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Polska część projektu CRUSEV stanęła przed nieco innymi wyzwaniami 
niż pozostałe zespoły badawcze z powodu nieistnienia w Polsce 
tematycznych archiwów dotyczących lat 70. i związanego z tym 
rozproszenia materiałów, a także braku gruntownego opracowania 
polskiej historii LGBTQ, również w okresie PRL. Brak takiego studium 
powodował, że nasze badania, podobnie jak badania prowadzone przez 
inne osoby i zespoły, z konieczności zaczynały się in medias 
res. Nie mogliśmy bowiem odwołać się do ustalonej historycznej 
narracji. Jednocześnie brak queerowego archiwum powodował, że jako 
badacze stanęliśmy wobec konieczności wyszukiwania i odszukania 
materiałów, na których mogliśmy się oprzeć, a nawet stworzenia 
własnej kolekcji źródeł, zwłaszcza zbioru historii mówionych. 

By zilustrować fragmentaryczność dostępnej narracji dość 
przypomnieć, że polską historię LGBTQ można by zacząć od wprowdzenia 
w 1932 roku pierwszego w niepodległej Polsce kodeksu kryminalnego, 
ponieważ kodeks Makarewicza nie penalizował kontaktów seksualnych 
między osobami tej samej płci (za wyjątkiem prostytucji, której 
zakaz zniesiono w 1969 roku). Jednak po tym początku narracja 
zwykle przeskakuje do lat 1980., kiedy podjęto pierwsze próby 
samoorganizacji środowiska, i dalej do proliferacji branżowych 
czasopism, zwłaszcza po transformacji ustrojowej w 1989 roku. I tak, 
Agata Fiedotow rozpoczyna świetny esej o aktywizmie w latach 80. 
XX wieku; podobnie postępuje Łukasz Szulc omawiając transnarodowy 
charakter branżowych czasopism (Fiedotow 2012, Szulc 2018). 

KONTEKST i PRZEGLĄD OGÓLNY

Trudność w dostępie do materiałów archiwalnych wynika z braku 
instytucji zorientowanej na dokumentowanie historii LGBTQ. Mimo 
dość licznych ostatnio inicjatyw tworzenia kolekcji źródeł, w tym 
historii mówionych, są to przedsięwzięcia nowe, często o lokalnym 
zasięgu, i nieraz nieudostępniane stronom trzecim. Ważnym wyjątkiem 
pod tym względem są historie mówione nagrane i przez Stowarzyszenie 
Lambda Warszawa we współpracy z Domem Spotkań z Historią, z których 
korzystaliśmy. Ale status niektórych innych zbiorów, o których 
wiemy, jest niejasny.

Archiwa państwowe i inne specjalistyczne archiwa niekoniecznie 
uwzględniają homoseksualność lub transpłciowość jako hasła 
do wyszukiwania. Na przykład archiwa sądowe nie wyróżniają 
homoseksualności właśnie dlatego, że stosunki homoseksualne nie były 
karalne. Teczki z wycinkami prasowymi Telewizji Polskiej w Archiwum 
Akt Nowych zawierają co prawda materiały związane z seksualnością, 
w tym z homoseksualnością, ale tylko nieliczne dotyczą lat 70. 
lub wcześniejszych. Instytut Pamięci Narodowej udostępnienia swoje 
zbiory badaczom po spełnieniu wymogów formalnych, ale znalezienie 
materiałów związanych z (homo)seksualnością nie zawsze jest łatwe. 

Biorąc pod uwagę te ograniczenia, zespół badaczy prowadził 
poszukiwania w oparciu o dotychczasowe doświadczenia uczestniczących 
w nim osób, jednocześnie tworząc własne archiwum tekstów i  materiałów 
wizualnych, a także histroii mówionych. W zespole uczestniczyło 
osiem osób zatrudnionych na etat lub część etatu, na okres od roku 
do trzech lat. Dziewiątą osobą był pracujący na zlecenie badacz i 
artysta wizualny.
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Agnieszka Kościańska, etnolożka i znawczyni historii polskich 
dyskursów eksperckich o seksualności analizowała listy przesyłane 
do seksuologów, z którymi prowadziła również wywiady. (W ramach 
grantu powstał m.in. wywiad-rzeka z edukatorem seksualnym Wiesławem 
Sokolukiem, który ukazał się drukiem, Instruktaż nadmierny, 
Wyd. Czarne.) Przeglądała także akta sprawy sądowej dotyczącej 
homoseksualnego mężczyzny. Jej badania wykazały, że w latach 70. 
polska seksuologia stosowała postępowe, humanistyczne podejście, 
pozostając jednocześnie w bliskim kontakcie z ekspertami zachodnimi 
dzięki stosunkowo uprzywilejowanej pozycji naukowców i Towarzystwa 
Planowania Rodziny w PRL. Seksuolodzy zdawali sobie więc sprawę 
z usunięcia homoseksualizmu z listy chorób przez amerykańskie 
stowarzyszenie psychiatrów (APA) w 1973 roku. Jednocześnie 
homoseksualistów kojarzono z kryminalnym półświatkiem, czy to 
jako ofiary, czy jako sprawców. Negatywne nastawienie wydatnie 
kontrastowało ze znacznie bardziej otwartym podejściem seksuologii 
do osób transpłciowych, być może dlatego, że w ich przypadku 
terapia mogła zakończyć się zadzierzgnięciem heteroseksualnego 
związku. Negatywne nastawienie do homoseksualności widoczne jest w 
sprawie sądowej badanej przez Kościańską. Co ciekawe, prominentny 
seksuolog Zbigniew Lew-Starowicz odnotował na początku lat 70., że 
wśród otrzymanych przezeń listów znajdują się dość liczne żądania, 
formułowane przez homoseskualistów, by uznać homoseksualność za 
jeden ze zwykłych przejawów seksualności. Na podstawie zebranych 
przez Kościańską listów powstał dwujęzyczny performance Jest 
Pan, Panie Doktorze, jedynym ratunkiem! (za część artystyczną 
odpowiadał Benny Nemerofsky Ramsay ze szkockiego zespołu CRUSEV). 
W trakcie projektu Kościańska napisała  książkę o historii edukacji 
seksualnej w Polsce. Książka ukazała się drukiem („Zobaczyć łosia”, 
Wyd. Czarne). Przygotowana została także wersja angielskojęzyczna, 
która wkrótce ukaże się w Wielkiej Brytanii (Berghahn Books).  

Artysta wizualny Karol Radziszewski i historyk sztuki Wojciech 
Szymański ściśle współpracowali przez cały czas trwania projektu, 
skupiając się szczególnie na dwóch postaciach. Jedna z nich to 
wczesny aktywista gejowski Ryszard Kisiel, który od dawna interesuje 
Radziszewskiego. Radziszewski i Szymański wspólnie kuratorowali 
wystawę Krusing w Gdańskiej Galerii Miejskiej latem 2018 roku, 
prezentując zdjęcia wykonane przez Kisiela i jego obszerne 
notatki dokumentujące podróże po gejowskich miejscach w PRL i 
w Europie Wschodniej. Na wystawie pokazywany był wywiad wideo 
z Kisielem przeprowadzony przez Radziszewskiego. Przygotowywana 
jest książka dokumentująca wystawę. Radziszewski stworzył także 
film „Powidoki”, w którym wykorzystuje rolkę filmu przypadkowo 
dwukrotnie naświetloną przez Kisiela i w którym rozmawiają o tym, 
co widać (i czego nie widać) na zdjęciach. Film był pokazywany 
podczas warsztatów o obywatelstwie seksualnym zorganizowanych w 
ramach projektu na Uniwersytecie Warszawskim we wrześniu 2018 roku, 
a następnie na wystawie Queer Archives Institute przygotowanej 
przez Radziszewskiego w berlińskim Schwules Museum oraz podczas 
konferencji ALMS w Berlinie w czerwcu 2019 roku, i wreszcie na 
wystawie „Potęga sekretów”, otwartej 15 listopada w CSW Zamku 
Ujazdowskim. Na tej wystawie prezentuje także instalację “Homage 
á W.S.” [Wojciech Skrodzki], przygotowaną na podstawie badań 
prowadzonych wspólnie z Szymańskim. Skrodzki, który wyautował się 
pod koniec życia, był krytykiem sztuki i kuratorem. Przygotowując 
instalację,  Radziszewski i Szymański zebrali materiały archiwalne 
i wyszukali prace z lat 70., a także przeprowadzili rozmowy m.in. 
z Ewą Kuryluk.

CZŁONKOWIE ZESPOŁU I PRZEDMIOTY BADAŃ

Literaturoznawca Błażej Warkocki skupił się na dwóch figurach 
literackich: Witoldzie Gombrowiczu, który zmarł w 1969 roku, lecz 
pośmiertna debata na temat recepcji jego twórczości w kontekście 
seksualnej transgresji rozpoczęła się w latach 70., oraz na Marii 
Janion, prominentnej literaturoznawczyni, która niedawno wyautowała 
się jako lesbijka i która odegrała ważką rolę w recepcji Gombrowicza. 
W latach 70. i 80. Janion wraz ze swoimi uczniami zredagowała 
wielotomową serię Transgresje, zawierającą między innymi tłumaczenia 
fragmentów tekstów spod znaku queer (w tomie Odmieńcy). Warkocki 
omawia eseje Janion na temat gotyckiej prozy Gombrowicza, porównuje 
lektury Janion z pismami Eve Kosofsky Sedgwick, a także analizuje 
debiut fabularny Gombrowicza w niedzawno wydanej monografii Pamiętnik 
afektów z okresu dojrzewania. Gombrowicz – queer – Sedgwick (Wyd. 
UAM).
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Krzysztof Zabłocki, tłumacz literatury i wykładowca akademicki, 
rozmawiał z licznymi przedstawicielami świata literackiego lat 
70. i zaaranżował oraz przeprowadził wywiady historii mówionej z 
częścią z nich, a także z innymi osobami pamiętającymi lata 70. w 
kontekście queer. Niektóre spośród tych wywiadów przeprowadzili 
wspólnie Zabłocki i Tomasz Basiuk (PI). W trakcie projektu Zabłocki 
odszukał Wolganga Joehlinga, niegdyś obywatela NRD, który studiował 
w Polsce w latach 1960., a w latach 1970. przeniósł się do Polski 
na stałe. Joehling, tłumacz i poeta, który zamilkł wiele lat temu, 
zredagował pierwszy wybór polskiej prozy homoerotycznej, wydany w 
1988 roku pod tytułem Diskrete Leidenschaften. Homosexuelle Prosa 
aus Polen. Kilka lat później ukazał się bardzo podobny wybór w 
języku polskim, także dokonany przez Joehlina, wydany pod tytułem 
„Dyskretne namiętności”. Esej Zabłockiego na temat Joehlinga, 
częściowo oparty na wywiadzie przeprowadzonym wspólnie przez 
Zabłockiego i Basiuka, ukaże się wkrótce w tomie przygotowanym 
przez zespół niemiecki z Uniwersytetu Humboldtów. 

Zdjęcie z filmu Karola Radziszewskiego “Powidoki,” 2018.

Karolina Morawska jest doktorantką wyspecjalizowaną w historii 
seksualności. Była jedną z dwóch osób zatrudnionych w projekcie 
na pełen etat przez dwa lata. Odegrała kluczową rolę jako 
badaczka archiwów w Instytucie Pamięci Narodowej, skupiając się 
na materiałach szkoleniowych używanych przez Milicję Obywatelską. 
Władze miały początkowo nadzieję na skompletowanie pełnej listy 
znanych homoseksualistów. Inwigilacja środowiska miała związek z 
przekonaniem o jego kryminogenności (homoseksualiści jako ofiary i jako 
sprawcy), a także z późniejszymi próbami samoorganizacji. Kolejnym 
impulsem mogła być epidemia HIV/AIDS, zaś punktem kulminacyjnym 
stała się Akcja Hiacynt, zapoczątkowana w 1985 roku. Morawska 
przebadała także ogłoszenia towarzyskie w “Relaksie – Kurierze 
Polskim”, które zaczęły się ukazywać na początku lat 80., analizując 
ich język jako przejaw samoświadomości osób nieheterornormatywnych. 
Przeprowadziła także wywiady historii mówionej.

Jędrzej Burszta, kulturoznawca i druga osoba zatrudniona w projekcie 
na pełen etat przez dwa lata, posiadał wcześniejsze doświadczenie 
z wywiadami historii mówionej. W ramach badania, na podstawie 
licznych rozmów z mężczyznami w kilku miastach Polski stworzył 
etnografię życia homoseksualnych mężcyzn w polskich miastach lat 70. 
jako skupionego wokół trzech głównych, nieformalnych instytucji: 
anonimowych pikiet, łaźni miejskich, do których przychodzili między 
innymi mężczyźni pragnący zapoznać innych mężczyzn, i prywatnych 
przyjęć organizowanych w mieszkaniach.

Magdalena Staroszczyk, doktorantka kulturoznawstwa, uczestniczyła 
w projekcie przez ostatni rok jego trwania. Wcześniej zajmowała 
się historiami kobiet w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. 
W ramach badania przeprowadziła wywiady historii mówionej z 
kobietami, stawiając tezę o nieczytelności lesbianizmu w Polsce 
lat 70. Podkreśla związany z tym przypadkowy charakter spotkań, 
wynikający z braku nieformalnych instytucji analogicznych do tych, 
z których korzystali homoseksualni mężczyżni, a także brak poczucia 
przynależności do grupy. Zwraca też uwagę na opór wobec etykiety 
lesbijka wśród części swoich rozmówczyń.
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Tomasz Basiuk, kierownik polskiej częsci projektu (Principal 
Investigator) zajmował się uprzednio życiopisaniem współczesncych 
gejów amerykańskich. W badaniu przeprowadził szereg wywiadów historii 
mówionej z mężczyznami i kilka z kobietami (część wywiadów wspólnie 
z Krzysztofem Zabłockim). Wspólnie z Kościańską przeprowadził 
wywiad z transkobietą. Zbadał zbiór listów wysłanych przez 
homoseksualnych mężczyzn z Polski do austriackiej organizacji HOSI 
Wien (od początku lat 80.) Zwraca uwagę na stopniowe zastępowanie 
anonimowych kontaktów seksualnych siecią towarzyskich znajomości i 
przełamywaniem tabu milczenia na temat homoseksualności również w 
prywatnych rozmowach. Ta zmiana, widoczna w latach 70., stworzyła 
protopolityczną przestrzeń do późniejszych dyskusji nad językiem i 
strategiami uwidaczniania, a wreszcie dla podziemnych wydawnictw i 
prób samoorganizacji, do których dochodziło w latach 80. Stopniowe 
upolitycznienie wiązało się z dołączeniem lesbijek do rodzącego się 
ruchu. Basiuk badał także wzorce literackie wskazane przez rozmówców 
i wymienione w listach do HOSI Wien, służące do samookreślenia w 
obrębie nowo wyłonionej tożsamości gejowskiej. 

PUBLIKACJE I WYDARZENIA PUBLICZNE

Zespół badawczy przygotował specjalny numer czasopisma naukowego 
InterAlia zatytułowany Różowy język i poświęcony językowi 
stosowanemu do nazywania nieheteronormatywności. W przygotowaniu 
są dwie publikacje zbiorowe: Queers in State Socialism: Cruising 
1970s Poland oraz Obywatelstwo seksualne, archiwa i historia 
mówiona. Europa Wschodnia w perspektywie porównawczej. Publikacja 
polskojęzyczna obejmie transkrypcje wyimków z wywiadów historii 
mówionej. We wszystkich trzech publikacjach uczestniczą członkowie 
zespołu i inni zaproszeni autorzy, w tym prelegenci uczestniczący 
w dwóch warsztatach i w ponad dwudziestu publicznych seminariach 
zoragnizowanych w ramach projektu na Uniwersytecie Warszawskim w 
latach 2017-2019.

Elementem polskiej części projektu było ponad dwadzieścia otwartych 
seminariów naukowych, na których wystąpili zaproszeni goście oraz 
członkowie zespołu. Seminaria odbywały się na Wydziale Historycznym 
oraz w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego w 
latach akademickich 2017-2018 i 2018-2019.

Przemowa Dr Marii Dębińskiej na seminarium CRUSEVu “Diagnozując 
Transseksualność, Diagnozując Społeczeństwo,” 2018. 


