leży unikanie cierpienia jak tortury, głód i śmierć.
Każde stworzenie próbuje unikać sytuacji, które mogą przyczyniać się do odczuwania bólu, a inicjować takie, za sprawą których możliwe jest odczuwanie przyjemności.
Nie mają one interesów tożsamych do ludzkich, ale te podstawowe w niczym nie
różnią się od naszych i nie powinny być pomijane w dyskusjach czy decyzjach, które
mają duży wpływ na inne istnienia. Istotne jest również odpowiednie i sprawiedliwe
wyważenie interesów. W przypadku, gdy człowiek i zwierzę mają ten sam interes
w danej sytuacji, np. przeżycie, kiedy bezpieczeństwo jest zagrożone różnymi czynnikami, powinno się rozważyć interesy obu stron. Zdecydowana większość osób, zapytanych o to, które z istnień należy uchronić odpowiedziałoby, iż człowieka, co nie jest
niczym zaskakującym ani nowym z uwagi na szowinizm gatunkowy towarzyszący
nam od pokoleń. Takie zjawisko zauważył psycholog Richard Rydel, a rozszerzył je
profesor Peter Singer w swojej książce Wyzwolenie zwierząt z 1975 roku, do definicji
obecnie używanej. Jest to postawienie na pozycji uprzywilejowanej przedstawicieli
własnego gatunku – czyli homo sapiens w stosunku do innych gatunków i istnień.
Oznacza to, że ze względu na nasz wrodzony sentyment do istnień podobnych do
nas samych skłaniamy się do okazywania im większej akceptacji i tolerancji oraz nie
rozpatrujemy obiektywnie interesów innych grup. Kolejny przykład pokazuje sytuację zupełnie odmienną do powyższej. W obecnych czasach, kiedy ludzie dążą do
luksusu i często ostentacyjnie okazują swój status społeczny i bogactwo, zapominają
o krzywdzie, którą mogą wyrządzić innym istotom w sposób pośredni. Celebrytki
na czerwone dywany ubierają się w futra i skóry z egzotycznych, zagrożonych gatunków zwierząt nie pytając nawet w jakich okolicznościach zostały one pozyskane. Do
uszycia jednego nakrycia potrzeba 20 lisów, 35 królików, 60 norek lub 200 szynszyli,
które przed skórowaniem będą przebywać w skandalicznych warunkach fermowych. Rozpatrując interesy obu stron, czyli nabycie nowej odzieży przez egoistyczną
klientkę i chęć przeżycia zwierząt, które mogą zostać uśmiercone z powodu pazerności osoby o większym znaczeniu dla społeczeństwa, nieracjonalne wydaje się z punktu
widzenia utylitaryzmu preferencji oraz dla zwykłego, racjonalnego człowieka zabicie
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tylu bezbronnych istnień dla zaspokojenia chciwej potrzeby jednej osoby. Inaczej
wyglądała sytuacja w ubiegłych wiekach, podczas srogich zim, gdy grube i ciepłe
futro było jedyną szansą na przeżycie podczas długich wypraw. W świetle obecnie
dostępnych zamienników odzieżowych oraz zmiany środków transportu, promocja
płaszczy zdartych z cierpiących jeszcze za życia gryzoni w XXI wieku wydaje się być
absurdalna i najzwyczajniej zbędna.
Usilne dążenie ludzi do posiadania tego, co wydaje się drogie i nietuzinkowe
zatraciło w nich wartości jak poszanowanie innych stworzeń czy powstrzymanie
się od pychy, jednego z grzechów głównych. Owa tematyka wzbudza wiele kontrowersji i jest podstawą dyskursu między zwolennikami a przeciwnikami eksploatacji
zwierząt w celu wzbogacenia się. Co zaskakujące, rozważań podejmują się również
środowiska artystyczne; Carper w swoich utworach, które stały się sztandarowymi
elementami podczas różnego rodzaju protestów i pikiet ulicznych opisuje realia
życia zwierząt cyrkowych, ciągłą tresurę, ciasne klatki, niedożywienie i ogromny
stres towarzyszący im podczas każdego występu.
Ciągły wyścig za wyglądem doprowadził już do tego,
że kostnica w garderobie to nic nadzwyczajnego.

Carper

Przez wieki ludzkość odmawiała praw i interesów różnym grupom, które były
w jakikolwiek sposób odmienne od ówczesnej rasy panującej. Mogliśmy obserwować ruchy wyzwoleńcze niewolników z Afryki, nienawiść rasową w stosunku do
Żółtych oraz uprzedmiotowienie kobiet, zdegradowanie ich do roli matki i gospodyni, odmawiając przy tym prawa do głosowania, wolności słowa i myśli oraz
innych przywilejów wynikających z posiadania podmiotowości moralnej. Uznanie
tych grup za gorsze wynikało głównie z błahych pobudek jak wygląd czy zacofanie technologiczne dzikich plemion. Świadczyło również o znikomej wiedzy
ówczesnych ludzi na temat biologii i świata, a także co najważniejsze dla tego eseju,
o naturalnej wartości moralnej nadanej każdej jednostce bez względu na pochodzenie i rasę. Przejawy dyskryminacji i niezrozumienia innych podmiotów statusu
moralnego doprowadziły do długoletniego uprzedmiotowienia danych grup, a niechęć pomiędzy np. dawnymi kolonizatorami a plemionami afrykańskimi trwa do
dzisiaj, co ma bezpośredni wpływ na życie społeczeństwa i postawy interpersonalne,
które możemy obserwować nawet w XXI w. w liberalnej Europie.
Z podobnymi problemami etycznymi spotykamy się dzisiaj rozprawiając o statusie moralnym zwierząt, przy czym w tym dyskursie występują dodatkowe problemy w postaci wytycznych, którymi należy kierować się podczas dyskusji. Nie
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sugeruję, że ta grupa za pewien czas wystąpi o nadanie jej statusu podmiotowości
moralnej, ale aktywiści prozwierzęcy w roli „adwokatów zwierząt” już od wielu lat
walczą o poszanowanie praw przysługującym im oraz o rozwinięcie ich szczególnie
na ssaki i kręgowce, z człowiekowatymi na czele. Zwierzęta mają odmienną naturę,
inny język, którym porozumiewają się z pozostałymi osobnikami swojego gatunku
oraz odbiegający od naszego wygląd. Należy jednak rozróżnić cechy fizyczne od
psychologicznych i zważyć na takie aspekty, którymi zwierzęta przypominają nas
samych, jak na przykład zawieranie związków monogamicznych, opiekowanie się
potomstwem, walka o terytorium i wysokie miejsce w hierarchii oraz co najważniejsze, ich zdolność do fizycznego i psychicznego odczuwania przyjemności i bólu
wraz z naturalnymi zachowaniami unikania, bądź inicjowania danych doznań. Co
raz pojawiają się nowe, bezstronne badania, raporty i tezy, które mają na celu inicjowanie nowych rozważań na temat rozwiniętej psychiki i zachowań społecznych
naszych towarzyszy. To właśnie dzięki nim i na ich podstawie, organizacje na rzecz
zwierząt postulują do władz krajowych i międzynarodowych o np. objęcie ochroną
zwierząt futerkowych, rozwinięcie definicji zwierzęcia czy zaprzestanie używania
maszyn technologicznych w celu zabijania niechcianych w przemyśle jajecznym
osobników płci męskiej, których obecnie mieli się żywcem na pasztet, bądź gazuje.
Jako aktywistka prozwierzęca od wielu lat mam możliwość obserwacji
różnych przygnębiających zachowań i nieuzasadnionych reakcji ludzi, z którymi
spotykałam się podczas licznych manifestacji, akcji ulicznych, prelekcji i innych
wydarzeń mających na celu uświadomienie społeczeństwa o realiach współczesnego
wykorzystywania zwierząt w przemyśle i rozrywce. To właśnie poprzez styczność
z osobami niepodzielającymi moich poglądów zaczęłam zastanawiać się, kiedy
w ludziach narodziła się tak wielka ignorancja na cierpienie innych i egoizm. Podczas rozmów często mi i innym aktywistom zarzucano, iż zajmujemy się „nic nie
znaczącymi istotami”, a moglibyśmy ratować dzieci. Inne komentarze dotyczyły
naszego wątpliwie bezinteresownego udziału. Często słyszeliśmy pytanie „Kto wam
za to płaci?”. To doskonale ukazuje dzisiejszą mentalność ludzi, którzy liczą na zysk
za jakąkolwiek aktywność ze swojej strony. W obecnych czasach działanie musi
się opłacić, a bezinteresowność działa na niekorzyść ze względu na stratę swojego
czasu i często nakładów finansowych, którym obciążają się aktywiści z własnej, nieprzymuszonej woli. Organizowanie ludzi do działania, wydruk plakatów i ulotek,
kupienie sprzętu nagłaśniającego oraz wstawienie się w określone miejsce o odpowiednim czasie wydaje się ludziom „nagięte”, a co za tym idzie musi być upozorowane i opłacone przez np. konkurencję. Na działaczy prozwierzęcych społeczeństwo patrzy z dystansem. Można zaryzykować stwierdzeniem, że nie ufają nam
również dlatego, iż pomagamy nie swojemu gatunkowi co byłoby zgodne z teorią
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szowinizmu gatunkowego. Z tego powodu i na podstawie dostępnych badań zachowań społecznych organizacje pozarządowe tj. Otwarte Klatki, PETA, Fundacja
Viva! czy Empatia na przestrzeni lat zmieniły sposób swojego działania, tak by
być bardziej dostępnymi dla ludzi, którzy na co dzień nie są zainteresowani losem
zwierząt, a jedynie ich własnym. Polega to na przedstawianiu pozytywnych aspektów, wynikających z niespożywania pokarmów odzwierzęcych takich jak szczupła
sylwetka, większa koncentracja, mniejsze ryzyko zachorowania na raka i choroby
układu krążeniowego. Wcześniejsze informowanie o skandalicznych warunkach
w jakich przebywają kury nioski w chowie klatkowym, przypadającej na kurę przestrzeni wielkości kartki A4, braku słońca, okien, kuwety i świeżego powietrza oraz
o bolesnej i często nieskutecznej kastracji prosiąt, wyrywaniu im ogonów i oddzielaniu ich od matek nie zdało egzaminu, a obojętność ludzi wciąż wzrastała. Zmanipulowani reklamowymi krowami pasącymi się na zielonej łące ludzie zamknęli
się na informacje z zewnątrz i wspominając zwierzęta na wsi u swojej babci często
nadal wierzą, że obecne mleko, jajka i szynka pochodzą od wesołych zwierząt, a nie
z przepełnionych tyranią i zepsuciem pracowników hodowli przemysłowych.
Nie od dzisiaj wiadomo, że przebywanie i dorastanie w obecności zwierząt uczy
wrażliwości i wyzwala w człowieku to co najlepsze. To wręcz lekcja życia, która może
w przyszłości zaowocować pozytywnymi zachowaniami jak empatia w stosunku do
innych ludzi i stworzeń. Niestety na przestrzeni lat podzieliliśmy zwierzęta na kilka
grup – te, które pomagają nam w gospodarce, te które kochamy i opiekujemy się
nimi w domu oraz takie, które eksploatujemy i zjadamy. Taka selekcja to najgorsze, co
mogliśmy zrobić dla naszych “braci mniejszych”. Przekazujemy ten podział z pokolenia na pokolenie nawet nie zdając sobie sprawy, jak zaburza on postrzeganie świata
przez dzieci. Niezrozumiałe wydaje się dla mnie uważanie kota jako towarzysza, istotę
czującą i mającą swoje interesy przy jednoczesnej obławie na inną zwierzynę, np. świnie. Rozróżnienie istot żywych doprowadziło do analogicznych zachowań w stosunku
do innych ludzi, dzielenie ich na lepszych i gorszych oraz pomiatanie tymi drugimi.
Zauważalne jest to między innymi w zachowaniu dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum, gdzie bez skrupułów śmieją się one z tych biedniejszych, brzydszych i chorych. Zasadniczo powinno się w tym miejscu zadać pytanie, gdzie dzieci uczą się
wartościowania jednych istnień, a degradowania roli innych, czyli szowinizmu, w tym
gatunkowizmu. Jest ono na tyle właściwe, że warto od razu na nie odpowiedzieć.
W cyrku
A czego dokładnie dzieci uczą się w cyrku? Tego, że zwierzę jest przedmiotem,
z którym możemy postępować tak jak uważamy. Nie może się sprzeciwić naszej
woli, więc mamy nad nim nieograniczoną władzę. Takie zachowania głęboko
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zakorzeniają się w młodym człowieku, a skutki można dostrzec w jego stosunku do
innych ludzi w przyszłości. Czy rodzicom nie powinno zależeć na dobrej edukacji
emocjonalnej swoich dzieci? Powinno, ale z wykonaniem tego zadania bywa czasami trudno, zważywszy na szybki styl życia ludzi, wielogodzinną pracę i zagubione
na przestrzeni lat wartości.
Będąc częścią społeczeństwa partycypującego i aktywnie szerzącego swoje spostrzeżenia oraz postulaty w przestrzeni publicznej, poprzez spotkania z różnymi
grupami i akcje uświadamiające, dostrzegłam kilka szczególnych zachowań kreujących profil współczesnego konsumenta. Stworzona przeze mnie nowa koncepcja
7 Grzechów Głównych XXI w. to zbiór, który odzwierciedla typowe zachowania
ludzi, których miałam okazję spotkać. Są najniebezpieczniejsze pod względem swojego zakresu i tego jak szybko można się w nich zatracić nie stąpając twardo po
ziemi i zapominając o wartościowaniu różnych interesów, również intrapersonalnego selekcjonowania swoich potrzeb i zachcianek. Zachowania te dotyczą również
pracowników różnych instytucji i placówek, gdzie zwierzęta są wykorzystywane
w celach konsumpcyjnych i rozrywkowych. Jest więc to kompleksowy rys postaci
stanowiącej największe ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa zwierzęcia.
1. Lenistwo
Wygodny styl życia doprowadził do tego, że przeciętnej osobie nie chce się szukać
alternatywnych, nowych rozwiązań dla problemów, z którymi często się spotykamy
czy rutynowych sytuacji. Te schematyczne działania dotyczą zarówno wyborów
konsumpcyjnych, czyli skłonności do kupowania żywności, która jest powszechna,
łatwo dostępna i znana, jak i też sposobów spędzania wolnego czasu. W pierwszym
problemie można zauważyć, iż preferencje kulinarne są zazwyczaj skoncentrowane
na prostych daniach, których przygotowanie nie wymaga od nas ani zdolności,
ani większego przygotowania produktów, ich obróbki i przyrządzenia. Niejednokrotnie słyszałam zarzuty dotyczące mojego sposobu odżywiania ze względu na
trudności w przyrządzeniu specjalnych, zbilansowanych posiłków. Zdaniem wielu
ludzi wszystkie potrzebne minerały, witaminy, aminokwasy i białko znajdują się
w mięsie, a sałata na talerzu stanowi jedynie dekorację. Opieczenie kurczaka na
patelni wraz z ryżem nie jest wielką sztuką kulinarna, ale w taki sposób odżywia się
większość znanych mi młodych osób na diecie mięsnej. Zajmuje to zaledwie kilkanaście minut, a sytość, czy raczej ociężałość, jest odczuwana przez długi czas. Błędne
przekonanie o odpowiednich wartościach odżywczych takich posiłków i trwanie
w nim podczas dyskursów nad słusznością obu diet ukazuje tendencje, szczególnie
młodych osób do preferowania tego co proste, szybkie, tanie i sugestywnie zdrowe.
Gdyby wyeliminować takie produkty jak spaghetti, kurczak, warzywa na patelnie
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i parówki, studenci zostaliby pozbawieni podstawowych produktów, którymi co
dzień się żywią. Zdecydowanie pozytywnie wpłynęłoby to na ich dietę, zdrowie oraz
zdolności i kunszt kulinarny, który miałby możliwość rozwinięcia się do poziomu
naszych babci, które obok produktów mięsnych zawsze stawiają na zieleninę, świeże
warzywa i pełnowartościowe przetwory. Podobnie wygląda sytuacje z jedzeniem „na
mieście”. Kiedy wychodzi się wraz ze znajomymi na wspólny obiad o wiele łatwiej
znaleźć miejsce, gdzie serwują dania mięsne. Bywa też, że w typowej popularnej
restauracji jedyną opcją dla wegan jest sałatka, choć i tak ta, często podawana jest
omylnie z fetą. Stanowi to duże utrudnienie dla całej grupy, szczególnie gdy jej mięsożerna część nie jest zainteresowana odwiedzeniem typowo roślinnej restauracji.
Na szczęście rosnące zainteresowanie dietą bezmięsną na przestrzeni kilku lat spowodowało ogromne zmiany w mentalności restauratorów, którzy po licznych prośbach masowo dołączają do grona miejsc przyjaznych dla wegan. Niektóre miejsca
są szczególnie zachęcane przez organizacje prozwierzęce, które prowadzą kampanie
żywieniowe np. Roślinniejemy, czyli jedno ze sztandarowych działań Stowarzyszenia
Otwarte Klatki, która zrzesza bary i restauracje mające w menu smaczne opcje dla
wegan poza sałatką i frytkami. Łączy się to z dodatkową, darmową reklamą miejsca
w mediach społecznościowych, które w tym jakże wygodnym społeczeństwie są
głównym przekaźnikiem informacji. Druga sytuacja ukazująca przywiązanie
współczesnego społeczeństwa do wygód płynących z modernizacji w każdej sferze naszego życia dotyczy naszych wyborów, których dokonujemy np. zwiedzając
Kraków. Ilekroć przechodzę przez Rynek Główny mijam tłumy zarówno polskich,
jak i zagranicznych turystów. Jedni kierują się pod pomnik Adama Mickiewicza,
a inni do Kościoła Mariackiego. Ci, którzy w planach mają zwiedzenie Kazimierza, Getta, Placu Nowego i innych atrakcji turystycznych miasta często decydują
się na dorożkę konną. Jest to skandaliczny przykład ludzkiego lenistwa i lekkomyślności. Wystrojone w dzwonki i uprzęże konie, stojące od świtu do zmierzchu
w pełnym słońcu, okazjonalnie dokarmiane i pojone. Korzystanie ich naturalnej
siły w miejskich okolicznościach jest skazaniem ich na ogromne cierpienie i rychłą
śmierć spowodowaną stresem, który jest nieodłącznym elementem dużych miast
oraz katusze w upalne, letnie dni. Znane są liczne przypadki upadków koni na
drogach wśród rozpędzonych samochodów. Często powodem jest przemęczenie
zwierzęcia bądź nieodpowiednie dla niego podłoże, czyli asfalt, znacząco różniący
się od wybiegowej ziemi. Tożsamym problemem jest sytuacja koni nad Morskim
Okiem. Ciężkie wozy liczące nawet 20 dorosłych osób i daleka droga w górę. Ten
smutny obrazek dopełnia baca trzymający bat i poganiający ledwo idącą zwierzynę,
mając w głowie jedynie zysk z odbytej trasy. Kilometrowe kolejki chętnych, którzy
będąc w górach nie chcą po nich chodzić. Jak trywialne są ich pobudki do wyboru
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gór zamiast morza oraz koni zamiast marszu wiedzą tylko oni. Jednak to, co dzieje
się ze zmordowanymi zwierzętami nagłaśniają media, apelując o rozważenie innych
form wypoczynku, jeśli nasz stan zdrowia nie pozwala na chodzenie po górach.
Jednakże wygodny styl życia współczesnego społeczeństwa inicjuje właśnie takie
zachowania. W sezonie wypoczynkowym pada nawet kilkanaście koni podczas
swoich wędrówek, a to wszystko dzieje się na oczach przewożonych ludzi i innych
turystów, niestety ich znieczulenie jest na tyle silne, że przejazdy bryczką w górach
nadal są bardzo popularną formą rozrywki i nowym, wygodniejszym sposobem
zarobku dla tamtejszych górali. Omawiając Grzech Lenistwa, warto przytoczyć
jeszcze jeden przykład, który miałam możliwość zaobserwować podczas protestów
przeciwko cyrkom ze zwierzętami. Rodzice prowadzący dzieci na show niejednokrotnie podkreślali, że jest to jedyna możliwość, by zobaczyć zwierzęta na żywo, to
jak się zachowują, jak zachodzą pomiędzy nimi interakcje. Czy na pewno jedyna?
W odległości 150 km od okolicznych mi miejscowości znajduje się Bieszczadzki
Park Narodowy, który przepełniony jest piękną, zdrową zwierzyną, której zachowania w żaden sposób nie są implikowane przez baty i tresurę. Dlaczego więc wybór
pada na cyrk? Koszt biletu dla osoby dorosłej to 50 zł, do tego należy dodać koszt
słodyczy, które dzieci zjedzą podczas spektaklu i możliwość zrobienia pamiątkowego
zdjęcia z wielbłądem. Łączna suma, wydana podczas krótkiej i nic nie wnoszącej do
emocjonalnej i intelektualnej edukacji dzieci wycieczka mogłaby z powodzeniem
zostać zastąpiona całodniową wyprawą do Paku Narodowego, schroniska dla zwierząt czy azylu dla zwierząt dzikich. Dlaczego tak się nie dzieje? Odpowiedź na to
pytanie usłyszałam z ust samych rodziców i potwierdza tezę, iż ludzie preferują
łatwiejsze, wygodniejsze rozwiązania. Cyrk objeżdża wszystkie okoliczne miejscowości podczas swojego tourne, więc każdy ma blisko, nie traci się czasu, a dzieci
przynajmniej na chwile zajmą się sobą zamiast zawracać dorosłym głowę. Wizja,
iż wszyscy będą kierować się tym, co dla nich łatwiejsze i przyjemniejsze jest przygnębiająca, niestety postępowy świat kreuje właśnie takie rozwiązania, by nie tracić
czasu na rzeczy błahe, a pracować i absorbować się rozwojem przez możliwie jak
najdłuższy czas w ciągu każdego dnia.
2. Wyparcie
Niemal nieprawdopodobne wydaje się stwierdzenie, że ze zwierzętami łączy
nas coś więcej niż współdzielenie ziemi. A jednak, wszystkie badania nad budową
biologiczną innych znanych nam organizmów mówią jednoznacznie, że łączy
nas z kręgowcami 95% wspólnego genotypu, a z człowiekowatymi 98%. Jedynie 5% zadecydowało o naszym wyglądzie, zdolności mowy i możliwości rozwiązywania równań matematycznych, by nie być zdegradowanym do poziomu
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zebry czy kota. Wystarczyło to jednak, by rozwinąć w sobie szowinizm gatunkowy i zapomnieć, że skoro łączą nas geny, to pewne reakcje na bodźce jak ból
są zbliżone do naszych. Również potrzeby różnych gatunków są adekwatne do
płci, wieku i warunków życia. Wszystkimi organizmami na ziemi kieruje instynkt
przetrwania, młode poznają świat poprzez zabawę i obserwację zachowań starszych osobników. Ważnym aspektem jest również w przypadku ludzi i innych
chęć spłodzenia potomstwa, by zachować swój gatunek. Można zatem stwierdzić, że jedyną znaczącą różnicą jest wygląd zewnętrzny, który przystosowany
jest do warunków naturalnej egzystencji. Takie różnice występują nawet wśród
przedstawicieli jednego gatunku, np. Afrykanie mają wyższy poziom melaniny,
by chroniła ich przed nadmiernym promieniowaniem UV. Niemniej, absurdalne
wydaje się prowadzenie eksperymentów i testów na zwierzętach przy jednoczesnym odmówieniu im podobieństwa do nas. Naukowcy osądzani za testy
na psach, a nie na szczurach tłumaczyli, że ich skóra i reakcje na środki chemiczne
są tożsame z naszymi własnymi, dlatego najskuteczniej jest prowadzić je na tych
nie innych stworzeniach. Skoro więc, reagują tak jak my, odczuwają ten sam ból
i równie silnie, co my chcą go unikać, dlaczego godzimy się na takie traktowanie ich? Odpowiedzią może być ponownie szowinizm gatunkowy bądź wyparcie
z podświadomości naszego podobieństwa do innych stworzeń. Niejednokrotnie
zwierzęta cierpią znacznie mocniej od nas, chociażby podczas testów, by stworzyć
nowy kolor szminki, czyli nr 7644091849639. Trywialne zachcianki powodują
śmierć miliardów zwierząt rocznie, hodowanych specjalnie by wlać im substancje
do oczu, a w następstwie uśmiercić w celu przeprowadzenia sekcji zwłok. Wątpliwa wydaje się teza, że świat stanie się lepszy, jeśli ten kolejny odcień pojawi
się na rynku, ale bez cienia wątpliwości skala cierpienia i ilość zamordowanych
istot znacząco się zwiększy. Czasami spotykam się ze stwierdzeniem, że jednostkowy wybór nie zmniejszy zasięgu całego przedsięwzięcia. Jest na tyle błędne, co
i samolubne, bowiem każdy, nawet najmniejszy wybór pomnożony przez wiele
jednostek, które również myślą w tej kategorii, jest w stanie diametralnie odwrócić
tendencje rynkowe. Znane wszystkim doskonale prawo popytu i podaży zakłada
ciągłe odwracanie się zależności, jednakże do ponownego wprowadzenia produktu
na rynek, potrzebna jest dokładna analiza zapotrzebowań konsumenckich i stałe
ulepszanie, i dostosowywanie produktu do potrzeb odbiorców. Jeśli więc znaczny
odsetek potencjalnych klientek poinformuje producenta o swoim spostrzeżeniu,
iż ze względu na testowanie kosmetyków na zwierzętach, nie chce zdecydować
się na ich zakup, przy czym zaznaczy, że jeśli takie procedury zostaną zaprzestane to zainteresuje się marką, istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że pod
takim naciskiem zmieni się polityka firmy. Dlatego należy negować wypieranie
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się jednostek do odpowiedzialności za praktyki, których głównymi inicjatorami
jesteśmy my sami, chcąc kupić nowy produkt.
3. Chciwość
Świadomość możliwości zysku, niskim kosztem tam, gdzie nie dociera wzrok
nabywców, od zawsze była ogromną pokusą wszystkich biznesmenów. Podobnie jak
we wcześniejszych wiekach handel ludźmi, niewolnictwo i zdegradowanie innych
do poziomu przedmiotu, tak dziś rozwinął się handel zwierzętami. Selekcja ich na
hodowlane i domowe przyniosła ogromne szkody dla ich egzystencji poprzez wyłapywanie ich, umieszczanie w ciasnych klatkach, odizolowanie od rodziny i sztuczną
inseminację. O ile można mówić o względnej opiece nad zwierzętami domowymi
w hodowlach psów czy kotów rasowych, nie można odmówić im również chęci
zysku i często zaniedbywania tych pupili. Znane są przypadki niemal zmaltretowanych szczeniaków i kociąt przez fatalne warunki panujące w kojcach, brak pokarmu
i szerzące się choroby, które nie są hamowane nawet podstawowymi, prawnie wymaganymi szczepionkami. Bywa również, że młode zostają zjadane przez matki, bo ta
nie ma wystarczającej ilości pokarmu, by wyżywić cały miot i musi wyeliminować
najsłabsze osobniki. Takie tragiczne sytuacje są w możliwie najszybszy sposób analizowane przez odpowiednie służby jak schroniska, azyle czy organizacje pozarządowe, ale wiele przypadków nadal jest nieznana, a sprawcy, czyli pseudo hodowcy
nie ponoszą kary za swoje zaniechania. Tendencja do kupowania malutkich zwierząt, które zmieszczą się do torebki była powodem wielu prób mutacji genetycznych, podczas których umierało wiele stworzeń, a w rezultacie otrzymano gatunki
obciążone genetycznie. Częściej chorują, mają obciążone stawy i są skłonne do apatii. Przyczyniło się to również do zmiany tendencji w szczególności społeczeństwa
europejskiego, gdzie na boczny tor zepchnięto duże psy, mieszańce i stare osobniki.
Schroniskowe kojce zaczęły się przepełniać, a ze względu na brak środków finansowych potrzebnych do prowadzenia placówek, rozpoczęto przymusową egzekucję na
najstarszych psach, które wątpliwie mogłyby zostać zaadoptowane. Chęć zysku jednych przyczyniła się do wypaczenia wartości jak przywiązanie i odpowiedzialność
wśród innych, a skutki odczuwają inne stworzenia, które nie miały wpływu na swój
wygląd czy rasę. Nie można im odmówić przywiązania do właściciela i zaciętości
w obronie domu, natomiast wdzięczność starego czworonoga, wyciągniętego ze
schroniskowych klatek na schyłek swojego życia z pewnością jest ogromna i warta
przemyślenia podczas decyzji o nabyciu pupila domowego. W o wiele tragiczniejszej sytuacji są zwierzęta, których egzystencja ograniczona jest do dostarczania produktów żywieniowych ludziom. Krowy, kury, świnie, gęsi, kozy i inne przez całe
swoje życie przeżywają gehennę spowodowaną chciwością przedsiębiorców drobiu,
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nabiału i mięsa. Nigdy nie widziały słońca ani łąki, za to świetnie zaznajomione
są z maszynami, które stale wypompowują z nich mleko, naświetlają złożone jaja
oraz z kojcami, którymi są ograniczone na tyle, by móc jedynie leżeć i stać. Niemożliwe jest dziobanie w ziemi, opieka nad młodymi, rozprostowanie skrzydeł ani spacer. Dodatkowo na ich niekorzyść działa prawo zarówno krajowe, jak i europejskie,
nie chroniąc ich niemal wcale. Celem jest zysk, więc zapomina się o minimalnych
wytycznych, które poprawiłyby poziom życia zwierząt wpływając tym samym na
jakość produktów. W trwającym obecnie dyskursie szczególną rolę odgrywają coraz
częściej pojawiające się informacje o praktykach wykorzystywanych w cyrkach, fermach czy rzeźniach od osób, które wcześniej były związane z tymi miejscami. Sytuacje uwiecznione na nagraniach i zdjęciach są zatrważające i stanowią podstawę
do wnioskowania, że chęć zysku przez właścicieli i pracowników wydobywa z nich
naganne zachowania, które mogą przenieść się z poziomu relacji człowiek–zwierzę
na człowiek–człowiek. Kopanie, rzucanie o ścianę i roztrzaskiwanie o ziemię żywych
i czujących istot jest istnym wynaturzeniem i upodleniem dla całego ludzkiego
gatunku. Łącząca nas grupowa odpowiedzialność moralna za innych, czyli cecha,
dzięki której posiadamy podmiotowość moralną, obliguje nas do reagowania i bezpośredniego interweniowania na takie sytuacje nawet jeśli mają zostać one odebrane jako nieposłuszeństwo wobec obowiązujących przepisów prawa. Organizacja
Animal Liberation Front jest uznawana na arenie międzynarodowej za organizację
terrorystyczną, ponieważ w swoich praktykach wykorzystuje zabronione środki
interwencji jak wypuszczanie zwierząt na wolność oraz niszczenie sprzętu i maszyn.
Celem jest uwolnienie jak największej ilości zwierząt w możliwie najszybszy sposób
przy jednoczesnym spowodowaniu strat finansowych producenta. Na gruncie myśli
utylitarystycznej, działanie grupy jest negowane, ponieważ nie implikuje dalekosiężnych rozwiązań, a jedynie krótkotrwałe zmiany w dobrobycie przedsiębiorcy.
Z drugiej strony, to swoisty sprzeciw wobec nieuregulowanego prawa, które działa
na niekorzyść słabszych, dlatego działania grupy w mojej opinii nie powinny spotykać się z tak surową krytyką. Innym przykładem potwierdzającym przenoszenie
zachowań społecznie nietolerowanych może być sytuacja, która miała miejsce podczas jednego z protestów pod cyrkiem, gdzie wraz z grupą aktywistów rozdawałam
ulotki i zbierałam podpisy pod petycją o zakazie wstępu do miasta cyrkom ze zwierzętami. Poirytowany naszą obecnością właściciel cyrku, który prowadził samochód
„reklamę”, początkowo próbował odgonić nas spod niego argumentując, iż jest to
teren prywatny. Rzeczywiście namiot znajdował się na takim terenie, ale żaden
z aktywistów nie przekroczył danej granicy i przebywaliśmy na terenie publicznym
przy Miejskim Domu Kultury. Brak nowych i celnych argumentów spowodował
duże poruszenie w mężczyźnie, który wsiadł do auta i z ogromnym impetem ruszył
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z miejsca. Jadąc prosto na nas uświadomiliśmy sobie jak ogromna agresja tkwi w tej
osobie i w jak prosty sposób można wzbudzić w nim bestialskie odruchy w stosunku
do ludzi oraz do zwierząt, które pod stałą tresurą i rygorem żyją w zamknięciu
skazane na nerwowego właściciela, który chcąc odreagować ciężki dzień, pod ręką
ma swoje przedmioty, na których może się wyżyć, wiedząc, że te nie pisną i nie
powiedzą o tym nikomu. Na podstawie dostępnych informacji jasno można określić, jakie zmiany w człowieku powoduje chciwość i chęć zysku. Doprowadza to
do zmian mentalności w ludziach oraz bezpośrednio wpływa na zachowania osób
związanych z przemysłem, gdzie kluczową rolę odgrywają zwierzęta, powodując
straty emocjonalne i wynaturzenie ludzi. Świadkowie upadku moralności w obliczu
zysku powinni stanowczo przeciwstawiać się takim zachowaniom, zgłaszając różnego typu incydenty do służb, by nikt nie czuł się bezkarny, nawet gdy powoduje
cierpienie innych stworzeń w cieniu cyrkowego namiotu, fermy czy rzeźni.
4. Negacja
Ilekroć podejmowałam próbę rozmowy na temat zwierząt, weganizmu i zdrowia, spotykałam się ze wstępną negacją i niechęcią ze strony rozmówców, którzy próbowali usprawiedliwić swój brak zainteresowania nieznajomością problemu.
Możliwości zdobycia wiedzy jest nieograniczenie wiele, wystarczy otworzyć się na
tych, którzy próbują ją przekazać. Niestety w naszej polskiej mentalności zauważamy tendencję do ciągłego narzekania i postaw obronnych w kontaktach z nieznajomymi. Często nawet w relacjach z najbliższymi nie chcemy słuchać o innych
możliwościach i alternatywnych rozwiązaniach, ponieważ w naszym przekonaniu
prowadzi to do naruszenia komfortu psychicznego, boimy się tego co nowe i nieznane, a jeśli jest dodatkowo nietypowe napotyka mur nie do przebicia, dlatego nasi
bliscy nie powinni zmuszać nas do zmian, na które nie jesteśmy gotowi. Pomija
się wówczas intencje, które kierują drugą osobą, tj. troska o nasze zdrowie i lepsze
samopoczucie. Strach sterujący naszymi reakcjami uwarunkowany został na przestrzeni lat poprzez wiele dramatycznych doświadczeń, których doświadczyli nasi
przodkowie rozwijając i modernizując świat do poziomu, jaki dziś znamy. Zmiany,
nawet te na lepsze, przynosiły też wiele utrudnień czy katastrof wywołanych złym
użytkowaniem sprzętu. Przypominając sobie wyścig zbrojeń podczas zimnej wojny
możemy mówić o powszechnym przerażeniu wśród ludzi, którzy wiedzieli do czego
on prowadzi. Broń masowego rażenia przyniosła zgubę w Hiroszimie i Nagasaki,
dlatego uzasadniony jest sprzeciw mieszkańców na jakiekolwiek działania wojenne,
szczególnie w ich regionie. W rzeczywistości rozwój przemysłu lotniczego i zbrojeniowego przyczynił się do stworzenia technologii pozwalającej na kosmiczne
podróże. Wskazując na podany przykład można dostrzec, że przedwczesne
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negowanie tego co nowe i nieznane nam, nie zawsze jest usprawiedliwione i dobre.
Zmieniające się otoczenie wymaga od nas przystosowywania się do nowych
warunków i egzystencji zgodnej z dostępnymi możliwościami. Zanieczyszczenie
środowiska spowodowane w znacznym stopniu rozwojem hodowli przemysłowej
zwierząt niesie ze sobą ryzyko klęsk żywiołowych, anomalii pogodowych i degradacji gleb, które w konsekwencji przekładają się na zmniejszenie ilości zbiorów
żywności. Oznacza to, że za kilkaset lat na Ziemi może zabraknąć zbóż dla nas
samych, a tym bardziej dla zwierząt. Warto nadmienić, że do otrzymania kilograma
mięsa trzeba zużyć kilkakrotnie więcej kilogramów zboża oraz ogromne ilości wody,
której również zaczyna brakować w XXI w. O wiele bardziej ekonomicznym rozwiązaniem na globalne problemy z żywnością jest zmiana diety na roślinną, która
bogata w potrzebne składniki, zdrowa i smaczna ma również pozytywne następstwa
dla środowiska. Przyzwyczajenie społeczeństwa do spożywania mięsa i produktów
odzwierzęcych wiąże się z brakiem zainteresowania innymi sposobami odżywiania.
Aktywiści podejmują liczne próby przełamania niechęci i negowania weganizmu
przez społeczeństwo, bardzo często odnosząc sukces, o czym świadczy stale rosnąca
liczba osób na takiej diecie. Niekiedy ludzie są zmuszeni do zmiany swojego stylu
jedzenia ze względu na stan zdrowia i uczulenia. Spotkałam się z przypadkiem,
kiedy starsza kobieta, która całe życie jadła mięso i nie wyobrażała sobie innej diety,
zachorowała na raka. Po szczęśliwie przeprowadzonej operacji została zobligowana
do przestrzegania lekkostrawnej diety bezmięsnej. Po trwającej długi czas fazie
wyparcia i dalszego spożywania niezdrowych dla niej produktów, uległa namowom
swojej wnuczki wegetarianki na zmianę przyzwyczajeń i jak można się było spodziewać, była zachwycona takim sposobem odżywiania. Wystarczyło przełamanie
wewnętrznej bariery i otwarcie się na nowość, która nie musi oznaczać utraty tego,
co znamy i lubimy, ale poszerzenie i rozwinięcie swoich horyzontów, również kulinarnych. Zmiany są nam potrzebne, ponieważ oznaczają rozwój, który towarzyszy
nam od stworzenia świata. Bez niego nadal bylibyśmy człowiekowatymi w jaskiniach, którzy bali się ognia. Przełamanie się jednostki i ujarzmienie go rozpoczęło
niedostrzegalne, ale ciągłe i nasilające się zmiany w naszym otoczeniu, które stale
oddziaływają na nas w codziennym życiu.
5. Konformizm
Zjawisko, które jest plagą XXI wieku, a zauważyć je możemy niemal w każdym aspekcie naszego społecznego życia. Zwykle jednostki są dumne ze swojej
niezależności od innych i własnej wolnej woli, która wynosi nas ponad zwierzęta.
W rzeczywistości jednak wszyscy w pewnych sytuacjach przybieramy zachowania
danej grupy, które są wygodniejsze lub lepiej postrzegane przez innych. Na przykład
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podczas juwenaliowych zabaw studenci różnych uczelni skaczą w tłumie, by pokazać swoją przynależność do danej społeczności, z której wyłączeni są przedstawiciele innej szkoły wyższej. Chęć bycia częścią grupy nie powinna być w żaden
sposób negowana, zważywszy, że potrzeba akceptacji jednostki przez innych jest
jednym z głównych elementów piramidy potrzeb Maslowa. Niestety łatwo zatracić
się w tym balansując na granicy akceptacji a naśladowania innych. Z danym zjawiskiem wiążą się kolejne konsekwencje dla zwierząt, które znacząco mogą pogorszyć
ich bytowanie. Uczestnicząc w organizowanych na różnych uczelniach i wydziałach
akcjach Cake Per View, polegających na zachęceniu osób do obejrzenia krótkiego
materiału wideo, ukazującego realia chowu przemysłowego zwierząt w zamian za
ciastko, najtrudniejszym elementem okazało się zachęcenie ludzi do wzięcia udziału
w nim. O ile pojedyncze osoby nie były w stanie odmówić naszym zachętom i ciastkom to przechodzące grupy odznaczały się dużą ignorancją. Prawdopodobnie była
ona spowodowana właśnie byciem w większej grupie niż aktywistki na stoisku,
które nie były w stanie zmierzyć się ze wszystkimi drwinami i komentarzami z drugiej strony. Kiedy udało się zachęcić większą grupę głównym zadaniem stawało się
przełamanie ich strefy komfortu, czyli rozdzieleniem i odseparowaniem ich od siebie poprzez słuchawki podłączone do tabletu. Człowiek pozostawiony sam na sam
z brutalnym filmem i swoim sumieniem wydaje się bezbronny, a wnioskując z tego,
jego główną bronią jest stojący za nim tłum. Po obejrzeniu nagrana postawy wcześniej twardych i niewzruszonych osób diametralnie się zmieniały, bowiem stawali
się przygnębieni i otwarci na rozmowę. Dobrowolnie podpisywali petycję i chcieli
zasięgnąć dodatkowych informacji o weganizmie, a dodatkowo pozytywnie wypowiadali się o akcji, która ich zdaniem powinna odbywać się częściej, by jak największa liczba osób miała możliwość poznania prawdy o krwawym przemyśle, którego
producenci mydlą nam oczy reklamami ze zdrowymi i szczęśliwymi zwierzętami.
Podobnie konformizm wpływa na osoby, które chciałyby zmienić coś w swojej diecie czy życiu, ale boją się reakcji swoich znajomych na ich decyzję. Jedną z głównych
obaw jednostki jest strach, że jeśli przestanie jeść mięso to nikt nie będzie chciał
wyjść w nią na obiad, dlatego łatwiej i korzystniej dla swojego życia towarzyskiego
będzie dostosowanie swoich wyborów do wyboru ogółu.
6. Egoizm
Nadmierne zaabsorbowanie sobą samym i niezważanie na potrzeby innych
jest jednym ze sztandarowych zachowań przyczyniających się do pogłębienia cierpienia zwierząt. Nie tylko odkrywa nasze złe oblicze, ale również rozwija w nas
postawy antyspołeczne, które nie powinny mieć miejsca w wysokorozwiniętych
państwach. Zauważamy tendencję wśród ludzi w tych krajach, do nadmiernego
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dbania o siebie, swój wygląd i komfort psychiczny, nieograniczoną żadnymi barierami ze strony innych jednostek, jednakże znacząco wpływającymi na ich własne
funkcjonowanie. Rozwój przemysłu żywności spowodował odcięcie się człowieka
od natury i wszystkich jej elementów, czyli istnień, które zaczęły być eksploatowane ponad własne możliwości jedynie w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów,
stale chcących więcej i więcej. Zapomniało się jednak o naszej odpowiedzialności
za inne stworzenia wynikającej z podmiotowości moralnej. Kobiety pragnąc wyglądać luksusowo i ekstrawagancko często decydują się na kupno futra, które jeszcze
niedawno miały na sobie żywe norki, lisy czy jenoty i szynszyle. Nieprzemawiający
jest dla nich nawet argument ogromnego cierpienia spowodowanego napędzaniem
popytu na te jakże banalną i odrażającą odzież. Realnym zagrożeniem, które niesie
za sobą grubiańskie zachowanie konsumentek jest przełożenie egoizmu do strefy
międzyludzkiej, czyli postępowanie w kontaktach interpersonalnych w taki sposób,
by nasze potrzeby i zdanie zawsze były na pierwszym miejscu.
7. Przyzwyczajenie
Często protestując wraz z przyjaciółmi pod cyrkami spotykałam się z krytyką
naszego zachowania ze strony rodziców, prowadzących dzieci na spektakl. Podczas prób podjęcia konwersacji z nimi, słyszałam komentarze o bezsensowności
naszych postulatów, jako że zwierzęta od zawsze były częścią cyrku. To prawda,
ale czy powinniśmy rozważać o istocie pewnego przedsięwzięcia jedynie w aspekcie ciągłości rychłej tradycji, czy jednak wartości i przekazu, które za sobą niesie.
Ślepe przywiązanie do znanych nam rzeczy nie skutkuje rozwojem, który powinien
być celem naszych działań, a jedynie ogranicza nasze spektrum poglądów na pewne
otaczające nas wydarzenia i problemy. Historia ukazuje wiele tradycji i przyzwyczajeń „ciemnego ludu”, który powielał zachowania swoich przodków w celu zachowania tradycji i poczucia przynależności do pewnej grupy. Znane są przykłady palenia
kobiet na stosie czy składania dziewic w ofierze, a także obchodzenie dziadów przez
polskich pogan. Czy były one słusznie kontynuowane? Nie mnie oceniać ich zachowania, ponieważ motywy jakie nimi kierowały są w najlepiej znane antropologom,
ale jako człowiekowi XXI wieku, który z perspektywy czasu i miejsca poddaje analizie te elementy naszej wspólnej historii, wydają się być absurdalnymi wymysłami
niedouczonego społeczeństwa, które swoje winy, grzechy i pomyłki życiowe, próbował usprawiedliwiać działaniami boskimi, wolą wyższej siły czy naszych bliskich
zmarłych. Zdecydowanie nie były potrzebne, a ich zasadność nie miała twardych
fundamentów, na których mogliby je opierać. O wiele bardziej problematycznym
działaniem w dzisiejszych czasach, które swoje istnienie zawdzięcza brutalnej tradycji jest myślistwo. Dodatkową korzyścią z ochrony pól dla tej grupy było również
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zdobycie pożywienia, które nie było wówczas tak łatwo dostępne jak dziś. Zbyt
duża ilość zwierzyny, powodująca zniszczenia upraw jest głównym argumentem
wszystkich, którzy uczestniczą w procederze i popierają kontynuację tej krwawej
obławy. W rzeczywistości dzikie zwierzęta nie stanowią dla nas tak wielkiego problemu, jakim były w ubiegłych wiekach, gdy brakowało innych rozwiązań na odganianie ich. Coroczny odstrzał zwierzyny miał przynieść krótkotrwałe, ale doraźne
zmiany i udogodnienia dla ówczesnych rolników, jednakże według pragmatycznego
podejścia do rozwiązywania problemów, nie można zgodzić się z zasadnością tego
postępowania. Działania, które nie oddziałują długofalowo są pozbawione sensu.
Rozwiązań powinniśmy szukać w nowych, często bardziej skomplikowanych
i wymagających wytężonej pracy poczynaniach, które mają szansę wyeliminować
problem, a nie go spowolnić. Dysponujemy szeregiem alternatyw, które mogą być
skutecznie implikowane w celu ograniczania strat jak chociażby odgradzanie pól,
zaprzestanie wykrzaczania i pomniejszania naturalnego terenu zwierząt oraz tworzenie siedlisk z dala od pól uprawnych. Te z pozoru proste metody są negowane
głównie przez sympatyków myślistwa, którzy w zabijaniu dzikich stworzeń dopatrują się również rozrywki, polegającej na tropieniu, wypłaszaniu i odstrzale zwierząt
oraz tradycyjnej, zakrapianej alkoholem uczty po zakończeniu wyprawy. To właśnie
ostatni z tych elementów jest najniebezpieczniejszy dla społeczeństwa, ponieważ
połączenie środków odurzających, broni i brawury jaką posiadają tzw. „samce alfa”
może skończyć się feralnym wypadkiem z udziałem innych ludzi. Takie przypadki
są powszechnie znane, ale sprawcy zwykle nie ponoszą odpowiedzialności prawnej, ponieważ usprawiedliwiają się pomyleniem człowieka ze zwierzyną. Często się
słyszy o zwierzętach domowych, które padły ofiarą myśliwych, z relacji świadków
i poszkodowanych właścicieli wynika, iż wynikało to z chęci zemsty tropiącego
na pupilu domowym za płoszenie zwierzyny. Osoby odznaczające się tak wysokim
poziomem nieobliczalności posiadają broń, na którą licencja jest wydawana dożywotnio bez uprzedniego badania stanu psychicznego kandydata. Przerażające w tym
jest też, że polskie prawo nie reguluje w wystarczający sposób wszystkich aspektów
funkcjonowania kół myśliwskich. Są one niczym wojsko, czyli odrębnymi jednostkami, kierującymi się wewnętrznie ustanowionym prawom. Przypadków naruszeń
jest znacznie więcej, jak na przykład incydent jednego z czołowych polityków RP,
myśliwego, który pokusił się na odstrzał zwierzyny bezpośrednio po wypuszczeniu
jej z klatek. Cel, który nie ma możliwości się bronić. Dla ów człowieka było to satysfakcjonujące, a na podstawie kodeksu myśliwskiego został skazany na karę grzywny,
która miała zasilić konto koła. Podobnie przedstawia się sytuacja z wybraniem diety
odpowiadającej nam. Nieświadomi możliwości przybieramy sposoby odżywiania naszych rodziców i dziadków, które niekoniecznie nam samym odpowiadają.
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Jednakże pod presją otoczenia i kultury, w której zostaliśmy wychowani oraz tradycji kontynuowanych w rodzinie, jak żurek z kiełbasą na Wielkanoc i karp na
Wigilię, poddajemy się powielaniu tych zachowań pomimo własnych wątpliwości.
Skandalicznym przykładem tradycji jest powrót do starych metod zabijania świń
i produkcji wędlin. Ta tradycja zakłada podcięcie im gardeł, powieszenie na haku
i czekanie, aż krew wolno spłynie do kratki ściekowej. Nieznieczulone środkami
zwierzęta, świadome swojej powolnej agonii i próbujące resztkami sił ocalić swoje
życie są symbolem polskiej tradycji, którą szczycą się rzeźnicy, a płynące od konsumentów pochlebstwa pogłębiają ich w przekonaniu, iż postępują słusznie.
Powyżej wskazane 7 Grzechów Głównych jest subiektywnym zestawem najczęściej powtarzających się zachowań, które wymagają społecznego negowania
i eliminowania. Jednak ich całokształt, powiązania i implikacje można przedstawić
za pomocą, w mojej opinii, jednego cytatu, który doskonale ukazuje ból, cierpienie
i wewnętrzny stan zwierząt, poddanych eksploatacji spowodowanej chęcią zysku
i bycia ważniejszym od innych stworzeń.
Zniewoliliśmy resztę zwierzęcego stworzenia oraz potraktowaliśmy naszych
dalekich kuzynów w futrach i piórach tak okrutnie, że poza wszelką wątpliwość,
gdyby mieli oni stworzyć religię, szatanem byłby dla nich człowiek.
William Ralph Inge
Po analizie wszystkich wymienionych wyżej grzechów, można wysnuć jeden
dodatkowy, który swoją siłą i rozmiarem znacząco bardziej wpływa na życie zwierząt. Jest nim obojętność. Obojętność osób trzecich na wszystkie 7 grzechów
przedstawionych przeze mnie, rodzi w nas te same wzorce, które nie są przez nas
negowane. Jeśli jesteśmy świadkami pewnych sytuacji czy zachowań, winniśmy
reagować na nie, a nie im ulegać. Odpowiedzialność zborowa i prawna obliguje nas
do przyjęcia pewnych postaw w sytuacjach zagrożenia życia innej osoby, więc dlaczego nie przełożyć jej na zwierzęta? Widząc brutalność ludzi i cierpiące stworzenia
nie powinniśmy przechodzić obojętnie, a zadawać pytania: Po co? Jak wiele? Czy
to konieczne? Jednak z własnych doświadczeń wiem, że nasze społeczeństwo nie
chce znać odpowiedzi na pytania dotyczące trudnych tematów. Pozostaje wierzyć,
że w odpowiednim momencie uśpione konsumpcjonizmem twarze przebudzą się
z letargu i zaczną pytać, krzyczeć, negować, zanim będzie za późno i osiągniemy
kres naszego człowieczeństwa, które powinno być przepełnione troską o innych
i dbaniem o świat oraz uniwersalne wartości w jakich się wychowaliśmy.
Nie jest w mojej intencji wytykanie błędów społeczeństwa, dlatego warto podkreślić, iż rozsądek i empatia często biorą górę nad konsumenckimi zachciankami,
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a coraz więcej osób podejmuje działania lub też zaniechuje ich na korzyść słabszych
istot. Dzieje się tak z różnych powodów: rosnąca świadomość, troska o siebie i planetę,
jak i również popularyzacja problemów omówionych wcześniej w mediach za sprawą
różnych osób ze sceny polityki, modelingu i telewizji. Joanna Krupa jako sztandarowa
przeciwniczka naturalnych futer nakłoniła setki, a nawet tysiące kobiet na rezygnację
z nich lub zastąpienie takowych sztucznymi. Robert Biedroń tak jak w moim przekonaniu jego inspirator Al Gore, zwraca szczególną uwagę na zagrożenia wynikające
z konsumpcjonizmu i naszego przywiązania do samochodów, dlatego dając dobry
przykład swojemu miastu i Polsce, zrezygnował z tego środka transportu, przesiadając się na rower. Nawet ceniony w wąskim gronie etyków, profesor Peter Singer
ma ogromny wpływ na postrzeganie problematycznego wykorzystywania zwierząt
w przemyśle, gdyż jego nauki są przekazywane przez innych ekspertów i wcielane
w życie w coraz to nowszych grupach i społecznościach lokalnych.
Wielokrotnie po prelekcjach, manifestacjach i akcjach uświadamiających
podchodziło do mnie osoby, chcące podziękować za otwarcie ich oczu. Pięknym
obrazkiem był ojciec, który przyprowadził córeczkę do cyrku, ale po zapoznaniu
się z naszymi postulatami zapytał dziewczynki, czy nadal chce iść na spektakl, na
co ta odpowiedziała, że nie i na tym zakończyła się ich wycieczka do niego. Również podczas wspomnianych wcześniej akcji Cake Per View uczestnicy dziękowali
za nasze zaangażowanie i deklarowali zmiany w swoim życiu, co pokazuje zasadność
tego typu przedsięwzięć i ukazuje naturalną predyspozycję ludzi do dokonywania
racjonalnych i moralnych wyborów.
Esej miał na celu jedynie skłonić do refleksji, w jak wielu nieuświadomionych
relacjach bierzemy udział. Każde nasze działanie ma ogromny wpływ na otaczający nas świat, a tym samym nas, dlatego tak ważne powinno być poddawanie rzetelnemu wyważeniu każdego interesu i preferencji. Zmieniający się świat skłania
nas do brania odpowiedzialności jedynie za swoje czyny, jednakże uwzględniając
zamknięty krąg relacji, nasze złe decyzję wpływają na nas samych negatywnie
w innej przestrzeni i czasie. Jeśli wyrzucimy plastikową butelkę do wody, dostaniemy w zamian zanieczyszczone oceany, które w swojej dalszej drodze spowodują ocieplenie się klimatu, a to zaburzenia w naszym życiu, rolnictwie i zdrowiu.
Dokonując różnych wyborów powinniśmy kierować się moralnymi wytycznymi,
tak by zminimalizować ryzyko wewnętrznego wynaturzenia. Czasami są one
trudne do odczytania, zważywszy na skomponowane przeze mnie grzechy, które
w swojej konsekwencji mogą zmienić nasz pogląd na świat, innych ludzi i nas
samych. Wypiętrzanie się ponad innych, degraduje nas i nasz status moralny do
istot niegodnych posiadania podmiotowości moralnej, która ze swojej definicji
powinna być nadawana jedynie jednostkom, które podejmują najlepsze działania,

Armagedon moralności…

123

wpływające na życie innych istnień, które takowych nie mogą zainicjować oraz
ponoszą za nie odpowiedzialność moralną.
Watro więc przez choćby krótki moment zastanowić się, jakim jest się człowiekiem, czy postępuje się w stosunku do innych stworzeń w taki sposób, w jaki
chcielibyśmy by one postępowały w stosunku do nas. W naszym wspólnym interesie
leży dobro o innych, więc zasadne wydaje się, iż powinniśmy zaprzestać rozróżniania i selekcjonowania wszystkich w imię własnej wygody. Jedynie poprzez postępowanie etycznie i pełne empatii mamy możliwość doświadczenia pełni szczęścia,
które jak podają przedstawiciele różnych religii, powróci do nas za sprawą karmy
lub boskiej ingerencji. Dobro i szacunek okazywany słabszym i zależnym jednostkom jest drogą osiągnięcia wewnętrznej równowagi, a także szacunku do siebie. Jest
to niewątpliwie też cel, do którego wszyscy zmierzamy, bowiem każdy z nas pragnie się rozwijać i być najlepszą wersją siebie, zatem konieczne jest wyeliminowanie
w sobie słabości i przyzwyczajeń oddalających nas od niego.
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