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cze�nie niezwykle odporna na odmiennie formu³owane filozofie ró¿nicy. Na my�l
przychodz¹ dokonania Michela Henry, Claude�a Bruaire, Rémi Brague�a, Jeana-
-Louis Chrétiena, Francis Jacques�a czy Jean-Yves Lacoste�a.

Warto tak¿e zaakcentowaæ znaczenie badañ historyczno-filozoficznych
o tyle, o ile dotykaj¹ zupe³nie bezpo�rednio francuskiej wspó³czesno�ci. Od ksi¹¿ki-
-diagnozy postawionej przez Vincent Descombesa zakorzeni³ siê pogl¹d o he-
glowskiej skazie wy¿³obionej na my�li francuskiej. Skazie, któr¹ zainicjowa³o hete-
rodoksyjne nauczanie Alexandre Kojève�a. W tym wzglêdzie trudno pomin¹æ
milczeniem rezultaty badañ translatorsko-rekonstrukcyjnych prowadzonych przez
Jean-Pierre Labarrière�a i Gwendoline Jarczyk. W g³êbszym wymiarze jeszcze
przednowo¿ytnych i nowo¿ytnych sporów o metafizykê prace Jean-François
Courtine�a czy Olivier Boulnois pozwalaj¹ lepiej zrozumieæ genezê wspó³cze-
snych, nierzadko niesprawiedliwych i uproszczonych odniesieñ do klasycznie ro-
zumianej filozofii pierwszej. Pewnie minie jeszcze trochê czasu zanim ulegnie
przemodelowaniu spojrzenie na francusk¹ specyfikê w przyswojeniu my�li
heglowskiej oraz odnowi¹ siê pytania wokó³ metafizycznych wymiarów filozofo-
wania.

Ksi¹¿ka Ian Jamesa zas³uguje na uwagê jako jeden z pierwszych g³osów
doszukuj¹cych siê elementów nowych oraz nowatorskich w my�li francuskiej
z prze³omu wieków. Mo¿na ¿ywiæ nadziejê i ¿yczyæ autorowi, by kolejne wydania
ksi¹¿ki by³y poszerzone o nowe uzupe³nienia tematyczne oraz autorskie.

KS. ZDZIS£AW KUNICKI

Gabriele Kuby, Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolno�ci
w imiê wolno�ci, t³um. Dorota Jankowska, Wydawnictwo Homo Dei,
Kraków 2013, ss. 419.

Kolejna ksi¹¿ka Gabriele Kuby1, niemieckiej autorki, felietonistki, socjologa
z wykszta³cenia, znanej z ciêtych ripost i jednoznacznych, niepoprawnych poli-
tycznie wypowiedzi, obserwatorki wspó³czesno�ci z zami³owania, zawiera
wszystko, co jej wielbiciele ceni¹, a co u jej krytyków wywo³uje gwa³town¹

1 Do najbardziej znanych publikacji autorki nale¿¹ takie pozycje, jak: Verstaatlichung der Erzie-

hung � Auf dem Weg zum neuen Gender-Menschen, 2007, Jakob und Esau � oder die krummen Wege

Gottes zum Frieden, 2011, a tak¿e przet³umaczone na jêzyk polski: Harry Potter � gut oder böse?,
2003 (Harry Potter � dobry czy z³y?, 2006), Aufbruch zur Liebe. Für junge Leute, die Zukunft wollen,
2003 (Zryw ku mi³o�ci. Dla m³odych ludzi, którzy chc¹ mieæ przysz³o�æ, 2007), Die Genderrevolution.

Relativismus in Aktion, 2006 (Rewolucja genderowa. Nowa ideologia seksualno�ci, 2007) czy te¿ Only

you � gib der Liebe eine Chance, 2009 (Only you � daj szansê mi³o�ci, 2012).
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irytacjê. Kuby nigdy nie dobiera³a eleganckich s³ów i g³adkich okre�leñ do zja-
wisk, które ocenia³a jako niemoralne, a zatem destrukcyjne, czy wrêcz spo³ecznie
niebezpieczne. Równie¿ ta ksi¹¿ka, na któr¹ sk³ada siê piêtna�cie bloków tema-
tycznych, pe³na jest jednoznacznych ocen. Trudno jednak zarzuciæ autorce nierze-
telno�æ: Kuby nie tylko komentuje, ale pozwala przemówiæ faktom. Ksi¹¿ka jest
bardzo dobrze udokumentowana, a znaczna jej czê�æ zawiera komentarz do publi-
kowanych tekstów, czy to oficjalnych dokumentów, jak te¿ wypowiedzi wa¿nych
i wp³ywowych uczestników tocz¹cego siê aktualnie dyskursu. To, ¿e nie mamy tu
do czynienia ze spokojn¹ narracj¹ wynika jednak nie tylko z wojowniczego cha-
rakteru autorki, ale jest bezpo�redni¹ konsekwencj¹ tematu, jaki jest poruszany
� chodzi o kulturowo-polityczny ruch, którego deklarowanym celem jest ca³kowi-
ta zmiana aksjologicznych podstaw cywilizacji euroatlantyckiej. Centraln¹ tez¹
ksi¹¿ki, popart¹ rozleg³ymi analizami dokumentów i wypowiedzi, jest wskazanie
na globalny zasiêg i totalitarny rys dokonuj¹cej siê w ramach propagowania idei
gender rewolucji obyczajowej.

W pierwszych rozdzia³ach Gabriele Kuby ods³ania ideowe korzenie global-
nej rewolucji seksualnej. Autorka prezentuje co� w rodzaju krótkiego leksykonu
postaci, których idee i ¿¹dania, po³¹czone z instrumentami politycznymi oraz odpo-
wiednimi warunkami spo³ecznymi, stopniowo doprowadzaj¹ do erozji aksjologicz-
nych fundamentów cywilizacji zachodniej. Czytelnik na podstawie wielu szczegó-
³ów biograficznych postrzega takich luminarzy przemian obyczajowych, jak np.
Margret Sanger, Alfred Kinsey czy Simone de Beauvoir w bardziej krytycznym
�wietle, ni¿ je ukazuje literatura feministyczna.

Szczególn¹ uwagê autorka przywi¹zuje do analizy rozwojowi idei femini-
stycznych w kierunku idei gender, któr¹ mo¿na okre�liæ nie tylko jako radykaliza-
cjê feminizmu, ale w pewnym sensie jako jego zaprzeczenie, zmierzaj¹ce ku
totalnemu rozmyciu i relatywizacji jakichkolwiek podstaw to¿samo�ci seksualnej
poza niczym nieskrepowan¹ wolno�ci¹ pojedynczego podmiotu. To w jego gestii
le¿y okre�lanie w³asnej to¿samo�ci seksualnej (i jej zmiana, je�li zaistnieje takie
pragnienie), natomiast spo³eczeñstwo powinno nie tylko zaakceptowaæ wybór
jednostki, ale tak zmodyfikowaæ swoj¹ strukturê, a wiêc prawo, obyczaje i spo-
³eczn¹ komunikacjê, aby stworzyæ miejsce na wszystkie tego typu indywidualne
�narracje�. Tym, co ró¿ni genderyzm od innych pojawiaj¹cych siê od czasu do
czasu idei i dyskursów kulturowych jest jego totalne roszczenie. Wed³ug deklara-
cji protagonistów genderyzmu, które Kuby przytacza i komentuje w obszernych
fragmentach, zmiana kulturowa ma byæ rewolucj¹ typu �top � down�. Celem nie
jest zatem zainicjowanie ogólnospo³ecznej dyskusji, której efektem bêd¹ byæ mo¿e
zmiany kulturowe i postêpuj¹ca z nimi w parze modyfikacja prawa. Chodzi raczej
o wymuszenie zaprogramowanych przez elity zmian za pomoc¹ wszystkich do-
stêpnych instrumentów, pocz¹wszy od medialnych kampanii a¿ po narzucone
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przez organizacje miêdzynarodowe modyfikacje prawa, dostosowuj¹cego jego
kszta³t do rzekomo ogólnie przyjêtych standardów. Mówimy zatem o swoistej
�genderyzacji� spo³eczeñstwa. W poprzedzaj¹cym rozwa¿ania autorki s³owie
wprowadzaj¹cym znany nestor niemieckiej filozofii Robert Spaemann stwierdza
nie bez racji: tym, co w wyniku tej reedukacji spo³eczeñstw �wiata ma zostaæ
wyeliminowane z ludzkich umys³ów, jest w³a�ciwy dla cz³owieka od tysi¹cleci
zwyczaj rozró¿niania mê¿czyzn i kobiet.

Szerokie spo³eczno-polityczne t³o programu genderyzacji spo³eczeñstw Ga-
briele Kuby ods³ania w rozdzia³ach IV i VI, prezentuj¹c intensywne propagowa-
nie ideologii gender na forum Unii Europejskiej oraz Organizacji Narodów Zjed-
noczonych. Czê�æ swoich rozwa¿añ autorka po�wiêca tak¿e kwestii pornografii
(rozdzia³ IX) oraz praktyce zwi¹zków jednop³ciowych (rozdzia³ X).

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje rozdzia³ V, który Kuby po�wiêca tzw. Zasa-

dom Yogyakarty2. Dokument ten, uchwalony w indonezyjskim mie�cie Yog-
yakarta w listopadzie 2006 r. przez �miêdzynarodowy panel ekspertów w zakresie
praw cz³owieka oraz orientacji seksualnej i to¿samo�ci p³ciowej�, zawiera zbiór
29 zasad, które okre�laj¹ roszczenia pod adresem rz¹dów krajów ca³ego �wiata.
Poprzez oparcie na schemacie fundamentalnych praw cz³owieka oraz ich cyto-
wanie odnosi siê wra¿enie, ¿e mamy do czynienia z oczywistymi implikacjami
i �dalszym rozwojem� tych praw. Jednak uwa¿niejsza lektura sprawia, ¿e ca³y
katalog stwarza wra¿enie nie tyle ochrony praw cz³owieka, ile próby miêdzynaro-
dowej legitymizacji i wymuszenia przywilejów ma³ej grupy interesów. Sygnatariusze
podchodz¹ do znanych do tej pory praw cz³owieka kreatywnie, zgodnie zreszt¹
z Zasad¹ 27, wed³ug której ka¿dy ma mieæ �prawo do definiowania i omawiania
nowych standardów w zakresie praw cz³owieka oraz starañ o ich akceptacjê�.
Owe �nowe standardy� oznaczaj¹ w tym wypadku listê uprawnieñ i postulatów,
neguj¹cych w pewnych zakresach wszelkie pierwotne katalogi praw cz³owieka,
jak np. Powszechn¹ Deklaracjê Praw Cz³owieka z 1948 r. Wystarczy spojrzeæ na
Zasadê 21, w której uznaje siê wprawdzie prawo do wolno�ci sumienia i religii,
podkre�laj¹c jednak od razu, ¿e nie mo¿e byæ ono przywo³ywane przez pañstwo
�jako uzasadnienie dla przepisów prawnych, programów b¹d� praktyk, które po-
zbawiaj¹ równej ochrony prawnej, lub dyskryminuj¹, ze wzglêdu na orientacjê
seksualn¹ lub to¿samo�æ p³ciow¹�.

Kluczowe dla rozumienia ca³ego katalogu s¹ zawarte w preambule defini-
cje. Jak zaznacza Kuby, w definicji orientacji seksualnej (sexual orientation),
okre�lonej jako zdolno�æ �ka¿dej osoby do rozwiniêcia g³êbokiego uczuciowego,

2 Tekst oryginalny: http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf (25 II 2013). T³u-
maczenie polskie w: R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski (red.), Orientacja seksualna i to¿samo�æ p³cio-

wa � aspekty prawne i spo³eczne, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2009. R. Wieruszewski
nale¿y do grona sygnatariuszy Zasad Yogyakarty.
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emocjonalnego i seksualnego poci¹gu oraz intymnych i seksualnych zwi¹zków
z osobami innej p³ci lub tej samej p³ci lub ró¿nych p³ci�, mieszcz¹ siê nie tylko
relacje homo- i biseksualne, ale tak¿e wszelkie inne: pedofilskie3, kazirodcze
i poligamiczne. W definicji to¿samo�ci p³ciowej (gender identity), definiowanej
jako �g³êboko odczuwane wewnêtrzne i indywidualne do�wiadczenie p³ci spo³ecz-
nej, która mo¿e lub nie odpowiadaæ p³ci okre�lonej przy urodzeniu� zawarte jest
od razu prawo do modyfikacji wygl¹du zewnêtrznego lub funkcji biologicznych
�metodami medycznymi, chirurgicznymi lub innymi�, a zatem bagatelizowana jest
p³eæ biologiczna. Gabriele Kuby wskazuje na tkwi¹ce w takich definicjach aporie.
Skoro, jak zapisano w Zasadzie 3, �orientacja seksualna i to¿samo�æ p³ciowa
ka¿dej osoby jest integraln¹ czê�ci¹ ich osobowo�ci i jednym z bardziej podstawo-
wych aspektów samookre�lenia siê, godno�ci i wolno�ci�, to jak pogodziæ to
z postulatem samodzielnego ich definiowania, a wiêc tak¿e zmiany przez jednostkê?

Ka¿da z Zasad Yogyakarty wprowadzona zostaje roszczeniem: �Pañstwa
powinny...�, po czym wymienione zostaj¹ dzia³ania dotycz¹ce wszystkich pozio-
mów: spo³ecznego, edukacyjnego, obyczajowego, kulturowego, ale tak¿e prawne-
go � w tym równie¿ konstytucyjnego � oraz administracyjnego i s¹dowego, które
maj¹ zostaæ dostosowane do ¿¹dañ sygnatariuszy. Ju¿ Zasada 2 potwierdza
totalny charakter ¿¹dañ: zakaz dyskryminacji ze wzglêdu na wybran¹ orientacjê
seksualn¹ (któr¹ to dyskryminacj¹ mo¿e byæ tak¿e dokonywanie jakichkolwiek
rozró¿nieñ) ma zostaæ zachowany nawet wtedy, gdy mia³by godziæ w inne prawa
cz³owieka. Tym samym prawa zwi¹zane z to¿samo�ci¹ p³ciow¹ postawione zo-
staj¹ na szczycie kodeksu praw cz³owieka (pojêcia �orientacja seksualna� oraz
�to¿samo�æ p³ciowa� powtarzane s¹ jak mantra w ka¿dym punkcie poszczegól-
nych zasad) i maj¹ stanowiæ swoisty klucz hermeneutyczny do implementacji
wszystkich innych praw cz³owieka. W�ród postulatów nie mo¿e zabrakn¹æ tak¿e
redefinicji pojêcia rodziny. W ramach Zasady 24 (jak te¿ w kilku innych) prokla-
mowane zostaje prawo do za³o¿enia rodziny (z zaznaczeniem, ¿e istnieje wiele jej
form), niezale¿nie od orientacji seksualnej. Z racji naturalnej niezdolno�ci do pro-
kreacji w niektórych zwi¹zkach, uznawanych w ramach takiej opcji za rodzinê, od
razu pojawia siê roszczenie dostêpu do adopcji oraz wspomaganej prokreacji.
Gabriele Kuby zwraca szczególn¹ uwagê na postulat, �by orientacja seksualna
lub to¿samo�æ p³ciowa dziecka lub któregokolwiek cz³onka rodziny lub ¿adnej
innej osoby nie mog³a byæ uznawana jako sprzeczna z dobrem [dziecka]�. Ozna-
cza to, ¿e nikomu nie bêdzie wolno przeciwstawiaæ siê adopcji dzieci przez pary
homoseksualne. Zbiór postulatów zawartych w Zasadzie 16 obejmuje nie tylko
postulat do równego dostêpu do edukacji bez wzglêdu na orientacjê seksualna, ale

3 Jedynym ograniczeniem mo¿e tu byæ zawarte w Zasadzie 6 stwierdzenie o prawie do podejmo-
wania stosunków miêdzyludzkich, �w³¹czaj¹c dobrowoln¹ aktywno�æ seksualn¹ miêdzy osobami powy¿ej
wieku przyzwolenia na stosunki p³ciowe�.
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tak¿e roszczenie takiego przemodelowania programów edukacyjnych, by uczy³y
tolerancji w stosunku do ró¿nych orientacji seksualnych i to¿samo�ci p³ciowych.

Sprzeciw wobec Zasad Yogyakarty ma byæ kryminalizowany. W ramach
Zasady 18 stwierdza siê, ¿e �pomimo opinii, które temu przecz¹, orientacja
seksualna i to¿samo�æ p³ciowa osoby nie s¹, same w sobie, chorobami i nie mog¹
byæ poddawane leczeniu, opiece zdrowotnej czy powstrzymywane�. Okre�lenie
homo- czy transseksualizmu jako zaburzenia psychoseksualnego mo¿e zostaæ
zatem potraktowane jako niedopuszczalne czynienie ró¿nic, a wiêc poni¿anie ze
wzglêdu na orientacjê seksualn¹ i za mowê nienawi�ci, a samo sugerowanie
mo¿liwo�ci terapii � za formê przemocy.

Stosunkowo ma³o znany tekst, jakim s¹ Zasady Yogyakarty mo¿na by
uznaæ za manifest skrajnej grupy aktywistów, gdyby nie szeroki wp³yw �wiatowe-
go lobby genderowego w gremiach miêdzynarodowych, a co za tym idzie
� znacz¹cy nacisk na decyzje podejmowane na tych szczeblach. Kuby przytacza
liczby i fakty wskazuj¹ce na znaczne �rodki finansowe, jakimi Unia Europejska
oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych dotuje organizacje genderowe na ca-
³ym �wiecie. To w³a�nie te miêdzynarodowe gremia zapewniaj¹ wra¿enie repre-
zentatywno�ci organizacjom, które nie maj¹ ¿adnej demokratycznej legitymizacji.
Trudno siê zatem dziwiæ istnieniu i promowaniu obowi¹zkowych programów
szkolnych i przedszkolnych, których celem jest wczesna seksualizacja dzieci (roz-
dzia³ XII). W rozdziale XIV Gabriele Kuby przytacza konkretne przypadki prze-
�ladowania i dyskryminacji osób sprzeciwiaj¹cych siê roszczeniom ideologii gen-
derowej. Lista obejmuje zarówno specjalistów, którzy zajmuj¹ siê terapi¹
zg³aszaj¹cych siê do nich dobrowolnie homoseksualistów, rodziców, którzy nie
zgadzaj¹ siê na wczesn¹ seksualizacjê dzieci w ramach szkolnych programów
wychowania seksualnego, jak te¿ naukowców, deklaruj¹cych sprzeciw wobec
perspektywy genderowej. Kuby nie ma w¹tpliwo�ci: eksperyment przewarto�cio-
wania podstawowych warto�ci w ramach rewolucji seksualnej nie jest jedynie
akademick¹ fanaberi¹, ale ze wzglêdu na swój totalitarny wymiar � zagro¿e-
niem prowadz¹cym do zniweczenia wolno�ci i to absurdalnie � w imiê wolno-
�ci. Ksi¹¿ka Kuby mo¿e irytowaæ z racji miejscami wojowniczego tonu, jednak
nie sposób przej�æ obojêtnie wobec nagromadzonych przez ni¹ faktów i przepro-
wadzonych analiz.

Z recenzenckiego obowi¹zku nale¿y jeszcze wskazaæ na s³abe strony oma-
wianej pozycji. W miarê zapoznawania siê z tre�ci¹ uwa¿ny czytelnik dostrze¿e,
¿e ca³y szereg motywów siê powtarza. Niektóre fakty s¹ przywo³ywane wielo-
krotnie. Odnosi siê wra¿enie, ¿e ksi¹¿ka jest zbiorem samodzielnych tekstów,
które uprzednio powsta³y oddzielnie i wtórnie zosta³y zebrane. Sam ten fakt
trudno uznaæ za zarzut, jednak pewna praca redakcyjna, dziêki której uda³oby siê
zredukowaæ ilo�æ powtórzeñ wysz³aby ksi¹¿ce na pewno na dobre. Teolog zwróci
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zapewne równie¿ krytyczn¹ uwagê na fragmenty zawieraj¹ce analizy egzege-
tyczno-teologiczne (rozdzia³ XI). Gabriele Kuby nie jest teologiem, co jest miej-
scami widoczne. Wprawdzie w jej teologicznych analizach trudno by dostrzec
oczywiste b³êdy czy powa¿ne nie�cis³o�ci teologiczne, to jednak nie sposób nie
zauwa¿yæ uproszczeñ i zbyt po�piesznej harmonizacji teologicznych twierdzeñ
i hipotez. Autorka wcale jednak nie pretenduje do bycia autorytetem w tej mate-
rii. Na kartach swojej ksi¹¿ki prezentuje siê jako osoba �wiadomie wierz¹ca,
która domaga siê przynale¿nej sobie przestrzeni do tego, by móc bez przeszkód
korzystaæ z wolno�ci wypowiedzi, a jednocze�nie pragnie swoim zaanga¿owa-
niem zapobiec totalnemu rozk³adowi aksjologicznych fundamentów cywilizacji
zachodniej.

�wiadoma tego, ¿e zgromadzone przez ni¹ fakty oraz wyra¿one oceny
i opinie mog¹ byæ deprymuj¹ce, Gabriele Kuby koñczy swoj¹ ksi¹¿kê wyznaniem
nadziei na to, ¿e prawdziwe warto�ci oka¿¹ siê silniejsze ni¿ globalny plan ich
zniszczenia. Zwraca siê jednocze�nie do czytelnika z zaproszeniem do wspó³pra-
cy, proponuj¹c katalog najistotniejszych spraw, w których realizacjê trzeba siê
zaanga¿owaæ: zniesienie pañstwowego wsparcia dla promowania ideologii gender,
sprzeciw wobec promocji zwi¹zków jednop³ciowych i prawa adoptowania przez
nich dzieci, sprzeciw wobec wprowadzenia do katalogu kryteriów dyskryminacji
w ustawodawstwie kryterium �to¿samo�ci seksualnej�, sprzeciw wobec przymu-
sowej seksualizacji dzieci i m³odzie¿y oraz poparcie ogólnoeuropejskiej kampanii
przeciwko pornografii. Jedno z ostatnich zdañ ksi¹¿ki Gabriele Kuby mo¿e byæ
uznane za jej ¿yciowe motto, któremu pozostaje wierna od lat i które zmusza do
my�lenia: �Najwy¿szy ju¿ czas przerwaæ spiralê milczenia� (s. 422).

KS. MARIAN MACHINEK MSF


