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Jest to skrócona wersja wykładu wygłoszonego w marcu 2021 roku podczas międzynarodowego 

kongresu: Podnoszenie poziomu zdrowia psychicznego w społecznościach LGBTQ+, 

zorganizowanym przez Pink Therapy – brytyjską organizację, której celem jest promowanie wysokiej 

jakości usług terapeutycznych i szkoleniowych dla lesbijek, gejów, osób biseksualnych i 

transpłciowych oraz ludzi, którzy identyfikują się jako osoby zróżnicowane płciowo lub seksualnie. 

Byłem zaszczycony zaproszeniem do udziału w tym wydarzeniu, ponieważ od wielu lat jestem 

wiernym fanem tej organizacji i jej celów. 

 

Abstrakt 

Migracja osób LGBTQ+ do Wielkiej Brytanii jest zwykle przedstawiana przez pryzmat 

zachodnio-centrycznej narracji w sposób wyidealizowany i uproszczony – „zacofane” osoby, 

„z prowincji” przenoszą się do nowoczesnej metropolii, gdzie mogą swobodnie wyrażać swoją 

prawdziwą tożsamość seksualną. „Taka narracja jest szczególnie nośna w rodzimych 

dyskursach dotyczących ‘coming-outu’, a także na szybko rozwijającej się międzynarodowej 

arenie związanej z ochroną praw człowieka” (Grewal i Kaplan, 2001). W rzeczywistości jednak 

każda wyprawa migracyjna to unikalny i złożony proces, który znacząco zmienia tożsamość 

jednostki. Niniejszy artykuł skupia się na rozmaitych osobistych doświadczeniach migrantów 

LGBTQ+, w tym moim własnym, próbując tym samym zmierzyć się z niektórymi 

dominującymi wyobrażeniami na temat queerowych migracji. 



Urodziłem się w Polsce, a do Wielkiej Brytanii przeprowadziłem się jako dwudziestoparolatek. 

Wkrótce skończę 60 lat i w przybranym przeze mnie kraju mieszkam już ponad połowę mojego życia. 

Jestem psychoterapeutą i do czasu pandemii COVID-19 pracowałem w moim prywatnym gabinecie w 

północnym Londynie, jeżdżąc każdego roboczego dnia tam i z powrotem, jednak teraz moja praca 

odbywa się z domu wyłącznie online, tak więc póki co jestem całkowicie stacjonarny.  

          Mój dom znajduje się w podlondyńskim hrabstwie Hertfordshire gdzie mieszkam razem z 

mężem, który był moim powodem wyjazdu z Polski. Mój mąż, również migrant, pochodzący z 

dużego miasta w Indiach, jeszcze jako utalentowany młody fizyk nuklearny, został zatrudniony przez 

jeden ze znanych brytyjskich uniwersytetów podczas tak zwanego „drenażu mózgów” na początku lat 

70. Poznaliśmy się ponad 30 lat temu i od tego czasu mieszkamy razem. Jak zatem można zauważyć, 

w mojej historii występuje zarówno migracja, jak i poczucie zakorzenienia i przynależności. 

          Pod jednym względem mój mąż i ja jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ 

przekraczaliśmy granice z własnego wyboru. Nie można tego powiedzieć o naszych rodzinach, które 

doświadczyły przymusowej migracji w czasach katastrofalnych politycznych zmian i wojen. Niestety 

duża część osób ubiegających się o uchodźstwo w nowym kraju, migruje właśnie w takich sytuacjach, 

obawiając się o swoje bezpieczeństwo, a nawet życie; niektórzy uciekają przed prześladowaniami, 

niestabilnością i wojną lub decydują się na przeprowadzkę w poszukiwaniu lepszych warunków 

życia, wolności słowa i akceptacji – jak ma to miejsce w przypadku dużej większości osób queer.     

          Miałem okazję poznać wiele z tych ludzi osobiście – niektórzy z nich są obecnie moimi 

przyjaciółmi i kolegami. Wielu klientów, z którymi pracowałem przez ostatnie trzydzieści lat, to 

osoby zróżnicowane pod względem płci, seksualności i relacji (w skrócie GSRD), które z takich czy 

innych powodów opuściły kraj, gdzie się urodziły i wyemigrowały w poszukiwaniu lepszego i 

bezpieczniejszego życia do Wielkiej Brytanii. 

 



Eksperyment 1 

Czy doświadczyłeś migracji? Jeśli nie przenosiłeś się z jednego kraju do drugiego, to może 

przenosiłeś się w obrębie swojego kraju lub zmieniałeś miejsce zamieszkania. Jak przebiegało 

to doświadczenie? Co z tego okresu pamiętasz? Wspomnienia, odczucia, emocje? 

Eksperyment 2 

Przez chwilę pomyśl o swoich bliskich przyjaciołach lub członkach rodziny, z którymi 

mieszkasz w tym samym kraju lub mieście. Teraz wyobraź sobie, że przeprowadzasz się do 

innego kraju lub miasta i tracisz te bliskie relacje. Jakie są twoje uczucia, myśli i odczucia w 

ciele? 

Eksperyment 3 

Czy miałeś okazję spotkać i rozmawiać z osobami LGBTQ+, które przeniosły się do innego 

kraju? Czy słyszałeś o ich doświadczeniach związanych z migracją jako ich terapeuta, kolega 

lub przyjaciel? A może sam doświadczyłeś migracji? Jaki wpływ miało twoje doświadczenie 

migracji na jakiś inny aspekt twojej intersekcjonalnej tożsamości: etnicznej, rasowej, 

seksualnej, płciowej, religijnej, językowej? 

 

          Nie jestem naukowcem, więc moja dzisiejsza prezentacja będzie raczej bezpośrednią 

eksploracją opartą na osobistych doświadczeniach związanych z queerową migracją. Przez lata 

przekonałem się, że migracja nie jest wcale prostym i nieskomplikowanym przejazdem czy zmianą 

miejsca zamieszkania, ale złożonym i skomplikowanym procesem, który może być traumatyczny 

nawet wtedy, gdy dotrzemy już do brzegów naszej „ziemi obiecanej”. Znalazło to odzwierciedlenie w 

oryginalnym tytule mojego wystąpienia na kongresie Pink Therapy: „Wolność bycia osobą queer w 

Wielkiej Brytanii – za jaką cenę?”.  

           Queerowa migracja to bardzo ryzykowny a nawet niebezpieczny proces. Tak! Naprawdę tak o 

tym myślę! BARDZO RYZYKOWNY – ponieważ jest to proces pełen niebezpieczeństw i 

niepewności, którego skutki są w dużej mierze bagatelizowane. Jednak ostatnio, zwłaszcza w kręgach 

akademickich pozostających pod wpływem teorii queer i studiów genderowych, poświęca się temu 

zjawisku coraz więcej uwagi, czego przykładem była niedawna konferencja „Queer Migrations: 

Transnational Sexualities in Theory and Practice” zorganizowana w 2020 roku przez Uniwersytet w 

Cambridge i CRASSH – Centrum Badań nad Sztuką, Naukami Społecznymi i Humanistycznymi. 

            Sytuacja związana z migracją niemal nieuchronnie prowadzi do konieczności podejmowania 

przez każdego z nas wielu nieoczekiwanych, a nawet przełomowych decyzji. Dotyczy to uchodźców i 

osób ubiegających się o azyl, którzy uciekają z krajów ogarniętych wojną, przemocą i 

prześladowaniami, w tym przemocą seksualną i ze względu na płeć, którzy przybywają do nowego 

kraju mocno straumatyzowani i mogą mieć problemy ze swoim zdrowiem psychicznym i fizycznym, i 

oczekują, że kraj, który ich przyjmuje i ludzie w tym nowym kraju otoczą ich ochroną i wsparciem. 



Taka sytuacja ma miejsce obecnie w Polsce z chwilą inwazji Rosji na Ukrainę, czy wcześniej w 

trakcie konfliktu syryjskiego, albo też emigracji z kontynentu afrykańskiego w poszukiwaniu 

bezpecznego schronienia, pożywienia i pracy. Niemniej jednak cierpienia nie ograniczają się tylko do 

tych skrajnych przypadków, ponieważ niezależnie od sytuacji większość osób migrujących 

doświadcza stresów, które w oczywisty sposób wpływają na ich samopoczucie psychiczne, w tym 

utratę rodziny i systemów wsparcia społecznego, utratę pracy i środków finansowych, utratę języka, a 

także tzw. żałobę kulturową, wynikającą z utraty zwyczajów oraz więzi kulturowych i religijnych.  

 

            Teraz, zanim przejdę dalej, chcę zaproponować krótkie wyjaśnienie co do tego, w jaki sposób 

używam tutaj terminów „queer” i „migrant”, ale także w odniesieniu do mojej osoby i mojej 

dotychczasowej podróży przez życie. 

            Używam słowa „migrant” w odniesieniu do każdego, kto przeniósł się z jednego kraju do 

drugiego w celu tymczasowego lub stałego osiedlenia się. Nie rozróżniam pomiędzy legalnymi 

imigrantami, uchodźcami i osobami ubiegającymi się o azyl, imigrantami ekonomicznymi i 

nieudokumentowanymi. Wykazano, że takie rozróżnienia nie odzwierciedlają empirycznie 

weryfikowalnych różnic wśród migrantów, którzy często zmieniają kategorie z jednej do drugiej. 

Jestem też głęboko przekonany, że tego typu podziały są najczęściej narzucane przez systemy 

polityczne i społeczeństwo w celu ograniczenia praw migrantów, i w rzeczywistości stanowią jeden z 

elementów ich nadzoru i kontroli. 

             Użycie przeze mnie terminu „queer” będzie wymagało nieco dłuższego wyjaśnienia, 

ponieważ mój wybór jest przynajmniej częściowo związany z procesem opuszczenia Polski, gdzie się 

urodziłem i spędziłem moje dzieciństwo i zamieszkania na stałe w Wielkiej Brytanii. Do niedawna z 

dumą utożsamiałem się z byciem gejem. Od czasu, gdy byłem nastolatkiem, bycie gejem nie tylko 

wskazywało na moją orientację seksualną, ale także symbolizowało mój wybór alternatywnego stylu 

Abdullah Qureshi, abstrakcyjne portrety w Niepokornej Polityce, Twelve Gates Arts, Philadelphia 



bycia i mój sposób ubierania się, a także mój wybór butów (!) – jako nastolatek i dwudziestolatek, 

gdy w Polsce panował jeszcze reżim komunistyczny, paradowałem po ulicach Warszawy w moich 

ulubionych, sięgających po same kolana kozakach w jaskrawoczerwonym kolorze. I zapewniam, że 

noszenie czerwonych skórzanych botków nie było z mojej strony żadnym przejawem komunistycznej 

propagandy! Był to raczej mój gejowski sposób na pokazanie światu, że jestem inny, „Podziwiaj, ale 

nie dotykaj”, a także, w równym stopniu, mój gejowski sprzeciw wobec opresyjnej władzy. 

            Co ważniejsze, słowo „gej”, które nie ma wyraźnego zamiennika w języku polskim, 

najdobitniej wyrażało to, kim byłem wtedy jako osoba – buntownikiem, wyrzutkiem, cudzoziemcem 

w kraju, w którym się urodziłem; wszystko wtedy w moim życiu kręciło się wokół bycia gejem, co 

jednocześnie organizowało wszystkie inne aspekty mojej ówczesnej tożsamości. Miałem silne 

poczucie, że moja gejowska tożsamość była wtedy tak samo mocno utrwalona jak panujący wówczas 

w Polsce reżim polityczny. 

            Jednak po moim wyjeździe do Wielkiej Brytanii, i co więcej, ostatnio, kiedy przybywa mi lat i 

się starzeję, wyposażony we wszystko to, co już wiem o sobie i o świecie, coraz bardziej skłaniam się 

do myślenia i mówienia o sobie jako o osobie queer, ponieważ termin ten wydaje się odnosić do wielu 

innych aspektów mojej złożonej natury, w tym do mojej obecnej filozoficznej i politycznej pozycji w 

świecie. Według Michaela Warnera „termin ‘queer’ odrzuca mniejszościową logikę tolerancji lub 

prostej reprezentacji interesów politycznych na rzecz bardziej dogłębnego oporu wobec reżimów 

normalności”, co jest szczególnie przydatne, gdy tak jak ja, mówi się o transformacji lub, korzystając 

z pojęcia zapożyczonego z terapii Gestalt, o twórczych przystosowaniach, a nie jedynie o 

dostosowaniu się do społecznego status quo.  

             Za Gayatri Gopinath – profesorem na Wydziale Analiz Społecznych i Kulturowych, 

dyrektorem Centrum Studiów nad Płcią i Seksualnością na Uniwersytecie Nowojorskim, która była 

głównym prelegentem na konferencji Queer Migrations w 2020 roku – uważam, że „queerowość 

oznacza możliwość, poczucie samowiedzy, sposób społecznej i relacyjnej tożsamości”. W 

przeciwieństwie do terminu „gej”, który stoi w opozycji do terminu „hetero”, a zatem w swojej formie 

pozostaje nieuchronnie niezmienny; termin „queer” wydaje się mówić o tym, co pomiędzy, obejmując 

całą przestrzeń środkową, którą wyznaczają oba biegunowe przeciwieństwa: „gej” i „hetero”, i która 

zarazem zawiera w sobie te oba sprzeczne bieguny. Wystąpienie Gayatri Gopinath można obejrzeć na 

YouTube, https://youtu.be/znioXGpkrKQ; gorąco polecam!  

            Teraz pozwolę sobie powrócić do głównego tematu mojego wystąpienia. Problematyka 

związana z doświadczeniami migrantów queer nie była przedmiotem szczególnej uwagi aż do 

momentu powstania dziedziny zajmującej się specyficznie queerowymi migracjami, jakieś półtorej 

dekady temu. W jaki sposób seksualność kształtuje procesy migracyjne? Jak migranci queer są 

traktowani przez kraje przyjmujące? Jak migracja zmienia społeczności queer w świecie zachodnim, a 

https://youtu.be/znioXGpkrKQ


także ich prawa i akceptację? Jak proces migracji wpływa na seksualność i płeć osób queer? Te i 

wiele innych pytań konfiguruje pole działania tej wciąż młodej nauki, która dba o to, by migranci 

queer nie byli pomijani ani zaniedbywani.  

             Badania nad zjawiskiem queerowych migracji wyraźnie potwierdzają, że ogromne zmiany, 

jakie zachodzą w procesie przenoszenia się z jednego kraju do drugiego, a być może szczególnie w 

przypadku osób queer przenoszących się do jednego z krajów zachodnich, takich jak Wielka Brytania, 

nieuchronnie wiążą się z wieloma znaczącymi zmianami w ich osobistym poczuciu tego, kim są. 

Dotyczy to poczucia tożsamości osobistej oraz wzajemnego przenikania się wielu innych aspektów 

tożsamości, takich jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, seksualność, religia, język, 

niepełnosprawność itp. To właśnie na tym etapie wielu migrantów staje się głęboko zmienionymi 

osobami, których istnienia nigdy nie mogli wcześniej przewidzieć. 

            Dla niektórych osób wykorzenienie i przeprowadzka są tak traumatyczne, że nigdy nie są w 

stanie zadomowić się w nowym miejscu – ich życie staje się tymczasową konstrukcją, którą tworzą, 

żyjąc z nierozpakowanych walizek, gotowi do powrotu do kraju pochodzenia lub kontynuowania 

swojej tułaczki i wyjazdu gdzieś dalej. Zakres wolności i możliwości napotkanych w nowym kraju 

przerasta ich najśmielsze oczekiwania, co prowadzi do poczucia przytłoczenia i niemożności radzenia 

sobie w nowej rzeczywistości. Są jak więźniowie, którzy po wyjściu z zamknięcia szybko znajdują się 

z powrotem w więzieniu bo mimo, że jest ono opresyjne to zapewnia poczucie bezpieczeństwa.      

              Inni mogą przyjąć nową tożsamość, zwykle tożsamość kraju, który adoptowali, wtopić się 

weń, nauczyć się nowego języka, zmienić akcent, imię, sposób ubierania się i poruszania, stać się nie 

do odróżnienia, często chełpiąc się przewagą tej nowej zaadoptowanej kultury wobec niższego 

poziomu kultury swojej ziemi ojczystej lub własnej niemile wspominanej przeszłości.  

            Dla pozostałych jednak wyjazd stanowi zaledwie początek drogi do odnalezienia własnej 

tożsamości, odmiennej od pierwotnej, a także innej niż ta, którą oferuje nowe miejsce – migracja jest 

tylko pretekstem do przerwania ustalonej tożsamości, którą zdążyli już dawno przekroczyć. 

             W moim przypadku proces wieloletnich przekształceń tożsamości uwidocznił się zwłaszcza w 

tym, że borykałem się przez dłuższy czas z tym jak o sobie mówić; nazywania siebie raz po raz 

Polakiem, potem Brytyjczykiem, potem Brytyjskim Polakiem (British Polish czy Polish British) i 

Europejczykiem – wszystkie te określenia wydawały mi się mylne i niewystarczająco poprawne. 

Wydaje się, że to moje symboliczne poruszanie się tam i z powrotem przez te wszystkie lata, 

spowodowane migracją, zwróciło moją uwagę na istnienie zupełnie innego terytorium, które 

wcześniej było dla mnie niewidoczne – przestrzeni poza statycznymi narracjami i identyfikacjami – 

krainy płynności i wolności, której wcześniej nie miałem jeszcze wcale okazji doświadczyć. 



            Wyobrażam sobie, że opisany powyżej proces jest w pewnym sensie podobny do 

uświadomienia sobie, że jest się osobą nie-heteroseksualną, nie-mężczyzną czy wręcz nie-białą, co dla 

wielu osób stanowi punkt wyjścia, porzucenie dotychczasowego sposobu postrzegania siebie, który 

nie jest już właściwy. Osoba może wtedy raptownie przejść do utożsamiania się z biegunowym 

przeciwieństwem, jak np. homoseksualizmem lub byciem kobietą lub czarnym. Chyba że, tak jak to 

było w moim przypadku, dzięki procesowi migracji, pozostanie się dłużej w tej płynnej swobodnej 

przestrzeni pomiędzy biegunowymi przeciwnościami i w pełni świadomie zwróci się uwagę na całe 

kontinuum ujawiających się na nim możliwości. Bogactwo takiej przestrzeni pomiędzy, która się 

przed nami otwiera, jest ogromne.  

          Pozwolę sobie stwierdzić, że wszystkich migracji, a w szczególności tych queerowych migracji, 

nie da się sprowadzić do zwykłego bilansu zysków i strat, czy kosztów i korzyści – ponieważ każda 

taka sugestia wyrządziłaby ogromną szkodę emocjonalnym, poznawczym i duchowym wstrząsom, z 

jakimi boryka się każdy migrant – nawet jeśli wielu z nich rzadko mówi o swoich doświadczeniach z 

własnej woli, chyba że w gabinecie terapeutycznym lub wśród przyjaciół w intymnych rozmowach 

opartych na zaufaniu i serdeczności.  

Eksperyment 4 

Zanim przejdę dalej, chcę, żebyś wyobraził sobie dwa krótkie scenariusze, z którymi większość 

migrantów musi się zmagać dziennie, będąc już bezpiecznie w nowym kraju. Najczęściej 

dotyczy to ich wyglądu, np. koloru skóry, zachowania, sposobu ubierania się lub mówienia, ich 

obcego wyglądu i akcentu – mówiąc wprost, ich odmienności. Rozważ poniższe scenariusze i 

poświęć chwilę, aby zauważyć swoją reakcję, swoje uczucia, myśli i odczucia w ciele. 

Scenariusz pierwszy: 

Ktoś obcy pyta Cię: „Jak masz na imię?”. 

Ty mówisz im swoje imię, czyli: „Piotr” („Agnieszka”, „Shunashir” lub cokolwiek innego w 

zależności od tego, jak masz na imię). 

Nieznajomy mówi: „O, nie! Nie będę cię tak nazywał! To jest dla mnie zbyt trudne! Jestem 

pewien, że nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli będę cię nazywał Peter (lub Agnes, lub Shawn, 

lub cokolwiek, co jest dla nich łatwiejsze do wymówienia)?”  

[Proszę zwrócić uwagę na to co czujesz]. 

_____________________________ 

     A teraz kolejny scenariusz. Scenariusz drugi: 

Nieznajomy pyta Cię: „Skąd jesteś?”. 

Odpowiadasz: „Jestem stąd, jestem miejscowy”. 

Nieznajomy mówi: „Nie! Chodzi mi o to, skąd naprawdę jesteś?”. 

[Zwróć uwagę na uczucia, myśli i odczucia w ciele]. 



 

           Ten typowy moment ambiwalentnego powitania w naszym przybranym kraju, doświadczany 

przez większość migrantów wiele razy każdego dnia, został świetnie przedstawiony przez urodzoną w 

Gujanie kanadyjską pisarkę Tessę McWatt w jej debiutanckiej książce Out of My Skin (1998), którą 

gorąco polecam. Nawet jeśli powieść McWatt nie dotyczy konkretnie queerowej migracji, to stanowi 

ona niezwykle interesującą eksplorację osobistych historii migracji, w której pojawiają się pytania o 

tożsamość, rasę i przynależność, a także umiejętną analizę skutków kolonializmu w krajach tzw.  New 

World, a konkretnie w Kanadzie.   

           Kiedy główna bohaterka książki, Daphne, poszukuje własnej tożsamości wśród utraconych 

plemion współczesnego miejskiego życia w Montrealu i w końcu po raz pierwszy spotyka swoją 

biologiczną ciotkę Sheilę, Sheila zastanawia się, jak Daphne odpowiada, kiedy ludzie pytają się jej: 

„Skąd jesteś”. Sheila wyjaśnia: 

Mam przyjaciółkę, kobietę z domu, która mnie bardzo bawi. Mówi: „W tym kraju ważne jest, 

żeby korzystać z właściwego hyphenation („łącznika”). Zabawne, brzmi to tak, jakby chodziło 

o posiadanie odpowiednich papierów, ale tak naprawdę chodzi o to, jak sama o sobie mówisz, 

kiedy ktoś pyta cię, skąd jesteś. „Skąd jesteś?” „Jestem Kanadyjką”. „Nie! Chodzi mi o to, skąd 

jesteś?” „Słyszałam to już tyle razy w ciągu moich trzydziestu lat od kiedy tutaj mieszkam. 

Teraz już napewno znasz swój łącznik czy szyk wyrazów. Kanadyjka-z-Indii-Zachodnich. A co 

wcześniej mówiłaś?” ... “Nie ważne. Nic nie mówiłam….” (McWatt, p.81)  

         Dla Daphne i Sheili natarczywość pytania „skąd jesteś” ujawnia pułapkę multicultural 

hyphenation (wielokulturowego łącznika), która oznacza, że, w tym przypadku, czarnoskórzy 

Kanadyjczycy, należą do innego miejsca. Dosłownie mówiąc, w najzwyklejszej codziennej 

rozmowie, odmówia im się dostępu do wnętrza nieformalnych granic Kanady – jej symbolicznej 

piersi. 



         Subtelny akt wykluczenia pojawia się w powtórzeniu i przesunięciu akcentu między pytaniami 

„Skąd jesteś” i „Chodzi mi o to, skąd jesteś”. To ledwo dostrzegalne znaczenie wskazuje na niemal 

niewidoczne środki, za pomocą których wykluczenie osób o odmiennym kolorze skóry funkcjonuje w 

całym zachodnim świecie.    

         Z mojego własnego doświadczenia życia w Wielkiej Brytanii wynika, że takie zachowanie jest 

powszechne. Wiem o tym również od mojego brytyjskiego męża, Hindusa, oraz od moich 

czarnoskórych przyjaciół i klientów. Jednak te subtelne akty wykluczenia nie dotyczą tylko osób o 

odmiennym kolorze skóry, ale ogromnej większości migrantów, którzy wyróżniają się na tle tak 

zwanych rodowitych mieszkańców ich „wybranego” kraju. Mówienie w innym języku lub z obcym 

akcentem, tak jak ja to robię, noszenie nietypowych ubrań lub zachowywanie się w sposób inny niż 

zwyczajowo przyjęty w zaadaptowanym kraju oznacza, że imigranci są traktowani jako rasowo 

odmienni, outsiderzy – są więc systematycznie, równocześnie przyjmowani i zarazem wykluczani.   

 

            Queerowi przybysze, z których większość wciąż wspomina przemoc i prześladowanie, jakich 

doświadczyli w swojej ojczyźnie za to, że są zróżnicowani pod względem płci, seksualności i swoich 

relacji, muszą teraz stawić czoła mniej lub bardziej ukrytemu odrzuceniu i mikroagresji w swoim 

wyobrażonym raju – miejscu, do którego przebyli setki, jeśli nie tysiące kilometrów, w poszukiwaniu 

bezpieczeństwa i wolności.   



             Dla przykładu z własnego życia, mimo że, jak już wspomniałem, nigdy wcześniej nie brałem 

poważnie pod uwagę możliwości opuszczenia kraju, gdzie się urodziłem i spędziłem szczęśliwe 

dzieciństwo, dopóki nie poznałem mojego przyszłego męża, który akurat mieszkał w Wielkiej 

Brytanii, to jednak w czasach reżimu komunistycznego byłem ofiarą prześladowań skierowanych 

przeciwko homoseksualistom w Polsce. I nie mam tu wcale na myśli poniżających obelg i przezwisk, 

czy wrogich spojrzeń, którymi raczyli mnie na codzień moi rodacy – to jest bowiem normalna 

rzeczywistość osób GSRD w naszym homofobicznym świecie, niezależnie od kraju. Mam na myśli o 

znacznie bardziej mrocznej homofobii systemowej na skalę całego państwa. Wciąż pamiętam, jakby 

to było wczoraj, że pewnego listopadowego ranka 1985 roku, dokładnie o szóstej rano, rozległo się 

głośne pukanie do drzwi domu moich rodziców, w którym wówczas mieszkałem. Miałem zaledwie 20 

lat i byłem już studentem psychologii. Mama poszła otworzyć drzwi, a w korytarzu pojawiło się kilku 

tajniaków w szarych ubraniach, którzy o mnie pytali. Pamiętam, jak weszła do mojego pokoju skąd 

mnie zabrano w kajdankach i jak potem siedziałem na tylnym siedzeniu furgonetki między dwoma 

policjantami, całkowicie przerażony i czując z zaskoczeniem wilgoć i dziwny metaluczny smak w 

ustach – dopiero potem okazało się, że z mojego nosa ciekła mi krew. To musiało być dla mnie 

traumatyczne przeżycie. Mamiętam jak bardzo się bałem, zwłaszcza, że wiedziałem że niczego złego 

nie zrobiłem. Było mi tak zimno jak w środku zimy. Zabrali mnie, wciąż w piżamie, do Pałacu 

Mostowskich – okrytej chaniebną sławą siedziby tajnych służb w Warszawie. Wraz z setkami innych 

mężczyzn byłem przetrzymywany przez cały dzień w podziemnej celi, przesłuchiwany, zastraszany i 

maltretowany słownie bez żadnego powodu poza tym, że byłem innej orientacji seksualnej.  

            Dopiero znacznie później, już w Wielkiej Brytanii, dowiedziałem się, że moje aresztowanie 

było częścią tajnej operacji o kryptonimie „Hiacynt”, prowadzonej przez policję we współpracy z 

tajnymi służbami. Celem operacji było zatrzymanie, przesłuchanie i zarejestrowanie rzeczywistych i 

domniemanych homoseksualistów w celu stworzenia krajowej bazy danych. Zarejestrowano wtedy 

około 11000 mężczyzn. Planowano zebrać kompromitujące dowody, które później miały być 

wykorzystane do szantażowania tych osób i zwalczania opozycji antykomunistycznej. 

Homoseksualizm był wówczas uważany w Polsce za zagrażający państwu komunistycznemu.  

            Przez wiele lat po tym wydarzeniu budziłem się każdego ranka dokładnie o szóstej, zlany 

potem, z sercem w gardle. Było jasne, że doznałem traumy, a mimo to kontynuowałem życie, jakby 

nic się nie stało. Wiem, że nie jestem jedyną osobą queer z tak okropnym doświadczeniem, 

wielokrotnie słyszałem historie podobne do mojej, jeśli nie gorsze. 

           Niezamierzoną konsekwencją Operacji Hiacynt było to, że dzięki niej polscy geje stali się 

bardziej świadomi swojej potrzeby uzyskania równych praw, czego przykładem było powstanie WRH 

(Warszawskiego Ruchu Homoseksualnego) – pierwszej organizacji walczącej o prawa gejów w 

Polsce. Niestety, rosnący klimat równości został wkrótce stłumiony przez nowy rząd, który wraz z 



poparciem ze strony Kościoła Katolickiego rządzi krajem do tej pory, a którego manifest zawiera 

określenie osób LGBT jako „bardziej destrukcyjnych niż komuniści”. Efekty wzmożonego użycia 

nienawistnego języka i postulatów wymierzonych w osoby LGBT+ w Polsce w ostatnich latach stały 

się bardzo widoczne. Jak to wskazuje na to niedawny Raport Stowarzyszenia Lambda Warszawa, 

„obserwowany stabilny trend wzrostu akceptacji opinii publicznej dla osób LGBT+ i 

równouprawnienia załamał się” (2021, s.9). Dodam, że dokładna liczba plików w tak zwanym 

Różowym Archiwum, stworzonym podczas Operacji Hiacynt, jak również jego dokładna lokalizacja 

pozostają nieznane i pomimo kilku prób ze strony polskiej społeczności LGBTQ+, jego zawartość jest 

nadal wykorzystywana do identyfikowania i prześladowania gejów w celach politycznych.   

 

             

         Powyżej zamieściłem przepiękny obraz autorstwa Julio Salgado zatytułowany Queer Butterfly: I 

exist („Queerowy Motyl: Istnieję”). Julio Salgado urodził się w Meksyku skąd jako dziecko wraz 

rodziną emigrował do Ameryki. Wychowywał się w Long Beach w Kalifornii, gdzie musiał stawić 

czoła wyzwaniom związanym z byciem zarówno nieudokumentowanym migrantem, jak i gejem, co 

zmusiło go do dwukrotnego „coming-outu”. Dzięki sztuce stał się znanym aktywistą ruchu DREAM 

Act. Jako artysta, Salgado korzysta ze swojej sztuki do nagłośnienia sytuacji osób 

nieudokumentowanych i queer, opowiadając ich historie i nadając ludzką twarz zagadnieniu migracji. 

             Podobnie jak przyjaciółka Sheili, fikcyjnej bohaterki z powieści Tessy McWatt, ja też mam 

już ponad trzydziestoletnią historię emigracyjną. Nie jestem jednak czarnoskóry. Co więcej, należę do 

uprzywilejowanej grupy profesjonalistów, którym przyszło być migrantami. Jestem tym, kogo Salman 

Akhtar (1998) – psychoanalityk i wybitny amerykański pisarz o migracji, sam pochodzący z 

Julio Salgado, Queer Butterfly: I Exist, 2019 



północnych Indii – nazywa „niewidzialnym imigrantem” – niewidzialnym, ponieważ jestem biały, 

należę do klasy średniej, jestem osobą wielojęzyczną, obecnie mówiącą już biegle językiem 

angielskim, i nie przybyłem do Wielkiej Brytanii jako uchodźca lub osoba ubiegająca się o azyl, a 

jednak mój akcent sprawia, że kiedy tylko otwieram usta postrzegany jestem jako „inny”. 

             Mimo, że dawno już temu zapuściłem na dobre korzenie w Wielkiej Brytanii i od przeszło 

dwóch dekad posiadam brytyjski paszport, mam swoje własne doświadczenia związane z byciem 

wykluczonym ze względu na mój status imigranta – doświadczenia, które stały się podstawą mojego 

„rozszczepienia”, czy też odwołując się do Tessy McWatt „wielokulturowego łącznika” – Polaka-

Brytyjczyka lub Brytyjczyka-Polaka, czy też, jak to się czasem nazywa, „podwójnej świadomości”. 

             Termin „podwójna świadomość”, ukuty przez W.E.B. Du Bois’a (1994/1903) – 

amerykańskiego socjologa i historyka, który w 1895 roku jako pierwszy Afroamerykanin uzyskał 

tytuł doktora nauk humanistycznych – na określenie podmiotowości Afroamerykanów, którzy żyli w 

kulturze, w której byli postrzegani jako nierówni białym Amerykanom, został ostatnio zaadoptowany 

przez psychoanalityków w ich dyskursie na temat podmiotowości imigrantów, a w szczególności w 

odniesieniu do koncepcji wielorakości osobowości. 

          „Imigrant wkracza do nowego kraju z jednym zestawem ‘Ja’. Następnie jest on zastępowany i 

zniekształcany przez jego własne doświadczenia z innymi ludźmi, sąsiadami, kolegami, władzami w 

nowej kulturze, a te doświadczenia kształtują jego świadomość, podmiotowość i poczucie 

tożsamości” (Lobban, 2013, s. 556). 

           Spójrzmy teraz ponownie na tytuł mojej prezentacji: Niepożądani przybysze: Queerowe 

migracje – doświadczeniowe studium przenikania się wielu tożsamości oraz na znakomity sitodruk 

zamieszczony poniżej autorstwa Zulfikara Ali Bhutto z serii Tomorrow We Inherit the Earth z 2018 

roku wykonany na muślinie, drukowanej tkaninie poliestrowej, złotej tkaninie metalicznej, 

haftowany, aplikowany i pikowany. Artysta, który identyfikuje się jako queer, jest znanym 

pakistańskim artystą wizualnym i performerem, mieszkającym obecnie w San Francisco. Jak czytamy 

we wstępie do katalogu jego prac Jutro odziedziczymy ziemię jest badaniem historii powszechnego 

oporu, walki partyzanckiej i antyimperialistycznej na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej i Azji 

Południowej, które są następnie reinterpretowane w archiwum wyobrażonej rewolucji w świecie 

postutopijnym i postludzkim.... Proces tworzenia tej serii jest potrójny: wykorzystuje instalacje oparte 

na tkaninach, prace wideo i performance. Gobeliny są zaprojektowane w celu uhonorowania 

prawdziwych i wyobrażonych queerowych partyzantów oraz broni, której używali, nawiązując do 

szyickich tradycji muzułmańskich czczenia męczenników i świętych. Źródłem obrazów męskich 

postaci są pakistańscy zapaśnicy, których ciała są ozdobione klejnotami i błyskotkami, w taki sposób, 

że stają się przekształcone w niezwykle bogatozdobione obrazy tego, jak może wyglądać bojownik w 

queerowym świecie. Teksty zaczerpnięte z książki dla dzieci w języku urdu o amerykańskim 



hollywoodzkim bohaterze Rambo i jego własnym dżihadzie przeciwko rosyjskiemu komunizmowi 

zostały splecione z tymi obrazami w taki sposób, że tworzą opowieść o istniejącym świecie. 

 

           W moim wykładzie celowo skupiam się na zjawisku „hiphenacji”, czyli wielokulturowego 

łącznika lub jego akademickim określeniu „podwójnej świadomości”, ponieważ moim zdaniem 

przemawia ono bezpośrednio i bardzo wyraźnie do niepewnej natury queerowych migracji.    

           Z jednej strony, intensywny stres związany z ciągłym dopytywaniem się o to, skąd pochodzisz 

– przedstawiony we fragmencie książki Out of My Skin – oraz udręka związana z koniecznością 

lokowania się w przestrzeni łącznika (czy myślnika), która jest powszechnie znanym doświadczeniem 

dla większości queerowych migrantów – nigdy i nigdzie nie byli naprawdę postrzegani jako 

„pełnoprawni” obywatele, nigdy nie byli naprawdę akceptowani jako przynależący do ich kraju, ale 

zamiast tego byli skądś indziej, nie na miejscu. Z drugiej zaś strony, intensywny ból, którego 

doświadcza większość osób queer, związany z ciągłym wykluczeniem, bez względu na to, gdzie 

mieszkają, czy to w swojej ojczyźnie za bycie queer, czy w kraju „goszczącym” za bycie 

obcokrajowcem, oraz ich niekończąca się, równie żarliwa odporność w dążeniu do przynależności, 

akceptacji i przynależności – ich nieugięte dążenie do międzyludzkiej więzi, tak pięknie 

przedstawione przez Julio Salgado; parafrazując: Jestem wielobarwnym motylem, istnieję! Albo ażeby 

powtórnie odwołać się do słów cytowanej już wcześniej Gayatri Gopinath (2020): „Queerowość jest 

możliwością, poczuciem poznawania siebie, sposobem bycia społecznym i relacyjnym”, w 

szczególności w odniesieniu do sytuacji trudnych, gdzie brak jest miejsca na prawdziwy kontakt i 

możliwość intymnego współistnienia. Coraz częściej myślę, że queerowość jest twórczym 

przystosowaniem w takich właśnie okolicznościach, które charakteryzują skrajne podziały i 



polaryzacja w świecie; bycie queer to jak najbardziej naturalna wyrafinowana próba łączenia ze sobą 

jakby się wydawało niemożliwych do pojednania frakcji, osiągnięcie nowatorskiego przekształcenia 

utrwalonej w swoich podziałach rzeczywistości. 

  

 

          Kiedy osoba opuszcza swój dom, rodzinę, kraj i zostawia za sobą język ojczysty, określony 

system ustalonych norm i zasad seksualnych lub płciowych, pozostawia za sobą swoją tożsamość, 

narodową, rodzinną, seksualną, płciową lub językową i popada w pozornie trwały stan niewiedzy. 

           Dla mnie jedynym sposobem bycia w tak przerażającym i bolesnym miejscu było uczynienie z 

niego mojego symbolicznego stałego domu, który umeblowałem niepewnością i zmiennością, jak 

nomadyczny namiot gotowy zapewnić schronienie na jedną noc, tylko po to, by następnego dnia rano 

zostać złożonym i przeniesionym w nowe miejsce. 

           Niewiedza jest niepewnym i niewygodnym miejscem, nawet jeśli ktoś potyka się o nią tylko 

przelotnie w swoim życiu, nie mówiąc już o tym, że staje się ona głównym miejscem egzystencji, a 

niepewność dominuje w jego doświadczeniu. Niewiedza jest najczęściej źródłem dużego lęku i może 

być przerażająca. A jednak dla niektórych ludzi taka niewiedza wcale nie przeszkadza, lecz pozwala 

im żyć bardziej w pełni niż kiedykolwiek wcześniej.  

            Powyższa myśl została wyrażona już wiele dekad wcześniej w liryczny sposób przez pewnego 

innego queerowego nomada, Jamesa Baldwina, w jego długim jak książka eseju zatytułowanym 

Diabeł znajduje pracę: 

Emigranci (1883), William McTaggart  



„Tożsamość kwestionuje się tylko wtedy, gdy jest zagrożona, gdy potężni zaczynają upadać, 

lub gdy nędzarze zaczynają się podnosić, lub gdy obcy wchodzi w bramy, by już nigdy nie 

być obcym... Tożsamość wydaje się być szatą, którą przykrywa się nagość samego siebie: w 

takim przypadku najlepiej, żeby ta szata była luźna, trochę jak szaty pustyni, przez które 

zawsze można poczuć, a czasem dostrzec swoją nagość. To zaufanie do własnej nagości daje 

moc do zmiany szat.” (Baldwin, The Devil Finds Work, 1976) 

 

           W tym miejscu chyba najwłaściwszy byłby cytat z East Coker – drugiego wiersza z wydanej w 

1943 roku książki T. S. Eliota Cztery kwartety. Zapoznajmy się z jego krótkim fragmentem: 

„Nie nam się mierzyć — ale to nie jest turniej —  

To tylko walka o odzyskanie tego, co utracone,  

odnalezione i tracone ciągle od nowa: i to dziś, w okolicznościach  

zgoła niezachęcających. Pewnie ani to zysk, ani strata.  

Nie pozostaje nam nic, jak tylko próbować. Reszta nie naszą jest rzeczą.”  

 

     T. S. Eliot omawia tu czas i nieporządek w przyrodzie jako wynik tego, że ludzkość wybrała 

naukowy obiektywizm, który nie jest w stanie uchwycić prawdy rzeczywistości. Jedynym sposobem 

na odnalezienie przez ludzkość zbawienia jest spojrzenie w głąb naszej subiektywności i 

uświadomienie sobie, że ludzkość jest ze sobą połączona i ma cykliczną naturę odnowy i rozpadu. 

Tylko poprzez docenienie jedności ludzie mogą naprawdę zrozumieć wszechświat!    

 



            Inny wiersz, który przychodzi mi na myśl to Psalm (1976) Wisławy Szymborskiej: 

O, jakże są nieszczelne granice ludzkich państw! 

Ile to chmur nad nimi bezkarnie przepływa, 

ile piasków pustynnych przesypuje się z kraju do kraju, 

ile górskich kamyków stacza się w cudze włości 

w wyzywających podskokach! …’ 

            Nie ma tu czasu na recytowanie na głos tego niezwykłego wiersza w całości, ale powiem tylko 

jedno: ten wiersz jest pełen ruchu – ruchu ptaków, chmur, owadów, mgły, kurzu, ośmiornic i 

kamyków – wszystkie one przeskakują, ignorują i zakłócają linie terytorialne ustanowione przez 

nieczułych ludzi. Żadne arbitralne ustalenia administracyjne i polityczne kontrole granic nigdy nie 

zapobiegną temu, by coś zawsze przewiało, przeleciało lub przedostawało się przez granicę z jednej 

strony na drugą; pozorny „chaos panujący na każdym kontynencie”.  

„Czy można w ogóle mówić o jakim takim porządku, 

jeżeli nawet gwiazd nie da się porozsuwać, 

żeby było wiadomo, która komu świeci?” 

             

          Ta dziecięca radość z ciągłego przemieszczania się przez sztuczne granice i pozornie 

prowokacyjna natura tego animistycznego świata, który nas, ludzi, otacza, nieświadomych jego 

transgresji, pod koniec, w dwóch ostatnich wersach wiersza, zostaje zredukowana do „lasów 

mieszanych, kreciej roboty i wiatru”, a to, co nam pozostaje, to echo czegoś głębszego, nasyconego 

historią, bliższego naszej podmiotowości: „Tylko co ludzkie potrafi być prawdziwie obce”; 

(González, 2016, s. 16-7).   

          To nieco rozbite zakończenie Psalmu Szymborskiej wydaje się być jakby echem rozczarowania 

i równie wielkiej determinacji wyrażonej przez T.S. Eliota we wcześniejszym cytacie, który niejako 

wypełnia swój obowiązek, pisząc wiersz, mimo wcześniejszych niepowodzeń. Moim zdaniem to 

właśnie w tym akcie uwolnienia się od wszelkiej wiedzy, od wcześniej utrwalonych przekonań o 

ludziach – o tym, kim są lub jacy powinni być, od wszelkich myśli o posiadaniu i rozumieniu miejsca, 

patriotyzmie i miłości do ojczyzny, więzach krwi i przeznaczeniu, a jednocześnie w aktywnym 

zaangażowaniu się w akt życia, tkwi rozwiązanie sytuacji, w której znajduje się większość migrantów 

queer, a którą staram się tu przedstawić. Muszą oni w pewnym sensie „zatracić siebie”, poddać się 

swojej egzystencji jako jednostki zepchnięte na margines i dyskryminowane ze względu na swoją 

odmienność, a jednocześnie trzymać się tego, co wydaje się im tak bardzo naturalne – ich 



nieustającej, pełnej pasji odporności w dążeniu do przynależności, akceptacji i bycia częścią całości, 

nawet jeśli nie są w stanie tego sami z siebie dokonać. 

          Ja również dostrzegam absurdalność wymyślonych przez człowieka podziałów świata, który 

ewidentnie jest bezgranicznie złożony i zmienny, i jako taki najprawdopodobniej nigdy niemożliwy 

do pełnego poznania. A jednak ciągłe próby opanowania tego niepojętego przez nas świata i 

nadawania mu znaczeń i kierunku, włącznie z kontrolowaniem naturalnej wędrówki ludów, prowadzi 

do wznoszenia kolejnych fizycznych granic między ludźmi i państwami, podważając i tak już wątłą 

jedność między ludźmi oraz przyczyniając się do powstawania pułapek, w które wpadają właśnie ci 

najbardziej wrażliwi, bezbronni i poszkodowani.  

         Mam tutaj również na uwadze abstrakcyjne wyobrażenia o ludziach i społeczeństwach oraz 

wypracowane w naukach społecznych podziały i kategoryzacje, nie zapomijając o naszej własnej 

dziedzinie psychoterapii, które w imię rozwoju obiektywnej nauki dzielą a nie jednoczą, wzmacniając 

tym samym bezpodstawne ślepe na różnice przekonania i utrzymując je w  oderwaniu od naszego 

subiektywnego doświadczenia, że tak naprawdę jesteśmy w tym wszystkim razem. Abstrakcyjnych 

pojęć i teorii sprzyjających rozłączeniu, nie zaś integracji nie można poczuć, zobaczyć, dotknąć, 

posmakować, powąchać, a jednak są one utrwalane i dominują – dla przykładu zwróćmy uwagę na 

utrzymujące się nieprawdziwe przekonania i ideologiczną psychopatologizację naturalnego 

zróżnicowania tak jak ma to miejsce w przypadku mniejszości płciowych, seksualnych i relacyjnych 

oraz społeczności migracyjnej, która wielokrotnie spotyka się z obojętnością, dopóki nie odważymy 

się wejść w bezpośredni zaangażowany kontakt z osobami, o których jest tu mowa.  

         Co niezwykłe, już 70 lat temu, wkrótce po zakończeniu II wojny światowej, autorzy 

przełomowego tekstu terapii Gestalt, Frederick S. Perls, Ralph F. Hefferline i Paul Goodman, zwrócili 

uwagę na to, że te abstrakcyjne podziały są najbardziej podstawowymi i najbardziej zakłócającymi 

obraz rzeczywistości problemami, które zniekształcają ludzkie spojrzenie na świat, unimożliwiają 

jego lepsze poznanie i poznanie samego siebie oraz stanowią źródło wielu ludzkich cierpień i 

trudności.  

„Przeciętny człowiek, wychowany w atmosferze pełnej podziałów, zatracił swoją 

Całościowość, swoją Integralność. Aby ponownie stać się jednością, musi najpierw uzdrowić 

dualizm swojej osoby, swojego myślenia i swojego języka. Człowiek zdążył się już 

przyzwyczaić do myślenia opartego na przeciwieństwach, takich jak np.: infantylny i 

dojrzały, ciało i umysł, organizm i środowisko, self i rzeczywistość, tak jakby były one ze 

sobą sprzeczne.” Będąc optymistami, autorzy Terapii Gestalt podkreślali, że „jednolita 

perspektywa, która mogłaby obalić” dominujace obecnie „podejście dualistyczne i sprawić, że 

wszelkie podziały znikną, nie jest wcale zniszczona, ale została zaledwie ukryta, i może być 

w każdej chwili odzyskana z korzyścią dla zdrowia przez świadome jednostki. (Patrz: Perls, 

Hefferline, Goodman, 1951/w druku, „Wprowadzenie Ogólne”, Terapia Gestalt, Pobudzenie i 

Wzrost w Osobowości Człowieka, str. vii) 



                Dlatego też, kiedy tylko mogę staram się ujawniać i protestuję przeciwko tym jakże 

powszechnym sztucznym podziałom. Mam nadzieję, że zaprezentowany tutaj osobisty materiał na 

temat queerowych migracji, wraz z wizualną oprawą mojej prezentacji przybliży, zaangażuje i będzie 

sprzyjać w lepszym poznaniu tego złożonego zjawiska wędrówki po świecie pełnym podziałów. 

Poezja, muzyka, taniec, sztuki wizualne i wiele innych działań twórczych wspierają migrantów queer 

nie tylko w wyrażaniu ich osobistych doświadczeń, ale także w kontynuowaniu ich wytrwałego 

dążenia do promowania idei międzykulturowych i kwestionowania uprzedzeń dotyczących queerowej 

migracji. Wszyscy jesteśmy ludźmi, migracja jest zawsze trudna, nie utrudniaj jej jeszcze bardziej! 

 

         Pragnę tu jeszcze przytoczyć słowa Homi Bhabhy (1994) – angielsko-indyjskiego uczonego, 

który między innymi wprowadził pojęcie tak zwanej „trzeciej przestrzeni”, która działa jak strefa 

niejednoznaczna, powstająca w wyniku interakcji dwóch lub więcej osób lub kultur. Ta „trzecia 

przestrzeń” podważa nasze poczucie stałej tożsamości i w rezultacie unieważnia wszelkie 

hierarchiczne roszczenia do wrodzonej oryginalności lub czystości kultur i ludzi. 

„Takie przypisywanie różnic społecznych – gdzie różnica nie jest ani jednym, ani drugim, ale 

czymś innym, pomiędzy – znajduje swoją sprawczość w postaci „przyszłości”, gdzie przeszłość 

nie jest pierwotna [stanowiąca źródło lub przyczynę], gdzie teraźniejszość nie jest po prostu 

przejściowa. Jest to, jeśli mogę się tak wyrazić, przyszłość międzywymiarowa, która wyłania 

się pomiędzy wymaganiami przeszłości a potrzebami teraźniejszości.” (str.313)     

   

Malowane opowieści o migracji, Melanie Schambach 

 



               Zakończę mój wykład krótkim opowiadaniem Passage (Przejście) autorstwa Christine 

Taylor-Butler, opublikowanym w rewelacyjnej antologii queerowej fikcji spekulatywnej Migracje w 

2018 roku. Usiądź wygodnie i daj się przenieść do nie tak odległej przyszłości. 

Klosz wyłonił się jakby znikąd. Sięgając daleko w atmosferę, uwięził pod sobą każdą żyjącą 

istotę na naszej umierającej planecie. Toksyczne wycieki i gazy szklarniowe znaczyły, że za 

dziesięć lat i tak wszyscy bylibyśmy martwi. Wkrótce pojawili się też kosmici, unosząc się nad 

kloszem w swoich ogromnych pojazdach.  

„Przybyliśmy, aby uratować wasz gatunek” – oznajmili.  

Powstał chaos, kiedy ci z nas, których uznano za „innych”, zostali zapędzeni jak bydło na 

stadiony i do więzień. Jak przysłowiowy Kopciuszek, byliśmy trzymani z dala od księcia. Rząd 

zdecydował:  

Gej? Nie ma mowy.  

Transgender? Obrzydliwość.  

Queer? Wynocha stąd.  

Pozostałych 90% ludzi hetero ruszyło w kierunku wrót kosmitów, gdzie zostali przeskanowani 

i poddani kontroli. Nikt nie wiedział, co się z nimi stało po drugiej stronie.  

W ciszy, która nastała, obcy przyszli po nas. Nie powiedziano nam, jakich cech szukają.  

“Pełno żab, ślimaków i ogonów psiaków?” – przeczytał szary kosmita ze swojego notatnika. 

„Stara opowieść o chłopcach” – zauważyłem, gdy tylko moi koledzy zaczęli się tłoczyć.  

„Cukier, słodkości i inne śliczności?” – zapytał obcy.  

„To samo o dziewczynach” – odpowiedziałem, wpatrując się w jego niemrugające oczy.  

„A ty którym rodzajem z nich jesteś?” – zapytał. 

Ścisnąłem dłoń Stacy. „Jestem wszystkim z powyższych”.  

„Nasze ciała mają męskie i żeńskie chromosomy” – potwierdziła Stacy. „Joe i ja”.  

„Reprezentujesz sobą wszystkie cechy gatunku?”  

„To zależy. Co z tego będzie dla nas?” – zapytałem. 



„Przejście” – odpowiedział kosmita. „Mamy ograniczoną przestrzeń. Jeśli będziecie zarówno 

mężczyzną, jak i kobietą, nasze zbiory będą większe. Możecie być kolejnym etapem ewolucji 

waszego gatunku”.  

Uśmiechnąłem się. „Wreszcie! Ktoś nas rozumie!”  

„Gdzie są ci, którzy odeszli przed nami?” – zapytała Stacy. 

„Nie pasowali do kryteriów” – odparł chłodno obcy. „Jesteście razem?”  

Ostrożnie przytaknąłem. „Jesteśmy parą.”  

Obcy uśmiechnął się. „Udajcie się na pokład arki. Zapraszamy!”  

                                                                                      (C. Taylor-Butler, 2018, Passage) 
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