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ЛЕГАЛИЗОВАЊЕ ХОМОСЕКСУАЛНИХ
БРАКОВА И ПОВРАТАК ТЕОРИЈЕ „ТРЕЋЕГ
ПОЛА”
Самоубиство „толеранцијом”

Авет беле куге надвила се над свим веродостојним европским народима.
Егалитаристичка демагогија и кич „политичке коректности”, на основу којих
се пропагирају и правно институционализују хомосексуални бракови,
представљају за Европљане орочавање сопственог скорог ишчезнућа. Ако
Европа на тако мизеран начин и ћутке изађе из сопствене историје, онда ништа
друго није ни завредела

К. Курув

Vox, Француска

Актуелни догађаји као да дају за право Ноелу Мамеру који је у Франс Интеру
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тврдио да брак није само између мушкарца и жене. Он је изнео да Члан 75 не
постоји у Глави пет Грађанског закона, што је тачно, али постоји, и то смета
градоначелнику Бегла, у Глави два, одељак три, где се говори о „акту брака”:
„Матичар ће добити од обе стране, једне па друге, изјаву да желе да постану
муж и жена: он ће изговорити у име закона да су се ујединили браком и на лицу
места написати акт.”

Тај члан је важио и на „церемонији” у Беглу, јуна 2004. У свом предлогу закона
бр. 1650, три посланика Странке „зелених” и Мамер негирали су очигледно и
тражили да се Грађански закон појасни „хомо браком”. Ноел Мамер је
инсистирао на својој теорији легалитета брака хомосексуалаца или
транссексуалаца, па је био дезавуисан 13. маја 2004. на својој општинској
скупштини, коју није чак ни консултовао пре него што је обавио хомосексуално
венчање. Један од учесника интернет дебате тим поводом је изјавио да ако
дође до хомосексуалног венчања, градоначелник мора, за време
церемоније, да утврди ко је „муж”, а ко је „жена”.

ТЕРОР РЕЛАТИВИЗМА

У тексту „Зашто хомосексуални брак”, објављеном у Монду, Данијел Борило
није се више позивао на правну празнину Грађанског закона, пошто је Члан 75
чак и за њега постао јасан. Али, правна празнина као изговор служила је за
манипулисање јавним мнењем више од месец дана, што је утицало на
искривљени резултат сондаже у априлу месецу. Али већ следећа сондажа, у
мају, показала је да је 50 одсто
против
, а 47 одсто
за
.
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Према Данијелу Борилу, појам брака, као институције, не ограничава његово
поље примене, већ, напротив, принцип универзалног егалитаризма и режим
пола као друштвене конструкције редефинише брак тако да „пол више не треба
да се наводи у личним документима”. Из тога произлази да је
„дискриминаторно и неправедно” наводити да је брак једино
хетеросексуалан... Тако долази до потпуног извртања правних текстова
Устава, Универзалне декларације из 1948, Европске конвенције о правима
човека, све усмерено ка „апсолутном универзализму”, то јест терору
релативизма.

За Д. Борила „брак друштвено утврђује заједницу две особе које имају за циљ
међусобну солидарност на основу узајамне љубави”. Жан Порталис, један од
четири писца Грађанског закона, међутим, јасно дефинише брак као
„заједницу мушкарца и жене у коју ступају да би продужили своју врсту, да би
се помагали, путем узајамних помоћи, да носе терет живота и да би делили
своју заједничку судбину” (
Припремни списи за
Г
рађански закон
).

Жан-Пјер Шевенман је рекао: „Ја не видим шта уопште може да значи
хомосексуални брак.”

Устав, Декларација из 1789. и Преамбула из 1946. не говоре ништа о браку.
Преамбула прецизира хетеросексуалну концепцију породице: „Нација
гарантује појединцу и његовој породици услове потребне за њихов развој.
Она гарантује свима, посебно детету, мајци и остарелим радницима
здравствену заштиту, материјалну сигурност, одмор и забаву.”

ЛУДИЛО „АПСОЛУТНЕ ЈЕДНАКОСТИ”
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Општа декларација о људским правима (члан 16) дефинише брак као
хетеросексуалан: „Почев од зрелог доба, мушкарац и жена, без икаквог
расног, националног или религиозног ограничења, имају право да се венчају
и да заснују породицу... Породица је природни и темељни елемент друштва и
има право на заштиту друштва и државе.” Европска конвенција о правима
човека, у члану 12, такође каже: „Почев од зрелог доба, мушкарац и жена имају
право да се венчају и да заснују породицу према националним законима који
регулишу то право.”

Та формулација је била „модернизована” у Уставу Европске Уније да би се
„покрили случајеви у којима национална законодавства признају и друге
путеве осим брака за заснивање породице. Члан 2-69 не забрањује нити
намеће „повластицу брачног стања особама истога пола” (објашњење
Председништва у Декларацији бр. 12 приложеној уз Устав). На тај начин, тим
чланом 2-69, сам Устав отвара врата хомосексуалном браку.

То изопачење брачне институције изгледа аналогно са демократизацијом
образовних установа, која захтева, под плаштом апсолутне једнакости, да акт
подучавања буде замењен слободним изражавањем једних и других, да
„тешке науке” нестану зарад „опште културе”, неконзистентне, приступачне
свима, да демократија, пошто је заборављено њено аристократско порекло,
може да редефинише културу високог нивоа из које је она сама потекла. Али
култура, као ни антропологија, још није растворљива у демократији.
Прихватање брака за робове или невернике, мешовите заједнице или
интерконфесионалне, доприносиле су напретку права, али никада нису
изопачавале појам брака. Напротив, те реформе су чињене уз
интелектуално поштовање смисла речи брак, без лишавања институције
њене супстанце ради њеног подређивања неком a priori универзалном облику.
Са друге стране, развод је лишен разнополне одреднице, ако се она тако може
дефинисати, са још јединим „старим” чланом.

ПРИЧЕ О ПОТКИВАЊУ ЖАБА
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Недавни инострани примери (Канада, Шпанија, Белгија и Холандија) не
морају обавезно да се следе. У супротном, морали бисмо да вратимо и
монархију у Француску, пошто су Холандија, Белгија, Шпанија, Велика
Британија, Луксембург и Шведска још монархије.

Данијел Борило даље пише: „Постављање рађања деце као битне
карактеристике брака значи да се сексуалности одређује репродуктивни
циљ.” Он олако спаја брак са сексуалношћу. Наиме, тачно је да брак има рађање
деце као основу и да генерално обезбеђује (осим у случају прељубе) да дете
зна своје порекло, али није обавезно да се рађање деце оствари у браку.

Од Де Сада и Ничеа, па и од старих Грка наовамо, зна се да је сексуалност
функција односа веома независна од рађања. Уосталом, то је оно што
оправдава нашу сексуалну слободу, укључујући ту и статус целибата.
Европске земље које су сада наклоњене „хомо браку” (Белгија, Холандија)
уклониле су или ограничиле последице које се тичу усвајања или рађања
деце.

Једнакост права није никада значила да су мушкарци и жене идентични,
међузаменљиви. Еквивалентност између хомосексуалности и
хетеросексуалности је изведена грешка, настала на претпостављеном
идентитету мушкарца и жене и на погрешној симетрији термина који су
измишљени у Немачкој у другој половини 19. века. Када би то поистовећење
било реално, значило би да нема више чињеничних или ситуационих разлика
између хомосексуалног и хетеросексуалног односа у браку. Начинити од
хомосексуалне потребе основу за тражење права као што је право на брак,
значило би да се признаје „трећи пол”, какав су замислили неки аутори, такође
Немци (К. Х. Улрих, Хајнрих Маркс и Магнус Хиршфелд), али и да то посебно
оспоравају Сигмунд Фројд и Андре Жид.

Није дискриминација, нити неправда, свака неједнакост ни свака разлика у
третману, насупрот ономе што хоће егалитаристичка демагогија, „као да
принцип егалитарности права мора да избрише све разлике”. „Људски род није
подељен на хетеросексуалце и хомосексуалце – ради се о преференцији –
већ на мушкарце и жене”, вели Лионел Жоспен у тексту „Хомосексуални брак:
проблем институција”, објављеном у Журнал ди диманш. То одбацује, сагласно
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са Фројдом и Андре Жидом, и стару теорију „трећег пола” или „међупола”,
односно, у мушком случају, теорију „феминизиране” хомосексуалности.

„ОТАЦ” И „МАЈКА” НИСУ „IN”

Једнакост права грађана, слободних појединаца, не претпоставља правну
једнакост хомо парова са хетеро паровима, као што она не успоставља ни
правну једнакост међу разним асоцијацијама. Другим речима, једнакост права
француских грађана (Члан 1 Устава) није једнакост права одређених
различитим ситуацијама (ситуацијама насталим путем личног избора). Та
дистинкција је константни правни принцип Уставног суда. Формална једнакост
права појединца (човека, грађанина) не имплицира идентитет конкретних
ситуација, нити ситуација разних уговорних институција.

Брисање речи „отац” и „мајка” у Грађанском закону, њихова замена речју
„рођаци” (предлог Партије „зелених”, закон бр. 1650), пре нас ближи Орвелу (19
84
)
него идеалном друштву.

У свом акту од 19. априла 2005, Апелациони суд из Бордоа јасно каже: „Члан 75.
Грађанског закона јасно дефинише да ’ће добити од обе стране, једна после
друге, изјаву да желе да постану муж и жена’... Без могућности неспоразума,
Грађански закон налаже матичару да прихвати изјаву две особе различитог
пола које се узимају за ’мужа и жену’. (...) Свака другачија интерпретација
учинила би некохерентним унутрашње право, јер се јасно забрањује брак
између брата и сестре, али не и два брата и две сестре.”

Дакле, Апелациони суд је потврдио поништавање брака верификованог на
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првом степену, јасно се позивајући на Порталисову дефиницију коју смо
навели. Најзад, примењујући на хомосексуални пар – две особе које су
генерално плодне – појам „стерилитета” који се примењује у правом смислу на
једно живо биће, а не на измишљени „трећи пол”, Данијел Борило је починио
претерану језичку грешку. Транссексуалци су својевољно постали стерилни.
<

***

Хомосексуалност је ствар личног опредељења и интимности сваког таквог
човека. Али оног тренутка кад неко од тога почне правити идеологију,
пожељни друштвени модел, вредносни поредак и основу за политичку акцију
– онда то постаје друштвени проблем на који се мора реаговати. <

***

Разлику у третману хетеросексуалности и хомосексуалности не праве
људи, закони, идеологије, него су је заувек направили Бог и природа. Једно
продужава бесцен благо Живота и понавља чин Стварања, друго представља
оргију егоизма, згаснућа и смрти. Између тог двога се заправо опредељујемо.
<

***
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„Једнакост права појединаца не претпоставља једнакост права парова. Брак
не фаворизује срећу супружника, већ интерес деце. Мешање та два појма
значи да се заборавља смисао брака.” (Франсоаз Декеивер-Дефосе,
професор грађанског права, Фигаро, 28. април 2005) <

(Август 2005)

8/8

