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 NA POCZĄTEK
W czwartej klasie podstawów-
ki Siostra Maria Drzewko (tak 
nazywaliśmy w mojej pol-
skiej rodzinie amerykańską 
zakonnicę Mary Therese) wy-
waliła mnie za drzwi podczas 
szkolnej mszy. Pewnie miała 
rację. Kto by nie usunął bachora, który 

histerycznie rechocze w ławce? 
Ja się bowiem nie śmia-

łam, ja wyłam. Robi-
łam to z szacunkiem, 
bez dźwięku, ale moje 

dziecięce łzy zmoczyły 
wszystkich dookoła jak 

ulewny deszcz. No i te 
sejsmiczne skurcze tar-
gające człowiekiem bez-
nadziejnie obezwładnio-

nym przez radość, które 
rozkołysały cały rząd moich 

rówieśników. Jeszcze chwila, 
a wszyscy zaraziliby 
się ode mnie, bo taka 
erupcja to piekiel-
nie nośna rzecz. Ale 
rzecz w tym, że ja 
wciąż to mam. Nawet 

dziś w okolicznościach wy-
magających najsurowszej 
powagi nie kontroluję zbun-
towanych neuronów, które 
w idealnie wybranym, naj-
gorszym momencie wywo-
łują we mnie radosny skręt 

kiszek. To nerwica niemile widziana 
w szkole, kościele oraz na ceremoniach 
wręczania orderów państwowych, któ-
rych w związku z tym sumiennie uni-
kam. Ale z lektury tego wydania „Prze-
kroju” wynika, że istota z upośledzo-
nym poczuciem powagi odnalazłaby się 
na rekolekcjach księdza Johna Baptista 
Bashobory (str. 22) dużo lepiej niż w Sej-
mie. Swoim przyzwoleniem na wesoły 
śpiew i euforyczne doznania charyzma-
tyk z Ugandy otwiera okno w zatęchłym 
pokoiku winy i świętego przygnębienia, 
które są znakami rozpoznawczymi na-
szego katolicyzmu. Może powinniśmy 
wziąć przykład z księdza i sprowadzić 
do Sejmu, szczególnie spiętego w kwe-
stiach genderowych (str. 6), muskular-
nego Jesseego Veturę, naszego faworyta 
w następnych wyborach prezydenckich 
w USA (str. 28)

ZUZANNA ZIOMECKA

RACZKOWSKI

W 2013 r. do stolicy dużego 
europejskiego kraju przy-
jeżdża facet z Ugandy, któ-
ry twierdzi, że ożywia zmar-
łych, a na show z jego udzia-
łem przychodzi kilkadziesiąt 
tysięcy wierzących w to ludzi 
(str. 22). Dla niektórych to niezwykle hu-
morystyczne. Dla mnie równie zabawne 
jest obserwowanie kilkudziesięciu ty-
sięcy ludzi, którzy przyjeżdżają na kil-
kudniowy wspólny biwak połączony 
z grillowaniem pod pretekstem słucha-
nia muzyki. I jedni, i drudzy, chociaż 
śmieją się z siebie nawzajem, realizu-
ją w gruncie rzeczy tę samą potrzebę. 
Rozpaczliwie próbują zabić samotność. 
Przeżyć coś wspólnie i odnaleźć swoje 
jasno określone miejsce w świecie, któ-

ry coraz bardziej się dezin-
tegruje i wymyka jasnym 
określeniom. Budzi lęk. 
O tym między innymi mówi 
w rozmowie z „Przekrojem” 
Wanda Nowicka (str. 6). Le-
karstwem na to może też 

być odnalezienie swojego „fl ow”, o któ-
rym pisał kiedyś profesor Mihaly Csík-
szentmihályi, a o którym dziś wspomi-
nają kitesurferzy (str. 38). Zatopienie się 
w czynności, która daje najwięcej fraj-
dy, bez szukania w czymkolwiek więk-
szego sensu. Zwłaszcza że są wakacje, 
a wysilanie mózgu w upale boli dwa 
razy bardziej. Dlatego wyłączam kom-
puter i idę popływać. Chociaż na chwi-
lę, z dala od męczących refl eksji. Czego 
i wam życzę.

MARCIN PROKOP
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...o najnowszym sondażu OBOP, według którego PiS 
wciąż ma rekordowe poparcie, a PO odrabia straty. Procenty 

nas nie interesują. Nie latem. Nie te.

...o byłym kanclerzu Niemiec, który przestraszył się Unii. 
94-letni Helmut Schmidt w obawie przed zakazem handlu 

papierosami mentolowymi zgromadził zapas 38 tys. sztuk. 
Jeśli polityk pali paczkę dziennie, dociągnie do setnych 
urodzin. A jeśli dwie? UE może go mieć na sumieniu.

...o rekordzie głupoty w Oświęcimiu. Dwoje Finów 
poszło zwiedzać były obóz koncentracyjny. Zapomnieli wziąć 

z samochodu 14-miesięczną dziewczynkę, która spędziła 
w nim dwie godziny. Może nie chcieli, 

by dziecko przeżyło koszmar?

...o Williamie i Kate. A właściwie o królewskim dziecku 
wyczekiwanym przez Brytyjczyków. Już chyba bardziej 

interesują nas procenty. Nawet latem. Nawet te.

...o tym, czy żółta tenisowa piłeczka jest 
symbolem rozpusty, czy ma materializować aureolę. 

W wodzie i tak wszystko się rozmywa. 
Marta Adamska

...o Rihannie jako o zwierzęciu w pieprzonej 
klatce, plejbeku i jej niezadowoleniu na Instagramie.

Paulinka Puchalska

...o tym, czy jeżeli gen. Jaruzelski poszedł 
na własną imprezę urodzinową, to oznacza, 

że jest zdrowy. Marta Tereska Maksymiec

...o samolocie z San Francisco! O samolotach 
i ich awariach wszak wiemy już wszystko. 

Znaczy, każdy wie swoje. Kamil Gajdek

W środy pytamy Was 
na Facebooku, jakie sprawy 

umieścilibyście w tej rubryce. 
Wybrane odpowiedzi publikujemy 

w wydaniu papierowym!

W tym tygodniu nie piszemy…

A Wy nie chcecie czytać…
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BOHATERKA TYGODNIA 

Inaczej sprawa wygląda w przy-
padku kwestii związanych z prawa-
mi osób LGBT. Doskonale pokazują 
to spektakle krakowskiego Teatru No-
wego na podstawie prozy Michała Wit-
kowskiego, czyli spektakle „Lubiewo” 
i „Ciotowski bicz”, gdzie jak na dłoni 
widać całą naszą hipokryzję wobec 
osób nieheteronormatywnych. Kie-
dyś publicznie nie mówiło się o tym, 
wiedziało się, że takie osoby istnieją, 
ale to, czy ktoś jest – że pozwolę sobie 
użyć języka Witkowskiego – ciotą czy 
nie, było tajemnicą poliszynela. Wokół 
zagadnień związanych z niehetero-
normatywną seksualnością było w Pol-
sce wiele podszytego lękiem wyparcia, 
czego dzisiaj – mimo silnej kampanii 
nienawiści w stosunku do osób LGBT 
– jest coraz mniej.

Jestem przekonana, że polskie spo-
łeczeństwo jest zdecydowanie bardziej 
tolerancyjne niż klasa polityczna, która 
jest tu wielkim hamulcowym. Patrząc 
na wyniki sondaży i zwiększającą się ak-
ceptację dla osób nieheteronormatyw-
nych, można zauważyć, że lęk z nimi 
związany się zmniejsza. Wciąż oczywi-
ście są jeszcze jakieś kościelno-katolic-
ko-polityczne środowiska, które utrzy-
mują, że homoseksualizm to coś okrop-
nego, w najlepszym wypadku choroba, 

a najprawdopodobniej zboczenie, ale 
to już nie działa. Takie poglądy stają się 
coraz bardziej marginalne, nawet wsty-
dliwe. Z czasem zanikną.

Nie wydaje się pani, że lęki społeczne w du-
żym stopniu kreowane są właśnie przez 
klasę polityczną? Jak nie bać się związków 
partnerskich i homoseksualistów, skoro 
przez nich podobno polska rodzina ma upaść, 
a co za tym idzie, nasza państwowość?
Jest oczywiście prawdą, że to przede 
wszystkim klasa polityczna dla osią-
gnięcia wymiernych korzyści hodu-
je społeczne lęki. Sprawa strachu jest 
jednak bardziej skomplikowana, trze-
ba bowiem dostrzec, że wpajanie nam 
strachu jest doskonałym i skutecznym 
narzędziem władzy i kontroli nad 
emocjami społecznymi w celu odwró-
cenia uwagi od realnych problemów 
społecznych, których władza nie po-
trafi  rozwiązać. Naprawdę niewiele 
osób chyba jeszcze wierzy, że w kwestii 
aborcji na przykład chodzi o coś więcej 
niż o kontrolę nad kobietami, nad ich 
decyzjami reprodukcyjnymi i seksual-
nymi. Konserwatyści nie mogą znieść 
tego, że współcześnie seks oddzielił się 
od prokreacji. Oni nie mogą się pogo-
dzić z tym, że kobieta może uprawiać 
seks, co więcej – może z seksu czerpać 

Aborcja, in vitro, związki partnerskie, a może 
gender? Co najbardziej nas przeraża?
Strach to zjawisko dynamiczne. Jeżeli 
popatrzymy wstecz, znajdziemy wie-
le źródeł lęków społecznych, które 
z dzisiejszej perspektywy w ogóle nie 
zaprzątają nam głowy. Podobnie jest 
też w drugą stronę: zjawiska niegdyś 
neutralne dziś stają się źródłem spo-
łecznego wrzenia. Myślę, że zjawisko 
strachu wiąże się bezpośrednio z tym, 
jak zmienia się nasze postrzeganie nor-
my lub jak norma zmienia się w ramach 
procesów społecznych. Kiedy na przy-
kład 20 lat temu walczyliśmy przeciw 
zakazowi aborcji, to była ona tematem 
medycznym, rozpatrywanym z punk-
tu widzenia dostępności i jakości usług 
medycznych, a także kwestią prawa 
kobiety do kontroli własnej płodności. 
Jako taka nie stanowiła zatem źródła 
masowego lęku czy niechęci Polaków. 
Kiedy jednak doszło w Polsce do pra-
wicowo-konserwatywnego przełomu, 
który wprowadził fundamentalistycz-
ny dyskurs, aborcja stała się źródłem 
narastającego lęku. Temat ten, choć był 
od dawna obecny w debacie publicznej, 
zaczął podnosić temperaturę dyskusji. 
Zwłaszcza od kiedy aborcja zaczęła być 
postrzegana przez pryzmat życia płodu, 
a nie praw i życia kobiety.

O tym, czego się boją Polacy, z Wandą Nowicką – feministką, działaczką społeczną
i wicemarszałkinią Sejmu – rozmawia Tomasz Kireńczuk.

ROZMAWIA TOMASZ KIREŃCZUK

Urządzimy ten kraj 
po swojemu
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WANDA NOWICKA
WANDA NOWICKA
Wieloletnia 
działaczka na rzecz 
praw kobiet i praw 
człowieka. Posłanka 
i wicemarszałkini 
Sejmu VII kadencji. 
Współzałożycielka 
Stowarzyszenia 
Neutrum. Przez 
20 lat prowadziła 
Federację na rzecz 
Kobiet i Planowania 
Rodziny oraz sieć 
regionalną ASTRA. 
Była ekspertką 
WHO. Autorka 
raportów, a także 
wielu artykułów 
publikowanych 
w Polsce 
i za granicą. Wykłada 
w szkole Gender 
Mainstreamingu PAN. 
Z wykształcenia jest 
fi lolożką klasyczną.

FI
LI

P 
KL

IM
AS

ZE
W

SK
I/A

GE
NC

JA
 G

AZ
ET

A

15-07-PZ-1-U-006-KO.indd   715-07-PZ-1-U-006-KO.indd   7 13-07-11   21:2313-07-11   21:23



8 PRZEKRÓJ numer 28

BOHATERKA TYGODNIA

przyjemność, nie ponosząc przy tym 
żadnych konsekwencji reprodukcyj-
nych. Beztroski, dający przyjemność 
i rozkosz seks jest dla nich strasznym 
problemem, bo przecież seks musi 
czemuś służyć. W przypadku osób ho-
moseksualnych problem jest podob-
ny, bo dotyczy przecież osób, których 
seksualność wymyka się określonym 
funkcjom i wyobrażeniom społecz-
nym. Żeby być prawdziwym mężczy-
zną w konserwatywnym porządku, 
nie wystarczy być macho, ale trzeba 
jeszcze spełniać określone funkcje, 
w tym przede wszystkim reproduk-
cyjne. Mężczyzna, który tych funkcji 
nie spełnia, zwłaszcza mężczyzna ho-
moseksualny, kwestionuje dominację 
tego konserwatywnego modelu męsko-
ści, który traci swoją dominującą po-
zycję i przestaje być nienaruszalnym 
monolitem. Politycy chcą mieć porzą-
dek, świat oparty na jasnych podzia-

łach, w którym wiadomo, co jest do-
bre, a co złe. I przede wszystkim co jest 
zgodne z naturą, a co przeciw niej. Po-
rządek dla polityków w Polsce oznacza 
przede wszystkim życie zgodne z na-
turą, choć, jak wiadomo, to jakaś fi k-
cja. Najsmutniejsze w tym wszystkim 
jest jednak to, że większość polityków, 
przeciwstawiając się związkom part-
nerskim, in vitro czy aborcji, tak na-
prawdę robi to cynicznie i koniunktu-
ralnie, dla osiągnięcia partykularnych 
interesów, szczególnie po to, by przy-
podobać się Kościołowi. Ideologia jest 
dla nich instrumentem kontroli i for-
matowania społeczeństwa na jedną 
modłę. Wszyscy mamy myśleć i mówić 
to samo, nie ma miejsca na autonomię 
i wolność wyboru. Nie ma akceptacji 
dla inności, odmienności i różnorod-
ności. Politykom marzy się jednorod-
ne, posłuszne społeczeństwo, bo ta-
kim łatwiej rządzić. A wszystko po to, 

żebyśmy uwierzyli, że jeżeli nie bę-
dziemy żyć zgodnie z „naturą”, czyli 
konserwatywną, patriarchalną wizją 
świata, nasz świat się rozpadnie. Lu-
dzie pozbawieni zewnętrznej kontro-
li staną się wolni i będą żyli zgodnie 
z własnym potencjałem. A to zdaniem 
konserwatystów, jak wiadomo, prosta 
droga do katastrofy, tj. do upadku ro-
dziny, tradycji i Kościoła.

Straszna wizja rzeczywistości: ludzie będą 
wolni i będą robili to, co dla nich dobre. 
Chwała Bogu, że tak nie jest. Swoją drogą, 
Deleuze i Guattari twierdzili, że wszystkie 
relacje między mężczyznami są u podstaw 
homoseksualne…
Może by pan na ten temat wysłuchanie 
obywatelskie w parlamencie zrobił? 
Myślę, że by nie zaszkodziło…

Pewnie tak, ale zanim by do tego doszło, 
pewnie Ten Straszny Gender zdąży nas po-
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