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Od redakcji #1
InterAlia to recenzowane czasopismo naukowe redagowane w cyklu rocznym przez naukowców z Polski,
Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Nadsyłane artykuły są ocenianie anonimowo przez dwóch recenzentów.
Niektóre działy („Recenzje” i „Marsz Równości idzie dalej”) będą aktualizowane kilka razy w roku. 

Choć InterAlia to pismo dwujęzyczne, wydawane w języku polskim i angielskim, nie udało nam się jak dotąd
zdobyć funduszy na tłumaczenia. Na razie więc musimy zadowolić się publikowaniem artykułów w języku, w
którym zostały napisane. W tym numerze jedynie dwa działy dostępne są w obu językach: „Marsz Równości
idzie dalej” i „Bardzo mini przewodnik po Wrocławiu z Lubiewa Michała Witkowskiego”. 

Docelowymi czytelnikami Interaliów są studenci, naukowcy i działacze zainteresowani badaniami nad
nienormatywną seksualnością (ang. queer studies), którzy mają dostęp do internetu. Wiele z tych osób
poznaliśmy podczas sześciu konferencji, które organizujemy wspólnie od 2000 roku. Wzięło w nich udział
kilkaset osób z kilkunastu krajów, spora cześć z nich wielokrotnie. Dla innych barierą okazały się koszty
podróży nie tylko z miejsc tak odległych, jak Kamczatka, ale też z Bułgarii, Rumunii, Ukrainy czy Węgier.
Mamy nadzieję, że InterAlia staną się dla nich bardziej dostępnym forum od naszych corocznych konferencji i
niniejszym zapraszamy ich do nadsyłania swoich prac. Prosimy też wszystkich czytelników o wykorzystanie
swoich kontaktów emailowych do zarekomednowania Interaliów; tylko dzięki takiej pomocy uda nam się
dotrzeć do zainteresowanych osób, z którymi nie mamy styczności. 

Instytucjonalizacja studiów nad seksualnością w zachodnich – głównie amerykańskich – strukturach
akademickich ma oczywiste zalety i powinno się zabiegać o coraz większą obecność tematyki queer i osób o
odmiennej seksualności w instytucjach życia publicznego. Jednak wiele osób podziela przekonanie, że
najlepsze czasy studia queer mają już za sobą, a element subwersywności, który wniosły do nauki i polityki,
zatracił się gdzieś po drodze. Kanon lektur z zakresu studiów queer stał się skostniały, naukowcy zajmujący
się studiami nad seksualnością porobili kariery na uczelniach, a sama teoria queer dostosowała się do potrzeb
i oczekiwań amerykańskiego świata akademickiego. Wydaje nam się, ze jeżeli studia queer mają przetrwać,
muszą ulec radykalnej decentralizacji, skupiając się zarówno na lokalnych uwarunkowaniach tożsamości i
polityki odmieńców, jak i na procesach szeroko pojętej globalizacji. Studia queer rozprzestrzeniają się na
coraz to nowsze obszary geograficzne i badawcze. Misją InterAliów jest właśnie eksponowanie jak najbardziej
różnorodnych, międzynarodowych (jeżeli nie ponarodowych), transdyscyplinarnych punktów widzenia. 

Mamy nadzieję, że to elektroniczne czasopismo wzmocni pozycję wschodnioeuropejskich badań nad
nienormatywną seksualnością i będzie wspierać powstawanie wspólnot odmieńców. Zachęcamy autorów do
poruszania takich tematów jak możliwość przekładania koncepcji queer z języka na język i z kultury na
kulturę; relacje pomiędzy teorią queer a działalnością polityczną; możliwość godzenia w ramach społeczności
odmieńców różnych form podmiotowości, związanych z takimi czynnikami jak płeć, rasa, klasa, wiek, czy
praktyki seksualne; przydatność studiów queer w rozumieniu dyskursów, praktyk kulturowych i instytucji,
które nas otaczają; a także potencjalnej roli odmienności seksualnej jako kontrdyskursu czy alternatywnej
praktyki. Termin nadsyłania artykułów do następnego numeru to 30 grudnia 2006. 

InterAlia nigdy nie ujrzałyby światła monitorów, gdyby nie wsparcie Stephena Tapscotta. Był on jednym z
pomysłodawców czasopisma, czuwał nad jego powstawaniem i mamy nadzieję, że widząc je teraz w sieci,
odczuwa równie wielką satysfakcję, jak niżej podpisani. 

Tomasz Sikora 
Tomasz Basiuk 
Marzena Lizurej 
Dominika Ferens
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A Queer Strategy of Equivocation
The destabilisation of normative heterosexuality and the rigid binary gender order 

Antke Engel 

The critique of identity politics has opened up a sceptical attitude towards normative categories and demands
for the coherence and stability of sex, gender and sexuality. At the same time reflections on mechanisms of
exclusion within emancipatory movements and politics have also gained attention. Thus, not only
(hetero-)sexism and homophobia, but also discriminations pertaining to the rigid binary gender order as well
as racist discrimination are issues of importance to queer politics. Considering the critique of identity or
minority politics, I have come to the conclusion that rather than to proliferate or to dissolve categories of sex,
gender and sexuality, it is more promising to render them ambiguous: that is what I call a queer strategy of
equivocation. 

Nevertheless sexual ambiguity is not progressive or liberating in itself. Instead, we have to realize that
queer/feminist struggles against normative identities, a destabilization of binary, heterosexual norms or new
forms of gendered or sexual existence are quite compatible with the quest for individualization put forth by
neo-liberal forms of domination. Therefore, a strategy of equivocation should include the fight against social
hierarchies, inequalities, and normalizations. The task is to consider simultaneously the working of and the
intervention into different mechanisms of power; normalizations and hierarchizations, inclusions and
exclusions work together, but not always in the same direction or without contradictions.[1] 

From the critique of identity to queer politics of representation 

There is a question which has inspired my queer/feminist work for quite a while now: that is, how can we
think – and live – sex, gender, and sexuality in ways that are not always bound up with or recaptured by the
rigid binary gender order and normative heterosexuality. This is also a question about the cultural repertoire
of representations of gender and sexuality as well as about possibilities of changing and rearticulating
dominant representations. If there are reflexive relations between cultural representations, lived and
embodied subjectivities, and social institutions, a "politics of representation" is full of promise, because it
allows us to intervene at all levels of this dynamic interconnection.[2] 

What do I mean by a politics of representation? Definitely not lobby politics or speaking in the name of
somebody or expressing certain interests which are said to be grounded in a given identity or experience.
Rather, a politics of representation is developed as an alternative to identity or minority politics. It starts from
a poststructuralist view, which emphasizes the productivity of cultural images, discourses, and
representations within social relations of power. From this point of view, representations do not describe a
pregiven reality, nor do they express a truth, but rather produce meanings and construct realities or
identities.[3] 

This is what Michel Foucault has in mind when he says that sexuality is a product of historical relations of
power and knowledge (Foucault 1978). Further, this is what inspires Judith Butler's concept of the
performativity of sex and gender (Butler 1990; 1993). According to her, there is no natural sex, no definite
point of reference that defines sex or gender. Rather, sex or gender are an effect of an ongoing repetition of
social norms: discourses within power relations, namely those of normative heterosexuality and phallocentric
logic, that materialize in time thanks to individual and social practices.[4] From Butler's point of view,
representation bound up in regimes of power has an intensely stabilizing and reproductive effect: “The
domains of political and linguistic 'representation' set out in advance the criterion by which subjects
themselves are formed, with the result that representation is extended only to what can be acknowledged as
a subject. In other words, the qualifications for being a subject must first be met before representation can
be extended” (1990, 1/2). Representation, in this sense, functions so well because its productive moment,
for which Butler uses the term performativity, is covered up by a descriptive claim of representation, which
suggests that it expresses a pregiven reality.[5] If we focus on gender and sexuality, it is the distinction of
two – exclusive and excluding – sexes, which are said to express themselves in certain genders and desires
in order to form coherent and stable gender identities that function as the stabilizer of normative
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heterosexuality and gender hierarchy.[6] 

While Butler is interested in how representation and a normative demand for "identity" form an alliance that
supports regimes of power, I am more interested in whether and how representation can subvert the
principle of identity.[7] This is where the "strategy of equivocation" comes into play. I understand the
strategy of equivocation as a decisive moment of a politics of representation. It is a strategy that renders
ambiguous what used to be clear, that puts into question that which is taken for granted. It does so by
rejecting the idea that there could be a definite and stable meaning. It is a strategy that intervenes in the
logic of identity. From a queer perspective, this has a political as well as a theoretical dimension which I
would like to consider in their connectedness. 

Norms, normalities, and hierarchies 

Queer politics have developed from a critique of the principle of identity that is at work in minority politics. It
has been argued that speaking in the name of a political identity legitimizes exclusions and homogenizes an
internal "we".[8] These normative effects of exclusion and inclusion work together very nicely: while there
are (open or subtle) exclusions of those who do not fit the norm of a classified group, those who either aim
to or even are privileged to belong to this group also undergo ongoing (self-)normalizing regulation. The
mechanisms of classification and definition of social identities support discrimination and oppression, even
while they are used to fight for rights, recognition and integration. 

Apart from this, demands for recognition and integration of "minorities" affirm a "majority" as the defining
centre. Take, for example, the newly established "gay-and-lesbian-marriage" rights in Germany. What is
installed is a special, but minor "homosexual" substitute to the traditional marriage, which keeps this
heterosexualized institution intact and accepts it as the defining model (Bubeck 2000). A hierarchy between
hetero- and homosexuality, as well as its defining categories of sexual orientation, are secured. Further, both
institutions are based on and enforce the binary distinction of two sexes. So, from a queer perspective one
would ask first of all: why not open up marriage for anyone who desires to enter this contract, independently
of sex, gender, sexuality, nationality, race, religion, or whatever has traditionally been used to regulate
marriages? Also, concerning measures against hierarchies, one would fight the state sponsored privileges
that marriage enjoys compared to other forms of sexual partnership and love relations.[9] And last not least
exactly those ideological interconnections between marriage, love, reproduction, and sex can be troubled,
reworked or broken up. 

Another field where queer politics try to subvert the power of a "defining centre" and rather equivocate
norm(alitie)s are the medical, juridical, and social regulations of trans- and intersexuality (GLQ 1998;
polymorph 2002). Fighting against discrimination does not have to mean fighting for the recognition of
special interest groups or identities. For example, rather than demanding another legal category for intersex
or transgender persons, a queer political strategy rejects any marking of sex in birth certificates or
identification papers.[10] The argument is that any marking imposes a normative restriction – though, of
course, some of them are positively sanctioned and promise social privileges while others are devalued or
even socially unlivable. Thus, in order to develop political strategies one has to keep in mind that there are
two different mechanisms of power at work: normativity and hierarchization intersect with each other and
have to be adressed in their interconnections. 

It is not only hierarchies, but also norms and normalizations that support regimes of power and domination.
These distinctions are crucial, especially today, where within a neoliberal logic we find new forms of
hierarchization which do not depend on social classifications or status groups. Rather, they follow
individualized criteria like education, health, flexibility, efficiency to install social distinctions, criteria that
harmonize very well with a critique of normative regulations and battles for personal freedom; criteria that
support a privatized individuality by subverting political solidarity.[11] On a more abstract level, we have to
conclude that the normative effects of classifications are not an isolated problem, but one to be analyzed in
the context of social mechanisms of hierarchization. 

A queer strategy of equivocation 

If we want to find out how classifications and hierarchizations work together, we have to understand how the
principle of identity – the "demand" for stable and coherent identities of meaning and materiality – relates to
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binary logic. Binary logic is a specific way to think difference, namely: one term is declared the defining
center, the universal (call it: "the phallus," "the hetero-norm," ...), so that difference can only be thought in
relation to the defining center, as "deviant from" or as "other." There is only A or non-A (Jay 1981). My point
is that within a binary logic the principle of identity is used to set up a hierarchy. This is the logic at work
within a hierarchized binary gender order. This is the logic from which minority or identity politics do not
escape. But how, then, can one avoid the impasses of minority and identity politics? How is it possible to gain
rights and resources or to fight discrimination and violence without producing normative categories of
belonging and exclusion? 

In order to elaborate on the queer shift of interest from the supposed needs of a classified minority to the
"deconstruction" of dominant cultural and political regimes I would like to introduce a strategy of
equivocation. A strategy of equivocation does not focus on social identities but on practices, processes as
well as relations of power, knowledge and "truth" (Foucault). It tries to subvert those mechanisms that
secure the working of a normative heterosexual gender order or any other order which seems to be "natural"
or unquestionable. It intervenes into regimes of "normality" and processes of normalization by revealing
ambiguity where a single truth is claimed, where a clear line is drawn, or an entity is stabilized. It functions
as an answer to the critique of identity politics as it intervenes in the principle of identity. Therefore a queer
strategy of equivocation favors representations and practices, which resist being pinned down to a single
meaning, but materialize the processes of the construction of realities and the conditions of power at work in
these processes.[12] 

This also means that a strategy of equivocation is radically contextual: it does not pose an ideal or a
universal aim that would structure the fight or have binding value. Concerning the problem of a rigid binarity,
the perspective would not be to multiply or to dissolve sexes and genders or to formulate a new pluralistic
gender order, but to deconstruct those contexts that are organized by a normative ideal or a restrictive law.
Equivocation is, therefore, not a category that claims a given ambiguity or plurality of genders and desires;
nor does it install "ambiguity" as a new ideal.[13] Rather, it opens up a process of permanent
reconsideration of those specific "normalities" that form a social context. 

Non-normative politics within normative power relations and social hierarchies? 

Michel Foucault wrote that his analysis of the present time is always also an historical analysis, unfolding a
genealogy of today's discourses, but also anticipating a future which is inscribed – more or less openly, more
or less secretly – in its narration (Foucault 1982; 1984). My idea about queer politics is inspired by this
anticipatory moment. I do not want to reduce politics to fighting for certain demands or pragmatic aims
bound up within a given structure, but I stick to the idea that this structure is constituted (at least in part) by
those discourses that tell its story.[14] The way we reflect on and articulate our critique and desires
anticipates a certain (sub-)"version" of society, which could be seen as a force in our fight. But how to make
sure that this "vision of a version" does not take on a normative form, does not demand loyalty and
submission to a common ideal that functions as the defining "law" of "our" politics? According to Foucault,
multiple, conflicting discourses and social practices form a dynamic field of power relations. To keep this
conflictual dynamic moving, to fight against its stabilization into structures of domination, is a precondition of
freedom – freedom, as a social practice, not an abstract ideal (Foucault 1984). Thus, this is not simply a
descriptive or analytic approach but one that holds an ethics – a system of values which does not claim
universal validity, but rather "demands" the enactment of the particularity of one's own perspective as part of
the historical power relations and as responsible for its dynamics. From this point of view, the political aim
would not be to gain hegemony or to enforce a universal idea but to secure a heterogeneity without a center
and to install conditions of participation which enable us to change the conditions of participation.[15] 

Queer politics of representation intervene into the field of social power relations from multiple and
heterogeneous, from marginalized and, to a certain extent, even from subaltern positions.[16] Of course,
resources and competences do make a difference – in politics of representation as in any other social
practice. And, of course, to gain visibility and space for articulation does not automatically lead to influence in
decision making. But from the point of view of those who do not enjoy the status of a "political subject," who
may even lack social intelligibility – illegalized refugees, for example, or people, who do not fit into the rigid
binary gender order of either male or female – a politics that intervenes in the mechanisms of representation
allows for public articulation without depending on legitimized political discourses or procedures, or on
advocates who speak "for" or "in the name of .…" In this sense, a queer politics of representation tries to
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open up ways of thinking or living sex, gender and sexuality that are not always bound up to or recaptured
by a rigid binary gender order and normative heterosexuality. 

This does not mean developing a common idea about or ideal of gender and sexuality, installing another
concept of "normality." Nor does it mean individualizing the field and negating the fact that sex, gender, and
sexuality are bound up with power relations, with oppression and violence.[17] Rather, the idea is to fight
for a non-normative heterogeneity of subjectivities and ways of existence which do not stand next to each
other like isolated entities, but are always oriented along the question whether they support or undermine
social hierarchies and regimes of normalization. The aim to de-normalize and de-hierarchize social relations
and institutions gives us clear criteria for political activism without installing another norm.[18] It opens up
the field for strategies that render ambiguous what seemed to be "the truth," that irritate and deconstruct
dominant cultural and social regimes. In the fissures and ruptures of those defining centers and dominant
regimes we may discover subjectivities and ways of existence whose presence we could not even have
imagined. Perhaps it is the confusion of the defining centers that opens up a space for diverse genders and
sexualities to live – and to subvert normative sexualities and rigid gender orders.[19] 

Wrocław 2002
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[1] For a more detailed elaboration on these ideas see Engel (2002) where I consider the scope and limits of
a queer politics of representation as an alternative to minority or identity politics. A strategy of equivocation
is to be seen as part of a project of political transformation that aims to destabilize normative regimes of
exclusion and homogenization as well as social hierarchies and relations of domination and exploitation. So,
from my point of view, queer politics on gender and sexuality cannot be reduced to questions of individual
freedom, but demand a restructuring of society. 

[2] See Teresa de Lauretis (1987) for her concept of gender as representation and self-representation based
on “technologies of gender” within historical power relations. Lauretis also coined the term “politics of
representation.”
[3] Derrida (1982), Lauretis (1987; 1994), Weedon (1987), Hall (1997).
[4] Concerning the "heterosexual matrix" see Butler (1990, 35-78). Concerning the materialization of
repetitive practices see Butler (1993, 9-16). There she also mentions possibilities of transformation: "As a
sedimented effect of a reiterative or ritual practice, sex acquires its naturalized effect, and yet, it is also by
virtue of this reiteration that gaps and fissures are opened up as the constitutive instabilities in such
constructions, as that which escapes or exceeds the norm" (1993, 10).
[5] See also Butler (1993; 187-222), where she undermines expressive by performative concepts of
representation.
[6] Butler (1990, 6-25), Butler (1993, 93-119).
[7] See also Derrida (1991), Hale (1998), and Straayer (1996) who asks not to "mistake dominant ideology
for all symbolization and [not, a.e.] to assume that what is unrepresented is unrepresentable." (174)
[8] Butler (1990), Warner (1993), Jagose ( 1996), Beger (2001), Mizielinska (2002).
[9] For alternative legal forms of partnership and child-care see Cornell (1998) and Schenk in Bubeck
(2000).
[10] To avoid classifications and the infliction of normative categories does not mean that, from a queer
point of view, one has to give up legal politics; though one should, in fact, understand the law as a field of
conflict and permanent debate (Cornell 1998; quaestio 2000).
[11] ???
[12] For a queer theoretical text that performs this kind of representation see Probyn (1996).
[13] For critical considerations on celebrations of ambiguity in queer theory see Martin (1994), Walters
(1996), Deutscher (1997).
[14] Concerning the question how to act politically within this tension see Beger (2001), especially the
chapter: "Mind the Gap: Hybrid Relations of Queer Theory and Political Practice."
[15] See also Elam (1994) and Pulkkinnen (1996) for poststructuralist considerations on the political from
queer and feminist perspectives.
[16] See Spivak (1988) for the question of articulations and politics from subaltern positions, positions which
are not recognized nor representable within dominant cultural orders.
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[17] A problem left open by Foucault, though vital from a queer/feminist perspective, is how to differentiate
between dynamic power relations, institutionalized forms of domination, and violence as well as how to
understand their interconnections.
[18] About the working of those non-normative, but binding criteria see Engel (2002).
[19] I would like to thank Anna Parkinson, Kerstin Brandes and Nina Schulz for their helpful comments on
this paper.
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Beyond Visibility, Rights, and Citizenship
Critical Notes on Sexual Politics in the European Union 

Christian Klesse 

The accession of ten new member states has opened up new political and discursive spaces for challenging
homo-, bi-, and transphobia in the new member states and the European Union (EU) as a whole[1]. There
has been widely felt sense of hope that the accession will ultimately increase the possibilities of political
action, result in democratisation, and better the political conditions for sexual minorities to fight
discrimination and struggle for equal treatment before the law (ILGA Europe 2001, Vadstrup 2002, Pereira
2002, Neumann 2004, ILGA 2004, Stonewall 2004). Such sentiments were also expressed in the call-for-
papers for the Conference ‘Europe without Homophobia. Queer-in(g) Communities’ that took place from May
24 to May 26, 2004 at Wroclaw in Poland, for which I wrote the first draft of this paper. Participants were
asked to reflect upon ‘how we can contribute to making sexual minorities in the European Community visible,
heard, safe, and equal before the law’ and to ‘investigate the practical ways (including legal actions,
information campaigns, political participation, etc.) of achieving the bold vision suggested in the title: Europe
without homophobia’ (Organizing Committee 2004). Human rights groups and lesbian and gay organisations
both in the (prospective) new and the already existing member states sensed that access to funding by EU
bodies and the ability to address political and/or legal institutions of the EU (and/or the Council of Europe)
opened up ‘new space’ for political activism and enabled access to a new range of political discourses and
strategies (cf. Stychin 2003). Already many years before accession, human rights organisations and lesbian
and gay campaigning groups started to utilise the transformative potential of this prospective economic-
political and socio-legal change for campaigns against human rights abuse and legal discrimination on the
grounds of gender and sexuality in states applying for accession. ILGA Europe, for example, emphasised that
accession should be made dependent on the applying states complying to the high human rights standard
that the EU is supposed to stand for[2]. Due to the uneven power structure between the institutions of the
EU and the states applying for membership, the logic and rhetoric of ‘enlargement’ structured the
negotiations about accession. The power imbalances at the heart of the process are further indicated by the
fact that accession is frequently discussed in the scientific literature in the terminology of ‘Europeanization’
(cf. Schimmelfenning and Sedelmeier 2005a). In this context, ‘Europeanization’ signifies ‘integration’ into the
economic organisations and politico-legal institutions of the EU, a process that, according to Schimmelfenning
and Sedelmeier, can be characterised as ‘a massive export of EU rules’ (2005b: 221). Because accession has
been such a recent moment in history, research on the effects of the EU enlargement on the national polities
of the new or prospective member states is still scarce. In particular, sexual politics has remained an under-
researched topic (for an exception, see Stychin 2003). However, there is sufficient reason to speculate that
accession will significantly affect the discourses and strategies of social movements struggling around
sexuality and gender in the new member states. Even if it cannot be predicted at this stage, how political
actors and social movements will respond and position themselves with regard to these newly emerging
‘political opportunity structures’ (Kriesi et al. 1995), the evolving institutional, economic, and discursive
context will without any doubt impact on their politics. 

Acknowledging the potential significance of the process of accession for the future formulation of sexual
politics, I find it worthwhile to reflect upon the major political strategies of the gay, lesbian, bisexual and
transgender movements in the countries that have worked within the legal-political and discursive frame
provided by the EU for a much longer period of time. I will thereby primarily draw on examples from the
United Kingdom (UK), where I have lived and undertaken research on lesbian, gay male, and bisexual social
movement politics for many years. Law reform has always been a prominent strategy of social movements
campaigning for justice around the social divisions of gender and sexuality. They have thereby usually relied
on two tactics: (a) lobbying state and national parliaments and (b) bringing test cases to contest
discriminatory government policies or to review the validity of existing laws 

(Bamforth 1997: 23). In this article, I raise some critical questions regarding the centrality of a politics of
legal reform through a strategy of litigation. Since accession has frequently been equated with
democratisation in political discourse, I argue that a lack of democracy continues to shape the political terrain
of the EU. This problem limits the potential for political change by the means of social movement activism
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that directly addresses EU institutions. I then go on to discuss in more detail the ways through which social
movements have used strategies of European litigation for achieving legal reform. European litigation
seemed to provide a promising strategy in particular for social movement groups campaigning in countries
(such as the UK) that have been highly reluctant to take up measures to put an end to legal and other forms
of discrimination. Initially, litigation focused on domestic courts and the European Court of Human Rights
(ECHR). However, over recent years, litigation at the European Court of Justice, too, has got more prominent
(Beger 2000, Bell 2002: 108). In the final parts of the article I explore the political and philosophical
assumptions that frequently underpin social movements’ appeal to anti-discrimination or human rights laws. I
argue that attempts to gain public sphere inclusion through the demand for either equal rights with
heterosexuals or the bestowal of full citizenship status are inherently limiting and may themselves enfold
exclusive effects. 

The European Union and the Problem of Democracy 

In the social scientific literature, accession has frequently been discussed as an issue of ‘Europeanization’
(Schimmelfenning and Sedelmeier 2005a). Although the term ‘Europeanization’ is here primarily understood
on the level of political ‘governance’, its connotations are subtle and manifold. They frequently include
cultural and ethical meanings, too. Carl Stychin (1998) argues that despite its ‘supra-national’ character,
Europe has produced its own nationalistic discourses that usually draw upon an identification with the
traditions of Christianity and Enlightenment, an essentialised fusion of Europeanness with whiteness, and the
claim to symbolise or ‘own’ the history of liberal democracy. EU nationalism has fed into a sense of
superiority according to which ‘Europeanization’ can be read as a short-cut for ‘democratisation’ and the
advancement of human rights. In order to challenge such forms of ‘eurocentric’ jingoism, I will briefly
address some questions regarding the definition of democracy, the state of democracy in the EU, and the
hegemonic forms of politics through which social movements have addressed the political and legal
institutions of the EU. 

Democracy is a contested concept and has not yet been sufficiently defined in social and political theory.
Important unsettled questions evolve around the balance between participation and representation, and the
relationship between liberty and equality, or majority rights and the rights of minorities. A further tension
consists in the relationship between a concern with formal procedures and ethical values (Newman 2002).
The EU has been criticised for its deficit of democracy throughout its history. Since 1979 only Members of the
European Parliament (EP) have been elected. Members in all other important commissions have never been
elected, but nominated by the governments of the member states. This is still the case with the European
Council, the Council (of Ministers) and the Commission, the most important executive organs of the EU. Many
observers have cautioned that the changes implied by the Maastricht Treaty 1992, the Amsterdam Treaty
1997, or envisioned in the Constitution, etc. cannot mask the consisting un-democratic character of EU
institutions or policies (Peach 2004). Michael Newman (2002) identifies a lack of democracy on three major
levels: Policy-making in the EU still consists in secretive intergovernmental bargaining, with a high degree of
interpenetration between national and EU civil servants. Apart from that, the EP has still no say in vital policy
areas, such as foreign policy, inner security and defence. 

The lack of democracy in the EU is further revealed in the implementation of repressive measures against
immigrants and asylum seekers, including joint police cooperation, enhanced surveillance, policing and data
exchange, standardised visa policies, etc. Until Maastricht, all these measures were decided on an entirely
informal intergovernmental level and up to May 2004 both the EP and the European Court of Justice were
deprived of real means of intervention. Over recent years, the bargaining about a joint EU asylum politics has
led to the restriction of the right for asylum in many EU countries and to the implementation of both a camp
system and a regime of chain deportations (cf. Brah 1993, FFM 1997, Kofman et al. 2000, Kopp 2004,
Dietrich 2004). 

The construction of a single European Market has been guided by capitalist principles with the removal of
barriers to competition as the major aim. The introduction of the European Monetary Union as the most
significant step of integration since the formation of the EC has sidelined concerns about poverty and falling
living standards in favour of the consideration of currency stability and international competitiveness (Peach
2004). Because the political project of the EU has been primarily driven by market considerations, EU
citizenship has not put a very strong emphasis on the values of social justice and participatory democracy.
Consequently, measures for the protection of individual rights and freedoms have always been primarily
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ideological in character. They have not been conceived in order to enhance individual (or collective)
autonomy, but as a means of enforcing the obligation of the Community and the member states towards the
achievement of the project of economic integration through the creation of neo-liberal market principles. For
example, the ‘right of free movement’ – the centrepiece of EC citizenship – should in the first place enable
the free movement of labour. It was framed as the right of economically active citizens of EU member states
to seek employment in other member states of the EU. It was conceived around racist definitions of
belonging, individualised employment relationships and, inasmuch it has been concerned with families, on
implicitly heteronormative models of the couple relationship and the single breadwinner (Stychin 2003: 77-
79, Everson 1995, Hervey 1995). Although there has been an attempt to construe European citizenship in
more substantial terms since Maastricht, many commentators continue to complain about the priority of
economic over social and political rights in the codification of EU citizenship as a result of this legacy (Kenner
2003, Stychin 1998, 2003). The themes of equality and non-discrimination have undeniably been attributed
great significance in treaty provisions, secondary legislation and case law – most recently in the Charter of
Fundamental Rights. At the same time, equality and non-discrimination have remained contested concepts
and no single definition of the terms emerges from EU legislation and policy declaration. According to Mark
Bell (2003), equality has been cast according to three major discourses: equality as non-discrimination,
substantive equality, and equality as diversity. Provisions and regulations are manifold, complex, uneven and
frequently contradictory. In particular inasmuch sexuality is concerned EU legislators have been reluctant to
commit themselves to an unequivocal endorsement of far-reaching equality protections (Bell 1998, 2002,
2003). As said above, the debate about equality has further been subordinated to or mediated by economic
market rationalities, which has effectively hampered the process of implementing practical measures for
safeguarding equality (Stychin 1998: 123). The narrow and exclusive definition of EU citizenship and the
economic bias of EU equality discourses have demarcated the terrain for social movements that wanted to
address EU institutions in their campaigns around sexuality and gender. This conditionality has thereby had a
thorough impact on the political rhetoric and strategies of these movements. 

Sexual Politics in Europe and the European Union 

In the face of an obvious lack of democracy, a prioritisation of economic rationalities in the formulation of
policies, a reductionist conceptualisation of EU citizenship and an ethnocentric definition of Europeanness,
some have argued that the most urgent tasks of social movement politics would be circumscribed by the aim
to increase participatory democracy on the grassroots level and to strive for a more inclusive transnational
polity (Newman 2002). However, so far the social movements campaigning for social justice with regard to
sexuality and gender have largely refrained from challenging these hegemonic assumptions and the ways
they shape the political process within the EU. They have set their hopes primarily in addressing the legal
institutions of either the Council of Europe, i.e. the European Commission on Human Rights (defunct since
October 31, 1999) and the European Court of Human Rights (ECHR) (existing as a full-time institution since
1998) and more recently of the European Union, i.e. the European Court of Justice (ECJ) (cf. Bell 1998, 2002,
Morgan 2000, Neumann 2004, Whittle 2002, Beger 2000, 2002). It is important to explicate at this point that
the ECHR as a court established by the Council of Europe to safeguard its member states’ adherence to the
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms is not an EU institution. However,
Carl Stychin (1998) is quite right to argue that the European Convention on Human Rights provides an
alternative arena for the mobilisation around rights that is located at the ‘periphery of EC law’. Although
formally outside the scope of ‘European law proper’, it has in fact been incorporated into the domestic law by
most EU countries. Moreover, membership in the Council of Europe is a requisite for joining the EU and new
members of the Council are obliged to ratify the Convention. Due to these institutionalised interrelations,
Stychin describes the Convention as the ‘civil and political other to the central role of economic rights in the
EU’ (p. 129)[3]. 

It is undeniable that the ECHR has in many cases ruled in favour of litigants, who have protested against the
violation of their rights codified in the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental

Freedoms. For example, in the UK movements were able to force the government to repeal discriminatory
laws and policies in the areas of consensual sex between adult men, the age of consent, and the military ban
(cf. Bamforth 1997, Skidmore 1998, Neumann 2004, Stonewall 2004, Hale 2004). However, there have been
also some negative rulings. One example is the so called Spanner Case. In 1997, the ECHR upheld the right
of British Courts to sentence 16 gay men for consensual s/m activities on the grounds of a law that
criminalises the infliction of ‘actual bodily harm’ (cf. Stychin 1995, Creith 1996, Gibbins 1998, Countdown on
Spanner 1997, Weait 2005). Although international human rights bodies, and in particular the ECHR, have in
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principle overcome their long and stubborn reluctance to engage with human rights violations in the area of
sexuality and although there is increasing evidence that international human rights may prove advantageous
to challenge legal and social discrimination (cf. Morgan 2000), a successful result cannot be taken for
granted. That notwithstanding, social movements in countries such as the UK, where the national legal
system has been highly resistant to liberalising initiatives, have perceived the ECHR as a promising arena for
social and legal struggle (Stychin 1998: 136). 

EU institutions, too, have been successfully lobbied to intervene in human rights violations with regard to
gender and sexuality. For example, according to Adrian Coman, former Executive Director of ACCEPT (a
Romanian Human Rights Organisation), it was largely due to the pressure of the EU, and in particular of the
EP (rather than the Council of Europe, the UN, Amnesty International, Human Rights Watch, or international
human rights NGOs) that Romania finally decriminalised homosexual acts in 2002 and included references to
sexuality in its anti-discrimination legislation (Stychin 2003: 134). 

The ECJ, too, has been addressed in order to intervene in cases of discrimination on the grounds of sex and
sexual orientation (mostly in the field of employment) and to claim rights codified in the Treaties. While
challenges of discrimination on the grounds of sexual orientation (such as in the case Grant vs. SWT)[4],
have not produced the out-come activists and lobby groups had hoped for, many interventions in the field of
transgender rights addressing the ECJ have proven successful (cf. Whittle 2002, Hale 2004)[5] 

However, despite significant successes of rights claims in the field of EU sexual politics, the ideological bias of
EU citizenship and the economic grounding of its rights discourse should make us more sceptical about the
potential of political strategies framed within the citizenship and rights model to have radical or progressive
effects. EU human rights and citizenship law is only accessible to people, who are nationals of an EU member
state. This inevitably rules out many residents of members states– even if they may have been living in these
countries for many years (Stychin 1998, Bell 2002). Campaigns for immigration and citizenship rights for
lesbigay and transgender people have mirrored this constricted definition of rights in that they have primarily
focussed on the right of EU citizens to live with their partners, rather than critiquing the racist practices of
immigration control and deportation. Moreover, the fact that EU ‘equality law’ has been derived from the
conviction that there should be equality at the work place and on the labour market means that it addresses
people primarily as ‘active market actors’. As a consequence, campaigns for lesbian and gay equality have
frequently claimed that discrimination would result in a distortion of the market or be economically inefficient.
Carl Stychin (1998) traces such arguments in EU campaigning documents of the English law reform Group
Stonewall and the pressure group Lesbian and Gay Employment Rights (LAGER) (pp. 140-141). Rather than
challenging the prevailing reductionist paradigm of rights, such rhetoric reinforces the dominant market
based liberal choice model and the exclusions based thereupon. This representation tends to masks the
empirical fact that in reality not everyone has got the possibility to claim their rights in courts. Citizenship,
residence and work permits, financial resources, time, professional support, etc. are factors that play a
decisive role in determining the scope for legal action of any particular individual (Najafi 2006). Other
problems consist in the fact that campaigns for legal reform tend to foster a culture of expertism and
lobbyism, a process that Carl Stychin has referred to as the ‘lawyerisation’ of sexual politics (Stychin 1998,
2003). Moreover, campaigns for legal change inevitably activate a model of subjectivity compatible to legal
discourse, i.e. the unitary, individualistic, and rational subject (cf. Morgan 2000, Beger 2002). 

Framing a social or political problem as a claim for rights that are supposedly enforceable in the courts has
the inevitable effect of individualising this particular problem. If rights bearers are constructed only or
primarily as individuals, the problem of ‘inequality’ is cast as an individual problem, as something that has
gone wrong in an otherwise perfect system (cf. Rahman 2000)[6]. However, even if rights are claimed in
the name of collectivities (e.g. lesbians, gay men, bisexuals, transgenders, etc.) this act insinuates that there
is a homogeneous constituency at the basis of these ‘groups’ of people (Wilson 1993, Phelan 1995, Squires
1999). This obscures the diversity among ‘queer’ people, which reinforces the misleading assumption that
every rights claim would benefit each and every individual to the same degree. This assumption overlooks
the fact that many legal rights struggles concern rights that may be particularly relevant (or only relevant at
all) for people of a particular gender, social class, or citizenship status. 

In the following, I will theoretically enhance the argument that sexual politics in the name of ‘equality’ or
‘citizenship’ have a tendency to enfold normative and exclusive effects. Apart from the specificities of the EU
citizenship model discussed so far, this problem also results from more profound ambivalences built into
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political strategies based on calls for ‘equality’ and ‘citizenship’. It is further aggravated by the fact that these
politics are regulated by hegemonic modes of public sphere inclusion. 

The Structural Limitation of Equal Rights Politics 

Campaigns for intimate and sexual rights and legal reform are frequently framed within a liberal discourse on
equality. A range of feminist, queer, and anti-racist scholars and activists have argued that liberal political
theory’s concept of equality is inherently limited. This problem stems from the construction of the subject as
an individualistic, self-contained being, stripped of her or his social relations. Social divisions that structurally
affect people of certain social groups are generally not taken into account (cf. Young 1990, Phillips 1993,
1999, Kymlicka 1995, Cooper 2004). If framed within the minority rights paradigm, equal rights campaigns
further tend to feed into an essentialism that disavows differences within the constituencies of certain groups
(cf. Phelan 1995, Herman 1993, Wilson 1993, Rahman 2000). Campaigns for rights for discriminated people
modelled on these assumptions consequently are limited and problematic, because they tend to obliterate
oppressive discourses such as heterosexism, sexism, racism and economic inequalities that affect in
differentialist fashion individual people’s lives. A further short-coming of the classical liberal rights discourse is
its implicit confinement to political and civil rights, although discrimination is often practically articulated in
the social sphere which tends not be tackled at all (Pateman 1988, Phillips 1994). 

Gay and lesbian or bisexual liberal equal rights politics consequently do not cover the whole range of
oppression and discrimination. Momin Rahman (1998) argues that they frequently reinforce the
institutionalised dominance of hegemonic cultural forms. In a similar vein, Stevi Jackson (1998) argues that
any strategy aiming at equal rights with heterosexuals would have to be based on a critique of
heterosexuality. Because homosexuality is intrinsically related to normative regimes of gendered
heterosexuality, material equality is only possible if the structural meanings and dominant practices of
heterosexuality are transformed in cultural and political struggle. Expressing a similar insight, Carl Stychin has
shown that due to the prevalence of sexism and gendered divisions regarding employment and income
scores, a struggle for sex equality, such as it has been staged in Grant vs. SWT, would have profited men
more than women – if it had been successfully fought at the ECJ. The equal rights logic expressed in anti-
discrimination law fails to address structural inequalities and its intersections with each other. Equal rights
struggles therefore may in particular improve the situation or address the concerns of groups of people, who
already are privileged within a particular socio-legal context (Stychin 2003: 88). 

The problem becomes even more obvious in cases were the aspired right is linked to apparently unjust or
undemocratic practices. ‘Principles of equality always depend on other principles determining the value of the
benefits which the egalitarian principles regulate‘, argues Joseph Raz (quoted by Wilson 1993: 187). Wilson
concludes from this insight that we cannot keep up equality as an independent ideal. Rather, the value of
equality can only be determined, if seen in relation to other political values. True justice realised in equality
consequently would have to represent a variety of values, which result from the differences that characterise
the constituencies of marginalised groups. This depends on a careful analysis of structural power relations
and the ways in which differential social positioning in terms of race/ethnicity, gender, class, etc. affect queer
subjects and collectivities. Such modes of analysis and political strategy tend to be precluded by the
individualising and essentialising tendencies inherent to liberal equality discourses. 

I think these arguments throw a critical light on some of the prominent campaigns of the lesbian and gay
male and bisexual movements in the UK (and elsewhere), such as the right to serve in the military or the
right to marry a same-sex partner. The case that the abstract ‘value of equality’ may clash with important
values, such as non-violent and peaceful negotiation of political conflict, egalitarian relationships,
autonomous (or collective) judgement or decision making, and participatory democracy is most obvious in
the case of the campaign for the right to serve in the military as an out gay man or lesbian (Outrage! London
1999). A similar ambivalence also marks the campaign for marital rights, inasmuch it addresses a set of laws,
institutions and cultural practices that are rooted in or promote patriarchal, heteronormative or ethnocentric
traditions (Rahman 1998, Bell and Binnie 2000, Lehr 1999, Cooper 2004). 

The Structural Limitation of Citizenship Politics 

In contemporary political discourse, politics striving for equal rights are often framed as a politics of
citizenship. In the British debate on citizenship the work of T.H. Marshall has been extremely influential, if
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not paradigmatic. Marshall has defined citizenship as ‘a status bestowed on those who are full members of a
community. All who possess the status are equal with respect to the rights and duties with which the status
is endowed’ (1950: 14). Marshall’s primary concern was with social class and he stressed civil, legal, political
and social rights as the basic components of a historically evolving citizenship status. 

Contemporary citizenship debates have gone far beyond Marshall’s frame by stressing the gendered,
racialised and sexualised dimensions of citizenship discourses and practices. According to a widely held
criticism, Marshall’s definition of citizenship as ‘full membership in the community’ fails to acknowledge that
people are in fact involved in manifold communities or identity-based projects. This assumption implicitly
challenges the universalism at the heart of dominant citizenship discourse (cf. Yuval-Davis 1997, Lister 1997,
Weeks 1998, Carver 1998, Plummer 2001, 2003). It is only through an emphasis of the multi-layered
character of citizenship that politics in the name of citizenship can take account of these complexities. In
order to realise its full democratic potential, many argue, we have to sever the exclusive ties of the concept
to the terrain of the nation state – or meta-state constructs such as the EU (cf. Werbner and Yuval-Davis
1999, Richardson 2000). It is only if we broaden the scope of analysis beyond the aspect of law and legal
entitlement, that it becomes obvious that ‘full membership’ in any particular ‘community’ tends to be defined
in much more subtle ways. The reticence or outright denial of EU member states and EU institutions to
acknowledge rights-claims by third country nationals (i.e. citizens of non-EU member states) stands in clear
opposition to such a broad interpretation of citizenship. 

However, there are further reasons why it is questionable whether ‘citizenship’ provides a suitable discourse
for the mobilisation of a radical queer sexual politics. Because citizenship is granted on the grounds of
adherence to codes of sexual behaviour/identity, Bell and Binnie (2000) claim that citizenship discourse
follows a logic of compromise: ‘the twinning of rights with responsibilities in the logic of citizenship is another
way of expressing compromise - we will grant you certain rights if (and only if) you match these by taking on

certain responsibilities’ (2000: 3). Due to the heteronormative character of hegemonic interpretations of
citizenship, politics in the name of ‘citizenship’ tends to foreclose aspects of sexuality that are written off as
“unacceptable” (cf. Evans 1993, Johnson 2002, Richardson 2000). Claims to citizenship by groups
marginalised on the grounds of sexuality have frequently attempted to create purified self-representations of
themselves as respectable, law- and morality-abiding citizens. This endeavour tends to go hand in hand with
a readiness of parts of social movements to distance themselves from others whose demands and/or
lifestyles have exceeded the narrow terrain mapped by citizenship discourses (Smith 1994). This is one of the
reasons why a wide range of issues, such as non-monogamy, casual, recreational, or ‘public’ sex, BDSM,
transsexuality, transgender, butch/femme identities, drag, camp styles, etc. have caused heated debates in
European lesbian, gay male, and bisexual movements that frequently led to formal and/or informal measures
of exclusion. The political demand that these movements should distance themselves from certain practices
or exclude queers and other groups of people is not always articulated in strictly moral terms. It is not an
inevitable effect of identification, either. Often such a demand is born out of a particular understanding of the
political process. For example, some respondents in a recent study of mine about non-monogamy have
described the gay male ‘scene’ as irresponsible and immature. According to their point of view, many gay
men’s public endorsement of highly sexualised lifestyles would have negative effects on all gay men, because
such behaviour would naturally and inevitably reinforce straight society’s contempt of the ‘gay community’ as
a whole and consequently hinder the movement’s ambition to gain integration (Klesse 2003). 

The outrage about sex-crazed, promiscuous or politically sex-positive queers emerges from the belief that an
inclusion into the community of proper citizens would be possible, if we only conformed to expected codes of
propriety. Within the context of this political reasoning, the concerns of particularly stigmatised groups are
frequently willingly sacrificed in the process of political bargaining about certain rights. 

However, condemnations of ‘reformism’ and ‘assimilationism’ frequently fail to realise the subtlety with which
normativity works through the political process. Like politics of ‘visibility’, political strategies around ‘equality’
and ‘citizenship’ are mediated by dominant modes of ‘public sphere inclusion’. In order to avoid getting
drawn into the normalising spin of the discourses that regulate processes of inclusion, sexual politics need to
draw upon a careful analysis of the complexity of power relations that encompass queer subjectivities and
the construction vis-a`-vis both the state and the ‘public sphere’ . 

Politics and Public Sphere Inclusion 
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Although feminists and queer theorists have argued for a long time that the notion of a single, homogeneous
and universal public sphere is regulatory fiction in the service of manifold exclusions, these insights have so
far been only insufficiently translated into sexual politics (cf. Young 1990, 2000, Duncan 1996, Fraser 1997,
Cooper 2001, Hubbard 2001, Warner 2002). Mainstream sexual gay and lesbian and bisexual politics have
tended to challenge the exclusion of their own identity category or group from public sphere participation,
without deconstructing the chief processes through which public sphere discourses enfold their normative
powers and without tackling the differentialising effects of the discursive axes gender, race, ethnicity, class
and sexuality therein. 

Eric O. Clarke’s (2000) work on the ambivalences and contradictions of the discursive and political processes
that grant queers public sphere inclusion is quite elucidating here. The promise of integration and equality
that is considered as the truly democratic potential of the public sphere is predicated on complex processes
of value determination (cf. Evans 1993, 1995)[7]. The class-based, gendered, racialised and
heteronormative bias that has run through the history of ideal public sphere representations impinges on the
determination of particular interests as worthy of the public interest (cf. Wilson 1995, Phelan 1995, Cooper
1994). The distribution of equity is consequently governed by unduly universalised moral codes derived from
the ideals of bourgeois publicity. Thus, the efforts of queers to gain access to publicness (or publicity) have
taken place in a context that fosters conformity. The need for self-censorship has been felt to a particular
degree with regard to sexuality, because due to the heteronormative and rationalistic character of hegemonic
constructions of the public sphere, sex and eroticism have clearly been located outside the parameters of the
public interest (cf. Warner 2002, Duncan 1996, Young 1990). Politics aiming at public sphere inclusion are
thus marked by a profound ambivalence that is inscribed at the very heart of the political discourse. They are
consequently likely to have various exclusive and/or normative effects. For example, the argumentative
strategies of the campaign for same-sex marriage or registered partnerships have been marked by a strong
affinity with the above mentioned normative principles and modes of value determination that govern
dominant public sphere representations (cf. Sullivan 1995, 1997, Warner 1999). Although usually cast as a
demand for equality with heterosexuals (i.e. ‘equality as non-discrimnation’), this undermines the relevance
of these initiatives for increasing ‘equality as diversity’ or ‘substantial equality’ with regard to the lives of
queer people (cf. Bell 2003). In her discussion of the normative dimensions of the campaigns for same-sex
partnership rights, Davina Cooper explains: 

‘Two normative principles that proved central to the refraction of spousal recognition reforms are proper
place and public/private. In their prevailing discursive and citational structure, with their stress on propriety,
propinquity, and akinship, both work to limit the normative impact of the reforms. They also, I argue, inflect
and narrow the egalitarian impulse of extending spousal status by channelling benefits to those whose lives,
for reasons of class, race or life choices, already dovetail most comfortably with dominant readings of the
proper and the public/private’ (2004: 201) 

In the light of this critique, social movements need to develop a more critical understanding of the value
determinations at the heart of hegemonic modes of public sphere inclusion, if they want to avoid the
normative and exclusive dynamics built into dominant equal rights or citizenship discourses. 

Ambivalence and Critical Pragmatism 

The accession of ten new member states and the enlargement of the EU in May 2004 have altered the
terrain for sexual politics in Europe. Human rights organisations and LGBT campaigning groups across Europe
have seen this transformation as a chance for enhancing human rights and participatory democracy for queer
people in the new member states in this political process (ILGA Europe 2001, ILGA 2004). 

It is out of question that the historical moment of accession provided an advantageous strategic moment for
staging effective campaigns around human rights issues and themes of democratisation. However, inasmuch
governments have undertaken steps in such directions primarily in order to comply with EU laws and
directives for the sake of obtaining economic goals associated with EU membership, policy change may not
have long standing effects in the countries that have successfully completed the accession process (cf.
Schimmelfenning and Sedelmeier 2005a, 2005b). With exception of the cases of Romania, Bulgaria, Turkey,
Croatia, and the former Yugoslav Republic of Macedonia (and other prospective candidate states) the specific
constellations of power linked to the question of accession have profoundly altered through formal accession
on May 1, 2004. Campaigns that focused on the moment of accession have further frequently fed
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representations of the political project of the EU that failed to emphasise problems regarding democracy and
multiple forms of discrimination within the already existing member states. 

Although equality and non-discrimination have been important topics in the political debate within EU political
institutions, practical initiatives for the realisation of these values have been insufficient and in particular
sexuality has remained a highly divisive issue. Some analysts have noted a nuanced reluctance within the EU
to commit to a politics of sexual diversity and non-discrimination on the grounds of sexuality (Bell 2002, Bell
2003). Although ‘equality’ has been endorsed as a central value in EU political discourse, its definition has
remained unclear. Provisions are generally uneven, depending on the form of discrimination at stake.
Sexuality has remained to be one of the most contentious subject issues in this debate. There is clear
evidence that the personal and political freedom of lesbigay, transgender and queer people have remained
under attack in many EU member states. For example, there has been a series of bans on Equality marches
and parades in Poland (such as the ones in Warsaw in June 2004 and May 2005 and - most recently – the
one on November 15, 2005 in Poznań) due to the participation and organising role of LGBT groups at these
events. These and similar events, such as the Culture for Tolerance festival in Cracow, May 6-9, 2004, have
triggered homophobic attacks by morally conservative politicians and media representatives. Attempts to
stage LGBT protests in spite of an official ban have been met by harsh police repression (Amnesty
International 2005, Basiuk 2005). It is questionable, whether the value of sexual diversity is currently high
enough on the agenda of EU anti-discrimination politics that EU institutions will build up sufficient pressure to
effectively challenge this restriction of political freedoms within EU member states. 

My discussion of campaigns for legal reform in the old member states has shown that the ECHR and the ECJ
have been successfully addressed to initiate or enforce legal, political, and policy changes for people that are
discriminated against on the grounds of sexuality and gender. At the same time, I have directed attention to
court cases with less fortunate outcome in order to caution that the success of such litigations can never be
taken for granted. Specific problems emerge from the centrality of economic considerations and values in the
genesis of the EU as a political structure. This has had specific drawbacks in the cases where campaigns for
equality have mobilised around EU citizenship. The fact that EU citizenship has originally evolved around
market-related rights and originally served primarily economic objectives has resulted in a particularly narrow
definition of EU citizenship. Even if narratives of democracy, equality, human rights, and multiculturalism
have emerged as prominent features of a quasi-nationalistic sense of ‘Europeanness’, they barely mask the
lasting legacy of the market-centred character of EU citizenship. Struggles for equal rights at the ECJ have
therefore inevitably been constricted to primarily employment-related topics. LGBT campaigning groups have
further frequently adapted to a discursive terrain that has privileged economic rights and processes over
more substantial definitions of ‘social justice’ (Stychin 1998, 2003). Although EU equality and anti-
discrimination law has been used successfully by litigants to challenge discrimination on the grounds of sex
and sexuality, these measures have only been accessible to member state nationals. This is one of the
instances that makes obvious that politics in the name of equal rights and citizenship do not operate on a
universal plane. Even if cast in a collectivist political language, legal rights struggles tend to have only partial
effects, in the sense that they primarily serve the interests of particular constituencies. Apart from that, only
particular subjects come into consideration as qualifying for rights claims. Carol Smart describes the highly
selective function and normative spin of the rights machinery as following: 

‘[R]ights can be claimed only if the claimant fits the category of persons to whom the rights have been
conceded. (…) [T]he state must have detailed knowledge of each individual in terms of marital status,
employment status, citizenship status, age, sex, legitimacy, contribution records, and so on. In order to
claim rights the individual must fit into specified categories; the rights are not basic rights but formal
rights and conformity to specification is a prerequisite for exercising such rights.’ (1989:162)

Rights claims both require a certain status or identity and are at the same time constitutive of certain modes
of subjectivity. From such a Foucauldian perspective, rights struggles are inevitably bound up with modes of
surveillance, regulation and normativity (Beger 2000, 2002, Beger et al. 2000). Bargaining for rights in the
legal arena is further conducive of particular styles of politics and argumentation and is frequently dependent
on professional mediation. Struggles for legal reform thus have certain drawbacks, which I have referred to
in this article as the ‘structural limitations’ of equal rights or citizenship politics. I have argued that these
political strategies are further motivated by a desire for public sphere inclusion. However, hegemonic modes
of ‘public sphere inclusion’ tend to attribute particular value to certain subject positions and cultural forms.
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The gendered, racialised, classed, disembodied, de-sexualised and heteronormative character of dominant
public sphere discourses is at the same time not conducive to claims for recognition by a wide range of
already marginalised people. I do not argue that it is wrong to claim rights or to struggle for legal reform.
However, I think it is important to acknowledge the implicit partiality and ambivalence of rights- and
citizenship-based politics. Such an acknowledgment may foster a more cautious position when approaching
the question of legal reform. Didi Herman (1993) and Carl Stychin (2003) have referred to such a position as
critical pragmatism. Critical pragmatism assumes that struggles for legal change may provide one important
and legitimate strategy. It directs critical attention to the political language in which rights claims are cast. It
is based on an understanding of politics, according to which legal reform should never be severed from other
forms of political action and a wider social movement for social and economic change. Both our fantasy and
careful socio-political analysis is called upon in order to work out how such struggles could look like and how
they relate to the political projects in other fields of politics. 
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[1] On May 1, 2004, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia
(Slovak Republic) and Slovenia joined the EU. The EU is now made up by 25 member states. Romania and
Bulgaria will join the union in the year 2007. Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, and Turkey
are currently negotiating the conditions for future membership as ‘candidate countries’. 

[2] In a report on the process of the negotiation of accession published in 2001, they claim: 

‘A precondition for accession, as set out in the Copenhagen criteria, is the establishment of respect for
human rights, including the protection of minorities. Moreover Article 6(2) EU provides that “the Union shall
respect fundamental rights, as granted by the European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms”. It is clear that, as a minimum, the accession countries must bring their laws and
practices into lines with the jurisprudence of the European Convention.’ (ILGA Europe 2001: 7, quoted by
Stychin 2003: 135) 

The determinacy of the language used in this report reveals that the term ‘negotiation’ is in fact a
euphemism, because the EU (and many political actors within the EU) considered many political and
organisational principles and standards as ‘non-negotiable’.
[3] The high significance of the Convention for the self-understanding and self-representation of the EU as
an ethico-political subject is also highlighted in the ILGA report on accession that I quoted in footnote two of
this article. On the grounds of the clear commitment of the EU to human rights and the protection of
minorities, ILGA advances the following argument: ‘It is clear that, as a minimum, the accession countries
must bring their laws and practices into lines with the jurisprudence of the European Convention.’ (ILGA
Europe 2001: 7, quoted by Stychin 2003: 135)
[4] In i>Grant v South West Trains, the ECJ ruled that the refusal of an employer to grant travel
concessions to a same-sex partner with whom an employee has a ‘stable relationship’ – even if such
concessions would be generally granted to an other-sex partner in this relationship category – would not
constitute discrimination based on the ‘sex’ of the worker, as prohibited by Article 141 (then 119) of the EC
Treaty and the Equal Pay Directive. Linda Grant had taken her employer South West Trains LTD to court for
denying her female partner a travel pass. On February, 17, 1998 the ECJ decided against the interpretation
suggested by Grant’s lawyers and supportive campaigning groups that this was a breach of the principle of
‘sex equality’ (cf. Beger 2000, Stychin 2003: 75-92). 
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[5] Whittle (2002) argues that decisions of the ECJ have been more likely to be in favour of transgender
rights than the ECHR, because of the different implications of their juridical positions. If the ECHR finds that a
state has broken the Convention, such a decision has a significant moral weight and places the respective
state outside of the signatories of the Convention and the treaty that carries it. However, usually the ECHR is
quite cautious to do so, unless human rights violations are involved that are considered being very serious,
such as torture and asylum cases. In the case of negative decisions against a nation by the EJC, such a
verdict does not have comparative stigmatising effects. The court simply exemplifies that the respective state
has misinterpreted its duties under EU law. Because the ECJ mainly promotes economic harmony through
social justice, human rights issues are not directly or explicitly invoked (p. 201).
[6] I am grateful to Umut Erel for directing my attention to this problem.
[7] Clarke specifies the following processes of value determination: Firstly, the common mediation of queer
interests through modes of commercial value extraction tends to be represented as enhancing queers’ access
to participatory democracy. Secondly, queer ‘proxies’ promoted in contemporary visibility politics tend to get
attributed the value of authenticity. This is the more problematic, because ‘visibility politics demands not just
i>more images of queers, but qualitatively “normal’ ones whose partiality is understood as a corrective
accuracy’ (Clarke 2000: 35). This means that the partiality of these normative images is obliterated. They are
assumed to truly represent the collectivity they are supposed to stand for. The repudiation of the
subjectivities that are continuously problematised in stigmatising representations of so-called ‘bad queers’ is
implicit to this process. The conjunction of these processes results in a situation, in which restricted,
conformist and exclusive forms of publicness can be presented as if they would symbolise universal equality
and participatory citizenship
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Awangarda seksualna
Paweł Leszkowicz 

Homofobia ma różne oblicza. Manifestuje się w realnej przemocy i w nienawiści, ale i przybiera nobliwe
oficjalne formy, wyłania się pod postacią prawa, kulturalnego obyczaju lub naukowej obiektywności. W
twórczości artystycznej może pojawiać się jako negacja lub przemilczenie, jako deprecjonowanie lub
nawoływanie do cenzury. Homofobia przede wszystkim jest jednak pewną stałą obecnością społeczną i
kulturową. Jak zatem sobie z nią radzić, zanim będziemy mogli o niej zapomnieć? Jak ją wykorzystać
przeciwko niej samej, jak jej represje przekształcić w kreacje? Poszukiwanie odpowiedzi na te dylematy
doprowadziło mnie do sztuki i lekcji, jaką nam daje jej historia. Książka, która mnie ostatnio zainspirowała,
stawia te problemy na ostrzu noża, prowokacyjnie i ambiwalentnie. 

Outlaw Representation. Censorship and Homosexuality in Twentieth-Century American Art czyli
Przedstawienia wyjęte spod prawa. Cenzura i homoseksualizm w sztuce amerykańskiej XX wieku, taki tytuł
nosi wydana w 2002 roku przez Oxford University Press, książka amerykańskiego historyka sztuki Richarda
Meyera. Historia sztuki amerykańskiej, którą napisał Richard Meyer, jest historią zwycięzców,
homoseksualnych artystów, którzy odnieśli sukces i którzy należą już do kanonu amerykańskiej kultury.
Natomiast cenzura i homofobiczny zakaz są traktowane przez autora jako siły kreatywne, inspirujące
artystów, pobudzające ich do wyszukanych strategii wizualnych i wystawienniczych 

Meyer skupia się na karierach i wybranych dziełach takich postaci, jak Paul Cadmus, Andy Warhol, Robert
Mapplethorpe, David Wojnarowicz, Holly Hughes oraz grupy Gran Fury, związanej z aktywizmem wobec
AIDS, którym poświęca poszczególne rozdziały. Wszyscy oni mają już swoje miejsce zarówno w historii
sztuki, jak i historii homoseksualizmu. Książka Meyera nie odkrywa zatem nieznanych twórców, ofiar cenzury,
ale analizuje dzieła tych, którzy potrafili wykorzystać represję i przetworzyć ją w artystyczny sukces. Ponadto
analiza Meyera polega na tym, iż pokazuje, w jaki sposób zmaganie się z zakazem seksualnej ekspresji jest
zapisane w strukturze dzieł. Autor nie dekoduje zatem homoseksualizmu z ukrytych kryptogramów, gdyż jest
on na powierzchni twórczości wymienionych artystów, ale odsłania siłę jego obecności pomimo cenzuralnych
nacisków i panującej w otaczającej kulturze homofobii. Jest to zatem historia nie tylko zwycięzców, ale i
historia indywidualnej odwagi jednostki w obliczu systemu, z tego też powodu Outlaw Representation to
książka do pewnego stopnia triumfalna, opowiadająca historię sławy, trwającej więcej niż warholowskie
piętnaście minut, nie tylko pomimo, ale właśnie dzięki cenzurze i homoseksualizmowi. 

Historyczne momenty 

Pod względem chronologicznym Richard Meyer swoją książkę rozpoczyna od lat trzydziestych, uważa
bowiem, iż jest to pierwszy okres w sztuce amerykańskiej, kiedy przedstawienia homoseksualizmu zostały
dostrzeżone, dyskutowane, wystawiane i właśnie cenzurowane. Realistyczne tendencje w malarstwie tzw.
sceny amerykańskiej, rozwój w latach dwudziestych homoseksualnej subkultury miejskiej, widoczność
stereotypów homoseksualistów w kulturze popularnej – wszystko to przyczyniło się do wyłonienia nowego
pola seksualnego i wizualnego. W rozdziale Inna scena amerykańska. Paul Cadmus i satyra seksualności
pojawia się opis tego obszaru i jego przełożenie na malarstwo Cadmusa, który przedstawiał męskie ciała, a
jego satyryczny obraz marynarzy, został skonfiskowany przez Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych.
Przyjmując to wydarzenie jako punkt wyjścia, Meyer pokazuje, jak artysta przeciwstawiał się i przetwarzał
ograniczenia, narzucane na jego malarstwo. Pojawiają się tu również interpretacje erotycznych fotografii
George Platt Lynes, portretujące Paula Cadmusa i jego kochanka Jared French. Poprzez sztukę ukazana
zostaje sieć homoerotycznych kontaktów w środowisku artystycznym w latach trzydziestych. 

Rozdział o Andy Warholu zatytułowany jest Najbardziej poszukiwani mężczyźni: Homoerotyzm i sekret
cenzury we wczesnej twórczości Warhola. Twórczość artysty z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych została
usytuowana w odniesieniu do instytucjonalnych ograniczeń w nowojorskim świecie sztuki tamtego okresu i
restrykcji wobec homoerotycznych wyobrażeń, które kształtowały kreatywne strategie Warhola w tym czasie.
Autor zwraca uwagę na zupełne odrzucenie erotycznych rysunków młodych mężczyzn i ocenzurowanie
muralu „Thirteen Most Wanted Men” w 1964. Pojawia się również interpretacja komercyjnych prac Warhola,
jako projektanta reklamowego, poprzez pryzmat stylistyki camp. 
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Rozdział o Mapplethorpie Powstrzymując pożądanie: Robert Mapplethorpe i dyscyplina fotografii skupia się na
tym, w jaki sposób artysta ukazywał cenzurowanie homoseksualności w swoich pierwszych collage´ach z lat
siedemdziesiątych i na erotycznej grze z władzą w jego znanych, sadomasochistycznych fotografiach. Pojawia
się również analiza politycznych kontrowersji wokół retrospektywy „The Perfect Moment” 1989-90, z punktu
widzenia portretowania cenzury i sadomasochizmu przez samego artystę. 

Rozdział Znikające punkty: Sztuka, AIDS i problem widzialności analizuje cenzurowanie informacji i sztuki
edukacyjnej na temat AIDS w kontekście napięć związanych z homoseksualizmem w czasie epidemii. Autor
koncentruje się na kontrowersjach wokół twórczości Davida Wojnarowicza i artystycznego kolektywu
aktywistów Gran Fury, zajmujących się AIDS. Obecne są również interpretacje sztuki innych artystów,
związanych z kryzysem AIDS, głównie Felixa Gonzalez-Torresa. 

Ostatnia część książki Poza szacunkiem ukazuje debaty, toczące się w latach osiemdziesiątych i
dziewięćdziesiątych wokół National Endowment for the Arts, poprzez krytyczną wobec represyjnej polityki tej
agencji sztukę performance lesbijskiej artystki Holly Hughes. 

Jak widać z tego przeglądu, Richard Meyer skupił się na pewnych, wybranych okresach, wydarzeniach i
znanych artystach w historii sztuki amerykańskiej, aby prowadzić swoje rozważania nad homoseksualizmem i
cenzurą. Uznał bowiem, że te momenty i postaci są kluczowe dla ukazania charakteru tej relacji w kulturze
amerykańskiej. 

Kryminalny performance przed kamerą 

Efektownym przykładem ilustrującym przyjętą przez Richarda Meyera perspektywę jest fotografia Weegee
„The Gay Deceiver” (1939), analizowana we wstępie do książki. Weegee czyli Arthur Fellig, autor sławnego
albumu fotograficznego „Naked City” (1945), dokumentował nocne życie miasta, skupiając się na jego
mrocznych i kryminalnych stronach. Znana jest jego seria, ukazująca mężczyzn w momencie aresztowania
przez policję lub wyprowadzanych z radiowozów, którzy zaskoczeni przez fotografa, rozpaczliwie ukrywają
swoją twarz. Natomiast na pochodzącej z tej serii fotografii zatytułowanej „The Gay Deceiver”,
wyprowadzany z radiowozu transwestyta (drag queen), wykorzystuje fakt bycia fotografowanym jako szansę
na autoprezentację i mały spektakl, uśmiecha się i unosi sukienkę. Nie ukrywa się więc, ale specjalnie
odsłania w momencie aresztowania przez policję! Kontrast jego zachowania w porównaniu z innymi
aresztowanymi jest zabawny, szokujący i symboliczny. 

Richard Meyer poprzez ekspozycję tego zdjęcia, wprowadza czytelnika w historię fotografii, dokumentującej
działania policji, a równocześnie w historię amerykańskiej obyczajowości, gdy w Nowym Jorku 1939 roku
rozpoczęto masowe aresztowania w klubach dla transwestytów. Stylistyka drag queen sama stanowi
natomiast rodzaj subkultury w obrębie kultury homoseksualnej. Autor wychodzi więc od powiązania
homoseksualizmu z kontekstem kryminalnym, z zakazanym zachowaniem, a więc i zakazanymi
wyobrażeniami. Jest to dla jego książki powiązanie kluczowe, gdyż wszyscy analizowani artyści spotkali się z
prawnym restrykcjami ze względu na podjęcie homoerotycznego tematu. 

Drag queen z fotografii Weegee staje się tu artystą performance, przerwano mu występ w klubie, kontynuuje
go więc, korzystając z efemerycznej sceny, jaką zapewnia przypadkowy aparat fotograficzny. Performuje z
radością swą perwersję i przestępstwo. W tym momencie triumfalna historia cenzury i homoseksualizmu
napisana przez Meyera nabiera problematycznego, a przez to i oryginalnego charakteru. Nie jest to bowiem
interpretacja napisana z perspektywy postępu i liberalizacji podejścia do homoseksualizmu, pokazująca, iż
homoseksualnym artystom w Stanach Zjednoczonych w XX wieku było stopniowo coraz łatwiej wyrażać
siebie, odrzucać stygmatyzację i odnosić sukces. Analizowani przez Meyera artyści wcale nie tworzyli
wyłącznie afirmatywnej wizji homoseksualnej tożsamości, godności i równości. Jest wręcz przeciwnie;
posługiwali się głównie gotowym repertuarem degradujących wyobrażeń homoseksualizmu. Ich artystyczna
interwencja miała jednak charakter krytyczny, gdyż całą tę negatywność potrafili przekształcić na scenie
swojej sztuki, zawsze w obliczu zagrożenia. Dokładnie tak, jak aresztowany Gay Deceiver wychodzący z
radiowozu na fotografii Weegee. Nie ma tu idei postępu i podkreślenia współczesnej wolności
homoseksualnej twórczości. Aresztowania transwestytów i cenzura wobec satyryczno-erotycznych scen z
marynarzami, malowanymi przez Paula Cadmusa w latach trzydziestych, znajduje kontynuację w
cenzurowaniu przez władze miejskie plakatów edukacyjnych na temat AIDS, tworzonych przez kolektyw Gran
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Fury i w sprawach sądowych, toczonych w latach dziewięćdziesiątych przez Davida Wojnarowicza i Holly
Hughes wobec homofobicznej polityki National Endowment for the Arts i American Family Association. 

Odmienianie kultury amerykańskiej 

Oficjalna nowoczesna kultura amerykańska jawi się w książce Meyera jako siła konserwatywna i
fundamentalistyczna, cenzurująca. Autor prezentuje nam wybranych homoseksualnych artystów jako tych,
którzy potrafili umiejętnie ominąć, ale i wykorzystać jej represyjne i seksofobiczne mechanizmy i
wyobrażenia, skonfrontować je z ich własną siłą negacji. Paradoks polega jednak na tym, iż wewnętrzną
częścią kultury amerykańskiej jest również twórczość gejowska i lesbijska, od lat siedemdziesiątych potężny
ruch społeczny, związany z seksualnym, a szczególne homoseksualnym wyzwoleniem. Sam Meyer w swym
rozdziale o Robercie Mapplethorpie dokładnie dokumentuje historię i wizualność gay liberation movement. 

Pojawia się więc opozycyjny model kultury jako interakcji pomiędzy instytucjami seksualnej represji, i siłami
artystycznej i politycznej homoseksualnej ekspresji, będącymi w awangardzie. Na fotografii Weegee jest to
kontrast pomiędzy policyjnym radiowozem i tańczącą w nim drag queen. Dopiero te dwa komponenty tworzą
kulturę amerykańską XX wieku, decydując o jej dynamizmie i czyniąc ją wewnętrznie sprzeczną, jednocześnie
fundamentalistyczną i radykalnie eksperymentalną, przynajmniej w obszarze seksualności. Konstrukcja książki
Meyera wyjaśnia, dlaczego taka właśnie dualistyczna wizja wydaje się wyłaniać z jego tekstu - otóż poza
rozdziałem o Cadmusie i Warholu, autor większość uwagi poświęca artystom uwikłanym w tzw. Cultural Wars
czyli wojny o kulturę, które toczyły się przed amerykańskimi sądami i kongresem w latach osiemdziesiątych i
dziewięćdziesiątych. Robert Mapplethorpe, David Wojnarowicz, Holly Hughes, wszyscy oni uwikłani byli w
spory wokół rządowej agencji sponsorującej sztukę - National Endowment for the Arts, dotyczące granic
wolności ekspresji artystycznej. Jak w każdej wojnie i jak na sali sądowej, mamy dwie strony, w tym
przypadku byli to oskarżyciele nadmiaru ekspresji i obrońcy wolności ekspresji. Po jednej stronie mamy zatem
Roberta Mapplethorpe`a i pokazujące jego sztukę muzea, po drugiej senatorów Jessie Helmsa i Alfonse’a
D’Amato. Naprzeciwko księdza Donalda Wildmona z American Family Association znajduje się atakowany
przez niego artysta David Wojnarowicz, związany z aktywizmem wobec AIDS. Richard Meyer szczegółowo
dokumentuje walki, toczone przez aktorów tej kontrowersyjnej amerykańskiej sagi, na której temat kilka lat
temu nakręcono już nawet popularny serial telewizyjny zatytułowany „Dirty Pictures”. Dualizm wydaje się
nieunikniony, gdy pisze się zarówno o cenzurze, jak i o homoseksualizmie, zawsze mamy bowiem dwie strony
- cenzurowanego i cenzurującego. Sam Meyer nie pozostawia czytelnikowi wątpliwości, co do swojej pozycji,
opowiada się bowiem po stronie zarówno cenzurowanego, jak i homoseksualizmu. Pomimo tego, jego książka
nie jest jednak ani prostą historią wyzwalania się homoseksualnej sztuki, ani czarno-białym obrazem kultury
amerykańskiej. Autor zakłóca stereotypy, odmienia tę kulturę, podobnie jak czynili to analizowani przez niego
artyści, pokazując jak przewrotne i perwersyjne w swych strategiach są obie strony, przedzielone granicą,
wyznaczaną przez słowo „cenzura”. 

Przywłaszczenie potępienia 

Richard Meyer argumentuje przewrotnie, iż to właśnie degradujące, a nie pozytywne wyobrażenia
homoseksualizmu stały się źródłem inspiracji dla interpretowanych przez niego prac. Negatywne i
stereotypowe modele homoseksualizmu jako przestępstwa, choroby, grzechu lub zboczenia stały się częścią
ich języka wizualnego. Na przykład w takich obrazach, jak „Greenwich Village Cafeteria” (1934), „Shore
Leave” (1933) i sławnym skonfiskowanym przez władze amerykańskiej marynarki wojennej „The Fleet’s In!”
(1934), Paul Cadmus przedstawiał stereotypowe i satyryczne typy homoseksualnych mężczyzn, flirtujących z
marynarzami. Robert Mapplethorpe stawiał opór cenzurze homoseksualnej erotyki poprzez własną nasiloną
estetyzację gejowskiej pornografii, a w swoim sławnym „Portfolio X” portretował nie grzecznych chłopców,
ale mężczyzn uprawiających sadomasochistyczny seks. Mural „Thirteen Most Wanted Men” Andy Warhola to
przykład sztuki publicznej gwiazdy pop artu, wykonany w 1964 roku na ścianie pawilonu stanu Nowy Jork z
okazji wystawy światowej, organizowanej w Nowym Jorku. Przedstawienie to składało się ze zwykłych
policyjnych fotografii poszukiwanych przestępców, wydrukowanych, powiększonych i zestawionych w taki
sposób, iż mężczyźni ci patrzyli na siebie, stając się nie tylko dla odbiorców, ale i dla siebie nawzajem
najbardziej poszukiwanymi mężczyznami. Byli to kryminaliści, którzy przez sam swój status, kryminalizowali
homoerotyczne spojrzenie. Praca ta została czterdzieści osiem godzin po umieszczeniu zamalowana srebrną
aluminiową farbą na życzenie organizatorów World’s Fair. Jeden z poszukiwanych Warhola znalazł się na
okładce książki Meyera, z umieszczonym nad sobą napisem „Outlaw Representation”. Lesbijska artystka Holly
Hughes w swoim performance „Preaching to the Perverted” z 1999 roku, którego analizą Meyer kończy swe
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studium, dokumentowała wprowadzenie przez Kongres amerykański zakazu finansowania przez National
Endowment for the Arts „nieprzyzwoitej sztuki”, co doprowadziło do ocenzurowania jej własnej twórczości. W
ramach tej politycznej akcji performerki pojawiło się również odtworzenie wszystkich wyzwisk, jakie spotkały
homoseksualnych artystów, w czasie trwających od dziesięciu lat wojen o kulturę. 

Podane przykłady pokazują, iż wymienieni artyści posługiwali się „poprawnymi” komicznymi, degradującymi,
obraźliwymi, perwersyjnymi, kryminalnymi wyobrażeniami homoseksualizmu, a jednak oficjalna kultura,
operująca tymi stereotypami, widząca ich w ten sposób, odrzuciła ich sztukę! Meyer precyzyjnie analizuje
każde dzieło dotknięte cenzurą, skupiając się na tym, jak jej mechanizmy zostały wpisane w strukturę
postawionych poza prawem przedstawień. Akcentuje przede wszystkim to, co się zdarzyło w samych działach
sztuki z homofobicznymi stereotypami, iż przekształciły się one w artystyczną i polityczną wywrotową
kontrnarrację. Wykorzystanie negatywnych przekonań na temat homoseksualizmu, nie oznaczało bowiem
zgody na nie! Artystyczne odegranie własnego, postawionego poza prawem i normą statusu, przeniesienie go
w zupełnie inny kontekst przedstawienia, posłużyło bowiem sproblematyzowaniu i otwarciu kwestii
homoseksualizmu. Jednym słowem, artyści reagowali na represję, odtwarzając ją we własnym języku
obrazowym, dokumentując ją i jednocześnie wykonując krok w nowym kierunku. 

Taka perspektywa nie zakłada, iż np. Andy Warhol postrzegał homoseksualizm jako akt przestępczy, a Robert
Mapplethorpe jako pornografię. Oni po prostu subwersywnie przywłaszczyli sobie postawiony poza prawem i
nienormatywny status homoseksualizmu oraz nadali mu formę wizualną. Przepracowali fobiczną konstrukcję
homoseksualizmu i rozmontowali ją w przestrzeni własnej sztuki. 

Należy wyjaśnić, iż Richard Meyer przyjął taką perspektywę interpretacyjną, inspirując się pochodzącą od
Michela Foucaulta koncepcją „przeciwnego dyskursu”, zaprezentowaną we wstępie do Historii seksualności.
Argument Foucaulta polega na tym, iż medyczna i prawna konstrukcja oraz kodyfikacja homoseksualizmu
jako perwersji i choroby, która rozpoczęła się w kulturze zachodniej od około 1870 roku, stworzyła nie tylko
język seksualnej kontroli, ale i automatycznie, narzędzia do jej rozbicia. Z wnętrza dyskursu perwersji wyłonił
się przeciwny dyskurs, wychodzący z negatywnych pojęć i przemieszczający je. Jednym słowem, naukowe
wyłonienie tożsamości homoseksualnej ma być również początkiem jej własnego języka, rodzącego się z
klasyfikujących pojęć. Odmieniec się narodził i sam zaczął mówić z wnętrza kondycji perwersji, skoro nagle
specjaliści zechcieli go poznać, jednak w jego ustach znajomy język, stał się zupełnie inną wypowiedzią –
przeciwnym dyskursem. Podobnie zresztą z wnętrza samej patologizującej seksuologii stopniowo zaczęły
wyłaniać coraz bardziej neutralne poglądy. 

Dlatego postawione poza prawem analizowane przez Meyera przedstawienia mają w siebie wpisaną zarówno
normę, jak i jej negację. Przecież Andy Warhol tylko wystawił legalne policyjne fotografie przestępców,
służące ich schwytaniu, działał zgodnie z linią prawa. Jednak specyficzny kontekst ekspozycji i zestawienia
podważył ich normatywny sens, odsłaniając stłumione seksualne i kultowe aspekty przemocy i męskości.
Nagle w przestrzeni optymistycznej ideologii wystawy światowej i jej oficjalnej wersji kultury wyłoniło się coś
radykalnie niebezpiecznego i prawdziwego, dotykającego samego rdzenia amerykańskiej masowej rozrywki.
Natomiast w kontekście trwającego w Nowym Jorku policyjnego oczyszczania i zamykania gejowskich klubów
w ramach przygotowań do World’s Fair Warhol wystawił w samym centrum na pawilonie Nowego Jorku coś
potencjalnie homoerotycznego i zestawionego z narzędzi policyjnej kodyfikacji. 

Najlepiej jednak działania przeciwnego dyskursu Meyer zademonstrował poprzez analizę najwcześniejszych
prac Roberta Mapplethorpe’a. W 1970 roku na okładce „Gay Power”, jednego z pierwszych nowojorskich
czasopism związanych z gay liberation movement, ukazał się collage Mapplethorpe’a zatytułowany „Bull’s
Eye”. Pomimo tego, iż ruch homoseksualnego wyzwolenia był związany z radykalną polityką wolności
seksualnej i zmian społecznych, Mapplethorpe w swoich wczesnych collage’ach nie afirmuje swobody
erotycznej ekspresji, ale nakłada na nią znaki ograniczeń i regulacji. Artysta obrazował równocześnie
homoerotyzm, jak i jego prohibicję, przejął dziedzictwo cenzury, czyli przymusowej niewidzialności i
przekształcił je we własną obrazową formę. Konstrukcja „Bull’s Eye” oparta została na przywłaszczeniu
pornograficznej fotografii stojącego nagiego mężczyzny w wysokich gumowych butach. Fotografia ta, a więc i
ciało zostały częściowo zakryte czarną siatką, ciemny pas przykrywa oczy modela a czerwono-biały krążek,
właśnie tytułowe oko byka, jego genitalia. Ponadto pierś mężczyzny została podziurawiona niczym tarcza
strzelnicza, sugerując obecność wrogich ataków. Homoseksualny wizerunek pochodzący z gejowskiego pisma
został więc oznakowany zewnętrznymi zasłonami, niczym siecią społecznych regulacji seksualności. Artysta
zaprezentował nagie ciała jako jednocześnie źródło przyjemności i obiekt zakazów, w ten sposób collage
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odtwarza dyscyplinarne działanie systemu, cenzurę i jej przedmiot. Według interpretacji Meyera,
Mapplethorpe nawiązuje do kryminalizacji ekspozycji nagości męskiego ciała, która obowiązywała w Stanach
Zjednoczonych przed 1966 rokiem. Zmuszało to wczesne homoseksualne czasopisma do wyszukanych
strategii zasłaniania, a jednocześnie sugerowania genitaliów. Przede wszystkim jednak „Bull’s Eye” zarówno
ogranicza, jak i podkreśla seksualność męskiego ciała, właśnie poprzez spętanie go normami – „pasami”
władzy, sugerowanymi przez zaklejające partie fotografii paski czarnej taśmy. Powstaje więc pewnego
rodzaju sadomasochistyczne wiązanie – bondage. Najważniejsze jest jednak, iż już w tych najwcześniejszych
pracach Mapplethorpe odkrył swoją strategię erotyzacji represji, seksualizacji władzy, która stanie się
centralna dla jego sławnych sadomasochistycznych fotografii z lat 1977-1979. Sadomasochistyczną rozkosz
podporządkowania i dominacji artysta odnalazł w represyjnej maszynie cenzorskiej, która ograniczając,
eskaluje seksualność, nadając jej zakazanej aury, emanującej w pełni z „Portfolio X”. W
sadomasochistycznym wykorzystaniu przeciwnego dyskursu Meyer dostrzega kreacyjną i transformującą siłę
Mapplethorpe`a, działającego wbrew cenzurze z jej wnętrza. 

Cenzura i homoseksualizm 

Richard Meyer kierował się również określoną wizją cenzury i homoseksualizmu. 

W Outlaw Representation cenzura jest automatycznie połączona z autocenzurą, w związku z przenikaniem się
sfery publicznej i prywatnej, instytucji i jednostki. Cenzura jest czymś narzuconym na Ja, a zarazem
wynikającym z jego wnętrza. Jest to szczególnie konstytutywne dla homoseksualnej tożsamości kobiet i
mężczyzn, gdyż są oni wciąż poddawani psychicznym i społecznym zakazom związanym z
homoseksualizmem. Kontrolowanie sztuki homoseksualnej demonstruje ten mechanizm w sferze ekspresji
tożsamości. Dlatego Meyer patrzy na cenzurowanie z perspektywy podmiotowości twórcy i jego dzieła,
wewnętrznego zmagania się z presją heteronormatywności i przepracowywania jej. Społeczne ograniczenia
są więc łączone z psychicznymi regulacjami, a pole wizualne cyrkuluje pomiędzy dozwolonym i zakazanym. 

Aby zrozumieć cenzurę jako siłę, która emanuje z wnętrza jednostki, jak i jest egzekwowana z zewnątrz,
Meyer zwraca się do Freuda i jego koncepcji marzenia sennego i twórczości. Senna manifestacja ukrywa
nieświadome życzenie, maskuje je, podobnie artysta kamufluje trudne prawdy, które musi przekazać;
cenzura ego jest tu działaniem zinternalizowanej społecznej normy. W ten sposób cenzura jednocześnie
uniemożliwia, jak i produkuje twórczość. Poprzez represję cenzura kształtuje zarówno marzenie senne, jak i
ekspresję artystyczną, działając w podmiotowości. Według Meyera tak właśnie działała cenzura sztuki w
amerykańskiej kulturze, nie tylko wymazując, ale i umożliwiając przedstawienia. Celem Freuda było jednak
odcyfrowanie tego, co zamaskowane, ukryte, zrepresjonowane, co jest nieświadomym życzeniem. Dla
Meyera natomiast poszukiwanie takiej esencji nie jest ważne, on analizuje, jak w przedstawieniu spotyka się
regulacja i opór, jak te dwie siły przemawiają w wizerunku, działając od środka. Interesuje go więc kształt
maski, to jak jest ona zbudowana, a nie to, co ona przykrywa. Meyer już wie, iż tym nieświadomym
życzeniem jest homoseksualizm, który mógł w kulturze pojawiać się jedynie w kontekście kontrolującej
represji, interesuje go więc efekt nałożenia tych dwóch sił: homoseksualizmu i cenzury. Dlatego jego
interpretacja błyszczy taką trafnością w odniesieniu do wczesnych collage`y Roberta Mapplethorpa, który
znakując erotyczne fotografie, sam cenzurował, przysłaniając części ciał modeli; dochodząc w ten sposób do
ekscytującego sadomasochistycznego rdzenia represji. 

Cenzura jako jednocześnie zakazująca i produktywna, wewnętrzna i zewnętrzna, ponownie prowadzi Meyera
do Foucaulta i jego wizji dyscyplinarnej władzy jako sieci współtworzącej, a nie wyłącznie negującej. W
modelu Meyera istnieje jednak odstępstwo od depersonalizacji konstruowanej jednostki u Foucaulta, wierzy
on bowiem w siłę podmiotowości. Meyer skupia się na dyscyplinarnych ograniczeniach poprzez pryzmat
indywidualnego artysty i jego siły refleksji oraz przekraczania. Jest to artysta, który potrafi stworzyć nową
wizję; to on i ona we wnętrzu swej sztuki negocjują granice zakazu. Twórcy, którzy są bohaterami tej książki
nie poddali się prohibicjom, nakładanym na ich sztukę i na ich seksualność, lecz otworzyli nowe artystyczne,
społeczne i seksualne wymiary wbrew, i przy pomocy normatywnych regulacji. 

Homoseksualizm i sztuka 

Rozważania na temat homoseksualizmu w sztuce są najciekawszą częścią Outlaw Representation. Censorship
and Homosexuality in Twentieth-Century American Art, pojawiają się one jednak rozsiane na marginesie
historycznych analiz. Autor gruntownie przemyślał relacje pomiędzy sztuką i homoseksualizmem, i próbuje je
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ukazać w nowym świetle. Przede wszystkim zaznacza dwie pułapki, jakie według niego mogą spotkać
historyków kultury, zajmujących się problemem homoseksualizmu. Po pierwsze, dzieło sztuki nie ma
orientacji seksualnej. Po drugie, przekładanie tożsamości seksualnej artysty na zawartość jego sztuki ma
charakter spekulacji. Według Meyera historia sztuki winna przekroczyć model interpretacji, który traktuje
homoseksualizm jako efekt biografii lub ikonografii; odczytywanie homoseksualizmu z życiorysu i dzieła
twórcy winno być raczej problematyzowane niż przyjmowane jako oczywistość. Meyer wyraźnie pisze, iż
miejsce homoseksualizmu w sztuce nowoczesnej nie może być ograniczane do biograficznych faktów lub
obrazowych podtekstów czy sekretnych kodów, które trzeba odczytywać. Uważa natomiast, iż związek
pomiędzy homoseksualizmem a sztuką nowoczesną musi być postrzegany jako interakcja pomiędzy
historycznymi zakazami i możliwościami, publicznym i prywatnym obszarem, pomiędzy wizerunkiem a tym, co
w danym momencie znajdowało się poza granicą wizualności. Chodzi więc o wzięcie pod uwagę nie tylko
esencji życia i wizerunku, czyli tego co jest, ale przede wszystkim tego wszystkiego, czego nie widać, a co
kształtowało i ograniczało przedstawienie i seksualność w danym historycznym i kulturowym kontekście.
Metoda ta polega na skrzyżowaniu danych definicji homoseksualizmu, sztuki, seksualności, normy, prawa i
zaobserwowaniu, jak jednostka w swej sztuce negocjuje to, co może i to, czego nie może wyrazić, i jak to
wpływa na kształt dzieła, a jednocześnie jest subwersywne wobec normatywności. 

Meyer pisze, iż w Outlaw Representation próbuje zrozumieć, jak równocześnie homoseksualizm i jego zakaz
strukturalizowały pole wizualne w danym momencie historii sztuki. Jest to więc rodzaj historii, która jest
kształtowana zarówno przez ekspresję, jak i represję, obecność i nieobecność. 

Ta metoda charakterystyczna dla nowej historii sztuki znajduje mistrzowskie zastosowanie w książce, gdzie
każdy rozdział precyzyjne odtwarza kody wizualne i seksualne w danym historycznym okresie czyli w latach
trzydziestych, pięćdziesiątych, siedemdziesiątych i dziewięćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych. Kontekst
ten zostaje następnie przełożony na dokładną analizę struktury wizualnej, w sensie zarówno formalnym, jak i
ikonograficznym. Książka Meyera jest więc realizacją kontekstualnej historii sztuki, a to przywiązanie do
kontekstu jest szczególnie widoczne w nacisku na odtwarzanie kontekstu wizualnego poprzez szczegółową
interpretację i dokumentację materiałów wizualnych, które nie wchodziły w obszar tradycyjnej historii sztuki.
Obok sztuki mamy więc filmy, plakaty, ilustracje z czasopism, materiały propagandowe organizacji
politycznych i religijnych, pornografię. Wszystko to służy do analizy szerokiego pola seksualnego, a nie
seksualności jako zamkniętej jedynie w pojedynczym dziele sztuki. Meyer słusznie zauważa, iż aby pisać
wizualną historię homoseksualizmu, trzeba przekroczyć ramy historii sztuki, sama jego książka jest zresztą
wkładem nie tylko w historię sztuki ale także w wykładane na amerykańskich uniwersytetach: American
studies, visual studies, sexuality and gender studies. 

Trzeba jednak zaznaczyć, iż przez nowe interpretacje Meyera przenika tradycyjny historyk sztuki i humanista.
W centrum jego zainteresowania znajdują się bowiem jednostki, artyści i to w dodatku mężczyźni, „gwiazdy”
amerykańskiej sztuki nowoczesnej. To głównie wokół ich sztuki zorganizowana jest książka i odtwarzane są
konteksty. Autor sam się do tego zresztą przyznaje poprzez dystans wobec Foucaulta i podkreślenie roli
artysty, który potrafi wykorzystać i przetworzyć determinujące reguły. Ostatecznie w tej książce to nie
cenzura i homoseksualizm „produkują”, ale wolni ludzie, umieszczeni pomiędzy nimi. To oni negocjują
ekspresję pomiędzy przestrzenią wolności i zakazu, a co najważniejsze, świadomie przekraczają normę, nie
poddają się jej. Warhol wiedział, iż umieszczając na pawilonie stanu Nowy Jork „Trzynastu najbardziej
poszukiwanych mężczyzn” spotka się z negatywną reakcją organizatorów wystawy światowej, a jednak
powiedział „nie dbam o to, chcę to zrobić”. 

Meyer kończy swoją książkę, podkreślając podmiotową rolę twórców, zaznacza, iż nie mogli oni przekroczyć
homofobicznych regulacji wobec sztuki, mogli jednak stawić im opór w przestrzeni swej sztuki, w tym, co
stworzyli. Dlatego ich twórczość jest świadectwem oporu w kulturze amerykańskiej XX wieku. Zatem autor
podkreśla szerokie pole wizualne i seksualne, sprowadza je jednak do artysty i jego dzieła. 

Krytyka 

Krytykę interpretacji Meyera można zacząć od pytania o artystów, których jednak cenzura zniszczyła, którzy
nie należą do kanonu zwycięzców. Takich postaci w Outlaw Representation brakuje i w tym właśnie sensie
mamy oryginalną i przenikliwą interpretację kanonu, ale brak nowych twórców i dzieł, zrepresjonowanych ze
względu na seksualny nonkonformizm. Meyer dokonał dokumentacji szerokiego pola kultury wizualnej, ale
nie odkrycia mężczyzny lub kobiety, których twórczość jest nieznana albo jeszcze nieprzemyślana z punktu
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widzenia homoseksualności. Czy możemy wyciągać wniosek, iż nikogo takiego już nie ma i dla wszystkich
cenzura była pewnego rodzaju inspiracją, a nie gilotyną? Takie pytania można też postawić z wnętrza
argumentów Meyera i kluczowej dla niego fotografii Weegee. Wiemy, że sfotografowany przebrany za
kobietę mężczyzna został aresztowany, a policyjna fotografia jest jego sceną, stoi w drzwiach radiowozu
niczym na schodach kabaretu. Spotykają się charakterystyczne dla podejścia Meyera uwięzienie i
kreatywność, granice i działanie w ich obrębie, regulacja i jej przekształcenie, ale ten człowiek został przecież
aresztowany i zniknął. Fotografia pozostała jako model dla interpretacji i jako autorski muzealny obiekt,
jedynie tytułowy „Gay Deceiver” pozostał anonimowy. Pojawia się metaforyczne pytanie, ilu takich
anonimowych rebeliantów było w ciągu minionych stu lat w samych tylko Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj dla
nas bohater fotografii Weegee byłby przecież artystą performance. Refleksja o nim powinna zawsze
przypominać o niebezpieczeństwach, wynikających z homofobicznych represji, o niesprawiedliwości i
przemocy, wybuchającej w realnym, społecznym życiu. 

Nie można zarzucić Meyerowi, że jest pobłażliwy dla cenzorów, wydaje się jednak, iż kreatywną wartość
cenzury i represji trochę przecenia. To prawda, że może być ona inspirująca i jego analizy dobrze to
pokazują, ale bywa także niszcząca. Trudno dostrzec coś pozytywnego w powstrzymywaniu wizualnej
informacji na temat bezpiecznego seksu w czasie epidemii AIDS, a z tym właśnie przez większość lat
osiemdziesiątych zmagały się edukacyjne organizacje w Stanach Zjednoczonych, które zresztą Meyer
przywołuje w analizie kolektywu artystów Gran Fury. Przede wszystkim jednak działalność National
Endowment for the Arts została przecież ostatecznie w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych radykalnie
ograniczona, na skutek trwających przez prawie dekadę prawnych interwencji konserwatywnych polityków.
Skończyły się granty dla indywidualnych artystów, a agencja nie może finansować wystaw, dotykających
wolnomyślicielskich seksualnych i religijnych poglądów. Wojny o kulturę zostały w Stanach Zjednoczonych
przegrane przez artystów, nawet pomimo istnienia Pierwszej Poprawki do Konstytucji, która gwarantuje
wolność artystycznej ekspresji. Oczywiście nie jest to wielką tragedią w kraju, gdzie i tak 80% kultury jest
finansowana przez pieniądze prywatne, a obieg sztuki jest oparty na rynku, jednak sygnalizuje
przekształcenia w obrębie demokracji, a dla wielu jej kryzys. Niestety Richard Meyer tego problemu już nie
podejmuje, a to przecież głównie reakcja na zwiększającą się obecność homoseksualizmu doprowadziła
prawie do zamknięcia tamtejszego „ministerstwa kultury”. W ostateczności więc kończy swoją książkę jako
romantyk, afirmując artystów, którzy ryzykują i wkraczają na niebezpieczne tereny w okresie, gdy system
domaga się „przyzwoitej” sztuki. 

Meyer nie ustosunkowuje się również do funkcjonującego w historii kultury podziału na homoseksualną
sztukę przed rebelią Stonewall w 1969 roku i po niej. Bunt klientów gejowskiego baru Stonewall w Nowym
Jorku przeciwko najazdowi policji jest traktowany jako początek ruchu homoseksualnego wyzwolenia w
Stanach Zjednoczonych oraz początek otwartej publicznej obecności homoseksualizmu, wcześniej ukrytego w
sekretach życia prywatnego. Przełom ten został przełożony na ekspresję artystyczną. Przyjęło się uznawać, iż
w sztuce i literaturze przed 1969 homoerotyzm był jedynie sugerowany przez aluzję, kodowany,
zakamuflowany. Natomiast po 1969 zaczął być otwarcie wyrażany, np. jak w fotografiach Mapplethorpe’a.
Oczywiście jest to konwencjonalny i często krytykowany za zbytnią generalizację podział, wskazujący jednak
na pewną zasadniczą różnicę historyczną i jego uwzględnienie wydaje się istotne w książce, będącej
przekrojem przez cały XX wiek. Tym bardziej, że z podejścia Meyera wyłania się oryginalna idea, iż sztuka
jest cały czas represjonowana lub że przełom Stonewall nie miał znaczenia, gdyż zawsze istnieli otwarcie
homoseksualni artyści, powstrzymywani jedynie przez oficjalne normy wystawiennicze. Homoseksualność
zawsze jest więc doświadczeniem granicznym. 

Awangarda i pełnia 

W tekście Meyera znajdują się częste odniesienia do autorów, identyfikowanych z podstawami Queer Studies,
z Foucault’em i Butler na czele. Jednak w teorii queer pojawiła się dekonstrukcyjna refleksja nad stabilnością
zarówno płciowej, jak i seksualnej tożsamości oraz normy, natomiast książka Meyera jest zdecydowanie
tożsamościowa. Jest to głównie rozprawa o sztuce oraz seksualności homoseksualnych mężczyzn i reakcji
otaczającej kultury. Widziałbym ją zatem bardziej w perspektywie gay studies, tym bardziej, że w
amerykańskiej historii sztuki istnieje silna akademicka tradycja właśnie w tym względzie. Richard Meyer,
uczący historii sztuki na University of Southern California, należy do grupy historyków sztuki, prowadzących
studia nad sztuką i homoseksualizmem w kulturze amerykańskiej, właśnie z koncentracją na męskiej tradycji.
Główne postaci związane z gay studies w amerykańskiej historii sztuki to James Saslow, Kenneth E. Silver,
Jonathan D. Katz, Douglas Crimp i Jonathan Weinberg. Właśnie ten ostatni najczęściej pojawia się w Outlaw
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Representation, Meyer cytuje jego opinię, że problem z pisaniem historii homoseksualizmu polega na tym, że
jest to historia, która nigdy nie miała być napisana. Weinberg jest ponadto najważniejszym z wymienionych,
jeśli chodzi o nowoczesną sztukę amerykańską. Jego publikacje obejmują teksty na temat Paula Cadmusa i
Jaspera Johnsa, jednak przede wszystkim jest autorem książki Speaking for Vice. Homosexuality in the Art of
Charles Demuth, Marsden Hartley and the First American Avant-Garde. Weinberg interpretuje malarstwo
Charlesa Demutha i Marsdena Hartleya, wczesnych amerykańskich modernistów, głównie poprzez ich
homoseksualną biografię i ikonografię. 

W książce Weinberga pojawia się koncepcja nieobca analizom Meyera: jest nią dekonstrukcja idei awangardy,
jako formacji społecznej i artystycznej. Awangarda była artystyczną transgresją, homoseksualizm stanowił
wówczas społeczną transgresję, temat outsidera był wspólny dla obu formacji, wydaje się więc, iż
homoseksualizm mógł znaleźć swe bezpieczne miejsce w środowisku awangardy. Weinberg pokazuje, iż to
fałszywa analogia. Nowojorska awangarda była homofobiczna, zamknięta na seksualny nonkonformizm i
równie konwencjonalna, jak dominująca kultura, której zresztą szybko stała się częścią. Charles Demuth nie
miał szans na pokazanie swych erotycznych akwareli, zupełnie by to zniszczyło jego karierę. O podobnej
sytuacji i wrogości dealerów wobec Warhola w latach pięćdziesiątych. i Mapplethorpe’a w latach
siedemdziesiątych wspomina Richard Meyer. Dlatego Weinberg pisze o kodzie, którym posługiwali się
homoseksualni artyści w oficjalnych dziełach i o wyborze specjalnej publiczności dla swoich erotycznych
przedstawień. Sytuacja znów analogiczna do wczesnego Warhola i Mapplethorpe’a, których prace
funkcjonowały na początku głównie w homoseksualnym środowisku, a częścią oficjalnej kultury
wystawienniczej i akademickiej stały się dopiero, nie bez przeszkód, w latach osiemdziesiątych i
dziewięćdziesiątych. Podczas gdy Meyer używa interakcji pomiędzy zakazem, krytycznością i ekspresją, które
mają przekładać się na strukturę wizualną prac, Weinberg pisze o kodzie stosowanym przez artystów. Ten
kod wynikał również ze świadomości tego, co jest dozwolone i wykluczone z artystycznej sceny, a wykluczone
było bardzo wiele pomimo zainteresowania niekonwencjonalnymi formami ekspresji w awangardzie. Były to
bowiem właśnie jedynie formy, przy pełnym utrzymaniu tradycyjnej męskości; awangardowa sztuka nie
wiązała się z awangardową męskością lub rewolucją obyczajową. W tej perspektywie niewiele pozostaje
autentycznej awangardy w awangardzie, która miała być przecież również projektem transformacji
społecznej. Dekonstrukcja awangardy z perspektywy seksualności zupełnie podważa rewolucyjny charakter
tej formacji kulturowej. Taki wniosek można wyciągnąć z książek Meyera i Weinberga, z ich interpretacji
można natomiast wyprowadzić zupełnie nowy model awangardy – o seksualnym charakterze. Awangarda,
która nie ma odwagi objąć seksualnej awangardy, jest natomiast kolejną maską systemu. 

W tym właśnie momencie pomiędzy pojęciami homoseksualnej ekspresji i homofobicznej cenzury i zakazu,
wyłania się trzecia jakość awangardowej kultury i stylu życia. Meyer analizował, jaka twórczość powstaje na
styku represji i ekspresji, Weinberg skupił się na homoerotycznym kodzie i krytyce awangardy, ja w oparciu o
te dwie książki chciałbym zaproponować model kreatywnej seksualnej awangardy. Awangardy, która zawsze
rozkwitała w kulturach i społeczeństwach homofobicznych i seksofobicznych. Bohaterowie książki Meyera
byliby przedstawicielami takiej awangardy, którzy w swoich czasach połączyli nonkonformistyczny pod
względem obyczajowym styl życia z seksualnie rewolucyjną twórczością, w obu przypadkach podejmując
ryzykowną społeczną transformację w imię poszerzenia wolności i autonomii człowieka, jak i wiedzy o nim. 

Ja również dystansuję się od determinizmu Foucaulta i kładę nacisk na indywidualną siłę i odwagę ekspresji.
Nie traktuję przy tym seksualnej awangardy jako kategorii uniwersalnej lub wyłącznie homoerotycznej. W
społeczeństwach totalnie akceptujących homoseksualizm i pozbawionych homofobii, seksualna awangarda
wyglądałaby zupełnie inaczej. Jednak wobec heteronormatywności zachodniej kultury, dotychczas właśnie na
polu homoerotyzmu dochodziło do najbardziej drastycznych napięć. Nie wiążę również seksualnej awangardy
wyłącznie ze stylami życia; to twórczość jest tutaj podstawowym aktem. Jedynie poprzez połączenie
nienormatywnej kreacji kulturowej i egzystencjalnej rozkwita seksualna awangarda, która sama w sobie jest
zawsze ryzykowna, ambiwalentna i potencjalnie niebezpieczna. Seksualność nie jest w niej natomiast
produktem wiedzy i władzy, ale przede wszystkim jest źródłem wiedzy i odkrycia, zarówno człowieka, jak i
kontekstu jego życia. Seksualna awangarda jest poznaniem, psychicznym i kulturowym, a nie tylko jego
ideologicznym efektem. 

Ponadto pojęcie „seksualna awangarda” przeobraża miejsce homoseksualnych twórców w kulturze,
umieszczając ich bliżej centrów; sugeruje to również podejście Meyera, którego książka poświęcona jest
przecież najwybitniejszym postaciom w dwudziestowiecznej sztuce. Pora rozprawić się ze zbyt często
powtarzaną mantrą o marginalizacji i nieobecności twórców o homoerotycznych inklinacjach. Zaprzecza tym
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poniżającym sloganom sama historia kultury, tworzona w dużym stopniu przez homoseksualne jednostki,
kobiety i mężczyzn, oraz kanoniczne dzieła wypełnione homoerotycznymi motywami. Wykluczenie w historii
kultury nigdy nie było faktem, lecz jest fikcją interpretacji, z jednej strony homofobicznych, które usuwały z
historii „odmieńców”, z drugiej liberacyjnych, które zbyt podkreślały przeszłe poniżenia „ofiar” jako argument
w imię tolerancji. To dwa ekstrema, które pora przemyśleć, twórczość jest bowiem o wiele bardziej złożona i
intertekstualna. 

W tę nową perspektywę wprowadza również olśniewający argument Judy Grahn, iż homoseksualni twórcy
wcale nie żyli na marginesach dominującej kultury, ale na jej płynnej granicy, w miejscu gdzie się ona
przekształca. Nie chodzi więc o margines, ale o twórczy kres, tam gdzie dokonuje się innowacja,
transformacja, nowe otwarcie. Homoseksualni artyści byli zatem pionierami przemian – cutting edge. Wiele w
tym podejścia afirmatywnego i celebracyjnego, jeśli jednak kultura to przekształcenia reguł, a matrycą reguły
jest heteroseksizm, to cóż może być bardziej dynamizującego niż homoerotyzm. Proponowałbym więc
postrzegać seksualną awangardę jako jedno z centrów kultury, z którego rozchodzą się fale zmieniające całą
przestrzeń. 

W takim ujęciu obok idei seksualnej awangardy, chciałbym zwrócić uwagę na metaforę pełni i skupienie się
na wielorakiej obecności, zamiast fobicznej koncentracji na usunięciu i nieobecności. Historia homoerotyzmu i
kultury jest bowiem historią pełni i obecności, co zostało najpełniej wydobyte i zaakcentowane w
poświęconej literaturze angielskiej książce Ruth Vanita, Sappho and the Virgin Mary. Same-Sex and the
English Literary Imagination. Refleksja nad homofobią może być więc tylko wtedy twórcza, jeśli podkreśla
przekraczanie negatywności i nienawiści, szansę wydostania się z homofobicznego więzienia, a nie ogranicza
się do uwięzienia i poniżenia. Analizy homofobii wpadają w pułapkę, gdy zbyt wiele uwagi poświęcają opisowi
ścian celi i konstrukcji epitetów, zamiast pokazywać drogi ucieczki i oddechu wolności. Między innymi dlatego
książka Meyera jest twórcza, iż skupia się na strategiach przekraczania i dystansu wobec cenzury i
heteroseksualnej normy. Autor afirmuje i pokazuje inwencję artystów, którzy, przywłaszczając zakaz, nie
pozostali na jego poziomie, ale dokonali przełomu. Znaleźli się właśnie w seksualnej awangardzie, łącząc
artystyczną i seksualną rewoltę. Impuls transformacji, promieniujący z ich sztuki, miał również społeczne
konsekwencje. Meyer napisał więc historię pełni i wielorakiej obecności, wbrew represjom. 

W 1979 roku James Saslow opublikował inauguracyjny esej Closets and the Museum, w którym krytykował
oficjalną praktykę historii sztuki za wyciszanie kwestii homoseksualizmu w sztuce i propagował ponowne
otwarte pisanie historii śladem feministycznej historii sztuki. Jego tekst ukazał się wówczas, nie w
historyczno-artystycznym lub feministycynym kontekście, ale w publikacji związanej z gay liberation
movement. Homoseksualna historia w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych stała się jednak
oficjalnym produktem rynku wydawniczego, zarówno tego akademickiego jak i popularnego. W 1999 roku
ukazała się książka Saslowa Pictures and Passions. A History of Homosexuality in the Visual Arts, gdzie mamy
przegląd związanej z homoseksualizmem kultury wizualnej od czasów prehistorycznych i Grecji do
postmodernizmu, również z rozdziałem o Azji i Islamie. 

Zapotrzebowanie na tego typu książki jest duże; w 2002 roku wydana została, przetłumaczona z języka
francuskiego na angielski, książka-album Dominique Fernandez A Hidden Love: Art and Homosexuality, o
homoerotycznych tematach w sztuce greckiej, rzymskiej, europejskiej i japońskiej, gdzie wiele miejsca
zostało poświęcone biblijnym tematom. Prekursorska dla takich ogólnych historii kultury, pisanych z
perspektywy sztuki i homoseksualizmu wydaje się być encyklopedyczna książka The Sexual Perspective.
Homosexuality and Art in the Last 100 Years in the West, autorstwa Emmanuel Cooper, wydana po raz
pierwszy w 1986 roku. W wymienionych, bogato ilustrowanych kompendiach autorstwa Saslowa, Fernandez i
Coopera sporo miejsca poświęcono również twórczości kobiet. Wracając zatem do myśli Jonathana
Weinberga, historia, która miała nie zostać napisana już powstaje, ponieważ zawsze istniała. Jest ona
również wypełniona najbardziej znanymi w kulturze nazwiskami. Podobnie taka historia obecności
wyglądałaby w wielu innych dziedzinach twórczości i nauki, byłaby to również opowieść o daremności
homofobicznego dyskursu wobec siły kreatywnej i energii erotycznej. 
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Who's Renting These Boys?
Wiktor Grodecki's Czech Hustler Documentaries 

Kevin Moss 

Ascontrols on sex, sexuality, and capitalism relaxed in the formerWarsaw Pact countries after 1989,
pornography and prostitutionflourished. The main center of both industries in the 90s in Centraland Eastern
Europe was Prague, which also became the favoreddestination of Westerners eager to explore the "new
Paris."Gay porn and male prostitutes were among Prague''s attractions. As theWesternmost outpost of the
Slavic world, Prague had always had aspecial place in the Orientalist construct of Eastern Europe. West
ofBerlin and Vienna, Prague was nevertheless perceived as the East byits German-speaking neighbors.
LarryWolff writes about how Mozart invented nonsense language and sillynicknames for members of his party
as he traveled West to Prague.[1]A cosmopolitan who could understand most of the languages of
WesternEurope was completely baffled by Slavic. The Slavs'' sexuality, liketheir language, was inscrutable
and therefore open to Westernprojection. Edward Said describes the Arab Orient as a place whereWesterners
expected "sexual experience unobtainable in Europe"and "a different type of sexuality."[2]While Said''s
analysis is framed in heterosexual terms, the sexuallyavailable feminine Orient that can be penetrated and
catalogued bythe rational West is neither always female nor always heterosexual.Joseph Boone''s
"Homoerotics of Orientalism" shows just howimportant – even central – gay sexuality was in theorientalist
project: "the possibility of sexual contact with andbetween men underwrites and at times even explains the
historicalappeal of orientalism as an occidental mode of male perception,appropriation, and control."
[3]Robert Aldrich''s Colonialism and Homosexuality is an even morethorough examination of the connections
between homosexuality andimperialism from the 1800s on.[4] Thesame kind of relaxation of compulsory
heterosexuality that allowedFlaubert to dabble in boys in Egypt functions for Westerners inEastern Europe as
well. Wolff cites Casanova''s experiments withsame-sex sex (the only such episode described in his
voluminousmemoirs) in Russia.[5]For some gay Westerners in the 90s, Prague became the place to lookfor
"sexual experience unavailable in Europe." As MattiBunzl documents, Austrian men found a different type of
sexualitydescribed through tropes of "availability, passion, andpansexuality."[6] 
Czech rent boys – indeed all Czechs, according to the gayAustrians, were not constrained by the
homo/hetero binary oftraditional Austrian society – they had a different type ofsexuality. The lower age of
consent and economic disparity meant thatyounger boys were more readily available than in Vienna –
asexual experience unavailable in Western Europe. Colonial and orientalistexploitation can produce a
backlash. Rudi Bleys writes about hownativist Africans began to describe homosexuality, which had
earlierbeen described by Europeans as an African vice, instead as a Europeanimport, unknown in native
tradition.[7]The same kind of moral outrage that had been part of the racistcolonizing project was reversed:
it was the Europeans who hadcorrupted the hitherto pure Africans. As I have shown elsewhere,conservatives
in Eastern Europe regularly conflated sexual dissidencewith political dissidence.[8]Valentin Rasputin, for
example, said of homosexuality, "Thatkind of contact between men is a foreign import. If they feel theirrights
are infringed they can always go and live in anothercountry."[9] 
A similar reactionto gay pornography and prostitution in Prague can be found in thefilms of Wiktor Grodecki.
WiktorGrodecki is a Pole who studied film in the US, then returned toPoland in 1992. His three films about
Czech rent boys, Not Angels,but Angels (Andělé nejsou andělé 1994), Bodywithout Soul (Tělo bez duše1996),
and Mandragora (1997) purport to be objective,honest documentaries in which (in the language of the video
box) theboys'' "frankness and need to talk become the engine that drivesthe film."[10]In reality, Grodecki''s
films are both highly manipulated and highlymanipulative in ways that serve to enforce "normal"sexuality
while demonizing various "abnormal" sexualpractices. At the same time they portray these practices as an
importfrom the colonizing capitalist West.In The Celluloid Closet VitoRusso documents the ways gay material
was censored in Hollywood underthe Hays Code. Plays about gay characters became films about Jews
orabout characters with unnamed differences. He cites severalfilmmakers who claim their films are not about
homosexuality, butabout loneliness, or insanity, or the power of lies to destroypeople''s lives, about anything
but homosexuality.[11] 
In fact, though, they were about homosexuality, even if thathomosexuality was veiled in the film. Analysis of
films from Centraland Eastern Europe in the 80s and 90s reveals the reverse strategy:films with overtly queer
characters use homosexuality as a metaphorfor something else: politics, nationality, anything but a
realanalysis of real homosexuality. In the former Yugoslavia SrdjanKaranović''s Virgina (1992) and Eelimir
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Eilnik''s Marble Ass(1994) use sworn virgins and transvestite prostitutes to critiquenationalism in Yugoslavia.
In Hungary Károly Makk''s AnotherWay (1982) uses lesbianism to disguise the film''s portrayal ofthe
Revolution of 1956, and István Szabó''s ColonelRedl (1984) soft-pedals Redl''s homosexuality to reveal
howtotalitarian regimes rewrite history. Sergei Livnev''s Hammer andSickle (1994) uses a sex-change
operation as a metaphor for theexcesses of Stalin''s system while expressing contemporary anxietiesabout
masculinity. Grodecki''sfilms are no exception to this pattern: while they purport to bedocumentaries about
gay rent boys, the boys are in fact a metaphorfor capitalist exploitation. Thefirst film of Grodecki''s trilogy, is
Not Angels, but Angels(1994). It is made up of a dozen or so interviews with the rent boysand one pimp. The
interviews are cut apart and arranged by theme, sowe hear, for example, all the boys tell their names and
ages, thenall talk about how they started, and so on. Since the questions ofthe interviewer are (for the most
part) cut out, one gets theimpression that the boys are just speaking on their own, tellingtheir stories – as if,
indeed, the boys "need to talkbecomes the engine that drives the film." They talk about whatthey like and
what they don''t like in bed, about clients, aboutprices for different acts and different situations (the train
stationvs. clubs, Czechs vs. foreigners, sucking vs. fucking), about AIDSand safe sex. Yetwhile it claims to be
an objective documentary, Grodecki''s film is infact heavy-handedly manipulative and moralistic. It is not so
muchthe texts of the boys'' interviews that show the director''s hand asthe staging and camera angles, the
montage, the non-diegetic music onthe soundtrack, and the ordering of the material. As the boys
revealsecrets Grodecki hopes the audience will be shocked at, the sound ofchoral church music (Bach and
Mozart, as well as jarring Tibetanchants) takes over the soundtrack, and the boys'' interviews areintercut
with religious statues in Prague shot from below, as if thesaints were looking down in stern judgment. In the
section where theboys say that what they do is prostitution (of which many don''tappear to be particularly
ashamed or embarrassed), the backgroundmusic is a sad soprano vocalise. In a later section Grodecki uses
theRex tremendae from Mozart''s Requiem to accompany anever-faster montage of porn, pinball-playing, and
purportedcustomers'' faces to describe the whirlwind of destruction into whichthe poor boys find themselves
sucked. Though underplayed commentsthroughout the film suggest that many of the boys do in fact
prefersleeping with men, the last scene confirms what Grodecki would likeus to believe, that these poor
children being exploited by gay menare of course really straight: one boy says, "a man wanted tolook at me
when I sleep with any girl. That was the nicest work." Becauseof the prejudices already encoded in Western
culture (including Czechand Polish here – Grodecki is a Pole), Grodecki need onlyhighlight the sexual
activities of the boys in order to evoke thedisapproval of the audience. In her article "Thinking Sex,"Gayle
Rubin describes how "hierarchies of sexual value…function in much the same way as do ideological systems
of racism,ethnocentrism, and religious chauvinism. They rationalize thewell-being of the sexually privileged
and the adversity of the sexualrabble."[12]Her diagram shows the charmed circle of good and bad
sexualpractices. 

Figure 1. The sex hierarchy:the charmed circle vs. the outer limits[13] 

Grodeckideploys all of these categories, and then some. The sex the boyspractice is (working around the
circle) homosexual, non-marital,promiscuous, non-procreative, for money, sometimes in groups, casual,cross-
generational, not at home. Later films introduce pornography,manufactured objects, and S/M. Rubin refers to
the battles "betweenthe primary producers of sexual ideology – churches, thefamily, the shrinks, and the
media – and the groups whoseexperience they name, distort, and endanger."[14] Grodecki, representing
the media, uses the church and the family ashis not-so-covert allies in distorting the experience of the
rentboys. The church is evoked through liturgical music and religiousstatues. The only thing on Rubin''s list
missing from the films is theshrinks. Anothertactic is only slightly more subtle. Grodecki''s films provide
atextbook case of the function of the male gaze. John Berger firstpointed out that women appear nude in the
visual arts for thepresumed male spectator and owner: "men act and women appear."[15] 
Laura Mulvey developed the theory of the importance of the male gazein film in "Visual Pleasure and
Narrative Cinema:" "Ina world ordered by sexual imbalance (she writes), pleasure in lookinghas been split
between active/male and passive/female. Thedetermining male gaze projects its fantasy onto the female
figure,which is styled accordingly."[16]The presumed controlling gaze is both male and heterosexual, or
atleast heterosexist. What this means for Grodecki''s films is that therent boys are cast in the role of passive
victims, denied any agencyor subject position even as they are allowed to speak what aresupposedly their
own stories. Camera angles and staging emphasize theboys'' passivity: the camera often looks down on
them, they are shotreclining langorously or even in one case relaxing in a bubble-bath.Their poses and
demeanor often suggest passivity, femininity, andvictimhood. Justas in hetero films analyzed by Mulvey, we
find here 3 looksassociated with the cinema: "that of the camera as it recordsthe profilmic event, that of the
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audience as it watches the finalproduct, and that of the characters at each other within the screenillusion."
[17]Normally, writes Mulvey, film conventions deny the first two to"prevent a distancing awareness in the
audience."[18]But Grodecki wants such distancing here – is the gaze ofthe camera and the audience
identical with the active/male voyeurthat objectivizes and victimizes the boys? No, Grodecki wants toreassure
his audience, because that gaze is gay, while we are not. Incase the audience has any doubts, he includes a
few shots of leeringmale faces, presumed customers, who are probably foreigners andinvariably ugly and old.
Of course they are not us, the audience! Itis not we who are objectifying these boys. The faces are shownin
lurid lighting, and in these scenes the boys are totallyimmobilized into porn-stills for consumption. They are
also silenced:they have neither subjectivity nor voice, they are mute objects forthe enjoyment of the men.
Theissue of the gaze becomes more complex in the second film, Bodywithout Soul (Tělo bez duše1996),
because it features a Czech pornographer who shoots therent boys in his films. Of course it is no coincidence
that thespheres of pornography and prostitution overlap. They are the twomajor forms of commercial sex;
our word "pornography" evencomes from the Greek for writing by or about prostitutes. This filmrepeats
many of the devices of the first: the boys introducethemselves, describe their work – again to the tune of
dramaticclassical music – this time Mahler and Vivaldi – andintercut with Prague statues of angels. Again the
film ends on a notethat reinstates the heterosexual family as the privileged norm: afterother boys have
talked about preferring boys or living with both agirlfriend and a boyfriend, one says "I do love someone a
lot…my father" and the final song speaks of a "mother''s tearsfor her dead son." Rubinwrites that marginal
sexual worlds are portrayed by mainstream mediaas "impoverished, ugly, and inhabited by psychopaths
andcriminals."[19] 
Grodecki found a perfect medium for this film in pornographer PavelRousek whose day job is performing
autopsies at the morgue. If NotAngels, but Angels juxtaposed the experiences of the boys withcontrasting

spiritual statues and music, Body without Soulemploys montage to shock by association, almost like
aversiontherapy. Grodecki cuts from Rousek directing naked boys in the filmto Rousek dissecting naked
bodies in the morgue. The parallels arebrilliant and effective. The scenes begin when Rousek talks about
theimportance of having a bottom – a passive participant in analsex – for the film. Discussion of penetrating
the buttocks –a site of terror for the straight male – is accompanied byominous drum music. The film cuts to
the morgue. The boys undress inRousek''s apartment; Rousek suits up at the morgue. He puts on gloves–
which he calls "protection." Grodecki intercutswith immobilized stills here, the better to hold them in our
gaze.The Requiem text is ominous, as the interview turns to AIDS anddeath.
Prostitution=pornography=AIDS=death (with some drugs andbeatings along the way). Bodies are just
bodies, flesh is just flesh.The dance of death, again set to religious music, goes faster andfaster until we
reach climax – death on the one hand, a cumshot (cut from one version of the film) on the other, followed
byRousek washing up and the boys talking about love Bodywithout Soul complicates the issue of the gaze
because we seewhat Mulvey says film conventions usually deny – Rousek''scamera as it records the profilmic
event. Again I would argueGrodecki does this to disengage the audience (and himself) fromimplication in the
objectifying gaze of the pornographer''s camera.Perhaps if Rousek is himself the object of our gaze, we are
not theconsumers of his product. But who is? Germans of course, capitalistWesterners. JohnD''Emilio''s essay,
"Capitalism and Gay Identity"demonstrates how beginning in the late 19th century wage laborallowed for
some men and women to organize a personal life around anerotic/emotional attraction to the same sex.
[20]Increasing mobility and a decrease in the importance of the family asan economic entity helped create
an environment in which a homosexualidentity could be constructed by gay men and women who
congregated inurban areas.[21]Similar changes in conditions (increased mobility, relaxation ofsocial
controls, market capitalism) allowed for the proliferation ofsex workers in cities like Prague in the 90s.
Because of theimbalance of wealth between Western and Eastern Europe, however,there has been a
tendency for sex workers to become a site ofcolonial exploitation of the East by the West: hustlers from
EasternEurope work in the West and Western sex tourists come to EasternEurope for cheap sex. (We can
add "sex with an imperialistforeigner" to Rubin''s circle of bad sex.) InNot Angels, but Angels, the boys
mention that most of theircustomers are Germans. Body without Soul amplifies this fearof colonization. The
implication is that not only do the consumers ofboy-sex and pornography come from the West, but – in a
myththat recurs often in the context of Eastern Europe –marginalized sexual tastes (read homosexuality) do
as well. And ofcourse they lead to death: Germans won''t buy the films if condoms areused. The box for Body

without Soul refers to "sexualtourists" and a "callous disregard for the lethal dangersof AIDS."[22]While HIV
may be transmitted on a porn set, it would seem that a pornshoot, in which the cum shots have to be on
camera, is not the mostlikely site for infection. Still, if some boys used as actors areinfected, this is blamed
on the German consumers (who may very wellbe infecting them in their other role as prostitutes). Even
thefearless butcher Rousek cowers before the predatory Western fag: heis afraid to go to Prague''s leather
bar SAM (to research S/M for aplot) because "in an Amsterdam leather bar a huge bald manwanted to make
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love to him." Withhis last film, Mandragora (1997), Grodecki gives up allpretense of making a documentary –
though the box still claimsthat "all the events in this film actually occurred, and werephotographed just as
the street kids described them." Mandragorais in fact a feature film, scripted by Grodecki and one of the
rentboys, David Švec. It is thedramatization of Grodecki''s fantasy of the boys'' experience, thistime with no
messy testimony by the boys themselves to get in the wayof the director''s interpretation of their lives. A
boy, Marek, comesto Prague from a provincial town after committing a petty theft. Inthe main station (which
we already know as a site of prostitution) heis robbed and beaten himself and falls into the clutches of a
pimp.He is drugged and raped, then beaten again. Another boy, David,befriends him, and they try to move
out on their own, but keepfalling back into the cycle of beatings, crime, drugs, prostitutionand pornography.
Newthemes introduced in this film include the provincial/big citydistinction (needless to say, the province is
unspoiled, the citycorrupt – this is standard fare for conservatives in EasternEurope) and the even stronger
emphasis on family. Marek is corruptedby the big city. When he and David return to David''s home town
forhis father''s birthday (he is too ashamed to go in the apartment), theworking class men in the bar vent
their anger at the boys''ostentatious wealth: "we work all our lives and can barelyafford a beer, these big city
boys come and buy a bottle of scotch –and corrupt our girls!" (We can add "sex in the big city"to Rubin''s
circle of bad sex.) David cries at the rift with hisfather. Marek''s father too plays a role in the film, even
coming tothe corrupt big city himself to find his lost son. When he says he is"looking for his boy," the pimps
offer him another one. Ofcourse he gets justifiably angry and trashes the bar and beats thefags. Later a boy
offers his services, and the father follows him,only to cry and embrace him. Marek and his father miss each
otherconstantly by seconds. A final poignant scene has them in the men''sroom of the train station separated
by a stall partition –Marek having overdosed and slit his leg with a knife, his father onhis way home to the
sanity of the provinces. Still, family in thefilm seems curiously truncated: David misses his father,
Marek''sfather comes after him. One wonders where the mothers are. Inprovincial Eastern Europe, this is an
odd omission. Marek''s father isviolent: he beats Marek and later other gay men. But this is never anissue for
Grodecki. Neither is the fact that in Ústínad Labem everyone talks about work, but they are only seen to
behanging out at the local bar. Unemployment is not a problem, but drugabuse and homosexuality in the
cities are problems. Thegaze of the characters employed in Mandragora is meant toparallel that of the
audience. Both Marek and his father are shownfresh from the provinces, and the camera focuses on their
faces asthey watch in puzzled shock the excesses of Prague: a drag queensinging, boys dancing with each
other, two boys kissing! Perhaps thefather''s most shocking voyeuristic moment comes in the bar brawl,when
he pulls down the curtain of the darkroom to reveal what lookslike an orgy, with everyone naked and
oblivious to the absence of thecurtain. Marek, on the other hand, is shocked but also intrigued bythe gay life
he sees, and he eventually falls in love with David. InMandragora we get the full panoply of objectifying
characters,including the clients, who are predictably bizarre, ugly, criminal,and Western. There is a married
professor from Heidelberg; there is aBritish queen who lives in a palace and puts Marek on a pedestal
andthen beats him bloody; and there is Rudy, the "American" –really a Czech who has returned from exile in
style. Rudy wears acowboy hat, drives a Cadillac, rents a whole floor of the PragueHotel, and hides his
money in a small model of the Statue of Liberty.First David and Marek drug and rob him. But payback comes
when helures David in and sodomizes him with a pool cue, then hands him overto the police. Thescene with
the British man is worth analyzing at length in terms ofthe gaze and objectification. He puts Marek on a
pedestal literally:he makes him strip and stand on a pedestal in the pose of Donatello''sDavid. The dialogue
perfectly captures the process ofobjectification, in which the object is there purely for theenjoyment of the
owner/viewer, who in this case apparently reachesorgasm through verbalizing the aesthetic experience. But
it alsopoints to the problem of colonization, since the viewer''s knowledgeis expressed in complex English
Marek can''t understand. Marekis reduced to being an object, an immobile statue for the viewer''spleasure,
but which viewer – the Englishman or the filmaudience? Speakingof the use of language, it is interesting to
note that while Germansare described as the primary customers for both prostitutes andfilms, the language
of hegemonic colonization in the film is English.In Not Angels But Angels one boy speaks English because he
wasborn in the US, but another has obviously learned it for professionalreasons, and he hopes to meet an
American who will take him abroad.In Mandragora Marek shows he has learned the ropes byinitiating a
conversation in a club in English, and it is in Englishthat he first confesses "I am prostitute." Inan interview
with a Russian gay journalist, Grodecki confirms allsuspicions about his intentions.[23] 
He was prompted to make the film by a return in 1992 from Los Angelesto Europe where he found Eastern
European children working asprostitutes. "I had never seen people from my native landsselling their bodies."
The clients, he says, were mostlyGermans. The boys come into Prague from the provinces and are"infected
with the vices of the city." Body without Soulis "about everyday evil, the emptiness of evil;" inMandragora the
boys "grow out of death, are infected withdisease, and deprived of hope for the future." He cites AgnesVarda
on the lack of documentarity in documentary films, adding "Youhave to pay these people, tell them when to
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begin speaking, when tostop, ask them to repeat something." While he doesn''t go so faras to confess
scripting them, he comes pretty close. Perhaps mostdamning, he confesses that "homosexual prostitution
became forme a metaphor of many other things" and laments that many peoplefailed to understand this. Gay
audiences do not like the films, andCzech audiences think they will tarnish the reputation of the
CzechRepublic. Areview by Czech film critic Jaroslav Sedláěekreveals exactly what Grodecki means.[24]First
he praises the director for "authenticity withoutdisgusting naturalism," even nudity is used only where
needed(in other words, he doesn''t disgust his audience with too manydepictions of actual homosexual sex).
But the same reviewercriticizes Grodecki for unnecessarily excluding the "normal"(i. e. straight) world from
the film. "If it weren''t for thetrip to Ústí nad Labem, where we see a young husbandand wife pushing a baby
carriage, we might think the Czech Republiccontained only innocent creatures for sale and deviant
foreigners."And why such a grim portrayal of the provincial factory town, whenthere are so many lovely spots
in our countryside? It calls intoquestion the verisimilitude of the whole film! Sedláěek''srosy view of the
provinces bears little resemblance to real factorytowns after the fall of communism. Grodecki''sRussian
interviewer – logically – asks if this is notsimply homophobia, to which the director replies, "the
CzechRepublic is a very tolerant country. I don''t think homophobia existshere." He goes on to say that he
too grew up in a "tolerantcountry" (Poland), which explains why he doesn''t know what a gayaudience is and
doesn''t have any desire to know. "Groups didn''texist, we had simply people." After this simultaneous
erasure ofhomophobia and a gay public, Grodecki goes on to express amusementthat his films "receive great
reviews at regular film festivals,but are excoriated by the gay press at gay festivals." In otherwords, his films
are approved by a "tolerant" public, butnot by the audience whose very existence he denies. How amusing
isit? Ifwe look at the trilogy as a whole, there are some very interestingtouches. The titles all play into the
deployment of spiritual valuesas the backdrop for the boys'' experiences – remember thatGrodecki himself
says they are about "evil." Mandragora isidentified on the box as "a plant which according to East
Indianfolklore grows under the gallows from the sperm of hanged men…life grows out of death, but life
which is already condemned,infested, illusory." The connection between sex and death isclear. Grodecki
points out that the root takes the form of a penis.And mandragora is also mandrake, from which a narcotic
was distilled– narcotics play a major role in the film, both rohypnol andspeed. "Body without Soul" refers to a
line of questioningGrodecki forces the boys into – they sell their bodies, but nottheir souls; the body as flesh
being reinforced by Rousek as he movesbetween directing flesh in porn and dissecting flesh in the
morgue.Grodecki goes further to claim that the Greek "porno"literally means "body without soul" – in fact
itmeans "prostitute," probably derived from pernemi,to export for sale, especially of slaves. Whichbrings us
back to the first film. Not Angels, but Angels hasthe richest title, even if it is the most obscure. The Czech
isAndělé nejsou andělé, "Angels are notAngels," which just implies that these boys are not the angelsthey
appear to be. But it is the English title that has a moreinteresting resonance. It is apparently a reference to a
quotationfrom Bede''s Ecclesiastical History, (II:1), usually given inLatin as "Non Angli, sed angeli," and
ascribed to PopeGregory I (540-604). The story is that the pope beheld two Englishslave boys in a Roman
slave market, and when told that they wereAngles, he responded, "not Angles, but angels" – theyhave the
faces of angels, and such should be the co-heirs of theangels in heaven. The title is apt, therefore, not only
because ofthe connection between boys and angels, but also because it refers tointer-national, even colonial
exploitation (or at leastobjectification) of beautiful boys, reifying the Greek etymology ofpornos / porne /

porneia from pernemi. Theprogression of the three films increasingly emphasizes theobjectification of the
boys, while simultaneously distancing theaudience from implication in their objectification. The first filmshows
the boys as talking heads, with the faces of a few anonymousexploiters (male gazers) intercut to distance the
film audience fromthe objectifying position. The second film includes a pornographer toperform the same
role. And the third incorporates a host ofobjectifying/exploiting/gaze-wielding men who are marked
asemphatically not heroes the audience can identify with. Forall Grodecki''s heavy-handedness in
Mandragora, though, thereis some slippage even here – perhaps showing the hand of therent-boy (or ex-
rent-boy) co-writer? (David''s status, by the way,belies the premise of all three films – that the boys
aresucked into a vicious cycle of drugs, sex, and victimization that canonly end in death. At least one of them
co-wrote a film!) Marek''sreminiscences show that his father beat him. This suggests a questionthe filmmaker
had failed to ask in the first documentary films,though some boys volunteered the answer anyway: why do
theyleave home? Many were thrown out by their families. Why? They don''tusually say, but could it be
because they are gay? And they come toPrague because it is a place they can be gay? The provinces are
asbleak and gray in Mandragora as they are in reality. Marekseems to be really gay in the film, and the plot
suggests that hisrelationship with David is not merely exploitative in eitherdirection. There is love here,
though the possibility was overtlydenied in the earlier "documentary" films. Furthermore,there is a problem
with the real marketing and reception of thefilms. Ostensibly made for a straight audience to decry
theexploitation of boys by gay Westerners, the films have beenco-produced with Western help, shown at gay
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& lesbian filmfestivals to audiences of mostly gay men, and even marketed throughWestern pornography
providers.[25]The last is of course the most bizarre, and the film most often foundis Body without Soul,

which deals with the Czech porn industryitself. Gay audiences in general, and gay porn consumers
inparticular must develop a particularly layered approach to Grodecki''sattempt to distance the audience from
the objectifying pornographer.They (we?) must recontextualize the raw images, taking them out
ofGrodecki''s moralizing frame, to see the boys as the aesthetic objectsthey are in the film within the film.
That kind of decontextualizingis certainly what I do with the interview material. This discountingof the frame
– perhaps with the complicity of the filmmaker inthe case of the porn – recalls the way Soviets used
tointerpret articles about Western culture. They would ignore theideological diatribes against Western
decadence that framed longquotations while avidly reading the quotations themselves. I say withthe
complicity of the filmmaker – or at least the distributor –because there are two versions of the films
available. The versionsold through mainstream commercial channels in the US pixellizesanything that smacks
of boy-porn, while the version shown atfestivals and presumably the one sold through gay porn channels
doesnot. (That this is a ploy to placate viewers or perhaps the lawadopted post-production is clear in one
scene in which even theEnglish subtitles are pixellized!). The pixellized porn may preventsome viewers from
enjoying the gaze, but what of those who buy theunpixellized version and fast-forward through Grodecki''s
frame –as one would through the plot scenes of a porn film? Hencethe question of my title: who''s renting
these boys? If it is indeedprimarily gay consumers of porn, then Grodecki has implicated himselfcommercially
in the very process of exploitation he claims to decry.Not that the boys would really mind. For all Grodecki''s
attempts topassivize them into the status of victims, their agency keepsbursting through. Even in the first
film some say they choose theircustomers, not vice versa. According to Grodecki and his press theyare boy-
victims, street children, kids (which problematizes theirportrayal in the US: is this kiddie porn or not?). But
not only arethey in my view the agents of their narratives, many of them choosingtheir profession, they are
also not legally children: the age ofconsent in the Czech Republic is 15, and almost none of the boys
isyounger than that. They''re clever, too. They live by playing roles,and the role of passive victim for
Grodecki''s propaganda may be justone more paying role for them – he hints at this himself. InGrodecki''s
narrative the boys are of course straight kids, coercedinto prostitution by violence and drugs, gay for pay.
But in Bodywithout Soul one of them says, effectively, "who are theykidding saying they''re straight?" In
Mandragora we learnthat many say they''re straight to drive up the price. Maybe the boysare just good
entrepreneurs, capitalists themselves, rather thanhelpless straight victims of Western and gay exploitation.
Yeteven if many say they like sex with men, almost none of them claimsto enjoy passive anal sex, which
produces a frenzy of demand for theone willing to be passive in the porn films. The porn directors inBody

without Soul and Mandragora are constantly asking,"do you do everything? if you don''t get fucked, you
don''tdo everything." Marek''s volunteering for the passive role inMandragora in this context comes as a
shock: "It''s not sobad, just relax," he says. David (who''s been living and trickingwith him for months)
responds, "I never suspected you likeboys!" His shock mirrors that of the director and the projectedaudience.
But he does like boys; and even if he takes whatappears to Grodecki to be a passive role, the power dynamic
may notbe as straightforward (pun intended) as Grodecki would like us tothink. It''s these queer moments
that slip past Grodecki''s controllingheterosexist gaze that make the films worth watching.Kevin Moss 
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Gonzalo przeciwko Tomaszowi
czyli słów kilka o Trans-Atlantyku 

Anna Taszycka 

Tematem tego eseju jest polskość w specyficznym - bo moim własnym - ujęciu. Opiszę w nim to, co mnie
jako Polkę najbardziej boli i dotyka, to, co dopiero przeze mnie (z ducha Gombrowicza) naród współtworzy, a
nawet (a jakże!) naród przekracza. W przemowie do „Trans-Atlantyku”[1] Witold Gombrowicz napisał:
„...przezwyciężyć polskość. Rozluźnić to nasze poddanie się Polsce! Oderwać się choć trochę! Powstać z

klęczek! Ujawnić, zalegalizować ten drugi biegun odczuwania, który każe jednostce bronić się przed narodem,

jak przed każdą zbiorową przemocą. Uzyskać – to najważniejsze – swobodę wobec formy polskiej, będąc

Polakiem być jednak kimś obszerniejszym i wyższym od Polaka! Oto - kontrabanda ideowa Trans-Atlantyku.

Szłoby tu zatem o bardzo daleko posuniętą rewizję naszego stosunku do narodu – tak krańcową, że mogłaby

zupełnie przeinaczyć nasze samopoczucie i wyzwolić energie, które by może w ostatecznym rezultacie i

narodowi się przydały. Rewizję, notabene, o charakterze uniwersalnym – gdyż to samo zaproponowałbym

ludziom innych narodów, bo problem dotyczy nie stosunku Polaka do Polski, ale człowieka do narodu”. W
innej przedmowie do tej książki pisarz zauważa: „Bo przecież Polska składa się z Polaków... Cóż wart jest

naród złożony z ludzi sfałszowanych i zredukowanych? Z ludzi, którzy nie mogą pozwolić sobie na żaden

szczerszy, swobodniejszy odruch z obawy, by im się ten naród nie rozpadł?”[2]. Dlatego właśnie pozwolę
sobie na niezwykle wąskie potraktowanie tematu, które wydaje mi się ważne, a podczas rozmów o twórczości
Gombrowicza jakoś w naszym kraju umyka. 

Tematem tego eseju będzie bowiem przede wszystkim homofobia, nasza własna i polska. I jeśli już pojawia
się kategoria narodu, to trudno nie sięgnąć tutaj po dzieło przesiąknięte narodową problematyką czyli po
„Trans-Atlantyk”. Zwłaszcza, że bohaterem owego dzieła (obok narodu polskiego i konfrontacji z jego formą)
jest niejaki homoseksualista Gonzalo... Ale po kolei. 

W czerwcu 2004 roku ukazał się w „Wysokich Obcasach” felieton Kingi Dunin zatytułowany „Polak
heteryk”[3]. Autorka opisuje w nim problemy ze zorganizowaniem w 2004 roku w Warszawie Parady
Równości, będącej manifestacją poparcia dla związków homoseksualnych (do parady w końcu nie doszło ze
względu na sprzeciw ze strony stołecznych władz). Dunin pisze o tym zdarzeniu m.in.: „Parada, w której

uczestniczą lesbijki, geje oraz jeszcze jeden rodzaj odmieńców. Bo jak inaczej nazwać dziwaków, którzy w

dzisiejszej Polsce ciągle czują się obywatelami, a więc chcą jakoś publicznie wyrażać swoje demokratyczne

poglądy? (...) Czemu nie mogą legalnie i wspólnie przespacerować się po Warszawie?”. Wnioski, do jakich
dochodzi autorka, są przerażające: „Otóż są takie miejsca, obok których wolno przechodzić tylko prawdziwym

i bezgrzesznym Polakom – kościoły, pomniki narodowe, główne arterie miejskie. Miejsca te należą do

Katolickiego Narodu Polskiego i obcy nie powinni się do tej sfery sacrum nawet zbliżać. Obcy, czyli kto?

Powiedzmy brutalnie – pedały. Pedał nie może być Polakiem, bowiem wszyscy Polacy z natury rzeczy są

heteroseksualni. Pedał też nie może być człowiekiem wierzącym, bo gdyby nawet tak się zdarzyło, dawno by

się ze swojej ułomności wyleczył”. Najważniejsza w felietonie Dunin wydaje mi się właśnie konstatacja, że
pedał nie może być Polakiem. Będzie to punkt wyjścia dla moich rozważań. Widzę tu bowiem problem z
ducha Gombrowiczowski: formy, która przygniata, określa i kształtuje. Formy między ludźmi dozwolonej, ale i
tej niedozwolonej. Takiej, z którą naród się identyfikuje i takiej, której nie zauważa. Do tego drugiego rodzaju
z pewnością należy bycie homoseksualistą w Polsce. I dlatego rodzi się we mnie pytanie, czy Polak musi być
homofobem? 

Aby przybliżyć problematykę zarówno narodu, jak i homoseksualizmu w twórczości autora „Ferdydurke”,
sięgnę po wspomniany wcześniej „Trans-Atlantyk”. Na początku tej powieści bohater o nazwisku Gombrowicz
przybywa do Buenos Aires i postanawiając nie wracać do ojczyzny, udaje się do poselstwa polskiego. Bardziej
nawet niż pobudki racjonalne kieruje nim strach przed konsekwencjami posądzenia o dezercję - akcja
powieści rozgrywa się w momencie wybuchu w Polsce II wojny światowej. Gombrowicz o owej wizycie pisze
tak: „Poselstwo okazały gmach na jednej z bardziej dystyngowanych ulic zajmowało. Doszedłszy do gmachu

tego, przystanąłem i myślę, iść, czy nie iść, bo po co ja będę do Biskupa chodził, gdym kacerz, od Wiary

odstępca, bluźnierca. I zaraz najokropniejsza Pycha, Duma moja, która od lat dziecinnych mnie przeciw

Kościołowi memu kierowała! Bo przecie nie na to mnie Matka urodziła, nie na toż Rozum mój, Wzniosłość,

38 / 83

http://interalia.org.pl/pl/artykuly/autorzy/anna_taszycka.htm


Twórczość moja i lot Natury mojej niezrównany, nie na to Wzrok przenikliwy, Czoło dumne, Myśl ostra

gwałtowna, abym ja w kościółku swojskim gorszym, mniejszym od Mszy ach chyba gorszej, tańszej, w chórze

tańszym, marniejszym, kadzidłem marnem, marnem się odurzał wraz tam z innemi swojskiemi Swojakami

swemi! O, nie, nie, nie na toż ja Gombrowicz, abym przed Ołtarzem ciemnym, niejasnym, a może nawet

Szalonym uklękał (ale Biją), nie, nie, nie pójdę, kto wie co mi zrobią (ale Strzelają), nie, nie chcę tam iść,

kiepska, marna Sprawa (ale Mordują, Mordują!). I w Mordzie, we krwi, w Bitwie, do gmachu wstąpiłem”[4].
Bohater „Trans-Atlantyku” już na samym początku powieści odkrywa się przed czytelnikiem jako Polak od
Polski, a może przede wszystkim od ograniczającej go polskości uciekający już od dzieciństwa – tak bowiem
należy odczytywać metaforę kościoła (także i katolickiego), nieprzypadkowo przecież przez autora
wprowadzoną. W podobny sposób metaforą kościoła posłużyła się Dunin zmieniając w tytule swojego
felietonu heretyka, czyli odstępcę od wiary katolickiej, na heteryka, czyli wymyślone słowo oznaczające kogoś
konserwatywnego o heteroseksualnych preferencjach. W przytoczonym tu krótkim fragmencie „Trans-
Atlantyku” widać to, co dla twórczości autora „Pornografii” tak charakterystyczne: rozdarcie pomiędzy
jednostkową oryginalnością i wewnętrznym poczuciem wartości własnej, a postrzeganiem swojej osoby przez
innych, którzy przedstawiają się jako typy niezindywidualizowane, odbierane przez pryzmat zachowań
społecznych czyli formy. Schemat ten prowadzi w prostej lini do ustawienia także siebie, chociaż osobiście
odbieranego głębiej i wyraziściej, na drodze miażdżącej i określającej formy, która automatycznie
umiejscawia „ja” w opozycji do innych jednostek. Skoro owych innych postrzegam jako swoistego rodzaju
groteskowe typy, przez formę zniekształcane, prowadzi to do logicznego wniosku, że i oni mnie postrzegają
w taki sam sposób, deformując i wypaczając mój wizerunek. 

W tym miejscu warto przybliżyć Gombrowiczowską problematykę formy, która powraca przecież w każdym z
jego utworów. Sam pisarz w rozmowach z Dominique de Roux mówi o niej tak: „...człowiek narzucający

swoją formę jest aktywny, jest podmiotem formy, on ją stwarza. Gdy forma jego dozna zniekształcenia w

zetknięciu z formą innych ludzi, wtedy jest w pewnej mierze stwarzany przez innych, jest obiektem. (...)

Tutaj nasuwa się ogrom wariantów, ludzie są rozmaici, kombinacje między nimi są niewyczerpane. A do tego

dochodzi potężny nacisk form już gotowych, wypracowanych przez kulturę”[5]. Gombrowicz podkreśla także,
że problematyki formy nie należy ograniczać tylko do wzajemnego kształtowania się jednostek, gdyż jest ona
dużo bardziej skomplikowana i trudniejsza do uchwycenia. Dodaje, że każdy z nas ma w sobie „imperatyw
formy”[6], który zmusza nas do określania nie tylko innych i całego świata, ale także samych siebie. Jan
Błoński słusznie interpretuje poglądy autora „Ferdydurke”, zauważając, że „Człowiek składa się nie tyle z

duszy i ciała, ile z podświadomości i społeczeństwa i właśnie działanie tych dwu sił, zdolnych do niezliczonych

przekształceń... uciera w końcu jednostkę”[7]. Według Błońskiego „Gombrowicz spostrzegał świat – świat

ludzki – jako w najwyższym stopniu niegotowy. Jako miejsce, gdzie miliony ludzi budują kształt i sens,

narzucając innym – za sprawą form – własne rozumienie zjawisk i poddając się rozumieniu (odczuwaniu)

zjawisk przez partnerów...”[8]. 

W tym miejscu należy postawić nurtujące mnie pytanie: w którym miejscu stara forma kończy się i w jaki
sposób buduje się forma nowa? Kiedy Polak będzie formą gotową, już zakończoną? Tok myślenia
Gombrowicza podpowiada, że to proces, który być może nigdy się nie zakończy. Zagadnienie to przybliżę,
opisując postać Gonzala. Interesuje mnie, jaki wpływ na bohatera „Trans-Atlantyku”, co prawda dezertera,
ale nie mniej jednak Polaka, ma postać tego cokolwiek dziwacznego homoseksualisty? I czy polskość
przybyłego do Argentyny imigranta traci na tym spotkaniu czy odwrotnie: zyskuje? Czy potrafi on obronić to,
co stanowi trzon owej polskości? I żeby powrócić do problemu postawionego przez Kingę Dunin, czy Polak
może być homoseksualistą? 

Warto także w tym miejscu przypomnieć, że samo pojęcie narodu nie jest kategorią tak oczywistą, jak
mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Jak pisał Ernest Gellner: „Narody pojęte jako naturalny, przez

Boga dany sposób klasyfikowania ludzi, pojęte jako przyrodzone, choć często odwleczone w czasie

przeznaczenie polityczne – takie narody są mitem. Realnie istnieje tylko nacjonalizm, który czasem

przekształca zastane kultury w narody, czasem kultury owe wymyśla, a często je unicestwia. Tak przedstawia

się rzeczywistość, dobra czy zła, w każdym razie nie do uniknięcia”[9]. Zygmunt Bauman dodaje, że:
„Narody nie mogą stać w miejscu. Samouspokojenie i słabnąca czujność to ich największy grzech – grzech

śmiertelny, samobójczy. Ład, który je podtrzymuje i który one utrzymują poprzez codzienny plebiscyt, jest

przecież sztuczny (nawet jeśli postrzegany jest jako naturalny, odzwierciedlający dyktat ziemi i krwi), a więc

bynajmniej nie zapewniony. Paradoks ładu (absurdalność ładu, mówiąc słowami Canettiego) polega na tym,

że chce on być całkowity i wszechogarniający, podczas gdy zależy od rzeczy tak małych. Włos, dosłownie

włos, leżący nie tam, gdzie powinien, może zmienić ład w nieład. Wszystko, co nie jest na właściwym miejscu
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jest wrogiem. Nawet najdrobniejszy szczegół niepokoi; pedant ładu musiałby badać swój świat przez

mikroskop, ale i wtedy nie uwolniłby się on w pełni od trwogi”[10]. Widać więc, że naród, aby istnieć, musi
podlegać procesowi nieustannego samoodtwarzania się, ciągłej redefinicji swoich granic. Przywołany za
pośrednictwem Baumana włos może stać się belką w oku patrioty. Ba! włos, a co dopiero, gdy na horyzoncie
pojawi się postać taka jak Gonzalo! 

Gonzala poznajemy u malarza Ficinati podczas przyjęcia, na które główny bohater został zaproszony, w
zasadzie po to, aby mógł potwierdzić swoją wartość jako literat (nie jest bowiem dobrze znany polskiemu
poselstwu), a dzięki temu zaświadczyć o własnej polskości i wielkości narodu polskiego, który wydał z siebie
taki talent! Niestety, na zabawę przybywa także ważny literat argentyński i pojedynek pomiędzy nim a
Gombrowiczem kończy się fiaskiem Polaka. W dodatku jedynego wsparcia udziela naszemu bohaterowi
właśnie Gonzalo, którego Gombrowicz tak opisuje: „Przyjrzałem się i widzę: człek słusznego wzrostu, Brunet

silny, a nawet nietępego, owszem, dość szlachetnego oblicza... Ale czerwone ma wargi! Wargi ma,

powiadam, Czerwone, Uczerwienione, Karminowe! I tak z Wargami Czerwonymi chodzi, Chodzi, Chodzi! A to

już mnie jakby kto w pysk strzelił! A to jak rak sczerwieniałem! (...) Przeklęteż Ludzkości spaczenie!

Przeklętaż ta świnia nasza w błocie utytłana! Przeklęteż to bajoro nasze! A toż ten co tam Chodził, chodził, z

którym ja Chodziłem, nie Bykiem był, a tylko krową! Mężczyznę, co mężczyzną będąc, mężczyzną być nie

chce, a za mężczyznami się ugania i za nimi Lata jak w Koszuli, ich uwielbia, ach kocha, do nich się zapala,

ich pożąda, na nich się łakomi, do nich się wdzięczy, mizdrzy, im się podlizuje, lud tutejszy wzgardliwą darzy

nazwą: „puto”. Wargi te ujrzawszy, które różem kobiecym, choć Męskie, krwawiły, ani cienia wątpliwości

mieć nie mogłem, że los mój Puto takiego mnie zdarzył. Z nim to ja wobec wszystkich Chodziłem, Chodziłem,

jak w parze jakiej na zawsze sparzony!”[11]. Duma bohatera „Trans-Atlantyku” zostaje urażona: makijaż na
twarzy Gonzala zdradza go, a ponadto ośmiesza Polaka, nie tylko w jego własnych oczach, ale przede
wszystkim wobec przybyłych na przyjęcie gości. Gonzalo jest Metysem, Portugalczykiem „z perskiej tureckiej

matki w Libii urodzonym”[12] 
, jak „domyśla się” Gombrowicz (narzuca się tutaj skojarzenie z podłym Portugalczykiem, który bezczelnie
wykorzystał panienkę w piosence z Kabaretu Starszych Panów „Portugalczyk Osculati”). Ta pokrętna
charakterystyka będzie konsekwentnie towarzyszyć Gonzalowi do samego końca powieści; będzie on bowiem
wprowadzał chaos pojęciowy i pomieszanie najoczywistszych, wydawałoby się, kategorii. Podczas wizyty w
jego domu anarchia urasta do monstrualnych wręcz rozmiarów: „Ja się zdumiałem, a zdumiał się też Tomasz

z synem swoim, widząc Salonów, Sal wielkich luxusy, które Plafonami, Parkietami, Stiukami a Boazeriami, a

też Wykuszami, Kolumnami, Malowidłami, Posągami, dalej więc Amorkami i Refektarzami, Pilastrami,

Makatami, Kobiercami, tyż i Palmy, tyż i Wazony, Wazy Filigranowe, kryształowe, jaspisowe, korczyki, koszyki

palisandrowe, truny, kotylety weneckie albo i florenckie, a także lite filigrany”[13]. Według słów Gonzala
„...właśnie dlatego ja, kosztu nie szczędząc, wszystko zakupiłem i tu do kupy zgromadziłem, żeby mi trochę

Potaniały”[14]. Ze słów gospodarza wynika, że owo nagromadzenie przedmiotów, które można przecież
także odbierać jako wielość kategorii, pozwala mu panować nad formą, ponieważ mnogość w tym wypadku
oznacza unieważnienie, zbanalizowanie. Także zwierząt zamieszkujących posiadłość nie da się łatwo
sklasyfikować: „A tu właśnie piesek mały przez salę bieży Bonoński, choć widać z pudlem skrzyżowany, bo

ogon miał pudla, a sierść foksteriera. (...) Jakoż dwa pieski, z których jeden Kusy Pekińczyk, ale z kitą, drugi

zaś Owczarek (ale jakby szczurzy ogon miał, a pysk Buldoga) razem przez pokój, gryząc się,

przebiegły”[15]. Podobnych przykładów jest w „Trans-Atlantyku” dużo więcej. Z pewnością przypisane
Gonzalowi cechy nie są bliskie Polakowi, który po pierwszym spotkaniu z nim ucieka w przerażeniu. Później
Gombrowicz powie także na jego temat: „Na taką ciężką obrazę moją, a też w tym wstydzie, że oni mnie

widać za kochanka jego mają, małom w mordę którego nie strzelił”[16]. Homofobia zarówno bohatera
„Trans-Atlantyku”, jak i jego towarzyszy Polaków, jest oczywista. Warto dodać, że Gonzalo ewidentnie budzi
w narratorze obrzydzenie: „Jestże to możliwe, człowieku nieszczęsny, żeby pokusie twojej Rzemieślnik, lub

Czeladnik, lub żołnierz ulegał, gdy ty w nim tylko wstręt, odrazę wzbudzić możesz wdziękami swoimi?”[17]. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że na przyjęciu jedynie Gonzalo rusza z pomocą Gombrowiczowi. Robi to
ponieważ wyczuwa w nim odmieńca, którym sam przecież jest w oczach lokalnej społeczności. Nie
zapominajmy jednak, że nasz bohater co prawda jest Polakiem, ale jednocześnie trochę jakby i nie jest
(wystarczy przypomnieć przytoczoną wcześniej deklarację). Porozumienie pomiędzy Gombrowiczem a
Gonzalem, który konsekwentnie do końca książki pozostaje przecież jednym z głównych bohaterów, ma
głębszy wymiar niż tylko chwilowe porozumienie outsiderów. To zrozumienie, które wynika z własnego
doświadczenia, zmysłu obserwacji i inteligencji, zauważenia dynamiki formy i możliwości sterowania nią, a
przynajmniej prób do takiego przezwyciężenia formy dążących. Ciekawe wydaje się także porównanie
Gonzala do krowy, choć przecież autor „Trans-Atlantyku” mógł wybrać wiele innych zwierząt. Przypomnę, że
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krowa powraca do Witolda Gombrowicza (pisarza, a nie bohatera powieści) na łamach „Dziennika”[18];
opisuje on na jego kartach, jak spojrzał na krowę, ale i ona także spojrzała na niego. Obie te istoty zostały
zrównane w spojrzeniu, a autor „Dziennika” poczuł się jak „zwierzę niedozwolone”. Odczuł nieprzystawalność
swojej formy z krowiego punktu widzenia. Poczuł obcość siebie jako człowieka. 

Podobnie sytuacja ma się z Gonzalem: jego inność burzy nie tylko porządek dotychczasowego świata, ale
dzięki świadomości przypadkowości formy i jej tendencji do utrwalania się (bądź osłabiania) na skutek
interakcji z innymi ludźmi, zrównuje głównego bohatera „Trans-Atlantyku” (także wrażliwego na to działanie
formy) z napotkanym odmieńcem. Na drugim biegunie stoi rodak Gombrowicza, pan Tomasz Kobrzycki
„dawniej Major, teraz Emeryt”[19]. Major jest uosobieniem konserwatywnego Polaka, dla którego Honor i
Ojczyzna są pojęciami najważniejszymi. To właśnie on postanawia wyzwać zakochanego w jego synu
Ignacym Gonzala na pojedynek, byle tylko nie dopuścić do skandalu, jakim w jego oczach byłyby te zaloty.
Tomasz, jak na prawdziwego Polaka przystało, traktuje Gonzala jak męskiego mężczyznę (ignorując jego
kobiecość) i właśnie dlatego wzywa go do walki: „Otóż ja jego wyzwać muszę, strzelać się z nim będę, aby ta

sprawa po męsku między Mężczyznami załatwiona była; już ja z niego Mężczyznę zrobię aby nie mówiono, że

za Synem moim Puto chodzi!”[20]. Stereotypowo pojmowana męskość jawi się w takim ujęciu jako jedna z
cech składowych tradycyjnie rozumianej polskości. Pociąga ona w ten sposób za sobą myślenie o płci w
kategoriach binarnych opozycji, niedopuszczających jakiegokolwiek rozmycia granic dwoistej seksualności.
Homofobia Tomasza także jest ewidentna, jego postawa jest przez czytelnika odbierana w sposób
jednoznaczny. 

Ostatecznie w oczach narratora obie te skrajne postawy, zarówno Tomasza jak i Gonzala, zostają
skompromitowane. Major w obronie własnego honoru postanawia raczej zabić syna niż dać się zhańbić. Nie
mniej kompromitująca jest postawa zakochanego w Ignacym mężczyzny: aby uzależnić od siebie chłopaka
postanawia zagmatwaną intrygą doprowadzić do ojcobójstwa, licząc na to, że młody Polak stanie się wtedy
od niego całkowicie zależny. Walka pomiędzy obiema formami – reprezentowaną przez Tomasza polskością o
szlacheckim (i szlachetnym) rodowodzie i anarchistyczną, rozsadzającą kategorię, która przynależy Gonzalowi
– kończy się w sposób zaskakujący. Misternie przygotowana intryga nie zadziałała. W momencie, w którym
ma dojść do zbrodni niedoszły ojcobójca wybucha śmiechem, skutecznie niwecząc nikczemne przygotowania.
W śmiechu Ignacego kryje się nowa kategoria: oczyszczenie. Śmiech skutecznie podważa istniejące formy,
stwarzając wobec nich dystans. Wydaje się, że właśnie w chwili śmiechu forma rozpada się, a uczestnikom
zdarzenia udaje się na moment zapamiętana przez czytelnika „Ferdydurke” ucieczka z gębą w rękach. 

Odnoszę jednak wrażenie, że to Gonzalo odniósł na owym polu walki zwycięstwo i to wcale niemałe.
Dlaczego? Przecież to właśnie on stworzył ów przedziwny neologizm „synczyzna”: „A po co tobie Ojczyzna?

Nie lepsza Synczyzna? Synczyzną ty Ojczyznę zastąp, a zobaczysz!”[21]. Podczas tej samej rozmowy główny
bohater po raz kolejny wyraźnie ukazuje swoje oblicze homofoba: „To już chyba ja Polakiem nie byłbym,

gdybym Syna przeciw Ojcu buntował; wiedz, że my, Polacy, nadzwyczaj Ojców naszych szanujemy; i już ty

tego Polakowi nie mów, aby on syna Ojcu i jeszcze na Zboczenie uprowadzał”[22]. I wtedy właśnie Gonzalo
stawia najważniejsze w „Trans-Atlantyku” pytanie: „A po co tobie Polakiem być?!”[23]. 

Już samo pojawienie się słowa synczyzna wzbudza w narratorze śmiech swoją dziwacznością. Mnie owo
pojęcie zaprowadziło w kierunku teorii performatywności płci amerykańskiej filozofki Judith Butler. W tekście
„Gra płci”[24] Butler pisze o performatywnym charakterze ról płciowych. Opisując zjawisko drag queens
badaczka dochodzi do wniosku, że nie istnieje tożsamość oryginalna, a ideał, do którego odwołujemy się,
odgrywając męskie/żeńskie role płciowe w społeczeństwie, jest tak naprawdę tylko imitacją pozbawioną
oryginału. Performatywność w ujęciu Butler polega na odkryciu, że produkcja ról płciowych udaje tylko
naśladownictwo w gruncie rzeczy wytwarzając kategorie poprzez sam proces powtarzalności. Wydaje się, że
problem płci u Butler to kategoria z ducha Gombrowiczowska. Zestawienia teorii Butler i filozofii Gombrowicza
dokonała Kazimiera Szczuka w tekście „Gombrowicz subwersywny”[25]. Szczuka pisze, że: „Butler, silnie

zainspirowana myślą Foucaulta, ukazuje, iż w istocie nie ma czegoś takiego, jak materia, cielesność, poza

językiem. Każde nadanie sensu materii – w geście, słowie, znaku, stawia materię po stronie języka, po

stronie znaczenia. (...) Gender nie jest więc konstruktem nabudowanym na biologii, gender jest środkiem,

sposobem sterowania fantazmatycznym pojęciem różnicy płci. Jeśli gender w Butlerowskim sensie zestawimy

z pojęciem Formy Gombrowicza, okaże się, że ten sam paradoks władzy dyskursu działa i w jego systemie”. 

Wykładając poglądy Butler językiem Gombrowicza, dochodzimy do odwiecznego problemu formy i jej
odgrywania w procesie powtarzalności. Skoro u Gombrowicza słowo synczyzna swoją dziwnością i obcością
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wzbudza śmiech, rodzi się pytanie: być może podobna wątpliwość dotyczyła kiedyś pojęcia ojczyzna?
Gombrowiczowska dekonstrukcja na poziomie języka uwypukla historyczną zmienność kategorii i podkreśla
moment ich uprawomocniania w procesie społecznej powtarzalności. Skoro ojczyzna, początkowo przecież
tylko z punktu widzenia Gonzala, należy do przeszłości, to może w przyszłości należy wypatrywać synczyzny?
Butler łączy z Gombrowiczem problem cielesności i odgrywania na ciele kulturowo czytelnych kategorii – to
właśnie ciało staje się polem walki o znaczenie. Filozofka podważa dychotomię kobiece/męskie, podczas, gdy
u autora „Pornografii” mówić możemy raczej o opozycji starość/młodość. Wydaje się jednak, że oboje opisują
ten sam mechanizm, na który zwróciła uwagę Szczuka. 

Narrator „Trans-Atlantyku” dzięki Gonzalowi przeżywa fascynację męskim ciałem. Aż trzykrotnie zostaje
opisana scena, w której Gombrowicz wchodzi do pokoju Ignacego i zastaje go śpiącego nago na łóżku:
„Jakoż bez trudu do pensjonatu wszedłem i pokoik ten odnalazłem, a tam widzę: goły na łóżku leży, snem

zdjęty, i tak jemu pierś, tak barki, tak głowa i nogi, że szelma, szelma, o szelma Gonzalo! (...) Daremne

wszakże Boga Ojca imię, gdy Syn przede mną, gdy tylko Syn i nic oprócz Syna! Syn, Syn! Niech zdycha

Ojciec! Syn bez Ojca. Syn Samopas, Syn Rozpętany, to mi dopiero, to rozumiem!”[26]. Po raz drugi: „Owoż

na łóżku przy ścianie Ignac leży, goły, jak go matka porodziła, snem zdjęty i nic, śpi, oddycha. Ujrzawszy go,

zmartwiałem. Owoż to z pozoru jak przyzwoite spał chłopię. Ale gdy on śpi, w nim śpi Łajdactwo i, o Boże,

Łajdak on, nic innego, Łajdak, Łajdak, do Łajdactwa wszelkiego sposobny, a niechby tylko mu popuścić, on

by Łajdakiem stał się jak tamte Łajdaki!”[27]. Pierwsza z przywołanych scen opisuje Ignacego z punktu
widzenia homoseksualnego Gonzala, druga z punktu widzenia Polaka Tomasza. Podczas trzeciego nocnego
spotkania z nagim Ignacym w narratorze następuje przełom: po raz pierwszy nie umyka w znajome
(bezpieczne, ale i ograniczające) formy, a zgadza się w końcu na nieznane i tym samym rozsadza kategorię
Polaka: „Pragnienie zaś duszy mojej takie: aby coś się Stało. O, niechże co chce się dzieje, byleby to z

miejsca ruszyć... a bo już mnie zmierziło! A bo już nie mogłem! A bo dosyć, dosyć tego starego, niech co

Nowe będzie! Dać tedy trochę luzu chłopakowi, niech on Co Chce robi. A niech ta Ojca sobie zamorduje,

niech Bez Ojca będzie, niech z domu idzie na Pole, na Pole! Dać jemu grzeszyć, niech on sobie w Co Zechce

przemienia, a choćby w Mordercę, Ojcobójcę! Choćby i w Cudaka! Niech się ta parzy z kiem chce! Gdy Myśl

taka we mnie, silne mdłości mnie chwyciły i małom nie zrzucił, a jakby się we mnie Łamało, Pękało w bólu, w

zgrozie przenajokropniejszej... bo już to straszna, najstraszniejsza ach chyba Najwstrętniejsza Myśl aby jego,

Syna, grzechowi, rozpuście wydawać, kazić, jego Psuć, Zepsuć, ale nic, nic, niechta, niechta, co ja się będę

bał, co ja się będę brzydził, owszem, niech się staje co Stać się ma, niech się łamie, pęka, niech się rozwala,

rozwala i o Synczyzna Stająca się Nieznana Synczyzna!”[28]. Tym samym głównemu bohaterowi „Trans-
Atlantyku” udaje się przezwyciężyć starannie hodowaną przez lata homofobię, która odtąd przestaje być dla
niego częścią składową polskości, właśnie dzięki ujawnieniu własnej umowności. A skoro przestaje nią być w
danym momencie, to może zostać z tej kategorii całkowicie wyrugowana w przyszłości, kiedy odwołanie do
tradycji nie będzie już tak silne i przymus socjalizacyjny ulegnie osłabieniu. Zaufanie, jakie Gombrowicz
pokłada w młodości (a przez nią także w nagości i piękności) procentuje zbawczym śmiechem, którym Ignacy
sam rozsadza wrogie ramy i kategorie, nie dopuszczając do zbrodni dzięki wytworzeniu dystansu. Tym
samym, ufając zbawczej sile młodości, narrator pozwolił synowi Tomasza na samostanowienie i
indywidualizm, warte w zmieniającym się świecie więcej niż odziedziczone przyzwyczajenia. Kategoria
zbawczej siły młodości powróci przecież jeszcze nie raz na stronach innych dzieł autora „Kosmosu”. 

Cytowana już Szczuka zwróciła uwagę na to, że zarówno dla Butler, jak i dla Gombrowicza jedną z
podstawowych kulturowych praktyk subwersywnych jest parodia. Obnaża ona według amerykańskiej filozofki
kategorię naturalności. „Butler sądzi, iż parodie wskazują w istocie na ontologiczną pustkę pojęcia płci”[29].
Owa ontologiczna pustka pojawia się co rusz na kartach „Trans-Atlantyku”: „Ja klęczę, ale klęczenie moje

bardzo Puste. On stoi, ale stanie jego tyż puste”[30]. Pustka objawia się narratorowi powieści w kategoriach
dotychczas znanych i oswojonych, które tym samym stopniowo ujawniają swoją historyczną umowność: „I
otóż to Pustka! Puste wszystko jak pusta Butelka, jak Badyl, jak Beczka, skorupa. Bo tyż, choć straszna męka

nasza, przecie pusta, pusta, pusta i pusty Strach, pusty Ból (...) Nigdyż tedy z tej pustej trumny się nie

wydostanę? Wiecznież tu konał będę między tymi ludźmi, w prapradawności swej zatopionymi, nigdyż na

słonko, na wolność nie wyjdę? Wiecznież podziemne ma być życie moje? Syn, Syn, Syn! Do syna biec,

uciekać chciałem, w Synu wytchnienie, ukojenie moje! Jak to ja wzdychałem w podziemiu owym do

rumianych, świeżych lic jego, do oczu żywych, błyszczących, do jasnych kędziorów i jakżebym wypoczął,

wytchnął w Gaju jego i nad Rzeką”[31]. Syn objawia się tutaj Gombrowiczowi jako przedmiot pożądania, co
oznacza odkrycie w sobie pragnień wcześniej nieznanych lub tłumionych. Lecz wydaje się, że to także
pierwszy krok do odkrycia w Ignacym Innego w rozumieniu Lévinasa. Dlatego właśnie ostatecznie
Gombrowicz przyznaje mu prawo do odmienności także poprzez wcześniejsze odkrycie doświadczenia owej
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odmienności i obcości w samym sobie. 

Na koniec jeszcze jeden cytat z „Dziennika”: „Wieczysty aktor, ale aktor naturalny, ponieważ sztuczność jest

mu wrodzona, ona stanowi cechę jego człowieczeństwa – być człowiekiem to znaczy być aktorem – być

człowiekiem to znaczy udawać człowieka – być człowiekiem to zachowywać się jak człowiek, nie będąc nim w

samej głębi – być człowiekiem, to recytować człowieczeństwo”[32]. Być Polakiem zatem to recytować
polskość. Co prawda nie każdy Polak musi być homoseksualistą, ale na pewno, żeby być Polakiem nie trzeba
być homofobem. 
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Marsz równości
Wstęp 

Dominika Ferens 

W tej części InterAliów publikujemy trzy teksty związane z ważnym dla polskich odmieńców wydarzeniem,
jakim był poznański Marsz Równości (19.11.2005). Pierwszy z tych tekstów to relacja Błażeja Warkockiego,
jednego z uczestników, pisana tuż po wyjściu z komisariatu, dokąd trafił razem z ponad sześćdziesięcioma
uczestnikami marszu.[1] Tekst drugi to analiza medialnych przekazów na temat Marszu autorstwa jednej z
organizatorek, Izabeli Kowalczyk. Na końcu zamieszczamy notkę prasową z Gazety Wyborczej dotyczącą
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, według którego Marsz był zgodny z prawem, a ograniczanie prawa do
manifestacji nielegalne.[2] W miarę rozwoju wydarzeń w tej rubryce będziemy publikować kolejne relacje i
analizy. 

W kraju, w którym jak grzyby po deszczu rosną osiedlowe płoty i stale wydaje się przybywać „obcych”,
„Żydów”, „odmieńców” i innych niepożądanych elementów, tym bardziej trzeba doceniać osoby, które sporym
wysiłkiem wyobraźni przeskakują płoty, żeby budować koalicje. Wychodzenie naprzeciw innemu,
kwestionowanie podstaw wykluczenia innego, domaganie się równych praw do przestrzeni publicznej dla
siebie i innych, nie jest zjawiskiem nowym w Polsce, ale w ostatnich miesiącach nabrało ono nowego
znaczenia w obliczu zawłaszczania przestrzeni publicznej przez narodowo-katolicko-homofobiczną większość.
Od kilku lat niektóre feministki, lesbijki i geje w Polsce uważają, że do pewnego stopnia jest im po drodze i
dlatego maszerują razem w różnego rodzaju manifach, paradach i marszach. Czasem dołączają do nich
zatroskani politycy, przedstawiciele świata kultury i sztuki czy przypadkowi przechodnie. Jednak dla mnie to
właśnie Poznański Marsz Równości z 19 listopada 2005 utożsamia wzór polityki koalicyjnej, którą szczególnie
ceni Douglas Crimp, jeden ze współtwórców amerykańskiego ruchu queer. 

Choć koalicjanci tej pokojowej demonstracji na co dzień utożsamiają się z bardzo różnymi środowiskami
(m.in. organizacjami feministycznymi i LGBT, ruchem niepełnosprawnych, partią Zielonych, ruchem
alterglobalistów, czy Teatrem Dnia ósmego), wychodząc na rojącą się od policjantów i pseudokibiców ulicę
Półwiejską w Poznaniu mieli oni świadomość, że jeżeli dostaną po głowie pałką lub kamieniem to jako
„pedały”. Tego dnia wzięli na siebie ryzyko bycia „pedałami”, bo uznali, że tam, gdzie większość odgradza się
płotem czy policyjnym kordonem od jednej grupy odmieńców wkrótce może zabraknąć miejsca dla innych. 

Różnie przebiegają w Polsce linie wykluczenia – najczęściej według podziałów klasowych, jak w Bielsku-
Białej, gdzie mieszkańcom skromnej kamienicy w centrum „przeszkadzają ubodzy, którzy przychodzą po
jedzenie do sąsiadującego z nimi Banku Chleba. Za własne pieniądze chcą postawić płot, żeby odgrodzić się
od banku.”[3] W tym samym, wielkanocnym numerze Gazety Wyborczej (15.04.2006) można przeczytać
artykuł o krakowskiej wojnie futbolowej między kibicami Wisły i Cracovii.[4] Tu granica między „swoimi” i
„obcymi” przebiega zupełnie arbitralnie: kibice tych klubów nie różnią się od siebie ani wiekiem, ani płcią, ani
statusem społecznym, ani nawet miejscem zamieszkania: „W innych miastach drużynom kibicują całe
dzielnice, a tylko w Krakowie wszystko się miesza - jedna ulica za Wisłą, druga za Cracovią. Niby cały
Kazimierz kibicuje Cracovii, ale na placu Bohaterów Getta mieszkają wiślacy. Ci chłopcy widują się codziennie,
jeżdżą tymi samymi tramwajami, wysiadają na tych samych przystankach”. Jednak „każdego dnia kilkanaście
osób pada ofiarą wojny”. Jak trafnie tłumaczy źródło konfliktu jeden z kibiców Wisły: „Nie mamy przecież
najmniejszych powodów, by lubić Cracovię. Inaczej wiślacy nie byliby wiślakami”. Dlaczego tak ważna jest
dziś dla kibiców z Nowej Huty i Kazimierza taka właśnie przynależność grupowa być może domyślają się
socjologowie, ale sami kibice dobrze wiedzą, że tylko przez wykluczenie „obcych” grupa jest w stanie
zdefiniować własną tożsamość. 

Chyba, że sama jest zdefiniowana z zewnątrz, jak uczestnicy Marszu Równości. W artykule, który tu
drukujemy Izabela Kowalczyk zwraca uwagę na to, że ile by razy organizatorki Marszu nie przypominały
urzędnikom państwowym i dziennikarzom, że reprezentują wiele wykluczonych mniejszości, Marsz
odczytywany był jako „parada gejów”. I to jako parada gejów został napiętnowany przez duchownych, a
następnie zakazany przez władze miasta. Jako parada gejów przedstawiany był w niektórych mediach
nastawionych na poszukiwanie sensacji. 
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Również jako parada gejów Marsz został zignorowany przez poznańskich konsumentów uważających się za
normalną większość. Jeżeli się jednak zastanowić, zachowanie tych Poznaniaków zdecydowanie odbiega od
normalności: „Kiedy uczestnicy nielegalnego, poznańskiego Marszu Równości, zamknięci w szczelnym
kordonie policji, krzyczeli „TAK dla równości! TAK dla demokracji! STOP homofobii!” na przeciw wmieszanych
w tłum bojówkarzy i kibiców, wznoszących słynne już hasła „Pedały do gazu!”, „Zrobimy z wami co Hitler z
Żydami” (…) emocje na ulicy rosły, sytuacja zmierzała powoli do zdławienia „nielegalnego zbiegowiska” siłą,
tymczasem my obserwowałyśmy przez wielką szybę centrum handlowego, jak konsumenci i konsumentki
(oddzieleni od tego wszystkiego paroma metrami chodnika i szklaną taflą) przymierzają buty, kupują
jedzenie, liczą pieniądze w portfelach, całkowicie niewzruszeni tym, co rozgrywa się na zewnątrz”[5]. Ta
surrealistyczna scenka pokazuje jak przypadkowa zbiorowość odgrodzona od ulicy sklepową szybą
spontanicznie zbudowała sobie grupową tożsamość i wypracowała wspólny wzór zachowania normalnych
konsumentów polegający na braku zainteresowania ekscytującym, bądź co bądź, spektaklem za szybą.
Tymczasem stłoczonych między dwoma kordonami policji demonstrantów jednoczyła zarówno fizyczna
bliskość machającego transparentami, zmarzniętego tłumu jak i odrębność od ludzi w rozświetlonym sklepie
za szybą. 

Nieprędko doprowadzimy do korzystnych dla odmieńców zmian kulturowych i ustrojowych, jeżeli nie
przebijemy się przez szklaną witrynę do „normalnych konsumentów” i nie zmienimy ich wyobrażeń o tym, kto
należy do ich wspólnoty i jakie łączą ich więzi z ludźmi spoza najbliższej rodziny, dzielnicy czy z bohaterami
ulubionego serialu. Na pewno nie przebije się garstka najbardziej nawet zdeterminowanych lesbijek i gejów.
Historia ruchu queer sugeruje, że nie ma lepszego sposobu na zwiększenie siły przebicia niż mozolne
budowanie sojuszów z innymi nienormatywnymi grupami. 

Nurt queer, który jest mi najbliższy, powstał z potrzeby budowania koalicji w poszatkowanym, opartym na
polityce tożsamościowej, amerykańskim środowisku LGBT końca lat 1980. Koalicja taka stała się konieczna w
obliczu szerzącej się epidemii AIDS. Wcześniej, jak zwraca uwagę Douglas Crimp, członkom organizacji
gejowskich i lesbijskich wydawało się, że ich ruchy wyrosły wokół odmieńczych tożsamości gejów i lesbijek.
Tymczasem organizacje te budowały swoją tożsamość również w oparciu o identyfikację z innymi ruchami
politycznymi – ruchem praw obywatelskich, czarnym nacjonalizmem i feminizmem – a te z kolei wzorowały
się na ruchach wyzwoleńczych Trzeciego Świata. Niestety skupiając się na walce o własne prawa, działacze
wczesnego ruchu gejowsko-lesbijskiego odcięli się od grup, z których doświadczeń korzystali. Jak konstatuje
Crimp, „nasza niezdolność do budowania sojuszów z ruchami, z którymi identyfikowaliśmy się budując naszą
własną tożsamość, jak również nasza nieumiejętność dostrzegania różnic wynikających z rasy i płci w naszych
własnych szeregach, doprowadziły do tego, że ruchy gejowskie i lesbijskie przesunęły się bądź to w kierunku
esencjalistycznego separatyzmu, bądź w kierunku liberalnej polityki praw człowieka”[6]. 

Ucząc się na błędach, organizacje społeczne takie jak ACT UP i jej następczyni Queer Nation zachęcały
odmieńców do rozumienia swojej tożsamości jako bardziej relacyjnej czy sytuacyjnej, wykraczającej poza
dotychczasowe linie identyfikacji grupowej oparte na przynależności rasowej, klasowej czy płciowej. W
wyniku odejścia od esencjalistycznego postrzegania tożsamości powstawały grupy robocze, w których „biała
lesbijka z klasy średniej, o negatywnym wyniku HIV, mogła utożsamiać się z ubogą czarną matką chorą na
AIDS i poprzez tę identyfikację współpracować z nią w kampanii na rzecz ochrony zdrowia dziecka. Ta sama
biała kobieta, zbulwersowana uwagą poświęcaną potrzebom niemowląt kosztem potrzeb rodzących je kobiet,
mogła zaangażować się w walkę przeciwko testom klinicznym, których celem jest zbadanie wpływu leku
antywirusowego na płód, z pominięciem efektu wywieranego przez lek na ciało matki. Mogła też utożsamiać
się z przyjacielem gejem chorym na AIDS i wraz z nim domagać się przyspieszenia badań nad nowymi lekami
przeciw zakażeniom oportunistycznym. Gdyby z kolei uświadomiła sobie, że podczas gdy jej przyjaciela
byłoby stać na nowe leki to innych nie, mogłaby skupić swoją uwagę na kwestii powszechnego dostępu do
opieki zdrowotnej ” [7]. 

Po latach obserwacji polityki koalicyjnej opartej na tożsamościach budowanych relacyjnie, Crimp ma
świadomość, że jesteśmy mimo wszystko przywiązani do idei stałych, organicznych tożsamości i często
dajemy się ponieść starym antagonizmom. (Stojąc na ulicy Półwiejskiej przeciętej dwoma kordonami policji
łatwo było poddać się myśleniu w kategoriach swój/obcy, homo/hetero, obojętnie, po której byliśmy stronie.)
Tym niemniej historyczne spojrzenie Crimpa na ruch queer daje nadzieję, że w obliczu kryzysu, jakim może
dla nas w Polsce być odchodzenie od idei społeczeństwa obywatelskiego, zaczniemy bardziej intensywnie
pracować wyobraźnią, częściej zastanawiać się, co nas łączy z innymi grupami społecznymi i brać za nie
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współodpowiedzialność. Może więcej gejów wyjdzie zaprotestować z feministkami przeciwko zamykaniu
państwowych przedszkoli? Może feministki z wyższych uczelni wsłuchają się z zainteresowaniem w lewicowe
hasła alterglobalistów. Może fizycznie sprawni członkowie wszystkich tych grup poprą akcję
niepełnosprawnych. Może nawet przy użyciu odrobiny wyobraźni konsumenci i konsumentki popatrzą
uważniej przez wystawowe szyby na to, co dzieje się na ulicy? 

Marsz Równości idzie dalej. W tydzień po wydarzeniach poznańskich odbyły się wiece solidarnościowe w
Elblągu, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Rzeszowie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu, oraz zagranicą – w
Berlinie, Budapeszcie, Londynie i Wiedniu. Doroczny Marsz Tolerancji odbył się w Krakowie 28 maja 2006
pomimo agresywnej kontrdemonstracji. Czeka nas Parada Równości w czerwcu w Warszawie. Kto wtedy
będzie pedałem?

[1] Błażej Warkocki,
[2] „Koniec wątpliwości: zakazy manifestacji gejów i lesbijek niezgodne z prawem”, Gazeta Wyborcza (19
stycznia 2006), str. 3.
[3] Marcin Czyżewski, „Mieszkańcy kamienicy odgrodzą się od biednych”, Gazeta Wyborcza (15.04.2006),
str. 4.
[4] Paweł Smoleński, „Mordercza wojna na stadionach”, Gazeta Wyborcza (15 kwietnia 2004), str. 21-22.
[5] Katarzyna Bratkowska, Anna Laszuk i Julia Kubisa, „Faszyzacja i obojętność. Marsz zza szyby (centrum
handlowego)”, tekst cytowany przez Izabelę Kowalczyk w niniejszym nmerze.
[6] Douglas Crimp, „»Right On, Girlfriend!« Fear of a Queer Planet: Politics and Social Theory, red. Michael
Warner, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993, str. 314.
[7] Ibid., str. 316-317.
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Marsz równości
Poznań 2005 

Błażej Warkocki 

Podobno ludzi zmieniają wydarzenia, a nie książki i chyba coś w tym jest, bo to się stało w Poznaniu na
Półwiejskiej 19 listopada 2005 już na zawsze pozostanie częścią mojej wewnętrznej biografii. Tak wiem, to
duże słowa, ale ciągle jeszcze jestem w lekkim szoku po wczorajszych wydarzeniach, których nadal nie
potrafię jakoś emocjonalnie zintegrować. 

Ale od początku. Na samej górze Starego Browaru odbywa się konferencja, jest miło i sympatycznie. Podczas
ostatniego panelu, o marszach równości, zaczyna być już trochę mniej miło, bo pojawiają się „obserwatorzy”
z MW. Jakiś koleś usilnie nas – to jest panelistów – fotografuje. Marta Jermaczek usiłuje z nim rozmawiać i
pytać, kim jest. Siedzę za daleko, żeby wiedzieć, co z tego wynikło. 

Po panelu wychodzimy z sali. Spotykam koleżanki i pytam o nastroje. „Marne”, odpowiadają. Właśnie weszły
do Browaru i widziały wokół całą masę policji, zwykłej, konnej, opancerzonej, do wybory do koloru. Jest ich
naprawdę dużo, okolica wokół Browaru jest obstawiona. „Tak musiał wyglądać stan wojenny”, mówi jedna z
koleżanek. 

Wychodzimy na taras, palimy papierosy. Jest pomysł, żeby nie zjeżdżać na dół, na Półwiejską, tylko iść drugą
stroną, przez park, gdzie nie ma policji i kiboli. Pomysł niebezpieczny, bo kibole i MW mogą się zorientować
szybciej niż policja. Poza tym na dole już są ludzie. 

Zjeżdżamy ruchomymi schodami przez jedno z największych centrum handlowych na Półwiejską. Po drodze
rozmawiam z francuską dziennikarka i tłumaczę jej, że w Polsce nie było i nie ma prawdziwej lewicy, istnieją
natomiast partie komunistyczne. Chyba nie rozumie. Mówi natomiast, że we Francji w partiach prawicowych
są politycy, którzy są gejami i nie ukrywają tego faktu. „Tu jest inaczej”, mówię. Umawiamy się na kawę „po
wszystkim”, żeby dokończyć rozmowę. Ale z powodów od mnie niezależnych już nie uda mi się z nią spotkać. 

Wychodzimy na Półwiejską. Jestem w ogonie, ale widzę że manifestacja nie zaszła daleko, po kilkudziesięciu
metrach zatrzymała się na szpalerze policjantów, którzy wyglądają jak antyterroryści, tarcze, kaski, te rzeczy.
Niedługo potem za nami pojawi się drugi szpaler. Jesteśmy zamknięci w czymś w rodzaju prostokąta na
Półwiejskiej – przed nami i za nami policja (a za nimi kibole krzyczący coś o pedałach do gazu), a po bokach
sklepy, które już zdołały się zaryglować. Z rozmów telefonicznych wiemy, że niektórym ludziom już nie udało
się do nas przedostać. Jesteśmy odcięci. 

Czołówka manifestacji usiłuje iść do przodu, skanują hasła typu: „pokojowa manifestacja”, „wolność,
równość, tolerancja”, „stop nienawiści”, „to są jaja z demokracji”. Policja ze swoimi tarczami jest jednak
nieprzejednana. Kibole rzucają jajkami, ktoś mówi o kamieniach. Najbezpieczniej jest przy witrynach
sklepowych, bo chyba nie będą rzucać w szyby Browaru. Czołówka manifestacji zmienia strategię i
zaczynamy krążyć w kółko w przeznaczonym nam prostokącie, skandując „demonstracja na okrągło”. Chcą
nas wziąć na przeczekanie, myślimy. Jest właściwie piknikowo (to ta pierwsza część wydarzenia), palimy,
rozmawiamy. Tyle tylko, że po „naszym” prostokącie przechadzają się policjanci i spisują ludzi. 

Energia trochę pada, bo nie widać wyjścia z sytuacji. Ktoś z okna na trzecim piętrze pomachał flagą Unii
Europejskiej, tłum zawył z radości. W ogóle było bardzo głośno, skandowano hasła przez megafon, od czasu
do czasu kibole zawodzili swoje faszystowskie śpiewki, policja też coś nadawała przez megafon. Zaczęło się
robić coraz ciemniej. Niektóre osoby, w tym ja, zapalały świeczki (w intencji dogorywającej demokracji w
Polsce). Chodzimy w kółko z tymi świeczkami, zaczyna padać grad, jest zimno. Niektórzy próbują wyjść z
prostokąta i jakoś im się to udaje. Od koleżanki wiem jednak, że na kilka minut przed momentem zero już
nikogo nie wypuszczano, policja nie pozwalała. 

Razem z Lechem, Dominiką i Agnieszką usiłujemy przedrzeć się do organizatorek i zasugerować koniec
imprezy, bo nic już się nie da zrobić. Dobrze byłoby zakończyć jakoś symbolicznie i zrobić ze świeczek, które
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nosimy ze sobą, pacyfkę na ulicy. 

W końcu Agata Teutch wchodzi na klomb i przez megafon zaczyna ogłaszać koniec (wszystko trwało ponad
godzinę). Koniec teraz, ale nie koniec w długiej perspektywie. Policja musi to słyszeć. Agata prosi o zrobienie
miejsca i ułożenie ze świeczek wielkiej pacyfki jako symbolicznego zakończenia. Usiłuję podejść i położyć
świeczkę, jestem blisko kordonu policji. I wtedy dzieje się coś, czego nie rozumiem i co oglądałem jak na
zwolnionym filmie. Kordon policji – kolesie opancerzeni od stóp do głów – rusza do przodu i zaczyna
wyłapywać ludzi z tłumu. Część ludzi ucieka i rzuca się do tyłu, ja jestem tuż przy kordonie więc od razu
dostaję się w objęcie panów antyterrorystów. Łapią kogo się da, raczej omijając organizatorki. Jestem jak
zahipnotyzowany, bo nic nie rozumiem. Przecież oni wiedzieli, że to koniec, że robimy tę pacyfkę i się
rozchodzimy. I dokładnie w tym momencie zaczęli łapankę. „To nie ma sensu”, myślę prowadzony do
policyjnej suki. Kątem oka widzę, jak kogoś ciągną za ciuchy. Staram się myśleć racjonalnie i zaczynam pytać
„mojego” policjanta o nazwisko, ale nie chce gadać. W końcu wyrzuca z siebie jakiś ciąg cyfr, próbuję
wyciągnąć kartkę i zapisać, bo stoję już przy suce. Nie bardzo się da, ale coś tam zasmarowuję (83686). Jakiś
ważniak siedzący w suce pyta mnie, jak się nazywam, a potem kto mnie przyprowadził. Wilkowski -
przedstawił się mój policjant. A więc jednak ma pan nazwisko – mówię. 

Wsadzają nas do suki, osiem osób. Zostajemy zamknięci, patrzymy na siebie i nie rozumiemy, o co właściwie
chodzi. Po co tyle zachodu. Próbujemy żartować. Odzywają się nasze komórki. W pewnym momencie
wszystkie osiem osób, ciasno posadzone obok siebie, z komórka przy uchu, zaczęło na gorąco relacjonować,
co się dzieje. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że w miejscu zdarzeń ciągle jest gorąco, łapanka trwa. Chłopak
siedzący naprzeciwko mnie powiedział, ze podczas zaciągania do suki dostał po twarzy. 

Siedzimy na korytarzu komisariatu na Marcinkowskiego. Nagle orientujemy się, że jest nas tylko pięć osób,
gdzieś po wyjściu z suki zaginęły pozostałe trzy. Policjanci, którzy nas pilnują, mówią, że zaprowadzono ich
gdzie indziej. Jesteśmy niedoświadczonymi opozycjonistami i nie do końca wiemy, jak się zachować.
Zaczynamy wymieniać się numerami komórek, żeby potem posprawdzać, czy wszyscy wyszli i czy wszystko
jest ok. Jedna z aresztowanych, Agnieszka, dzwoni do znajomych, żeby nakarmili jej chomika, bo nie
wiadomo, jak długo tu posiedzimy. Palimy papierosy. Jakaś kobieta w cywilu, prawdopodobnie ważna, rzuca
się, że tu nie wolno palić. Ale tu jest popielniczka z niedopałkami, mówimy. „To nie dla was!”, krzyczy. „A dla
kogo?”, pytamy. Nie odpowiada, znika za drzwiami swojego pokoju. Niestety, nie udało mi się sprawdzić, jak
się nazywa. 

Po kolei ludzie są wprowadzani za różne tajemnicze drzwi i przesłuchiwani, i oskarżani. Wchodzę jako ostatni,
więc rozmawiam z chłopakiem, który już wyszedł. Pytam – i co? Oskarżony o uczestnictwo w nielegalnym
zgromadzeniu. „Ale to mi się przyda”, mówi. „I tak chciałem strać o azyl w Kanadzie” (powód: orientacja
seksualna). Zaczynam czuć się dziwnie – więc tak to będzie teraz wyglądać? Tego wieczoru jeszcze kilka razy
usłyszałem, że należy z tego kraju spieprzać. 

Potem odbyło się moje przesłuchanie i odczytanie mi zarzutów. Zachowałem się oczywiście głupio, bo
potwierdziłem uczestnictwo. Potem dowiedziałem, że należało działać tak jak anarchiści (oni mieli
doświadczenie, ja nie) – nic nie mówić, nic nie podpisywać. 

Właściwie byłem ciągle w szoku i zachowywałem się jak bezmyślny automat, ale zdziwiło mnie, że pytają
mnie o zarobki. Teraz zaczynam rozumieć. Chodzi o to, żeby ciągać nas po sądach i przywalić taką grzywnę,
że się nie pozbieramy i na zawsze odechce nam się manifestować. 

Przed budynkiem komisariatu na Marcinkowskiego stała pikieta, wychodzili kolejni zatrzymani. Ktoś trzymał
transparent, ludzie byli bardzo poruszeni. Dowiedziałem się, że zatrzymano kilkadziesiąt osób, w tym wielu
bardzo młodych: studentów, licealistów. Swoja drogą dobrze byłoby wiedzieć, ilu kiboli i innych, którzy
wznosili faszystowskie okrzyki zatrzymała policja (w każdym razie w moim komisariacie nie widziałem
żadnego). Jakiś policjant przez megafon mówił, że mamy się rozejść, bo to zgromadzenie też jest nielegalne.
Łatwo powiedzieć, dookoła kursowała jakaś grupka łysoli i mało sensownie byłoby rozchodzić się pojedynczo.
Ale tym policja zainteresowana nie była. 

Przemieściliśmy się kawałek dalej, gdzie stał wóz transmisyjny TVN. Rzecznik policji miał bowiem przemówić.
Bardzo chętnie postałbym i posłuchał, dlaczego w chwili, gdy pikieta się kończyła, rzuciła się na nas policja,
ale nie sądzę, by o tym mówił. Mam dosyć. Przez telefon umawiam się na spotkanie ze znajomymi. 
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Wieczorem lądujemy w Cafe Mięsna, gdzie miał się odbyć koncert Duldunga i podsumowanie. Dowiaduję się
kolejnych rzeczy, kilka zobaczyłem też już w telewizji. W chwili zakończenia demonstracji policja zaczęła
wyciągać ludzi z tłumu. Część siadała na ziemi w grupach. Kolesie w kominiarkach wyrywali ludzi z grup i
ciągnęli po ziemi do suk policyjnych, kogoś poszarpali, ktoś dostał policyjną pałką w głowę, ktoś zgubił
plecak. Wyglądało to koszmarnie, bo manifestacja była totalnie pokojowa, do samego końca, nie poszła ani
jedna szyba. Kilkadziesiąt osób zamkniętych w kordonie policyjnym miało przechlapane. Symbolicznym
pozostanie, że policja z wielkim upodobaniem rozkopywała pacyfkę ze świec na ulicy. I nie mniej symboliczne
będzie, że znaleźli się ludzie, którzy ją na powrót ustawili. 

Piszę to wszystko, bo nadal jestem w szoku i próbuję zrozumieć, co się stało. Tak, prezydent Grobelny nie
zezwolił na demonstrację – łamiąc konstytucyjne prawo do wolności zgromadzeń. Powiedział przy okazji, że
nie zezwoli na żadną demonstrację, która zakłóci porządek publiczny (a jednak nie zakazuje meczy
piłkarskich, gdzie dochodzi do ostrych burd). Nie potrafię zrozumieć, bo wiem, że rozmowy z policją przed
marszem były prowadzone i że uzgodniono konsensus. Wszystko zmieniło się po zakazie Grobelnego, nagle
policja zaczęła opowiadać, że marsz zagraża obywatelom (pisała o tym Marta Jermaczek w liście do
„Wyborczej”). Nie mam wątpliwości, że impuls do siłowego rozpędzenia pokojowej manifestacji (nawet jeśli
nielegalnej), która już się kończyła, poszedł „z góry”. Żeby pokazać, kto tu rządzi. Nie mam też wątpliwości,
że to nie koniec (czeka nas rozprawa sądowa i grzywna). Nie zapomnę widoku opancerzonych policjantów
wyciągających ludzi z tłumu, ani ciągania licealistów po ulicy. Nie zapomnę tego chwilowego wahania policji,
gdy ludzie zaczęli krzyczeć: ZOMO. 

Byłem w swoim życiu na kilku marszach, w tym dwóch nielegalnych. Pamiętam jak ktoś mi powiedział, że
trzeba chodzić, póki można. 

Już nie można.
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Marsz równości
Media wobec Marszu Równości w Poznaniu 

Izabela Kowalczyk 

Marsze i Parady Równości mają na celu zwrócenie uwagi na problem mniejszości i potrzebę przeciwdziałania
dyskryminacji. Chodzi o wywołanie publicznych dyskusji, o pytanie o tolerancję. Potrzebujemy Marszów
również dlatego, gdyż są one probierzem demokracji. Prowokują pytania: na ile demokratyczna jest sfera
publiczna – czy jest przestrzenią nas wszystkich, czy też przestrzenią zaanektowaną przez większość? Czy
nasze społeczeństwo jest na tyle dojrzałe, by do głosu mogły dojść różnice? Bo demokracja wymaga różnic i
pogodzenia się z ich istnieniem. 

Dyskusję o demokracji wywołał Marsz Równości w Poznaniu 19 listopada 2005 roku, który mimo zakazu,
odbył się w ramach obywatelskiego nieposłuszeństwa, a następnie został spacyfikowany przez policję. 

Zakaz Marszu wydał Prezydent Poznania Ryszard Grobelny, 15 listopada, uzasadniając go kwestią
bezpieczeństwa i ewentualną rozróbą ze strony tych, którzy wywołali zamieszki w ubiegłym roku. Zakaz ten
został podtrzymany przez Wojewodę Wielkopolskiego Andrzeja Nowakowskiego z takim samym
uzasadnieniem, iż może dojść do zniszczeń mienia dużej wartości – witryn sklepowych, kwietników itp. 

Dla organizatorów ten zakaz był ewidentnym złamaniem prawa konstytucyjnego, a jego uzasadnienie było
jedynie przykrywką do prawdziwych powodów – a więc niezgody prawicy na ten Marsz. Już w ubiegłym roku
po Marszu Równości, Rada Miasta Poznania głosami PiS i PO uchwaliła kuriozalne stanowisko domagające się
od prezydenta Poznania, by już nigdy nie zgodził się na organizowanie w tym mieście „manifestacji
promującej zachowania homoseksualne" (7.12.04). Stała się rzecz szczególnie niebezpieczna – włodarze
miasta wezwali w swym stanowisku do łamania prawa konstytucyjnego. 

W tym roku, gdy zapowiedzieliśmy Marsz, znowu zaczęła się nagonka. Politycy PiS-u wyrażali wciąż
przekonanie, że do tego Marszu dojść nie może. Oskarżano nas m.in. o promocję zachowań
homoseksualnych (politykom PiS-u wtórowali politycy LPR-u i MW). W tej nagonce uczestniczyli także
przedstawiciele Kościoła, jak na przykład poznański biskup Marek Jędraszewski, który (11.11.05) publicznie
wezwał do wydania zakazu Marszu, gdyż jak powiedział, organizacja tej imprezy uderza w prawa boskie i
podważa wiarygodność zaproszenia wystosowanego do Benedykta XVI przez władze Poznania. Tych głosów
oburzenia i potępienia było więcej. Nikt nie pytał nas – organizatorów Marszu, jaka jest właściwie jego idea.
Ci, którzy atakowali – wiedzieli lepiej! Oni przedstawiali wciąż własną interpretację naszych celów: „Nie
mylmy brutalnej propagandy postaw homoseksualnych z nawoływaniem do tolerancji. Dla nich nasze rządy
będą czarną nocą" – mówił nowy minister kultury Kazimierz Ujazdowski[1]. 

W końcu, 19 listopada, gdy na zasadach obywatelskiego nieposłuszeństwa, odbył się zakazany Marsz
Równości, policja dokonała jego pacyfikacji. Zatrzymano 68 uczestników wznoszących hasła o tolerancji,
demokracji i wolności. Zatrzymywano brutalnie, ludzie byli szarpani, ciągnięci za włosy i bici. Przy mnie
chłopak został rzucony na ziemię i uderzony po nerkach. Koleżance nie pozwolono wrócić po plecak, w
którym miała lekarstwa. Policjanci niewiele robili sobie z tego, że mówiła, iż musi je zażyć. Dopiero, gdy
zasłabła wezwano lekarza. Policja była gotowa na wszystko. Stała z gazem łzawiącym, nieopodal
przygotowane były armatki wodne. Na szczęście ich nie użyto. Akcję Policji minister MSWiA Ludwik Dorn
ocenił potem jako „modelową". Warto przytoczyć tu jego wypowiedź dla programu I Polskiego Radia z
28.11.05: „Padały w telewizjach, w opiniotwórczych dziennikach zupełnie absurdalnie śmieszne, wręcz
błazeńskie stwierdzenia, że demonstracja, która odbyła się tydzień temu, została brutalnie rozpędzona.
Każdy, kto widział materiały telewizyjne, widział, że funkcjonariusze niesłychanie względnie i delikatnie
traktowali uczestników nielegalnej demonstracji, po prostu unosząc ich z ziemi i prowadząc do radiowozów"
[2]. 

Akcja policji była zdecydowanie skierowana w jedną stronę. Gdy uczestnicy Marszu Równości wznosili hasła:
„Wolność, równość, tolerancja", po drugiej stronie stała grupa agresywnych młodzieńców, którzy skandowali
„Zrobimy z wami, co Hitler z Żydami", „Adolf Hitler, Rudolf Hess", „Pedały do gazu!", „Nie oddamy wam

51 / 83

http://interalia.org.pl/pl/artykuly/autorzy/izabela_kowalczyk.htm


Poznania, pedały, zboczeńcy". Policja uczestników tego nielegalnego zgromadzenia głównie spisywała.
Zatrzymano jedynie 15 najbardziej krewkich osób. Grupa osób z Młodzieży Wszechpolskiej stała tam niemal
do końca. Ale, jak mieli reagować policjanci na te faszystowskie, pełne nienawiści okrzyki, kiedy jeden z
wyższych rangą funkcjonariuszy sam krzyczał w naszą stronę: „Zboczeńcy! Leczcie się! Myśleliście, ze można
łamać prawo? Nareszcie skończy się z tym..."[3]. 

Zdecydowaliśmy się na obywatelskie nieposłuszeństwo i ponieśliśmy tego konsekwencje. Ale też pokazaliśmy
poprzez ten Marsz skalę problemu, jakim jest w Polsce nietolerancja, homofobia i nienawiść, a także jak
umownie traktuje się u nas zasady demokracji, manipulując prawem konstytucyjnym. Wiele osób w tych
wydarzeniach zobaczyło symbol IV RP. To może nas jedynie zmobilizować i wzmocnić. Pokazały to późniejsze
wydarzenia: Marsz poparcia dla demokracji w Poznaniu (26.11.05) oraz Wiece solidarności z Poznaniem
„Reanimacja demokracji" odbywające się 26 i 27 listopada w kilku miastach w Polsce (Warszawa, Elbląg,
Wrocław, Toruń, Katowice, Kraków, Łódź, Rzeszów) oraz zagranicą – w Budapeszcie, Wiedniu, Berlinie i
Londynie. 

Późniejsze orzeczenia – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (14.12.05) oraz Trybunału Konstytucyjnego
(18.01.06) jednoznacznie przyznały rację organizatorom. Wyrok WSA wykazał, że zakaz Marszu był
nielegalny. Logika, zgodnie, z która prezydent miasta oraz wojewoda tłumaczyli ten zakaz – uniemożliwiłaby
bowiem odbywanie niemal wszystkich demonstracji, tylko dlatego, że istnieją grupy, którym może nie
podobać się idea tych demonstracji. Tak być nie może – wykazał wyrok WSA. Prawo do wolności zgromadzeń
należy na najważniejszych praw w demokratycznym państwie i powinno być przestrzegane przez organy
administracji publicznej. Z kolei Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego na
przepisy prawa o ruchu drogowym, które w gruncie rzeczy koncesjonują konstytucyjną wolność do
organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. 18.01.06 Trybunał orzekł, że uzależnianie
organizowania zgromadzeń na drogach publicznych od uzyskania zezwolenia na ich przeprowadzenie jest
niezgodne z konstytucją. 

Pozytywnie zareagowali też przedstawiciele organizacji międzynarodowych. Przedstawiciele ONZ wystosowali
do MSZ zapytanie dotyczące zakazu Parady Równości w Warszawie oraz Marszu w Poznaniu. Sprawa
homofobii i dyskryminacji mniejszości seksualnych oraz zakazów Marszy dyskutowana była również w
Parlamencie Europejskim 18.01.06. 

Marsz Równości ostatecznie okazał się więc sukcesem[4]. Warto zastanowić się, jaką rolę w całym tym
zamieszaniu odegrały media. Bo Marsz stał się również wielkim spektaklem medialnym, wpisał się w logikę
medialnego show. Guy Debord już w 1967 roku postawił tezę, że społeczeństwo kapitalistyczne rządzi się
prawem spektaklu, następuje gigantyczne nagromadzenie spektakli, a „[w]szystko, co było dotąd przeżywane
bezpośrednio, oddaliło się w przedstawienie"[5]. Rzeczywistość zostaje zastąpiona przez obraz. Wszystko
jest konsumowane i wystawione na sprzedaż w formie przedstawienia. Także Jean Baudrillard postawił
współczesnej kulturze podobne diagnozy: nie ważna jest już rzeczywistość, ale jej nieskończone symulacje.
W kulturze spektaklu najważniejszy stał się obraz telewizyjny, rzeczywistość pokazywana na ekranie, a
telewizja zaczyna kształtować opinie i gusty współczesnych ludzi. John Fiske streszczając postmodernistyczne
poglądy na temat stosunku telewizji do rzeczywistości, pisze: „telewizja, wbrew pozorom, nie tyle
reprezentuje (re-prezentuje) fragment rzeczywistości, ile go stwarza czy konstruuje. Rzeczywistość nie
istnieje w obiektywności empiryzmu, jest jedynie wytworem dyskursu. Kamera i mikrofon nie rejestrują
rzeczywistości, a jedynie ją kodują: kodowanie nadaje rzeczywistości sens, który jest ideologiczny"[6]. 

Należy więc zastanowić się jak kodowany był Marsz Równości, jak sam stał się faktem skonstruowanym przez
media. 

Już na początku warto podkreślić pewną ambiwalencję: z jednej strony przychylny stosunek większej części
mediów, ale z drugiej ciągłe przeinaczanie faktów. Marsz Równości w mediach był przedstawiany
jednoznacznie jako „Marsz Gejów i Lesbijek". Był też często prezentowany jako Parada (również „Parada
Gejów"), natomiast Wiece solidarności z Poznaniem zostały przedstawione w Wiadomościach 1 Pr. TVP jako
„Wiece solidarności z gejami" („Wiadomości", 19.30, 1 Pr TVP, 26.11.05), a wcześniej zapowiadano je jako
wiece organizowane przez środowiska gejowskie (choć organizatorami byli m.in. Zieloni 2004, Porozumienie
Kobiet, Federacja Anarchistyczna i inne). 

Jedną z najbardziej kuriozalnych była emisja materiału o tym jak żyje się gejom w Poznaniu, prezentowana w
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głównym wydaniu „Wiadomości" 1 Pr. TVP, 21.11.05. Marta Jermaczek i autorka tego tekstu jako
współorganizatorki Marszu zostałyśmy poproszone o wypowiedź na temat mniejszości seksualnych.
Dziennikarka uparcie zadawała pytanie dotyczące wyłącznie gejów i lesbijek, a my podkreślałyśmy, że w
Marszu chodziło o zaprezentowanie w ogóle problematyki mniejszości. Było dla nas szokiem, kiedy
dowiedziałyśmy się, że w „Wiadomościach" wyemitowano ten materiał, ale pokazano nas z częściowo
zasłoniętymi twarzami, nie podpisano nas, użyto innych imion i zaprezentowano nas jako homoseksualną
parę. Dokonano tego bez naszej wiedzy i zgody, poza tym przedstawiono nas anonimowo, wbrew naszym
interesom jako osób publicznych, działaczek partii Zieloni 2004. Nie oburzyło nas to, że przedstawiono nas
jako homoseksualną parę, choć oczywiście, jak powiedziała Marta Jermaczek w jednym z wywiadów – nie
wiadomo właściwie czemu miało służyć takie przedstawienie, bo to tak, jakby blondynkę przedstawiono jako
brunetkę...[7]. Ale przede wszystkim wpisało się to w logikę opisanych tu wcześniej informacji, logikę
zgodnie z którą sprawa dyskryminacji mniejszości homoseksualnych – to sprawa tylko i wyłącznie tych
mniejszości. Nastąpiła tu całkiem świadoma manipulacja. 

W relacjach medialnych na temat Marszu Równości oraz wieców Solidarności z Poznaniem „Reanimacja
demokracji" pojawiało się też milczące założenie, że organizatorzy Marszu to opcja skrajna i radykalna.
Niekiedy nawet byliśmy zestawiani na równi z atakującą nas Młodzieżą Wszechpolską i towarzyszącymi im
chuliganami. 

To zestawienie wpisuje się w szerszą strategię mediów, którą opisuje Agnieszka Graff w tekście „Jesteś
urocza, kiedy się złościsz. Radykalny feminizm drugiej fali a media głównego nurtu"[8]. Wiadomo nie od
dzisiaj, że media potrzebują konfliktu, żyją nim, „potrzebują –jak pisze Graff – prostych opowieści,
najchętniej takich, które zbudowane są wokół wyrazistego kontrastu czy też dramatycznego konfliktu"[9].
Chodzi więc o takie sytuacje, gdzie po dwóch stronach barykady znajdują się całkowicie odmienne grupy,
które można w sposób jednoznaczny sobie przeciwstawić. W Polsce media szczególnie chętnie relacjonują
więc feministyczne Manify, Parady i Marsze Równości oraz inne wydarzenia, gdzie po jednej stronie są
feministki, a po drugiej Wszechpolacy. 

Takie wydarzenie oraz jego medialne reperkusje analizuje też Justyna Włodarczyk w tekście „Kobiety na
falach. Afera w mediach. Polskie media o Langenorcie"[10]. Autorka zauważa, że dzięki wydarzeniu, jakim
była wizyta w Polsce w 2003 roku holenderskiej organizacji „Kobiety na falach", która drogą morską dostaje
się do kraju, gdzie zakazana jest aborcja, „udało się to, o co feministki w Polsce starają się od dłuższego
czasu. Udało się zainteresować media losem kobiet"[11] 
. Choć nie do końca stało się to na takich zasadach, jak życzyłyby sobie współtwórczynie tego wydarzenia. Co
więcej – na samym początku media były feministkom niechętne, przedstawiając to wydarzenie z ironią,
niezrozumieniem, lub co najwyżej z chłodnym dystansem. Sytuacja zaczęła się zmieniać po bliższym
wzajemnym poznaniu się oraz po dostrzeżeniu przez przedstawicieli mediów agresji po stronie przeciwnej.
„Obrońcy życia" okazali się zwykłymi chuliganami rzucającymi w feministki farbą, jajkami oraz wyzwiskami.
Media zaczęły całą tę sytuację przedstawiać w konwencji „wojny płci", ale wojny, w której mężczyźni są
agresorami. „Organizatorki z Kobiet na Falach zostały obsadzone w roli prześladowanych dam, które każdy
przyzwoity mężczyzna powinien bronić przed brutalami z farbą i jajkami"[12]. Stało się to jednak w sposób
przewrotny, trzeba było znaleźć dla całej tej sytuacji ramy stereotypu: „Feministki trzeba było ukobiecić. A co
robią prawdziwe kobiety? Uciekają, piszczą, boją się. Źli mężczyźni gonią je, napadają, atakują"[13]. 

Analiza Włodarczyk jest tu użyteczna, gdyż pokazuje pewien mechanizm działania mediów, które potrzebują
określonych konwencji. W przypadku Marszu Równości było podobnie. Przychylność mediów po brutalnej
pacyfikacji tej zakazanej demonstracji mogła mieć związek z naoczną agresją przeciwników Marszu, którzy
wykrzykiwali faszystowskie, nienawistne hasła oraz agresją policji, która dokonała pacyfikacji Marszu. Bo
przecież niemożliwe było opowiedzieć się po ich stronie. Co więcej dziennikarze, którzy przyglądali się
bezpośrednio tym wydarzeniom, znaleźli się w samym centrum wydarzeń. Na ich twarzach można było
zobaczyć przerażenie, gdy policja wkroczyła do akcji. Kilku dziennikarzy zostało nawet wziętych za
uczestników demonstracji, policja chciała ich spisywać i wyprowadzać do więźniarek. Tę atmosferę agresji i
brutalności najbardziej chyba oddał reportaż zrealizowany przez Wandę Wasilewską dla Radia Merkury,
emitowany również w 3 Pr. Polskiego Radia (30.11, godz. 22.00). 

Włodarczyk o Langenorcie pisała: „Te kobiety stają się ofiarami w tym scenariuszu". I dalej: „Opinia
publiczna scenariusz kupiła i odetchnęła z ulgą, bo pozwalał stanąć po stronie Kobiet na Falach bez
konieczności publicznego popierania samej misji statku"[14]. To zdanie wydaje mi się kluczowe także w
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odniesieniu do Marszu Równości. Uczestnicy stali się ofiarami – najpierw agresywnych młodzieńców w
szalikach rzucających w Marsz obelgi, jajka, końskie łajno, itd., a potem (i przede wszystkim) – ofiarami
policji, która swoją akcją podważyła sens porządku publicznego, poczucia bezpieczeństwa oraz ładu. Bo w
powszechnym mniemaniu policja powinna karać złych. Dobrych i niewinnych, jak część z nas jeszcze
pamięta, a inni znają z relacji, karało MO czy ZOMO. I nie przez przypadek, mieliśmy podczas samej
pacyfikacji skojarzenie właśnie z ZOMO. Niektórzy oburzali się na to porównanie, na skojarzenia ze stanem
wojennym czy używanie przez nas określenia „wypadki poznańskie". Porównanie to tłumaczy uczestnik
Marszu, aktor Teatru 8 Dnia Marcin Kęszycki, który w latach 80. był prześladowany przez SB (w tym brutalnie
pobity), odnosząc się do konstatacji dziennikarza, że śmiesznie, iż porównuje tamte czasy z marszem:
„Niektórych kolegów z mojego pokolenia też to śmieszy. Mnie nie. Na tym chyba polega problem. Dla mnie
teraz jest tak samo serio jak wtedy. Tylko trochę inna dramaturgia, inne dekoracje. Moje pokolenie walczyło
o demokrację, a ci młodzi walczą, by ta demokracja nie zwiędła. (...) Poszliśmy z kolegami z teatru z poczucia
solidarności. A na miejscu zrozumiałem, że zostało mi odebrane prawo do sprzeciwu obywatelskiego. W
Poznaniu IV Rzeczpospolita zaczęła się od akcji policyjnej"[15]. 

Telewidzowie, czytelnicy gazet zobaczyli relacje oraz zdjęcia, jak młode, ładne, dobrze ubrane dziewczyny
ciągnięte są przez policjantów po ulicy, jak młodzi, delikatni chłopcy wyciągani są na siłę z siedzącego tłumu.
Widzieliśmy szarpaninę, złość i agresję ze strony policji. Tak, ta odbywająca siedzący protest grupa
manifestantów była barwna, młoda i ładna. Nie ulega wątpliwości, że względy estetyczne miały tu duże
znaczenie. Media wychwytywały i podkreślały tę barwność. Najczęściej prezentowaną uczestniczką Marszu
była dziewczyna ubrana w wojskowy hełm oraz mająca zawieszoną na szyi girlandę kolorowych sztucznych
kwiatów[16]. Kontrast pomiędzy manifestantami a policją pokazywały też publikowane w prasie zdjęcia
ukazujące uczestniczki, trzymające w rękach świeczki, stojące przed kordonem policji oraz inne pokazujące
ułożoną ze świeczek pacyfę odbijającą się w policyjnych tarczach. Skontrastowano więc barwność i pokojowe
nastawienie manifestantów z agresją policji. 

Może zresztą dlatego Dorn przekonywał, że w akcji policji nie było żadnej brutalności, (jakby to, co
widzieliśmy – nam się tylko wydało) i mówił o „niesłychanie względnym i delikatnym traktowaniu uczestników
i unoszeniu ich z ziemi". Może całkiem świadomie próbował skonstruować medialny fakt. Bo wrażliwi, ładni
ludzie – wymagają „niesłychanie delikatnego potraktowania". Te słowa działają jak balsam, działają
uspokajająco. Kiedy przeszło się to traumatyczne doświadczenie strachu przed policją, kompletnego
ubezwłasnowolnienia, naruszenia granic osobistych, trudno sobie to wydarzenie zracjonalizować[17]. I
dlatego najbardziej zadziwia mnie, że sama uspokajam się czytając słowa Dorna, choć na moich oczach ktoś
został uderzony, ktoś inny obrażony, choć policjanci szarpiąc wynieśli mnie z manifestacji. Ale ten przykład
pokazuje też, jak łatwo wierzyć nam w medialne przekazy, jak bardzo świat, który nas otacza, jest właśnie
światem symulacji. 

Ta strategia przedstawienia uczestników Marszu jako ofiar została wykorzystana przez przychylne nam
media. Stało się dokładnie to, o czym pisała Włodarczyk – opinia publiczna mogła opowiedzieć się po naszej
stronie, bez popierania idei, którą głosiliśmy. W Dużym Formacie „Gazety Wyborczej" (28.11.05) ukazał się
tekst o wybranych uczestnikach Marszu „W suce IV RP". Dziennikarz opisał nas przychylnie, niemal
idealizując, podkreślając nasze wcześniejsze zaangażowanie dla spraw (moje uczestnictwo w demonstracjach
z końca lat 80., m.in. przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Klempiczu, udział Jacka Polewskiego w
proteście przeciwko budowie autostrady na Górze św. Anny, doświadczenia Marcina Kęszyckiego, aktora
legendarnego Teatru 8 Dnia z czasów opozycji, w tym pobicie przez esbeków, klimat opozycji w rodzinnym
domu Marty Jermaczek, zaangażowanie w walkę o wolną Polskę Sergiusz Wróblewskiego, działalność Marysi
Łankiewicz w Food Not Bombs[18]). W tym reportażu udało się też pokazać absurd zatrzymań i tę
bezsensowną agresję. Tekst rozpoczyna się tak: „Jacka i Marysię policja ciągnęła za nogi. Marta krzyknęła,
żeby przestali ją szarpać, bo ją rozerwą. Marcin mówi, że ma już pięćdziesiątkę na karku, że ulica to
ostateczność. Czuł się zażenowany, że znowu musi jechać suką, że musiał się szarpać z policją"[19] 
. Podobne doświadczenia manifestantów opisała w „Polityce" Barbara Pietkiewicz: „Joanna dostała pałką po
głowie, a Katarzynę tylko szarpano. Joanna objęła głowę rękami i zaczęła myśleć: Mnie tu nie ma. Katarzynę
przygniotły tarcze i pomyślała, że jest w akwarium"[20]. Podobne relacje znalazły się także w tekście
Przemysława Pruchniewicza w „Przeglądzie" o znaczącym tytule „Spałowana tolerancja": „Policjanci nie
przebierali w środkach. Szarpali nas za ręce, nogi, ubrania i włosy. Jak już kogoś wyciągnęli, to popychali
tarczami i pałowali, a potem wlekli do radiowozów – opowiada Joanna Zakrzewska, zatrzymana
współorganizatorka marszu, która w czasie interwencji oberwała policyjną pałką w głowę"[21]. 
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Krótki tekst ukazujący absurdalność tej sytuacji ukazał się również w „Przekroju" pt. „Co różni geja od
górnika", rozpoczynający się od słów „Geje z poznańskiej manifestacji niebawem staną przed sądem. A
górnicy, którzy zaatakowali w lipcu parlament, ciągle są bezkarni"[22]. Narracja była prowadzona właśnie
poprzez porównanie: z jednej strony – walka 5,5 tysiąca górników w Warszawie o faworyzującą ich ustawę o
emeryturach rolniczych, podczas której doszło do zniszczeń, rannych zostało 37 policjantów, w tym jeden
ciężko, jednak nie pociągnięto za to nikogo do odpowiedzialności, a z drugiej strony – to, co działo się w
Poznaniu, a więc agresja policji wobec pokojowych demonstrantów i dodatkowo zapowiedzi pociągnięcia do
odpowiedzialności uczestników zakazanego Marszu. To porównanie zilustrowały zdjęcia: górnika, który leje i
geja, który jest lany. 

Odniesienia do opozycji lat 80., nasza przeszłość i działalność na rzecz ekologii, feminizmu czy ludzi
bezdomnych, uwiarygodniły nas w tej walce o demokrację. Można powiedzieć, że zasadniczo te relacje
przekierowywały uwagę od spraw mniejszości na sprawy demokracji. Ale nam również chodziło o pokazanie
tego problemu. Bo dyskryminacja, brak tolerancji, tendencje homofobiczne, a nawet faszystowskie – to nie
tylko sprawa gejów i lesbijek, to sprawa nas wszystkich. Oni sobie jakoś poradzą, wezmą na przeczekanie, a
jak poradzimy sobie my jako społeczeństwo – społeczeństwo, w którym akceptuje się przemoc? Bo de facto

ci, którzy zakazali Marszu, przyznali rację agresorom, a więc tym, którzy nie dopuścili do przejścia Marszu
Równości w Poznaniu rok wcześniej. Chodziło nam też o pokazanie, że nie ma demokracji, jeśli prawa części
obywateli – prawa podstawowe, konstytucyjne, jak prawo do organizowania pokojowych zgromadzeń i
uczestniczenia w nich – są łamane. W ten sposób ujawniliśmy, że nie wszyscy mają w tym kraju równe
prawa. Chodziło nam więc o to, by zainteresować problematyką mniejszości i dyskryminacji większą część
społeczeństwa. Paradoksalnie, do tego zainteresowania oraz nagłośnienia sprawy przyczynił się najbardziej
zakaz Marszu, a następnie decyzja policji, by siłą rozgromić naszą manifestację. Ten problem zauważyli też
dziennikarze „Newsweeka": „Paradoksalnie może się okazać, że decyzja prezydenta Poznania Ryszarda
Grobelnego, który zakazał Marszu Równości i wysłał przeciw Manifestantom policję, wyszła Polsce na dobre.
Pozbawiając grupę obywateli konstytucyjnego prawa do wyrażania poglądów i żądań w formie demonstracji,
Grobelny zmusił Polaków do odbycia fundamentalnej debaty na temat istoty demokracji, praw obywateli,
ograniczeń władzy i sposobu funkcjonowania państwa" [23]. 

Ale druga strona medalu było pominięcie w mediach konkretnych problemów. Pojawiły się co prawda
nieliczne artykuły na temat mniejszości seksualnych[24], zapomniano jednak zupełnie o innych
wykluczonych – o niepełnosprawnych, przedstawicielach mniejszości narodowych, o kwestii dyskryminacji
kobiet itp. Zabrakło też analizy problematyki mniejszości w demokracji. Mechanizmy wykluczenia działają na
różnych poziomach. Czym innym jest wykluczenie społeczne, czym innym symboliczne, a jeszcze czym innym
jest dyskryminacja. Bez analizy tych problemów będziemy mieć wciąż do czynienia z konfliktem, a nie z próbą
jego rozwiązania. Wystarczy przecież powiedzieć, że ci, którzy znaleźli się po drugiej stronie Marszu – to
również osoby wykluczone i odrzucone przez system neoliberalny, w którym rządzi sukces i kult pieniądza.
Młodzi, niewykształceni, bezrobotni chłopcy to przegrani tego systemu, szukający zadym, a także „innego" –
winnego własnej krzywdy. Dlatego też są tak łatwym materiałem do wykorzystania przez skrajnie prawicowe
ugrupowania. 

Ale nie o analizy w mediach chodzi. Przywołajmy jeszcze raz Agnieszkę Graff: Dziennikarze „[o]d ruchów
społecznych domagają się efektownych akcji raczej niż subtelnych analiz rzeczywistości, a jeśli już relacjonują
czyjeś poglądy, to szukają wyrazistych, dających się zacytować wypowiedzi: kąsków (...)"[25]. Graff
wskazuje, że media potrzebują również wyrazistych postaci, które kreują na „przywódców". I dalej: „Badacze
mediów wymieniają trzy podstawowe czynniki, które sprawiają, że dany ruch społeczny zdobywa dostęp do
środków masowego przekazu i ich przychylność: (1) profesjonalizm, zasoby, koordynacja i planowanie
strategiczne; (2) jasny podział obowiązków między działaczy a przedstawicieli medialnych; (3) wąski zakres
żądań, który nie stanowi zagrożenia dla systemu, a jedynie jego korektę". 

W związku z tym ostatnim punktem, warto podkreślić fakt, że pacyfikacja Marszu Równości została tak
bardzo nagłośniona przez media, a przecież nie była to pierwsza, brutalna pacyfikacja zakazanej demonstracji
w III RP. Na ten fakt zwracali uwagę poznańscy anarchiści, którzy współorganizowali z nami Wiec poparcia
dla demokracji (26.11.06). Wspólnie powołaliśmy Koalicję dla Wolności, w oświadczeniu, której anarchiści
napisali: „Prawo do demonstracji jest w Polsce łamane od dłuższego czasu. Dlatego ze szczególnym
zdziwieniem odczytujemy głosy poparcia dla naszego ruchu od elit politycznych, za rządów, których policja
nie mniej brutalnie pacyfikowała demonstrantów. Za czasów każdej z ostatnich rządzących koalicji,
dochodziło do bezprecedensowego nadużycia siły przez sprawujących rządy: za czasów AWS i premiera
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Buzka strzelano z broni do robotników i rolników (ciężko ranni podczas demonstracji robotników z Łucznika i
blokad rolniczych); za czasów SLD policja przez cztery dni pacyfikowała legalny protest pracowników
ożarowskiej Fabryki Kabli; w styczniu br. policja rozbiła pokojową demonstrację przeciwko wizycie Władimira
Putina w Krakowie – wymieńmy tylko kilka z dziesiątków innych podobnych przypadków. Warto przypomnieć,
iż posłowie SLD (w tym prominentni dziś członkowie SdPl) oraz UP wiosną 2004 roku, pod naporem
rosnącego niezadowolenia społecznego z ich rządów, głosowali za ustawą zaostrzającą i ograniczającą prawo
do zgromadzeń. Dziś, wyczuwając koniunkturę polityczną, przybierają maskę obrońców swobód
demokratycznych. To wyjątkowa hipokryzja"[26]. 

Podobne przykłady wymienia Wojciech Maziarski w „Newsweeku": spacyfikowanie spontanicznej akcji
protestacyjnej w Warszawie w dniu wybuchu wojny z Irakiem, brak zgody na demonstracje anty-putinowską
w Krakowie i zwraca jednocześnie uwagę na przymykanie przez władze oczu na brak pozwoleń w przypadku
wieców „dla poparcia celów miłych władzom", jak np. wiece poparcia dla pomarańczowej rewolucji na
Ukrainie[27]. 

Dorzucić do tego trzeba jeszcze zakaz Parady Równości w Warszawie, wydany w 2004 i 2005 roku przez
Prezydenta stolicy – Lecha Kaczyńskiego. Jednak Parada nie wywołała takiej dyskusji, gdyż odbyła się mimo
zakazu, a policja zapewniała manifestantom ochronę. 

Zastanawia dlaczego, mimo, że wcześniej już koncesjonowano prawa obywatelskie, to właśnie zakaz Marszu
Równości został tak bardzo nagłośniony przez media i wywołał tak głośną (i oczywiście potrzebną) dyskusję o
demokracji. 

Przyczyn może być tu kilka, po pierwsze – zewnętrzna, jaką jest nowy układ władzy, reprezentowany między
innymi przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a więc układ, który jest współtworzony przez osobę, która
sama dopuściła się ograniczenia wolności obywatelskich, wydając zakazy Parady Równości. Coraz więcej
obserwatorów zauważa też otwarte dążenia obecnej władzy do coraz większego zmonopolizowania władzy, a
także dążenia do cenzury (głównie mediów). Kwestia demokracji i jej kształtu jest więc dziś szczególnie
aktualna. Maziarski pisze: „Dopiero dziś Polacy mają okazję odczuć na własnej skórze, że władza większości
to jeszcze nie demokracja. Demokrację od dyktatury odróżniają nie tylko wolne wybory, lecz przede
wszystkim konstytucyjne gwarancje praw mniejszości, opisujące, czego większość nie może mniejszości
zakazać ani nakazywać"[28]. 

Drugą przyczyną mogły być przychylne dla Marszu relacje medialne, które z kolei były wynikiem dobrej
koordynacji ze strony organizatorów: Komitetu Organizacyjny Dni Równości i Tolerancji w Poznaniu oraz
Komitetu Organizacyjnego Marszu Równości. Jako Komitet, profesjonalnie przygotowaliśmy kilka konferencji
prasowych, przesyłaliśmy do mediów komunikaty, wiadomo było, z kim media mogą się w sprawie Marszu
kontaktować i od kogo otrzymają zawsze rzetelne informacje. W jakiś sposób „oswoiliśmy" więc wcześniej
media z ideą Marszu. 

Jeszcze inną przyczyną może być w gruncie rzeczy dość wąski zakres żądań, które nie podważają całego
systemu (jak w akcjach anarchistów, którzy odrzucają całkowicie system władzy), a jedynie chcą dokonać
jego modyfikacji. Protesty z węższym zakresem żądań stanowią więc mniejsze zagrożenie dla systemu, a
wręcz mogą ten system współtworzyć (oczywiście wprowadzają weń drobne zmiany i przesunięcia).
Kapitalnym przykładem tego, jak nasze idee posłużyły systemowi korporacyjnemu jest już nie relacja
medialna, ale reklama sieci sklepów Cropp, która w całej Polsce zamieściła reklamy utrzymane w różowej –
marszowej stylistyce: „Marsz Równości niskich cen", „Miłość, równość, niskie ceny", „Nielegalna demonstracja
cenowa"... 

Dla osób, które były na Marszu – te reklamy mogą wydać się co najmniej ironiczne. Katarzyna Bratkowska,
Anna Laszuk i Julia Kubisa tekst „Faszyzacja i obojętność. Marsz zza szyby (centrum handlowego)"
rozpoczynają w ten sposób: Kiedy uczestnicy nielegalnego, poznańskiego Marszu Równości, zamknięci w
szczelnym kordonie policji, krzyczeli "TAK dla równości! TAK dla demokracji! STOP homofobii!" na przeciw
wmieszanych w tłum bojówkarzy i kibiców, wznoszących słynne już hasła "Pedały do gazu!", "Zrobimy z
wami co Hitler z Żydami!", stałyśmy przy wejściu do Starego Browaru, gdzie tłoczyli się mieszkańcy Poznania,
którzy tego dnia przyszli tam po prostu na zakupy. Emocje na ulicy rosły, sytuacja zmierzała powoli do
zdławienia "nielegalnego zbiegowiska" siłą, tymczasem my obserwowałyśmy przez wielką szybę centrum
handlowego, jak konsumenci i konsumentki (oddzieleni od tego wszystkiego paroma metrami chodnika i

56 / 83



szklaną taflą) przymierzają buty, kupują jedzenie, liczą pieniądze w portfelach, całkowicie niewzruszeni tym,
co rozgrywa się na zewnątrz. Obrazek ten zapamiętamy na zawsze, ponieważ w jednej chwili owi konsumenci
i konsumentki stali się dla nas symbolem niezaangażowania i tak zwanej normalności. Bo dopóki można
swobodnie kupować, dopóki biją "ich", a nie "nas", dopóki istnieje wielka szklana szyba oddzielająca "wasze"
problemy od "naszych", życie toczy się dalej. Nawet pośród kilku kordonów policji"[29]. I dalej autorki
przywołują argumentację prezydenta Poznania, który zwracał uwagę na to, że demonstrujący będą
przeszkadzać ludziom w zakupach, że konsumenci nie będą mogli dotrzeć do Starego Browaru, a kupcom
spadną obroty. „Można było odnieść wrażenie, że najważniejszym i najchętniej bronionym prawem polskich
obywateli jest prawo do robienia zakupów. Kupuję, więc jestem"[30]. Taki był właśnie przekaz kreowany
przez Prezydenta Grobelnego: nie można ograniczać wolności kupujących, bo grupka „lewackich
ekstremistów" chce sobie pokrzyczeć o prawach gejów. Można tu zastosować analogię do PRL-u, kiedy
protestujących przeciw systemowi przedstawiano jako warchołów potępianych przez spokojne społeczeństwo,
któremu chcą oni na siłę utrudnić życie[31]. 

Mimo jednak tego „zamachu na konsumpcję", okazuje się teraz, że nawet hasła Marszu (oczywiście
odpowiednio przekształcone) stały się atrakcyjnym wabikiem do tego, by sprzedać dane towary. Nie
oceniajmy jednak tej sytuacji jednoznacznie negatywnie. Bo działa w tym przypadku logika subwersji. Bo, czy
komuś, kto kupi ubrania reklamowane przez „Marsz Równości", przyjdzie do głowy, aby obrażać pedałów?
Nie, ale też tych, którzy obrażali, nie stać na zrobienie zakupów w markowych sklepach. I tu mamy do
czynienia z ważnym sprzężeniem na styku: protestów społecznych, mediów oraz korporacji. 

Agnieszka Graff przywołuje badania Todda Gitlina na temat wpływu mediów na Nową Lewicę w Stanach
Zjednoczonych w latach 60., które można odnieść również do sytuacji Marszu Równości. W przypadku
ruchów społecznych media pełnią rolę stabilizującą, funkcjonując w symbiozie, właśnie z korporacjami.
„Strategia mediów wobec ruchów społecznego protestu polega w dużej mierze na neutralizowaniu ich
wpływu na życie zbiorowości: niezadowoleniu i potrzebie zmian nadaje się takie ramy, by wydawały się
skrajnym odstępstwem od społecznej normy. W rezultacie, odbiorca ma nikłe szanse na rozpoznanie
własnych potrzeb i wątpliwości w poglądach głoszonych przez protestujących. W miarę jak dany ruch nabiera
rozmachu, pojawia się jednak tendencja do „oswojenia" go poprzez promocję najmniej radykalnych skrzydeł,
a wreszcie – do wchłaniania go do głównego nurtu kultury już nie jako zestawu poglądów i celów
politycznych, lecz jako specyficznego 'stylu życia'"[32]. 

Wydaje się, że to wszystko miało miejsce w przypadku Marszu Równości – od marginalizacji po włączenie
manifestowanych poglądów jako „stylu życia" (reklamy sklepów Cropp). Jednak nim to się stało, Marsz
funkcjonował w mediach przede wszystkim jako „Parada Gejów". W ten sposób wytworzono taką sytuację, by
społeczeństwo nie utożsamiało się z poglądami głoszonymi przez protestujących. To jedna ze strategii
mediów opisana przez Gitlina. Autor pokazuje, jak to działało w przypadku protestów z lat 60.: dopuszczano
do głosu przeciwników protestów, umniejszano ich ilość („Demonstracje organizowane przez tzw. Nową
Lewicę [SDS – Students for Democratic Society], w których brały udział dziesiątki tysięcy ludzi przedstawiano
jako wybryki organizowane przez „garstki rozwydrzonej młodzieży" i sugerując, że ich poglądy to jakiś
wariacki margines"[33].) Gittlin wskazał na sześć strategii medialnych: „(1) trywializację (umniejszanie i
ośmieszanie języka, strojów, wieku, stylu i celów ruchu); (2) polaryzację (podkreślanie kontrdemonstracji;
przeciwstawianie ruchu antywojennego grupom ultra-prawicowym i neonazistom, jako równoważnym
„ekstremistom"); (3) nacisk na konflikty wewnętrzne; (4) marginalizację (przedstawianie
demonstrantów jako nienormalnych i niereprezentatywnych); (5) pomniejszanie liczebności (np. w
szacowaniu liczby demonstrantów); (6) lekceważenie wpływu ruchu na rzeczywistość"[34]. 

W przypadku Marszu Równości, jak już pisałam, media były raczej przychylne, choć część przekazów była
wewnętrznie sprzeczna. Mimo tej przychylności, większość nie ustrzegła się przed trywializacją. W wielu
artykułach prasowych podkreślano młody wiek organizatorek („dziewczyny dwudziestoparoletnie"), a także
wskazywano na to, że w demonstracjach uczestniczyli anarchiści, którzy mieli na koszulkach podobizny
„lewackiego terrorysty Che Guevary", jak napisała dziennikarka, autorka jednego z artykułów krytycznych
wobec Marszu opublikowanych w lokalnej „Gazecie Wyborczej"[35]. Podobne odczucia ma Kazimiera
Szczuka wobec reportażu Pawła Smoleńskiego „Kobiety robią wiec", który ukazał się w „Gazecie Wyborczej",
29.11.05. o kobietach przygotowujących warszawski Wiec Solidarności. Szczuka w jednym z wywiadów
powiedziała: „(...) Paweł Smoleński opublikował na stronach „Wyborczej" reportaż o dziewczynach
przygotowujących wiece protestu przeciw łamaniu demokracji w Poznaniu. Smoleński odmalował
organizatorki wiecu jako słusznie myślące, ale jakby histeryczne dziewczynki, pisał o ich radykalizmie,
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krzyczeniu, skrzywieniu perspektywy, przesadnym mówieniu o faszyzacji kraju. A obok był artykuł o
chłopcach robiących opaski z napisami: „Spieprzaj, dziadu!" i zakładają w internecie antykacze strony..."
Dziennikarz przeprowadzający wywiad zauważa, że strony te już zostały zamknięte, ze strachu, co następnie
komentuje Szczuka: „– I to jest właśnie ciekawe. To są chłopcy, którzy zapisują się do PO, mają
sformatowane, korporacyjne wykształcenie, bardzo dobre zarobki, mogą w każdej chwili wyjechać za granicę
i tam pracować, ale jak walczą z kaczyzmem, to nie ujawniają swoich nazwisk, nie pokazują twarzy, boją się.
A te dziewczyny, które organizują ogólnokrajowe protesty, zapraszają na wiec znanych dziennikarzy,
działaczy dawnej opozycji demokratycznej, pokazują twarze, ujawniają nazwiska, nie wstydzą się swojej
postawy. Tymczasem Smoleński pisze, że „przesadzają", ale już ci, którzy anonimowo sączą do Internetu
swoją frustrację, są normalni, bo noszą krawaty, garnitury i będą pracować w dużych firmach. A my jesteśmy
wariatki i histeryczki, które krzyczą...". W ten sposób, według K. Szczuki, organizatorki wieców zostają
przedstawione jako „zbyt radykalne"[36]. 

Widoczna była też w przypadku przekazów medialnych polaryzacja. Jednak w przypadku tej strategii,
stosowały ją nie tyle media, ile przede wszystkim politycy prawicy podsycali ten konflikt. Ci wciąż próbowali
manipulować, bo jakże inaczej nazwać argument, którym wciąż szermowano – o promocji homoseksualizmu?
To tak, jakby zarzucić niepełnosprawnym, chorym, którzy również organizują Marsze na rzecz tolerancji, że
promują niepełnosprawność czy chorobę. Media jednak nie dostrzegały absurdu tych argumentów, ile weszły
w ową dialektykę konfliktu, przedstawiając Marsz przede wszystkim w kontekście awantury (por. „Awantura
wokół Marszu Równości" – jest to strona lokalnej, poznańskiej „Gazety Wyborczej" z zebranymi wszystkimi
artykułami na ten temat[37]). 

W wielu relacjach medialnych skupiano się na protestujących przeciwko Marszowi, w kilku gazetach – na
pierwszych stronach pojawiły się zdjęcia przeciwników, (choć tych zdjęć było zdecydowanie mniej niż w
ubiegłym roku). Polaryzacja, która jest szczególnie widoczna przy okazji Manif, innych Parad Równości, a
także takich wydarzeń jak wspomniana w tym tekście wizyta Langenorta (gdzie media z lubością pokazują
protestujących Wszechpolaków), nie była tutaj tak wyraźna ze względu na zakończenie Marszu. Konflikt:
uczestnicy Marszu Równości kontra Wszechpolacy i pseudokibice, został zastąpiony przez konflikt: uczestnicy
Marszu Równości kontra policja, co zmieniło już optykę mediów i nakierowało na następne relacje prasowe
dotyczące ewentualnego ścigania uczestników Marszu, rozprawy organizatorek, które zaskarżyły decyzję
Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (15.12.06). Relacja z procesu i odczytanie wyroku
były jednym z głównych materiałów we wszystkich serwisach informacyjnych, a na pierwszej stronie
ogólnopolskiej „Gazety Wyborczej" znalazło się zdjęcie dwóch z organizatorek[38]. Był to pierwszy raz, gdy
tak bardzo wyeksponowano właśnie organizatorki Marszu Równości. 

Drugi podobny przypadek dotyczył konfliktu wokół miejsca Wiecu Solidarności w Gdańsku: organizatorzy
wiecu kontra stoczniowcy. Ci ostatni nie chcieli się zgodzić, by wiec odbył się pod pomnikiem Poległych
Stoczniowców w Gdańsku. Konflikt rozwiązano w ten sposób, że organizatorzy zdecydowali się zmienić
miejsce na Długi Targ. W efekcie Roman Gałęzewski, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ
Solidarność oraz Beata Maciejewska z Zielonych 2004, w imieniu gdańskiego komitetu Solidarności z
Poznaniem podpisali 25.11.05 Porozumienie wyrażające poparcie dla idei wiecu. Również ten materiał
przedstawiany był w niemal wszystkich serwisach, a osoby, które to Porozumienie zawarły zostały
przedstawione na pierwszej stronie „Gazety Wyborczej" (26.11.05). 

Następna strategia opisana przez Gitlina to nacisk na konflikty wewnętrzne. Zarzucano nam między
innymi, że „przyłączamy" niepełnosprawnych do marszu, który cytuję: „przede wszystkim miał na celu
propagowanie akceptacji (najlepiej całkowitej) dla homoseksualizmu?"[39]. 

Wyszliśmy na ulice z ideą tolerancji, równości i solidarności społecznej. Nasi przeciwnicy zrobili z nas
propagatorów homoseksualizmu. Na odbywającej się przed marszem konferencji „Demokracja czy dyktatura
większości" poruszane były w równym stopniu problemy dyskryminacji osób homoseksualnych, jak i rasizmu
oraz wykluczenia społecznego. W ubiegłym roku w Marszu uczestniczyli niepełnosprawni i przedstawiciele
mniejszości narodowych. W tym roku niepełnosprawnych było mniej, co wydaje się oczywiste. Marsz był
zakazany i od początku można się było spodziewać, że coś się wydarzy. Ale i tak niepełnosprawni byli. Ich
przecież również dotyka dyskryminacja, a także marginalizowanie i niedostrzeganie ich problemów. Innym
sposobem wywoływania tych wewnętrznych konfliktów były stwierdzenia, padające głównie w wywiadach
telewizyjnych w lokalnych stacjach TV, że wielu homoseksualistów nie popiera Marszu Równości. W tych
stwierdzeniach celował Filip Libicki, poseł z PiS-u, on również podnosił wątek zawłaszczenia

58 / 83



niepełnosprawnych. Ponadto mówiono też o tym, że politycy próbują w ten sposób prowadzić swoją grę i biją
się o elektorat (czyli o mniejszości). W ten sposób ewidentnie próbowano nas wewnętrznie skłócić. 

Gitlin wskazuje też na marginalizację, w którą w tym przypadku wpisuje się uparte przedstawianie
organizatorów marszu jako przedstawicieli „środowiska homoseksualne". Tymczasem w walkę o prawa osób
dyskryminowanych, w tym homoseksualnych, włączyły się różne grupy i środowiska. Trudno zaliczyć bowiem,
np. Zielonych 2004, Federację Anarchistyczną, stowarzyszenia kobiece do „środowisk homoseksualnych".
Środowiska homoseksualne (i to pewnie nie wszystkie) są raczej częścią szerszego ruchu na rzecz wolności.
Ale np. w głównym wydaniu „Wiadomości" TVP nazwa wieców odbywających się 26 i 27 listopada została
przekształcona: zamiast „Solidarności z Poznaniem", mówiono o „Solidarności z gejami". 

Inne przykłady manipulacji, wymienione przez Gitlina, to pomniejszanie liczebności demonstrantów,
widoczne szczególnie w relacjach medialnych z odbywających się w całej Polsce wieców solidarności z
Poznaniem "Reanimacja demokracji". Po poznańskim wiecu pojawiła się nawet informacja, że policjantów
było więcej niż uczestników, że tych ostatnich było 250, podczas gdy było ich przynajmniej trzy razy tyle. 

Gittlin wskazywał też na lekceważenie wpływu ruchu na rzeczywistość. Przykładem były słyszalne w
mediach głosy naszych oponentów, że chodzi nam jedynie o legalizację związków homoseksualnych[40].
Mniej mówiono jednak o tym, że chodzi nam o kształt demokracji, w której jest miejsce na różnorodność. W
ten sposób cały ten konflikt przedstawiano jakby poza jego politycznym kontekstem, nie zauważając, że
wpisuje się on w szerszy spór na temat kształtu naszego państwa, a przeciwnikami otwartości i tolerancji są
dziś prominentni przedstawiciele władzy. Naszymi oponentami nie była bowiem jedynie Młodzież
Wszechpolska oraz towarzyszące im bojówki pseudokibiców, ale ci wszyscy, którzy przeciwko wiecowi
występowali. W Poznaniu celowali w tym politycy PiS-u. Jeszcze inni politycy bez ogródek wzywali do
pacyfikacji Marszu. Wojciech Wierzejski – poseł z LPR-u, osoba o realnej władzy, członek jednego z
ważniejszych ugrupowań w parlamencie - nazwał falę demonstracji w całej Polsce „zamachem na Państwo" i
wprost wezwał do pacyfikacji wieców. Marek Jurek – marszałek Sejmu – powiedział w Katowicach, że „jeżeli
ktoś twierdzi, że nie mamy prawa do tego, żeby samorządy podejmowały decyzje, które mają chronić nas
przed propagowaniem np. ataków na rodzinę czy różnego rodzaju form rozwiązłości, to chce nas pozbawić
naszych praw obywatelskich". Przedstawiciele władzy przyznawali wprost, nie starając się nawet zachować
pozorów: jeśli ktoś chce manifestować poglądy sprzeczne z poglądami władzy, nie ma do tego prawa. Jeśli
domaga się tego prawa, atakuje państwo. 

Te ataki na Marsz Równości należy połączyć też z szerszą polityką nowego rządu. Jednym z jego pierwszych
posunięć była likwidacja Urzędu Pełnomocnika do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Jedną z
pierwszych ustaw Sejmu była ustawa o „becikowym". Cały czas dąży się też do kontroli rządzących nad
mediami, a także próbuje wprowadzić katolicko-narodowy model wychowania. Ponadto, w kraju, w którym
funkcjonuje jedna z najbardziej restrykcyjnych ustaw na temat dopuszczalności przerywania ciąży, gdzie
istnieje ogromne podziemie aborcyjne, pojawiła się też szokująca propozycja LPR i MW, by tę ustawę jeszcze
bardziej zaostrzyć (by zakaz objął między innymi kobiety, które zostały zgwałcone). To, co niepokoi w tych
posunięciach najbardziej, to narzucanie jednego światopoglądu, jednej opcji, jednego systemu wartości, to
całkowity brak miejsca na dyskusje, na inne poglądy, inne orientacje itd.[41] 

I dlatego spór o miejsce i stosunek do mniejszości jest w gruncie rzeczy sporem o kształt demokracji. Bo
różnice są potrzebne demokracji, bo ich wymazywanie prowadzi do konfliktów oraz do atrofii życia
społecznego. I właśnie ta wizja była najważniejszym przesłaniem Marszu, choć nie do końca przesłaniem
wyraźnie uchwyconym przez media. 

Jednak 13.12.05 rozpoczęła się nowa debata medialna – debata o centrolewie, zainicjowana w „Gazecie
Wyborczej" przez Sławomira Sierakowskiego. Okazało się, że w tej debacie, niebagatelne znaczenie miały
odwołania właśnie do Marszu Równości i wydarzeń, które po nim nastąpiły. Nie wypowiadali się tu jednak
sami organizatorzy, to inni uczestnicy tej dyskusji (m.in. Władysław Frasyniuk, Magdalena Środa, Wojciech
Olejniczak) odwoływali się do kwestii swobód obywatelskich i konstytucyjnego prawa do demonstracji. Ale z
drugiej strony, stała się rzecz ważna: Marsz Równości zaczął funkcjonować jako symbol, ważny punkt
odwołania dla politycznych dyskusji o kształcie opozycji wobec zwycięskiej narodowo-katolickiej prawicy.
Oznacza to również, że problemy mniejszości (w tym mniejszości homoseksualnych), nie mogą już zostać
zepchnięte na margines i pomijane milczeniem. Ale dyskusja o centrolewie to już inna historia[42].
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Marsz równości
Koniec wątpliwości: zakazy manifestacji gejów i lesbijek niezgodne z prawem 

(Gazeta Wyborcza 19 stycznia 2006) 

Zapadła decyzja Trybunału Konstytucyjnego 

Wczoraj wszystko stało się jasne: poglądy ludzi, którzy są u władzy, agresywni kontrdemonstranci czy
możliwość zakłóceń w ruchu drogowym nie mogą być powodem zakazania manifestacji. Trybunał
Konstytucyjny, który zajmował się skargą rzecznika praw obywatelskich, dotyczącą zakazu warszawskiej
Parady Równości zajął w tej sprawie jednoznaczne stanowisko: konstytucyjna wolność nie może być
uzależniona od uzyskiwania zezwoleń czy zgód. 

Sędzia Mirosław Wyrzykowski zarzucił Marszałkowi Sejmu, że mówił nieprawdę, twierdząc, że wolność
zgromadzeń nie jest wolnością, lecz prawem, przez co podlega poważniejszym ograniczeniom prawno-
administracyjnym niż na przykład pielgrzymki. 

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego jest wiążąca. Wszystko wskazuje więc na to, że liczne akcje środowisk
LGBT zakończyły się wielkim sukcesem. Poproszony przez redakcję "Gazety Wyborczej" Robert Biedroń
(prezes KPH) skomentował decyzję Trybunału słowami: "Wyrok przywraca normalność. Reanimacja
demokracji się powiodła".
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Brzmienie (queerowego) pożądania:
hiszpański pop i granice dominacji 

Alfons Gregori i Gomis 

Muzyka pop jest popularna. Ta tautologia stanowi ważne, a być może nawet najważniejsze wyzwanie dla
otwarcie gejowskiego zespołu w Hiszpanii[1]. Nie jest to jednak wyzwanie związane z szansą na odniesienie
sukcesu. Wystarczy odpowiedni marketing, dobry producent i łut szczęścia, a grupa czy piosenkarz sprzeda
mnóstwo płyt. W przypadku Davida Bowie hermafrodytyczny wizerunek doskonale się sprawdził na rynku
muzycznym w czasie, gdy został wylansowany. Obecnie, w sferze muzyki disco i pop, mniej lub bardziej
przesadzona bądź udawana queerowa postawa czy skłonność mogą pomóc zespołowi lub soliście zdobyć
szczyty sławy. Jednakże cena, którą, niczym Faust, muzycy muszą za to zapłacić jest niemała – noszą odtąd
piętno niższej pozycji moralnej i etycznej, która skazuje ich na piekło skrajnego banału utożsamianego z
muzyką dance. Norma Coates (52-53) wskazuje na hegemoniczne kulturowe rozróżnienie stosowane w
muzyce, oparte na kategorii płci, zgodnie z którym rock jest identyfikowany w dyskursie z autentycznością i
męskością, natomiast pop ze sztucznością i kobiecością: „muzyka pop jest rzekomo chora, prefabrykowana,
[…] i powiązana z innymi „kobiecymi" lub „sfeminizowanymi" praktykami". W tym polu oddziaływania
wszystkie skutki stają się naturalizowanymi przyczynami integrującymi seksualność z audiowizualną sferą
nowoczesnego show-biznesu. 

Estetyka i etyka rocka ułatwia przypisanie i zamknięcie tendencji nieheteroseksualnych w przestrzeni muzyki
pop, a zwłaszcza disco – disco jest queerowe. Taka konstatacja może być postrzegana jako uproszczenie,
lecz niektóre ważne aspekty związku między wyobrażeniami o nocnym życiu (klubów i dyskotek) a
zrozumieniem niedominującej orientacji seksualnej skłaniają do stwierdzenia, że disco jest ostoją
homoseksualnego oporu. W abstrakcyjnej przestrzeni kreowanej przez muzykę disco zakazana miłość i
niewypowiadane pożądanie cieszą się absolutną swobodą. Proces ten nie ukazuje zatem jednoznacznego
narzucania trendów przez ośrodki kontrolujące produkcję związaną z kulturą, ponieważ disco jest sferą
wyzwolenia aprobowaną przez buntowniczych aktorów tworzących otwarcie gejowską muzykę. Muzyka dance
odgrywa wyjątkową rolę nocą, gdy podnosi się kurtyna świata dziennego (naszego codziennego teatru) i
ukazuje się naga scena naszych podświadomych pragnień. Upojna dionizyjska noc poprzedza powrót do
codziennych spraw. W słowach Bachtina taniec w dyskotece stwarza chronotop, w którym heteroseksualna
siatka normatywna zastaje częściowo zdezintegrowana. Taka identyfikacja nie jest pozbawiona uprzedzeń
seksualnych – ciemne miejsce generuje skrywaną/nieczystą miłość, a skrywana/nieczysta miłość wiąże się z
deprawacją seksualną, nienasyceniem. Tragiczna ignorancja perspektyw homofobicznych odnajduje drogę
sublimacji swoich niewypowiadalnych pragnień. Muzyka dance jest niejasno kojarzona z grzechem. Zatem z
punktu widzenia dychotomicznej mentalności disco staje się rodzajem czyśćca położonego pomiędzy niebem
czystości i piekłem ciemnych pomieszczeń, o których pisze między innymi McArthy w artykule zatytułowanym
The Closet and the Ethics of Outing jako o biegunach widoczności niezbędnych dla prawdziwego queerowego

aktywisty (Herrero 21). 

Muzyka dance jest w nocnym kontekście królową muzyki pop. Z tej perspektywy znaczenie muzyki
akustycznej panującej w nierzeczywistym świecie teoretycznie skazane jest na rolę bezużytecznego banału.
Muzyka elektroniczna oraz utwory, które zostaną zanalizowane w tym artykule są w podobnej sytuacji. Można
się pokusić o stwierdzenie, że kultura muzyki dance stanowi jeden z symboli radykalnej frakcji społeczności
odmieńców[2] i jest przez nią preferowana znacznie bardziej od modelu asymilacyjnego, który skłania się ku
różnorodności estetyki muzycznej reszty społeczeństwa. Kilka lat temu przyłączył się do niej ruch
postgejowski, by zaatakować jednorodność dyskursu opartego na wyłączności atrakcyjnych tańczących ciał.
Jego głównym celem była rehumanizacja atmosfery, która ograniczyła tematykę queerową do królestwa
hedonizmu i komercji[3]. Jednak traktowanie muzyki disco jako przestrzeni publicznej per se jest do
pewnego stopnia naiwne, ponieważ rynek muzyczny tworzy bądź otrzymuje własne interpretacje, które dzielą
klasy i grupy społeczne[4]. W tym świetle być może dyskusja o asymilacji czy zerwaniu więzi ze
społeczeństwem planowanym przez niektóre środowiska queerowe jest pozbawiona sensu, ponieważ kultura
jako system dzieli się na getta. Głównym cel powinno prawdopodobnie stanowić poszerzenie możliwości
penetracji większości tych gett, by przełamać sztywność wyłącznie heteroseksualnego pożądania. 
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Artykuł ten zawiera krótką analizę dorobku dwóch otwarcie gejowskich zespołów tworzących muzykę disco-
pop – Ellos i Astrud – oraz próbę wyjaśnienia zależności między wspomnianą wyżej strukturą a ich muzyką i
tekstami z punktu widzenia ich publicznie (nie)możliwego ukazania kategorii gender poprzez rytm/melodię i
język. Ellos[5] to madrycka grupa, w której skład wchodzą Guillermo Mostaza i Santi Capote. Dwa lata temu
ukazała się na rynku ich pierwsza płyta długogrająca Lo tuyo no tiene nombre („Jesteś podły") (2001), a kilka
miesięcy temu druga, Ni lo sé, ni me importa („Nie wiem i nic mnie to nie obchodzi") (2003). Guillermo
Mostaza, znany jako Guille, jest autorem tekstów i wokalistą grupy, natomiast Capote zajmuje się
komponowaniem oraz grą na gitarze i instrumentach klawiszowych. Z kolei Astrud[6] 
to bardziej eksperymentalny duet z Barcelony, założony w 1996 roku. Wydał dotychczas dwie płyty, Mi

fracaso personal („Moja osobista porażka") (1999) oraz Gran fuerza („Ogromna siła") (2001). Choć grupa
pochodzi z Katalonii, wykonuje swoje utwory w języku hiszpańskim, nie katalońskim. Wokalistą jest Manolo
Martinez, a Genís Segarra komponuje i gra, głównie na gitarze i instrumentach klawiszowych, podobnie
zresztą jak Santi Capote z Ellos. Utwory obu zespołów zajęły wysokie pozycje na hiszpańskich listach
przebojów, lecz nie wystarczyło to, by zyskały sławę wśród młodzieży. Grupa Astrud wyprodukowała swoje
krążki we współpracy z międzynarodową wytwórnią Virgin Records[7], podczas gdy Ellos zwrócili się[8] do
Subterfuge Records, obecnie niewątpliwie największego i najbardziej wpływowego niezależnego producenta
muzyki alternatywnej w Hiszpanii[9]. 

Określenie przestrzeni publicznej, w której sytuują się oba zespoły, jako sieci wymiany kulturowej wiąże się z
miastami[10] ich pochodzenia. W przypadku Ellos jest to Madryt, pozostający pod ciągłym wpływem
powszechnie znanego „Movida Madrileńa". Obecnie działalność najważniejszych przedstawicieli tego
ożywczego i nowatorskiego nurtu kulturowego, w tym queerowych postaci takich jak Pedro Almodóvar, cieszy
się ogromnym uznaniem otoczenia[11], co pozwala im wywierać znaczący wpływ na kulturę, a co za tym
idzie na sukces jej określonych dzieł czy artystów[12]. Członkowie Ellos przyznają, że oddziałali na nich
niektórzy z głównych reprezentantów „la Movida"[13], np. Olvido Gara (znany jako „Alaska"), Nacho Canut
czy sam Almodóvar. Należy wziąć pod uwagę, że „la Movida" to ruch zrodzony jako artystyczny
kontrparadygmat w stosunku do upolitycznionej atmosfery dominującej w działalności kulturalnej skierowanej
przeciw reżymowi Franco. W tej sytuacji banalność stanowiła realną alternatywę dla śmiertelnej powagi
niektórych wybitnych dzieł protestacyjnych, nasyconych zemstą i gniewem. Wtedy właśnie „La Movida"
proponuje sposób ukrycia domniemanej zdrady w stosunku do polityków demokratycznych, którzy doszli do
porozumienia z przedstawicielami czy spadkobiercami idei frankistowskiej w kwestii pokojowego i spokojnego
okresu przejściowego. 

Natomiast miastem Astrud jest Barcelona, kosmopolityczne centrum seksualnych trendów, dynamiczne i
chłonące napływające z Europy nowinki[14]. Rozwój kulturalny Barcelony przebiega w sposób niezależny od
czasu pierwszych demokratycznych wyborów, a jego miarą jest działalność związana z kulturą katalońską
zmierzająca do odbudowy tożsamości narodowej. W tym kontekście większość otwarcie gejowskich twórców,
takich jak pisarze Terenci Moix (niedawno zmarły) czy Biel Mezquida, wyrażała skrajnie liberalne, lewicujące
poglądy, identyfikując wszelką władzę z kulturalną dyktaturą. Dotyczyło to nawet polityków katalońskich
przez długi czas uciskanych przez różne rządy hiszpańskie. Zatem w Katalonii postacie, które można by
identyfikować z „la Movida" przez lata pozostawały w cieniu. Co więcej, to nie banalność funkcjonowała jako
katalizator wobec patriarchalnej władzy, lecz znacznie szerszy obszar zainteresowań i motywów, mniej lub
bardziej zintelektualizowanych, związanych z nietradycyjną bądź niepatriarchalną wizją rzeczywistości. 

Ellos jest grupą, która powstała później, co uwidacznia się w tematyce tekstów ich utworów i stylu muzyki,
który wybrali, z mocnymi gitarami elektrycznymi, szybkim i rytmicznym tłem muzycznym i bazą strukturalną
piosenek. Miłość pary kochanków, przechodząca różne wzloty i upadki, napawa piosenki melancholią,
pożądaniem czy nienawiścią do anonimowego odbiorcy określanego jako „ty". Ellos zakładają społeczną
nietolerancję wobec ich orientacji seksualnej i krytykują system patriarchalny, jednak w niezbyt
skomplikowany intelektualnie sposób, tak jak np. w piosence „Diferentes" (Inni): 

Su mundo es inmundo, son todos igual. 
Si el resto del planeta ni nos quiere ni mirar: 
Los dos sabremos todo lo que nunca se entiende, 
Aunque ahora sabemos lo que es ser diferentes... Ya.[15] 

Jednakże szczególne zastosowanie zaimków i rodzajników hiszpańskich maskuje ich seksualność. W
rzeczywistości, określając kochanka, podmiot liryczny używa zaimków rodzaju żeńskiego, co - jak wyjaśnia
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Juan Herrero (23) – ostatnio rozpowszechniło się w niektórych odłamach hiszpańskiego ruchu gejowskiego w
efekcie koncepcji, iż istotą charakteru geja jest zniewieściałość[16]. Pojawiają się, oczywiście, dość subtelne
odniesienia do homoseksualizmu, np. wzmianka o ukryciu jako miejscu, w którym przebywał podmiot liryczny
do momentu zdobycia doświadczeń seksualnych. Taki stan rzeczy pozwala nawet na heteroseksualną
interpretację piosenek, która otwiera przed grupą możliwość osiągnięcia większego sukcesu. Sytuację tę
wyraźnie odzwierciedlają dwa sąsiadujące ze sobą utwory na drugiej płycie, Ni lo sé, ni me importa. W
„Cuélgalo" (Rzuć go) podmiot liryczny prosi rozmówcę, którego płeć nie jest sprecyzowana, o porzucenie jego
chłopaka, z kolei w „Lo conseguirás" (Uda ci się) udziela jakiemuś mężczyźnie rad o bardzo homoseksualnym
brzmieniu, dotyczących flirtu w dyskotece. W kolejnym utworze kobiecy głos odczytuje list napisany przez
liryczne „ja" kochanka. 

Występy na żywo w wykonaniu Ellos zasługują na bardziej szczegółowe omówienie, ponieważ właśnie wtedy
najlepiej uwidacznia się doskonale opanowana przez zespół umiejętność łączenia lirycznej subtelności ze
zrozumiałymi i wyrazistymi ruchami i gestami. Ellos ucieleśniają na scenie queerową melancholię muzyki pop.
Koncerty zespołu zapewniają publiczności ogromny przypływ energii, co potęguje głośne brzmienie gitar
elektrycznych. Jednak należy przy tym podkreślić, że utrzymane w młodzieżowym duchu utwory Ellos
opiewają ciało per se, jako istotę trwającej wciąż młodości, nie zaś dojrzałego Weltanschaaung. Piosenka
Herménetico opowiada o zamkniętym w sobie bohaterze, którego alienacja wynika z wyzbycia się
uczuciowości oraz silnego poczucia własnej indywidualności. Ellos wybierają środki wyrazu ściśle związane z
cielesnością. Przykładowo, Mostaza kreuje swoją poprzednią inkarnację jako Boskiego Markiza, króla
libertarianizmu, natomiast Capote nakłada maskę Harry'ego Houdiniego, słynnego iluzjonisty urodzonego w
Budapeszcie, który zawojował Zachód niezwykłymi możliwościami swojego ciała. Obie postacie wykorzystują
ciało, by wyzwolić się z ograniczeń stworzonych przez logocentryczne społeczeństwa zachodnie, choć
ostateczne cele ich działania są zupełnie inne. Ponadto banalność jest cały czas obecna w stosowanych przez
Ellos odniesieniach i utworach niezwiązanych z „la Movida", np. zespół zamieścił na obu płytach
podziękowania dla czterech stosunkowo nieznanych jako indywidualności osób: Agnethy Fältskog, Fridy
Lyngstad, Bjorna Ulvaeusa i Benny'ego Andersona, członków najpopularniejszego zespołu muzyki dance –
szwedzkiej Abby. Ellos, niczym pretensjonalny pierścień, łączą alternatywne trendy gejowskie z wplatanym z
lubością kiczem[17]. Jak – przypuszczalnie z dumą – zapewnia na stronie internetowej grupy Nacho Canut,
Ellos doskonale odnajdą się zarówno na scenie festiwalu muzyki alternatywnej, jak i w idiotycznym programie
telewizyjnym finansowanym przez partie konserwatywne. 

Biorąc z kolei pod uwagę teksty utworów, które znalazły się na dwóch interesujących krążkach z muzyką
disco zespołu Astrud, należy uwypuklić ich nasycenie ideami tworzącymi dyskurs. Wykorzystują związaną z
tym nasyceniem złożoność i wymyślne nawiązania, dzięki czemu w piosence „Miedo a la muerte estilo
imperio" (Strach przed śmiercią w stylu empire) z płyty Mi fracaso personal osiągają wyrafinowany
manierystyczny efekt, czyniąc aluzje do stylu biedermeier i Ludwika XV[18]. Wiele piosenek porusza
oczywiście temat życia uczuciowego podmiotu lirycznego, lecz są one na tyle skomplikowane, iż wymagają
koncentracji i przemyślenia, by móc w pełni zinterpretować zawarte w nich bogate i różnorodne znaczenia.
Słów, zdań czy całych fragmentów tych utworów nie można odbierać jedynie dosłownie: język odnosi się tu
sam do siebie, podobnie jak podmiot liryczny, w procesie clôture, który tworzy analogie między wyrażającym
się w utworze podmiotem a wyrażanym przez niego przedmiotem. Można nawet dostrzec ciekawy zamysł
kreacji muzycznej, np. we wspomnianych wyżej piosenkach „Miedo a muerte estilo Imperio" czy „Mírame a
los ojos"[19] (Spójrz mi w oczy). Astrud wykazują zatem w swoich utworach tendencję do przemyślanego
zestawiania idei, barokowej[20] wręcz na nich koncentracji, zabawy z koncepcjami, nadając niekiedy
tekstom tak intelektualny charakter, że możliwość dotarcia do ich podstawowego znaczenia bywa utrudniona.
W ostatnim utworze zespołu (w tytule) – „Mentalismo" (Mentalizm) skłonność ta zostaje w końcu nazwana
przez podmiot liryczny. 

W kwestii zrozumienia rzeczywistości homoseksualnej, „mentalizm" wyraża się najpełniej w piosence „Somos
el uno para otro" (Jesteśmy dla siebie stworzeni), w której podmiot liryczny oświadcza, iż w przypadku
homoseksualnych kochanków ważna jest nie tylko łącząca ich miłość. Powinni jeszcze sprostać ważnemu
wyzwaniu – poza naturalnymi dla zakochanych zachowaniami, muszą analizować swój związek. Według
Astrud rewolucja seksualna nie polega na obcowaniu ciał, lecz umysłów. W swoich tekstach grupa nie
wykazuje chęci dokonania zmian w mentalności ludzi przy pomocy prostych sloganów. Wynika z nich, że
celem muzyków jako homoseksualistów jest osiągnięcie głębszego wzajemnego zrozumienia, związanego z
ponownym rozważeniem utartych koncepcji miłości i partnerstwa: 
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Vamos a vernos cada tarde, 
A pasear constantemente, [...] 
Vamos a darnos muchos besos, 
A entender todos los conceptos, 
Vamos a analizar los hechos, 
Y es que no basta con querernos.[21] 

Umysł jest źródłem wiedzy i gwarantem spokojnego sumienia, i wszystkie przemyślenia powinny prowadzić
do takego wniosku, nawet w rozumowaniu kartezjańskim: 

Y mejor si aún dudas de mí, 
Encantado de volverte a explicar lo mismo, 
Paso a paso, estos silogismos, 
Vamos a perseguir la riqueza mental.[22] 

Astrud przez cały czas określa się jako „otwarcie gejowski zespół muzyki dance", zamieszczając na płytach
utwory charakterystyczne dla tego rodzaju muzyki, np. (nieco zmodyfikowaną) wersję „Bailando", wielki
przebój dyskotekowy z 1998, wykonany przez Loonę[23]. Oprócz tego, w większości przypadków, grupa
stara się zaprezentować zupełnie nowe rytmy i brzmienie. W ramach tych eksperymentów muzycznych[24]
wokal nie służy do przekazywania stereotypowych komunikatów dotyczących miłości i dobrej zabawy, które
stanowią główne tematy większości piosenek disco. Głos Manola Martíneza, daleki od technicznej
doskonałości, biegnie autonomiczną ścieżką i dyskurs często przybiera formę monologu, na pół śpiewanego,
na pół recytowanego. Taki charakter wokalu pociąga za sobą dwojakie konsekwencje. Po pierwsze, same
teksty piosenek zwracają szczególną uwagę, niezależnie od muzyki i rytmu. W przeciwieństwie do
tradycyjnej, banalnej muzyki disco, utwory Astrud wskazują na zainteresowanie głosem jako takim. Po drugie
wreszcie, ton głosu przypomina mowę dziecka, wykluczając możliwość intelektualnego i dojrzałego odbioru
przez słuchacza skomplikowanych tekstów. W „83", ostatniej piosence z pierwszej płyty, również Ellos,
ironicznie kształtując dyskurs, odwołuje się do perspektywy dziecka, by wyrazić odrzucenie przez podmiot
liryczny jego aktualnego związku, życia seksualnego, poprzez ironiczne modulowanie dyskursu. 

Aspekty liryczne oraz efekty muzyczne mogą być interpretowane jako elementy strategii ironii, znamionującej
inteligencję i stale obecnej ironii, która w subtelny sposób odtwarza świat Astrud. Znaczenie ironii i nowych
technik, którymi charakteryzują się niektóre z omówionych piosenek, jako metod wprowadzenia nowego
paradygmatu męskiej orientacji homoseksualnej przypomina sposób, w jaki Pet Shop Boys dokonali
przesunięcia pozycji męskości, wykorzystując takie strategie jak ironia czy lekceważenie (Hawkins, s. 118).
Nawiązanie do duetu brytyjskiego jest nieuniknione, jeśli wziąć pod uwagę skład osobowy Astrud oraz Ellos,
męskich zespołów wzorujących się w tej kwestii na Pet Shop Boys. Mimo iż na rynku funkcjonują liczne
zespoły heteroseksualne o podobnym składzie, reprezentujące rozmaite rodzaje muzyki pop, należy tu
podkreślić, że przypadek zaistnienia trzech wyróżniających się grup wykonujących muzykę queerową i
będących duetami męskimi stwarza alternatywę przypisania temu w jakimś stopniu seksualnego
zorientowania. Ich zmagania nie mają jedynie figuratywnego charakteru – w piosence Astrud zatytułowanej
„La boda" (Ślub) ta patriarchalna instytucjonalizacja heteroseksualizmu poddana jest ostrej krytyce wspartej
kilkoma argumentami: jej efektem wywartym na resztę przyjaciół (przypuszczalnie również przeciwników
małżeństwa), końcem wolności utożsamianej ze związkami nieformalnymi, obowiązkiem noszenia eleganckich
ubrań… W tym kontekście zastosowanie ironii pozwala uniknąć „granic dominacji" narzuconych przez
społeczeństwo. 

Bardzo efektywne okazuje się, jak zwykle zresztą, przytoczenie słów Judith Butler[25] (226-227): 

Jeśli performatywne tymczasowo przeważa […], nie wynika to z tego, że intencja/zamiar z powodzeniem
kieruje aktem mowy, a jedynie z tego, że akt ten kopiuje akty wcześniejsze i potęguje moc autorytetu

poprzez powtarzanie lub cytowanie uprzednich autorytatywnych praktyk. […] W tej sytuacji żadne pojęcie lub
stwierdzenie nie może mieć funkcji performatywnych bez kumulującej i zatajającej historyczności tej mocy. 

Cytowana powyżej historyczność mocy powinna być rozumiana jako continuum pozwalające łączyć grupy
takie jak Pet Shop Boys, Astrud i Ellos, które pomimo dzielących je różnic zachowują pewne cechy wspólne
związane ze stylem wykonywanej muzyki (przeważnie dance), ukazywaniem banalności na intrygującym tle
ironii oraz składem osobowym (duet). Tak więc mimo iż efektywność działania performatywnego uzależniona
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jest od niepozbawionego znaczenia charakteru statusu i obecności nadawcy, te ostatnie mogą być
wzmocnione poprzez ciągłość w czasie i przestrzeni, która nie ma implikować koniecznie pewną wysoką
pozycję w świecie muzyki. 

W tym kontekście koncepcja autentyczności w muzyce popularnej od tak dawna dyskutowana we
współczesnych rozważaniach na temet muzyki traci aurę efektywnej performatywności na rzecz nowej
konceptualizacji relacji pomiędzy etyką i estetyką. Taka konceptualizacja stwarza młodym pokoleniom nową
przestrzeń porozumienia, w której etyka czy moralność nie są filtrowane przez inną koncepcję związaną z
estetyką czy jakąś inną podstawową teorią. Przestrzeń ta zakłada, że estetyka identyfikuje się z etyką na
zasadzie iluzyjnego zwierciadlanego odbicia, niestałego i zmiennego, w którym do wolności niepotrzebne jest
istota rzeczy – kontekst nocy i jego banalność zapewniają poszanowanie różnic[26]. Moje zdanie być może
nie odbiegnie znacząco od opinii Thorntona, gdy stwierdzę, że forma muzyczna jest odbierana jako
„autentyczna", kiedy oddaje istotę subkultury lub integralnej społeczności (Coates, 53). Ponadto, wyjaśniając
nową formę autentyczności, należy brać pod uwagę utożsamienie się podmiotu lirycznego z taką
społecznością. Ciągłe zwracanie się lirycznego „ja" do rozmówcy, wszechobecnego „ty", stanowi
potwierdzenie, że redefinicja męskości jest w tych tekstach niezaprzeczalnie obecna i odzwierciedla potrzebę
dzielenia się problemami związanymi z identyfikowaniem się z odmiennością (queerness) – podmiot liryczny
potrzebuje kogoś - tego „drugiego"- by wytłumaczyć się za pomocą języka (Carabí, 20). 

Mimo błyskotliwej ironii i sarkazmu swoich tekstów, Ellos integrują się z systemem heteroseksualnym poprzez
formułowanie dualizmów, które pozwalają na wyodrębnienie wolnej przestrzeni-getta w czasie pozbywania
się zahamowań związanych z ciałem. Działanie Astrud jest bardziej ryzykowne, ponieważ polega na
wydawaniu utworów, które wyrzekają się upraszczających dualizmów, by wykorzystać ironię w bardziej
wyrafinowany i interesujący sposób. Podstawową różnicę między zespołami w kwestii podejmowanych przez
nie prób zdobycia gwarantujących wolność przestrzeni stanowi fakt, że Ellos koncentrują się na transgresji,
natomiast Astrud stawiają na „wywrotowe" idee, które dają bardzo niewielkie szanse na sukces. W przypadku
drugiej grupy, efekt performatywny opiera się na negatywności ironii, co może prowadzić do tendencji
autodestrukcyjnych w obliczu zaciskającej się pętli samotności. Jednakże, jak dwadzieścia pięć lat temu
powiedział Paul de Man (280-281), trudno sobie wyobrazić historiografię niepodatną na ironię, a wiadomo
przecież, że logocentryzm nawet obecnie dominuje w historiografii. Miejmy nadzieję, że ironia będzie mogła
się kiedyś pochwalić jakimiś sukcesami. 
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[1] Chciałbym zadedykować ten artykuł wszystkim przyjaciołom w Katalonii, zwłaszcza Francowi.
[2] „Attali upatruje w muzyce narzędzia tworzenia społeczności, łącznika między ośrodkiem władzy a
poddanymi". (Coates, 50)
[3] Na tej fali w 1988 w hiszpańskiej prasie ukazał się artykuł, w którym napisano, że prawdziwy twórca
erotyki dla innych mężczyzn mieszka z dala od hałaśliwych dyskotek z muzyką dla queerowych dancing
queen. (Herrero, 17)
[4] Przykładowo, w Hiszpanii większość młodych pracujących mężczyzn z klas średniej i robotniczej nie bawi
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się przy muzyce disco, lecz rave, która symbolizuje dominującą męskość. Piosenki Astrud puszczane są w
miejscach, gdzie rave rozbrzmiewa jedynie przypadkowo lub jako jeden z wielu stylów muzycznych.
[5] Więcej informacji można znaleźć na stronie zespołu: http://www.ellos.es.
[6] Więcej informacji można znaleźć na następującej stronie internetowej: http://www.austrohungaro.com.
[7] Acuarela, ceniony wśród znawców muzyki alternatywnej producent, podpisał z Astrud kontrakt na
pierwszą płytę, niedostępny EP zatytułowany Astrud. Pierwszy LP zespołu został wydany przez Chawaka,
hiszpańską filię Virgin, a Gran fuerza powstał we współpracy Virgin z Austrohúngaro, firmą fonograficzną
należącą do członka grupy.
[8] W 1999 grupa Ellos wydała EP Deberías cambiar de opinión. Obie płyty zostały zaprojektowane z dużym
poczuciem estetyki, umieszczone były w eleganckich kartonowych kartonikach z motywami powtarzającymi te
na okładce.
[9] Ta różnica spowodowała przykładowo, że zespół Astrud pojawiał się w telewizji o wiele częściej niż Ellos.
[10] Odległość geograficzna nie dzieli zespołów w radykalny sposób. Martínez zaśpiewał ostatni refren w
końcowej piosence na pierwszej płycie Ellos, a w podziękowaniach Ellos wymienia nazwiska członków Astrud.
Ponadto, na drugiej płycie w tym samym miejscu pojawia się nawiązanie do Manola Martíneza w
niejednoznacznym zdaniu „La última vez aguantó como un campeón" (Ostatni raz trzymał się jak byk) i
Genísa Segarry w bezpośrednim: „ese pisitoque ma ve a poner" (to mieszkanie, które mi opłacisz).
[11] Taka atrakcyjna i prestiżowa pozycja została osiągnięta głównie w czasie rządów Partii Socjalistycznej
w latach 80. i 90.
[12] Oczywiście, istnieje prawicowa polityka PP w Madrycie i innych częściach Hiszpanii (niemal
nieodczuwalna w Catalonii i Kraju Basków), lecz nie wpływa na życie kulturalne młodych ludzi.
[13] Nawet z technicznego punktu widzenia Ellos kontynuowali wykorzystywanie motywów typowych dla „la
Movida", współpracując z Luisem Carlosem Estebanem, jednym z największych producentów hiszpańskiej
muzyki pop lat 80.
[14] Jednym z symptomatycznych przykładów podatności na rodzaj kosmopolityzmu jest piosenka Astrud
zatytułowana „Europa" opisująca podróże po Europie, nawet do psychologicznie odległej Warszawy.
[15] Ich świat jest brudny. Wszyscy są jednakowi. / Jeśli wszyscy inni na tej planecie nawet nie chcą na nas
patrzeć: Obaj będziemy wiedzieć wszystko, co nie zostanie nigdy zrozumiane, / bo teraz wiemy, co znaczy
być odmieńcem...
[16] Przykładowo, kochanek ma na sobie spódnicę, kiedy podmiot liryczny wraca do domu w „Tú primero"
(Najpierw ty) z płyty Lo tuyo no tiene nombre.
[17] Ellos ujawniają podatność na taki rodzaj sztuki wykorzystując np. motyw „kufra" w „Muy pequeńo"
(Bardzo mały), nawiązując do piosenki pop „Buscando en el baúl de los recuerdos" (Poszukując w kufrze
pamięci), spopularyzowanej przez Marisol, hiszpańskie bożyszcze nastolatków z czasów rządów Franco.
Odniesienie jest bezsprzeczne, zwłaszcza po wysłuchaniu kolejnych słów „Te acordaste" (Przypomniełeś
sobie)
[18] Piosenka stanowi próbę przedstawienia uczucia miłości poprzez kategorie filozoficzne (nieruchomy
poruszyciel Arystotelesa), terminologię naukową (synteza łączności) czy nawiązań kulturowych, przybierając
pesymistyczny ton przypominający dekadentyzm połączony z dandyzmem.
[19] W tym utworze dyskurs podmiotu lirycznego dotyczący braku miłości łączy się na końcu z brakiem
pamięci w piosenkach.
[20] Tak więc, wspomniane wyżej nawiązanie do stylu Biedermeier jest nieusprawiedliwione, ponieważ
architektura pierwszej połowy XIX w. określana jest często jako barok klasyczny, a wyroby w stylu
Biedermeier były raczej bardziej funkcjonalne niż dekoracyjne.
[21] Będziemy się widywać co wieczór, ciągle spacerować, [...] obsypiemy się pocałunkami, będziemy się
doskonale rozumieć, przeanalizujemy wszystkie fakty, ponieważ sama miłość nie wystarczy.
[22] To nawet lepiej, że wątpisz w moje słowa, chętnie ci to jeszcze raz wyjaśnię, krok po kroku, te
sylogizmy, udamy się w pogoń za bogactwem intelektualnym.
[23] Zespół Astrud zmienił dwa słowa tej piosenki: „tentación" słowem „trepanación" i „emoción" słowem
„felación", uzyskując bardzo seksualny podtekst.
[24] Ciekawe, że Ellos, mający niezależnego producenta, wzorują swoje utwory na muzyce komercyjnej,
natomiast Astrud, wydający płyty w międzynarodowej firmie, dokonują w swoich utworach ryzykownych
poszukiwań.
[25] Chciałbym zaznaczyć, że jej konstruktywistyczna perspektywa przepełniona jest apolityczną teorią
(Ferna`ndez 21), ponieważ kwestionuje prezentystyczne założenia współczesnych kategorii tożsamości
(Butler 227).
[26] W tym kontekście interesujące jest, że uwaga Coates na temat pociągu seksualnego/pożądania, jakie
odczuwa, słuchając szowinistycznego męskiego dyskursu zespołu Rolling Stones, który może również
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odczuwać (na drugim biegunie ideologicznym) homofob z przyjemnością słuchający piosenek Astrud,
świadomy ich dyskursu o przeciwnej orientacji.
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Rzeczywistość alternatywna?
"Lubiewo" Michała Witkowskiego 

Paulina Rogulska 

„Nie możemy wątpić w zasadniczą jedność wszystkich porywów, dzięki którym unikamy wyrachowania i w

których odczuwamy intensywność chwili obecnej".[1] 

Cioty – Mówią o sobie w rodzaju żeńskim, udają kobiety, do niedawna podrywali facetów w parku, pod Operą
i na dworcu.[2] - homoseksualni mężczyźni 'przeginający się' czyli karykaturalnie udający kobietę,
odtwarzający jej ruchy, sposób mówienia i zachowania ze skrawków swych własnych wyobrażeń. Luj –
byczek, pijany byczek, męska hołotka, żulik, bączek, chłopek, który czasem wraca przez park, albo pijany leży
w rowie[3] - to (najlepiej) heteroseksualny mężczyzna, niedouczony (koniecznie bez matury), niedomyty i
pijany, fizycznie silny, stereotypowo postrzegany jako 'męski'. Luj może też być pedałem, byle był prosty jak

dąb (...)[4]. Luj to Orfeusz pijany[5], sens życia ciot. Dupa, chuj – słowa powszechnie uważane za
pejoratywne, obraźliwe, wulgarne - w książce Witkowskiego ukazują swój inny wymiar. Sprowadzone są do
terminów wywołujących pozytywny ciąg skojarzeń, do określeń niedających zastąpić się innymi. Nie ma

języka, żeby o tym mówić, chyba, że „dupa", „chuj", „obciągać", „luj". Chyba żeby tak długo powtarzać te

słowa, aż wypiorą się z całego koszarowego nalotu.[6] Witkowski właśnie 'pierze' te słowa, stają się one
integralną częścią języka bohaterek i narratora Lubiewa, w ich ustach są pozbawione wulgarności,
nacechowane pozytywnie. 

Lubiewo Michała Witkowskiego jest książką mogącą wzbudzić sporo emocji i kontrowersji. Pisano o niej już
wiele różnych dywagacji, recenzji, omówień. Ukazywały się one w różnych miejscach, od Gazety Wyborczej
czy Rzeczpospolitej, poprzez popularne tygodniki, do wyspecjalizowanych czasopism typu Zderzenia,
Pogranicza czy Krytyka Polityczna, kupowanych i czytanych przez stosunkowo niewielkie grono entuzjastów
literatury i nauk humanistycznych. Pisali o niej zarówno dziennikarze[7], jak i nauczyciele akademiccy, jak
choćby wielokrotnie cytowana w niniejszym teksie Inga Iwasiów. W Lubiewie intryguje z jednej strony
nietuzinkowy, bardzo obrazowy i realistyczny styl oraz zmysł obserwacji i przenikliwość Witkowskiego, a z
drugiej pozornie obrzydliwy temat książki opisującej środowisko i życie polskich ciot, jak mówią o sobie
bohaterki, których większa część życia przypadła na okres peerelu. To właśnie głównie ten czas wspominają,
snując barwne opowieści ze swojego życia. Na pytanie, o kim tak naprawdę jest jego powieść, sam autor
odpowiada: 

Nie o wszystkich gejach. Głównie o ciotach. Dużo o tym starym typie skryminalizowanej cioty z parku, bardzo

literackim, bardzo malowniczym, choć nie przez wszystkich lubianym.... [8] 

Świat opisany w powieści bywa porównywany do kloaki - pełnego brudu i smrodu miejsca, niezbędnego
(gdzieś te odpady trzeba z siebie wyrzucić), acz wstydliwego (odpady wyglądają nieciekawie i mają niemiły
zapach). Ten całkowicie subiektywny świat jest jednak pełen marzeń, wyobraźni, pół- i ćwierć-cieni
ówczesnej, jak i współczesnej rzeczywistości. Niniejszy tekst to swoisty, inspirowany teoriami dotyczącymi
miejsca jednostki w społeczeństwie i tożsamości płciowej czy seksualnej, zbiór myśli i impresji na temat tej
osobliwej książki i jej bohaterek. To, inspirowana powieścią Lubiewo, próba znalezienia, poprzez urealnienie
bohaterek i nadanie im statusu możliwych do zaistnienia ludzi; odpowiedzi na pytanie o możliwość
wynegocjowania obszaru współegzystowania, który mógłby pogodzić indywidualne dążenia do szczęścia i
samorealizacji z tak zwanym 'interesem wspólnym'. 

Każda grupa społeczna, każdy człowiek relatywizuje świat, który ją/go otacza. Czy można, więc pogodzić
osobiste i indywidualne pragnienia bądź dążenia z tzw. interesem grupy czy społeczeństwa? Inga Iwasiów
pyta: Czy istnieje obszar do wynegocjowania, podejście zacierające kontrowersje poznawcze i praktyczne

stanowiska wspólnotowego i indywidualistycznego?[9] Relatywizując, oswajamy świat, który nas otacza,
pomaga to przezwyciężyć własne bądź grupowe kompleksy i stworzyć oraz wytyczyć prawa, zasady, zakazy i
nakazy. Co w pewnym stopniu zwalnia jednostki z odpowiedzialności za własne życie. Starając się choć
fragmentarycznie odpowiedzieć na zadane powyżej pytanie, wydaje mi się, że nie jest możliwe stworzenie
koherentnej społeczności opierającej się tylko i wyłącznie na indywidualnych wyborach i sposobach działania
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czy też wartościach. Ponieważ wtedy wszystkie jednostki tworzące takie hipotetyczne społeczeństwo
musiałyby być niemal identyczne wewnętrznie, czyli uznawać dokładnie taki sam system wartości, co z kolei
utworzyłoby błędne koło. No bo, jeśli wszyscy myśleliby i czuli podobnie, to nie byłoby Innego, buntu,
odrębności. Nie byłoby też i dialogu o owej odrębności, bo jak dyskutować o czymś, czego nie ma i nie
wiemy, że w ogóle mogłoby istnieć? Z drugiej jednak strony, można spojrzeć na dane społeczeństwo jako na
grupę różnorodnych Innych, tak bardzo potrzebujących tożsamości i identyfikacji, dających się, być może,
pogrupować ze względu na przeróżne czynniki (np.: posiadający prawo jazdy i nie posiadający), ale którzy
wciąż w obrębie tych przenikających się grup są jednostkami odrębnymi i w określonych sytuacjach
przyjmują perspektywę wspólnotową, a w innych indywidualistyczną. Jak stwierdza Inga Iwasiów:
Odczuwanie własnej i cudzej inności wydaje się najpowszechniejszym doświadczeniem emocjonalnym oraz

społecznym. „My" i „oni"; „ja" i „ty" – to podział pierwotny, bez którego trudno wyobrazić sobie poruszanie

się po świecie.[10] 

Poprzez kontrast z Innym (a już zwłaszcza, gdy Inny jest w mniejszości) niektórzy definiując siebie, widzą
swoją wyższość i mogą w ten sposób dowartościować własne ego – tu można powiedzieć 'jestem
normalny/lepszy bo jestem heteroseksualny, to po mojej stronie stoi prawo i społeczne konwenanse,
tradycje, wierzenia, przyzwyczajenia'.[11] Porównania te napędzają cykle wykluczeń, antagonizmów,
czasem wręcz niechęci, lecz patrząc z innej perspektywy, nadają koloryt i wielobarwność społeczności
ludzkiej, wytyczają znajome i proste ścieżki, po których można podążać. Jak pisze Bourdieu: Opozycje,

podobne w sposobie różnicowania, są wystarczająco koherentne, by się wzajemnie podtrzymywać w

niewyczerpanej grze metafizycznych i praktycznych przekazów, a zarazem dostatecznie różne, by każda z par

niosła pewien rodzaj zagęszczenia znaczeniowego wynikający z nad-określenia poprzez konotacje i

harmonijną współzależność.[12] 

Można jednak spróbować zakwestionować zasadność ostrych podziałów typu 'albo-albo'. W Lubiewie

podważone zostały te z najbardziej kontrowersyjnych – czyli dotyczące sfery ludzkiej seksualności i
płciowości. Nie jest to nowość, gdyż całe studia nad tożsamością kulturową płci, powstałe już w latach
sześćdziesiątych dwudziestego wieku, wywodzą się z potrzeby zniesienia ostrych, a być może jakichkolwiek,
granic strzegących (przed czym?) ludzką seksualność i płciowość. Czy brak tych granic tak naprawdę
uniemożliwi ludziom odnalezienie swojej tożsamości, czy też właśnie otworzy nowe obszary poszukiwań i
możliwości? Kwestię tą podnosi, między innymi, Judith Butler w książce Gender Trouble. Zauważa ona tam,
że pojęcia płci, 'bycia kobietą' czy 'bycia mężczyzną', kwestie tożsamości płciowej i seksualnej człowieka
można relatywizować do momentu, aż staną się maksymalnie płynne, niestałe, wieloznaczne i nieoczywiste.
Bo przecież, jeśliby prześledzić drogę formowania się pojęć 'kobieta' czy 'mężczyzna' dojdziemy do, dającego
się w całości zakwestionować, podziału ról społecznych. Nie ma oryginału 'normalnego' zachowania. Joanna
Mizielińska, analizując koncepcje Judith Bulter, pisze: Szukając uzasadnienia naszych zachowań w jakimś
stałym konstrukcie, odwołujemy się do „ja", „świadomości", „tożsamości płciowej bądź seksualnej", podczas

gdy są to jedynie konstrukty społeczne, dla których żaden oryginał nie istnieje.[13] Dowodem tej tezy są w
książce Witkowskiego nie tylko cioty, ale i luje. Z jednej strony najbardziej pożądany luj jest mocno osadzony
w obozie tzw. 'tego samego'[14], podporządkowując się modelowi heteroseksualności i wynosząc go, nawet
agresywnie, nad wszelkie inne typy zachowań, co relacjonują niektóre bohaterki Lubiewa, a z drugiej strony
przechodzi na stronę 'innego' wchodząc w relacje seksualne z ciotami. Daje się uwieść, zdobyć. Wkraczając
na pole mniejszości, łamie swoje własne zasady większościowe, których tak sumiennie (?) broni. Jest to więc
hipokryzja, albo takie zasady, pomimo swoich tradycji i zakorzenienia w społeczeństwie, są bez sensu. Znane

są dziesiątki przykładów na to, że hetero luje idą z ciotami po dobroci, w łóżku zachowują się jak pedały i

dopiero potem nagle dostają ataku agresji i kradną, zabijają, towar upłynniają.[15] Można tu zadać pytanie:
dlaczego bronić czegoś, co i tak się łamie, i skoro ktoś 'oficjalnie' deklaruje, że czegoś chce przestrzegać, to
po co to łamie? 

Być może powodem takiego działania jest, szeroko dyskutowany w studiach nad kulturową tożsamością
płciową, problem swoistego rozdwojenia i konfliktu między tym, co indywidualistyczne, a więc własnymi
potrzebami i dążeniami w każdej sferze życia, a zwłaszcza w sferze seksualnej, a mającymi różne, choć chyba
najczęściej lękowe, podłoża społecznymi nakazami, zakazami i powinnościami. Pierre Bourdieu opisał pojecie
habitusu, który, nieco upraszczając, może określić pewną tendencję, nawyki, schematy działania i myślenia,
czy też mechanizmy warunkujące społeczne fenomeny. Habitus powstaje w określonych warunkach
społecznych i łączy pewne zachowania ze strukturą społeczną i nawykami narosłymi przez lata reprodukcji
danych zachowań lub schematów myślowych. Bada on warunki, które generują określone wierzenia i
praktyki.[16] Rodząc się w danym społeczeństwie, automatycznie przyjmujemy określony habitus, który jest
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nam niejako narzucony. Habitus jest nieświadomy, jeśli jednak zrozumiemy niektóre z jego aspektów, to
możemy je zmienić poprzez walkę z nimi i opór przed narzuceniem, wchłonięciem. Zdanie sobie sprawy z
istnienia habitusu, nawet nie nadając mu nazwy, umożliwia aktywny i twórczy stosunek do świata.[17]
Bourdieu pisze: Mówić o habitusie, to uznawać, że to, co jednostkowe, czy nawet osobiste i subiektywne, jest

zarazem społeczne, zbiorowe. Habitus jest uspołecznioną subiektywnością.[18] Pojawia się więc szansa na
dialog i pogodzenie postawy indywidualistycznej ze wspomnianym wyżej 'interesem wspólnotowym'. 

Używając pojęcia Bourdieu, można stwierdzić, że luje wyłamują się z tego pozornie 'naturalnego' porządku
społecznego, przekraczają jednocześnie pewien habitus, w którym zostali osadzeni poprzez proces
socjalizacji. Czynią tak nieświadomie, jednak w owym habitusie pozostając i być może go nawet broniąc i
utrwalając. W odróżnieniu od ciot luje doświadczają w pewnym sensie niemożności luźnego i prostolinijnego
funkcjonowania. Żyją w klatce norm społecznych zabraniających kontaktów homoseksualnych, podtrzymują
te normy i jednocześnie je obalają. W Lubiewie jest to szczególnie widoczne w opowieściach dotyczących
czasów PRL, bo właśnie wtedy zakazy te były szczególnie silne. Owe uniwersalnie stosowane schematy

myślenia utrwalają rozróżnienia i cechy dystynktywne (dotyczące materii ciała) jako wpisane w obiektywność
różnice natury.[19] Wspomniane schematy prowadzą dalej, jak zauważa Bourdieu, do ich 'naturalizacji', czyli
uznania za prawa kosmiczne, boskie, biologiczne, ich wchłonięcia oraz bezwarunkowej akcentacji. Różnica

między płciami [pisze dalej] wydaje się być wpisana w „porządek rzeczy" – jak się czasem mówi, chcąc
określić to, co „normalne", „naturalne", a więc w jakiś sposób nieuniknione. Przedstawiana jest jako

obiektywna w świecie społecznym: w porządku rzeczy (na przykład w przestrzeni domowej wszystkie części
domu zdają się być urodzajowione) oraz ciała jako habitus działającej jednostki pełniący funkcję systemu

schematów percepcji, myślenia i działania.[20] To na tych właśnie schematach opiera się lujowska
perspektywa postrzegania relacji społecznych. W większości bezrefleksyjnie przyjmują oni stereotypy
'normalnego' i 'naturalnego' porządku czy postępowania, nie określając i nie nazywając wprost swoich
potrzeb czy zachowań. 

Relacje ciot z lujami, choć zawsze o podłożu seksualnym, można podzielić na te charakteryzujące się dużą
dozą romantyzmu (np. z rosyjskimi żołnierzami), na szybkie i anonimowe (w parkach wszelakich z
'przechodniami'), na drażniąco-prowokujące (pod więzieniem w Oleśnicy) oraz na typowo kryminalne (luje
mordujący cioty, czy cioty mordujące luja).[21] We wszystkich pojęcia płci oraz ról społecznych są mocno
zrelatywizowane. Żołnierze rosyjscy najzwyczajniej zakochują się w Partycji i innych ciotach. A wtedy oni, co

oni nam zaczęli mówić... Że na przykład nigdy nas nie zapomną, gdy już dawno będą daleko, gdy już pojadą
nazad w pizdu. Że jesteśmy ich pierwszą miłością.[22] Więźniowie z kolei jednocześnie odczuwają do
stojących pod oknami zakładu karnego w Oleśnicy Partycji i Lukrecji pociąg seksualny oraz agresję. „Którego

wolisz? Tego w czapce, czy tego wysokiego? A ja raczej tego drugiego, co palił, już ja wiem, co bym z nim

zrobił" – tak będą o nas najprawdziwsze heteryki mówiły na kojo.[23] Więźniowie są zakorzenieni w
heteronormatywnym schemacie i prawdopodobnie nigdy otwarcie by nie przyznali się do tego, że pociąga ich
seks z mężczyzną, ale jednocześnie do tego stopnia wpadają w seksualny szał, widząc cioty, że strażnicy
muszą ich uciszać. 

Jak się mają owe sztucznie znaturalizowane, jak chce Bourdieu, schematy społecznych zachowań do świata
ciot? Dla nich najważniejszym punktem odniesienia jest realizacja siebie poprzez seks, najchętniej z lujami.
Modelują jednak niektóre swoje zachowania na heteronormatywnym schemacie. Cioty stanowią w nim jedną
płeć, a luje płeć odmienną – przy czym jedną i drugą płcią są tzw. biologiczni mężczyźni. Bo przecież ciota nie

będzie się lesbijczyła z inną ciotą! Potrzebujemy heteryckiego mięsa![24] Obowiązuje niepisana zasada, że
ciota z ciotą seksu nie uprawia. Podobnie relacje homoseksualne są w heteronormatywnym schemacie źle
widziane. Najlepiej zająć się tą 'drugą płcią', choć granice samego pojęcia płeć rozszerzają się i zmieniają,
ukazując cały swój relatywizm oraz umowność. Wszelakie schematy i modele zawierają się w słowach i
skojarzeniach narosłych wokół danych słów. W słowach niejako kreowany jest ich inny habitus, choć
bazujący na habitusie tego, co gender studies nazywa 'mainstream'. To właśnie różne rozumienia
określonych pojęć oraz zachowań, ktore te pojęcia wymuszają, powodują konflikty z heteronormatywną
większością, co dobrze odzwierciedla 'przygoda' Aligatorzycy, która zgubiła numerek z przechowalni toreb w
supermarkecie. 

– A jednak to nie pańska torebka, a jednak to damska torebka! [mówi ochroniarz do Aligatorzycy, która
opisawszy swą torbę, próbuje ją odzyskać] Pan pozwoli ze mną. Tak męska torba, męska torba… Złodziej. –

Krąg ludzi robi się coraz większy i Aligatorzyca sama już nie wie, może przez całe życie nosiła jakąś cudzą
torebkę?[25] Ochroniarzowi nawet nie przyjdzie do głowy przepytać Aligatorzycę co ma w torebce, by
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ustalić czy torba należy do niej. Jest on tak mocno osadzony w schematycznym działaniu powodowanym
określonym habitusem, że nie może wyjść poza swój wpojony schemat myślowy – w tym wypadku, że
mężczyźni nie noszą różowych torebek. Mało tego, sama właścicielka torebki zaczyna wątpić, czy to aby na
pewno jej własność, mimo że używała jej od wielu lat. Sytuacja, chociaż dość komiczna, przekłada się na
relacje między heteronormatywną większością, a wszelkimi seksualnymi mniejszościami. Należy jednak zadać
pytanie, ile w tej 'większości' jest osób tak prawdziwie i świadomie heteroseksualnych, czyli na ile jest to
świadome i dobrowolne, wynikające z indywidualnych potrzeb i pragnień 'bycie', a na ile stan powodowany
tradycjami, powinnościami czy nakazami. 

Luj to z kolei dowód na wielką płynność wszelkich sztywnych granic i społecznych ograniczeń dotyczących
sfery ludzkiej seksualności. Zmienność tych granic dotyczy nawet osób, które chciałyby je mieć wyraźnie i
agresywnie wytyczone. Płynność ta okazuje się jednak niezmiernie korzystną, czy wręcz niezbędną, gdyż daje
możliwość i swoiste społeczne przyzwolenie na indywidualne poszukiwania tożsamości seksualnej, a co za
tym idzie i tożsamości w ogóle. Sądzę, że to rozproszenie, zacieranie czy rozpływanie się granic między
sferami lub typami ludzkiej seksualności, w szczególności między homo- a heteroseksualnością ze wszystkimi
odcieniami między tymi dwoma biegunami, jest nie tylko nieuniknione, ale i szczególnie cenne. Wartość
bezustannie powiększającej się płynności w sferze ludzkiej płciowości i seksualności leży w tym, że powoduje
ona zmiany mentalności całego społeczeństwa (jakkolwiek powolne by się te zmiany mogły wydawać), co z
kolei istotnie wpływa na wolność i swobodę indywidualnej ekspresji. Formy, formy są najważniejsze. I słowa.
[26] - Zauważa narrator, obserwując Patrycję i Lukrecję w ich mieszkaniu. Jest to niezbędne do pełnego
zrozumienia i zrealizowania siebie, a więc i pełnego osobistego szczęścia. 

Cioty przy całej swojej, być może obleśnej i obrzydliwej, choć przedstawionej często w zabawny i pełen
pobłażania sposób, natarczywości seksualnej realizują siebie. Całe ich życie i wszystko, co robią jest temu
podporządkowane. One nie naginają siebie do jakiegoś modelu społecznie atrakcyjnego czy powszechnie
akceptowanego. Nie oszukują się. Nawet jeśli tworzą iluzje, to mają tego pełną świadomość. Dobrze, gdyby

się przyjrzeć, nie jest to wszystko tak całkiem prawdą – myślała sprzątając pełne kaczki i nocniki – daleko mi

jeszcze do Alexis, ale możemy umówić się, ot, tak jak małe dzieci – mrużyła oczy do lustra, tak jakby właśnie

miała rzucić jakimś cierpkim żartem w stronę Blake'a Carringtona albo jeszcze lepiej jego żony Cristel.
Umówmy się więc, że od dziś już nią jestem. I Dżesika była szczęśliwa, i szalała i była cała wielka dama![27]
Cioty poprzez własne doświadczenia poznają zjawiska i rzeczy, które je fascynują, pomagają w realizacji
siebie, w spełnieniu, i następnie wplatają je do swoich rytuałów, codziennych działań, obrazu samych siebie,
który noszą w sobie i który chcą kreować na swoje własne potrzeby. Nie podporządkowują się
jakiemukolwiek już istniejącemu lub wyobrażonemu modelowi ani systemowi zachowań społecznych, o ile nie
przystaje on do ich potrzeb. Wystarcza inne trzymanie papierosa, brak wąsów i te wszystkie słowa. W

słowach tkwi ich siła. Niczego nie mają, wszystko muszą sobie dokłamać, dozmyślać, dośpiewać.[28]

Tworzą swój własny świat i razem z nim habitus, swój dość oryginalny zestaw zachowań i sposobów działania
stwarzających możliwość samorealizacji. Wiedzą, czego chcą, co jest dla nich ważne i do czego dążą.
Jednocześnie można się nawet pokusić o stwierdzenie, że daje im to spełnienie i szczęście. Przy wszelkich
iluzjach i niestworzonych opowieściach, którymi żyją (w których żyją?) są iluzorycznie prawdziwe w relacjach
z samymi sobą. Że my sobie tu żyjemy w tych wyższych rejonach dna, jak w raju. Nic nam już nie grozi –

Lukrecja przeciąga się leniwie – i ma się ten sens w życiu! – oblizuje się lubieżnie.[29] Czy ten obraz jest
trudny do przyjęcia, zaakceptowania, docenienia, bo szczerość jest w nim pokazana aż do bólu? A może to
samozadowolenie i pogodzenie z życiem, tak widoczne u ciot z książki Witkowskiego, wzbudzają zazdrość? 

Czy jest może tak, jak pisze Jacek Kochanowski, że: Homoseksualiści uwierzyli, że wprawdzie „w tym świecie"

wśród „wszystkich" nie ma miejsca dla „innych", to jednak istnieje świat fantazmatyczny, gdzie „inni są
wszystkimi". Na tej wierze, na tym fantazmacie zbudowali swą tożsamość.[30]? Wydaje się, że tożsamość
heteroseksualna jest zbudowana na nie mniej iluzorycznym fantazmacie, że istnieją 'inni', że coś jest 'na
zewnątrz', a nie w danym umyśle, w człowieku. Bo jeśli ktoś budzi we mnie agresję i lęk to nie dlatego, że
jest inny czy zrobił coś złego, ale dlatego, że – rekonstruując najczęstszy, wielokrotnie nieświadomy schemat
myślenia wywołującego agresję w stosunku do homoseksualistów, choć ten schemat da się przełożyć na inne
sfery życia - być może pokazuje mi to, że ja nie mam odwagi się tak przełamać i otworzyć, a nie znoszę, by
ktoś nazywał mnie tchórzem – 'i to w dodatku jakaś nędzna i żałosna ciota'. Ciota – czyli nie dający się
zaklasyfikować typ, trochę jak drag, ale taki 'drag przez 24 godziny na dobę'. 

Czy można więc czerpać z danej płci to, co jest nam w danej chwili najbardziej potrzebne i przydatne? Pisząc
o Lubiewie, cytowana już wielokrotnie Inga Iwasiów pyta: Kobiety mogą „odgrywać" kobiecość, chociaż nie
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będą odczuwały jej jako własnej. Bo płeć, tak to widzi teoria, jest zarówno konstruktem, jak i dyskursem,

jednak ma poza tym wymiar prywatny. Czy więc można przeżyć życie kobiece, będąc mężczyzną?[31] Słowo
'kobieta' funkcjonuje w Lubiewie bardziej jako przymiotnik niż rzeczownik. 'Kobieta luj' – a więc, w świecie
ciotowskich podziałów płciowych, homoseksualny luj - opisuje narrator Florę Restauracyjną[32]. Struktura ta
bardzo przypomina konstrukcję zdań w języku angielskim, gdzie bardzo często opisując dany rzeczownik,
używa się innych rzeczowników, stawiając je przed tym głównym, opisywanym, a więc na miejscu
'zarezerwowanym' dla przymiotników. Powoduje to zmianę gramatyczną, w której wyrazy będące
rzeczownikami poprzez inne umiejscowienie ich w zdaniu w zasadzie zupełnie tracą swoją tożsamość, bo nie
są ani stuprocentowymi rzeczownikami, ani przymiotnikami. Na podobnej zasadzie funkcjonuje w Lubiewie

termin 'kobieta', który pojawia się w różnych kontekstach, jednak tak naprawdę, nigdy nie oznacza tzw.
biologicznej kobiety. Słowo to traci, więc swoją tożsamość, co podważa tożsamość wszelkich wyobrażeń i
pojęć związanych z nim. [Cioty] Wcale nie chcą być kobietami, chcą być przegiętymi facetami.[33] Używane
przymiotniki, czasowniki czy rzeczowniki w rodzaju żeńskim kojarzą się więc nie z kobietami, lecz znowu
słowa te pęcznieją i rozszerzają swój zasięg na mężczyzn, którzy, dodatkowo, tymi mężczyznami chcą
pozostać. Była to dla nich Zabawa w babę.[34] Po raz kolejny pojęcie płci staje się tak pojemne, że jego
granice zmieniają się i niemal zanikają. Cioty przekraczają, w ten sposób, kolejne 'normy społeczne', biorąc
za punkt odniesienia swoje własne potrzeby urealniane w stworzonych przez nich samych relacjach. 

Bohaterki Lubiewa są całkowicie wykluczone, wyrzucone na margines, ale identyfikują się ze swoim własnym
gettem i jest im z tym dobrze. -A ja jestem nietolerancyjna, stara, niewysportowana, zła, przegięta ciota i na

wszystkie wasze dyskursy zamknięta jak sklep mięsny za komuny po osiemnastej! [35]mówi Alexis. Cioty są
trudnym do zaakceptowania czy nawet tolerowania, wycinkiem rzeczywistości. Wymykają się zbyt wielu
nakazom i oczywistościom, paradoksalnie często przenosząc funkcjonujące już stereotypy płci w inny
kontekst, ulegają tym nieprzypisanym im jako mężczyznom. Cioty wprowadzają swoją własną normatywność,
a jej granice są daleko przesunięte w stosunku do tej najpowszechniejszej, mainstreamowej. To heterycy:
Siedzą po uszy w swoich rolach społecznych, a my [cioty] do nich z naszymi transgresjami, metamorfozami i

przebierankami. My wszystko relatywizujemy.[36] Jeśli jednak, mimo płynności granic, zechcieć się określić,
to według jakich schematów i w stosunku do kogo? Prosty z pozoru proces socjalizacji stanie się sporym
wysiłkiem przejęcia całkowitej odpowiedzialności za każdą sferę życia, wytyczenie zupełnie nowego modelu,
który ciężko będzie porównać do 'sąsiada'. Cioty Witkowskiego takiego wysiłku nie dokonują, ale być może po
części nieświadomie, 'idą' w kierunku całkowitej samodzielności działania i myślenia. Są przy tym perfidne,
być może głupie i puste, a jednak odważne i zdeterminowane. Można dyskutować, co jest bardziej odważne
czy stłumienie własnych pragnień i usilne 'wtłoczenie' się w tzw. 'normy społeczne' (np.: heteroseksualność,
potocznie rozumianą 'męskość' czy 'kobiecość'), czy folgowanie sobie i drwina z całej powagi 'życiowej roli
mężczyzny/kobiety'. Nasuwa się, jednak nieco metafizyczne i trudne pytanie o naturę życia ludzkiego: czy ma
ono być 'tworzeniem i przekroczeniem siebie', czy klatką, której pręty stanowią nabyte w procesie socjalizacji,
stworzone dla 'podtrzymania gatunku' zakazy i nakazy? 

Lubiewo jest książką odważną, bo w jakimś sensie broni osobliwej kulturowej enklawy inności i wykluczenia.
W sposób czysty przenosi obraz i język grupy społecznej marginalizowanej i wykluczonej z wielu powodów i
to w czasach, gdy wszelka oryginalność czy inność były natychmiast tępione, w najlepszym wypadku
wykluczane (przykładem niech będą tzw. bilety na zachód w jedną stronę). W okresie PRL nic, co było
odmienne od wyobrażeń i ustaleń narzuconych przez władzę, nie mogło być widoczne (tak niewidoczne miały
być między innymi osoby niepełnosprawne fizycznie bądź umysłowo, nie wspominając o takim 'odchyle', za
jaki był uważany homoseksualizm). Jak wspomina jedna z bohaterek książki: 

-Jak my sobie dajemy radę? Ano trudno jest. Raz – samotnym się jest całe życie, dwa – biedniutko, na

uboczu, na emeryturze, poza głównym nurtem rzeczywistości. A i jak kto młodszy, to też jakby poza.

Podwójny margines, bo raz, że człowiek biedny, a dwa, że ciota. Więc trzeba sobie swój mały świat

wytworzyć.[37] 

I tworzą go. Jest to świat snów, mistyfikacji, iluzji, balansowania na obrzeżach napiętych emocji i moralności.
Przesunięte są w nim nawet granice strachu. Cioty nie bały się, jak wynika z kilku opowieści zawartych w
książce, np. wylądować w peerelowskim areszcie, co budziło powszechny lęk. One widziały w tym raczej
kolejną sposobność wielbionego przez nie 'obciągu', by użyć terminu rodem z książki Witkowskiego, i
przebywania z potencjalnymi lujami. 

Inga Iwasiów w swojej recenzji Lubiewa stwierdza, że trzeba otwarcie powiedzieć, że Lubiewo podnieca i
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wciąga, ponieważ jego bohaterki są skoncentrowane na seksie. Mogą sobie na to pozwolić: jeśli się wygląda

jak Alexis... Pracuje w tak mało pożądanych zawodach... Będąc ciotą... Jednym słowem – robiąc to, czego nie

mogą inni.[38] Cioty nie mają żadnego 'oryginału' zachowania, do którego by się musiały dostosować,
dlatego pustkę powstałą na skutek braku wzorca, wypełniają sobie same. Robią to 'pod siebie', to znaczy
kreują swoistą 'alternatywną rzeczywistość' swoje własne dążenia, biorąc je za najważniejszy punkt
odniesienia. Paradoksalnie pozwala im na to fakt, że są marginalizowane przez społeczeństwo i traktowane
niepoważnie. Jednak można stwierdzić, że każda grupa ludzi, których łączy jakaś pasja i dążenie do realizacji
siebie, poprzez tę pasję tworzy swoją własną rzeczywistość, często niezrozumiałą czy nawet wykpiwaną przez
ludzi niepodzielających danej pasji. Cioty nie są tu więc jakoś szczególnie oryginalne. Wzbudzają emocje,
gdyż ich świat kręci się wokół seksu czyli czegoś stanowiącego o fundamentalnym poczuciu tożsamości i
przynależności, choć postrzeganego często jako 'ciemna strona' ludzkiej natury, grzech czy nawet tabu.
Dlaczego ma to być 'rzeczywistość alternatywna'? Czy dlatego, że wymyka się zdefiniowaniu granic ludzkiej
płciowości i seksualności? 

Czy cioty wpadają w fantazmatyczną pułapkę? Jacek Kochanowski pyta: Homoseksualista jest „inny" niż
„wszyscy" (...), ale czy poza „wszystkimi" może być jeszcze „ktoś"?[39] Fantazmat według Kochanowskiego,
to jakaś rzeczywistość, którą sobie tworzymy przez 'niebycie w niej', rzeczywistość nieco wirtualna,
niewidoczna 'gołym okiem' dla przeciętnego przechodnia, funkcjonującego w oczywistościach swojej własnej
rzeczywistości. Cioty w książce Witkowskiego nie są społecznie uprzywilejowane. Stanowią raczej 'wentyl
bezpieczeństwa' dla społeczeństwa, skupiając na sobie lęki, agresje, nienawiść i brak zgody na swój własny
świat. Jeśli więc balansują między światem widocznym, a tym rozgrywającym się w ich głowach, często
zatracając się w tym drugim, tworzą swoją rzeczywistość alternatywną – tak, jak każdy, kto świadomie
funkcjonuje na różnych poziomach rzeczywistości. Dlatego, w jakimś sensie, wtapiają się we 'wszystkich'. 

Rzeczywistość tą należy tu rozumieć w ujęciu lacanowskim, jako pewien zbiór symboli, którym nadane jest
określone znaczenie, choć to, co naprawdę rzeczywiste, nie daje się zsymbolizować. Te symbole pozostają
raczej w sferze wyobrażeniowej. Niemożliwe jest więc nazwanie tego, co stanowi sedno rzeczywistości, co
jest prawdziwe. Symbole tworzą kod porozumiewania, ale wpływają też na tworzenie schematów i modeli
postępowania. Można je jednak interpretować na różne sposoby zależnie od cech podmiotu interpretującego.
Społeczne 'normy', zakazy, nakazy lub stereotypy (myślenia bądź zachowania) powstają na skutek narzucenia
określonej interpretacji symboli. Narzucenie to, narosłe przez wieki, teraz najczęściej bezrefleksyjnie
kontynuowane i postrzegane jako 'naturalne', jest spowodowane strachem przed samym sobą, swoimi
pragnieniami, chęciami i niemożnością ich realizacji. Strachem przed stanięciem 'oko w oko' z tym, co
nienazywalne i nie dające się zdefiniować. Dlatego odstępstwa od tej interpretacji są przyjmowane z
wrogością i odczytywane jako burzenie ładu (rozumianego jako 'dobro'), a podmiot wysuwający odmienne –
Inne – interpretacje naraża się na społeczny ostracyzm i wykluczenie. Aby tego wykluczenia uniknąć, trzeba
nie tylko zmodyfikować określony habitus utrudniający wyrwanie z kręgu schematów i stereotypów, lecz, jak
widzi to teoria queer: Chodzi o użycie kategorii stawiające zmienność, przygodność i kontekstualność w

samym centrum jej konstrukcji.[40] 

Jak więc pogodzić postawę indywidualną i wspólnotową? Czy kluczem do tego jest, na wzór ciot z Lubiewa,
bycie sobą, wsłuchiwanie się w siebie, we własne pragnienia i dążenie do ich realizacji? Michał Witkowski
zdaje się odpowiadać twierdząco na to pytanie. 

Będę się przejmowała? 

Będę się ukrywała? 

Będę się zasłaniała? 

Będę ściągała kolczyki, żeby załatwić coś w urzędzie? 

Będę prosiła o pozwolenie? 

Będę błagała o akceptację? 

Będę się im podlizywała? 

Będę ćwiczyła na ulicy męski krok? 

Będę znosiła ich bezczelne przytyki? 

Podkulała pod siebie ogon, gdy za mną krzykną? 

Robiła minę zbitego psa, gdy zagwiżdżą? 

Garbiła się i wtulała w siebie, gdy bekną? 

Ubierała się normalnie, żeby się przypadkiem nie obejrzeli? 

Niedoczekanie! 
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Jeśli mnie wywalą, to znaczy, że nie warto było należeć. 

Jeśli mnie opuszczą, to nie warto było się przyjaźnić, 

jeśli będą się śmiali, to znaczy, że pieniądze wydane na ich piwa były stracone, 

a gdy ich stracę, to trudno. 

To co zostanie, nazwę moim światem.[41] 
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Bardzo mini przewodnik po Wrocławiu z "Lubiewa" Michała Witkowskiego
Paulina Rogulska 

Prezentowany cykl zdjęć to zaproszenie do krótkiego spaceru po Wrocławiu, mimo że sfotografowane tu
miejsca oddalone są od siebie nawet o dobre kilka kilometrów. Spaceru, wiodącego przez "pikiety",
nieistniejące już rosyjskie koszary i inne popularne miejsca spotkał bohaterek książki Michała Witkowskiego.
Nie ma tu, oczywiście, wszystkich 'wrocławskich' miejsc, które pojawiają się w Lubiewie, lecz te, które
wypełniają duchy nie tylko Hrabiny, lecz i Patrycji, Lukrecji, Toli, Matki Joanny od Pedałów oraz ich
koleżanek. Cykl ten powstał w czerwcu 2005 roku jako uzupełnienie referatu, który przygotowywałam na
pewną konferencje. Każde ze zdjąą opisuje cytat z odpowiedniego ustępu (słowo zadziwiająco pasujące do
Lubiewa) książki. 

Zapraszam. 

W recepcji Zakładów Kąpielowych patrzyła na mnie spod oka, lekko łysiejąca, ufarbowana, z włosami
skręconymi na barana [Łucja Kąpielowa - P.R.]. (69) 

Więc wystawały aktorka i jeszcze taka inna z baletu, na głównej ulicy, pod domem towarowym PDT, czyli
obok pikiety centralnej, na światłach stały i godzinami gadały w rodzaju żeńskim. (113) 

Jak się ta aktorka pokłóciła ze swoim chłopakiem z operetki, to mu wszystkie ciuchy z domu (swojego)
wyniosła i porozwieszała na fosie (wzdłuż fosy szła wtedy pikieta), na barierkach oddzielających alejką od
wody. (114) 
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Tak naprawdę Dżesi zadawała się tylko z Andżeliką z opieki społecznej i razem pojawiały się w parku i w
saunie, zwanej w tamtych czasach "Państwowymi Zakładami Kąpielowymi". (39) 
(...) 
A pana dziennikarza to jak nazywali w Orbisówce pod operą? Nie śnieżka aby? (17) 

Naprzeciwko opery przez całą komuną była taka mała knajpka należąca do Orbisu, nazywana Małą Ciotką,
Orbisówką, Ciotlandem, albo - przez przejezdnych - Ciociobarem. (40) 

Ponieważ miała aż trzy serca, starczało jej [Matce Joannie od Pedałów - P.R.] na matkowanie również
cinkciarzom mieszkającym po przeciwnej stronie w kawiarni hotelu Monopol. (46) 

No więc Łucja Kąpielowa przez cała komuną mieszkała tam, nad rzeźnikiem, na głównej ulicy, gdzie jest teraz
knajpa "Zielony Kogut". (72) 

On patrzy na mnie, jak na ostatnią kurwą, jakbym pod dworzec na Gwarną chodziła. Zresztą - przecież
chodzą. Kurwą ci jestem nie lada... (14) 
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Na jednym ze zdjęć przedwojennego Wrocławia widać Plac Polski i elegancki, rzeźbiony wychodek w miejscu
dzisiejszego okrąglaka. (30) 

Otóż jedna znana Aktorka przez całą komuną uczyła się roli na pikiecie w parku. Na ławce. To fani tam do
niej przychodzili, o autografy ją prosili, ona dawała, pytały ją cioty, czego się akurat uczy, same też się uczyły
i potem się przeginały na górce. Bo na górce była wtenczas taka komunistyczna muszla koncertowa, dla ciot
idealny wynalazek. (113) 

Na pikiecie stawały po obu stronach drogi pod Panoramą Racławicką i czatowały na samochodziarzy, by
potem opowiadać o nich niestworzone historie. (39) 

Te Koszary na Koszarowej, to się nazywało: Komendantura. Mówiło się: 
- Idziemy pod komendanturą. Bo jeszcze inne były, na Krzykach... (25) 

Ale że Patrycja wobec mnie nie ma czystego sumienia, to z daleka mnie widząc, za McDonald'sa się chowa i
zza niego wyziera. (264) 

80 / 83

http://interalia.org.pl/pozycje/1194044785-825/duze/13.jpg
http://interalia.org.pl/pozycje/1194044785-825/duze/14.jpg
http://interalia.org.pl/pozycje/1194044785-825/duze/15.jpg
http://interalia.org.pl/pozycje/1194044785-825/duze/16.jpg
http://interalia.org.pl/pozycje/1194044785-825/duze/17.jpg
http://interalia.org.pl/pozycje/1194044785-825/duze/18.jpg
http://interalia.org.pl/pozycje/1194044785-825/duze/19.jpg


Gdy ją [Rolką -P.R.] już przyjmą na ten fakultet [Papieski], świętą ja obwołają, jak nic! A ona na pikiecie była
pierwsza! I w saunie i jeszcze się mnie dziś pytała: 
- Byłaś w tej saunie na Zelwerowicza? (99) 

Blaszak, blaszanka, okrąglak, kipisz przez piąćdziesiąt lat był dla pedałów czymś w rodzaju dzisiejszego
centrum handlowego dla klasy średniej. (27) 

Ożywają w nocy. Wtedy też lepiej widzą, w dzieł noszą ciemne okulary w brzydkich, złotych oprawkach, z
targu. Kiedy całymi nocami włóczą się po Wzgórzu Polskim, po parkach, gdy penetrują dworcowe ławki pełne
łpiących żołnierzy, pijaków, narkomanów, swoimi wydłużonymi od ciągłego wąszenia nosami zaglądają do
okrągłych, blaszanych szaletów, wtedy każdy majaczący z daleka przechodzieł budzi dreszczyk nadziei - to
on! (55) 

Wszystkie cytaty pochodzą z książki Michała Witkowskiego "Lubiewo", wydawnictwo korporacja ha!art,
Krakow 2005, wydanie II 

koncepcja i zdjęcia:
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recenzja: Sexuality and Gender in Postcommunist Eastern Europe and Russia
Robert Kulpa 

For some time, there has been a great need for books about sexuality and gender in our region. And by “our
region” I mean Central and East Europe. This specification of geo-political terms is important, as the usage of
these categorizations is often slightly different in countries within this region compared to within Western
communities. We have all probably become used to the fact that there is no such thing as “Central Europe”.
There are Slavonic issues and Balkan issues, but the division which is set up outside the region is clear:
Eastern Europe and Southern Europe, the Balkans, juxtaposed against Western Europe. 

For some observers it may be an acceptable division, but it is considered differently inside the region. If
someone stated that “Poland is an Eastern European country” in a discussion with a Pole, I would not want
to be in their shoes. Worse still, would be making such a statement to a Pole when in Poland. The outburst of
anger and emotions in response to such an idea can indeed be surprising. It is questionable as to why we
Poles (although I am not sure, after the recent elections, if I am or want to be a member of this nation any
more), always emphasize that Poland is a Central European country so ferociously. Why is the East a place
just a bit more to the right on the map, where the Ukraine, Belarus and Russia are? Is it because of our
national complex of being the “poorer brother” of the West (which is by definition better than the East, which
we look down on)? Is it because we feel that being a “Western” country means being a “better” (in whatever
dimension) country? While not necessarily reasonable, this might suggest that our national mythology needs
to resolve some internal problems of national identity first, before we become able to take part in a more
open international political debate. However, there might be another reason behind such national attitudes.
What if Poland truly is a Central European country, balancing between west and east, democracy and
authoritarianism, innovation and tradition, transformation and stagnation? 

It is not necessarily important to make one final choice, to debate artificially created options, that restrict us
to just two possibilities. Each of the aforementioned factors, as well as many others, play an important role in
the formation of an attitude; in creating a rage and fear of being categorised as an Eastern country. 

Moreover, it is not just Polish attitudes that should be scrutinised. The western mode of using the terms is as
important, if not even more so. Dualisms are specific to a wider scope of cultures, and they are particularly
strong and effective when seeded in the ground of patriarchal societies. The West has its own sins of dividing
world between the good and the bad, as they did in political terms: “We, the West” vs. “They, the
communists”. After 1989 and the fall of the Iron Curtain, the reality changed. But has it transformed
significantly enough to dissolve the older divisions? Does the new nomenclature of “post-communist
countries” and “East Europeans” bring in a new order of words or is it just a new name for old power
relations? Although interesting, these questions need a separate overview and detailed analysis, which is not
a primary aim of this text. It may be useful for those who would are interested in this subject, to read the
book “Sexuality and Gender in Postcommunist Eastern Europe and Russia”. 

One might ask how the subjects of national identity and nations facing EU enlargement are connected to
gender and sexuality, the most personal and intimate dimensions of one’s being. Even if we are familiar with
the development of the feminist movement and its success in challenging social thinking, proving that the
private spheres of our lives are as political as anything else concerning the public dimension, the link may still
look unclear or imprecise. Let’s then simply say that by proliferating our knowledge on those two dimensions
of life, we create an awareness of the important processes in the region. Such an awareness should
encourage better understanding of such phenomena as national identity formation. The book also offers
something else, which cannot be simply underestimated or forgotten. A rich and empirically supported data
about the various dimensions of social life in the region, is definitely one of the best aspects of the book.
Wide and well-documented sources enable and support further reading – an extremely important feature
when considering the probable readers: western academics, activists or social workers. I would suggest that
this book is also important for readers in the region, as we do not possess as good a knowledge about our
neighbours, as we do about French or Anglo-Saxon cultures and histories. Moreover, if we agree that Poles
almost totally neglect the Balkans and Central-Southern Europe and exclude them from socio-political
interests, we will find “Sexuality and Gender in Postcommunist Eastern Europe and Russia” one of the crucial
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books to discontinue this poor knowledge. 

Let’s then look into the contents of this book and consider in detail what it offers. The book consists of four
parts. The first one is entitled “Postcommunist constructions of gender and sexuality”, and with such a title it
fires up great expectations. Four chapters discuss cases of social formation under the transition process
through lenses of gender, the labour market, sexuality and civil rights in Serbia, Romania, Yugoslavia and
Croatia. Of those four, and in fact of all the articles in the book, only Kevin Moss’ “From Sworn Virgins to
Transvestite Prostitutes” concerns films, thus art. As such, it is a complete mystery for me why this text
found its place in this compilation. The other fifteen texts are based on sociology, psychology, economic and
political science. Even if Moss’s essay shows an element of “performing gender and sexuality” in Yugoslavia,
the editors should stick to the more obvious and coherent methodological approach that dominates the book.
It is not clear if the aim of this essay was to present four new developing ways of social life in the aspects of
gender and sexuality. If that was the aim, it is not convincing, especially since the second part “Sexual
politics and sexual identities” seems to consist of some text that could been placed within the first part. 

The second part seems to be more structured and coherent, as it is purely dedicated to description of politics
of identity. I was interested in Tatjana Greif’s “The Social Status of Lesbian Women in Slovenia in the 1990s”
because I find it useful and interesting to know more about this country. Slovenia is in many ways the most
developed of all post-soviet countries, considering its ability to cope with a new, pan-European, stance on
values and ethics, but still, as author argues, lags far behind what we would like to see in terms of its
adherence to the “norm”. Despite the focus on Slovenia, readers will find out in this chapter more about
Russia, will continue to scrutinise Serbia and come across Belarus. 

Chapters ten to twelve paint the sad picture of Russia as they all refer to new economies, the sex industry
and trafficking women as one of the main factors and effects of the transition from totalitarian communism
into authoritarian rule of Yeltsin and Putin. 

The last part of the book is based on a comparative study of empirical cases conducted in Slovakia, Estonia,
Finland, Russia, Czech Republic, Bulgaria, Poland, Yugoslavia, Croatia and Slovenia. This diversity is mostly
achieved by the comparative work of Ivan Bernik and Valentina Hlebec, who describe the “first time”
experiences of adolescent youths in most of these countries. It is also the only text referring in any way to
Poland. Here is the place for another word of critique for the editors. The lack of information about some
countries is very clear and the explanation of it is not very convincing. In the preface we can find information
that the book is an outcome of the conference that took place in Dubrovnik, 2001 (thus it would be
understandable why there is no text about some countries, simply because there was no participants willing
to scrutinise the area). But it is also said that the content of it was enlarged by ordering a few other texts. If
this is the case, it is surprising that the editors haven’t thought about the particular countries missing in this
volume. 

Summing up, “Sexual politics and sexual identities” is a valuable and important publication. Although the
book could be better constructed, it covers a wide angle of aspects concerning gender and sexuality issues in
Russia and some of the Eastern European countries. It is “must have” for all those who are interested in the
region, as it dismantles the old taboos and socially stigmatised parts of our own lives. Being outrageous and
frank (Poland has had already its own lesson it this subject), is a crucial position that we have to recognise
and appreciate. Otherwise, we will be nothing but a reification of those powers that so effectively gag our
mouths with “Christian values”, “family roots” and trying to force us to believe that there is only one sign
under which we can be Poles.
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