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Co to jest i czemu służy 

polityka seksualna 

Grzegorz Strzemecki 



Karambol 11 samochodów na A4, Polska.  
4 ofiary śmiertelne, 13 rannych. 

Tragiczny karambol 56 samochodów w  prowincji Shanxi w 
Chinach;  17 ofiar śmiertelnych, 37  rannych. 

Karambol 40 samochodów na Long Island Expressway, USA;   
1 ofiara śmiertelna,  33 ranne, w tym dwie bardzo ciężko. 

Gigantyczny karambol 100 samochodów w hrabstwie 
Kent, w Wielkiej Brytanii.  Na szczęście nikt nie zginął. 



https://www.cdc.gov/ 

Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) – agencja rządu 
federalnego USA wchodząca w skład Departamentu Zdrowia i 
Opieki Społecznej.  Merytorycznie zorganizowana jest w 25 
centrów, instytutów i biur, z oddziałami w różnych stanach USA. 
CDC Zatrudniają ok 15 tys. Pracowników;  roczny budżet (2018 r) 
wyniósł 11,1 mld dolarów. 

Główna siedziba CDC w Atlancie, Georgia 

https://www.cdc.gov/mmwr/pdf/ss/ss6007.pdf http://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/ss/pdfs/
ss6509.pdf 

https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/
pdf/2017/ss6708.pdf 

Ukazały się  3 raporty CDC pod zbliżonymi/łączonymi tytułami:  Tożsamość seksualna, płeć kontaktów 
seksualnych i ryzykowne dla zdrowia zachowania wśród uczniów  klas 9-12 oraz Badanie 
ryzykownych zachowań młodzieży. Obejmowały  kolejno lata:  2001-2009;     2015;     2017. 

Autorytatywne źródło danych 

https://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/mmwr/pdf/ss/ss6007.pdf
http://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/ss/pdfs/ss6509.pdf
http://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/ss/pdfs/ss6509.pdf
https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/pdf/2017/ss6708.pdf
https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/pdf/2017/ss6708.pdf


Tożsamość płciowa młodzieży 14-18 lat  
 (klasy 9-12) w 5 stanach: Delaware, 
Maine, Massachusetts, Rhode Island, 
Vermont - łącznie 
Wg danych z kolejnych raportów Youth Risk Behavior 
Surveillance – USA, opracowanych przez CDC (Centers for 
Decease Control and Prevention) Departamentu Zdrowia USA 
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tylko ta sama płeć
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Łącznie przebadanych  
38201 młodych ludzi 

Płeć kontaktów seksualnych młodzieży w wieku  
14-18 lat (klasy 9-12) 6 stanach USA: Connecticut, 
Delaware, Maine, Massachusetts, Rhode Island, 
Vermont - łącznie (aktywni seksualnie = 100%).  Wg 
raportów Youth Risk Behavior Surveillance – USA  za 2001-
2009, 2015 i 2017  opracowanych przez CDC (Centers for 
Decease Control and Prevention) Departamentu Zdrowia USA 

Młodzież  podejmująca 
kontakty nie-heteroseksualne 
(homo- lub bi-seksualne);  
100% - aktywni seksualnie 
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Młodzież nie-heteroseksualna lub 
niepewna swojej seksualności  (łącznie). 
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4,3% 3,2% 2001-2009  
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Łącznie przebadanych  
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Łącznie przebadanych 
 7089 młodych ludzi 

Łącznie przebadanych  
7340 młodych ludzi 

8,9% 

14,9% 
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Tożsamość płciowa młodzieży 14-18 lat  
 (klasy 9-12). New York City. 
Wg danych z kolejnych raportów Youth Risk Behavior Surveillance – 
USA, opracowanych przez CDC (Centers for Decease Control and 
Prevention) Departamentu Zdrowia USA 

Jeśli ktoś uważa, że to tylko coming-outy osób wcześniej 
ukrywających swoją tożsamość to znaczy, że powinniśmy 
całkowicie zmienić nasze wyobrażenie o biologii, i to nie 
tylko o biologii człowieka. 



Płeć kontaktów seksualnych młodzieży w wieku 14-18 lat (klasy 9-12) w USA i 
dwóch wybranych miastach USA (aktywni seksualnie = 100%).  Wg danych z 
raportu Youth Risk Behavior Surveillance – USA  za 2017 r. opracowanego przez CDC (Centers 
for Decease Control and Prevention) Departamentu Zdrowia USA 
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Młodzież  podejmująca stosunki nie-
heteroseksualne (homo- lub bi-seksualne);  

UWAGA:  za 100% przyjęto osoby 
aktywne seksualnie 

13,3% 

19,3% 

25% 

2017 r. 

Łącznie przebadanych  
11313 młodych ludzi 

Łącznie przebadanych  
7956 młodych ludzi 

Łącznie przebadanych  
583 młodych ludzi 

Tak to się przekłada na praktykę. Średnio w 
USA i w najbardziej postępowych miejscach. 



Obserwujemy fundamentalne/drastyczne zmiany: 
- tożsamości płciowej; 
- zachowań seksualnych. 
 
    Czy jest to „coming out” – ujawnianie ukrytych, naturalnych 

skłonności, jako skutek zmniejszenia dyskryminacji osób o 
nienormatywnych seksualnościach? Wtedy powinniśmy zmienić 
nasze wyobrażenie o biologii. 

    Czy jest to skutek działań mających na celu zmianę zachowań 

seksualnych i tożsamości płciowej? (Czyli mówiąc wprost: zaburzenie 
seksualności) 
      Czy jednak w ogóle ktoś może stawiać sobie takie cele i do nich 
dążyć?  
 



Skrypty seksualne  = wzorce zachowań seksualnych wytworzone przez kulturę  

Polityka seksualna – działania nastawione na zmianę wzorców zachowań seksualnych. 

Jacek Kochanowski - socjolog i filozof, 
publicysta, najwybitniejszy polski teoretyk queer.  Zajmuje 
się problematyką dyskryminacji LGBT  i kobiet. Członek 
Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania dyskryminacji na 
UW w latach 2008 -2016 (dwie kadencje). 

Faktycznie istnieje program zmiany zachowań seksualnych i seksualnej tożsamości.  



Judith Butler - twórczyni 
teorii queer , działaczka i 
czołowa światowa ideolog 
ruchu LGBTQ, ikona 
lewicowego feminizmu 

Subversion of Identity = obalenie tożsamości 
(subversion – działalność wywrotowa, obalenie)    
Obalenie (zniszczenie) tożsamości – ideologiczny cel 

Uwaga:  polskie tłumaczenie 
ukrywa cel obalenia tożsamości. 

Gender Trouble/Uwikłani w płeć to fundamentelne dzieło studiów gender i queer, 
podstawa praktykowanej obecnie  tzw. polityki i edukacji antydyskryminacyjnej.   

Decydująco wpływa na edukację seksualną, wyznaczając jej główny cel – obalenie 
(zniszczenie) tożsamości. Tożsamość to najcenniejsza rzecz którą człowiek posiada, 

oprócz życia. Czy mamy prawo do jej zachowania i ochrony? 



- zaburzenie płci i seksualności; 
-  Uwolnienie ciał i pragnień 
- destrukcja (=zniszczenie) systemu  
  społecznego opartego na  istnieniu płci.     

Tu znajdujemy wyjaśnienie celu polityki seksualnej, o której mowa w Socjologii seksualności, 
oraz całej tzw. Polityki andydyskryminacyjnej skoncentrowanej na kwestiach LGBTQ. 

Filozofowie dotąd tylko objaśniali świat, chodzi jednak o to, by go zmieniać – Karol Marks 

Str. 9 

Rozwinięcie strategicznych celów teorii queer : 
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Możemy nazwać to strategią destabilizacji płci i seksualności.  



Tożsamość to najcenniejsza rzecz,  
którą człowiek posiada, oprócz życia.  

 
Czy mamy prawo do jej zachowania i ochrony? 

 
Jakie są nasze prawa? 



Polityka (a za nią edukacja) antydyskryminacyjna 
wskazuje wiele możliwych przesłanek dyskryminacji, 
takie jak:  
 
płeć, rasa, narodowość, religia, poglądy polityczne, 
wiek, niepełnosprawność, sytuacja majątkowa itd.  

Najważniejsze zawsze okazują się  
orientacja seksualna i tożsamość płciowa (genderowa), 

czyli kwestie dotyczące LGBTQ. 
(Dyskryminacja panuje już na poziomie przesłanek 

dyskryminacji) 

Dyskryminujący charakter  
tzw. polityki  

antydyskryminacyjnej 
(dyskryminujące jądro polityki rzekomo anty-

dyskryminacyjnej) 



                                - osoba związana z 
teorią queer i/lub ruchem LGBTQ 

Kwestie LGBTQ a polityka 
antydyskryminacyjna 

https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-administracja/komisje-i-
zespoly/komisja-rektorska-ds-przeciwdzialania-dyskryminacji/ 

http://archiwalna.senat.uw.edu.pl/text.php?cat=178 
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Znamienne składy 
kolejnych komisji 
UW ds. 
dyskryminacji 

https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-administracja/komisje-i-zespoly/komisja-rektorska-ds-przeciwdzialania-dyskryminacji/
https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-administracja/komisje-i-zespoly/komisja-rektorska-ds-przeciwdzialania-dyskryminacji/
https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-administracja/komisje-i-zespoly/komisja-rektorska-ds-przeciwdzialania-dyskryminacji/
https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-administracja/komisje-i-zespoly/komisja-rektorska-ds-przeciwdzialania-dyskryminacji/
https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-administracja/komisje-i-zespoly/komisja-rektorska-ds-przeciwdzialania-dyskryminacji/
https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-administracja/komisje-i-zespoly/komisja-rektorska-ds-przeciwdzialania-dyskryminacji/
https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-administracja/komisje-i-zespoly/komisja-rektorska-ds-przeciwdzialania-dyskryminacji/
https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-administracja/komisje-i-zespoly/komisja-rektorska-ds-przeciwdzialania-dyskryminacji/
https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-administracja/komisje-i-zespoly/komisja-rektorska-ds-przeciwdzialania-dyskryminacji/
https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-administracja/komisje-i-zespoly/komisja-rektorska-ds-przeciwdzialania-dyskryminacji/
https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-administracja/komisje-i-zespoly/komisja-rektorska-ds-przeciwdzialania-dyskryminacji/
https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-administracja/komisje-i-zespoly/komisja-rektorska-ds-przeciwdzialania-dyskryminacji/
https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-administracja/komisje-i-zespoly/komisja-rektorska-ds-przeciwdzialania-dyskryminacji/
https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-administracja/komisje-i-zespoly/komisja-rektorska-ds-przeciwdzialania-dyskryminacji/
https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-administracja/komisje-i-zespoly/komisja-rektorska-ds-przeciwdzialania-dyskryminacji/
https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-administracja/komisje-i-zespoly/komisja-rektorska-ds-przeciwdzialania-dyskryminacji/
https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-administracja/komisje-i-zespoly/komisja-rektorska-ds-przeciwdzialania-dyskryminacji/
http://archiwalna.senat.uw.edu.pl/text.php?cat=178


Prawa człowieka w odniesieniu do LGBTQ określają jakoby tzw. Zasady Yogyakarty. 
Faktycznie jest to zbiór zasad wyrażających dążenia i program LGBTQ 

wykorzystujących prawa człowieka jako narzędzie podporządkowania praw innych 
ludzi „prawom” LGBTQ. 

Yogyakarta, Indonezja, 9.11. 2006 r.  Określiło je 
gremium tzw. ekspertów  ds. praw człowieka, faktycznie 
działaczy LGBTQ oraz ich sojuszników i promotorów. 

UWAGA!!!   
Prawa każdego człowieka  zawsze są ograniczone prawami innych ludzi, ale nie w tym 

wypadku! 
 „Prawa” LGBTQ mają obowiązywać bez względu na korzystanie z innych praw 

człowieka!  
Np. bez względu na prawo dziecka do wychowania w środowisku naturalnej rodziny, 

prawo naturalnych rodziców do własnego dziecka i jego wychowania, prawo każdego 
człowieka do własnej tożsamości, światopoglądu, zasad moralnych etc.  

Dlatego należy mówić o przywilejach i uzurpacjach, a nie „prawach” LGBTQ. 

Polskie wydanie: 

Pseudo-prawne założenia „praw LGBTQ” definiują prawa innych ludzi 



„Edukacja” nastawiona na: 
   - zmianę wzorców zachowań (skryptów) seksualnych; 
   - zmianę (obalenie, zniszczenie) tożsamości płciowej, 
 czyli polityka seksualna w praktyce. 



Str. 10 

Do pobrania ze strony:  
 https://www.spr.org.pl/2013/01/23/szko%C5%82a-milczenia-wie%C5%84czy-

projekt-weryfikacji-podr%C4%99cznik%C3%B3w/ 

https://www.spr.org.pl/2013/01/23/szko%C5%82a-milczenia-wie%C5%84czy-projekt-weryfikacji-podr%C4%99cznik%C3%B3w/
https://www.spr.org.pl/2013/01/23/szko%C5%82a-milczenia-wie%C5%84czy-projekt-weryfikacji-podr%C4%99cznik%C3%B3w/
https://www.spr.org.pl/2013/01/23/szko%C5%82a-milczenia-wie%C5%84czy-projekt-weryfikacji-podr%C4%99cznik%C3%B3w/
https://www.spr.org.pl/2013/01/23/szko%C5%82a-milczenia-wie%C5%84czy-projekt-weryfikacji-podr%C4%99cznik%C3%B3w/
https://www.spr.org.pl/2013/01/23/szko%C5%82a-milczenia-wie%C5%84czy-projekt-weryfikacji-podr%C4%99cznik%C3%B3w/
https://www.spr.org.pl/2013/01/23/szko%C5%82a-milczenia-wie%C5%84czy-projekt-weryfikacji-podr%C4%99cznik%C3%B3w/
https://www.spr.org.pl/2013/01/23/szko%C5%82a-milczenia-wie%C5%84czy-projekt-weryfikacji-podr%C4%99cznik%C3%B3w/
https://www.spr.org.pl/2013/01/23/szko%C5%82a-milczenia-wie%C5%84czy-projekt-weryfikacji-podr%C4%99cznik%C3%B3w/
https://www.spr.org.pl/2013/01/23/szko%C5%82a-milczenia-wie%C5%84czy-projekt-weryfikacji-podr%C4%99cznik%C3%B3w/
https://www.spr.org.pl/2013/01/23/szko%C5%82a-milczenia-wie%C5%84czy-projekt-weryfikacji-podr%C4%99cznik%C3%B3w/
https://www.spr.org.pl/2013/01/23/szko%C5%82a-milczenia-wie%C5%84czy-projekt-weryfikacji-podr%C4%99cznik%C3%B3w/


Szkoła milczenia 2. 

Str. 79 

Str. 79-80 

WNIOSEK:  trzeba podręcznik „wyeliminować z obiegu” lub uzupełnić o 
problematykę rodzin jednopłciowych, biseksualnych, queer, poliamorycznych 
itp.  Traktowanie heteroseksualności jako normy jest niedopuszczalne.  

* 

*Co to jest rodzina queer? – jedna z definicji:  

Str. 207 

Druzgocąca krytyka: 

Polityka seksualna w praktyce: zalecenie usunięcia  dotąd  obowiązujących wzorców 
zachowań (hetero)seksualnych i zastąpienia ich homo- i queer-seksualnymi. 



Standardy  WHO 
wątek 

homoseskualizacji 



Nauka i promocja seksu analnego 
z rekomendacją MEN. 
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Promowani przez MEN, zapraszani do szkół  

Co roku MEN zachęcało na swoich 
stronach  młodzież do korzystania z 
wakacyjnego telefonu zaufania Pontonu. 

http://ponton.org.pl/pl/strona/seks-analny#node-15190 

Mówiąc o najintymniejszych sprawach  
edukatorzy likwidują barierę wstydu. 

http://ponton.org.pl/pl/strona/seks-analny
http://ponton.org.pl/pl/strona/seks-analny
http://ponton.org.pl/pl/strona/seks-analny
http://ponton.org.pl/pl/strona/seks-analny
http://ponton.org.pl/pl/strona/seks-analny


Warsztaty antydyskryminacyjne, których 
zasadniczą częścią są warsztaty antyhomo- i 
antytransfobiczne 

22 

http://otwarta.org/wp-content/uploads/2011/11/Zeszyt6-Raport-
2010-Warsztaty-antydydskryminacyjne.pdf 

Pełne utożsamienie się z osobą 
zaburzoną seksualnie – cel teorii queer. 

Autorka na Paradzie 
Równości, Warszawa, 

13.06.2015 

http://otwarta.org/wp-content/uploads/2011/11/Zeszyt6-Raport-2010-Warsztaty-antydydskryminacyjne.pdf
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http://otwarta.org/wp-content/uploads/2011/11/Zeszyt6-Raport-2010-Warsztaty-antydydskryminacyjne.pdf
http://otwarta.org/wp-content/uploads/2011/11/Zeszyt6-Raport-2010-Warsztaty-antydydskryminacyjne.pdf
http://otwarta.org/wp-content/uploads/2011/11/Zeszyt6-Raport-2010-Warsztaty-antydydskryminacyjne.pdf
http://otwarta.org/wp-content/uploads/2011/11/Zeszyt6-Raport-2010-Warsztaty-antydydskryminacyjne.pdf


Wpychanie młodych ludzi (chłopców) w obszar największego ryzyka. 
Porównaj dalej :   Skutki zdrowotne (HIV/AIDS) 



Młodzież konfrontowana jest z seksualnością i sposobami jej zaspokajania. Bierze 
udział w dyskusjach na temat różnych sposobów życia i uprawiania miłości… 

Kategoria wiekowa 
Od 15 lat 

Młodzież otrzymuje zadanie zmodernizowania już istniejącego burdelu 
w wielkim mieście. Plan budynku jest podany i nie można go zmienić. 
Ze względów konstrukcyjnych nie ma możliwości zmiany wnętrz,  w tym 
przesuwania ścian. Jako zadanie, należy ramach modernizacji stworzyć 
"burdel dla wszystkich" czyli dom seksualnej radości i chęci życia. 
 
Młodzież otrzymuje cztery zestawy pytań, a odpowiedzi na nie może 
przygotowywać kolejno całą grupą lub równolegle w czterech 
podgrupach. 
1. Jakiego rodzaju ofertę musi przedstawić taki "burdel dla wszystkich"? 

Jakie seksualne zamiłowania muszą zostać w tym lokalu obsłużone i 
w jaki sposób należy na nie odpowiedzieć? 

2. Jakie wyposażenie wnętrza jest potrzebne w poszczególnych 
pomieszczeniach burdelu?  Jakie warunki dla jakich grup ludzi są 
potrzebne, aby zachęcić ich do przyjścia? Jak musi burdel wyglądać z 
zewnątrz, aby wszyscy, którzy chcą do niego przyjść, rzeczywiście do 
niego przyszli? 

3. Kto musi w takim burdelu pracować? Jakich zdolności i umiejętności 
potrzebują ci, którzy tam pracują, by obsłużyć i zadowolić wszystkich 
możliwych ludzi?  Ile ludzie muszą tam zarabiać? 

przyziemie 

piętro 

piwnica 

Plan lokalu, w którym ma powstać 
burdel podano na sąsiedniej stronie:  

Przykład genderystowskiej edukacji 
Przedstawiamy okładkę, jedną ze stron i przetłumaczone 
fragmenty niemieckiego podręcznika edukacji seksualnej 

Okładka 
podręcznika 

Strona 75 podręcznika 
Nowy burdel dla 
wszystkich 

Zaprojektujcie burdel dla wszystkich orientacji seksualnych   
- takie zadanie proponują uczniom autorzy niemieckiego podręcznika "Pedagogika seksualna 
różnorodności”. To tylko jeden z wielu przykładów nauczania chorego podejścia do seksualności. 

Opracowanie G.S. 

Niemiecki podręcznik pt. 
Pedagogika seksualna 
różnorodności 



Pedagogika seksualna 
różnorodności, cd. 
Ćwiczenie pt. Seks 
galaktyczny. 

Uczniowie zostają zachęceni przez nauczyciela do tzw. burzy mózgów i wypisywania na 
tablicy wszystkich pojęć i określeń na praktyki seksualne. Zachęcani są, by wyzbyć się  
wszelkich oporów i wymienić także te określenia, które pozornie mogą wydać się 
obrzydliwe, pewersyjne lub zakazane. Praktyki seksualne, które są przez niemieckie prawo 
zakazane  (seks ze zwierzętami, seks z osobami poniżej 14 roku życia, seks bez zgody 
drugiej osoby) zostają wyróżnione markerem. 

 W następnej kolejności uczestnicy tworzą mniejsze grupki i wymyślają galaktyczne 
praktyki seksualne, jakich jeszcze nie było na tej ziemi. Zastanawiają się kto z kim, kiedy i 
gdzie może uprawiać seks i jakie środki pomocnicze  przy tym zastosuje. Grupy otrzymują 
przeróżne przebrania, materiały do wyobrażania wymyślonych praktyk seksualnych, 
galaktyczne seks-zabawki podobne mogą być projektowane podczas ćwiczenia, 
wymyślane i  i inscenizowane erotyczne utwory muzyczne.  [str. 126 podręcznika] 

Kategoria wiekowa 
od 15 lat 



Informacja ze strony National Association of GSA 
Networks: 

Prowadzone przez uczniów kluby, stworzone 
początkowo jako bezpieczne miejsce spotkań, 
wzajamnego wsparcia i rozmowy o sprawach 
związanych z orientacją seksualną oraz 
tożsamością i ekspresją genderową. 

Obecnie stają się motorem zmian głębszych 
zmian społecznych wykraczających poza ramy 
poszczególnych szkół 

Jednoczymy młodzież trans i queer w walce 
o sprawiedliwość rasową i genderową. 

W Kalifornii są 3 GSA networks i ponad 
1100 zarejestrowanych w nich klubów. 

Sieci GSA zrzeszone są  w Narodowym 
Stowarzyszeniu sieci GSA (National 
Association of GSA Networks). 

Siedziby lokalnych GSA networks w USA, 
wg. https://gsanetwork.org/national/  

Według Gay Lesbian Straight Education 
Network (GLSEN) w 2005 r. istniało 3000 
klubów GSA i każdego dnia 
rejestrowano trzy nowe.  

Gay-straight alliance (GSA) – sojusz gejowsko-heterycki.  Klub w amerykańskiej high school 
(liceum) lub middle school (gimnazjum). Kluby łączą się w lokalne sieci - GSA networks.  

https://gsanetwork.org/national/
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Opis GSA przez rodziców z Minnesoty: 
do szkół wpuszcza się często specjalne grupy interesów w celu realizowania 

programów pod szyldami zwalczania przemocy (anti-bullying), bezpiecznej 
szkoły oraz poprzez  Sojusze Gejowsko-Heteryckie (Gay-Straight Alliances).  … 
Młodzi chłopcy są łączeni w pary z dorosłymi homoseksualistami, którzy mają 
być ich mentorami... To zagraża całemu życiu bezbronnych dzieci. A mogą to być 
dzieci z waszego sąsiedztwa i z waszej szkoły  

 opis przytoczony przez Down Stefanowicz w książce Córki Jeftego 

Inny obraz GSA  
– Sojuszy Gejowsko-Heteryckich 

Dawn Stefanowicz – wychowana przez ojca geja, w swoich wystąpieniach i publikacjach opisuje trauma-
tyczne dziecińswo i młodość w środowisku LGBTQ, wśród licznych ciągle zmieniających się partnerów ojca.  

 Aktywnie broni praw dzieci i rodziców przed roszczeniami i uzurpacjami LGBTQ.  Jest współautorką książki 
Córki Jeftego,  zbiorowej pracy osób wychowanych przez homoseksualnych rodziców, w której opowiadziały 
prawdę o homo-rodzinach i środowisku LGBTQ by ostrzec przed skutkami  homo-”małżeństw” i homo-
adopcji. 
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Robert Oscar Lopez 

Inny obraz. Realia środowiska gejowskiego 

Lopez o kontaktach dorosłych gejów z młodzieżą: 
Wstydliwą tajemnicą jest fakt, że geje traktują się nawzajem bardzo źle 

i nie chcą się zmienić. Większość ich cierpień wynika właśnie z tego. 
...Młodzi geje, którzy ujawniają swoją homoseksualność będąc w szkole 
średniej są często na łasce gejowskich łobuzów (bullies) którzy popychają 
ich do seksualnej aktywności. Starsi chodzą za nimi przymuszają ich do 
seksu. (Stąd pikujące w górę zakażenia HIV wśród chłopców w wieku od 
13 do 19 lat.)... Jesteś traktowany jako poszukiwany towar, jak to było ze 
mną wiele lat temu, .... Mężczyźni pożądają cię. Wpadają w złość jeśli nie 
ulegniesz. Szybko się tobą nudzą jeśli to zrobisz. Nienasycona potrzeba 
kontaktu z młodymi, szczupłymi ciałami i chłopięcym twarzami niszczy 
każdego. ... Dlaczego tak wielu czterdziestolatków w środowisku gejów 
musi mieć dwudziestoletnich partnerów?... 

Robert Oscar Lopez , wychowany przez dwie 
lesbijki, tak mówi o swoim dzieciństwie i  
młodości: 

od 13-go roku życia prowadziłem skrajnie 
rozwiązłe życie seksualne i sypiałem z wieloma 
starszymi mężczyznami... Dawali mi prezenty i 
pieniądze, a ja wiedziałem gdzie ich znaleźć... po 
części było tak ponieważ miałem podwyższoną 
świadomość gejowskiej kultury, bo moja mama 
miała bardzo wielu gejowskich przyjaciół, a po 
części był to problem tego, że nie miałem taty 

Lopez jest  jednym z głównych autorów i 
redaktorem książki  Córki Jeftego. 



Docelowe skrypty seksualne  
(wzorce zachowań seksualnych) 

 
Portret własny tożsamości i stylu życia LGBTQ 



Queer Studies. Podręcznik Kursu - autorytatywny głos 
ideologów i całego środowiska LGBTQ w Polsce. 
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W kolejnych (w sumie pięciu) edycjach większość 
wykładowców powtarzała się. Np. w trzeciej edycji 
kursu (2010r.) wykładowcami byli: 

Ireneusz Krzemiński, 
Agnieszka Graff,   
Anna Kamińska,  
Magdalena Środa,  
Bożena Umińska-Keff,   
Jerzy Krzyszpień, 
Ewa Majewska 
 
 
 
 

http://www.kph.org.pl/publikacje/queerstudies_podrecznik.pdf 

 

Anna Laszuk 
Joanna Gwiazdecka 
Agata Chałupnik  
Błażej Warkocki 
Paweł Leszkowicz 
Bartosz Żurawiecki 

Ewa Hyży 
Katarzyna Bojarska 
Tomasz Basiuk 
Marta Abramowicz 
Robert Biedroń 
Krzysztof Śmiszek 
 
 
 

http://www.kph.org.pl/publikacje/queerstudies_podrecznik.pdf
http://www.kph.org.pl/publikacje/queerstudies_podrecznik.pdf


„Queer Studies” o gejowskiej sztuce 
ukazującej gejowską tożsamość i styl życia. 



Sztuka gejowska = Sztuka mężczyzn homoseksualnych związana z ich tożsamością i 
stylem życia. Jaką zatem tożsamość i jaki styl życia gejów ukazuje sztuka gejowska? 

Perwersja zwykle szuka nowych, silniejszych bodźców 



Witkowski pokazuje seksualną obsesję ukierunkowaną na 
obiekty heteroseksualne, "luje", które  dostarczają szczególnej 
satysfakcji, bo  
luj to sens naszego życia... bo przecież ciota nie będzie się 
lesbijczyła z inną ciotą! Potrzebujemy heteryckiego mięsa.   
Michał Witkowski, Lubiewo, Michał Witkowski, "Lubiewo", 
Korporacja Ha!art, Kraków; książka nie ma numeracji stron. 
 

Michał Witkowski, znany gejowski pisarz 



Michał Abel Pelczar.  Referat  Dom/poczekalnia/scena. Odmieńcze 
więzi rodzinne w kulturze „balów” 

Konferencja „Nienormatywne praktyki rodzinne”, 
 Warszawa  25-26 maja 2012 pod patronatem i 
opieką naukowa Małgorzaty Fuszary, 
pełnomocnik rządu ds. równego traktowania 
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…heterycka kultura powinna się od nas  uczyć tego bogactwa, 
różnorodności funkcjonowania w płynnych relacjach  
-  jasno wyrażony program polityki seksualnej. 



(homo)seksualny drapieżca 

Eric Anderson z Uniwersytetu Winchester,  który przyznaje, że jest 
‘seksualnym drapieżcą’ rozzłościł tradycjonalistów swoim stylem życia i 
kwestionuje prawo Kościoła  do ustanawiania moralnych standardów 

https://www.thetimes.co.uk/article/christians-urge-sacking-of-gay-lecturer-with-1000-conquests-8fkt7622j8k 

Eric Anderson, amerykański socjolog oraz profesor   sportu, męskości i seksualności,  
pracujący na Uniwersytecie Winchester w Anglii. Kultywował swój wizerunek jako 
statecznego gejowskiego ojca dwóch synów bliźniaków, których wychowuje ze swoim 
"mężem", poślubionym w USA zanim to było możliwe w Wielkiej Brytanii. Pokazywał 
chłopców  w telewizji przekonując do legalizacji "małżeństw" jednopłciowych. 

Na spotkaniu stowarzyszenia LGBTQ w Oxfordzie wygłosił wykład pt. Dlaczego gejowski 
seks jest najlepszy, w którym pochwalił się,  że jest seksualnym drapieżnikiem.   

Z moim chłopakiem lubimy rejsy wycieczkowe, bo są jak seks-turystyka... zawsze  rżnę 
się z tancerzami. Każdego wieczoru zatrzymujemy się w innym porcie, idziemy do klubu 
gejowskiego i uprawiamy seks z nieznanymi ludźmi.  

Śmiejąc się przyznał, że jest seksualnym drapieżnikiem, że spał z ponad 1000 osób. I że 
szczególnie lubi seks z 16, 17 i 18-letnimi chłopcami:  

coraz trudniej mi ich znajdować, ale wciąż ich znajduję. Mam nadzieję, że od 43 roku 
życia będę uprawiał seks z jeszcze jednym tysiącem,... nawet jakbym miał ich kupować, to 
przecież żaden problem, bo za wszystkie rozrywki i przyjemności się płaci. 

https://www.thetimes.co.uk/article/christians-urge-sacking-of-gay-lecturer-with-1000-conquests-8fkt7622j8k
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Odwiedzanie gejowskich klubów to istota osobowości Roberta 
Biedronia, której nie chce stracić, żeby zawsze być sobą. 

https://polki.pl/zycie-gwiazd/newsy,robert-biedron-pan-posel-gej,10026946,artykul.html 
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https://polki.pl/zycie-gwiazd/newsy,robert-biedron-pan-posel-gej,10026946,artykul.html
https://polki.pl/zycie-gwiazd/newsy,robert-biedron-pan-posel-gej,10026946,artykul.html
https://polki.pl/zycie-gwiazd/newsy,robert-biedron-pan-posel-gej,10026946,artykul.html
https://polki.pl/zycie-gwiazd/newsy,robert-biedron-pan-posel-gej,10026946,artykul.html
https://polki.pl/zycie-gwiazd/newsy,robert-biedron-pan-posel-gej,10026946,artykul.html
https://polki.pl/zycie-gwiazd/newsy,robert-biedron-pan-posel-gej,10026946,artykul.html
https://polki.pl/zycie-gwiazd/newsy,robert-biedron-pan-posel-gej,10026946,artykul.html
https://polki.pl/zycie-gwiazd/newsy,robert-biedron-pan-posel-gej,10026946,artykul.html
https://polki.pl/zycie-gwiazd/newsy,robert-biedron-pan-posel-gej,10026946,artykul.html
https://polki.pl/zycie-gwiazd/newsy,robert-biedron-pan-posel-gej,10026946,artykul.html


Praca nad emocjami s. 91 

s. 94 

s. 94 

s. 94 

s. 90 

s. 90 

s. 87 

s. 91 

Nie dać się nabrać na wypreparowany wizerunek LGBTQ 

Jednak środowiska życzliwe LGBTQ dają się nabrać na 
ten wypreparowany (nieprawdziwy) wizerunek. 



Gay Pride Parade, 
Toronto, 2014 

Gay Pride Parade, Seattle 2009  

Gay Pride, Paryż  2017 

Gay Pride - Gejowska  Duma  
(po polsku Parada Równości) 

Nago na Gejowskiej Dumie 
w Maspalomas. Najlepsza 
Duma na jakiej byłem 
-  Ray Dalton - tatuś, porno-
dziwka i ekshibicjonista 

2016 Gay pride parade, Maspalomas, 
Gran Canaria, Wyspy Kanaryjskie 



Gay Pride, Toronto, Kanada. Lata 70-te XX wieku. 

Tak się to zaczynało… 



Polska jest na tym etapie. 
Warszawskie Parady Równości 

Kult waginy i penisa 
ogranicza się do obrazów. 



Czy zewnętrzne oddziaływanie  
może wpłynąć na seksualność 



Nie można go nabyć, 
 nie można wyleczyć . 
 

 

 

 

 

 

 

„Born this way”  
(taki się urodziłem)    
-  głosi napis na ogromnym 
sztandarze na  Paradzie Równości, 
w Warszawie, 21.06.2015 

W mediach  i od specjalistów studiów gender wciąż 
słyszymy o wyłącznie wrodzonym charakterze 
homoseksualizmu. 

Jest to typowy (czyli kłamliwy) przekaz specjalistów gender 
Taki jest przekaz dla mediów i „heteryków”.  
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Oszustwo, które ma 
uspokoić rodziców 



płeć i seksualność (przynajmniej 
czasami) nie są  stabilne 

Ale przecież destabilizowanie płci i seksualności ma sens 
jedynie wtedy, gdy… 

Str. 24 
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 i rzeczywiście teoria queer zawiera takie założenie 



Pojawienie się homoseksualizmu jako skutek oddziaływania środowiskowego  

Wyłączny heteroseksualizm deklaruje tylko 51,4% dziewcząt i 78,4% chłopców 
wychowanych w związkach jednopłciowych 

 Źródło:   Gartrell N.K., Bos H.M.W., Goldberg N.G., 2011, Adolescents of the U.S. National 
Longitudinal Lesbian Family Study: Sexual Orientation, Sexual Behavior, and Sexual Risk Exposure, 
„Archives of Sexual Behaviour”, 40(6), s. 1199–1209. ]  

19% dzieci wychowywanych przez małżeństwa jednopłciowe oraz 23% dzieci takich par bez ślubu 
miało predyspozycje do skłonności homoseksualnych wobec 
5,5% dzieci małżeństw hetero lub 7,5%  dzieci par hetero- bez ślubu   

Źródło:  Wainright J.L., Russell S.T., Patterson C.J., 2004, Psychosocial adjustment and school 
outcomes of adolescents with same-sex parents, „Child Development”, 75, s. 1886–1898. 

Wystąpienie identyfikacji nie tylko heteroseksualnej deklarowało: 
39% wychowanych przez lesbijkę 
29% wychowywanych przez ojca geja 
10% wychowanych w rodzinach biologicznych 

Regnerus M., 2012, How different are the adult children of parents who have same-sex relationships? 
Findings from the New Family Structures Study, „Social Science Research”, 41(4), s. 752–770,  

 



Wydaje się, że człowiek musi się stać się sobie obcy, a nawet 
potworny, żeby osiągnąć człowieczeństwo na innym poziomie. 

Judith Butler, The End of sexual difference,  
an essey in the volume Undoing Gender, p. 113 

https://selforganizedseminar.files.wordpress.com/2011/07/butler-undoing_gender.pdf 

Nasze dzieci mają stać się potworne, ale za to osiągną człowieczeństwo na 
innym poziomie . 

 (obietnica najwyższego autorytetu ideologii gender-queer) 

https://selforganizedseminar.files.wordpress.com/2011/07/butler-undoing_gender.pdf
https://selforganizedseminar.files.wordpress.com/2011/07/butler-undoing_gender.pdf
https://selforganizedseminar.files.wordpress.com/2011/07/butler-undoing_gender.pdf


Eure Kinder werden so wie wir,  
eure Kinder werden alle queer! 
Wasze dzieci będą takie jak my,  

wasze dzieci wszystkie będą queer! 

Demonstracja rodziców przeciwko programowi  seksualizującej i homoseksualizującej edukacji w 
niemieckich szkołach.  Stuttgart 20.03.2014. 
UWAGA: 
 za nieobecność dzieci na zajęciach rodzice karani są grzywnami i więzieniem 46 

– okrzyk powtarzany przez kontrmanifestantów LGBTQ pod adresem 
rodziców protestujących przeciw homoseksualizującej edukacji. 



*     *     * 

47 



Skutki zdrowotne (HIV/AIDS) 
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wszystkie dane pokazują, że grupa msm (mężczyźni 

uprawiający seks z mężczyznami) to grupa największego ryzyka 
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Wykres 2. Orientacyjne proporcje zakażeń HIV w populacji 
msm w stosunku do mężczyzn uprawiających seks z 
kobietami, przy założeniu, że msm stanowią 3% populacji (za: 
Izdebski Z. Seksualność Polaków na pocz. XXI wieku. Studium 
badawcze, Kraków , 2012,Wydawnictwo UJ.), a zakażenia 
hetero rozłożone są równomiernie wśród kobiet i mężczyzn 
(to drugie założenie prawdopodobnie zaniża wynik). 

msm = mężczyźni uprawiający 
seks z mężczyznami 

Wykres 1. Bezwzględna liczba zakażeń wirusem hiv w Polsce w 
rozbiciu na przyczynę zakażenia – poprzez seks męsko-męski, 
stosunek heteroseksualny, zanieczyszczoną strzykawkę. Żródło: 
HIV/AIDS surveillance in Europe 2017, tabele 4, 5, 6, ze stron 
40, 41, 42. Przeliczenie danych i opracowanie wykresów - GS 

Zakażenia wirusem HIV w Polsce 
na podstawie HIV/AIDS surveillance in Europe 2017, data 2016 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/20171127-Annual_HIV_Report_Cover%2BInner.pdf 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/20171127-Annual_HIV_Report_Cover+Inner.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/20171127-Annual_HIV_Report_Cover+Inner.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/20171127-Annual_HIV_Report_Cover+Inner.pdf


Zakażenia wirusem HIV w Polsce – źródło danych: 
HIV/AIDS surveillance in Europe 2017; data 2016,  dostępny: 
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/20171127-
Annual_HIV_Report_Cover%2BInner.pdf 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/20171127-Annual_HIV_Report_Cover+Inner.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/20171127-Annual_HIV_Report_Cover+Inner.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/20171127-Annual_HIV_Report_Cover+Inner.pdf


Droga zakażenia HIV;  USA – dane z 2005 r. 
 https://www.cdc.gov/hiv/pdf/statistics_2005_HIV_Surveillance_Report_vol_17.pdf 

Liczba zgonów chorych na AIDS w latach 2001-2005 / przyczyna zakażenia 

Liczba osób żyjących z HIV/AIDS w latach 2001-2005 / przyczyna zakażenia 

msm 
strzykawka 

msm  + strzykawka 
Ryzykowny kontakt hetero 

msm 
strzykawka 

msm  + strzykawka 
Ryzykowny kontakt hetero 

https://www.cdc.gov/hiv/pdf/statistics_2005_HIV_Surveillance_Report_vol_17.pdf
https://www.cdc.gov/hiv/pdf/statistics_2005_HIV_Surveillance_Report_vol_17.pdf


Droga zakażenia HIV;  USA – dane z 2010 r. 
 https://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/docs/2012/hiv-infections-2007-2010.pdf 

https://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/docs/2012/hiv-infections-2007-2010.pdf
https://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/docs/2012/hiv-infections-2007-2010.pdf
https://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/docs/2012/hiv-infections-2007-2010.pdf
https://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/docs/2012/hiv-infections-2007-2010.pdf
https://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/docs/2012/hiv-infections-2007-2010.pdf
https://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/docs/2012/hiv-infections-2007-2010.pdf
https://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/docs/2012/hiv-infections-2007-2010.pdf


Zakażenia HIV /droga zakażenia – USA, 2017 (najnowsze dane dostępne w styczniu 2019) 
 https://www.cdc.gov/hiv/pdf/statistics/overview/cdc-hiv-us-ataglance.pdf 

msm 

msm 

msm 

https://www.cdc.gov/hiv/pdf/statistics/overview/cdc-hiv-us-ataglance.pdf
https://www.cdc.gov/hiv/pdf/statistics/overview/cdc-hiv-us-ataglance.pdf
https://www.cdc.gov/hiv/pdf/statistics/overview/cdc-hiv-us-ataglance.pdf
https://www.cdc.gov/hiv/pdf/statistics/overview/cdc-hiv-us-ataglance.pdf
https://www.cdc.gov/hiv/pdf/statistics/overview/cdc-hiv-us-ataglance.pdf
https://www.cdc.gov/hiv/pdf/statistics/overview/cdc-hiv-us-ataglance.pdf
https://www.cdc.gov/hiv/pdf/statistics/overview/cdc-hiv-us-ataglance.pdf


Zakażenia HIV w zależności od 
wieku – USA, 2017 https://www.cdc.gov/hiv/pdf/statistics/overview/cdc-hiv-us-ataglance.pdf 

https://www.cdc.gov/hiv/pdf/statistics/overview/cdc-hiv-us-ataglance.pdf
https://www.cdc.gov/hiv/pdf/statistics/overview/cdc-hiv-us-ataglance.pdf
https://www.cdc.gov/hiv/pdf/statistics/overview/cdc-hiv-us-ataglance.pdf
https://www.cdc.gov/hiv/pdf/statistics/overview/cdc-hiv-us-ataglance.pdf
https://www.cdc.gov/hiv/pdf/statistics/overview/cdc-hiv-us-ataglance.pdf
https://www.cdc.gov/hiv/pdf/statistics/overview/cdc-hiv-us-ataglance.pdf
https://www.cdc.gov/hiv/pdf/statistics/overview/cdc-hiv-us-ataglance.pdf
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Ideologia i jej cele 
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Przyczyna dyskryminacji kobiet i osób nieheteroseksualnych 
 – sposób ustanawiania płci i seksualności w procesie 
socjalizacji, poprzez mechanizmy (hetero)normatywne 

5
7 

Założenia polityki antydyskryminacyjnej  
wynikające z teorii queer 

Str. 10-11 
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Dr. Maciej Duda – wykładowca  
Gender  Studies UAM  i  Gender 
mainstreaming PAN  

„heteronormatywna konstrukcja norm płci” - dziecko nie rodzi się z 
określoną płcią, zostaje ono na swoją płeć mianowane. 

Takie ustanowienie (narzucenie) płci sprawia, że płeć i seksualność mają charakter 
normatywnej przemocy wymuszającej obowiązkowo odgrywaną heteroseksualność 
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Sarah Salih w książce „Judith Butler” komentuje/interpretuje  
jej  myśli z pracy „Bodies That Matter”. 

BTM = Bodies That Matter (1993) 

Kiedy lekarz lub położna 
stwierdzają „to dziewczynka/ 
chłopiec”,  to nie relacjonują po 
prostu tego, co widzą (to byłaby 
wypowiedź orzekająca), a w 
rzeczywistości przypisują płeć 
(sex) i rodzaj(gender)  ciału, 
które nie może istnieć poza tym 
dyskursem.  ‘To 
dziewczynka/chłopiec’ jest 
performatywne.  

…mianowanie na dziewczynkę (…) inicjuje 
proces poprzez który zostaje wymuszona 
jakaś (forma) ‘udziewczynkowienia’. To 
jest dziewczynka, która jest zmuszona 
powołać się na normę, by móc być uznaną 
za realnie istniejącą/uprawnioną do 
istnienia. Tym samym kobiecość nie jest 
kwestią wyboru, ale wymuszonym 
odwołaniem zię do normy. 

‘To dziewczynka!’ nie  jest 
stwierdzeniem faktu, ale [naruszeniem 
ciągłości, które] inicjuje proces 
‘udziewczynkowienia’, oparty na 
postrzeganych i narzucanych różnicach 
między mężczyznami i kobietami, 
różnicami którym daleko do naturalnych.  

Magia/pseudonauka queer 

Salih: 

Butler: 



Queer Studies. Podręcznik Kursu - autorytatywny głos 
ideologów i całego środowiska LGBTQ w Polsce. 
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W kolejnych (w sumie pięciu) edycjach większość 
wykładowców powtarzała się. Np. w trzeciej edycji 
kursu (2010r.) wykładowcami byli: 

Ireneusz Krzemiński, 
Agnieszka Graff,   
Anna Kamińska,  
Magdalena Środa,  
Bożena Umińska-Keff,   
Jerzy Krzyszpień, 
Ewa Majewska 
 
 
 
 

http://www.kph.org.pl/publikacje/queerstudies_podrecznik.pdf 

 

Anna Laszuk 
Joanna Gwiazdecka 
Agata Chałupnik  
Błażej Warkocki 
Paweł Leszkowicz 
Bartosz Żurawiecki 

Ewa Hyży 
Katarzyna Bojarska 
Tomasz Basiuk 
Marta Abramowicz 
Robert Biedroń 
Krzysztof Śmiszek 
 
 
 

http://www.kph.org.pl/publikacje/queerstudies_podrecznik.pdf
http://www.kph.org.pl/publikacje/queerstudies_podrecznik.pdf


Cele „studiów queer” cd. 

Str. 25 

Str. 26 
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Wiedza/opór i praktyka polityczna 
służące wypracowaniu strategii.  

To teoria naukowa czy ideologia?  



- zaburzenie płci i seksualności; 
- destrukcja (=zniszczenie) systemu  
  społecznego opartego na  istnieniu płci.     

Tu znajdujemy wyjaśnienie celu polityki seksualnej, o której mowa w Socjologii seksualności, 
oraz całej tzw. Polityki andydyskryminacyjnej skoncentrowanej na kwestiach LGBTQ. 

Filozofowie dotąd tylko objaśniali świat, chodzi jednak o to, by go zmieniać – Karol Marks 

Str. 9 

Manifest ideologiczno-polityczny 
Zasadniczy cel strategiczny teorii queer : 

62 

Możemy nazwać to strategią destabilizacji płci i seksualności. 
Jej realizacja to główny cel teorii/ideologii gender-queer 



Cel : nowy, szczęśliwy świat. 

Str. 26 

Str. 50 
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Nowe, szczęśliwe społeczeństwo ludzi wyzwolonych z  „wymuszonej,  
obowiązkowej heteroseksualności”, „płynnie i dynamicznie zmienia-
jących swoje seksualne preferencje”. Droga do niego prowadzi przez  
„ruch wyzwolenia ciał i pragnień z opresji normatywnej” oraz przez 
„destabilizację (=zaburzenie) płci i seksualności”.   

Nowy człowiek czy zniszczenie człowieka? 



Neomarksistowskie jądro ideologii 
gender-queer  

i rewolucji queer-seksualnej 
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Zrealizowano program „tolerancji wyzwalającej” 
sformułowany przez Herberta Marcuse, 
najważniejszego ideologa tzw. nowej lewicy. 
 
Nowa lewica = Marx, Mao, Marcuse 
Pokolenie ‘68 myśli, czuje i działa Marcusem. 

 tolerancja ... może być zdobyta  jedynie  uporczywym wysiłkiem radykalnych 
nietolerancyjnych, wojowniczo nietolerancyjnych mniejszości, 

realizacja celu tolerancji wymaga nietolerancji wobec panujących polityk, 
postaw, opinii oraz objęcia tolerancją polityk, postaw i opinii, które są zakazane 
lub tłumione 

Tolerancja wyzwalająca oznaczałaby zatem nietolerancję wobec ruchów 
prawicowych i tolerancję wobec ruchów lewicowych 

 przywrócenie wolności słowa i myśli [tak definiuje „wyzwolenie”] może 
wymagać nowych i surowych restrykcji na nauczanie i inne działania w 
instytucjach edukacyjnych 

przywrócenie takiej wolności wymagałoby nietolerancji wobec badań 
naukowych 

Tolerancja represyjna (Repressive Tolerance) , Herbert Marcuse, esej wydany w 1965 r. dostępny np. 
pod adresem: http://la.utexas.edu/users/hcleaver/330T/350kPEEMarcuseToleranceTabley.pdf 

 Herbert Marcuse 

http://la.utexas.edu/users/hcleaver/330T/350kPEEMarcuseToleranceTabley.pdf
http://la.utexas.edu/users/hcleaver/330T/350kPEEMarcuseToleranceTabley.pdf


 logika tolerancji  … wiąże się z racjonalnym rozwojem znaczeń [słów] i uniemożliwia 
zamykanie [ich] znaczenia. 

ponieważ 

pod władaniem monopolistycznych mediów ... zostaje wytworzona mentalność dla 
której dobro i zło, prawda i fałsz są predefiniowane. (...) Znaczenie słów jest 
rygorystycznie ustabilizowane. 

Świat, w którym słowa, takie jak np. dobro i zło, prawda i fałsz oraz tolerancja miały 
ustabilizowane znaczenie Marcuse uważał za tyranię większości i opisywał ją tak: 

w trwale zakorzenionych liberalnych społeczeństwach Anglii i Stanów Zjednoczonych 
wolność słowa i zgromadzeń jest zapewniona nawet radykalnym wrogom społeczeństwa. 

Tę normalną, prawdziwą tolerancję obowiązującą w 1965 r. w demokracjach Anglii i 
USA Marcuse nazwał „tolerancją represyjną” (albo represywną). 

Neo-marksistowska lewica nie może tolerować prawdziwej wolności i tolerancji oraz 
prawdziwego znaczenia tych pojęć, bo znaczenia te bronią również samych tych pojęć. 
Sformułowała więc opisany wyżej program zniszczenia (m.in.) wolności i tolerancji oraz 
zniszczenia samych znaczeń tych słów, żeby znaczenia te nie mogły tych pojęć bronić . 

 Przez ostatnie dziesięciolecia oglądamy realizację tego programu. 

Jądrem programu „tolerancji wyzwalającej” 
Marcusego jest rewolucja semantyczna.  
Zauważmy:  u Marcusego na początku też jest słowo, 
które chce sobie dowolnie podporządkować.  
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