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Małżeństwo 
w epoce 
Tindera
Piotr Kaszczyszyn

Narcyz, Tinder, Pornhub – symbole trzech coraz mocniej dominujących 
na Zachodzie arcynowoczesnych modeli erotycznej relacyjności. Już 
tylko sakramentalne małżeństwo z jego radykalną koncepcją bycia-ra-
zem-aż-do-śmierci rzuca im wyzwanie. Obrączka i przysięga małżeń-
ska to dzisiaj prawdziwa antropologiczna transgresja, pozwalająca 
uwolnić się z piekła gombrowiczowskiego kosmosu, którym podszyta 
jest cała współczesność. 

PIOTR KASZCZYSZYN — MAŁŻEŃSTWO W EPOCE TINDERA

ANDROMEDA UWALNIA SIĘ Z OKOWÓW

Po wielu miesiącach żmudnej weryfikacji procedu-
ra zakończyła się wynikiem pozytywnym. Federal-
na Agencja Żywności i Leków dopuściła Enovid do 
komercyjnego użytku. W ten sposób w roku 1960  
w Stanach Zjednoczonych do sprzedaży trafi-
ła pierwsza pigułka antykoncepcyjna na świecie. 
Przedstawiciele handlowi koncernu G.D. Searle, pro-
ducenta i dystrybutora Enovidu, natychmiast rozpo-
częli pielgrzymki po lekarskich gabinetach. Starając 
się przekonać ginekologów do przepisywania piguł-

ki pacjentkom, po swoich wizytach pozostawiali róż-
norakie gadżety firmowe – zwykle były to notatniki 
i pióra. 

Szczególnie wymowne znaczenie ma jeden z tych 
upominków: plastikowy przycisk do papieru ozdo-
biony figurką nagiej kobiety, która zrywa kajdany  
i wznosi dumnie głowę ku niebu. Z tyłu gadżetu 
można było wyczytać następujące słowa: „Od po-
czątku kobieta zmuszona była podporządkowywać 
się cyklicznym mechanizmom swego układu rozrod-
czego i godzić się na nie, a nierzadko nawet na ich 
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zaburzenia. Teraz, w niespotykanym wcześniej stop-
niu, zyskała możliwość unormowania, ulepszenia 
lub wręcz zatrzymania cyklu oraz potencjału repro-
dukcyjnego. Dlatego symbolem Enovidu, pierwsze-
go leku całościowo regulującego cykl miesięczny, jest 
postać ze starożytnej greckiej mitologii: Andromeda 
uwalniająca się z okowów”– tak możemy przeczytać 
w pracy Narodziny pigułki Jonathana Eiga.

Tych kilka marketingowych fraz dobrze oddaje 
istotę antropologicznej rewolucji, jaką przyniosła ze 
sobą ta niewielka pigułka. Po pierwsze, pozwoliła na 
emancypację kobiet spod biologicznego determini-
zmu, uwolniła je od zewnętrznego przymusu natury, 
który wyznaczał rytm ich życia seksualnego. Tym 
samym kobieta zyskała niespotykaną dotąd kon-trolę 
nad własną seksualnością. Patrząc na sprawę  
z perspektywy biopolitycznej można by powiedzieć, 
że zdobyła jednostkową władzę nad seksualnym 
aspektem własnej cielesności. To oczywiście język  
i interpretacja w istotnej mierze lewicowo-liberalna. 
Jednocześnie jednak pokazująca, jak mocno poja-
wienie się pigułki antykoncepcyjnej wpisywało się 
integralnie w szersze trendy kulturowe nowoczesno-
ści, w której idee wieloaspektowo rozumianej eman-
cypacji oraz samokontroli jednostki nad własną eg-
zystencją w świecie odgrywają przecież wiodące role. 

Trzecim i moim zdaniem kluczowym aspektem tej 
antropologicznej rewolucji, jaką przyniosła ze sobą 
antykoncepcja hormonalna, było podważenie i ro-
zerwanie koniecznego związku pomiędzy seksual-
nością a prokreacją. Oczywiście istniały już wcze-
śniej inne środki zapobiegające zajściu w ciążę, ale  w 
przypadku pigułki chodzi o efekt skali, nieporów-
nywalny z kondomami. Oderwanie seksualności od 
prokreacji pozwoliło na jego swoistą autonomizację. 
Od teraz seks w świecie Zachodu w dominującym 
stopniu zaczął pełnić jedną z dwóch funkcji: albo 
sposobu budowania intymnej bliskości partnerów 
albo narzędzia osiągania jak największej cielesnej 
przyjemności jako celu samego w sobie. 

Szukając korzeni współczesnej, heteroseksualnej 
relacyjności erotycznej nie wolno pominąć instytu-
cji rozwodu. Tak jak pigułka antykoncepcyjna pod-
ważyła wydawanie na świat potomstwa jako istoty i 

celu ludzkiej seksualności, tak rozwód uderzył  w 
drugi z fundamentów tradycyjnych związków 

damsko-męskich. Na miejsce jedności (jeden małżo-
nek na całe życie) i dozgonności (jeden związek na 
całe życie, bez istnienia „wyjścia awaryjnego”) poja-
wiła się wielość (nieokreślona z góry liczba partne-
rów przez całe życie) i czasowość (ograniczone cza-
sowo związki). 

Wprowadzenie instytucji rozwodu sprawiło, że 
współczesne związki nabrały kolejnej cechy spe-
cyficznie nowoczesnej – kontraktualności, zgod-
nie z którą budujemy naszą relacyjność w oparciu  
o partnerską umowę, która może zostać następnie
wypowiedziana w sytuacji, gdy związek nie spełnia
określonych wymagań jednej ze stron. Z kontrak-
tualności płynnie wynika kolejna arcynowoczesna
cecha – dynamiczna jednostkowa zmienność (samo-
rozwój, praca nad sobą etc.), za którą nasz partner
musi nadążać, inaczej związek zostanie poddany
w wątpliwość. „Zamienię Cię na lepszy model” jak
śpiewała Kasia Klich - we współczesnym świecie co-
raz częściej słowa tej piosenki stają się zasadą budo-
wania intymnej relacyjności. 

Pigułka antykoncepcyjna oraz rozwód, wraz z całym 
szeregiem innych procesów o charakterze kulturo-
wym, społecznym i ekonomicznym, doprowadziły 
do wykształcenia się trzech coraz mocniej dominu-
jących współcześnie na Zachodzie modeli erotycznej 
heteroseksualnej relacyjności: seryjnej monogamii, 
singlizmu oraz seksualności-na-żądanie. 

NARCYZ I MIŁOŚĆ REFLEKSYJNA

Prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionym 
współcześnie na Zachodzie modelem erotycznej 
relacyjności heteroseksualnej jest model „seryjnej 
monogamii”, używając profesjonalnie brzmiącego 
pojęcia zaczerpniętego z socjologii. W praktyce jest 
to naukowe określenie związku budowanego według 
założeń wielości i czasowości, wskazanych w aka-
picie poświęconym instytucji rozwodu. Owa „seryj-
ność” zakłada więc wchodzenie przez daną osobę w 
kilka trwających x lat i następujących po sobie związ-
ków z jednym partnerem/partnerką. Seryjna mono-
gamia najczęściej łączy w sobie trzy wyodrębnione 
przy okazji analizy pigułki antykoncepcyjnej wymia-
ry seksualności; nie ucieka od prokreacji, szczegól-
nie w sytuacji prawnej instytucjonalizacji związku  
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w postaci cywilnego małżeństwa. Istotą seryjności 
jest oczywiście odrzucenie dozgonności przy zacho-
waniu stałości ograniczonej jednak do trwania dane-
go jednego związku. W seryjną monogamię wpisane 
są również nowoczesne zasady kontraktualności 
związku oraz dynamicznej zmienności jednostki  
w trakcie życia (stąd zmiany stałych partnerów). 

W dogłębny i wyczerpujący sposób specyfikę funk-
cjonowania seryjnej monogamii opisała socjolog 
Eva Illouz w książce Dlaczego miłość rani. Swój wy-
wód autorka rozpoczyna od postawienia wyjściowej 
tezy: w  sferze heteroseksualnej miłości romantycz-
nej zaszły dwie najdonioślejsze rewolucje kulturowe  
XX wieku. Po  pierwsze, dokonała się indywiduali-
zacja stylów życia. Po drugie, relacje miłosne uległy 
procesowi ekonomizacji. 

Proces indywidualizacji polegał na odejściu od mode-
lu, w którym to rodzina, środowisko społeczne i uwa-
runkowania klasowe mają decydujące znaczenie przy 
wyborze partnera/małżonka na rzecz decyzji pozo-
stawionej samemu zainteresowanemu. W epoce Jane 
Austen proces wchodzenia w relację miłosną był ściśle 
skodyfikowany i zamknięty w określonych rytuałach: 
składanie wizyt, wspólne rozmowy i spacery, dłuższe 
przebywanie we  własnym towarzystwie. Porządek 
ten autorka Dlaczego miłość rani nazwała reżimem 
performatywności emocji: kolejnym etapom zinsty-
tucjonalizowanego procesu towarzyszyło pojawianie 
się i  okazywanie kolejnych uczuć. Indywidualizacja 
zastąpiła reżim performatywności nową „architektu-
rą” budowania relacji. Illouz pisze o „przestrzeni spo-
łecznej” wyznaczającej granice dla randek w obrębie 
miejsc publicznych: kina, bary, kluby nocne, ale także 
biura matrymonialne czy  internetowe serwisy rand-
kowe (co tworzy oczywiście pole do łatwej ekonomi-
zacji tej nowej przestrzeni). Jednocześnie cały proces 
budowania relacji jest bardziej spontaniczny, subiek-
tywny i  co najistotniejsze: nieprzewidywalny i  gene-
rujący permanentną niepewność co do ostatecznych 
intencji i zamiarów potencjalnego partnera.

Zdaniem Illouz, analizując zjawisko ekonomizacji 
współczesnej miłości warto zacząć od  dwóch głów-
nych współczesnych kryteriów doboru partnera: 
seksualnej atrakcyjności oraz emocjonalnej zażyłości 
i psychicznego dopasowania.

Tak istotne znaczenie fizycznej atrakcyjności au-
torka wiąże z postępującym po II wojnie światowej 
procesem erotyzacji ludzkiego ciała, które stało się 
ciałem zmysłowym, przestrzenią podlegającą este-
tycznym zabiegom i interwencjom (od kremów pod 
oczy, przez fikuśną bieliznę i erotyczne gadżety, po 
chirurgię plastyczną), mającym na  celu ciągłe pod-
noszenie naszej fizycznej atrakcyjności. Skąd takie 
zafiksowanie na cielesności i seksualności? Illouz 
podkreśla znaczenie psychoanalizy i psychologii, 
która nadała seksualności niebagatelne znaczenie 
antropologiczno-egzystencjalne. Po  pierwsze, psy-
chologowie i  psychoanalitycy uznali, że  historia 
życia psychicznego kręci się wokół seksualności 
(z  naciskiem na  okres dziecięcy), a  przez  to  stano-
wi kluczową cechę definiującą jednostkę. W drugim 
kroku seks stał się głównym wyznacznikiem „zdro-
wej” podmiotowości, a udane życie seksualne miało 
odgrywać od  teraz zasadniczą rolę w  odniesieniu 
do  szczęścia i  pomyślności jednostki. Seksualność 
stała się w ten sposób swoistą strukturą senso-
twórczą: bez dobrego orgazmu nie będziemy mogli 
prowadzić w pełni dobrego życia i osiągnąć pełni 
człowieczeństwa. Gdzie więc szukać dróg i narzędzi 
osiągnięcia tak zdefiniowanego szczęścia? Eva Illouz 
wskazuje na  rynki matrymonialne, które naszą fi-
zyczną atrakcyjność zamieniają w kapitał erotyczny.

A jak to wygląda w przypadku emocjonalnej zażyło-
ści i psychicznego dopasowania? Illouz zwraca uwa-
gę, iż przyczyną ich pojawienia się był proces racjo-
nalizacji (kolejne pojęcie-klucz dla nowoczesności) 
miłości. Przebiegał on na kilku płaszczyznach, np. 
psychoanalitycznej, gdzie miłość stała się tylko  
i wyłącznie wyrazem pewnej uniwersalnej struktu-
ry psychicznej; biologicznej z jej redukcją miłości do 
łańcucha reakcji chemicznych i działania odpowied-
nich hormonów; psychologicznej, stawiającej w cen-
trum pojęcie osobowości i z niego wyprowadzającej 
ideał szczęśliwego związku, który polega na odpo-
wiednim dopasowaniu charakterów i zgodności psy-
chologicznej. Takie ujęcie sprawy odsyła nas zaś do 
modelu ciągłych negocjacji i miłości jako pewnego 
rodzaju kontraktu.

Zdaniem Illouz istotę współczesnej miłości reflek-
syjnej najlepiej oglądać przez pryzmat interneto-
wych rynków matrymonialnych (np. Tinder). Socjo-

PIOTR KASZCZYSZYN — MAŁŻEŃSTWO W EPOCE TINDERA
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lożka charakteryzuje je przy wykorzystaniu sześciu 
czynników:

a) intelektualizacja – emocjonalne i  psychologicz-
ne dopasowanie uzyskujemy tworząc maksymalnie 
szczegółową i kompletną listę atrybutów potencjal-
nego partnera. Mając gotowy profil psychologiczny 
wymarzonego kochanka możemy rozpocząć racjo-
nalne i systematyczne poszukiwania;

b) racjonalne zarządzanie szeregiem kontaktów – 
kluczową kategorią na współczesnym rynku matry-
monialnym jest wielość. Stąd troska serwisów rand-
kowych o  maksymalne ułatwienie i  racjonalizację 
procesu zarządzania kontaktami;

c) wizualizacja – profil psychologiczny to  jedno, od-
powiednie zaprezentowanie się to  rzecz nie  mniej 
istotna. W tym miejscu wracamy pośrednio do wcze-
śniej scharakteryzowanej atrakcyjności fizycznej i es-
tetyzacji naszego ciała. Illouz zwraca uwagę, że przy 
wielości kandydatów dostajemy coś na  kształt 

„szwedzkiego stołu” potencjalnych partnerów, z które-
go możemy wybierać zgodnie z naszymi zmiennymi, 
emocjonalnymi kaprysami;

d) współmierność – kategoria wynikająca z  inte-
lektualizacji. Skoro tworzymy kompletne profile 
psychologiczne, to  wolny rynek miłości musi być 
w  stanie przetwarzać ten ogrom danych oraz  po-
rządkować i  wizualizować je w  postaci hierarchicz-
nych i porównywalnych tabel czy rankingów;

e) konkurencyjność – oczywista konsekwencja do-
tychczasowych czynników. Wielość partnerów i  ich 
mierzalność prowadzi w naturalny sposób do rywa-
lizacji – rynek matrymonialny to  rynek konkuren-
cyjny, z popytem i podażą, wygranymi i przegrany-
mi. Osobowość i fizyczna atrakcyjność to określony 
kapitał.

f) maksymalizacja korzyści – uwieńczenie całego 
procesu. Współcześnie dostępne narzędzia wydłu-
żają proces poszukiwania partnera wręcz w  nie-
skończoność, a nasze coraz bardziej wysublimowane 
oczekiwania mogą być coraz efektywniej obsługi-
wane przez wolny rynek miłości. Jak wskazuje Eva 
Illouz – kiedyś, ze względu na ograniczenia w liczbie 

kandydatów, często decydowano się na pierwszego 
„dostatecznie dobrego kandydata”; dzisiaj nieustan-
na alternatywa  wyboru staje się celem samym w so-
bie.

Zbierając to wszystko do kupy dostajemy charak-
terystyczny dla monogamii seryjnej model miłości 
refleksyjnej, skupionej na  ciągłej autoanalizie wła-
snych emocji, racjonalnym porównywaniu, zesta-
wianiu, hierarchizowaniu. Miłość refleksyjna dzia-
ła w reżimie autentyczności uczuć, który zdaniem 
Evy Illouz charakteryzuje współczesną miłość. Na-
szym zadaniem jest ciągła analiza własnych emocji, 
aby odpowiadać sobie wciąż na nowo, czy na pew-
no kochamy tę drugą osobę, czy  nadal kochamy 
tę drugą osobę. A współczesny świat, dostarczając 
nam „technologii zapewniających wymienialność”, 
które umożliwiają nam szybkie i łatwe przechodze-
nie od partnera do partnera oraz wyznaczają efek-
tywne kryteria porównywania partnerów i samego 
siebie z innymi, tylko te wątpliwości potęguje.

W konsekwencji współczesne związki stają się 
grą rozpięta między dwoma biegunami. Z  jednej 
strony znajdziemy potrzebę autonomii, związaną 
z  jednostkowym poczuciem wolności i  chęcią sa-
morealizacji. Z  drugiej, z  potrzebą uznania, gdyż 

„we wzajemnej miłości kochankowie wzajemnie po-
twierdzają swoją wyjątkowość i wartość” .W efekcie 
stajemy się coraz bardziej jak Narcyz, który wcho-
dzi w relację miłosną, aby przeglądać się w swoim 
partnerze jak lustrze, domagając się od  niego po-
twierdzenia własnej wartości i pobudzania własne-
go ego. Miłość staje się coraz bardziej indywiduali-
styczną i egoistyczną grą.

TINDER I SINGLIZM

Najpopularniejsza chyba dzisiaj na Zachodzie apli-
kacja randkowa Tinder ma dwa oblicza. Dla jednych 
użytkowników to sposób na wyjście z własnej sa-
motności i narzędzie poszukiwania partnera na sta-
łe. Dla innych to seksualny odpowiednik Uber Eats, 
w którym chodzi o konsumpcję, a nie budowanie 
relacji. Podobnie jest z przedstawionym wyżej kon-
ceptem miłości refleksyjnej: pasuje on zarówno do 
opisu seryjnej monogamii, jak i kolejnego modelu 
erotycznej relacyjności – singlizmu. 
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Singlizm wyciąga konkretne wnioski z wielości  
i zmienności charakteryzującej nowoczesność: za-
miast poszukiwać tego jednego odpowiedniego 
partnera, z góry wybiera relacyjną mobilność, ko-
rzystając z dostępnych „technologii zapewniających 
wymienialność” (znów Tinder). W ten sposób single 
doskonale wpisują się w zjawisko, które naukowcy 
zajmujący się konsumeryzmem nazwali „pociągiem 
do  różnorodności” (variety drive), wynikającym 
z niezwykle szerokiego wyboru na rynku matrymo-
nialnym oraz  ekscytacji związanej z  wciąż powiela-
nym początkiem każdej kolejnej znajomości. 

Wielość czy  też nadmiar możliwości w  zakresie do-
boru partnera prowadzi do  czegoś, co ekonomista 
Herbert Simom opisał jako przesunięcie akcentów 
z  poziomu satysfakcji na  poziom maksymalizacji. 
Ludzie funkcjonujący na  poziomie satysfakcji goto-
wi są wybrać pierwszą „wystarczająco dobrą opcję”, 
jak osoby żyjące w  XIX w., natomiast osoby operu-
jące na  poziomie maksymalizacji nieustannie będą 
szukać najlepszej dostępnej opcji na  nieograniczo-
nym wręcz wolnym rynku miłości. 

Zbyt wiele dostępnych opcji czasami wręcz 
utrudnia, a nie ułatwia wybór. Jednocześnie, jak 
wskazał psycholog Barry Schwartz, autor pracy 
Paradoks wyboru, osoby działające w  paradygma-
cie maksymalizacji są szczególnie podatne na  an-
tycypację możliwego poczucia żalu z  czegoś, co 
ekonomiści określają „kosztami alternatywnymi” 

– wciąż wyobrażamy sobie możliwe „lepsze opcje”, 
które gdzieś tam są i czekają na spożytkowanie. 

Single więc z rozmysłem nie wybierają. Skupiają 
się na cielesno-hedonistycznym wymiarze seksu-
alności, odrzucają prokreację, a seks jako sposób 
budowania intymnej relacyjności odkładają na 
bliżej nieokreślone „później”. Nie ma mowy o doz-
gonności, nie interesuje ich także stałość monoga-
mii seryjnej. Działają jak nieustanni degustatorzy 
(krótkie „próbowanie”/ „napoczynanie” kolejnych 
partnerów) oraz kolekcjonerzy wrażeń i orga-
zmów. Na nadmiar relacyjnych bodźców reagują 
celowym „nurkowaniem” w wielości, z dynamicz-
nej zmienności czyniąc antropologiczny model 
praktykowania erotycznej relacyjności i wartość 
samą w sobie. 

Sugestywnym literackim obrazem singlizmu, któ-
ry warto w tym miejscu przywołać jest wydane 
niedawno przez „Krytykę Polityczną” 50 twarzy 
Tindera. Bohaterka i jednocześnie autorka tego spe-
cyficznego relacyjno-seksualnego dziennika kończy 
kilkuletnie małżeństwo z winy męża, który odchodzi 
do innej kobiety. Z finalnie nieudanej próby realizacji 
modelu monogamii seryjnej bohaterka przechodzi do 
singlizmu. Na kolejnych stronach książki dowiadujemy 
się jak coraz śmielej poczyna sobie na Tinderze, chyba 
najskuteczniejszej współczesnej „technologii zapew-
niającej wymienialność”. Przekonana początkowo  
o własnej nieatrakcyjności zaczyna szukać w przygod-
nych relacjach potwierdzenia własnego poczucia warto-
ści, wpisując się bardzo dobrze w narcystyczną charakte-
rystykę współczesnej relacyjności przedstawioną przez 
Evę Illouz. 50 twarzy Tindera można więc czytać jako 

„dziennik z wielości i zmienności”, swoisty katalog singli-
zmu, w którym znajdziemy mniej lub bardziej pobieżną 
charakterystykę kolejnych kochanków bohaterki. 

PORNHUB I SEKSUALNOŚĆ-NA-ŻĄDANIE

Ostatnim przystankiem w naszej krótkiej podróży po 
współczesnych formach erotycznej relacyjności jest mo-
del seksualności-na-żądanie, który można by nazwać 
również seksualnością-za-kliknięciem. Ta wizja odsyła 
nas bowiem do pornografii oraz bezpośrednio z nią 
związanej masturbacji. 

Jest to relacyjność bardzo specyficzna, określona 
już tym mianem raczej symbolicznie, gdyż relacja,  
o jaką tu chodzi, to relacja skrajnie skupionej na sobie 
jednostki z samą sobą, własnymi pragnieniami, po-
żądaniami i fantazjami (seksualność zredukowana 
już pełni do cielesnej, hednonistycznej jednostko-
wej przyjemności). W przeciwieństwie do seryjnej 
monogamii i singlizmu, seksualność-na-żądanie po-
zbawiona już jest jakiegokolwiek otwarcia na drugą 
osobę. Tak jak Narcyz z miłości refleksyjnej przeglą-
dał się w drugiej osobie jak w zwierciadle, szukając 
w niej potwierdzenia własnej wartości, tak Narcyz  
z Pornhuba drugiej osoby nie potrzebuje – jedyne, co 
może się ewentualnie odbijać w jego zwierciadle-ekranie, 
to zarys jego dłoni i kształt członka. Figura masturba-
cji w pokręcony sposób realizuje liberalno-nowoczesny 
ideał w pełni autonomicznej jednostki egzystującej sa-
ma-dla-siebie.

PIOTR KASZCZYSZYN — MAŁŻEŃSTWO W EPOCE TINDERA
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Podobnie radykalnie nowoczesny charakter seksual-
ność-na-żądanie przyjmuje na płaszczyźnie wielości 
i zmienności, która dostępna jest od ręki, na już, za 
kilkoma kliknięciami myszy, dostępna jeszcze szyb-
ciej i łatwiej niż w przypadku singlizmu i Tindera.  
W końcu nie trzeba przecież nawet wychodzić  
z domu. Analogicznie do wyodrębnionych przez 
Illouz sześciu czynników charakteryzujących inter-
netowe rynki matrymonialne, także internetowe 
rynki pornograficzne dostarczają nam produkt (peł-
na ekonomizacja) perfekcyjnie skrojony pod nasze 
aktualne i zmienne preferencje: oral, anal, bdsm, 
nastolatki, mamuśki, seks zbiorowy, czarne, białe, 
Azjatki, Latynoski, uznane gwiazdy, amatorki, seks 
w taksówce, seks zamiast czynszu, seks w „lekar-
skim” gabinecie… Katalogizacja i indywidualizacja 
na poziomie budzącym podziw nawet jak na wyśru-
bowane standardy turbokapitalizmu. 

GOMBROWICZ ZAKŁADA KONTO NA TINDERZE

Narcyz-masturbator, wsobny, skupiony tylko na 
jednostkowym seksualnym spełnieniu, z własnej 
woli rezygnujący z erotycznej relacyjności z drugą 
osobą na rzecz pornograficznego symulakrum, to 
postać na wskroś demoniczna. Taki wniosek moż-
na wysnuć po lekturze monografii Michała Pawła 
Markowskiego Czarny nurt. Gombrowicz, świat i lite-
ratura. Na czym polega jego demoniczność? Na sa-
motności, zamknięciu w sobie, porzuceniu wysiłku 
budowania relacji. 

Markowski rekonstruuje, sięgając do ulubionego 
filozofa Gombrowicza, Heideggera i jego Bycia  
i czasu, ontologię relacyjną, jaką możemy odnaleźć 
w twórczości polskiego pisarza. Zdaniem markow-
skiego gombrowiczowski świat składa się z trzech 
korespondujących ze sobą, przeplatających się  
i współistniejących poziomów ontologicznych, 
niejako trzech światów o zróżnicowanym „natęże-
niu sensu”. 

Świat pierwszy to świat naiwnych i niewinnych rela-
cji, uporządkowany, stabilny, z jasno rozrysowaną 
i bezbłędnie funkcjonującą siatką ról społecznych; 
świat oczywisty, w którym sens wpisany jest nie-
jako a priori, i którego nikt nie podważa; świat,  
w którym wszystko i wszyscy są na swoim miejscu. 

Świat drugi to kosmos, rzeczywistość, w której 
cała ta dotychczasowa oczywista sama przez się 
sensowność załamuje się i znika, porządek zo-
staje zakwestionowany, rzeczy i ludzie wytrąceni, 
wyrzuceni ze swoich społecznych ról; kosmos to 
rzeczywistość pozbawiona całkowicie relacyjności, 
gdzie ludzie i rzeczy pozostają szczelnie zamknię-
te we własnej wsobności i hermetyczności; świat 
staje się niezrozumiały, pozbawiony łaski, jak pisze 
Gombrowicz, nie ma w nim sensu, celowości, reli-
gii, metafizyki; to świat na wskroś demoniczny, bo 
demoniczność polega właśnie na radykalnym wyjściu 
poza relacyjność. 

Poziom trzeci to świat niesamowity, gdzie udało 
się wydostać z bezsensu kosmosu, lecz nie ma już 
powrotu do pierwszego poziomu ontologicznego  
z jego ontologicznym bezpieczeństwem. Świat 
niesamowity podszyty jest cały czas bezsensem, 
brakiem celowości, ryzykiem wypadnięcia z relacji  
w kosmiczną demoniczność. 

To rzeczywistość, w której żył Gombrowicz i moż-
na powiedzieć, że żyje cały współczesny Zachód, 
z jego oświeceniowym „odczarowaniem” świata 
i sekularyzacją. Świat niesamowity oznacza nie-
ustanny wysiłek sensotwórczy, ciągłe ustanawianie 
i podtrzymywanie relacji pomiędzy ludźmi i rzecza-
mi, to świat stale wystawiony na demoniczną rze-
czywistość kosmosu. 

Po co w ogóle Gombrowicz? Bo jego ontologia re-
lacyjna pokazuje, o jaką stawkę toczy się finalnie 
gra w ramach erotycznej relacyjności. W Czarnym 
nurcie znajdziemy sformułowanie „intryga sensu”, 
pojawiające się na określenie działań podejmowa-
nych w celu ustanowienia maksymalnej stabilności 
w świecie niesamowitym. Wydaje mi się, że warto 
czytać przedstawione wyżej modele erotycznej re-
lacyjności właśnie jako takie próby zawiązania sen-
su, zakorzenione niejako nieświadomie w gombro-
wiczowskim świecie ontologii relacyjnej. Wówczas 
zobaczymy demoniczność i głębokie zanurzenie 
w kosmosie seksualności-na-żądanie; zawiesze-
nie pomiędzy bezsensem kosmosu a sensownością 
świata niesamowitego w przypadku singlizmu; oraz 
najmocniej zakorzenioną w strukturze sensu i celo-
wości monogamię seryjną. 
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Przez pryzmat gombrowiczowskiej ontologii moż-
na czytać analizowane już wcześniej 50 twarzy 
Tindera. Życie głównej bohaterki w małżeństwie 
to niejako pierwszy poziom ontologiczny, oczy-
wisty, stabilny, niekwestionowalny. Chwila roz-
wodu i kilka następujących po nim depresyjnych 
tygodni to zapadnięcie się w kosmos. Wreszcie 
kolejne tinderowe randki to próby zawiązywania 

„intryg sensu”, poszukiwania na nowo celowości 
życia, zbudowania nowej struktury sensotwórczej. 
Jak opisywała autorka, udało się jej wejść w trzy 
związki, ale każdy rozpadł się po kilku miesiącach. 
Co więcej, Jędrusik w pewnym momencie wprost 
stwierdza, że jej tinderowy singlizm to po pro-
stu próba ucieczki od samotności i nudy – dwóch 
ludzkich kondycji odsyłających bezpośrednio do 
gombrowiczowskiej demoniczności bezsensowne-
go kosmosu. 

Nawet w centrum współczesnego kapitalizmu  
i miłosnego rynku toczy się więc walka ze „świa-
tem pozbawionym sensu, bełkotliwym, nieludz-
kim, bolesnym, pozbawionym wszelkich odniesień, 
a więc i łaski, łaska bowiem to relacja i zbudowany 
kontekst, gdy tymczasem kosmos to tekst bez gra-
nic, tekst poddany prawu nieograniczonej kontek-
stualizacji, która sprawia, że poszczególne znacze-
nia zostają rozpuszczone w nurcie czarnej rzeki”.

OBRĄCZKA, SAKRAMENTALNE MAŁŻEŃSTWO  
I „ONTOLOGICZNA KOTWICA”

Na sam koniec czas na czwarty, zmierzchający już 
powoli na Zachodzie, model erotycznej relacyjno-
ści, czyli sakramentalny związek małżeński, sto-
jący w opozycji do pozostałych trzech opisanych 
modeli.

Polemiczność widać już u samych antropolo-
gicznych podstaw. Sakramentalne małżeństwo  
w swojej wizji kwestionuje istnienie opisanych na 
początku eseju okowów Andromedy. Zamiast bio-
logicznego determinizmu, jaki kobieta Zachodu 
musiała dopiero przekroczyć, katolickie małżeń-
stwo wskazuje, że kobieca biologiczność nie była 
pułapką, brzemieniem natury, lecz częścią rozum-
nego ładu, integralnym fragmentem stworzenia 
powołanego do życia przez Boga. 

Sakramentalne małżeństwo zakwestionowało tak-
że biopolityczny paradygmat samokontroli i samo-
dyscypliny, konieczność panowania kobiety nad 
własną cielesnością. W zamian proponuje wizję 

„współpracy małżonków z Bogiem w dziele stwo-
rzenia”, jak możemy przeczytać w encyklice Huma-
nae Vitae Pawła VI. Zamiast nowoczesnego fetyszu 
całkowitej kontroli nad jednostkową egzystencją 
chodzi o gotowość zawierzenia się Bogu, o wejście  
w tajemnicę. Po jednej stronie nieprzyjazny czło-
wiekowi los/przypadek/fortuna, po drugiej przy-
chylna mu Opatrzność Boża. 

Sakrament małżeństwa ponownie włącza w samo 
centrum relacyjności prokreację. Gotowość na przy-
jęcie potomstwa staje się istotą, celem i właściwą 
naturą heteroseksualnej dojrzałej relacyjności. Ka-
tolickie małżeństwo na nowo więc układa hierarchię 
funkcji ludzkiej seksualności: prokreację stawiając 
na pierwszym miejscu, seks jako wyraz intymnej 
bliskości na drugim, a hedonistyczny jego wymiar 
umieszcza na ostatnim szczebelku. W ten sposób 
podważone zostaje freudowskie założenie, że to 
seks sam w sobie jest fundamentem i warunkiem 
ludzkiego spełnienia, pełni szczęścia, realizacją czło-
wieczeństwa jako takiego.

Katolickie małżeństwo z jego radykalną antropo-
logiczną koncepcją bycia-razem-aż-do-śmierci od-
rzuca oczywiście arcynowoczesny koncept kontrak-
tualności, obowiązujący także we współczesnych 
modelach erotycznej relacyjności. Nieodwołalna 
i dozgonna przysięga małżeńska jest dokładnym 
przeciwieństwem czasowego i rozwiązywalnego 
kontraktu. W centrum małżeńskiej relacyjności nie 
chodzi bowiem o emocjonalną zażyłość i psychiczne 
dopasowanie, jak opisywała miłość refleksyjną Eva 
Illouz, lecz o ofiarowanie samego siebie drugiej oso-
bie na całe życie. A pojęcie daru jest czymś w słowni-
ku nowoczesności nieobecnym.

Sakrament małżeństwa podważa także charaktery-
styczne szczególnie dla singlizmu pojęcie wielości 
i zmienności. W miejsce wielości rozumianej jako 

„antropologiczne degustowanie i kolekcjonowanie” 
kolejnych krótkotrwałych partnerów, proponuje 
rozwiązanie odmienne, radykalne – dynamiczną 
wielość i zmienność w ramach dozgonnego związku 

PIOTR KASZCZYSZYN — MAŁŻEŃSTWO W EPOCE TINDERA



16

PRESSJE 3/2019 

 

Piotr Kaszczyszyn

współredaktor naczelny czasopisma idei „Pressje” oraz redaktor naczelny 
portalu opinii klubjagiellonski.pl. Członek Klubu Jagiellońskiego. Doktorant  
w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

z jednym partnerem. Czym bowiem tak naprawdę 
jest małżeńska przysięga? To rodzaj gry z przyszło-
ścią, relacyjny hazard. Wkładając na palec obrączkę 
wchodzimy w związek małżeński nie z jednym mał-
żonkiem, lecz z nieznanymi nam dzisiaj jego wersja-
mi „10 lat później”, „20 lat później”, „30 lat później”. 
Z tej perspektywy katolicka monogamia jest specy-
ficznie rozumianą… poligamią. 

Dla nowoczesności skupionej na jednostce, jej ciągle 
zmiennych preferencjach, płynnych przekonaniach, 
dynamicznej osobowości pomysł „przywiązania” tej 
zmienności do jednej osoby na całe życie to rodzaj 
antropologicznej aberracji, szaleństwo, marnotraw-
stwo tej różnorodności, która czeka tylko na skosz-
towanie. Stąd moje przekonanie, że mało jest dzisiaj 
tak kontrkulturowych, transgresyjnych i sprzeciwia-
jących się liberalnej nowoczesności zjawisk jak kato-
lickie małżeństwo.

Jednocześnie jednak można je rozpatrywać jako 
szczególną próbę gombrowiczowskiej „intrygi sen-
su”, próbę podejmowaną w obliczu Boga. To właśnie 
On, obecny w sakramencie małżeństwa, jest właści-
wym gwarantem tej nowej struktury sensotwórczej, 
to jego łaska zapewnia trwałość tak radykalnego 
projektu antropologicznego jak dozgonne i mono-
gamiczne małżeństwo. Tak samo jak otwarcie się 
małżonków na dar dziecka, fakt, że sakrament mał-
żeństwa to sposób na osiągniecie świętości, „wehi-
kuł nieśmiertelności”, droga otwarcia się na to, co 
transcendentne. W ten sposób powstaje niejako 

czwarty świat: świat łaski ponad światem niesamo-
witym, pozbawiony już ryzyka wtargnięcia do niego 
bełkotliwego, niszczącego sens kosmosu. Małżeń-
stwo w epoce Tindera to tym samym ontologiczna, 
relacyjna kotwica. Amen. 
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Nadchodzi 
koniec ery 

porno?
 
 
Konstanty Pilawa

„Jednego można być pewnym – pornografia nie zniknie, nawet gdyby 
postanowiono wprowadzić globalną prohibicję pornograficzną. Zbyt 
wiele potrzeb zaspokaja, zbyt wiele szczęścia i satysfakcji seksualnej 
zapewnia” – stwierdza Lech Nijakowski w autorskim studium histo-
rii pornografii. Czy rzeczywiście jesteśmy skazani na absolutną he-
gemonię kultury plastikowej nagości i depresyjnego onanizmu? 

Aby poznać skalę problemu, wystarczy przeczytać 
wywiad z Mateuszem Golą, specjalistą ds. kompul-
sywnych zachowań seksualnych, który zarysował 
dramatyczny obraz amerykańskiego społeczeństwa. 
5 milionów tamtejszych obywateli jest uzależnio-
nych od pornografii, a następne 17 zauważa nega-
tywne konsekwencje i problemy wynikające z oglą-
dania porno. To jedynie deklaracje, więc rzeczywiste 
liczby mogą być jeszcze większe. Trudno bowiem 
uwierzyć, że wszyscy odpowiadający na pytania an-
kietera przyznają się do zbyt częstych porno-onani-
stycznych praktyk lub w ogóle dostrzegają problem. 

Oznacza to, że ogromna liczba ludzi w samych tylko 
Stanach – odpowiadająca populacji Litwy, Łotwy  
i Estonii razem wziętych – kilkadziesiąt razy w tygo-
dniu masturbuje się do niewyczerpanej listy rodza-
jów, zawsze dostępnych pod ręką, materiałów por-
nograficznych. Codziennie więc osoby te poświęcają 
nawet do kilku godzin na karmienie swojej „siliko-
nowej duszy” zastrzykami łatwej dopaminy – lekar-
stwa na stres, zmęczenie, kryzysy w związku. Skala 
problemu już jest większa od hazardu, który szcze-
gólnie w tamtejszej kulturze kasyn jest tradycyjną 
chorobą Amerykanów. 
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Druga statystyka to rosnąca w trybie wykładniczym 
oglądalność Pornhuba, czyli najpopularniejszego na 
świecie serwisu oferującego porno treści. W 2018 r. 
witrynę odwiedzono 33,5 miliarda razy, 100 milio-
nów użytkowników codziennie korzystało z serwisu, 
udostępniono na stronie prawie 5 milionów nowych 
filmów. Porównanie z poprzednimi latami ilustruje 
skalę rosnącej popularności serwisu. W 2007 r. Por-
nhub oglądało milion osób dziennie. Rok później 
liczba skoczyła pięciokrotnie, a w 2015 r. stronę od-
wiedziło już 50 milionów użytkowników. Jako cieka-
wostkę można dodać, że w rankingu miast Pornhuba, 
Warszawa zajęła wysokie 12. miejsce, więc i Polacy 
nie są wolni od porno-problemów.

Wszystko to powoduje, że międzynarodowe śro-
dowisko medyczne wpisało tzw. kompulsywne za-
chowania seksualne do międzynarodowej klasyfi-
kacji zaburzeń i chorób ICD-11. Główną przyczyną  
okazały się badania demonstrujące psychologiczne  
i społeczne konsekwencje  masturbacji, w zdecydo-
wanej większości przypadków połączonej z ogląda-
niem pornografii. Rozpad związków, brak kontroli 
czasu, impotencja, stany lękowe i depresyjne to jed-
ne z najczęściej wymienianych objawów wskazywa-
nych przez samych badanych. 

Dość diagnozy, teraz odrobina futurologii.

PRZYSZŁOŚĆ TO PORNO W ROZSZERZONEJ 
RZECZYWISTOŚCI? 

Dwójka starych przyjaciół dobiegających czter-
dziestki odpala remake starej gry wideo pamiętanej 
jeszcze z czasów studenckich. Nowa wersja różni się 
jednym elementem. Postaci nie poruszają się dzię-
ki obsługiwanym ręcznie kontrolerom, ale małemu 
urządzeniu przyczepionemu do skroni. Tak rozpo-
czyna się jeden z odcinków nowego sezonu serialu 
Black Mirror. W sumie nic nadzwyczajnego. Po chwi-
li jednak starzy znajomi odkrywają, że pełne uczest-
nictwo w idealnym symulakrum stwarza również 
nowe możliwości. Już nie tylko da się walczyć z nie-
mal rzeczywistym przeciwnikiem, odczuwając przy 
tym symulację bólu i wysiłku. Po chwili kuso ubrana 
wojowniczka zaczyna całować swojego niedoszłego 
przeciwnika. Panowie rozpoczynają grę w hiper-rze-
czywisty seks – bardziej satysfakcjonujący, realizu-

jący wszystkie fantazje i to całkowicie, choć tylko 
przez pewien czas, anihilujący prawdziwą rzeczywi-
stość. Szybko wpadają w uzależnienie od cyfrowych, 
choć rzeczywistych orgazmów. Zaczynają cierpieć 
na zaburzenia potencji w kontaktach z prawdziwy-
mi partnerkami, a ich związki niemal się rozpadają. 

Czy to prawdopodobny scenariusz? Czy zamiast wal-
czyć z pornografią, wejdziemy w jej nową erę, gdzie 
na poziomie behawioralnym nie będziemy potrafili 
odróżnić fikcji od rzeczywistości? I wszystkie wy-
żej wspomniane kwestie nie tylko będą negatywnie 
wpływać na psychikę oraz relacje uzależnionych, ale 
już zawsze wygrywać konkurencję z prawdziwym 
seksem? Do pewnego stopnia to już część naszej 
rzeczywistości. Technologia VR dostępna nawet na 
darmowym PornHubie czy coraz bardziej popularne 
seks-roboty mogą przekształcić świat w serialowy 
scenariusz. Ale czy jest to nieuniknione?

Niekoniecznie. Można bez większego trudu od-
naleźć kilka argumentów podważających tak po-
pularne dziś opinie. Po pierwsze – popkultura. To 
ona może stanowić jakiś argument za porzuceniem 
pesymistycznych scenariuszy. Proponuje bowiem 
pewien wzorzec rozumienia rzeczywistości, więc 
i odzwierciedla nasze lęki. Black Mirror jest do-
brym przykładem tendencji, którą możemy obser-
wować we współczesnej kulturze popularnej. Po 
zachwytach i nadziejach przełamywania kolejnych 
ograniczeń nadszedł teraz czas na pesymistyczną 
przyszłość widzianą z perspektywy technologii. 
Dyskutowaliśmy na ten temat w 49. numerze Pres-
sji. Skoro lęki dotyczące przyszłości są tak wyraźne  
i powszechne, to można oczekiwać również więk-
szej ostrożności przy projektowaniu następnego, 
cudownego wynalazku.

Naiwność? Niekoniecznie. Za popkulturą idzie rów-
nież rosnący sceptycyzm wśród naukowców czy 
przedsiębiorców, a także świata polityki. Przykłado-
wo, po skandalu wywołanym przez firmę Cambrid-
ge Analitica pojawiły się głosy sugerujące potrzebę 
powołania czegoś na kształt technologicznego od-
powiednika lekarskiej przysięgi Hipokratesa, decen-
tralizacji internetu czy wcześniej – unijnego RODO, 
które miało pomóc w przywróceniu użytkownikom 
Sieci prawa do prywatności. 

KONSTANTY PILAWA — NADCHODZI KONIEC ERY PORNO?
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Kilka miesięcy temu w krakowskiej siedzibie Klubu 
Jagiellońskiego odbyło się spotkanie z Januszem 
Filipiakiem, prezesem Comarchu – firmy specjalizu-
jącej się we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań do 
zarządzania przedsiębiorstwami. Filipiak był ewi-
dentnie przerażony (i próbował przerazić wszystkich 
na sali) współczesnymi możliwościami profilowania 
klienta. Przyznam, że brzmiało to dość dziwnie  
w ustach prezesa największej polskiej firmy zajmują-
cej się e-commerce. 

Sceptycyzm ziejący zarówno z domeny popkultury, 
jak i świata przedsiębiorców, współczesnej nauki 
oraz rozwiązań prawnych każe wątpić w realność 
skoku w kolejny etap porno-kultury dzięki bezre-
fleksyjnemu wykorzystaniu nowych technologii. 
Tym bardziej, że rośnie społeczna świadomość pro-
blemu, a polityka zaczyna walczyć z porno-światem. 

SCENARIUSZ ALTERNATYWNY – SPRZECIW 
WOBEC PORNO TO NOWA HIPSTERKA 

Może być zupełnie inaczej. Alternatywa wobec 
rzeczywistości, przed którą przestrzega popular-
ny serial, może oznaczać pojawienie się pewnej 
kontrrewolucji na poziomie prawnym oraz kultu-
rowym, i to z wykorzystaniem nowych technolo-
gii. Wyobraźmy sobie, że 8 lat po wprowadzeniu  
w 2017 r. w Wielkiej Brytanii zobowiązania obligu-
jącego dostawców internetu do weryfikacji wieku 
wszystkich użytkowników stron pornograficznych, 
nakaz ten wreszcie zaczyna być skutecznie egze-
kwowany Jakakolwiek porno-treść wymaga poda-
nia danych z dowodu osobistego lub karty płatni-
czej. Skuteczność realizacji prawa, zakładającego 
duże grzywny dla tych dostawców internetu, którzy 
sprzeniewierzają się przepisowi, zachęca kolejne 
kraje do stymulowania miękkiej prohibicji materia-
łów pornograficznych. Na samym Zachodzie zakaz 
rozpowszechniania porno-treści nie dotyczy już 
tylko Wielkiej Brytanii, Islandii i Litwy, ale rozcią-
ga się na wszystkie kraje starej i nowej Unii, a także 
Stany Zjednoczone. Również na poziomie prawa 
wtórnego Unii Europejskiej przez rozszerzenie in-
terpretacji 62. artykułu Traktatu o Funkcjonowa-
niu Unii Europejskiej państwa uzyskują wolną rękę  
w sprawie utrudniania dostępu nawet do mięk-
kiego porno. 

Zmiany w prawie poprzez dopuszczanie praktyk 
ograniczających wolność stają się funkcją zmian 
obyczajowych. Do kampanii sprzeciwiających się pa-
leniu papierów oraz tych walczących z alkoholizmem 
dołączają postulaty porno-wstrzemięźliwości. Ro-
śnie świadomość społeczna nałogu. Ludzie zaczyna-
ją postrzegać uzależnienie od pornografii i mastur-
bacji jako analogiczne schorzenie do alkoholizmu  
i narkomanii. Państwa i organizacje międzynaro-
dowe zaczynają wydawać olbrzymie pieniądze na 
kampanię społeczne walczące z hegemonią porno-

-kultury. Światowe uznanie i niepodważalną reno-
mę zyskują badania przeprowadzone przez wspo-
mnianego już polskiego naukowca, Mateusza Golę, 
według którego skutek długotrwałego uzależnienia 
od porno przynosi analogiczne zmiany na poziomie 
neuronowym do tych, które można zaobserwować 
jako efekt uzależnienia od hazardu. Powstaje pomysł 
ograniczenia nagości w przestrzeni reklamowej, co 
bardziej konserwatywne kraje zakazują billboardów 
z modelkami zachęcającymi do zakupu bikini oraz 
audiowizualnych reklam nęcących wzrok erotyczną 
bielizną. 

Stopniowo rosną w siłę internetowe społeczności 
sprzeciwiające się dominującej porno-kulturze: 
społeczność NoFap (obecnie 455 tysięcy członków 
na Reddicie), Pornfree (aktualnie 94 tysiące na 
Reddicie) czy YorBrainBalanced (na ten moment  
21 tysięcy dyskutantów na forum). Wstrzemięź-
liwość od pornografii i masturbacji to nowy ruch 
społeczny proponujący konkretny lifestyle – zbun-
towany przeciwko kulturze porno, zachęcający do 
medytacji lub wytężonego wysiłku fizycznego, zo-
rientowany na budowanie pozytywnych relacji mię-
dzy partnerami seksualnymi, walczący z seksistow-
skim obrazem kobiet sprzedawanym w obiektywie 
pornografa, zrzeszający tak samo katolików, jak  
i feministki, alt-rightowców oraz Świadków Jehowy. 
Nie trudno wyobrazić sobie w niedalekiej przyszło-
ści stumilionową rzeszę ludzi gotowych pójść na 
wojnę z kulturą porno. 

BATAILLE, FOUCAULT, SONTAG

Były argumenty z diagnozy obecnego status quo i al-
ternatywnej rzeczywistości, które wykorzystywały 
popkulturę, rozwiązania prawne, rosnące w siłę spo-
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łeczności internetowe oraz wzrastający sceptycyzm 
dotyczący wpływu nowych technologii na ludzkie 
życie. Teraz czas na argument filozoficzny korzysta-
jący z refleksji George’a Bataille’a, Michela Foucaulta 
oraz Susan Sontag. Wszyscy oni – choć w różnych 
kontekstach – próbowali opisywać dynamikę histo-
rii seksualności oraz pornografii. 

Zacznijmy od pierwszego z wymienionych, które-
go śmiało można nazwać „bożkiem porno-kultury”. 
Urodzony jeszcze w XIX w. filozof i literat nie docze-
kał już czasów rewolucji seksualnej końca lat 60. po-
przedniego stulecia. Skandalista, twórca literatury 
pornograficznej, a także autor koncepcji literatury 
transgresji. Jego utwory – jak chociażby Historia 
oka opublikowana w 1928 r. – nadal mogą szokować. 
Autor wywarł duży wpływ na następne pokolenia 
znanych francuskich intelektualistów, takich jak: 
Derrida, Sartre czy wzmiankowany niżej Foucault. 

Istotą koncepcji antropologicznej Bataille’a jest 
wspomniana transgresja, czyli nieustanne dążenie 
do przekraczania ustalanych granic i społecznych 
konwenansów. Historię seksualności napędza zakaz 
oraz występowanie przeciw niemu.. Oznacza to pod-
ważanie norm obyczajowych zinternalizowanych 
uprzednio – utratę kontroli nad sobą, a więc i utratę 
podmiotowości. Najpełniej koncepcja ta realizowana 
jest przez akt płciowy. W tej optyce orgazm to „mała 
śmierć” – a seks to dążenie do śmierci. Co ciekawe, 
nie można pomyśleć transgresji bez istnienia zaka-
zów i nakazów moralnych. Człowiek bez zewnętrz-
nych imperatywów byłby pozbawiony transgresji. 
Dlatego totalnie wyzwolony seks byłby, zdaniem 
francuskiego skandalisty, po prostu niemożliwy.

W ramach tak pojmowanej seksualności właściwie 
nie ma miejsca na jakąkolwiek relacyjność. Jestem 
JA, GEORGE BATAILLE, który poprzez stosunek 
płciowy dochodzi do granicy własnego bytu, prze-
kracza siebie, czując paradoksalnie – poza granicą 
podmiotowości – pełnię własnego człowieczeństwa. 
W tak rozumianym akcie seksualnym nie ma miejsca 
na drugą osobę, na oddanie, na czułość i altruizm. 
Nie jest to żadna wysublimowana interpretacja. Ba-
taille przyznaje to wprost. Dla przykładu: „Związek 
małżeński nie pozostawia możliwości uczynienia  
z małżonki uświęconego przedmiotu pożądania”. 

Antykatolickości tej koncepcji dopełnia jeszcze jeden 
cytat: „W ramach chrześcijaństwa to co nazywam 
transgresją, nosi nazwę grzechu. Grzech jest winą, 
jest tym, co nie powinno mieć miejsca”. Właśnie 
taka jest pornografia – jest wykroczeniem przeciw-
ko czystości, manifestacją egotyzmu, jedną z nazw 
grzechu.

Przekroczenie norm? Właśnie tutaj tkwi dziś naj-
większy paradoks. Skoro 80% mężczyzn raz na ty-
dzień ogląda pornografię, to właśnie pornografia 
staje się normą. Jeśli logika historii seksualności po-
zostanie zachowana i Bataille co najmniej tutaj się 
nie myli, to jedynym przekroczeniem byłaby dzisiaj 
jakaś nowa forma pruderii. 

Michel Foucault sprowadził rozważania Batail-
le’a do historycznego konkretu. Jego zdaniem od  
XVII w. istniał w Europie system surowych zakazów 
moralnych, połączony z logiką zyskującej z wolna 
przewagę burżuazji. Przełom przyniosła freudow-
ska psychoanaliza, gdzie – wskutek jej popularno-
ści – przekraczano kolejne normy. Zaakceptowano 
związki pozamałżeńskie, ograniczono piętnowanie 
homoseksualizmu, w końcu zaczęto masowo pro-
mować antykoncepcję, znosząc z seksu „ciężar pro-
kreacyjnej wyłączności”, zaczęto też na poważnie 
analizować sferę seksualną dzieci.

Foucault przekonywał, że niezależnie od historycz-
nego czasu seksualnością, oprócz mechanizmu re-
presji, rządzi również nadpobudliwość dyskursu: bez 
względu na to, czy Kościół przymuszał do dokład-
nych spowiedzi z tzw. grzechów przeciwko czystości 
i kultem obnażania się w prawdzie przez spowied-
nikiem, czy późniejszy libertyn jawnie naigrywał się  
z parafialnej pruderii, to temat seksu (lub jego kom-
pulsywnego ograniczania) zawsze stanowił istotny 
fragment opisywania rzeczywistości. 

I znowuż: jeśli taki schemat można uznać za upraw-
niony, to mechanizm represji wciąż istnieje, ale ule-
ga odwróceniu. Represji ulegają bowiem nieliczne 
sfery wolne od dyskursu „wyzwolonego seksu”. Seks, 
jak w epoce wiktoriańskiej zakaz mówienia o seksie, 
zdominował język. Pornografizacja wszechobecnej 
kultury masowej i reklamy pochłania kolejne ob-
szary życia. Seks intymny, żeby nie rzecz bluźnier-

KONSTANTY PILAWA — NADCHODZI KONIEC ERY PORNO?
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czo – domowy, stał się oksymoronem. Manifestem 
odmienności, awangardowym radykalizmem. We-
zwaniem do transgresji. Logika historii seksualności 
pozostaje niezmienna, lecz treść buntu ulega total-
nemu przewartościowaniu.

Na koniec tego wątku Susan Sontag i jej hippisowski 
manifest, czyli Wyobraźnia pornograficzna – tekst 
powstały w przededniu seksualnej rewolucji ‘68. 
Hasła takie jak Make love, not war brzmią w tym 
kontekście dość dziwacznie. Sontag starała się do-
wartościować pornografię jako integralną część 
sztuki współczesnej. Ciekawszymi wątkami wyda-
ją się próby zdefiniowania współczesnego artysty,  
a po drugie – fizycznej miłości. Sontag powiada, że 

„nowoczesny artysta to komiwojażer sprzedający 
szaleństwo”, a także: „miłość fizyczna przypomina 
bardziej atak epilepsji niż spożywanie posiłku czy 
rozmowę”. Jakie to charakterystyczne i tak niezno-
śnie łączące się z omówionymi wyżej refleksjami 
klasyków francuskiej literatury współczesnej i psy-
choanalizy. Dodatkowo – pełna zgoda. Właśnie tak 
wygląda to współcześnie. Ale jeśli dziś normą jest 
pornografia, to kimże ma być artysta pornograficz-
ny? Najpewniej nudziarzem i epigonem. Prawdziwy 
komiwojażer szaleństwa to dziś czołobitny konser-

watysta dorysowujący roznegliżowanym billboar-
dom brakujące ubrania i napominający na deskach 
teatru o przyzwoitość. To człowiek, który walczy  
z seksem pojmowanym jako atak epilepsji na rzecz 
seksu jako intymnej rozmowy – relacji, uczucia  
i wzajemnego poszanowania. 

***

Czy to wszystko majaki „niepoprawnego konser-
watysty”? Być może, ale równie nieuprawniona 
jest argumentacja z determinizmu, według któ-
rej przyszłość może być tylko jedna i jej kształt 
wyznaczają: jeszcze więcej porno i jeszcze mniej 
związków na całe życie. Skoro epoki „seksualnej 
frywolności” przeplatają się z konserwatywnymi 
kontrewolucjami, co przyznaje nawet cytowany na 
początku ultra-liberalny Lech Nijakowski, to dlaczego  
w XXI w. miałoby być inaczej? Trudno wyrokować. 
Jednak równie problematyczne jest stwierdzenie, że 
technologia do reszty zawładnie naszą seksualnością, 
nie pozostawiając przestrzeni na pruderyjny bunt.

 

Konstanty Pilawa

współredaktor naczelny czasopisma „Pressje”. Koordynator krakowskiego  
oddziału Klubu Jagiellońskiego. Członek Klubu Jagiellońskiego.
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Feministyczna 
wojna  
o seks
 
Daria Chibner

Temat pornografii stał się kluczowy dla drugiej fali feminizmu w Sta-
nach Zjednoczonych. Do dziś kwestia porno jest w ruchu feministycz-
nym traktowana z dużą dozą rezerwy, a pewne rozstrzygnięcia na wie-
le lat sprecyzowały podejście feministek do seksualności. Czy niektóre 
z nich mogą okazać się pomocne dla oceny pornografii z bardziej kon-
serwatywnego punktu widzenia?

DARIA CHIBNER — FEMINISTYCZNA WOJNA O SEKS

PORNOGRAFICZNA DYSKRYMINACJA 

Feministyczna krytyka pornografii rozgorzała na 
dobre w latach 70. XX w., a ton całej debacie bez 
wątpienia nadawały Catharine MacKinnon i Andrea 
Dworkin. Warto przypomnieć, że wówczas przemysł 
pornograficzny przeżywał swoją złotą erę. Za ten 
stan rzeczy odpowiadała nie tylko zapoczątkowana 
przez ruch hipisowski rewolucja seksualna, lecz tak-
że postęp technologiczny oraz prawne usankcjono-
wanie dystrybucji filmów pornograficznych w USA. 
Zainteresowanych tematem historii przemysłu por-

nograficznego odsyłam do świetnie zrealizowanego 
serialu Kroniki Times Square, który daleki jest od jed-
noznacznych interpretacji tego specyficznego środo-
wiska. Stara się bowiem pokazać ciemną i brutalną 
stronę branży porno, jednocześnie podkreślając, że 
wtedy ten rodzaj „kariery” był również szansą na 
lepsze życie dla ludzi pozostających z różnych wzglę-
dów na marginesie społeczeństwa.

Oczywiście filmy dla dorosłych masowo kręcono 
również na Starym Kontynencie. Jednakże napraw-
dę wielkie pieniądze stały za regulacjami prawnymi 
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w Ameryce i to one skierowały wzrok posiadaczy ka-
pitału w stronę nieprzyzwoitego kina. Z zatęchłych, 
ukrytych przed wzrokiem społeczeństwa, obskur-
nych miejsc dla fetyszystów, wyuzdane obrazy tra-
fiły na salony. I niemal natychmiast zajęły odpo-
wiednie miejsce w popkulturze. Film Głębokie gardło  
z 1972 r. nie dość, że od razu trafił do szerokiej dys-
trybucji, grając na nosie największym hollywoodz-
kim wytwórniom, zarabiając ponad 600 milionów 
dolarów (przy kosztach produkcji nie przekraczają-
cych 25 tys. dolarów), to zalicza się go do jednego  
z największych fenomenów w historii X Muzy. Ku-
lisy jego powstania przedstawia dokument z 2005 r. 
pt. Głęboko w gardle. Jednak po jakimś czasie grają-
ca w nim aktorka, Linda Susan Boreman, stała się 
ikoną feministycznego ruchu antypornograficznego, 
walcząc zaciekle z wykorzystywaniem kobiet w sze-
roko rozumianym przemyśle pornograficznym. 

Pornografia powoli przestawała być czymś wstydli-
wym, przeznaczonym dla nieprzystosowanych do 
życia społecznego seksualnych maniaków, przera-
dzając się w jedną z powszechnie dostępnych i ak-
ceptowalnych rozrywek. Aktorzy tych specyficznych 
produkcji powoli tracili anonimowość, uzyskując 
status gwiazd. Złośliwi twierdzą, że niebagatelną 
rolę odegrał w tym wszystkim ruch feministyczny, 
który swoimi bezkompromisowymi akcjami zapew-
nił pornografii... darmową reklamę.   

Publicystyka Andrei Dworkin koncentrowała się na 
ukazywaniu dyskryminacji kobiet, będącej  podsta-
wą opisywanego przez nią systemu patriarchalnego. 
Jednakże sławę przyniosły jej prace dotykające ukry-
tych sfer przemocy seksualnej. W Pornography. Men 
possessing women  z 1981 r. zaproponowała nowe 
pojęcie pornografii jako formy wyzysku seksualnego. 
Pornografia nie była już po prostu niewinnym ma-
teriałem erotycznym, ponieważ prowadziła do nie-
bezpiecznego fantazjowania o gwałcie, promowała 
nieadekwatną, wymyśloną wizję kobiety oraz powo-
dowała zredukowanie sfery seksualnej do przestrze-
ni realizacji męskich fantazji: „Mężczyźni opisują 
pornografię jako coś psychicznego, ponieważ ich 
umysły, ich myśli, ich sny, ich fantazje, są dla nich 
bardziej realne niż ciała i życie kobiet. (…) Pornogra-
fia uosabia męską dominację. To jest DNA męskiej 
dominacji. Każda zasada seksualnej napaści, każdy 

niuans seksualnego sadyzmu, każda droga wykorzy-
stywania seksualnego, jest w nim zakodowana”.

Pornografia okazywała się więc kolejną formą spra-
wowania władzy, gdzie kobiety pozostawały na  
z góry straconej pozycji. Bez radykalnego i bez-
kompromisowego przewrotu mogły jedynie wybrać 
miejsce w wypracowanym kulturowo schemacie,  
w którym zostały sprowadzone do przedmiotu za-
spokajającego biologiczne potrzeby. Kryło się w tym 
coś więcej – rozkosz ze stosowania przemocy przez 
czynienie z planu filmowego seksualnej, jak pisała 
Dworkin, „ubojni dla kobiet”.

Według antypornograficznego nurtu feminizmu 
przemysł skierowany do dorosłych odbiorców od-
grywał znaczącą rolę w usankcjonowaniu społecz-
nego przyzwolenia na gwałt. Warunek konieczny 
wyzwolenia kobiet to całkowite wyeliminowanie 
pornografii. 

Niemniej nie należy jednak zapominać, że sytu-
acja kobiet w latach 70 w Stanach Zjednoczonych 
nie mogła być powodem do zazdrości. Wiele z nich 
zdobywało znaczącą pozycję, choć najważniejsze 
stanowiska wciąż okazywały się niedostępne. Dla 
przykładu Andrea Dworkin trafnie przewidziała 
brak nominacji dla Phyllis Schlafly do administracji 
Ronalda Reagana, pomimo jej kompetencji i zasług 
dla Partii Republikańskiej. 

Przy tym położenie kobiet o niższym statusie spo-
łecznym, zwykłych pracownic biur i tych zatrudnio-
nych w sektorze usługowym, bywało naprawdę fa-
talne. Zazwyczaj nie traktowano poważnie ich skarg  
o niestosowne zachowanie przełożonych. Podnie-
sienie problemu molestowania seksualnego kobiet,  
a także zapoznanie z nim opinii publicznej zawdzię-
czamy Catharine MacKinnon, która sformułowała 
pogląd, że napastowanie o podłożu seksualnym jest 
przejawem dyskryminacji ze względu na płeć. Argu-
mentacja zawarta w jej słynnej pracy z 1978 roku 
Sexual Harassment of Working Women: A Case of Sex 
Discrimination stała się podstawą  orzeczenia Sądu 
Najwyższego Stanów Zjednoczonych w 1986 w spra-
wie Meritor Savings Bank kontra Vinson, kiedy ka-
sjerka banku oskarżyła swojego zwierzchnika o zmu-
szanie jej do uprawiania seksu w pracy. Przed 1986 r. 
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sądy w USA nie dopatrywały się w przypadkach mo-
lestowania przejawów dyskryminacji, bowiem zakła-
dano, że zmuszanie do czynności seksualnych może 
dotyczyć każdej płci. Niemniej w tej precedensowej 
sprawie Sąd Najwyższy uznał słuszność tez Cathari-
ne MacKinnon, wskazującej na różnice między napa-
stowaniem kobiet i mężczyzn, ponieważ według niej 
molestowanie seksualne pierwszej grupy brało swój 
początek w nierównym statusie obu płci, co jeszcze 
bardziej wzmacniało tę nierówność. W sprawie Me-
ritor Savings Bank kontra Vinson Sąd ostatecznie 
uznał, że praktyki seksualnego nacisku przełożone-
go względem pracownicy  to przejaw dyskryminacji  
i przez to były niezgodne z prawem. 

Catharine MacKinnon oraz Andrea Dworkin pra-
cowały wspólnie nad feministyczną krytyką por-
nografii. Zdaniem pierwszej z nich konserwatyw-
na krytyka materiałów dla dorosłych dokonała 
nieuprawnionego uogólnienia, zaliczając wszystkie 
materiały seksualne, które miały budzić podniece-
nie, do pornografii, a przecież potrafimy odróżnić ją 
od erotyki. Erotyka zakładała równość kobiet oraz 
mężczyzn, natomiast pornografia przedstawiała 
kobiety jako osoby podporządkowane mężczyźnie, 
spełniające jego zachcianki seksualne oraz potwier-
dzające ukryte w porządku społecznym struktury 
władzy. 

Nagość bądź przedstawienie stosunku seksualnego 
samo w sobie nie muszą być złe, lecz dehumanizo-
wanie kobiet, wpisywanie je w funkcje obiektu sek-
sualnego, upokarzanego i kontrolowanego przez 
mężczyznę wzmacniało przekonanie o rzekomo 
naturalnej nierówności płci. Pornografia naruszała 
prawa obywatelskie kobiet przez ich znieważanie  
i przedstawianie w negatywnym świetle. 

W 1983 r. obie feministki na zlecenie rady miejskiej 
Minneapolis przygotowały projekt zmiany miejsco-
wego prawa antypornograficznego. Rozporządze-
nie nie delegalizowało samej produkcji materiałów  
o tematyce seksualnej, ale dawało kobietom prawo 
do pozywania firm pornograficznych oraz domaga-
nia się rekompensaty za szkody, których miały do-
znać na skutek ich rozpowszechniania. Reasumując, 
filmy dla dorosłych to de facto przykład pogwałcenia 
praw cywilnych kobiet. Rada miejska uchwaliła przy-

jęcie poprawki, lecz zawetował ją burmistrz miasta, 
ponieważ nie została dostatecznie precyzyjnie sfor-
mułowana. Inne wersje prawa Andrei Dworkin oraz 
Catharine MacKinnon przyjęły miasta Indianapolis 
oraz Bellingham, jednak ostatecznie sądy uchyliły je 
jako niekonstytucyjne. 

Projekt wywołał także ogromną burzę w samym 
środowisku feministycznym, które zaczęło być po-
strzegane jako antypornograficzny monolit, cho-
ciaż wiele przedstawicielek ruchu nie zgadzało się 
z tak jednoznaczną oceną pornografii. Co więcej, 
bezkompromisowa walka z materiałami dla doro-
słych wymagała politycznych mariaży z przedsta-
wicielami konserwatywnych ugrupowań. Burmistrz 
Indianapolis, który optował za wprowadzeniem 
prawa wymierzonego w pornografię, równocześnie 
zajadle przeciwstawiał się przyznawaniu kobietom 
jakichkolwiek specjalnych praw. Doprowadziło to 
do wewnętrznego rozłamu w obrębie ruchu femi-
nistycznego, zwłaszcza że stosowane zabiegi cen-
zorskie nierzadko prowadziły do drugiej skrajności 

– postrzegania kobiety jako niewinnej istoty, którą 
należy chronić przed szeroko rozumianą wulgarno-
ścią, obscenicznymi słowami lub zachowaniami nie 
przystającymi dobrze wychowanej damie. Dodat-
kowo inne działaczki zaczęły krytycznie postrzegać 
zachowanie Andrei Dworkin, która z jednej strony 
nie stroniła od kontrowersyjnych porównań, pod-
czas gdy z drugiej strony nie miała oporów przed 
odmówieniem udziału w debacie, jeśli przeciwniczką 
miała być feministka nie popierająca założeń pro-
jektu antypornograficznego. W pewnym momen-
cie rozmawiała już wyłącznie z przedstawicielami 
organizacji konserwatywnych, popierającymi, choć  
z innych pobudek, jej zdanie.  

FEMINIZM PROSEKSUALNY

Po pewnym czasie okazało się, że wprowadzane 
przez niektóre stany ustawy antypornograficzne 
przyczyniają się przede wszystkim do zamykania... 
księgarni feministycznych, bowiem bardzo łatwo 
było tam znaleźć treści, które podciągano pod ob-
sceniczne materiały dla dorosłych np. opowiadania 
i filmy o seksualnych związkach między kobietami. 
Powstał wówczas tzw. feminizm proseksualny, który 
niezwykle mocno oponował przeciwko identyfiko-
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waniu pornografii jako głównego czynnika dyskry-
minacji kobiet. Sprzeciwiał się również oczernianiu 
męskiej seksualności, co nie tylko prowadziło do nie-
potrzebnej radykalizacji stanowisk, lecz także odbie-
rało kobietom radość oraz satysfakcję ze stosunków 
seksualnych.     

Dlatego też Betty Dodson, uważana za jedną z pio-
nierek nowego ruchu, skoncentrowała swoją działal-
ność na warsztatach pozytywnej seksualności, gdzie 
kobiety uczyły się czerpania satysfakcji ze stosun-
ków seksualnych. Odrzucono słynną tezę Andrei 
Dworkin, że penetracja to z natury coś bolesnego 
i nieprzyjemnego. Programem edukacji seksualnej 
objęto również mężczyzn, aby w zarodku zdusić 
problem przedmiotowego traktowania partnerek 
(i partnerów) seksualnych. Właściwie poddano  
w wątpliwość kwestię uprzedmiotowienia, ponieważ 
uznano, że bycie obiektem seksualnym nie niweluje 
możliwości pozostawania pełnoprawnym i świado-
mym własnych potrzeb człowiekiem. Jeżeli samo 
przedstawienie seksu (a przecież tym właśnie była 
pornografia) uprzedmiotawia kobiety, to analogicz-
nie ten sam mechanizm zachodzi również podczas 
jego uprawiania. W takim razie wypadałoby jedynie 
założyć purytański gorset i ze wstydem odwracać 
wzrok od wszelkiej nagości. 

Rozwiązania prawne dotyczące pornografii wykorzy-
stywano często do regulowania seksualności kobiet, 
chroniąc je przed wszelką, nawet sugerowaną, ob-
scenicznością. Podobnie za niestosowne uznano in-
formowanie o środkach antykoncepcyjnych. Ochro-
na kobiet przed „niewłaściwymi rzeczami” nieraz 
przybierała kuriozalną postać. Do 1949 r. prawo sta-
nu Arkansas pozwalało kobietom zasiadać w ławie 
przysięgłych, o ile same się do tego zgłosiły, ponie-
waż podczas rozprawy mogły padać niecenzuralne 
wyrażenia. Dopiero w 1993 r. w Kanadzie zniesiono 
zakaz używania wulgarnego języka względem kobiet, 
gdyż przekonanie o potrzebie izolowania jednej płci 
od określonych słów ze względu na przypisywaną im 
szczególną wrażliwość przeczy idei równości. 

Feministki zaliczane do nurtu sex-positive wska-
zują, że radykalny ruch antypornograficzny posił-
kował się konkretnymi, wyrwanymi z kontekstu 
fragmentami filmów pornograficznych z gatunku 

sadomasochistycznego, tak jakby odgrywane przez 
aktorów sceny były np. rzeczywistymi scenami gwał-
tu. Andrea Dworkin i Catharine MacKannon jedynie 
pogłębiły lęki i wstyd kobiet, które odczuwały pod-
niecenie seksualne na widok takich obrazów. Tym-
czasem pornografia to ważny element życia zarówno 
dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Pozwala rozładować 
napięcie seksualne, uczy doznawania przyjemności 
oraz stanowi sferę niezbędnego dla ciała relaksu. Po-
nadto pracownice seksualne to nie zawsze uprzed-
miotowione ofiary, lecz kobiety świadome dokona-
nego wyboru, postrzeganego w kategoriach „ścieżki 
kariery”, co z kolei pozwala im lepiej zadbać o ich 
prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, emerytury 
oraz innych świadczeń. 

Proseksualny nurt feminizmu przeciwstawia się 
jakimkolwiek prawnym i społecznym naciskom na 
kontrolowanie dobrowolnej aktywności między 
dwiema dorosłymi osobami. Płeć i orientację sek-
sualną widzi jako produkt społeczno-kulturowy, 
określany w dużej mierze przez warunki społeczne. 
A seksualność jest naturalną siłą uprzednią wobec 
jakichkolwiek praw czy instytucji. Aczkolwiek naj-
ważniejszą sprawą pozostaje weto wobec daleko po-
suniętej cenzury, która w rzeczywistości ma pełnić 
funkcję kontrolną kobiecej seksualności. Sprzeciw 
wobec wolności słowa to nadal główny zarzut wysu-
wany wobec antypornograficznych feministek. 

Autorki takie jak wspomniane już wyżej Gayle 
Rubin i Betty Dodson, a także Laura Kipnis, Nina 
Hartley czy Inga Muscio podkreślają, że badania na 
temat szkodliwości pornografii zazwyczaj są bez-
wartościowe. Wątpliwości budzi zarówno arbitral-
ny dobór materiału źródłowego, jak i wybór grupy 
badawczej. 

Niechęć do materiałów dla dorosłych nierzadko 
wpływa na ostateczny wynik badania. Negatywne 
nastawienie wynika nie tyle z charakteru prezen-
towanych obrazów,  ile z przeświadczenia o niskim 
statusie oraz dyskusyjnej wartości takich dzieł. Nie-
które feministki mówią wprost, że taka opinia ma 
podłoże klasowe. Pornografia postrzegana jest jako 
gatunek przeznaczony dla nizin społecznych, osób 
nieprzygotowanych do normalnego, statecznego 
życia oraz prostacka rozrywka dla mas, której nic nie 
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może ani usprawiedliwić, ani magicznie przenieść 
do kategorii sztuki. W takim wypadku nie dziwi nas 
powszechne narzekanie na negatywne konsekwen-
cje oglądania tego rodzaju produkcji. Jednakże,  
z drugiej strony, przecenianie ich wpływu może 
spowodować odwrotny skutek – wykreowanie uni-
wersalnego wytłumaczenia dla każdej próby uspra-
wiedliwienia napaści na tle seksualnym. Łatwo 
zrzucić swoje negatywne postępki na to, co general-
nie budzi odrazę. Natomiast feminizm proseksual-
ny stara się pokazać pozytywne konsekwencje nie-
ograniczonego dostępu do erotycznych produkcji, 
takie jak rozładowanie agresji czy wzrost empatii. 

I CO DALEJ Z FILMAMI DLA DOROSŁYCH? 

Obecnie wydaje się, że feminizm opowiedział się 
zdecydowanie po stronie proseksualnej. Głosy 
antypornograficznych działaczek powoli stają się 
marginalne (co nie oznacza, że całkowicie znik-
nęły z feministycznego dyskursu. Wystarczy cho-
ciażby sięgnąć do prac Mai Shlayen). Sprawa nie 
jest aż tak jednoznaczna, na jaką wygląda. Mimo 
różnorodności poglądów, największą popular-
nością cieszy się stanowisko pośrednie. Z jednej 
strony współczesne feministki podkreślają wagę 
pozytywnego podejścia do własnej seksualno-
ści, która powinna być rozwijana oraz stymulo-
wana różnorodnymi materiałami, podczas gdy  
z drugiej strony nadal krytykują wizerunek kobiety  
w mainstreamowej pornografii, wyzyskiwanie pra-
cownic produkcji dla dorosłych, wskazują także na 
negatywne skutki nadużywania pornografii. 

Dodatkowo feministki przestrzegają kobiety przed 
czerpaniem inspiracji z erotycznych produkcji, 
zazwyczaj osadzających je w roli dostarczycielek 
przyjemności. Między wierszami dalej obowiązuje 
przekonanie o odmiennej wrażliwości seksualnej 
kobiet i mężczyzn. Dlatego też feministki nie tylko 
organizują festiwale wysublimowanego oraz este-
tycznego porno, promują sensualne wystawy dla 
dorosłych lub piszą opowiadania erotyczne z tzw. 
innego punktu widzenia, lecz także prowadzą sze-
roko zakrojone akcje edukacyjne, gdzie tłumaczą 
zainteresowanym, czego nie muszą robić podczas 
stosunku seksualnego, choć dana praktyka jest już 
standardem w pornograficznych produkcjach. 

Feministyczna wojna o seks od samego początku 
opierała się na dwóch skrajnościach. Pornografia albo 
była złem wcielonym, niechybnie prowadzącym do 
gwałtu bądź uprzedmiotowienia kobiet, albo okazy-
wała się zbawiennym remedium na wiele dolegliwo-
ści, potrafiła bowiem wyleczyć zarówno z oziębłości  
w łóżku, jak i z napadów agresji. Nie ma żadnych 
odcieni szarości, co kłóci się przecież z trendem do 
posiadania przez konkretne działaczki mieszanego 
zdania w tej kwestii. 

Aczkolwiek ta sprzeczność jest jedynie pozorna. War-
to zaznaczyć, że jednolitość osiąga się za pomocą łago-
dzenia najbardziej radykalnych postaw. Pornografia 
nie jest diabolicznym źródłem dyskryminacji, ale na-
leży tworzyć ją z kobiecej, bardziej wrażliwej, perspek-
tywy. Oglądanie stosunków seksualnych nie rozwiąże 
naszych wszystkich problemów, lecz wyraźna niechęć 
z pewnością świadczy o wewnętrznym konflikcie. Ba-
dania na temat szkodliwości porno nie są miarodajne, 
jednak jest coś nie tak w męskim podejściu do seksu, 
co prawdopodobnie może przełożyć się na agresyw-
ne zachowania. Wyzwolenie przez seks jest możliwe, 
choć nie w klasycznych produkcjach, przeznaczo-
nych dla szerokiego grona odbiorców. Część aktorek 
porno przyznaje się do świadomego i dobrowolnego 
wyboru kariery, lecz nie wierzymy im do końca; nie 
sposób przecież zupełnie wykluczyć klasowego bądź 
ekonomicznego podłoża ich decyzji. Feministyczne 
stanowisko, które wcześnie zostało określone jako 
mieszane, jest bardziej stanowcze i jednorodne niż 
wygląda w pierwotnym odbiorze. Pornografia? Tak, 
ale na naszych warunkach. 

PORNOGRAFIA VS EROTYKA

Czy z tej wewnętrznej walki w obrębie ściśle określo-
nego ruchu społecznego możemy wyciągnąć ogólne 
wskazówki, w jaki sposób radzić sobie z upowszech-
nieniem i wręcz z neutralnością pornografii we współ-
czesnym świecie? Z pewnością warto przyjrzeć się 
oraz zastanowić nad zachowaniem podziału na por-
nografię oraz erotykę. 

Projekty całkowitej eliminacji wszelkich produkcji dla 
dorosłych są z góry skazane na niepowodzenie. Im 
więcej negatywnych emocji wokół tematu, tym więk-
sza ciekawość i chęć sprawdzenia na własnej skórze, 
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o co tyle krzyku. Idealistyczne przekonania, że dzięki 
odpowiedniemu wychowaniu czy stosownym naci-
skom ustrzeżemy najbliższych przed sprośnościami 
również nie ma szans na powodzenie. Pornografia na 
tyle zadomowiła się w kulturze, że nadmierny sprze-
ciw odbierany jest z jednej strony jako atak na wolność 
jednostki, podczas gdy z drugiej strony jako przejaw 
niepotrzebnego fanatyzmu. Dodatkowo łatwy oraz 
trudny do skontrolowania dostęp do materiałów ero-
tycznych umożliwia każdemu (w tym dzieciom) po-
znanie naprawdę szerokiego spektrum seksualnych 
aktywności, gdzie seks ukazywany jest w określony 
sposób, czyli w ramach rozrywki zapewniającej nie-
zwykłą przyjemność bez żadnych konsekwencji.

Trzeba gruntowanie zastanowić się nad zachowaniem 
podziału na pornografie oraz erotykę, gdzie do pierw-
szej kategorii zaliczylibyśmy różnorodne wytwory, 
których głównym zadaniem jest wywołanie podnie-
cenia bez żadnych innych, dodatkowych treści. Nato-
miast druga z nich, wpisana w odpowiedni kontekst, 
mogłaby dostarczać nie tylko wrażeń estetycznych, 
lecz także pełnić istotną funkcję terapeutyczną bądź 
edukacyjną, nie koncentrując się wyłącznie na samym 
fizycznym akcie. Dodatkowo pozwoliłaby ukazać, że 
seks jest czymś więcej niż „fizyczną techniką”, nawet 
jeśli farmakologicznie usuniemy większość niechcia-
nych konsekwencji. 

Jednakże skoro nie można już zamknąć oczu i igno-
rować pewnych zjawisk, to  przynajmniej świadomie 
zdecydujmy, na co patrzymy. Krytykujmy wulgarną, 
pełną przemocy pornografię, ale nie przeciwstawiaj-
my się erotyce, która potrafi nie tylko pokazać bar-
dziej subtelną wizję stosunku seksualnego, lecz rów-
nież przekazuje określone wartości np. szacunek do 
partnera, wizję dobrego związku, metody odmawia-
nia niektórych praktyk. 

Ponadto może pozwoliłaby uporać się z nierealistycz-
nym wizerunkiem samego seksu. Pornografia próbuje 
nas przekonać, że seks uprawiają idealnie piękne oso-
by, osiągnięcie orgazmu to nic trudnego, mężczyźni 
są zawsze gotowi, każdy akt daje od razu maksimum 
przyjemności, a partnerzy wcale nie muszą się ani do-
pasować, ani niczego uczyć. Ludzie nasiąknięci taką 
wizją stosunku przeżywają wielkie rozczarowania  
w prawdziwym życiu, co nieraz przekłada się na nie-

chęć do wchodzenia w relacje z drugim człowiekiem 
na rzecz masturbacji przy ulubionym filmie porno. 
Erotyka mogłaby okazać się zarówno przydatnym 
narzędziem edukacyjnym, jak i medium pokazują-
cym różnorodne etapy seksualności człowieka, nie-
koniecznie tylko z kobiecej perspektywy. 

Kolejną kwestią wartą rzetelnego namysłu jest dba-
nie o pozytywny wizerunek intymnych relacji czło-
wieka. Seks to nie tylko grzech, przedwczesne ciąże, 
ryzyko przedmiotowego traktowania partnera, nie-
bezpieczeństwo zatracenia się w przyjemności, lecz 
także budowanie bliskości z drugą osobą, niezbędny 
element budowania rodziny, radość i rozkosz z in-
tymnej relacji oraz niezwykle istotny element życia. 

Zbytnie demonizowanie tej sfery nawet w sakra-
mentalnych związkach może prowadzić do uczucia 
niespełnienia, pojawienia się nadmiernego wstydu, 
niechęci do wchodzenia w poważne związki, a na-
wet do niemożliwości spłodzenia potomstwa. Jeże-
li przedstawiamy seks przede wszystkim jako coś 
brudnego, wstrętnego i szkodliwego, to nastawienie 
danej osoby nie zmieni się w magiczny sposób po 
ślubie. Brak odpowiedniej edukacji oraz przygotowa-
nia prowadzi często do wielkiego zawodu, a w kon-
sekwencji także do rozpadu relacji. W świetle badań 
skutkuje to również częstszym sięganiem po twardą 
pornografię, co tylko pogłębia problemy. 

Odpowiednia erotyka, którą niestety należałoby do-
piero stworzyć, jeśli nie chcemy odwoływać się do lite-
rackiej klasyki, mogłaby pokazać, że seks nie jest tak 
prosty jak oddychanie, lecz wymaga wprawy, nauki  
i spokojnego podejścia, co najłatwiej osiągnąć ze 
stałym partnerem. Natomiast wybór drogi oraz 
środków, za pomocą których uzyskamy satysfakcję 
seksualną, należy już do naszego sumienia. Rygory-
styczne zakazy często przynoszą skutek odwrotny 
do zamierzonego, a historia wielokrotnie pokazywa-
ła, że zakazany owoc smakuje najlepiej. Zdecydowa-
nie lepiej wychowywać oraz zachęcać do obcowania  
z odpowiednimi treściami, jednocześnie nie ignoru-
jąc problemów wynikających z sięgania po twardą 
pornografię. I przede wszystkim podkreślać, przy-
pominać i edukować, że seks nie wygląda tak jak  
w brutalnej i wyuzdanej jej wersji filmowej. To zu-
pełnie inne światy.
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5 mln  
mężczyzn 

w USA jest 
uzależnionych 

od porno
 
 
Z dr. hab. Mateuszem Golą rozmawia Bartosz Brzyski

„Łatwy dostęp do pornografii zmienił reguły gry, jeśli chodzi o rela-
cje. Wiele osób jest w stanie realizować swoje potrzeby seksualne bez 
partnera. Badane przez nas osoby, które szukają pomocy w związku 
z nałogowym korzystaniem z pornografii, wprost deklarują, że dla 
nich aktywność seksualna w postaci masturbacji jest istotnie przy-
jemniejsza, niż aktywność z partnerką czy partnerem”. 
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Dla jednych pornografia to przejaw wolności,  
a dla drugich nadużycie prowadzące do uzależ-
nienia. Czy zakwalifikowanie kompulsywnych za-
chowań seksualnych przez Światową Organizację 
Zdrowia jako jednostkę chorobową jest jasnym 
wskazaniem, czyja strona ma rację?  

Można przyjąć dwie skrajne postawy. Jedna prowo-
kowana jest jednoznacznie negatywną oceną moralną. 
Przy braku odpowiedniej edukacji seksualnej wiele 
osób może wtedy myśleć, że każdy przejaw aktywno-
ści autoseksualnej jest zachowaniem odbiegającym 
od normy. Jeżeli jednak za wskaźnik uznamy dane 
ilościowe, wówczas nie będzie to zgodne z rzeczywi-
stością. Z drugiej strony mamy skrajność związaną 
ze światopoglądowym liberalizmem, że wszystko 
jest dla ludzi i można tego używać bez konsekwencji.  
W tym duchu przez wiele lat twierdzono, że oglądanie 
pornografii nie może przynosić jakichkolwiek nega-
tywnych konsekwencji. Obie perspektywy są błędne. 

Norma ilościowa, zbadana na podstawie ogólnopopu-
lacyjnych badań w Stanach Zjednoczonych, wygląda 
następująco: w przedziale wiekowym 18-24 mamy 
ok. 19% osób, które deklarują, że w ogóle się nie ma-
sturbują i taki sam odsetek, które deklarują, że robią 
to przynajmniej cztery razy w tygodniu. Największa 
grupa to ok. 25%, które masturbują się kilka razy  
w miesiącu bądź co tydzień. Im bardziej przesuwamy 
się w stronę starszych grup wiekowych, tym większy 
jest odsetek osób, które tego nie robią. Wynika to 
przede wszystkim z faktu spadku naturalnego popędu.

Właśnie ta norma stanowi problem. Popularność 
pornografii nie jest generowana wyłącznie przez po-
wszechny dostęp do internetu. Ludzie często traktują 
oglądanie filmów pornograficznych oraz masturbację 
jako sposób na poradzenie sobie z własnymi pro-
blemami. Bez tego czynnika pewnie trudno byłoby 
masturbować się częściej niż 4-5 razy w tygodniu,  
a w efekcie stymulacyjnej funkcji filmów porno mamy 
przypadki osób, które potrafią robić to 10, a nawet 
15 razy dziennie. Cały czas mają do czynienia z nową, 
niekończącą się podnietą. Odnotowujemy przypad-
ki utraty pracy oraz poważnych problemów w życiu 
prywatnym – łącznie z rozpadem związku czy zanie-
dbywaniem dzieci. Właśnie wówczas mówimy o kom-
pulsywnych zachowaniach seksualnych, które zosta-

ną uznane w międzynarodowej klasyfikacji zaburzeń  
i chorób ICD-11. 

Branie pod uwagę kryterium ilościowego brzmi 
dość absurdalnie. Dochodzimy do wniosku, że 
cztery seanse pornograficzne na tydzień połączo-
ne z masturbacją są normalne…

W kryteriach diagnostycznych nie ma liczb, ponieważ 
kwestia popędu seksualnego jest kwestią indywidu-
alną i tego nie można tak skwantyfikować. Bierzemy 
pod uwagę przede wszystkim kryterium jakościowe. 
Badamy więc, jaki wpływ te zachowania mają na życie 
potencjalnie zaburzonych. Złe samopoczucie z powo-
du złamania reguły etycznej to za mało.

Jednak tutaj mamy akcent postawiony na indywi-
dualną ocenę potencjalnie zaburzonego. A co jeśli 

– jak w przypadku innych uzależnień – osoba nie 
zdaje sobie sprawy ze źródła swoich problemów?

Trudno w psychiatrii wyznaczyć jakieś precyzyjne 
granice. WHO próbuje określić próg, od którego mó-
wimy, że coś jest chorobą. Jeśli te kryteria mają obo-
wiązywać na całym świecie, to muszą brać pod uwagę 
różnice kulturowe, dlatego z samego założenia nie da 
się zbyt precyzyjnie tego określić.

Natomiast jest całe spektrum osób, które do tej pory 
nie są uzależnione, ale „piją problematycznie”, czyli 
cały czas odczuwają konsekwencje z tego powodu, 
ale też co jakiś czas potrafią nad tym zapanować.  
U niektórych to mija, u niektórych przekształca 
się w uzależnienie. I tak samo możemy powiedzieć  
o użytkownikach pornografii. Jest cała grupa, która 
nie doświadczyła przykrych konsekwencji, dla nie-
których to tylko przejściowy okres związany z dojrze-
waniem czy innej formy aktywności seksualnej, dla 
jeszcze innych jest to rozwijający się nałóg. Jednak 
w odróżnieniu do pozostałych zachowań, które mogą 
mieć charakter nałogowy, korzystanie z pornografii 
jest zachowaniem skrajnie samotniczym. W związku 
z tym, jeżeli ktoś poświęca na to dużo czasu, nawet 
kilka godzin dziennie, czy kilkanaście tygodniowo, 
to potencjalnie jest to czas, który mógłby być wyko-
rzystany na aktywności z innymi ludźmi: rozwijanie 
umiejętności społecznych, poznawanie ludzi, budo-
wanie siatki społecznej. 

Z DR. HAB. MATEUSZEM GOLĄ ROZMAWIA BARTOSZ BRZYSKI. 
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Łatwy dostęp do pornografii zmienił reguły gry, 
jeśli chodzi o relacje. Wiele osób jest w stanie re-
alizować swoje potrzeby seksualne bez partnera. 
Badane przez nas osoby, które szukają pomocy  
w związku z nałogowym korzystaniem z pornogra-
fii, wprost deklarują, że dla nich aktywność seksu-
alna w postaci masturbacji jest istotnie przyjem-
niejsza, niż aktywność z partnerką czy partnerem. 

Pornografia połączona z masturbacją często nie słu-
ży realizacji potrzeb seksualnych, ale redukcji stre-
su. Zawsze można iść z telefonem do toalety, a seks  
z partnerką jest obarczony różnymi barierami, pełni 
też inne role. Z drugiej strony, mam sporo doświad-
czenia pracy z osobami, które mówią wprost, że  
z seksem były problemy w związku od początku, 
więc pornografia pełniła rolę substytutu.

Ile osób w Polsce jest uzależnionych od porno-
grafii?

Tego jeszcze nie wiemy, ale badania są w toku. Zna-
my natomiast skalę uzależnienia w Stanach Zjed-
noczonych. Według deklaracji respondentów, to 
około 3% populacji mężczyzn.

Jak ta statystyka wypada na tle innych uzależ-
nień? 

To niepokojące dane. W przypadku hazardu liczba 
uzależnionych wynosi 1%. W USA żyje 170 mln męż-
czyzn, więc 5 mln z nich deklaruje się jako uzależnieni 
od pornografii. To jest populacja niewielkiego kraju. 
Natomiast 11% doświadcza problemów w związku  
z korzystaniem z pornografii. To daje nam kolejne  
17 milionów ludzi. Mówiąc krótko, to ogromny, rów-
nież społeczny problem. W przypadku kobiet te liczby 
są o wiele mniejsze. 1% uważa, że jest uzależniona,  
a 3% doświadcza problemów. Mimo to, skala przypomi-
na uzależnienie od alkoholu.

Jak rozumieć kategorię „doświadczenia proble-
mów z pornografią”?

Najczęściej zgłaszane problemy to negatywny 
wpływ na nastrój – ktoś czuje się źle po seansie por-
nograficznym, ale później są już bardziej obiektyw-
ne rzeczy. Negatywny wpływ na relacje społeczne, 

negatywny wpływ na relacje w rodzinie – małżeń-
skie czy z dziećmi. Kolejno: problemy z pracą za-
wodową oraz zaniedbanie edukacji i wykształcenia. 
Są to rzeczy, które można zaobserwować w miarę 
wcześnie przy regularnym oglądaniu pornografii. 
Częste korzystanie z pornografii jest sposobem na 
radzenie sobie z samotnością, stresem, presją itd. 
Jeśli taki jest powód sięgania po pornografię, to jest 
duża szansa, że będzie tego coraz więcej. Bo to tyl-
ko pogłębia problem, dając możliwość chwilowego 
oderwania. To analogiczny mechanizm właściwie 
dla każdego uzależnienia.

Mówimy przede wszystkim o osobach dorosłych. 
Mamy dokładną wiedzę na temat tego problemu 
wśród dzieci i młodzieży? 

Mało jest usystematyzowanych badań na ten te-
mat. Wiemy, że młodzież korzysta z pornografii 
bardzo często, częściej niż dorośli. 12 % chłopców 
między 12 a 14 rokiem życia ogląda pornografię 
codziennie. Badania prowadzone na terenie Au-
stralii wykazały, że młodzież oglądająca porno-
grafię jest bardziej otwarta na relacje seksualne,  
a także, że treści pornograficzne stanowią dla 
nich wzór stosunku. Częściej chociażby wybiera-
ny jest seks oralny przy przygodnych kontaktach 
seksualnych czy też dopuszczalność seksu analne-
go. U osób oglądających pornografię odnotowuje 
się też wyższy poziom wiedzy o formach antykon-
cepcji. To również negatywne zjawisko. Edukacja 
seksualna na podstawie filmów pornograficznych 
fałszuje rzeczywistość. Brakuje jednak badań pro-
wadzonych na tych samych osobach w dłuższych 
cyklach czasowych. Dlatego do końca nie potrafi-
my określić dynamiki zmian.

Na czym polega psychologiczny mechanizm tego 
uzależnienia?

Człowiek uzależniony od pornografii jest podobny 
do hazardzisty, który wierzy, że wygrana jest pew-
na, a ryzyko niewielkie. Kiedyś czynność seksualna 
wymagała dużej inwestycji czasu oraz umiejętności 
zabiegania o względy drugiej osoby. Alternatywa 
oznaczała złamanie wszelkich norm społecznych 

– np. gwałt. Teraz nie potrzeba żadnego wysiłku,  
a reakcja mózgu na orgazm jest podobna. Mamy 
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też dzisiaj do czynienia z inną pornografią niż tą 
w latach 90. Osoby uzależnione zyskują dodatkowo 
większy wachlarz stymulowania swojego nałogu 
coraz to nowymi bodźcami.

Czy pornografia ma trwałe konsekwencje dla 
naszego mózgu? A jeśli tak, to mówimy o trwa-
łych zmianach neurologicznych, czy jedynie 
zmienia się nasze funkcjonowanie, które po od-
wyku może wrócić do normy? 

Widać zmiany strukturalne w mózgu, ale one nie są 
tak poważne jak w przypadku zażywania substancji 
takich jak alkohol czy narkotyki. Dlatego porów-
nanie pornografii do kokainy czy heroiny jest nie-
uprawnione. Zmiany przypominają za to te, które 
zachodzą w mózgu hazardzisty. Mózg zaczyna ina-
czej funkcjonować. Układ dopaminergiczny zaczy-
na być bardzo wrażliwy na wszystkie te wskazówki 
bodźców erotycznych. Po pewnym czasie, w porów-
naniu do innych bodźców, zaczyna znacznie silniej 
reagować na pornografię i masturbację. W związku 
z tym inne działania coraz trudniej podejmować. 

Philip Zimbardo mówił, że dzisiejsi mężczyźni 
skupiają się głównie na grach komputerowych  
i pornografii. Czy to faktycznie duże zagrożenie 
dla współczesnych mężczyzn? 

Trudno wyobrazić sobie świat bez pornografii, tak 
samo jak trudno wyobrazić sobie świat bez gier kom-
puterowych. To powszechne dziś rozrywki. Nowe 
technologie są ściśle powiązane nie tylko ze zjawi-
skiem pornografii, ale również innymi aktywnościa-
mi nastawionymi na zaspokajanie potrzeb seksual-
nych. Dane pokazują, że w Stanach Zjednoczonych 
wśród nastolatków większa liczba osób decyduje się 
na randki typu hookup, a więc nastawionych na stosu-
nek seksualny, gdzie internet staje się pośrednikiem, 
niż na tradycyjną ich formę. To obraz współczesnej 
kultury w ogóle, w której mamy wiele rzeczy do-
stępnych na wyciągnięcie ręki, natychmiast. Kiedyś 
musieliśmy uzbierać pieniądze nawet na płytę i iść ją 
kupić do sklepu. Dziś mamy ją on-line za darmo, albo 
na Spotify. Ta przyjemność jest krótkotrwała, na-
tychmiastowa. Po chwili powraca potrzeba szukania 
czegoś nowego. To zmienia społeczeństwo. Ale to jest 
coś nieuniknionego.

Warto spojrzeć na pornografię jak na gry komputero-
we. Dostarcza przyjemności, wiele osób z tego korzy-
sta – tak jak z alkoholu. Dla sporej części będzie się to 
wiązać z ryzykiem rozwinięcia w nałóg, a wtedy może 
zrujnować życie. To pewnie nie jest więcej niż 10% 
populacji. Uważajmy z czarnowidztwem. Każdy musi 
sobie odpowiedzieć, czy to jest dla niego rozrywka 
czy ucieczka od problemów.  

Z DR. HAB. MATEUSZEM GOLĄ ROZMAWIA BARTOSZ BRZYSKI. 
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Konserwatywne 
argumenty „za”
 

Piotr Kaszczyszyn

Po jednej stronie zwolennicy katolickiego małżeństwa, hetero i homo-
seksualni zwolennicy stałych, monogamicznych związków. Po drugiej: 
hetero i  homoseksualni single z  Tindera, dla których  erotyczna rela-
cyjność oznacza wieczną zmienność partnerów. Aby ten taktyczny, 
kulturowy sojusz mógł się zawiązać, należy wprowadzić instytucję 
homoseksualnych związków partnerskich o ograniczonym w stosunku 
do małżeństw heteroseksualnych statusie prawnym. 

PIOTR KASZCZYSZYN — KONSERWATYWNE ARGUMENTY „ZA”

KRÓTKA HISTORIA HETEROSEKSUALNYCH 
ZWIĄZKÓW EROTYCZNYCH W XX WIEKU

Gdzie szukać genealogicznych korzeni współcze-
snych związków damsko-męskich? To  oczywiście 
złożona, zagmatwana i  wielowymiarowa kwestia, 
ale  warto pokusić się o  wskazanie dwóch funda-
mentalnych produktów/instytucji, które umożliwiły 
ukształtowanie się heteroseksualnej erotycznej rela-
cyjności, jaką znamy dzisiaj.

Rzecz pierwsza to antykoncepcja hormonalna w po-
staci pigułki, wprowadzona do komercyjnego użytku 
w  roku 1960. Pigułka, za  sprawą niespotykanego 
wcześniej w  historii zasięgu i  skali oddziaływania 
środka antykoncepcyjnego, doprowadziła do  zasad-
niczej zmiany kulturowej – radykalnie oddzieliła sek-
sualność od prokreacji. Otworzyło to drogę do trak-

towania seksu przede wszystkim jako narzędzia 
osiągania cielesnej przyjemności. W skrajnej postaci 
w seksie chodzi tylko o jak najlepszy orgazm. Drugi 
kulturowy game-changer to  prawna instytucja roz-
wodu, która podważyła antropologiczny model rela-
cyjności damsko-męskiej jako dozgonnego związku 
z jednym i tym samym partnerem na całe życie.

W  połączeniu z  całym szeregiem innych znaczą-
cych zmian ekonomiczno-kulturowych (opisanych 
chociażby w książce Dlaczego miłość rani Evy Illouz), 
te dwa historyczne wydarzenia pozwoliły na  po-
jawienie się trzech dominujących współcześnie 
modeli heteroseksualnych erotycznych relacji dam-
sko-męskich: singlizmu, umiarkowanej monogamii 
oraz monogamii radykalnej.

Pod  pojęciem singlizmu rozumiem takie kształ-
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towanie swojej relacyjności, które zakłada brak 
wchodzenia w  dłuższe, stałe związki, lecz  skupia-
nie się na  krótki relacjach, głównie o  charakterze 
seksualnym (patrząc stereotypowo – relacyjność 
z Tindera). W tym modelu nie ma oczywiście mowy 
o prokreacji.

Umiarkowaną monogamię można również nazwać 
konkubinatem lub życiem „na kocią łapę”. W tym 
wypadku mamy już do czynienia z pewną stałością 
(z  góry niesprecyzowaną) związku, ale  bez  jego 
instytucjonalizacji. Partnerzy pozostają w  relacji 
tak  długo, jak udaje im się utrzymać wzajemną 
seksualną/psychiczną kompatybilność, erotyczny 
pociąg, wspólne zainteresowania etc. W  związku 
umiarkowanie monogamicznym mogą pojawić się 
dzieci, ale  jako taki ma on raczej charakter „kon-
traktualny”, funkcjonuje na  zasadzie „zostaję 
w nim, póki jest mi maksymalnie komfortowo”. Eva 
Ilouz nazwała taki model „miłością refleksyjną”.

Radykalna monogamia idzie już dalej i  zakłada 
instytucjonalizację związku poprzez ślub cywilny, 
jego stałość i  stabilność, otwarcie na  prokreację 
i posiadanie potomstwa. Co kluczowe – wchodzący 
w niego ludzie podejmują wyzwanie budowania go 
aż do śmierci.

A GDZIE W TYM WSZYSTKIM JEST KATOLICKIE 
MAŁŻEŃSTWO?

Zdecydowanie najbliżej mu do monogamii radykal-
nej. Różnic jest oczywiście kilka i mają one zasad-
niczy charakter – brak „wyjścia awaryjnego” w po-
staci rozwodu, prokreacja jako istota małżeństwa, 
małżeństwo jako sakrament oraz  droga do  świę-
tości i  zbawienia małżonków. Jednak na  pozio-
mie „doczesno-socjologicznym” to  właśnie próba 
budowania stałego, dozgonnego związku mono-
gamicznego, otwartego na  przyjęcie potomstwa 
pozostaje kulturowo najbliższym partnerem dla 
katolickiego małżeństwa. Ta antropologiczno-kul-
turowa bliskość opiera się na dwóch fundamentach: 
przekonaniu, że prokreacja stanowi integralny ele-
ment związku damsko-męskiego oraz  założeniu, 
że  ludzka erotyczna relacyjność w  pełni realizuje 
się dopiero w ramach stałego, dozgonnego związku, 
a nie wiecznej zmienności partnerów.

POLITYCZNE I KULTUROWE ARGUMENTY 
ZA HOMO-ZWIĄZKAMI

Przejdźmy teraz do  homoseksualnej erotycznej 
relacyjności. Na  początek arbitralne założenie po-
rządkujące: celowo będę abstrahował od kwestii pro-
kreacji. W politycznej agendzie ruchu LGBT kwestie 
małżeństw homoseksualnych oraz adopcji dzieci są 
nierozerwalnie związane. Ja jednak pozwolę sobie 
na  polityczną naiwność i  oddzielę te zagadnienia, 
gdyż do ich rozstrzygnięcia powinny być stosowane 
różne argumentacje, wbrew spojrzeniu łączącemu te 
sprawy i dominującemu w debacie publicznej.

Przechodząc do  meritum: czy  możliwe jest za-
stosowanie wypracowanego wcześniej podziału 
heteroseksualnych modeli relacyjności do  relacji 
homoseksualnych? Co do  zasady – jak najbardziej. 
Z tej perspektywy także homoseksualna monogamia 
radykalna będzie kulturowo najbliższa katolickiemu 
małżeństwu. Tym samym możliwe jest naszkicowa-
nie nowej mapy kulturowego konfliktu. Po  jednej 
stronie połączeni taktycznym sojuszem znajdą się 
zwolennicy katolickiego małżeństwa, heterosek-
sualni radykalni monogamiści oraz  homoseksualni 
radykalni monogamiści. Po drugiej zaś hetero- i ho-
moentuzjaści singlizmu.

W tym miejscu trzeba jednak w imię intelektualnej 
uczciwości powstrzymać zbytni entuzjazm i  poczy-
nić fundamentalne zastrzeżenia. Nieprzypadkowo 
napisałem o  sojuszu tylko  taktycznym oraz  kultu-
rowym, a  nie  kulturowo-antropologicznym podo-
bieństwie homoseksualnej monogamii radykalnej 
do  katolickiego małżeństwa. Dlaczego? Dlatego, 
że na poziomie antropologicznym taki sojusz nie jest 
dziś możliwy. Zgodnie z nauczaniem Kościoła praw-
dziwa miłość erotyczna wymaga komplementarno-
ści płci. Nie wystarczy stwierdzenie, że na poziomie 
biologicznym i  psychologicznym homoseksualiści 
kochają tak samo jak ludzie hetero. Na płaszczyźnie 
antropologicznej związek homoseksualny zawsze 
pozostanie czymś niepełnym i  sprzeciwiającym się 
pełnej relacyjności erotycznej danej nam przez Boga. 
Będzie grzechem.

Skoro tak, to  po  co w  ogóle sugeruję jakiekolwiek 
budowanie aliansów? Powody są dwa. Po  pierwsze, 
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niezgoda na poziomie antropologicznym nie blokuje 
porozumienia na płaszczyźnie kulturowej. Po drugie, 
jestem przekonany, że kościelna argumentacja, ma-
jąca charakter co do  istoty teologiczno-antropolo-
giczny, nie może zostać wprowadzona do porządku 
prawnego państwa, gdyż stanowiłaby rodzaj „antro-
pologicznej przemocy” wobec tych homoseksuali-
stów, którzy nie stosują się do teologiczno-antropo-
logicznej wykładni Kościoła. W praktyce nie oznacza 
to  jednak pełnej akceptacji/afirmacji homoseksuali-
zmu, lecz  jego tolerowanie w  przestrzeni świeckiej 
i  doczesnej polityczności w  imię „antropologicznej 
wolności”.

Pisząc prościej – z perspektywy politycznej nie ma 
powodów, aby blokować tworzenie instytucji homo-
seksualnych związków partnerskich, które z  jednej 
strony będą umożliwiały formalizację radykalnej 
monogamii wśród homoseksualistów, z  drugiej 
jednak, ze  względu na  kwestię prokreacyjną i  brak 
możliwości adopcji dzieci, nie będą zrównane praw-
nie (np.  w  kontekście wspólnego rozliczenia podat-
kowego) ze statusem heteroseksualnych małżeństw 
cywilnych.

Jednocześnie trzeba podkreślić, że  zgoda na  pozio-
mie politycznym na  formalną instytucjonalizację 
związków homoseksualnych nie może oznaczać ode-
brania Kościołowi prawa do  formułowania w  deba-
cie publicznej jednoznacznie krytycznego stanowi-
ska wobec homoseksualizmu, zarysowanego wyżej. 
Nie  może być tak, że  za  zgodą na  związki partner-
skie pójdzie ideologiczna cenzura ukryta pod płasz-
czykiem rzekomej „mowy nienawiści”.

***

Czy taki sojusz kulturowy jest możliwy do zawiąza-
nia? Wątpię. Nie wątpię za to, że polityczny wymiar 
prowadzonej obecnie w  Polsce „wojny kulturowej” 
wymaga, aby dokonać formalnej instytucjonalizacji 
związków homoseksualnych. Także z  tego nieba-
gatelnego powodu, że  na  poziomie kulturowo-so-
cjologiczno-doczesnym większym problemem dla 
katolickiej wizji relacyjności jest model singlizmu, 
bez względu na to, czy w wersji hetero czy homosek-
sualnej.

PIOTR KASZCZYSZYN — KONSERWATYWNE ARGUMENTY „ZA”

 

Piotr Kaszczyszyn
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Konserwatywne 
argumenty 

„przeciw”
 
 
Michał Rzeczycki

Dyskusja o  wprowadzeniu do  polskiego porządku prawnego związ-
ków partnerskich dla homoseksualistów lub małżeństw jednopłcio-
wych nie musi wcale kręcić się wokół argumentów z woli politycznej 
samych zainteresowanych lub sprzeciwu formułowanego moralno-
-antropologicznym językiem Kościoła. Te postulaty można odrzucić, 
posiłkując się argumentacją z porządku prawa naturalnego i katego-
rii dobra wspólnego.

PO CO TWORZYMY INSTYTUCJE PRAWNE?

Moralna ocena pewnych zachowań, nie ważne czy jest 
ona pozytywna, czy negatywna, nie musi przekładać 
się na  ich formalną instytucjonalizację. Wciągnię-
cie do  danej rzeczywistości państwa, co ma miejsce 
zawsze, gdy domagamy się legalizacji lub penalizacji 
czegoś, wymaga podania racji, dla której  określone 
zachowanie czy  zjawisko winno zostać obwarowane 
prawem, a  tym samym powinno stać się przedmio-
tem publicznego zainteresowania.

Przykładem, który  powinien tutaj sporo wyjaśnić, 
jest takie zachowanie, jak kłamstwo, które raczej 
powszechnie uchodzi za  coś niemoralnego. Jed-
nak istnieje tylko  kilka obszarów życia społecznego, 
w  których  państwo ściga kłamanie z  mocy prawa. 
Gdybym  okłamał mojego  przyjaciela, postąpiłbym 
niemoralnie. Gdybym  jednak okłamał sędziego pod-
czas procesu sądowego, wówczas musiałbym się też 
liczyć z konsekwencjami prawnymi.

Myślę, że  na  tym przykładzie widać dość dobrze, 
że  istnieją takie obszary ludzkich zachowań, któ-
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re ze swojej natury mają znaczenie dla całości życia 
wspólnoty politycznej, oraz  takie, które pozostawia 
się do uregulowania ludziom w  ich prywatnych rela-
cjach codziennych.

W obu wypadkach zachowania te może łączyć wspól-
na nazwa, lecz  całą różnicę czyni kontekst. Chociaż 
okłamywanie przyjaciół jest czynem złym, to  jed-
nak nie  ma ono aż takiego znaczenia, jak kłamanie 
podczas procesu sądowego. Ten ostatni bowiem jest 
szczególnie obwarowany przepisami prawnymi, któ-
rych racją jest ochrona pewnego konkretnego dobra. 
W tym wypadku dobrem tym jest dojście do prawdy 
w procesie sądowym, co z kolei jest niezbędne, ażeby 
państwo mogło skutecznie realizować jedno ze  swo-
ich podstawowych zadań, którym  jest wymiar spra-
wiedliwości.

Powyższy przykład pokazuje, jaki sposób rozumowa-
nia powinien za każdym razem stać za decyzją, czy ja-
kąś instytucję tworzyć, czy też pewną sferę pozostawić 
poza prawnymi regulacjami. W  odniesieniu jednak 
do niektórych zagadnień pojawiają się postulaty, aże-
by stosować nieco mniej restrykcyjne kryteria.

CHCECIE INSTYTUCJONALIZACJI ZWIĄZKÓW 
JEDNOPŁCIOWYCH? ALEŻ PROSZĘ, DLA 
KAŻDEGO WEDŁUG POTRZEB!

W  artykule Konserwatywne argumenty „za” Piotr 
Kaszczyszyn opowiedział się za utworzeniem ram 
prawnych dla związków jednopłciowych. Argu-
mentacja, którą autor podpiera tak sformułowaną 
tezę, w  zasadzie sprowadza się do  prostego nihil 
obstat – nic nie  stoi na  przeszkodzie. Odnośny 
fragment jego tekstu brzmi następująco: „Pisząc 
prościej – z perspektywy politycznej nie ma powo-
dów, aby blokować tworzenie instytucji homosek-
sualnych związków partnerskich, które z  jednej 
strony będą umożliwiały formalizację radykalnej 
monogamii wśród homoseksualistów, z  drugiej 
jednak, ze względu na kwestię prokreacyjną i brak 
możliwości adopcji dzieci, nie  będą zrównane 
prawnie (np. w kontekście wspólnego rozliczenia 
podatkowego) ze  statusem heteroseksualnych 
małżeństw cywilnych”.

Przesłanką pomocniczą, która  ma wspierać taki 

krok, jest tocząca się obecnie wojna kulturowa, 
której wymogi zmuszają nas ponoć do „dokonania 
jakiejś formy instytucjonalizacji związków homo-
seksualnych”. Trzeba jasno powiedzieć, że  takie 
rozumowanie jest drogą donikąd.

Jeżeli spełnienie postulatów jakiejś (być może 
bardzo licznej) grupy społecznej miało być po-
dyktowane wyłącznie ugaszeniem konfliktu świa-
topoglądowego, to  oznaczałoby to  zaspokajanie 
wszelkich roszczeń, bez  względu na  ich treść, 
za  każdym razem, gdy  opowie się za  nimi dosta-
tecznie liczna grupa obywateli.

Ponadto wprowadzenie związków partnerskich 
w żadnym wypadku nie gwarantuje ustania wspo-
mnianej wojny kulturowej. Wciąż będą istniały 
strony sporu, a wraz z nimi ich postulaty. Po pro-
stu jedna strona będzie w  tej  walce zwycięzcą, 
a druga przegranym. Na tym bowiem polega logi-
ka wojny.

Podobnie negatywnie należy spojrzeć na  argu-
ment z braku przeszkód do  legalizacji jednopłcio-
wych związków partnerskich. Jeśli potraktować go 
bowiem jako regułę tworzenia instytucji w  ogóle, 
szybko zorientujemy się, że jest ona zbyt szeroka. 
Nie  dałoby się na  jej podstawie zrekonstruować 
powodów, dla których już istniejące instytucje zo-
stały utworzone. Sądy, parlament, urzędy, nawet 
prawa do wykonywania zawodu – wszystko to zo-
stało powołane do istnienia nie ze względu na to, 
że nikt nie widział powodu, ażeby ich do istnienia 
nie  powoływać, lecz  ze  względu na  ich funkcje 
w  ramach całości, które te organizacje miały wy-
pełniać.

Co więcej, użyty przez  Kaszczyszyna argument 
prowadzi w  prosty sposób do  przeregulowania 
państwa i tworzenia ram prawnych dla tych typów 
związków między ludźmi, które nie  są, owszem, 
szkodliwe, lecz  ich instytucjonalizacja żadnego 
istotnego dobra dla całości wspólnoty politycznej 
nie  przysporzy. Przyjaźń w  życiu ludzkim jest do-
brem ważnym i cennym, lecz jej instytucjonalizacja 
na  tej  podstawie, że  z  politycznego punktu widze-
nia nie  istnieją powody, żeby taką zmianę prawną 
blokować, byłaby krokiem cokolwiek osobliwym.

MICHAŁ RZECZYCKI — KONSERWATYWNE ARGUMENTY „PRZECIW”
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KULTUROWY ARGUMENT Z TRWAŁOŚCI ZWIĄZKÓW 
MONOGAMICZNYCH TAKŻE NIE WYSTARCZY

Nie  jest też argumentem na  rzecz instytucjonalizacji 
związków partnerskich zwrócenie uwagi na  to, że  for-
malne ramy mogłoby wspomóc istnienie stałych mono-
gamicznych związków homoseksualnych. Choć uważam, 
że to założenie jest prawdziwe, to jednak argument był-
by poprawny dopiero wówczas, gdyby zostało wykazane, 
że istnieje jakieś dobro, które ma znaczenie z punktu wi-
dzenia celów państwa. Promocja określonych sposobów 
życia jako taka żadnym argumentem nie jest.

Owszem, stabilność więzi jest czymś dobrym, jednak 
w  małżeństwie jest ona chroniona z  bardzo konkret-
nego powodu. Jest nim dobro dzieci. Ramy prawne, 
choć formalnie dają możliwość prawnego zakończenia 
relacji, istotnie pomagają scementować związek. Roz-
wód nie  następuje automatycznie, a  w  jego procedurę 
wpisana jest mediacja. Wszystko to ma miejsce z uwagi 
na podtrzymanie relacji, której trwanie leży w istotnym 
interesie dziecka.

Promocja tego sposobu życia przez  państwo ma miej-
sce z uwagi na konkretną rolę heteroseksualnej rodziny 
w  ramach wspólnoty politycznej. Jeśli państwo miało-
by promować inne sposoby życia ze względu na samą 
stabilność relacji, to  musiałoby instytucjonalizować 
przyjaźń. Owszem, relacja homoseksualna jest relacją 
erotyczną i tym od przyjaźni się różni, lecz erotyczność 
niczego istotnego tutaj nie wnosi.

TRZY FUNDAMENTALNE PRZESŁANKI DLA 
TWORZENIA INSTYTUCJI

Mam nadzieję, że udało mi się pokazać, dlaczego argu-
menty Piotra Kaszczyszyna nie są według mnie popraw-
ne. Nie oznacza to jednak, że jeśli te racje uznałem za fał-
szywe, to  nie  widzę powodu tłumaczenia się, czemu 
homoseksualnych związków partnerskich, według mnie, 
legalizować nie należy. Postaram się zatem sformułować 
stosowne kryteria, które nie  tylko pozwolą mi uzasad-
nić moje stanowisko, lecz będę dzięki nim mógł także 
wskazać, że dalsze lekceważenie niektórych postulatów 
środowisk LGBT jest po prostu niesprawiedliwe.

Otóż, za każdym razem pytanie o to, czy dane zjawisko 
lub zachowanie zdefiniować w  ramach prawa, powin-

no zostać rozpatrzone w świetle relacji pomiędzy trze-
ma elementami: 1) charakterystyką tego zjawiska lub 
zachowania; 2) dobrem, z  którym  rozpatrywany stan 
rzeczy jest związany;   3) dobrem całej wspólnoty. Aże-
by przybliżyć ten schemat rozumowania, odwołam się 
do przykładu. Rozważmy prawo do wykonywania zawo-
du lekarza.

Otrzymanie takiego uprawnienia jest możliwe tyl-
ko  wtedy, gdy  uzyska się dyplom ukończenia studiów 
medycznych (punkt 1). Istnienie zaś restrykcji prawnych 
w tym zakresie jest podyktowane tym, że zawód lekarski 
jest związany z dobrem (punkt 2) o niebagatelnym zna-
czeniu dla wspólnoty politycznej (punkt 3), tj. ze zdro-
wiem i  życiem obywateli. Wykonywanie zabiegów lub 
stawianie diagnoz przez  osoby niewykwalifikowane 
wiązałoby się ze poważnym ryzykiem dla ludzi podda-
wanych takim operacjom. W  związku z  tym państwo, 
ażeby wspomniane dobro zabezpieczyć, poddało zawód 
lekarski stosownym regulacjom.

Można na tej podstawie powiedzieć, że decyzja o doko-
naniu instytucjonalizacji zawsze musi być podyktowana 
argumentem, który  pokazuje istotny związek między 
rozważanym dobrem a dobrem wspólnym. Samo stwier-
dzenie, że nie ma przeszkód, żeby stworzenie ram praw-
nych powstrzymywać, nie  jest argumentem, żeby  te 
ramy prawne rzeczywiście stworzyć.

Może ktoś zapytać, jak ten przykład ma się do związ-
ków partnerskich? Otóż, często na poparcie tezy o ko-
nieczności legalizacji związków jednopłciowych przy-
woływano argument z równości ludzi. Zgodnie z nim 
miałoby być czymś niesprawiedliwym, że część ludzi 
cieszy się posiadaniem pewnych uprawnień, a  część 
nie. Takie rozumowanie również musi się spotkać 
z  zarzutem braku kryteriów, na  mocy których  moż-
na by stwierdzić, co należy instytucjonalizować, a co 
nie. Czy z faktu, że ludzie są, owszem, równi, wynika, 
że każdy z nas powinien mieć prawo wglądu do tajem-
nicy państwowej? Czy konieczność posiadania prawa 
do  wykonywania zawodu adwokata, żeby  podjąć się 
tej profesji, jest dyskryminująca?

Otóż, sądzę, że  nie. Ażeby dane roszczenie, które wy-
raża się w  formule „X ma prawo do  y”, mogło zostać 
spełnione, powinien istnieć związek pomiędzy konstru-
owaną normą prawną a charakterystyką wysuwającego 
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roszczenie. Dobrze obrazuje to   przykład z  prawem 
do wykonywania zawodu lekarskiego, które danej oso-
bie przysługuje na  mocy posiadania określonych cech, 
w  tym wypadku cechy bycia lekarzem, poświadczonej 
stosownym dyplomem. Czy zaś dane roszczenie należy 
instytucjonalizować, to już jest pytanie o to, czy dobro, 
z którym domniemane uprawnienie jest związane, po-
siada ważność dla całej wspólnoty politycznej.

Główny problem z  legalizowaniem związków partner-
skich polega na  tym, że  z  punktu widzenia ich funk-
cjonalności w  ramach dobra wspólnego taka zmiana 
prawna jest bezprzedmiotowa. Głównym powodem, dla 
którego państwo interesuje się rodziną, jest demografia. 
Dobrem, które heteroseksualny związek wnosi do dobra 
wspólnego, jest bowiem potomstwo. Związek homosek-
sualny z definicji takiego wkładu mieć nie może.

Zostawiam tutaj na  marginesie wszelkie uwagi katoli-
ków, czy związek erotyczny dwóch mężczyzn lub dwóch 
kobiet jest godziwy. Jak to  próbowałem przedstawić 
na początku tego tekstu, nie ma bezpośredniego związ-
ku między oceną moralną jakiegoś aktu a prawem sta-
nowionym. Konkretne rozstrzygnięcie będzie bowiem 
zależało od wykazania, że dane dobro, o które toczy się 
spór, ma znaczenie publiczne. W  moim przekonaniu, 
relacja homoseksualna z  żadnym publicznie istotnym 
dobrem związana nie jest. Wszelkie płynące z niej korzy-
ści zamykają się bowiem w gronie osób, które ją tworzą. 
Tym samym uważam, że  legalizacja związków homo-
seksualnych partnerskich jako równoprawnych lub po-
dobnych w  prawach do  małżeństw heteroseksualnych 
jest niesprawiedliwa. Suum cuique tribuere – każdemu 
to, co mu się należy. Równouprawnienie jest należne tyl-
ko wtedy, gdy ten, komu nowe prawa mają zostać przy-
znane, jest w stanie wnieść do dobra wspólnego równo-
rzędny wkład, jak ten, komu już do tej pory odpowiednie 
prawa przysługiwały.

CO ZROBIĆ Z WYJĄTKAMI OD REGUŁY?

Oczywiście, takie postawienie sprawy może sprowo-
kować wysunięcie kilku możliwych zarzutów, na któ-
re chcę już w tym miejscu odpowiedzieć. Po pierwsze, 
mógłby ktoś zapytać, czy z przedstawionej powyżej 
argumentacji wynika, że prawa do małżeństwa nale-
ży odmówić także osobom bezpłodnym? Skoro taka 
para z uwagi na chorobę nie  jest w stanie mieć po-

tomstwa, więc ich związek też nie ma funkcjonalne-
go znaczenia dla państwa. Chociaż wydaje się, że ten 
zarzut jest mocny, to jednak można, moim zdaniem, 
udzielić na niego przekonującej odpowiedzi.

1. Heteroseksualne pary bezdzietne

Na gruncie prawa naturalnego, którym tutaj się po-
sługuje, norma prawna zawsze odnosi się do tego, co 
stanowi istotę rozważanego fenomenu (por. punkt 
1). Tak jak to miało miejsce na przykładzie z prawem 
do  wykonywania zawodu lekarza, natura danego 
zjawiska jest warunkiem koniecznym, ażeby zdanie 
wyrażone w normie prawnej było prawdziwe. Muszę 
tutaj zastrzec, że  wbrew potocznym skojarzeniom 
przymiotnik „naturalny” znaczy tu tyle, co istotny 
lub będący jakimś na mocy definicji. Związki prawa 
naturalnego z naturą w znaczeniu biologicznym są 
czysto przygodne i zależne od (sic!) natury rozważa-
nego przedmiotu.

Wracając do dyskutowanego kazusu – pytanie o  re-
lację między parami heteroseksualnymi, które cier-
pią na  bezpłodność a  przysługiwaniem im prawa 
do małżeństwa jest klasycznym pytaniem o wyjątek 
w  ramach obowiązującej normy prawnej. Na  grun-
cie prawa naturalnego różnica między taką parą 
a związkiem osób homoseksualnych polega na tym, 
że  w  wypadku bezpłodnego mężczyzny i  bezpłod-
nej kobiety ich stan ma charakter przypadłościowy. 
Tymczasem para dwóch mężczyzn dzieci mieć nie bę-
dzie z powodu samej istoty ich związku, a nie z po-
wodu przygodnych okoliczności, takich jak choroba. 
Ponieważ norma prawna ma odnosić się do natury 
danego zjawiska lub zachowania, to  bezpłodnej pa-
rze prawo do małżeństwa przysługuje, gdyż ich stan 
jest im dany z przypadku, a nie z definicji. O parze 
homoseksualnej tego samego powiedzieć nie można.

Gdyby  komuś powyższa argumentacja wydała się 
mało przekonująca, wspomogę się jednym kazusem. 
Zostańmy przy prawie do  wykonywania zawodu le-
karza. Gdy rozważa się kwestię wyjątków w prawie, 
nieuchronnie musi paść pojęcie kontratypu, czy  ta-
kiej okoliczności, którą wyłącza karną bezprawność 
czynu. Chociaż wykonywanie operacji i  zabiegów 
jest zarezerwowane dla osób posiadających upraw-
nienia lekarskie, sąd prawdopodobnie uniewinniłby 
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studenta V roku medycyny, który  mając do  dyspo-
zycji narzędzia wykonał drobny zabieg na kimś, kto 
był w stanie zagrożenia życia. Właśnie dobro, które 
znajdowało się   w takich okolicznościach na  szali, 
zaważyłoby na  tym, ażeby wspomnianego studen-
ta nie  karać. Mimo to  zachodzenie takich sytuacji 
nie skłania ustawodawcy do zmiany ogólnej normy, 
że tylko osoba mająca prawo do wykonywania zawo-
du lekarza może podejmować się zabiegów i  opera-
cji. Zatem istnienie jakiegoś rodzaju zdarzeń, które 
wymykają się określonej normie prawnej, nie musi 
prowadzić do zmiany tej normy. Podobnie rzecz mia-
łaby się w  odniesieniu do  kazusu z  bezpłodnością, 
której występowanie nie znosi zasady, że tylko pary 
heteroseksualne mają prawo do małżeństwa.

2.Pary homoseksualne oraz in vitro i adopcja

Kolejnym możliwym zarzutem jest odwołanie się 
do  in vitro, dzięki któremu  para homoseksualna 
mogłaby mieć dzieci, a więc spełniłaby warunek po-
siadania potomstwa jako wkładu w dobro wspólne. 
Na  takie dictum można odpowiedzieć następująco. 
W takim wypadku dziecko na świat nie przychodzi 
na  świat dzięki parze homoseksualnej, lecz  dzięki 
osobie trzeciej, która jest, odpowiednio, albo matką-

-surogatką albo dawcą nasienia. Tym samym zwią-
zek homoseksualny jako taki wciąż nie  jest płodny 
i nie ma wkładu w dobro wspólne. Podobnie ma się 
rzecz w  przypadku adopcji. Dziecko adoptowane 
nie  jest dzieckiem pary homoseksualnej. Zatem po-
wyższa konkluzja pozostaje w mocy.

PRAWNE UŁATWIENIA DLA PAR 
HOMOSEKSUALNYCH

Ostatni argument na rzecz legalizacji homoseksual-
nych związków partnerskich, który chcę tutaj rozwa-
żyć, polega na zwróceniu uwagi na istniejący rozdź-
więk między stanem prawnym a praktyką społeczną. 
Otóż, instytucja związku partnerskiego pozwoliłaby 
parze homoseksualnej na  prowadzenie stabilnego 
życia. Tymczasem obecny stan rzeczy powoduje, 
że homoseksualiści motywowani presją środowisko-
wą często wchodzą w małżeństwo heteroseksualne. 
Zjawisko to opisywała na przykład Barbara Pietakie-
wicz w artykule  Gdy gej się żeni.

Trwanie w  takiej relacji jest dla geja lub lesbijki 
sprzeczne z  naturą ich orientacji i  niejednokrotnie 
zmusza ich do  okłamywania swojego partnera. In-
nymi słowy, jest to trwanie w życiu nieszczęśliwym. 
Przerwanie tej  sytuacji jest możliwe jedynie po-
przez instytucjonalizację relacji homoseksualnych. 
Na  tak  postawiony zarzut można odpowiedzieć, 
że  nie  jest prawdą, że  instytucja związku partner-
skiego jest jedynym możliwym wyjściem.

Na  gruncie dotychczasowych rozważań zgoda 
na  związek partnerski jest nie  możliwa z  uwagi 
na  wynikający z  jego natury brak wkładu w  dobro 
wspólne. Nie zmienia to jednak faktu, że powaga sy-
tuacji, o której w tym argumencie mowa, w zupełno-
ści wystarcza, ażeby państwo przedsięwzięło jakieś 
działania. Powinny one polegać, w moim przekona-
niu, dokładnej lustracji uprawnień, które mają przy-
sługiwać heteroseksualnemu małżeństwu z  uwagi 
na jego funkcję, i oddzieleniu ich od tych, które z tą 
funkcją nie mają związku.

Dobrym przykładem jest tutaj wspólne rozliczanie 
się lub prawo do wizyt w szpitalach. Stworzenie wa-
runków prawnych do  wyznaczania osoby, z  którą 
chce się wspólnie rozliczać, jest korzystne nie  tyl-
ko  dla homoseksualistów. Jest to  również znaczą-
ce ułatwienie dla osób samotnych lub takich, które 
po  prostu mieszkają ze  sobą razem, choć nie  łączy 
ich żadna relacja erotyczna. Rezerwowanie takiej 
możliwości tylko dla małżeństw heteroseksualnych 
jest z punktu widzenia dobra wspólnego, moim zda-
niem, bezcelowe. Nie jest to przecież ulga na dzieci. 
Podobnie ma się rzecz z odwiedzinami w szpitalach. 
Stworzenie możliwości sporządzenia listy osób, któ-
re mają prawo mnie odwiedzić w trakcie mojej hospi-
talizacji jest bardzo dużym ułatwieniem zwłaszcza 
dla tych osób, których rodzina albo zmarłą albo po-
zostaje poza zasięgiem.

Tak  czy  inaczej, dzięki odłączeniu szeregu upraw-
nień, które nie  mają istotnego znaczenia dla poli-
tycznej funkcji instytucji rodziny, można stworzyć 
przestrzeń pozainstytucjonalną dla osób homosek-
sualnych, w której istnieją warunki do prowadzenia 
stabilnego życia. Oczywiście, podniesiony w  argu-
mencie problem nie sprowadza się wyłącznie do tego, 
co może dać, na  przykład, wspólne rozliczanie się. 
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Dlatego można rozważyć stworzenie przez państwo 
sieci telefonów zaufania lub możliwości kontak-
tu z  psychologiem. O  tych postulatach była mowa 
w  odniesieniu do  Warszawy w  warszawskiej karcie 
LGBT+. Ponieważ walka z  przemocą jest obowiąz-
kiem państwa, być może warto część postulatów 
ze wspomnianej rozszerzyć na całość terytorium RP.

ŚW. AUGUSTYN NA ZAKOŃCZENIE WYWODU

Sednem tego tekstu nie jest wdawanie się w logikę woj-
ny kulturowej lub obrony tradycyjnych wartości. Istotą 
naszkicowanej tutaj teorii politycznej jest w pierwszym 
rzędzie znalezienie kryteriów, dzięki którym będzie wia-
dome, dlaczego i na  jakiej podstawie pewne instytucje 
budować; które roszczenia są słuszne, a które nie.

Na pewno nie można tolerować dłużej sytuacji, w któ-
rej  udaje się, że  osób homoseksualnych nie  ma, a  ich 
problemy nie  istnieją. Takie rozumowanie nie  ma nic 
wspólnego z  namysłem nad  stworzeniem sprawiedli-
wego ładu politycznego. Uważam jednak, że dokładnie 
z tego samego powodu nie można bez należytych pod-
staw spełniać każdego postulatu, który zgłoszą środowi-
ska LGBT lub jakiekolwiek inna grupa.

Oczywiście, ktoś mógłby powiedzieć, że przedstawiony 
tutaj pogląd jest nieprawdziwy, bo państwo jest jedy-
nie tworem umownym, a  jednostki powinny mieć jak 
najwięcej swobody, żeby wchodzić ze sobą w te relacje, 
które uznają za dogodne. Taką wizję najlepiej skwitował 

św. Augustyn: „Wyzute ze sprawiedliwości państwo, czyż 
nie jest bandą rozbójniczą? Bo i banda jest małym króle-
stwem. Tam przecież szajka ludzi także podlega rządom 
dowódcy, jest skrępowana umową społeczną i  podług 
pewnych praw umówionych dzieli się zdobyczą” (Pań-
stwo Boże, ks. IV, rodz. IV).
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Nie ustępuj 
póki możesz. 

Katolik 
wobec LGBT

 
 
Konstanty Pilawa

Polska debata publiczna przekroczyła granicę pretensjonalnej i ma-
nichejskiej retoryki. Przemoc symboliczna już nam nie  wystarcza, 
teraz używamy pięści i  rzucamy kamieniami. W  kontekście wyda-
rzeń z Białegostoku nakaz katolickiej polityczności jest jasny: potę-
piaj przemoc. Jednocześnie, w słusznym odruchu wstydu za głupotę 
współwyznawców, nie rezygnuj jednak z dogmatu i otoczenia insty-
tucjonalnego zbliżonego do katolickich ideałów.
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SKOK W OTCHŁAŃ WIARY

Na  początku Katechizm Kościoła Katolickiego 
(KKK). Cytuję fragmenty bez  użycia cudzysło-
wu, bo jak zauważył Giorgio Agamben, najczęściej 
używa się go po  to, aby podeprzeć swoje poglądy 
jakimś autorytetem, a  jednocześnie zaznaczyć, 
że to nie MOJE OSOBISTE, ale pasujące w kontekst 
i  co najwyżej właściwe słowa. Tymczasem powoły-
wanie się na dogmat nie pozwala na dystans. W dog-
mat należy wierzyć lub go odrzucić. Dlatego tekst, 
który zaczyna się od Katechizmu i jasnej deklaracji 
autora, jest konfesyjny, a  więc  skierowany przede 
wszystkim do katolików i bazujący na prawdzie po-
chodzącej z Objawienia.

Według Kościoła homoseksualizm to  poważne ze-
psucie (tak, to  określenie pojawia się w  KKK). Ho-
moseksualne akty są zaś ze  swojej wewnętrznej 
natury nieuporządkowane, a  więc  grzeszne i  złe. 
Są także sprzeczne z  prawem natury, pozbawiają 
bowiem seksualność możliwości współtworzenia 
nowego życia. Z drugiej jednak strony, wobec osób 
z takimi skłonnościami katolicy oraz wszyscy ludzie 
dobrej woli są zobowiązani nie tylko do okazywania 
szacunku i tolerancji, ale i współczucia oraz czułości. 
Kościół nie odrzuca homoseksualistów. Ich głęboka 
skłonność jest krzyżem, który muszą nieść, ale dzię-
ki kształtowaniu nawyku wstrzemięźliwości mogą 
oni, za pośrednictwem łaski, dążyć do doskonałości 
etycznej.

Nauczanie Kościoła jest wyzwaniem rzuconym no-
woczesności. Szczególnie to  dotyczące szóstego 
przykazania idzie w poprzek rzeczywistości późnego 
modernizmu. Idea nierozwiązywalnego sakramentu 
małżeństwa staje ością w  gardle preferowanemu 
dziś w  kulturze modelowi relacji seksualnych rzą-
dzonych potrzebami samorealizacji, przyjemności 
i  indywidualnego spełnienia. Nieograniczony do-
stęp do antykoncepcji i pornografii również pozosta-
je w napięciu z doktryną, bowiem wraz z nierządem 
i rozwiązłością „dobra” te uznawane są przez katoli-
ków za wykroczenia przeciwko czystości.

Dlatego postępowanie w  imię wymienionych zasad 
wymaga postawy, którą metaforycznie za Sørenem 
Kierkegaardem możemy określić mianem „skoku 

w otchłań wiary”. Doktryna nakazuje bowiem, aby 
z  własnej, nowoczesnej powierzchowności wyzbyć 
się jej koronnych atrybutów spójnie skatalogowa-
nych pod hasłem seksualnego wyzwolenia. Pozostać 
w sprzeczności z otoczeniem, a  jeśli trzeba to i ma-
nifestować tę odmienność. Oto nakazy płynące z Ka-
techizmu.

JEST GORĄCO, BĘDZIE JESZCZE CIEPLEJ 

Nie trzeba być teologiem, żeby stwierdzić, iż wybiór-
cze cytowanie przywołanych punktów 2357-2359 
KKK dotyczących homoseksualizmu to  wyjątkowo 
bezczelny i  nieuczciwy zabieg. Na  chorobę wybiór-
czości, żeby  rzecz nazwać możliwie najdelikatniej, 
cierpią dziś niestety obie strony katolickiej debaty 
publicznej („katolickiej” coraz częściej niestety tyl-
ko z nazwy). Jedna, której reprezentantem jest cho-
ciażby „Gazeta Polska”, podkreśla niemal wyłącznie 
zepsucie i  nieuporządkowanie, druga – popierana 
przykładowo przez „Magazyn Kontakt” – współczu-
cie i czułość. Tymczasem Kościół ani homoseksuali-
stów nie potępia, ani też nie afirmuje ich skłonności.

Spór toczący się na  zewnątrz tych środowisk jest 
jeszcze ostrzejszy, czego byliśmy świadkami w  Bia-
łymstoku w  ostatnią sobotę. Na  Podlasiu lekcewa-
żenie dogmatu nie  kończyło się na  świadomym 
przymykaniu oka. Przekroczenie granicy przemo-
cy symbolicznej   na rzecz pięści i  kamieni jest nie-
wątpliwie niepokojącą prognozą tego, co czeka nas 
pod  koniec lata i  na  początku jesieni. Znajdujemy 
się przecież dopiero w środkowej fazie kampanii wy-
borczej o  najwyższą, polityczną stawkę. Już widać, 
że spory światopoglądowe będą w niej dominowały. 
Wśród nich prym wiodą kwestie związane z  seksu-
alnością i nic nie wskazuje na to, aby miało się coś 
zmienić.

Ciąg wydarzeń układa się od marca w spójną całość. 
Najpierw byliśmy świadkami awantury związanej 
z  progresywnymi postulatami „Wiosny” oraz  war-
szawską Deklaracją LGBT+ w  ramach politycznej 
wojenki o to, kto jest w Polsce bardziej liberalno-le-
wicowy. Następnie, po  premierze filmu Sekielskich, 
wybuchnął bolesny i  trudny dla Kościoła skandal 
związany z pedofilią wśród księży. Całkiem niedaw-
no Trybunał Konstytucyjny wydał kontrowersyj-
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ny dla wielu wyrok dotyczący zasadności odmowy 
świadczenia usług przez sławnego już drukarza z Ło-
dzi, który nie chciał wykonać zamówienia sprzeczne-
go z  jego światopoglądem. Dotyczyło to oczywiście 
materiałów promujących społeczność LGBT. Chwilę 
później cała Polska emocjonowała się zwolnieniem 
pracownika IKEI, który powołując się na Biblię, na-
ruszył politykę firmy. Dwa dni temu natomiast do-
szło w Białymstoku do aktów wandalizmu i agresji 
w trakcie marszu równości, gdzie „obrońcy chrześci-
jańskiej cywilizacji” pobili m.in. 14-latkę.

Kampania zdaje się dopiero rozkręcać, a  tymcza-
sem już na  3 miesiące przed  wyborami wyobraźnia 
polityczna Polaków zapędzona została do  rozhiste-
ryzowanego, retorycznego tańca. Wśród krzyków 
i awantur umyka nam istotność tego konfliktu. Warto 
wśród dyskryminujących nalepek, „pluszowego kato-
licyzmu”, jawnie anty-katolickich prowokacji, a nawet 
pięści i kamieni popatrzeć na to wszystko z nieco in-
nej i ośmielam się twierdzić, że ważniejszej perspekty-
wy. Dziś, w kontekście wydarzeń z Białegostoku, któ-
re przekraczają retoryczną limes, wypada, by polscy 
katolicy zadali sobie pytanie: Jak ich polityczność po-
winna funkcjonować w środowisku coraz to bardziej 
intensywnego sporu o światopogląd?

HIPERTROFIA RETORYCZNA

Zanim jednak udzielimy odpowiedzi na  tak  po-
stawione pytanie, warto wyjaśnić trzy kwestie. 
Po  pierwsze, większość polskich komentatorów 
życia publicznego zwykło używać nieadekwatnego 
języka do  opisu polityki z  naszego krajowego po-
dwórka. Dlatego prawdziwy obraz rzeczywistości 
jest często zniekształcony na potrzeby interesów po-
litycznych tego lub innego medium. Nie wiemy dziś 
tak naprawdę, czy z perspektywy społecznej istotne 
są spory o związki partnerskie, aborcję czy klauzulę 
sumienia. Dowiemy się dopiero po wyborach. To one 
będą weryfikowały skalę, z jaką narzucanie narracji 
przyjęło się wśród obywateli.

Ma to  związek z  ogólną tendencją zauważoną już 
jakiś czas temu przez  medioznawców. Mowa tutaj 
o  dwóch komplementarnych procesach: mediatyza-
cji polityki oraz  polityzacji mediów. Ich efekt spro-
wadza się do zacierania granic między dziennikarza-

mi i politykami. Wszyscy zdają się grać w tę samą grę. 
Narzędziem pracy obu zawodów jest język, jednak 
przestał być ich znakiem rozpoznawczym. Mamy 
jasno zdefiniowany dyskurs, ale  coraz trudniej zlo-
kalizować intencję jego twórców i  użytkowników. 
Ponadto publicyści zatracili niemal w  całości zdol-
ność spoglądania z góry na życie polityczne, co jak 
się wydaje, przez  długi czas stanowiło o  specyfice 
tej profesji.

Po  drugie, w  polskim kontekście te ogólnocywili-
zacyjne zmiany natrafiły na  bardzo podatny grunt. 
Nasza kultura polityczna od dawna cierpi na zjawi-
sko hipertrofii retorycznej. Pod płaszczykiem pozor-
nego radykalizmu, języka przesyconego emocjami, 
barwnością epitetów, inwektyw i oskarżeń o zdradę 
kryła się już u schyłku I RP polityczna niezdolność 
do  rozwiązywania realnych problemów. Tematy za-
stępcze często dominowały nad  poważną dyskusją 
dotyczącą reformowania chorego państwa.

Dziś jest podobnie. Zamiast kłócić się o sprawy stra-
tegiczne, pierwszym tematem kampanii są związki 
partnerskie, polska nietolerancja lub, z drugiej stro-
ny, obrona polskości przed  ideologią LGBT i  szar-
żującym lewactwem. Kwestie światopoglądowe 
do tej pory były bodaj ostatnim polem, na które nasi 

„praktycy agonu” nie wchodzili zbyt intensywnie. Po-
wodem takiego stanu rzeczy była pewna polityczna 
kalkulacja. Sądzono, że  opieranie sporu o  najbar-
dziej wrażliwe kwestie światopoglądowe nie tyle bę-
dzie niszczące dla wspólnoty, ale po prostu nie ma 
szansy prawdziwie rezonować wśród wyborców. 
Z jakiegoś przecież powodu jak do tej pory nie mie-
liśmy do czynienia z polityczną siłą, która na retory-
ce homoseksualnej i proaborcyjnej uzyskałaby jakiś 
mocno satysfakcjonujący wynik. Pojedynczy przy-
kład stanowi oczywiście Ruch Palikota, który w wy-
borach parlamentarnych w 2011 r. nieznacznie prze-
kroczył 10%, ale przecież i Palikot ogłosił polityczną 
śmierć już po jednej kadencji.

Teraz się to  zmienia, bowiem wszystkie partie 
opozycyjne, za  wyjątkiem PSL-u, w  jakimś stopniu 
dążą do  podważenia istniejącego statusu quo. Poja-
wienie się nowej, młodszej lewicy oraz  podążanie 
za  tendencjami legalizacyjnymi, które od  ponad  
20 lat obserwujemy Europie Zachodniej, to dwie naj-
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istotniejsze przesłanki, które niemalże siłą inercji 
zadecydowały o zmianie strategii politycznej partii 
Grzegorza Schetyny.

Po trzecie w końcu, co wynika z dwóch poprzednich 
punktów, zmiana dyskursu na  bardziej radykalny 
i bardziej wykluczający jest wystarczającą przesłan-
ką, aby obudzić resztę niezideologizowanych katoli-
ków z  politycznej drzemki. Hipertrofia retoryczna, 
choć nie dotyczy realnej polityki, przynosi realne 
polityczne konsekwencje. A te, chcąc nie chcąc, będą 
dotykać nas wszystkich.

HIPERTROFIA MORALNOŚCI

Przejdźmy zatem do  odpowiedzi na  pytanie do-
tyczące powinności, jakie wynikają z  katolickiego 
imperatywu działania publicznego w  obecnej sytu-
acji. Otóż model ten nierozerwalnie połączony jest 
z  dwoma trudnymi do  pogodzenia horyzontami: 
najwyższymi standardami etycznymi narzucanymi 
przez  wyznawaną wiarę oraz  sytuacyjnie zdefinio-
wanym interesem politycznym. Oba punkty najpeł-
niej uwidaczniają się w światopoglądowych sporach, 
które w obliczu trwającej kampanii wyborczej stają 
się coraz bardziej natrętne.

Etyka chrześcijańska jest maksymalistyczna. Wzy-
wa do podążania za jasno zdefiniowanym modelem 
dobrego życia. Model ten zawsze realizowany jest 
w  społeczeństwie działającym w  logice instytucji. 
Polacy nie  są już jednak społeczeństwem wyłącz-
nie katolickim. Pewien obecny, choć niewidoczny 
fundament wspólnoty, jaką przez całe wieki był Ko-
ściół, zaczyna kruszeć. Jako społeczeństwo ulegamy 
sekularyzacyjnej presji. Niemniej katolicyzm nadal 
pozostaje na poziomie deklaratywnym najsilniejszą 
narracją spajającą społeczeństwo, a  na  poziomie 
prawnym uobecnia się poprzez konserwatywne, 
w  porównaniu do  innych państw, prawo dotyczące 
aborcji czy mniejszości seksualnych.

Obecnie jesteśmy świadkami pierwszej kampanii 
wyborczej, która  te napięcia zauważa i  wykorzy-
stuje, co zależnie od  wyniku wyborczego może 
oznaczać albo  zaostrzenie już obowiązującego pra-
wa, albo  jego mniej lub bardziej rewolucyjną zmia-
nę. W takiej sytuacji polityczny katolik, niezależnie 

od  preferencji partyjnych, powinien przyjąć zacho-
wawczą strategię. Skoro obowiązujący status quo 
jest zbliżony do katolickiej wrażliwości światopoglą-
dowej, to katolicy powinni robić wszystko, aby taki 
stan rzeczy utrzymać.

I to nie tylko z tego powodu, że po prostu nam do ta-
kich rozwiązań bliżej, ale  również dlatego, że  nie-
zmieniane od dawna prawo przez bardzo długi okres 
zapewniało względną stabilność, przenosząc główne 
osi sporu na inne płaszczyzny politycznego uniwer-
sum. Tym samym rygory maksymalistycznej etyki 

– na tyle, na ile to możliwe – znajdują swoje potwier-
dzenie w  konkretnej sytuacji politycznej. W  per-
spektywie doczesnej jednak rozwiązania te nigdy 
nie będą w pełni zgodne z nakazami Boga i tradycji. 
Oznaczałoby to wówczas realizację ideału Królestwa 
Bożego na Ziemi, które zgodnie z doktryną nastanie 
dopiero „u kresu czasów”.

NIE USTĘPOWAĆ, PÓKI MOŻNA

Żeby sprowadzić te nieco abstrakcyjne rozważania 
do  konkretu, najlepiej posłużyć się przykładem. 
Z  perspektywy katolickiej polityczności w  obec-
nej sytuacji wprowadzenie związków partnerskich 
czy  nawet cywilnych małżeństw dostępnych dla 
homoseksualistów nie  może zostać uznane za  roz-
sądne. Dopóki sytuacja tego nie  wymaga, katolik 
nie  może rezygnować z  politycznej konkretyzacji 
swojej absolutystycznej etyki.

Ktoś może oczywiście zarzucić, że  regulacje sprzy-
jające katolikom jednocześnie dyskryminują homo-
seksualistów, którzy  na  mocy swojego światopo-
glądu mają prawo do  pełnoprawnego bycia razem 
i  korzystania ze  wszelkich uprawnień gwaranto-
wanych dzięki ideałowi świeckiego państwa. Odpo-
wiadam: oczywiście, że mają prawo. Jednakże nowe 
uprawnienia w ramach funkcjonowania demokracji 
zdobywa się dzięki uzyskaniu mandatu politycznego. 
Rodząc się i żyjąc w konkretnej sytuacji politycznej, 
trzeba liczyć się z nierzadko wykluczającym głosem 
większości.

Polityka w perspektywie nierozstrzygalnych sporów 
o  światopogląd w  dobie demokracji skazana jest 
na  agon, na  twardą walkę o  możliwość jak najpeł-
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niejszego realizowania ideału dobrego życia w prze-
strzeni publicznej. Ta walka jest tak samo charakte-
rystyczna dzisiaj dla katolików, jak i  zwolenników 
środowiska LGBT. Habermasowskie wyobrażenie 
o  deliberatywnej wspólnocie politycznej, która  po-
mimo nawet radykalnej różnorodności jest w stanie 
dojść w  każdej sprawie do  optymalnych rozwiązań, 
czyli rozwiązań niedyskryminujących żadną gru-
pę, zakłada istnienie jednego modelu racjonalności. 
Modelu, który będzie odpowiadał wszystkim uczest-
nikom debaty. Dziś śmiało możemy powiedzieć, 
że  takie rozumowanie obarczone jest sporą dozą 
idealizmu. To  błędna perspektywa, bowiem oddala 
nas od  rzeczywistej polityczności, która  w  obrębie 
niezaprzeczalnego imperatywu zakazującego użycia 
form przemocowych napędzana jest przez konflikt 
różnych modeli dobrego życia.

Jeśli reprezentacja polityczna pozwoli na  wprowa-
dzenie związków partnerskich, małżeństw homo-
seksualnych czy liberalizacji prawa antyaborcyjnego, 
to  katolicy, podobnie jak dzisiaj mniejszości sek-
sualne, nie  zrezygnują z  walki o  możliwość realizo-
wania wspólnotowego modelu etycznej egzystencji. 
Jeśli natomiast polityczny mandat na to nie pozwoli, 
pozostanie katolikom organizacja prowokacyjnych 
pochodów. Wszystko jednak w  obrębie systemu, 
a więc legalnie i bez użycia przemocy.

 

Konstanty Pilawa

współredaktor naczelny czasopisma „Pressje”. Koordynator krakowskiego  
oddziału Klubu Jagiellońskiego. Członek Klubu Jagiellońskiego.
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Stanowisko 
Kongregacji 
Nauki Wiary 

Joseph Ratzinger

Różne kwestie dotyczące homoseksualizmu były w ostatnim czasie wie-
lokrotnie poruszane przez Ojca Świętego Jana Pawła II i odpowiednie 
dykasterie Stolicy Apostolskiej. Chodzi bowiem o  zjawisko moralnie 
i  społecznie niepokojące, także w  tych krajach, w  których  nie  nabie-
ra jakiegoś szczególnego wymiaru z punktu widzenia rozporządzenia 
prawa. Budzi natomiast większy niepokój w krajach, które już zalega-
lizowały albo zamierzają zalegalizować związki homoseksualne.

JOSEPH RATZINGER — STANOWISKO KONGREGACJI NAUKI WIARY

ISTOTA I NIEODZOWNE PRZYMIOTY MAŁŻEŃSTWA

Nauczanie Kościoła o małżeństwie i o komplementar-
ności płci podejmuje prawdę wskazaną przez  prawy 
rozum (recta ratio) i jako taką przyjętą przez wszystkie 
wielkie kultury świata. Małżeństwo nie  jest jakimkol-
wiek związkiem między osobami. Zostało ono usta-
nowione przez  Stwórcę w  swej istocie, zasadniczych 
właściwościach i  celach. Żadna ideologia nie  może 
pozbawić ludzkiego ducha pewności, że  małżeństwo 
istnieje tylko  między dwiema osobami różnej płci, 
które przez wzajemne osobowe oddanie, im właściwe 

i wyłączne, dążą do  jedności ich osób. W ten sposób 
udoskonalają się wzajemnie, by  współpracować z  Bo-
giem w  przekazywaniu i  wychowaniu nowego życia 
ludzkiego.

Prawda naturalna o  małżeństwie została potwierdzo-
na przez  Objawienie zawarte w  tekstach biblijnych 
o stworzeniu, będących również wyrazem pierwotnej 
mądrości człowieka, w  której  daje się słyszeć głos sa-
mej natury. Istnieją trzy podstawowe elementy stwór-
czego planu dotyczącego małżeństwa, o którym mówi 
Księga Rodzaju.
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Przede wszystkim człowiek, obraz Boga, został stwo-
rzony „mężczyzną i niewiastą” (Rdz 1, 27). Mężczyzna 
i kobieta są sobie równi jako osoby i dopełniają się jako 
odrębne płci. Płciowość z jednej strony należy do sfery 
biologicznej, z drugiej zaś, zostaje wyniesiona w stwo-
rzeniu ludzkim na  nowy poziom – osobowy, na  któ-
rym ciało i duch się jednoczą.

Poza tym małżeństwo zostało ustanowione 
przez Stwórcę jako forma życia, w której realizuje się 
wspólnota osób związana z  pełnieniem aktów płcio-
wych. „Dlatego mężczyzna opuszcza ojca swego i mat-
kę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się 
jednym ciałem” (Rdz 2, 24).

Wreszcie, Bóg zechciał powierzyć temu związkowi 
mężczyzny i kobiety szczególne uczestnictwo w swym 
dziele stwórczym. Dlatego pobłogosławił mężczyznę 
i  niewiastę tymi słowami: „Bądźcie płodni i  rozmna-
żajcie się” (Rdz 1, 28). W planie Stwórcy komplemen-
tarność płci i  płodność należą więc  do  samej natury 
instytucji małżeństwa.

Co więcej, związek małżeński mężczyzny i  kobiety 
został wyniesiony przez Chrystusa do godności sakra-
mentu. Kościół naucza, że  małżeństwo chrześcijań-
skie jest znakiem przymierza Chrystusa z Kościołem 
(por.  Ef   5, 32). To chrześcijańskie znaczenie małżeń-
stwa nie umniejsza głęboko ludzkiej wartości związku 
małżeńskiego mężczyzny i  kobiety, ale  ją potwierdza 
i umacnia (por. Mt 19, 3-12; Mk 10, 6-9).

Nie istnieje żadna podstawa do porównywania czy za-
kładania analogii, nawet dalekiej, między związkami 
homoseksualnymi a  planem Bożym dotyczącym mał-
żeństwa i rodziny. Małżeństwo jest święte, natomiast 
związki homoseksualne pozostają w  sprzeczności 
z  naturalnym prawem moralnym. Czyny homoseksu-
alne bowiem „wykluczają z  aktu płciowego dar życia. 
Nie  wynikają z  prawdziwej komplementarności uczu-
ciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie będą mogły 
zostać zaaprobowane”.

W  Piśmie Świętym stosunki homoseksualne „są 
potępione jako poważna deprawacja… (cf. Rz  1, 24-
27; 1 Kor 6, 10; 1 Tm 1, 10). Ten sąd Pisma Świętego 
nie  uprawnia do  stwierdzenia, że  wszyscy dotknięci 
tą nieprawidłowością, mają tym samym winę osobi-

stą; świadczy jednak, że  akty homoseksualizmu są 
wewnętrznie nieuporządkowane. Taką samą ocenę 
moralną znajdujemy u wielu pisarzy chrześcijańskich 
pierwszych wieków i została ona jednoznacznie przyję-
ta przez Tradycję katolicką.

Niemniej według nauczania Kościoła, mężczyźni i ko-
biety o skłonnościach homoseksualnych „powinni być 
traktowani z  szacunkiem, współczuciem i  delikatno-
ścią. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek 
oznak niesłusznej dyskryminacji”. Takie osoby są 
wezwane, tak  jak inni chrześcijanie, do  życia w  czy-
stości. Ale skłonność homoseksualna jest „obiektyw-
nie nieuporządkowana” i  czyny homoseksualne „są 
grzechami pozostającymi w  głębokiej sprzeczności 
z czystością”.

POSTAWY WOBEC PROBLEMU ZWIĄZKÓW 
HOMOSEKSUALNYCH

Wobec zjawiska związków homoseksualnych, faktycz-
nie istniejących, władze cywilne przyjmują różne po-
stawy: czasem ograniczają się do tolerowania tego zja-
wiska; niekiedy zgłaszają propozycje legalizacji takich 
związków, pod  pretekstem zapobieżenia – w  odnie-
sieniu do niektórych praw – dyskryminacji osoby, któ-
ra współżyje z osobą tej samej płci; w niektórych przy-
padkach popierają nawet równouprawnienie związków 
homoseksualnych i  małżeństw we  właściwym tego 
słowa znaczeniu, nie  wykluczając uznania zdolności 
prawnej do starania o adopcję dzieci.

Tam gdzie państwo przyjmuje politykę faktycznej tole-
rancji, nie pociągającej za sobą ustawodawstwa, które 
byłoby wyraźnym zalegalizowaniem takich form życia, 
należy właściwie rozróżnić poszczególne aspekty za-
gadnienia. Sumienie moralne wymaga, aby w każdym 
przypadku, być świadkami pełnej prawdy moralnej, 
której przeciwstawiają się zarówno akceptacja stosun-
ków homoseksualnych, jak niesprawiedliwa dyskrymi-
nacja osób o skłonnościach homoseksualnych. 

Należy zatem postępować w  sposób dyskretny i  roz-
tropny, mając na  uwadze, przykładowo, następujące 
cele: ujawnić ewentualne instrumentalne czy  ideolo-
giczne wykorzystanie tej  tolerancji; wyrazić jedno-
znacznie niemoralność tego typu związków; przypo-
mnieć państwu o  konieczności utrzymania zjawiska 
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w granicach, tak by nie stanowiło ono zagrożenia dla 
moralności społecznej i, przede wszystkim, nie  nara-
żało młodych pokoleń na błędne koncepcje płciowości 
i  małżeństwa, co pozbawiłoby je koniecznej ochrony 
i przyczyniłoby się, ponadto, do rozszerzania się same-
go zjawiska. Tym, którzy w imię tej tolerancji chcą po-
dejmować działania na rzecz przyznania określonych 
praw osobom homoseksualnym współżyjącym ze sobą, 
należy przypomnieć, że tolerowanie zła jest czymś zu-
pełnie odmiennym od aprobowania i legalizowania zła.

W  wypadku prawnego zalegalizowania związków ho-
moseksualnych bądź zrównania prawnego związków 
homoseksualnych i  małżeństw wraz z  przyznaniem 
im praw, które są właściwe temu ostatniemu, koniecz-
ne jest przeciwstawienie się w  sposób jasny i  wyrazi-
sty. Należy wstrzymać się od  jakiejkolwiek formalnej 
współpracy w  promowaniu i  wprowadzaniu w  życie 
praw tak  wyraźnie niesprawiedliwych, a  także, jeśli 
to możliwe, od działania na poziomie wykonawczym. 
W tej materii każdy może odwołać się do prawa odmo-
wy posłuszeństwa z pobudek sumienia.

ARGUMENTY RACJONALNE PRZECIWKO 
LEGALIZACJI PRAWNEJ ZWIĄZKÓW 
HOMOSEKSUALNYCH

Zrozumienie racji, powodujących konieczność przeciw-
stawienia się w ten sposób instancjom starającym się 
o  zalegalizowanie związków homoseksualnych wyma-
ga kilku specyficznych uwag etycznych różnych w swej 
naturze.

W PORZĄDKU ODPOWIADAJĄCYM PRAWEMU 
ROZUMOWI (RECTA RATIO)

Zadanie prawa cywilnego jest niewątpliwie bardziej 
ograniczone niż prawa moralnego, a  prawo cywilne 
nie może wchodzić w konflikt z prawym rozumem (recta 
ratio) bez utraty tym samym mocy wiążącej dla sumie-
nia. Każde prawo ustanowione przez ludzi ma rację bytu 
jako prawo na tyle, na ile jest zgodne z naturalnym pra-
wem moralnym, uznawanym przez prawy rozum (recta 
ratio), i  na  ile respektuje w  szczególności niezbywalne 
prawa każdej osoby. Ustawodawstwa przychylne związ-
kom homoseksualnym są sprzeczne z  prawym rozu-
mem, ponieważ udzielają gwarancji prawnych analogicz-
nych do  tych, jakie przysługują instytucji małżeństwa, 

związkom między dwiema osobami tej samej płci. Bio-
rąc pod uwagę wartości, które się z tym wiążą, państwo 
nie może zalegalizować takich związków bez uchybienia 
swemu obowiązkowi promowania i ochrony zasadniczej 
instytucji dla dobra wspólnego jaką jest małżeństwo.

Można by zapytać, w jakim sensie może być przeciwne 
dobru wspólnemu rozporządzenie, które nie  nakazu-
je żadnego szczególnego zachowania, a  ogranicza się 
do  prawnego uznania faktycznej rzeczywistości, któ-
ra  pozornie wydaje się nie  powodować niesprawiedli-
wości wobec nikogo. W tym względzie należy rozważyć 
przede wszystkim różnicę istniejącą między zachowa-
niem homoseksualnym jako zjawiskiem prywatnym, 
a tym samym zachowaniem jako relacją społeczną praw-
nie przewidzianą i zaaprobowaną, włącznie z nadaniem 
jej rangi jednej z instytucji systemu prawnego. 

Ten drugi przypadek nie tylko jest o wiele poważniejszy, 
ale przybiera zasięg o wiele większy i głębszy, przez co 
prowadziłby do  zmian całego porządku społecznego, 
które okazałyby się sprzeczne z  dobrem wspólnym. 
Prawa cywilne są zasadami ukierunkowującymi życie 
człowieka w  łonie społeczności, ku dobru albo  ku złu. 

„Odgrywają rolę bardzo ważną, a  czasem decydującą 
w procesie kształtowania określonej mentalności i oby-
czaju”. Formy życia i  wzory w  nich wyrażone nie  tyl-
ko kształtują zewnętrznie życie społeczne, ale prowadzą 
do modyfikowania w nowych pokoleniach zrozumienia 
i oceny zachowań. Zalegalizowanie związków homosek-
sualnych powodowałoby zatem przysłonięcie niektó-
rych fundamentalnych wartości moralnych i dewaluację 
instytucji małżeństwa.

W PORZĄDKU BIOLOGICZNYM 
I ANTROPOLOGICZNYM

W  związkach homoseksualnych brakuje całkowicie 
elementów biologicznych i  antropologicznych mał-
żeństwa i rodziny, które mogłyby być racjonalną pod-
stawą dla zalegalizowania prawnego takich związków. 
Nie są one w stanie zapewnić odpowiednio prokreacji 
i  trwania rodzaju ludzkiego. Ewentualne posłużenie 
się środkami udostępnionymi przez  ostatnie odkry-
cia w dziedzinie sztucznego zapłodnienia, poza tym 
że  wiążą się z  poważnym uchybieniem szacunkowi 
należnemu godności ludzkiej, nie  zmieniłyby bynaj-
mniej tej ich nieadekwatności.

JOSEPH RATZINGER — STANOWISKO KONGREGACJI NAUKI WIARY
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W związkach homoseksualnych jest też całkowicie nie-
obecny wymiar małżeński, który stanowi formę ludzką 
i  uporządkowaną relacji płciowych. Są one rzeczywi-
ście ludzkie tylko wtedy i tylko na tyle, na ile wyrażają 
i  umacniają wzajemne wsparcie płci w  małżeństwie 
i pozostają otwarte na przekazywanie życia.

Jak pokazuje doświadczenie, brak dwubiegunowości 
płciowej stwarza przeszkody w  normalnym rozwoju 
dzieci ewentualnie włączonych w  takie związki. Bra-
kuje im doświadczenia macierzyństwa albo  ojcostwa. 
Włączenie dzieci do  związków homoseksualnych 
na drodze adopcji oznacza w rzeczywistości dokonanie 
przemocy na  tych dzieciach w  sensie, że  wykorzystu-
je się ich bezbronność dla włączenia ich w środowisko, 
które nie  sprzyja ich pełnemu rozwojowi ludzkiemu. 
Oczywiście takie postępowanie byłoby poważnie nie-
moralne i  pozostawałoby w  jawnej sprzeczności z  za-
sadą uznaną także przez Konwencję międzynarodową 
ONZ o  prawach dzieci, według której  najważniejszą 
wartością, którą trzeba chronić, jest w każdym wypad-
ku dobro dziecka, będącego istotą słabszą i bezbronną.

W PORZĄDKU SPOŁECZNYM

Społeczność swe przetrwanie zawdzięcza rodzinie 
opierającej się na  małżeństwie. Nieuniknioną konse-
kwencją legalizacji prawnej związków homoseksual-
nych jest podważenie definicji małżeństwa, przez  co 
staje się ono instytucją, która, w swej naturze prawnie 
uznanej, traci zasadnicze odniesienie do  aspektów 
związanych z heteroseksualnością, jak na przykład za-
danie prokreacji i wychowania. Jeśliby z punktu widze-
nia prawnego małżeństwo między dwiema osobami 
odmiennych płci zostało uznane tylko za jedno z moż-
liwych małżeństw, koncepcja małżeństwa uległaby ra-
dykalnej zmianie, z poważną szkodą dla dobra wspól-
nego. Stawiając związki homoseksualne na  tej  samej 
płaszczyźnie prawnej co małżeństwo albo  rodzinę, 
państwo działa arbitralnie i wchodzi w konflikt z wła-
snymi obowiązkami.

Dla poparcia legalizacji związków homoseksualnych 
nie  można przywoływać zasady szacunku i  niedys-
kryminacji wobec każdej osoby. Bowiem czynienie 
różnic między osobami albo  odmowa uznania praw-
nego czy  przyznania pewnego świadczenia społecz-
nego nie  są dopuszczalne tylko  wtedy, gdy  pozostają 

w  sprzeczności ze   sprawiedliwością. Nieprzyznanie 
statusu społecznego i prawnego małżeństwa formom 
życia, które nie są i nie mogą być małżeńskimi, nie prze-
ciwstawia się sprawiedliwości, ale  przeciwnie, jest 
przez nią wymagane.

Nie można powołać się w sposób racjonalny również 
na  zasadę słusznej autonomii osobistej. Inną jest 
rzeczą to, że  pojedynczy obywatele mogą swobodnie 
zajmować się działalnością, dla której  żywią zaintere-
sowanie, oraz że działania te generalnie mieszczą się 
w powszechnym prawie cywilnym do wolności; zupeł-
nie inną zaś jest to, że działania, które nie wnoszą zna-
czącego ani pozytywnego wkładu w rozwój osoby i spo-
łeczności, miałyby otrzymać od  państwa specyficzne 
i określone uznanie prawne. Związki homoseksualne 
nie  realizują, nawet w  najdalej idącej analogii, zadań, 
ze  względu na  które małżeństwo i  rodzina zasługu-
ją na właściwe i specyficzne uznanie prawne. Istnieją 
natomiast słuszne racje, by stwierdzić, że takie związki 
są szkodliwe dla prawidłowego rozwoju społeczności 
ludzkiej, szczególnie jeśli dopuściłoby się do  wzrostu 
ich efektywnego wpływu na tkankę społeczną.

W PORZĄDKU PRAWNYM

Jako że pary małżeńskie mają za zadanie zagwaranto-
wanie następstwa pokoleń, a zatem wyraźnie przyczy-
niają się dla dobra publicznego, prawo cywilne nadaje 
im znaczenie instytucjonalne. Związki homoseksualne 
natomiast nie wymagają szczególnej uwagi ze strony 
ustawodawstwa prawnego, ponieważ nie  odgrywają 
wspomnianej roli dla dobra wspólnego.

Nie  jest słuszna argumentacja, według której  zalega-
lizowanie prawne związków homoseksualnych jest 
rzekomo konieczne dla zapobieżenia sytuacji, w  któ-
rej współżyjący homoseksualiści straciliby, ze względu 
na  sam fakt ich współżycia, rzeczywiste uznanie ich 
powszechnych praw, które mają jako osoby i jako oby-
watele. W  rzeczywistości, mogą oni zawsze odwołać 
się – jak wszyscy obywatele na podstawie swej prywat-
nej autonomii – do powszechnego prawa do ochrony 
sytuacji prawnych wspólnego interesu. Stanowi nato-
miast poważną niesprawiedliwość poświęcenie dobra 
wspólnego i słusznego prawa rodziny w celu uzyskania 
dóbr, które mogą i muszą być gwarantowane w sposób 
nie szkodzący całemu organizmowi społecznemu.
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POSTAWY POLITYKÓW KATOLICKICH WOBEC 
USTAWODAWSTWA PRZYCHYLNEGO ZWIĄZKOM 
HOMOSEKSUALNYM

Jeśli wszyscy wierni mają obowiązek przeciwstawienia 
się zalegalizowaniu prawnemu związków homoseksu-
alnych, to  politycy katoliccy zobowiązani są do  tego 
w  sposób szczególny, na  płaszczyźnie im właściwej. 
Wobec projektów ustaw sprzyjających związkom ho-
moseksualnym trzeba mieć na  uwadze następujące 
wskazania etyczne.

W przypadku, gdy po raz pierwszy zostaje przedłożony 
Zgromadzeniu ustawodawczemu projekt prawa przy-
chylny zalegalizowaniu związków homoseksualnych, 
parlamentarzysta katolicki ma obowiązek moralny wy-
razić jasno i publicznie swój sprzeciw i głosować prze-
ciw projektowi ustawy. Oddanie głosu na rzecz tekstu 
ustawy tak szkodliwej dla dobra wspólnego społeczno-
ści jest czynem poważnie niemoralnym.

W  przypadku, kiedy parlamentarzysta katolicki ma 
do czynienia z prawem przychylnym związkom homo-
seksualnym już ustanowionym, musi on przeciwstawić 
się w możliwy dla siebie sposób i uczynić publicznym 
swój sprzeciw: chodzi o należyte świadectwo prawdzie. 
Jeśli nie byłoby możliwe całkowite uchylenie rozporzą-
dzenia prawnego tego typu, odwołując się do wskazań 
zawartych w  Encyklice  Evangelium vitae, „postąpiłby 
słusznie, udzielając swego poparcia propozycjom, któ-
rych celem jest ograniczenie szkodliwości takiej ustawy 
i zmierzających w ten sposób do zmniejszenia jej nega-
tywnych skutków na płaszczyźnie kultury i moralności 
publicznej”, pod warunkiem że będzie „jasny i znany 

wszystkim” jego „osobisty absolutny sprzeciw” wobec 
praw tego rodzaju i  że zostanie zażegnane niebezpie-
czeństwo zgorszenia. Nie oznacza to, jakoby w tej ma-
terii ustawa bardziej restrykcyjna mogła być uważana 
za prawo sprawiedliwe albo przynajmniej dopuszczal-
ne; przeciwnie, chodzi raczej o słuszną i obowiązkową 
próbę dążenia do przynajmniej częściowego zniesienia 
niesprawiedliwego prawa, gdy jego całkowite uchylenie 
nie jest w danym momencie możliwe.

ZAKOŃCZENIE

Kościół naucza, że  szacunek dla osób homoseksual-
nych nie może w żadnym wypadku prowadzić do apro-
bowania zachowania homoseksualnego albo do zalega-
lizowania związków homoseksualnych. Wspólne dobro 
wymaga, aby prawa uznawały, popierały i  chroniły 
związki małżeńskie jako podstawę rodziny, pierwszej 
komórki społeczeństwa. Prawne uznanie związków 
homoseksualnych albo  zrównanie ich z  małżeń-
stwem oznaczałoby nie  tylko  aprobatę zachowania 
wewnętrznie nieuporządkowanego i  w  konsekwencji 
uczynienie go modelem dla aktualnego społeczeństwa, 
ale też zagubienie podstawowych wartości, należących 
do wspólnego dziedzictwa ludzkości. Kościół nie może 
nie bronić tych wartości ze względu na dobro ludzi i ca-
łej społeczności.

Niniejsze stanowisko pochodzi z roku 2003, a jego orygi-
nalny tytuł brzmi „Uwagi dotyczące projektów legalizacji 
związków między osobami homoseksualnymi”.

JOSEPH RATZINGER — STANOWISKO KONGREGACJI NAUKI WIARY
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Liberalny  
język 
uprawnień 
jest do 
wyrzucenia
 

Michał Rzeczycki 

Język praw podmiotowych używany współcześnie jako dominujący 
sposób artykułowania postulatów politycznych prowadzi do prze-
kształcenia sfery publicznej w przestrzeń wykluczających się intere-
sów i roszczeń, gdzie jedno „prawo do abc” można skontrować tylko 
drugim „prawem do xyz”. Wyjściem z tej politycznej ślepej uliczki jest 
– a jakże by inaczej! – powrót do tradycji prawa naturalnego. 

MICHAŁ RZECZYCKI — LIBERALNY JĘZYK UPRAWNIEŃ JEST DO WYRZUCENIA
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Język uprawnień (the language of rights) lub inaczej 
praw podmiotowych jest dziś, jak się wydaje, abso-
lutnie dominującym sposobem formułowania prawd 
moralnych oraz narzędziem proponowania zmian 
politycznych. Wystarczy przejrzeć prasę codzienną, 
publicystykę i kodeksy, by szybko znaleźć tam takie 
zwroty jak: prawo do życia, prawa człowieka, prawo 
do wykonywania zawodu, prawo do szczęścia, prawo 
do uczuć religijnych, prawo do godnego wynagro-
dzenia, prawo do własnego ciała, prawo do wolności 
słowa… Rzecz jasna, wszystkie te uprawnienia dzie-
lą się na różne kategorie. Jedne z nich są bardziej 
podstawowe, inne mniej. 

Nie zmienia to jednak faktu, że niekiedy trudno 
uzyskać odpowiedź na pytanie, skąd takie lub inne 
uprawnienie pochodzi? Co jest jego źródłem? Jakie 
kryteria zastosować, gdy uprawnienia wchodzą ze 
sobą w konflikt, jak na przykład wtedy, gdy na jed-
nej szali stawiamy wykluczające się ze sobą prawa 
do wolnego słowa oraz prawo do bycia wolnym od 
mowy nienawiści? I wreszcie warto zapytać, czy jest 
to język, który rzeczywiście w pełni opisuje prze-
strzeń moralnego namysłu człowieka? Wydaje mi 
się, że każde z tych pytań rodzi poważne trudności 
dla tego sposobu mówienia, który - trzeba to nad-
mienić - jest ściśle związane z określoną teorią poli-
tyczną i wizją człowieka. 

CZTERY KATEGORIE PRAW PODMIOTOWYCH

Idąc za amerykańskim prawnikiem Wesleyem 
Hohfeldem, prawa podmiotowe można podzielić 
na cztery kategorie. Pierwszą z nich są wolności (li-
berties) bądź przywileje (privileges), przy czym oba 
terminy są tutaj zamienne. Uprawnienie jest przy-
wilejem zrobienia czegoś wtedy, gdy nie istnieje 
obowiązek wykonania tej czynności. Inaczej mówiąc, 
posiadam prawo podmiotowe z tej kategorii wte-
dy i tylko wtedy, gdy nie zostało nałożone na mnie 
stosowne zobowiązanie. Możliwość podniesienia  
z ziemi kamienia jest moim przywilejem wtedy i tyl-
ko wtedy, gdy nie mam obowiązku podniesienia tego 
kamienia. 

Kategoria druga to roszczenia (claims). Źródłem 
roszczenia jest powzięte względem mnie zobowią-
zanie. Najklarowniejszy przykład, który tłumaczy tę 

zależność, to kazus pracownika najemnego, wobec 
którego pracodawca jest zobowiązany uiszczać za-
płatę za wykonaną pracę. Pracownik ma tym samym 
roszczenie względem pracodawcy. 

Do trzeciej kategorii praw podmiotowych należą te 
uprawnienia, które nazywamy albo władzami albo 
pełnomocnictwami (powers). Taki rodzaj uprawnie-
nia definiuje się następująco: ktoś posiada pełno-
mocnictwo wówczas, gdy posiada zdolność uchylenia 
własnego bądź cudzego uprawnienia. Przykładem 
takiego pełnomocnictwa jest moje uprawnienie do 
wpuszczenia do domu mojego sąsiada, co zakłada 
zgodę na odstąpienie od mojego wyłącznego prawa, 
żeby nikt obcy nie wchodził na mój teren. 

Wreszcie ostatnim rodzajem uprawnienia, które 
opisał Hohfeld jest immunitet (immunities). W tym 
wypadku mamy do czynienia z antonimem pełno-
mocnictwa. Ktoś posiada bowiem immunitet wtedy 
i tylko wtedy, gdy nie jest w stanie uchylić swojego 
bądź cudzego uprawnienia. Dobrym przykładem ta-
kiego immunitetu jest prawna niezdolność rządu do 
odebrania mi prawa do wyrażania moich poglądów, 
gdyż takie działanie byłoby niezgodne z Konstytucją 
RP (art. 54).

Wyżej opisany podział na cztery kategorie służy 
przede wszystkim osiągnięciu precyzji pojęciowej, 
dzięki której istnieje szansa na uniknięcie poten-
cjalnych nieporozumień lub błędnych rozumowań. 
Jednak mimo różnic, które zostały tu zarysowane, 
śmiem twierdzić, że wszystkie przykłady Hohfelda 
można zredukować do roszczenia, które w zależ-
ności od kontekstu będzie roszczeniem czynnym 
(wykonanie działania) lub biernym (zaniechanie 
działania). Dla przykładu, o przywileju można po-
wiedzieć, że jest to roszczenie do nienaruszania mo-
jej autonomii w odniesieniu do tych przedmiotów, 
w stosunku do których nie ciąży na mnie zobowią-
zanie. Oczywiście, ktoś mógłby zgłosić tutaj zarzut, 
że zabieg, po który sięgnąłem, jest obosieczny. Pa-
rafraza działa bowiem w obie strony. Potrzebny jest 
zatem dodatkowy argument. Sądzę, że można go 
wydobyć z samej teorii, która ma wskazywać, jaka 
jest funkcja praw, a także z liberalnej wizji państwa, 
która nierozerwalnie jest złączona z językiem praw 
podmiotowych. 
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DWIE TEORETYCZNE PRÓBY WYJAŚNIENIA 
POCHODZENIA PRAW PODMIOTOWYCH

Istnieją dwa konkurencyjne stanowiska, które 
pozwalają wyjaśnić funkcję uprawnień. Pierwsze  
z nich, które możemy nazwać teorią wolicjonalną, 
określa jednostkę jako swego rodzaju małego su-
werena. Przykład polityczny dobrze tłumaczy sens 
tego stanowiska. Przyjmijmy, że suwerenem jest król,  
a skoro tak, to wydawanie rozkazów przez podda-
nych będzie uprawnione wtedy i tylko wtedy, gdy 
król się na to zgodzi. Wówczas to monarcha warun-
kowo przekazuje część władzy nad czymś danej gru-
pie poddanych, a dzięki temu mogą oni prawomocnie 
rozkazywać w ramach powierzonego sobie obszaru 
władzy. Można powiedzieć, że suwerenność króla, 
czyli jego wyłączne prawo do rządzenia, nakłada na 
poddanych obowiązek do nieingerowania w spra-
wowanie rządów bez zgody króla. Można to też ująć 
jeszcze inaczej, że prawo króla do rządzenia kontro-
luje zarazem cudze zobowiązania, w tym wypadku 
zobowiązania do niewtrącania się w rządzenie. 

Analogicznie ma się rzecz w odniesieniu do wolicjo-
nalnej interpretacji praw podmiotowych. Moje prawo 
do korzystania z jakiegoś przedmiotu lub działania  
w jakiejś sferze nakłada na innych ludzi odpowiednie 
zobowiązanie do niekorzystania z tego przedmiotu 
lub nieingerowania w tę sferę. Brzmi to bardzo abs-
trakcyjnie, dlatego odwołam się znów do przykładów. 

Rozważmy prawo własności do komputera, na któ-
rym właśnie piszę ten tekst. Skoro mam do niego pra-
wo własności, to moje uprawnienie automatycznie 
nakłada na innych zobowiązanie, aby nie korzystali 
z mojego komputera bez mojej zgody. Tak samo jak 
suwerenny król ma wyłączne prawo do rządzenia,  
a więc decydowania o tym, kogo do rządów dopuścić, 
tak samo ja, jako właściciel mojego komputera, mam 
wyłączne prawo do decydowania o tym, kto, kiedy  
i gdzie może z tego komputera skorzystać. Zgodnie 
zatem z teorią wolicjonalną, można powiedzieć, że 
jako uprawniony właściciel komputera kontroluję 
cudze zobowiązanie, w tym wypadku zobowiązanie 
do niekorzystania z tego komputera bez mojej zgody. 
Podobna zależność ma miejsce również w wypadku 
praw i zobowiązań, które powstały na mocy umowy. 
Rodzajem takiej umowy jest, na przykład, obietni-

ca. Obiecujący zobowiązuje się względem mnie do 
dotrzymania danego słowa. Ja z kolei mam prawo 
oczekiwać, że strona druga obietnicy dotrzyma. Po-
nieważ jednak mam prawo do spełnienia tej obietnicy, 
to mam też prawo zwolnić obiecującego z powzięte-
go zobowiązania. Tym samym można powiedzieć –  
w myśl teorii wolicjonalnej – że moje uprawnienie 
kontroluje cudze zobowiązania. Myślę, że powyższe 
przykłady dobrze pokazują, o jaką kontrolę chodzi. 

Problem z teorią wolicjonalną polega na tym, że na jej 
podstawie bardzo trudno wytłumaczyć te uprawnie-
nia, które w klasyfikacji Hohfelda nazywane są przy-
wilejami. Przypomnijmy, że przywilejem nazywamy 
taki rodzaj prawa podmiotowego, zgodnie z którym 
mam prawo coś zrobić, ponieważ nie mam obowiązku 
tego robić. Innymi słowy, przywilej zawsze występuje 
w sytuacji nieobecności zobowiązania. Tymczasem 
teoria wolicjonalna, jak to ilustrują powyższe przy-
kłady, zawsze zakładają taką relację, w której strona 
uprawniona jest zdolna uchylić zobowiązanie strony 
drugiej. Chociaż ktoś ma, na przykład, zobowiązanie 
do powstrzymania się od używania mojego kompute-
ra, to jednak mogę, jako właściciel tego komputera, to 
zobowiązanie warunkowo uchylić i użyczyć go tej oso-
bie. Jak jednak za pomocą tej teorii opisać Hohfeldow-
skie przywileje? Wróćmy do przykładu z kamieniem. 
Mam przywilej podnieść kamień, ponieważ nie mam 
obowiązku go podnosić. W takiej sytuacji nie istnieje 
żadna druga strona, które zobowiązanie mogę uchylić. 
Teoria wolicjonalna tymczasem nie przewiduje takie-
go wypadku, a zatem nie jest w stanie wyjaśnić funkcji 
wszystkich czterech kategorii uprawnień. 

Stanowisko drugie, nazwijmy je teorią interesowno-
ści, interpretuje uprawnienia w kategoriach interesu. 
W jednym ze sformułowań tego poglądu, którego 
autorem jest Joseph Raz, ktoś posiada prawo wtedy 
i tylko wtedy, jeżeli może je posiadać (I) oraz jeżeli 
zachodzi sytuacja równoważności dóbr (II). Wtedy 
pewien aspekt dobrostanu uprawnionego jest wystar-
czającym powodem, żeby nałożyć na inną osobę zobo-
wiązanie. Ażeby to wyjaśnić, odwołam się raz jeszcze 
do przykładu z kamieniem. 

Wyobraźmy sobie mężczyznę, który spaceruje plażą 
o poranku i znajduje niewielki kawałek bursztynu. 
Zwolennik teorii interesowności powiedziałby, że 
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ów mężczyzna ma do tego kawałka bursztynu prawo, 
które łącznie wynika z dwóch rzeczy: po pierwsze, 
można go podnieść, oraz, po drugie, zawłaszczenie 
tego kawałka bursztynu ani nie narusza niczyjego 
uprawnienia, ani nie jest niezbędne dla zachowania 
jakiegoś niezwykle ważnego dobra (chociażby cudze-
go życia). Można to uprościć do stwierdzenia, że mam 
prawo do posiadania lub robienia czegoś, gdy mogę 
to robić lub posiadać, oraz gdy nikomu krzywdy tym 
nie czynię. Choć taki pogląd z łatwością tłumaczy 
posiadanie przez nas uprawnień z grupy przywilejów, 
których definicję podałem wyżej, to nie jest do końca 
jasne, w jaki sposób zinterpretowanie naszych upraw-
nień w kategorii interesu tłumaczy pozostałe grupy 
praw podmiotowych, które wyróżnił Hohfeld. 

W jaki sposób, na przykład, miałoby wynikać z inte-
resu dziennikarza, żeby ten utrzymywał swoje źró-
dła w tajemnicy, jego prawo do tajemnicy dzienni-
karskiej oraz zobowiązanie innych do poszanowania 
tej tajemnicy? Oczywiście, faktycznie obowiązujące 
kodeksy chronią tajemnicę dziennikarską. Wyda-
je się jednak, że racją takiego uprawnienia nie jest 
prywatny interes Jana Kowalskiego, który przy 
okazji para się dziennikarstwem, lecz społecznie 
zdefiniowany zawód dziennikarza, którego należyte 
zabezpieczenie w prawie leży w istotnym interesie 
demokratycznego społeczeństwa. To jednak przeczy 
teorii interesowności jako teorii wyjaśniającej funk-
cję uprawnień. 

PROBLEMY ZACZĘŁY SIĘ OD KARTEZJUSZA

Jak starałem się pokazać, funkcja praw podmioto-
wych wciąż jest niejasna i pozostaje przedmiotem 
sporu. Niezależnie jednak od tych trudności zastrze-
żenia można zgłaszać również co do samego źródła 
tego sposobu mówienia. Wydaje się bowiem, że ję-
zyk praw niemalże nie zawiera żadnych kryteriów 
lub obostrzeń, dzięki którym można by zahamować 
wzrost liczby uprawnień. 

Pomyślmy o hipotetycznej dyskusji dotyczącej eu-
tanazji. W pewnym momencie w ogniu sporu jedna 
strona wyciąga jak asa z rękawa argument, że euta-
nazja powinna być dopuszczalna, ponieważ każdy 
człowiek ma prawo do samobójstwa. Druga strona za-
przecza temu, powołując się na prawo do życia. Zwo-

lennik eutanazji odpowiada, że można się zbyć prawa 
do życia na podstawie prawa do dobrego jakościowo 
życia. Przeciwnik tego poglądu ripostuje, że człowiek 
jako byt autonomiczny ma niezbywalne prawo do po-
szanowania jego autonomii, próba zaś zrzeczenia się 
tego uprawnienia jest logicznie sprzeczna już w mo-
mencie sformułowania jej w języku. 

Tak zarysowana dyskusja może wydawać się nieco 
sztuczna, jednak jej celem jest przede wszystkim ilu-
stracja pewnego problemu. Czy mianowicie można 
te wszystkie prawa, na które strony sporu się powo-
łują, w ogóle sformułować? Oczywiście, że tak. Skąd 
jednak te wszystkie uprawnienia się biorą? Czy nie 
mamy do czynienia z językiem mówienia o moral-
ności, który dozwala na nieograniczoną produkcję 
sprzecznych ze sobą zdań, stanowiących o tym, co 
wolno, a czego nie wolno? Być może człowiek ma 
prawo do samobójstwa. Nie jest to wykluczone. Py-
tanie brzmi, w jaki sposób uzasadnia się istnienie 
takiego prawa? 

Problemy z językiem uprawnień są ściśle związane 
z nowożytną antropologią, która porzuciła pojęcie 
natury ludzkiej. Dobrym przykładem tego sposobu 
myślenia jest rozumowanie sformułowane w dziele 
Kartezjusza Rozprawa o metodzie. Francuski filozof 
rozpoczyna swoje refleksje od podzielenia się pew-
nym spostrzeżeniem, które nabył w trakcie procesu 
edukacji. Kartezjusz wymienia liczne przedmioty  
i zagadnienia, o których uczył się w szkole. Infor-
macji i stron do przyswojenia było mnóstwo, jednak 
zdaniem filozofa owoc tego był marny. Wszystkie te 
studia i dyscypliny naukowe produkowały bardzo 
dużo traktatów, lecz bardzo niewiele wiedzy. Postęp 
naukowy stał w miejscu. 

Skłoniło to Kartezjusza do przyjrzenia się funda-
mentom pracy naukowej. Pouczony przez metodę 
geometryczną – jedyną, która jego zdaniem dawa-
ła wymierne efekty poznawcze – uznał, że trzeba 
cały gmach wiedzy ludzkiej oprzeć na fundamen-
cie pewności. Skoro bowiem rozumowania zawarte  
w jedynie dobrze prosperującej działalności nauko-
wej, którą były matematyka i geometria, były oczy-
wiste („jasne i wyraźne”), to być może warto uczynić 
z oczywistości kryterium i rozszerzyć je na wszyst-
kie twierdzenia naukowe. 



59

Jeżeli jednak wiedza ma być pewna i oczywista, to 
gdzie znaleźć dla niej fundament, który również 
byłby pewny i oczywisty? Otóż, zdaniem Kartezju-
sza, można go odnaleźć w doświadczeniu własnej 
podmiotowości. Słynne „myślę, więc jestem” miało 
być właśnie takim punktem archimedesowym, czyli 
czymś, w co niepodobna zwątpić, a na czym można 
oprzeć całą wiedzę ludzką. Każda nauka i jej meto-
da miały zostać następnie wydedukowane właśnie  
z tego zdania. 

Kartezjusz otworzył w ten sposób nowy rozdział  
w historii filozofii. Choć wyrzucił część problemów 
starych, dodał długi szereg trudności całkiem no-
wych. Z punktu widzenia antropologii Kartezjusz 
de facto zredukował człowieka do punktu woli. Je-
śli bowiem wziąć „cogito, ergo sum” na serio oraz 
przyjąć za filozofem jego geometryczny punkt wyj-
ścia, okaże się, że relacja między ludźmi w świecie 
kartezjańskim jest analogiczna do relacji pomiędzy 
punktami na układzie współrzędnych. W ten spo-
sób zrodził się nowożytny egalitaryzm. Między 
ludźmi bowiem nie ma w tej wizji żadnych różnic, 
nawet istotnych różnic intelektualnych. 

Jak powiada filozof w zdaniu otwierającym Roz-
prawę o metodzie: „Zdrowy rozum jest to rzecz ze 
wszystkich na świecie najlepiej podzielona, każdy 
bowiem sądzi, iż jest w nią tak dobrze zaopatrzony, 
iż nawet ci, których we wszystkim innym najtrud-
niej jest zadowolić, nie zwykli pragnąć go więcej, 
niźli posiadają. Nie jest prawdopodobne, aby się 
wszyscy mylili w tej mierze; raczej świadczy to, iż 
zdolność dobrego sądzenia i rozróżniania prawdy 
od fałszu (a to, ściśle biorąc, nazywamy zdrowym 
rozsądkiem lub rozumem), jest z natury równa  
u ludzi”. 

Rzecz jasna, każdy filozof tamtego czasu miał 
własną wizję człowieka, która w szczegółach 
różniła się od kartezjańskiej. Bez względu jed-
nak na to, czy przywoła się mechanistyczną an-
tropologię Hobbesa, transcendentalny podmiot  
u Kanta czy jednostkę w stanie natury u Locke’a –  
w każdym z tych przypadków istota człowieczeń-
stwa wyczerpywała się w opisie jednostki, która 
ma rozum i zdolność chcenia. Jakakolwiek bliż-
sza charakterystyka człowieka, jego historycz-

ność bądź kontekst społeczny pozostawały bez 
znaczenia od momentu, w którym Kartezjusz  
w pościgu za pewnością postawił pytanie, skąd mo-
żemy wiedzieć, że świat poza nami jest naprawdę 
zgodny z tym, co jawi się naszym zmysłom. 

W LIBERALNEJ POLITYCE CHODZI JUŻ TYLKO  
O RÓWNOWAŻENIE SPRZECZNYCH ROSZCZEŃ

Takie postawienie sprawy wniosło do świata polity-
ki szereg poważnych trudności. Człowiek bowiem 
nie funkcjonuje w świecie jako „cogito, ergo sum”, 
lecz jako konkretna osoba, która ma tożsamość, ce-
chy, historię, marzenia, interesy, cele oraz poglądy. 
Gdy zatem przychodzi do postulowania zmian czy 
formułowania projektów politycznych, te wszyst-
kie empiryczne własności człowieka grają rolę nie 
mniejszą niż te, które nowożytni filozofowie uwa-
żali za cechy konieczne. 

Dobrym tego przykładem była kwestia robotnicza 
w XIX wieku. Z jednej strony teoria liberalna obie-
cywała inkluzyjną sferę publiczną, do której każdy 
ma wstęp, gdzie każdy może dyskutować jak równy 
z równym, biorąc tym samym udział w racjonalnej 
debacie na temat państwa. Powstająca wówczas le-
wica szybko jednak zwróciła uwagę, że jest to jakaś 
głęboko niesprawiedliwa utopia, ponieważ fatalne 
warunki społeczno-ekonomiczne tamtych czasów 
wykluczały całe rzesze z możliwości korzystania  
z pełni praw obywatelskich. 

Rezygnacja z bardziej szczegółowej antropologii 
miała również konsekwencje dla myślenia o tym, co 
stanowi o prawdziwości danego uprawnienia. Moż-
na to pokazać na przykładzie sporu o to, kto po-
winien rządzić w państwie. Tak więc wcześniejsze 
teorie, które dysponowały bardziej rozbudowaną 
wizją natury ludzkiej, mogły dość łatwo uzasadnić, 
skąd pochodzą te lub inne prawa. 

Przyjmijmy na chwilę, że Platon lub Arystoteles 
posługiwali się językiem uprawnień, i rozważmy 
następujący przykład. Otóż, obaj ci filozofowie 
byli zgodni co do tego, że ster rządów w państwie 
winien zostać powierzony tym, którzy górują cno-
tą nad innymi. Cnota mądrości jest tu szczególnie 
adekwatna, gdyż ze swojej istoty jest zwrócona ku 
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sprawiedliwości. Tym samym powierzenie władzy 
w ręce ludzi mądrych jest najlepszą gwarancją re-
alizacji sprawiedliwości w państwie. 

Czy to konkretne rozumowanie jest poprawne, czy 
też nie – to jest sprawą drugorzędną. Najistotniejszy 
jest tutaj sam schemat myślenia, zgodnie z którym 
na pytanie o to, jak postępować, odpowiedź można 
znaleźć tylko wtedy, gdy uchwyci się istotę danego 
zjawiska. Jeżeli zatem komukolwiek prawo do cze-
goś przysługuje, to dzieje się tak na mocy związku 
między naturą rozważanego fenomenu (np. władzy 
politycznej) a jego cechami (np. byciem mądrym). 
Można powiedzieć w odniesieniu do podanego przy-
kładu, że przysługiwanie osobie lub grupie osób 
cnoty mądrości czyni prawdziwym (truth-making) 
posiadanie wyłącznego uprawnienia do rządzenia. 
Nasuwające się z kolei pytanie o to, jak urzeczywist-
nić wynik tych rozważań - w tym wypadku rozważań 
na temat kształtu najlepszego ustroju – jest proble-
mem technicznym. 

Nowożytność zaproponowała zgoła inny sposób 
myślenia o tym, kto ma prawo rządzić. Wszystko za 
sprawą wprowadzenia pojęcia suwerenności, przez 
które rozumie się absolutną i nieustającą władzę 
nad rzecząpospolitą (por. Jean Bodin, Sześć ksiąg  
o Rzeczypospolitej, ks. I, rozdz. VIII). Gwoli ścisłości 
trzeba odnotować, że autor tego terminu wciąż pisał 
w tradycji prawa naturalnego, a w jego rozważaniach 
znajdziemy klasyczny sposób argumentowania na 
rzecz tej lub innej formy ustrojowej. 

Jak pokazuje definicja ukuta przez Bodina, pytanie 
o suwerenność nie dotyczy zagadnienia najlepszego 
ustroju, lecz tego, kto ma wyłączne uprawnienie do 
rządzenia. Tak zadane pytanie nie odnosi się zatem 
do sposobu organizacji państwa. Jego przedmio-
tem jest autorytet władzy rozumiany w kategoriach 
prawomocnej woli rozkazodawczej. Ustrój politycz-
ny jest w tym rozumowaniu jedynie konsekwencją 
przyjętego rozstrzygnięcia, kto jest suwerenem. 
Jeżeli jednak w obszarze antropologii rezygnujemy  
z jakiejkolwiek bliższej charakterystyki człowieka, 
a redukujemy go do punktu racjonalnej woli, to nie 
da się znaleźć żadnej różnicy między ludem a tymi, 
którzy przypadkiem obecnie są u władzy. Nie spo-
sób zatem znaleźć innej podstawy dla suwerenno-

ści niż w racjonalnym chceniu jednostek. Skoro zaś 
tylko taki rząd jest prawomocny, którego władza 
rozkazywania pochodzi od zbiorowego suwerena, to 
wynika z tego, że tylko ustrój demokratyczny staje 
się jedynym moralnie dopuszczalnym. Gdyby mimo 
to społeczeństwo uległo fantazji, by zorganizować 
państwo na wzór monarchii absolutnej, to taka de-
cyzja będzie moralnie absurdalna, gdyż wówczas 
stan powinny (suwerenność pochodzi od ludu) stoi 
w sprzeczności ze stanem faktycznym (najwyższa 
władza nie jest sprawowana ani bezpośrednio przez 
lud, ani przez reprezentację wyłonioną z ludu). 

Przekładając ten problem na język uprawnień, 
można stwierdzić, że o prawie do rządzenia nie de-
cyduje już korelacja między obiektywnie istniejącą 
charakterystyką danego zjawiska a własnościami 
człowieka. Wręcz przeciwnie, rzecz zostaje roz-
strzygnięta na podstawie wysunięcia samego rosz-
czenia jako takiego, które można ograniczyć jedy-
nie wtedy, gdy zostanie mu przeciwstawione inne 
roszczenie równorzędne. 

W ten oto sposób otrzymujemy sposób mówienia 
o moralności i polityce, który może generować nie-
skończoną liczbę zdań stwierdzających, że podmiot 
ma do czegoś prawo. Uważam, że język uprawnień 
jest przede wszystkim językiem roszczeń, ponie-
waż jego antropologiczne zaplecze jako swój punkt 
wyjścia przyjmuje fakt istnienia ludzkiego chcenia, 
którego przedmiotem może być dowolna rzecz. Jak 
wspomniałem, jedyną przeciwwagą dla takiego chce-
nia może być inne chcenie. Notabene, właśnie dlate-
go w ramach teorii liberalnej głównym przedmiotem 
sporu jest dyskusja wokół granic wolności jedno-
stek i próba takiego opisania prawem przestrzeni 
publicznej, ażeby maksymalnie zharmonizować 
sprzeczne ze sobą interesy. 

TRZY ZASADNICZE MANKAMENTY PRAW 
PODMIOTOWYCH

Tak czy inaczej, język uprawnień cechuje się znacz-
nie większą liczbę mankamentów niż tylko brakiem 
jasnych mechanizmów tamowania nowych sfor-
mułowań praw podmiotowych.  Po pierwsze, trze-
ba zwrócić uwagę na to, że klasyfikacja Hohfelda,  
o której wspomniałem na początku, posługuje się 
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wyłącznie parą terminów obowiązek-prawo. Pro-
blem polega na tym, że ludzki sposób myślenia  
o moralności w żadnym wypadku nie zamyka się  
w tych dwóch pojęciach. Istnieją przecież także takie 
terminy jak rada, wskazanie, przestroga – w skrócie: 
wszystkie te słowa, które odnoszą się do pytania  
o to, czy warto dane działanie podejmować. Co 
więcej, nawet gdyby już uznać, że określone upraw-
nienie faktycznie danej jednostce przysługuje, nie 
rozstrzyga to, czy warto, ażeby ta osoba z tego słusz-
nie jej przyznanego zakresu wolności korzystała.  
Z faktu, że pracodawca może regulować płace wedle 
uznania, nie wynika odpowiedź na pytanie, czy war-
to, żeby zawsze płacił najmniej lub najwięcej. 

Po drugie, język uprawnień prowadzi do przekształ-
cenia sfery publicznej w przestrzeń wykluczają-
cych się interesów i roszczeń. Zadaniem państwa,  
w myśl teorii liberalnej, jest zapewnienie koordy-
nacji równych i wolnych jednostek. Wyraża się to 
przede wszystkim w dążeniu do zagwarantowania 
legalnej ochrony praw podmiotowych. Ponieważ 
jednak nie ma kryteriów, za pomocą których będzie 
się dało stwierdzić, że pewnej grupy uprawnień sfor-
mułować nie wolno, zachodzi poważna wątpliwość, 
jak szeroka powinna być interwencja państwa celem 
ochrony poszczególnych uprawnień. Raczej nikt nie 
kwestionuje tego zakresu, gdy mowa o prawie do ży-
cia, wolności wypowiedzi lub własności prywatnej. 
Co jednak zrobić, na przykład, z prawem do niebycia 
obrażanym, prawem do szczęśliwego dzieciństwa, 
itp.? Czy prawo do seksu również ma być gwaranto-
wane przez państwo, jak to ma miejsce w Holandii  
w odniesieniu do osób niepełnosprawnych? 

Logika języka uprawnień za każdym razem sta-
wia nas w położeniu bezalternatywnym. Odmowa 
uprawnienia wiąże się z powiedzeniem, że pewien 
zakres wolności komuś nie przysługuje, co w zależ-
ności od kontekstu łatwo może nas narazić na za-
rzut dyskryminacji. Jeżeli jednak uprawnienia nie 
odmówimy, wówczas – na zasadzie tertium non datur 

– dane prawo istotnie ubiegającemu się przysługuje,  
a to z kolei odsyła nas do państwa, jako gwaranta 
praw podmiotowych. Przyjąwszy założenie, że po-
wyższa charakterystyka jest trafna, wynika z niej, że 
język uprawnień posługuje się roszczeniami, które 
stają się zasadne już na mocy ich sformułowania. 

Gdy zatem przychodzi do zastanowienia się, czy 
daną praktykę lub roszczenie zinstytucjonalizować, 
pytanie to okazuje się w zasadzie zbędne. Państwo 
bowiem jako gwarant prawd podmiotowych nie ma 
innego wyjścia, jak na takie uprawnienie odpowie-
dzieć za pomocą prawa i redystrybucji. 

Taki sposób mówienia prowadzi, w moim przeko-
naniu, w prosty sposób do ideologizacji wielu za-
gadnień, które w istocie mają charakter techniczny. 
Dobrym przykładem może być tutaj kwestia religii 
w szkole. Zamiast prowadzić jałowy spór, którego 
efektem miałoby być rozstrzygnięcie konfliktu mię-
dzy uprawnieniem do wolności religijnej a prawem 
do wolności przestrzeni publicznej od religii, moż-
na to powierzyć decyzji wspólnoty lokalnej. Jeśli 
rada rodziców uzna, że religia w szkole być powinna, 
niech będzie, a jeśli wyrazi zdanie przeciwne, to ta-
kie lekcje nie zostaną zorganizowane. Rozstrzyganie 
tego w ramach ideologicznego sporu na poziomie 
całego państwa jest niczym innym, jak tworzeniem 
sztucznych konfliktów. 

Tymczasem myślenie o państwie powinno być 
skoncentrowane przede wszystkim na tym, w jaki 
sposób najlepiej zrealizować zasadę dobra wspólne-
go Instytucje są ku temu jedynie narzędziem, a ich 
konstruowanie nie może wynikać tylko i wyłącznie  
z roszczeń poszczególnych osób bądź grup. Suma 
tych roszczeń nigdy bowiem nie będzie dobrem 
wspólnym, które zakłada stworzenie przestrzeni 
do osiągnięcia pełnej doskonałości przez każdego 
członka wspólnoty politycznej. Roszczenia zaś za-
wsze są partykularne, a ich zaspokojenie może mieć 
miejsce z korzyścią dla jednej grupy, lecz ze stratą 
dla innej. Przykładem mogą być konflikty pracowni-
ków i pracodawców. 

Po trzecie, nawet jeśli zaadoptuje się tak minimali-
styczną, jak nowożytna, antropologię, to jej prak-
tyczne zastosowanie zawsze nakłada na ten skąpy 
opis człowieka jakąś konkretną charakterystykę, 
która jest właściwa dla czasu i miejsca podejmo-
wania problemu. Najlepszym tego przykładem jest 
współczesna polityka tożsamości, która nawet przez 
liberałów, takich jak Mark Lilla, jest uznawana za 
destrukcyjną dla debaty publicznej, ponieważ wy-
nosi tożsamości konkretnych grup ponad elementy 
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wspólne dla wszystkich. W odniesieniu do zadań 
państwa i języka uprawnień prowadzi to do intelek-
tualnie niewykonalnego, w moim przekonaniu, zada-
nia, które polegać by miało na wytyczeniu precyzyj-
nych granic wolności każdej grupie. Każda polityka 
antydyskryminacyjna, nieważna jak słuszna, często 
prowadzi do zjawiska odwróconej dyskryminacji, 
która przecież też nie jest zjawiskiem pożądanym.  
W rezultacie mamy do czynienia z dążeniem do swo-
istej parcelacji przestrzeni publicznej i podzielenia jej 
na idealne zakresy wolności jednostkowej bądź gru-
powej. Można mieć poważne wątpliwości, czy prawo, 
z uwagi na swoją ogólność, jest w stanie być aż tak 
szczegółowo doprecyzowane bez ryzyka, że wolność 
obywateli zostanie poważnie uszczuplona.

JAK TRWOGA, TO DO PRAWA NATURALNEGO

Rozwiązanie tego problemu tkwi, moim zdaniem,  
w powrocie do prawa naturalnego, o którym już 
wspomniałem. Z tym pojęciem wiąże się szereg 
nieporozumień, do których przyczynia się głównie 
przydawka „naturalne”. Krytycy często źle ją inter-
pretują, nadając temu, co naturalne, znaczenie spon-
taniczności lub zgodności z biologią. Tymczasem 
mamy w tym kontekście do czynienia z zapożycze-
niem z łaciny średniowiecznej. 

Św. Tomasz z Akwinu w De ente et essentia pisał, że 
to, co nazywa się istotą jakiejś rzeczy, można też 
nazwać jej naturą. Naturalnym zatem dla człowieka 
będzie to, co wchodzi w zakres istoty bycia człowie-
kiem. Innymi słowy, chodzi o takie cechy, które są 
konieczne do tego, abyśmy byli ludźmi. O ile zatem 
rzeczywiście jest tak, że w niektórych kontekstach 
to, co naturalne, może pokrywać się znaczeniowo ze 
słowami „spontaniczny” lub „oczywisty”, o tyle nie 
da się powiedzieć, że mamy do czynienia z termina-
mi równoznacznymi. 

Należy także zastrzec, że gdy mowa jest o własno-
ściach istotnych dla bycia człowiekiem, to za każdym 
razem chodzi o te cechy, które są nam dane zaląż-
kowo jako zdolności. Ich urzeczywistnienie będzie 
możliwe w przyszłości dzięki działaniu odpowied-
nich przyczyn. Trudno powiedzieć, na przykład,  
o noworodku, że jest istotą rozumną w znaczeniu 
zaktualizowanych cech. W żadnym zachowaniu tak 

młodej osoby rozumność się nie manifestuje. Jed-
nak dzięki uczestnictwie w rozumnej naturze czło-
wieka własność bycia rozumnym jest już w niemow-
lęciu dana jako zdolność, a jej rozwój będzie miał 
miejsce z czasem dzięki wychowaniu, ćwiczeniom, 
edukacji, socjalizacji. 

Historycznie idea prawa naturalnego nie wywo-
dzi się z chrześcijaństwa. Jej źródłem jest tradycja 
stoicka, w nawiązaniu do której Cyceron napisał  
w dziele O prawach, że „prawo jest to zaszczepiony  
w naturę najwyższy rozum, który nakazuje, co trze-
ba czynić, i zakazuje, czego czynić nie należy. Ten 
sam rozum utwierdzony i udoskonalony w ludzkim 
umyśle jest prawidłem postępowania człowieka”. Re-
fleksja chrześcijańska przejęła w zasadzie tę defini-
cję, modyfikując ją jedynie w tym punkcie, w którym 
mowa była o najwyższym rozumie. Dla stoików ów 
rozum był po prostu bezosobową zasadą racjonal-
ności świata, natomiast chrześcijanie utożsamiali go  
z transcendentnym i osobowym Bogiem. 

Niezależnie jednak od tego, jak zinterpretujemy 
wspomniany rozum najwyższy, czy to jako chrze-
ścijańskiego Boga, czy to jako stoicki Logos, w obu 
wypadkach jest to jedynie próba wskazania przyczy-
ny, która wyjaśni fakt uznawany przez obie tradycje: 
świat wokół nas jest zrozumiały i poznawalny, a każ-
dy człowiek swoim rozumem jest zdolny do formuło-
wania wniosków, które, jeśli zostaną udowodnione 
jako prawdziwe, będą prawdziwe także dla każdego 
innego człowieka. Zastrzeżenie to jest konieczne  
z tego powodu, żeby odsunąć oskarżenie, że prawo 
naturalne ma charakter religijny. Komponent reli-
gijny w myśli św. Tomasza służy wyłącznie do wy-
tłumaczenia faktu istnienia takiego prawa. Osoba 
nie podzielająca przekonań religijnych wciąż może 
zgadzać się, że takie prawo istnieje, jednak będzie to 
wyjaśniała bez odwoływanie się do idei Boga. 

Co zatem kryje się za formułą Akwinaty, mówiącą że 
„udziałowo istniejące w stworzeniu rozumnym prawo 
wieczne zwie się prawem naturalnym”? Otóż, jest to 
zbiór norm wyrażających istotę natury (czyli tego, co 
istnieje). Wszelkie bowiem działanie rozumu i woli 
bierze swój początek z tego, kim z natury jesteśmy. 
Wynika to z faktu, że każde rozumowanie opiera się 
na zasadach, które rozum poznaje bezpośrednio i są 
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dla niego jasne same przez się, wszelka natomiast 
chęć do środków wiodących do celu opiera się na 
naturalnym pragnieniu celu ostatecznego (por. Sth 
I-II, q. 91, ad. 2). Należy przy tym podkreślić, że 
prawo naturalne jest dostępne rozumowi ludzkiemu  
w postaci ogólnych zasad, a nie szczegółowych wska-
zań, chociaż te ostatnie również są zawarte w prawie 
wiecznym. 

Ażeby powyższą charakterystykę, w gruncie rzeczy 
dość ogólną, przybliżyć, przyjrzyjmy się teraz, jak 
wygląda proces formułowania norm przez rozum 
ludzki. Otóż, rozum człowieka rozpoznaje, co jest 
właściwe naturze ludzkiej oraz co będzie sprzyjać jej 
urzeczywistnieniu. Jeżeli na przykład przyjmiemy, 
że człowiek jest z natury rozumny, to urzeczywist-
nieniem natury ludzkiej będzie taka jej postać, któ-
ra rozumność osiągnęła w sposób pełny. Środkiem 
prowadzącym do celu będą w tym kontekście za-
sady moralne. U podstawy tego rozumowania tkwi 
założenie, zgodnie z którym każda natura dąży do 
właściwego sobie dobra, tj. do swojego urzeczywist-
nienia. 

Z tego założenia św. Tomasz wyprowadza pierwsze 
przykazanie prawa naturalnego: „Dobro należy czy-
nić i dążyć do niego, a zła należy unikać”. Na tym 
przykazaniu opierają się wszystkie bardziej szczegó-
łowe nakazy prawa natury: „Tak mianowicie, żeby do 
przykazań prawa naturalnego należały te wszystkie 
inne nakazy czynienia i unikania, które rozum prak-
tyczny w naturalny sposób uznaje za dobre dla czło-
wieka”. Akwinata dodaje w tym miejscu: „Ponieważ 
dobro jest celem, a zło jest przeciwieństwem, dla-
tego wszystko to, ku czemu człowiek ma naturalną 
skłonność, rozum w naturalny sposób pojmuje jako 
dobro, i w następstwie uważa, że należy czynnie ku 
niemu dążyć, a przeciwieństwo tego uznaje za zło 
i każe go unikać. Odpowiednio zatem do porządku 
naturalnych skłonności istnieje porządek przykazań 
prawa naturalnego”. 

O jakich skłonnościach mowa? Św. Tomasz wylicza 
trzy grupy takich skłonności. Powiada: „Tak więc, po 
pierwsze, istnieje w człowieku skłonność ku dobru 
odpowiednio do natury, którą ma wspólnie z wszyst-
kimi jestestwami. Chodzi mianowicie o to, że każde 
jestestwo pragnie zachowania swojego bytu odpo-

wiednio do swojej natury. I jeśli chodzi o tę skłon-
ność, do prawa naturalnego należy to wszystko, co 
służy utrzymaniu człowieka w istnieniu oraz oddale-
niu tego, co jest temu przeciwne. Po drugie, istnieje 
w człowieku skłonność ku temu, co jest bliższe jego 
gatunkowi, mianowicie ku temu, co jego natura ma 
wspólne z innymi zwierzętami. W myśl tego [w pra-
wie Justyniana] powiedziano, że do prawa natural-
nego należy to, „czego natura nauczyła wszystkie 
zwierzęta”, np. łączenie się mężczyzny z kobietą, 
wychowanie dzieci itp. Po trzecie, istnieje w czło-
wieku skłonność ku dobru odpowiadającemu jego 
rozumnej naturze, która jest mu właściwa. I tak np. 
człowiek ma naturalną skłonność do tego, żeby po-
znawać prawdę o Bogu, oraz do tego, żeby żyć w spo-
łeczności. W myśl tego, do prawa naturalnego należy 
wszystko, co dotyczy tejże skłonności, np. żeby czło-
wiek wystrzegał się niewiadomości, żeby nie obrażał 
tych, z którymi musi obcować, oraz wszystko inne 
tego rodzaju” (Sth I-II, q. 93, a. 2). 

Skąd zatem, ktoś mógłby zapytać, bierze się zło? 
Dlaczego ludzie postępują źle? Akwinata odpowia-
da, że chociaż ogólne zasady prawa naturalnego 
zawsze są wypisane w sercu człowieka, nie sposób 
zatem usunąć ich z naszego jestestwa, to jednak 
może ono zaniknąć w konkretnych czynach. Dzie-
je się to wówczas, gdy rozum napotyka przeszkody 
w ich stosowaniu, głównie z powodu rozmaitych 
namiętności, którym jako ludzie podlegamy. W od-
niesieniu do przykazań bardziej szczegółowych zło 
może się wkraść albo za sprawą cudzej namowy, albo 
na skutek już nabytych wad moralnych, albo na sku-
tek prowadzenia życia wprost niezgodnego z naturą 
człowieka. Można zatem powiedzieć, że złe postępki 
biorą swoje źródło albo z błędów poznawczych albo 
z powodu poddania się pod władzę namiętności 
bądź to trwale (nieprawość charakteru) albo w kon-
kretnym wypadku (namowa). 

TRZY ARGUMENTY ZA WYŻSZOŚCIĄ PRAWA 
NATURALNEGO NAD PRAWAMI PODMIOTOWYMI

Tak zarysowana koncepcja prawa naturalnego ma 
kilka przewag nad nowożytnym językiem upraw-
nień. Po pierwsze, otrzymujemy kryteria pozwa-
lające nam stwierdzić, czy dane dobro jest dobrem 
rzeczywistym. Rzecz jasna, od czasów św. Tomasza 
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minęło prawie 750 lat, jednak wypracowana przez 
niego teoria daje się bez problemu zaadaptować 
do współczesnych warunków. Obecny rozwój nauk 
sprawia, że dysponujemy znacznie bogatszą niż śre-
dniowieczny myśliciel wiedzą o człowieku. Czerpiąc 
z tego źródła, refleksja moralna i polityczna może  
z o wiele większą trafnością próbować dojść do tego, 
co dla człowieka jest istotne, jakie kompetencje  
i cechy są właściwe naszej naturze i co powinniśmy 
zrobić, żeby człowiek rozwinął się w pełni. Zasobni  
w takie narzędzia, zarówno naukowe, jak i filozoficz-
ne, możemy stwierdzić, na przykład na podstawie 
badań empirycznych, czy jakaś praktyka człowieko-
wi szkodzi czy też nie. 

Oczywiście, same nauki empiryczne nie pozwolą na 
sformułowanie żadnych dyrektyw postępowania. Do 
wyciągnięcia takich wniosków potrzebne są jeszcze 
przesłanki, których dostarczyć może jedynie filozofa. 
Dobrym przykładem w tym kontekście jest edukacja 
seksualna. Z jednej strony współczesna psychologia 
i seksuologia dostarczają nam bogatej wiedzy na 
temat rozwoju seksualnego człowieka, modeli życia 
seksualnego, sposobu odbierania różnych bodźców, 
psychiki obu płci oraz tych zachowań, które w jakiś 
sposób mogą oddziaływać destrukcyjnie na człowie-
ka, jak na przykład poprzez uzależnienie. Z drugiej 
strony problem, która pojawił się wraz z upowszech-
nieniem się łatwo dostępnej w Internecie pornogra-
fii, stawia przed nami coraz poważniej zadanie zor-
ganizowania wychowania seksualnego. Alternatywa 
jest bowiem prosta: albo zaproponujemy kolejnym 
pokoleniom oparty na rzetelnych badaniach model 
życia seksualnego albo edukacją młodzieży zajmie 
się Internet. W tym ostatnim przypadku rezultaty 
mogę być dla nas bardzo nieprzyjemne. Jednak cało-
ściowej odpowiedzi na to pytanie nie można udzielić 
opierając się wyłącznie na naukach empirycznych. 
Potrzebna jest bowiem refleksja etyczna, która bę-
dzie wychodziła z określonej antropologii, a w szcze-
gólności wizji relacji między mężczyzną a kobietą. 

Po drugie, z politycznego punktu widzenia zysku-
jemy jaśniejsze kryteria, pozwalające ocenić, które 
praktyki winny zostać publicznie uznane w prawie 
stanowionym, a w związku z tym, jakie instytucje 
należy skonstruować. Zasada dobra wspólnego, 
przez którą rozumie się „sumę warunków życia spo-

łecznego, jakie zrzeszeniom bądź poszczególnym 
członkom społeczeństwa pozwalają osiągnąć pełniej 
i łatwiej własną doskonałość” (Gaudium et spes, 26), 
jest tutaj naczelnym punktem odniesienia. Zacho-
wania i praktyki, które ze swojej istoty mają zna-
czenie dla dobra wspólnego, powinny być chronione  
i wspierane. Praktyki, które są dla dobra wspólnego 
obojętne, powinny pozostać poza regulacjami i być 
uznawane za prywatne sprawy obywateli. Tak więc 
walka, na przykład, z głodem wśród dzieci jest ży-
wotną sprawą całej wspólnoty, która nie może pozo-
stawać obojętna na to, czy jej członkowie są w stanie 
utrzymać się przy życiu. Nie jest jednak istotne dla 
wspólnoty politycznej, czy wszystkie dzieci mają do-
stęp do słodyczy, a skoro to nie wchodzi w zakres do-
bra wspólnego, to słodycze nie powinny być przed-
miotem redystrybucji. 

Po trzecie wreszcie – język prawa naturalnego po-
zwala nam formułować znacznie rozsądniejsze po-
jęcie równości. Równość wobec prawa stanowionego 
(zakładając, że jest ono sprawiedliwe) jest postula-
tem w zupełności słusznym, a swój prawonaturalny 
fundament znajduje w tych skłonnościach natu-
ry ludzkiej, które są wspólne wszystkim ludziom.  
W tym bowiem ludzie są rzeczywiście równi. Nie 
wynika jednak z tak rozumianej równości równość 
uprawnień. 

Absurdalnym byłoby zrównanie wszystkich oby-
wateli w prawach w odniesieniu do uprawnienia 
dozwalającego na wgląd do tajemnicy państwowej. 
Ograniczenie dostępu do ścisłe tajnych dokumen-
tów państwowych wynika z natury bezpieczeństwa 
informacji (łatwiej je zagwarantować, gdy tylko nie-
liczni mają dostęp do takiej wiedzy) oraz jej związku 
z dobrem wspólnym. Powiedzenie, że wszyscy po-
winni mieć dostęp do tajemnicy państwowej, ponie-
waż wszyscy ludzie są równi, byłoby zupełnie ode-
rwane od rzeczywistości. 

Podobne rozumowania stosują się do każdej innej 
instytucji: uprawnień zawodowych, polityki proro-
dzinnej, ustroju politycznego. Postulujący wprowa-
dzenie jakichś zmian powinien wykazać, że istnieje 
związek między dobrem wspólnym a naturą danego 
zjawiska. Bez takiego kryterium jesteśmy, w moim 
przekonaniu, skazani albo na arbitralność albo 
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na stopniową polityzację życia zbiorowego, które  
w imię walki z różnymi (często rzeczywistymi) for-
mami dyskryminacji będzie poddawane coraz to no-
wym regulacjom prawnym. 

***

Porzucenie teorii prawa naturalnego lub ograni-
czenie jej do kilku wybranych praw podmiotowych 
(por. John Locke) oznaczało porzucenie nadziei na 
znalezienie obiektywnej podstawy prawa. Zastą-
pienie jej różnymi stanowiskami, które opierały się 
wyłącznie na rozmaicie rozumianej racjonalnej woli 
podmiotu, w żadnym wypadku nie było krokiem na-
przód. Nieodłączna od klasycznej myśli politycznej 
refleksja nad ustrojem, preskryptywny sposób mó-

wienia o moralności, wreszcie – na co zwracał uwagę 
Leo Strauss – nawet kryteria odróżniania tyranii od 
rządu sprawiedliwego – to wszystko zostało zagubio-
ne; wszystkie te kwestie były bowiem rozwiązywane 
niejako z góry, zanim jeszcze w oparciu o warunki 
czasu i miejsca można było zastanowić się, co tak 
naprawdę jest dla człowieka najlepsze. Powrót do 
prawa naturalnego pozwoli nam, w moim przeko-
naniu, nie tylko na odzyskanie utraconych ścieżek 
myślenia. Da nam także rzecz bezcenną w polskich 
warunkach politycznych: język racjonalnej debaty  
o tym, jak wygląda sprawiedliwie urządzone państwo. 

MICHAŁ RZECZYCKI — LIBERALNY JĘZYK UPRAWNIEŃ JEST DO WYRZUCENIA
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Unia 
Lubelska 
opowiada nam 
współczesny 
świat
 

Kamil Wons

W tym roku mija 450 lat od  zawarcia Unii Lubelskiej, jednego z  naj-
ważniejszych wydarzeń w  politycznej historii Polski. Wznosząc się 
ponad rytualne upamiętnianie i sentymentalne wzdychanie do dawno 
utraconej potęgi, warto sięgnąć głębiej. Z  historii związku polsko-li-
tewskiego możemy bowiem wyciągnąć trzy ważne wnioski dla współ-
czesnej Polski, naszej obecności w  Unii i  międzymorskich projektów 
geopolitycznych.

KAMIL WONS — UNIA LUBELSKA OPOWIADA NAM WSPÓŁCZESNY ŚWIAT
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ZAKŁADNICY NOWOCZESNEGO PAŃSTWA

Trwająca ponad 400 lat unia Polski i  Litwy jest za-
gadnieniem tak  złożonym, że  można pisać na  jej 
temat opasłe księgi i  wciąż nie  wyczerpać całego 
potencjału tematu. Dlatego w  poniższym tekście 
skupiłem się na  tych kwestiach, które mogą rzucić 
nowe światło na mechanizm funkcjonowania całego 
przedsięwzięcia.

Na  początku warto zdać sobie sprawę, że  pomimo 
swej wyjątkowości i wagi dzieje związku Królestwa 
Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego oku-
pują dolne miejsca na liście tematów interesujących 
europejskie i  światowe nauki społeczne. Inaczej, 
rzecz jasna, jest w przypadku badaczy pochodzących 
z  państw będących spadkobiercami Unii, ale  w  ich 
przypadku często mamy do  czynienia z  instrumen-
talnym jej wykorzystywaniem w  ramach polityki 
historycznej.

Dzieje się tak, ponieważ jesteśmy zakładnikami no-
woczesnej wizji państwa. Jak pokazuje Robert Frost 
w stanowiącej chwalebny wyjątek Oksfordzkiej Histo-
rii Unii Polsko-Litewskiej, unie i związki państw, poza 
kilkoma wyróżniającymi się przypadkami, nie cieszą 
się szczególnym zainteresowaniem badaczy. Jeżeli 
już trzeba unie opisać, to  wtłacza się je w  matry-
cę: państwo unitarne-federacja. Jest tak  dlatego, 
że  głównym obszarem zainteresowania pozostaje 
państwo narodowe oraz proces jego kształtowania.

Tak  się złożyło, że  rozwój nowoczesnych nauk spo-
łecznych był związany czasowo i funkcjonalnie z po-
wstawaniem, a następnie umacnianiem się tego typu 
politycznych organizmów. Z  tej  perspektywy unie 
personalne i inne formy państw złożonych stanowi-
ły raczej przeszkodę, którą należało pokonać na dro-
dze do uzyskania władzy suwerennej niż formę orga-
nizacji państw samą w sobie.

Podobnie rzecz ma się z narodowymi politykami hi-
storycznymi, które dzieje Rzeczypospolitej opisują 
z partykularnego punktu widzenia danej nacji. Stąd 
kuriozalne spory o to, czy Jan Karol Chodkiewicz był 
Polakiem, Litwinem czy  Białorusinem, czy  Jagieł-
ło był zdrajcą lub czy  Wilno jest polskim miastem. 
Próbom zawłaszczenia wspólnej historii towarzyszą 

oskarżenia o  kolonizację i  wynaradawianie czy  kra-
dzież tożsamości…

Podejście takie w  znacznym stopniu odbiera nam 
możliwość wykorzystania doświadczeń naszych 
przodków przy projektowaniu całkiem współcze-
snych unii, narzuca nam niejako perspektywę ry-
walizacji o  suwerenność i  myślenie w  kategoriach 
podporządkowania lub dominacji. Jednakże dla 
twórców związku Polski i  Litwy sprawa wyglądała 
zgoła inaczej.

CZYM TAK W OGÓLE JEST PAŃSTWO?

Prawdą jest, że  w  przedlubelskim okresie związku 
polsko-litewskiego – do  1569 r. – pomiędzy Pola-
kami a  Litwinami dochodziło do  gorących sporów 
wokół rozumienia terminu applicare oraz  idącego 
za tym stopnia niezależności Litwy, przy czym osta-
teczne rozwiązanie okazało się efektem wykorzysty-
wania przez Jagiełłę, Witolda i kolejnych Litwinów… 
polskiej kultury politycznej.

Kwestią niezbędną do  zrozumienia charakte-
ru związku polsko-litewskiego jest, odmienne 
od  współczesnego, rozumienie terminów dotyczą-
cych sfery władzy w  okresie późnego średniowie-
cza oraz  nowoczesności. Joanna Ewa Ziółkowska 
w pracy Państwo narodowe w perspektywie wspólnoty 
europejskiej wskazuje, iż źródłosłów polskiego słowa 
państwo jest zupełnie inny niż angielskiego state, 
francuskiego l’état i  niemieckiego der Staat, które 
wywodzą się od włoskiego lo stato, zakorzenionego 
w  łacińskich statio i  sistere, oznaczającego coś usta-
nowionego i trwającego, zaś ich polityczne rozumie-
nie zawdzięczamy Niccolo Machiavellemu. Nieste-
ty, autorka różnicę tę zbywa, twierdząc za  Barbarą 
Markiewicz, że „polskie tłumaczenie nie oddaje sub-
telności pojęciowej zawartej w  oryginale”. Cały 
problem polega na  tym, iż jest to  intelektualny ko-
lonializm, ponieważ polskie państwo jako termin 
polityczny jest starsze od włoskiego lo stato (pojawia 
się w  polskich dokumentach zanim autor Księcia 
sięgnął po pióro) oraz niesie za sobą zupełnie inną 
tradycję myślenia.

Chociaż nie ma tutaj miejsca na przywołanie pełnej 
etymologii słowa „państwo” w języku polskim, war-
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to jednak, idąc za  opracowaniem Julii Legomskiej 
Państwo, Naród, Ojczyzna w dawnej polszczyźnie, wy-
znaczyć jego ramy znaczeniowe. Poprzez pochodze-
nie od słowa pan (wywodzącego się z kolei od żupa-
na) jest silnie związane z jednej strony z wymiarem 
terytorialnym i administracyjnym, a z drugiej ze sfe-
rą posiadania. W odniesieniu do zakresu terytorial-
nego, termin „państwo” tyczyć się może nie tylko ca-
łości, ale  również części (np.  często występujące 
określenia takie jak Litwa i państwa ruskie). Innymi 
słowy, polskie słowo „państwo” bliższe jest łaciń-
skiemu terminowi dominium, określającemu władzę 
odnoszącą się do własności ziemi niż do władzy ro-
zumianej jako imperium, czyli posiadającej charakter 
publiczny. W  późniejszym okresie w  dokumentach 
pisanych w  łacinie to  właśnie termin dominium od-
dawał polskie słowo państwo.

To  akademickie dzielenie włosa na  czworo ma dla 
naszego oglądu sprawy istotne znaczenie. Polacy już 
w XIV w. rozróżniali bowiem podmioty posiadające 
imperium oraz  dominium. Było to  związane z  roz-
wojem idei Corona Regni Poloniae (Korona Królestwa 
Polskiego), stojącej ponad państwem, władzą mo-
narszą oraz  społeczeństwem, która  to  idea jedno-
cześnie wszystkie je łączyła i wyrażała. Bezpotomna 
śmierć Kazimierza Wielkiego, ostatniego patrymo-
nialnego władcy Polski, zmusiła polską wspólnotę 
polityczną do wzięcia odpowiedzialności za Koronę. 
Stało się to najpierw w obliczu rządów Ludwika Wę-
gierskiego, sprawowanych z  dalekiego Budapesztu, 
a następnie okresu bezkrólewia po jego śmierci. Wy-
razem wzięcia na siebie tej odpowiedzialności była 
Konfederacja w Radomsku, a następnie odrzucenie 
pośmiertnej woli Ludwika Węgierskiego i  elekcja 
Jadwigi na Króla Polski (posiadała tytuł rex Poloniae, 
a nie regina Poloniae). W konsekwencji wspólnota po-
lityczna stała się depozytariuszem Korony jako idei, 
którą przekazywała w zarząd wybranemu przez sie-
bie władcy.

Jak pokazuje Robert Frost, widać to  już w  aktach 
z Krewa i Wołkowyska, gdzie wyraźnie rozdzielone 
są pojęcia Regnum Poloniae (Królestwo Polskie) oraz 
Corona Regni Poloniae. To  pierwsze pojęcie pojawia 
się w  kontekście rytualnej obietnicy odzyskania 
przez  Jagiełłę utraconych ziem królestwa. Ciekaw-
sze jest natomiast drugie z nich, gdyż oznacza ono 

polską wspólnotę polityczną, do  której  przyszły 
król obiecuje przyłączyć Wielkie Księstwo Litewskie 
oraz której wierność ślubują litewscy bojarzy. Oczy-
wistym dla naszych przodków było to, że imperium, 
czyli władzę publiczną, posiada jedynie wspólnota 
polityczna królestwa, której  wolę wyrażają zjazdy 
ziemskie. Wielkie Księstwo Litewskie było zaś domi-
nium wielkiego księcia, dlatego mógł np. ustanowić 
tam zwierzchnikiem Witolda.

Mamy tutaj do  czynienia ze  średniowiecznym roz-
różnieniem proprietas, czyli własności samej w sobie, 
oraz jej realizacji, czyli exercitium (np. pan lenny po-
siadał ziemię na własność, ale przekazywał ją we wła-
danie wasalowi, który ją użytkował). Przed Krewem 
Jagiełło równocześnie posiadał oraz  wykonywał 
własność nad Litwą i państwami ruskimi, natomiast 
w wyniku tego aktu przekazywał jedynie proprietas 
nad  nimi, i  to  nie  do  dyspozycji Regnum Poloniae, 
lecz Corona Regni Poloniae, co oznaczało, iż exercitium 
jest w rękach wielkiego księcia (będącego jednocze-
śnie królem Polski). Jednak jego pozycja wynikała 
z  faktu wyboru dokonanego przez  wspólnotę poli-
tyczną królestwa, co w konsekwencji czyniło Jagiełłę 
administratorem państw wchodzących w skład unii. 
Wraz z renesansem myśli antycznej na ziemiach pol-
skich rolę wspólnoty politycznej całej Unii przejęła 
Rzeczpospolita podczas, gdy  Corona Regni Poloniae 
zawęziła się do rozumienia sprzed Krewa.

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że pol-
ski termin państwo, w  przeciwieństwie do  zachod-
nioeuropejskiego lo stato, nie  miał ani charakteru 
konstruktywistycznego, ani nadrzędnego, przez  co 
nie  zawierał w  sobie również określenia systemu 
władzy oraz jej legitymizacji. Był natomiast określe-
niem sprawowania władzy na  partykularnym tery-
torium, z zachowaniem jego praw i zwyczajów, kła-
dąc tym samym nacisk na historyczny i ewolucyjny 
charakter wspólnoty politycznej. Dlatego włączenie 
Wielkiego Księstwa Litewskiego do  Korony Króle-
stwa Polskiego nie oznaczało jego likwidacji oraz po-
wstania nowego bytu państwowego.

„SŁODYCZĄ TEJ WOLNOŚCI I PODZIWEM DLA NIEJ 
POCIĄGNIĘTE LICZNE PROWINCJE” 

Warto zastanowić się również nad powodami zawią-

KAMIL WONS — UNIA LUBELSKA OPOWIADA NAM WSPÓŁCZESNY ŚWIAT
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zania unii przez oba państwa. Jesteśmy przyzwycza-
jeni do argumentów skupiających się na zagrożeniu 
krzyżackim z  jednej strony oraz  na  awansie cywili-
zacyjnym z drugiej. Zapomina się jednak o aspekcie 
kulturowym. Nie  mam tutaj bynajmniej na  myśli 
jakiejś wspólnoty kulturowej łączącej Polaków i  Li-
twinów. Wręcz przeciwnie – w tym przypadku cho-
dziło raczej o możliwość zachowania i kultywowania 
swojej tożsamości.

Wielkie Księstwo Litewskie przed aktem krewskim 
było zasadniczo konglomeratem ziem stanowiących 
własność Giedyminowiczów, pozostając pod  zarzą-
dem wielkiego księcia jako pana rodu. Poszczególne 
ziemie litewskie i  księstwa ruskie były zarządzane 
przez  braci oraz  kuzynów za  przyzwoleniem wiel-
kiego księcia. Wiele z nich włączono do WKL drogą 
dyplomatyczną czy  matrymonialną. Tak  znaczne 
zróżnicowanie etniczne i  kulturowe Litwy stanowi-
ło jednak problem. Państwa ruskie będące bowiem 
spadkobiercami Rusi Kijowskiej posiadały zaawan-
sowaną, a  co za  tym idzie atrakcyjną dla Litwinów 
kulturę (m.in. język pisany). Ponadto samo przyjęcie 
tytułu kniazia ruskiego wymagało chrztu w obrząd-
ku prawosławnym. Był to  nie  tylko  warunek for-
malny, lecz  jedyna droga do  zyskania legitymizacji 
politycznej w oczach ludu. Obie te okoliczności – ze-
tknięcie z rozwiniętą kulturą ruską oraz polityczna 
konieczność przyjęcia prawosławia – niosły ze sobą 
poważne konsekwencje.

Nie  były jednak one zauważalne dopóki ziemie 
ruskie pozostawały rozbite i  nie  posiadały silne-
go ośrodka integrującego. Jednak zainicjowane  
w XIV w. wychodzenie ziem ruskich z okresu dezin-
tegracji, spowodowanego dominacją tatarską, ozna-
czało wyczerpanie się dotychczasowego modelu 
funkcjonowania Litwy. Kończyła się możliwość 
łatwej ekspansji (zapewniającej ziemię i  tytuły ro-
snącej liczbie Giedyminowiczów), a  prawosławni 
poddani i zrusyfikowani kniaziowie mogli się orien-
tować na  bliższe im ośrodki ruskie. Realne stało 
się widmo wchłonięcia Litwy przez  Ruś, Jadwiga 
bowiem nie  była jedyną kandydatką na  żonę dla 
Jagiełły. Swoją córkę oferował mu również Dymitr 
Doński, wielki książę moskiewski i  włodzimierski, 
lecz warunkiem przyjęcia tej oferty miał być chrzest 
w  obrządku prawosławnym. Z  politycznego punk-

tu widzenia taka decyzja wydawała się niedopusz-
czalna, gdyż  oznaczałaby podporządkowanie Litwy 
Moskwie oraz  sprowadzenie wielkiego księcia de 
facto do roli, jaką w jego władztwie pełnili pomniej-
si kniaziowie. W  ten sposób resztki kultury litew-
skiej zostałyby łatwo wchłonięte przez żywioł ruski. 
Nie rozwiązywałoby to również problemu z ekspan-
sją państw zakonnych: Krzyżaków oraz Zakonu Ka-
walerów Mieczowych, którzy  dążyli do  nawrócenia 
również chrześcijańskich schizmatyków.

Autorzy piszący z  polskiej perspektywy z  reguły 
przeceniają znaczenie zagrożenia krzyżackiego. 
W  drugiej połowie XIV w. to  Litwa była bowiem 
większym zagrożeniem militarnym. Królestwo Pol-
skie i  Państwo Zakonu Krzyżackiego łączył podpi-
sany w 1343 r. traktat pokojowy, którego przestrze-
gały obie strony. Jednocześnie prowadzono wtedy 
na wschodniej granicy Korony liczne wojny z WKL.

W  tym samym czasie pojawiło się zagrożenie inne-
go rodzaju. Otóż, zgodnie z  pierwotnym postano-
wieniem, to  Maria Andegaweńska (córka Ludwika 
Węgierskiego oraz  starsza siostra Jadwigi) miała 
zostać królem Polski. Ta niewielka z pozoru zmiana 
rodziła jednak poważne następstwa. Maria bowiem 
już jako dziecko została zaręczona z  synem Karola 
IV, cesarza niemieckiego z  dynastii luksemburskiej, 
później znanym jako Zygmunt Luksemburski. Wstą-
pienie na tron polski córki Ludwika złączonej takim 
mariażem mogło oznaczało dla Polski groźbę de-
gradacji do  roli prowincji domeny Zygmunta, czyli 
w najlepszym wypadku samych Węgier, a w najgor-
szym – Węgier i cesarstwa. Już wtedy elity państwa 
polskiego dostrzegły, że król rządzący z daleka, a ta-
kim władcą był Ludwik, nie mógł rządzić skutecznie. 
Z  tego powodu wizja kolejnego monarchy rezydu-
jącego za  granicą była nie  do  przyjęcia. Gdy  zaś ta 
perspektywa zbiegła się z możliwością popadnięcia 
w zależność od obcego państwa oraz zdominowania 
przez kulturę niemiecką, kandydatura Marii musia-
ła zostać odrzucona.

Zygmunt Luksemburski nigdy nie  cieszył się uzna-
niem ludów ceniących swoją odrębność. To na okres 
jego władania w Czechach przypadły wojny husyckie 
(1419–1436), których podłoże było nie tylko religij-
ne, lecz także kulturowe. Czesi bowiem chcieli bronić 
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swojej niezależności. Dlatego też m.in. stany czeskie 
co najmniej kilkakrotnie oferowały koronę najpierw 
Jagielle, a  potem Kazimierzowi Jagiellończykowi. 
Splot czynników międzynarodowych i  wewnętrz-
nych tak  w  Polsce, jak i  w  Czechach, uniemożliwił 
realizację tych planów. Świadczą one jednak o  tym, 
że  Czesi, nie  mogąc uzyskać pełnej niepodległości, 
woleli unię z Polską niż niemieckie cesarstwo. Wol-
nościowa perspektywa spełniła się zaś gdzie indziej…

Jednak zanim do  tego przejdziemy, należy wspo-
mnieć o  jeszcze jednej rzeczy. Pomimo deklaracji 
o  zachowaniu praw na  Litwie, już od  samego po-
czątku unia wiązała się ze  zmianą stosunków spo-
łecznych w WKL. Strona polska naciskała na umoż-
liwienie bojarom litewskim i ruskim partycypowania 
w  rządzeniu wielkim księstwem. Stanowią o  tym 
zapisy mówiące o  wyborze króla polskiego i  wiel-
kiego księcia litewskiego przy udziale panów litew-
skich, adopcja rodów litewskich przez  rody polskie 
oraz  rozszerzanie przywilejów szlacheckich na  zie-
mie litewskie i  ruskie. W  ciągu niespełna dwóch 
wieków unii WKL zmieniło się z  patrymonialnego 
państwa Wielkich Książąt w  państwo republikań-
skie. Oczywiście do  samych rozbiorów rozumienie 
przywilejów szlacheckich oraz  równości w  ramach 
stanu bywało kontrastowo różne na  terenach pol-
skich i  litewsko-ruskich. Nie  przekreśla to  jednak 
ogromnej zmiany, jaka zaszła w mentalności i świa-
domości tamtych ziem.

JEST DOBRZE DOPÓKI JEST DOBRZE

Historia pokazuje, że ludzie godzą się na niekontro-
lowane rządy obcej im elity, o ile przynoszą im one 
korzyści i niskie koszty: gdy mogą się zająć własnym 
życiem i  bogaceniem się, oddając sprawy publicz-
ne „specjalistom”. Mam tutaj na myśli np. Państwo 
Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu 
Niemieckiego w  Jerozolimie (Krzyżaków). Zapo-
mnianym elementem unii polsko-litewskiej są Prusy, 
których  chęć przyłączenia się do  Polski była powo-
dem wojny trzynastoletniej.

Wbrew powszechnemu mniemaniu życie w  Pań-
stwie Zakonnym w  okresie do  Bitwy pod  Grunwal-
dem nie było takie złe. Dzięki sprawnemu zarządza-
niu przez elitę zakonu, wywodzącą się z całej Europy, 

państwo rozkwitało. Napływały do  niego rzesze 
osadników zwabionych przydziałami ziemi, kwitł 
również handel w  miastach należących do  Hanzy. 
Stały napływ rycerzy z całej Europy (będących bądź 
członkami zakonu bądź ochotnikami szukającymi 
sławy i zaszczytów) obniżał koszt prowadzenia wo-
jen, stąd nie  było potrzeby ustanawiania wysokich 
podatków i ceł. Poza tym udział w licznych wojnach 
prowadzonych poza terytorium Państwa Zakonnego 
był dla jego mieszkańców potencjalnym źródłem zy-
sków w postaci łupów.

Eldorado skończyło się jednak w pierwszej połowie 
XV w. Spadek popularności Zakonu na zachodzie Eu-
ropy, zmiany społeczno-technologiczne w  ramach 
sztuki wojennej oraz złamanie jego potęgi w bitwie 
pod  Grunwaldem znacząco odmieniło sytuację. Za-
miast ochotniczego rycerstwa państwo zakonne mu-
siało utrzymywać znacznie droższe wojska zacięż-
ne, a  to  w  połączeniu z  brakiem łupów wojennych 
oznaczało fiskalizację, nowe podatki i  cła. Ponadto 
wojny zaczęły częściej toczyć się na ziemiach Zako-
nu, co oznaczało grabieże oraz  spustoszenie mająt-
ków jego mieszkańców. Nagle okazało się, że decyzje 
podejmowane w  Malborku nie  tylko  przynoszą ko-
rzyści, ale  również generują koszty. Ludność Prus 
(stanowiąca etniczny konglomerat Polaków, Niem-
ców i  bałtyckich Prusów) nie  bez  wpływu kultury 
politycznej zza południowej granicy, postanowiła 
uzyskać większy stopień podmiotowości i  udziału 
w polityce. Niemożność uzyskania ich od elit zakon-
nych spowodowała zawiązanie Związku Pruskiego 
oraz oddanie się pod władzę króla Polskiego, co z ko-
lei sprowokowało wojnę trzynastoletnią.

Świadomi nierealności wizji pełnej niezależności, 
mieszkańcy Prus wybrali unię jako sposób zapew-
nienia sobie podmiotowości. I  tak  w  wyniku ne-
gocjacji ze  stanami pruskimi Kazimierz Jagielloń-
czyk wydał w 1454 r. Akt poddania się Prus Polsce 
oraz Przywilej Inkorporacyjny, a następnie Prusacy 
złożyli przysięgę na  wierność. Oba dokumenty 
stanowiły, że  Prusy zostały połączone (unitare) 
oraz włączone (annectare) do Corona Regni Poloniae 
przy zachowaniu ich praw. Niekorzystny przebieg 
wojny trzynastoletniej spowodował, że nie całe Pru-
sy zostały włączone do  Korony Polskiej. Niemniej 
doszło do powstania unii polsko-pruskiej, w ramach 
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której delegaci pruscy wysyłali delegatów na sejmy 
polskie, posiadając jednocześnie własny sejm pruski.

TRZY WNIOSKI DLA WSPÓŁCZESNEJ POLSKI

Powyższy zarys fragmentu dziejów unii polsko-
-litewskiej pokazuje, jak głęboko różniła się Unia 
Polsko-Litewska nie  tylko  od  współczesnej Unii 
Europejskiej, ale również od różnych mglistych pro-
jektów Międzymorza. Po pierwsze, była od początku 
budowana jako autentyczny związek państw, dlate-
go występowała w niej jedność władzy zwierzchniej 
(król/wielki książę, a następnie wspólny sejm walny), 
połączona z  silną identyfikacją regionalną poszcze-
gólnych części. Taka Europa Ojczyzn, posiadająca 
wspólnego prezydenta i parlament.

Nie  potrafimy wyobrazić sobie takiej sytuacji, po-
nieważ nie  sposób dziś wyobrazić sobie państwa 
bez  suwerenności i  wpisanej w  to  pojęcie jedności. 
Takie rozumienie polityczności obce było twórcom 
Polsko-Litewskiej Unii. Przyzwyczailiśmy się myśleć 
o władzy w sposób absolutny. W ujęciu modelowym 
nikt nie może niczego narzucić suwerenowi, jak i nic 
nie może znaleźć się poza jego kontrolą. Stąd prak-
tyczną realizacją tej wizji jest Lewiatan pod postacią 
państwa narodowego (lo stato), który  kontroluje 
wszystko poza tym, co prywatne. Scaliło ono w na-
szym myśleniu pojęcie wypracowanego historycznie 
terytorium, posiadającego swoją tożsamość i  swo-
istość (państwo), z  zespołem mechanizmów zapew-
niających funkcjonowanie społeczeństwa. Z  tego 
powodu integracja europejska grzęźnie w nieustan-
nych sporach o  stopień centralizacji, a  sama Unia 
Europejska ciągle musi udawać coś, czym nie  jest. 
W  obawie o  utratę kontroli nad  swoją tożsamością 
boimy się tworzyć bardziej wydajne sposoby organi-
zacji społeczeństwa. Dlatego, żeby  zbudować Unię 
z prawdziwego zdarzenia, w pierwszej kolejności na-
leżałoby odrzucić idee suwerenności oraz  państwa 
narodowego.

Unii nie  da się jednak budować bez  społeczeństwa. 
Władza urzędników jest dobra, dopóki generuje zy-
ski przy niskich kosztach. Jednak żadna koniunk-
tura nie  jest wieczna, a  żaden urzędnik, pozbawio-
ny instytucjonalnych instrumentów przymusu, 
nie  nakłoni nikogo do  ofiarnej lojalności na  rzecz 

nowej wspólnoty. Prawdziwa republika, z którą lud 
będzie związany i  której  będzie chciał bronić, wy-
maga od obywateli realnego zaangażowania w dzia-
łanie na  rzecz dobra wspólnego. Bez  utożsamienia 
się ze  wspólnotą polityczną technokratyczna wizja 
prowadzi do oddzielenia państwa od społeczeństwa, 
a wówczas akceptacja struktury politycznej jest wa-
runkowa i zależna od chwilowej pomyślności.

Właśnie taki los spotyka Unię Europejską, której au-
torytet został oparty na  obietnicy dobrobytu i  mo-
dernizacji. Nic dziwnego, że  poparcie dla tego pro-
jektu zachwiało się wraz z momentem, gdy pojawiły 
się trudności z  polityką migracyjną oraz  wstrząsy 
spowodowane kryzysem finansowym. Oto z  tego 
właśnie powodu wizja oświeconej władzy urzędni-
ków nad  szczęśliwymi mieszczanami, zajmującymi   
się wykluczeniem społecznym i eko-żywnością, koń-
czy się na naszych oczach.

Jednakże nawet taka republikańska unia może jawić 
się jako atrakcyjna opcja jedynie wtedy, gdy alterna-
tywą jest niewola. Doświadczenie polsko-litewskie 
pokazuje, że  zwrócenie się ku sobie dwóch państw 
zawsze ma miejsce z uwagi na czynniki zewnętrzne, 
które sugerują, że  unia jest wyborem najlepszym 
z możliwych. Wynika z tego, że pełna niepodległość 
nie  jest dla unii realną opcją, bo zachowanie bytu 
politycznego, właśnie z uwagi na wspomniane oko-
liczności, jest możliwe jedynie dzięki wzajemnemu 
związkowi.

Jednak tego typu organizm polityczny nie stanowi 
wyłącznie związku, lecz także proces, który polega 
na stopniowym zbliżaniu się do siebie. Zaczyna się 
od dobrego rozpoznania interesu własnego, a koń-
czy na  silnym i  wzajemnym powiązaniu dwóch 
stron, które od  tej  pory są równymi partnerami, 
tworzącymi większą całość. Dlatego należy pamię-
tać, że  wizja hegemoniczna kłóci się z  ideą unij-
ną. Musimy to  zrozumieć, jeżeli chcemy budować 
jakiekolwiek związki państw. Referendum wokół 
Brexitu, abstrahując od zasadności poszczególnych 
rozstrzygnięć, wygrała wizja sprawczości i  nie-
podległości. Dlaczego? Bo Brytyjczycy uwierzy-
li, że  mogą żyć sami, natomiast Unia Europejska 
jest wyłącznie przeszkodą, która  stoi na  drodze 
do urzeczywistnienia tego przekonania.
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Podobnie nikt nie  zjednoczy się pod  hegemonicz-
nym berłem Polski. Bo czym bowiem różniłoby się 
to od ruskiego miru? Nie dziwmy się więc, że Czechy, 
Słowacja, a  nawet Węgry wolą miękką zależność 
od Berlina czy Brukseli od związku z „najsilniejszym 
państwem Europy Środkowej”.

Po prostu dominacja i hegemonia wykluczają współ-
pracę i wspólne życie oparte na zasadach przyjaźni 
politycznej. Dokładnie ta sama zasada stosuje się 
w odniesieniu do Białorusi i Ukrainy. Wartość oferty 
jest ściśle zależna od  jej alternatywy, dlatego pań-
stwa narodowe będą się trzymać, dopóki ich obywa-
tele będą się łudzić, że są one w stanie przetrwać bój 
o suwerenność z wielkimi korporacjami oraz walczą-
cymi między sobą o hegemonię Chinami i USA.

Na  koniec, powinniśmy zdawać sobie sprawę, 
że  za  unią musi iść pociągająca wizja, choćby taka, 
która  przyciągnęła do  UE państwa Europy Środ-
kowej. Wolność, porządek i  perspektywa rozwo-
ju – to  niosła ze  sobą Unia Europejska. A  co ma 
do  zaoferowania Międzymorze? Amerykański gaz 
i  gwarancje? Wspaniały polski system polityczny? 
Czym chcemy przelicytować niemieckie Ordnung 
i Wirtschaft? Jeżeli nie dysponujemy lepszą wizją niż 
to, co obiecuje Unia Europejska, która obecnie jest 
poddawana krytyce i oskarżana jako projekt o krót-
kowzroczność, to nie powinniśmy marzyć o budowa-
niu innej.
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