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SŁOWO OD AUTORKI

Wszystkie sprawy sądowe opisane w tej książce odbyły się naprawdę. Ze zrozumiałych względów zostały
jednak zmienione imiona i nazwiska bohaterów, opisy
niektórych postaci, miejsc oraz okoliczności stanowiących tło wydarzeń.
Wykonuję zawód sędziego od blisko dwudziestu lat.
Niniejszy zbiór opowiadań jest owocem moich zawodowych doświadczeń i związanych z nimi, nie tylko prawnych, dylematów. Sprawy trafiające na sądową wokandę nierzadko przyjmują nieoczekiwany obrót, stąd próba
nakłonienia Czytelników do refleksji na temat niepewności i rozterek, jakie leżą u podłoża sędziowskich decyzji.
Każda z tych spraw mogłaby dotyczyć niemal każdego z nas.

Dorota Apostolidis
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Tercium non datur
(Trzeciego wyjścia nie ma)
2 października 2007 roku wystąpiła z powództwem
do sądu o ustalenie, że jest mężczyzną.
Przez dwadzieścia osiem lat Olga posłusznie wcielała się w rolę córki, siostry, a przede wszystkim dziewczynki, nastolatki i kobiety. Były to role maski, dlatego też jej egzystencja nie miała nic wspólnego z bytem
przeciętnego człowieka. Granice narzucone Oldze przez
nieakceptowaną, ale faktyczną płeć z czasem spowodowały, że czuła się więźniem własnego ciała. W końcu postanowiła wyjść z tego znienawidzonego, zaczarowanego
kręgu. Chciała zacząć oddychać bez przebrania, odrzucając bezkrytyczne, określane płciowością role i granice.
Dotychczasowe życie odbierała jako nieustanny, absurdalny przymus. Wystarczająco długo dojrzewała do tej decyzji, teraz bez lęku ją podjęła i zaakceptowała. Wierzyła, że ta wewnętrzna rewolucja jej świadomości, będąca
„przygrywką” do rewolucji zewnętrznej, zakończy wielką
tragikomedię iluzji, którą dotąd przedstawiało jej życie.
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„Transseksualizm to zaburzenie identyfikacji płciowej,
które polega na rozbieżności pomiędzy płcią psychiczną
a budową ciała. Zaburzenie to figuruje w Międzynarodowej Statystyce Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych pod numerem F 64.0. Wspomniana rozbieżność powstaje w życiu płodowym i stanowi zaburzenie
wrodzone. Stwierdzone zmiany mają charakter trwały
i nieodwracalny. Jedynym skutecznym postępowaniem
jest dostosowanie znamion ciała do płci przeżywanej
psychicznie poprzez zastosowanie hormonów płciowych
i operacyjną zmianę płci. Bardzo istotna dla funkcjonowania osobistego i społecznego jest zmiana płci metrykalnej. Wdrożenie procedury zmiany płci powoduje
stopniową zmianę wyglądu pacjentki oraz zdecydowaną poprawę jej stanu emocjonalnego, związaną z nadzieją na znalezienie swego miejsca w życiu. U powódki
stwierdzam transseksualizm typu K/M, to jest pragnienie życia i uzyskania akceptacji jako osoba płci przeciwnej do własnej, czemu towarzyszy uczucie niezadowolenia z powodu własnych, anatomicznych cech płciowych
oraz poczucie ich nieprawidłowości, a także chęć poddania się leczeniu hormonalnemu lub operacyjnemu,
by upodobnić własne ciało do ciała płci preferowanej.
Etiologia zaburzenia jest niejasna. Zmiany są nieodwracalne, stąd metrykalna zmiana płci jest uzasadniona”
– sędzia czytał w skupieniu nadesłaną właśnie do akt
sprawy opinię biegłego seksuologa i psychiatry. Czekał
na nią nie tyle z niecierpliwością, co obawą, związaną
z weryfikacją jego oglądu powództwa wniesionego przez
Olgę.
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Nigdy dotąd w sprawach określanych w sądowym
żargonie „sprawami o zmianę płci” nie myliło go pierwsze wrażenie, wywołane wejściem na salę sądową osoby domagającej się zmiany „boskiej” decyzji. Działo się
zwykle tak, że prosił o wywołanie sprawy przez protokolanta i czekał na pierwszy sygnał, który zmysł wzroku
wyśle do decyzyjnego centrum w mózgu. Jaka będzie ta
informacja? Z kim utożsami wizerunek osoby wchodzącej na salę rozpraw?
Sędzia ponownie przeczytał tekst opinii, stanowczo
wykluczającej zaburzenia psychotyczne, psychopatyczne i neurotyczne u powódki. Jej sprawność intelektualna miała się mieścić w granicach normy. Nie występowały u niej żadne zaburzenia procesów poznawczych.
Opinia pisana językiem przekonującym, niezawierającym sformułowań wywołujących jakiekolwiek wątpliwości czy przypuszczenia. Dla biegłych wszystko było jasne i oczywiste. Stwierdzenie, które można by przyjąć
jako przesądzające o wyniku sprawy, brzmiało: „Zmiana
płci dla powódki (nazywanej w opinii pacjentem) jest niezbędnym czynnikiem, który umożliwi jej dalszy rozwój”.
Obecna sytuacja narażać ma powódkę na nieustanne
i nieuzasadnione, zdaniem biegłego, przykrości.
„Cóż za słowo!” – pomyślał sędzia i zaraz potem przeczytał, że powódka ma pełną świadomość podejmowanych przez nią decyzji zmiany płci oraz konsekwencji
zabiegu operacyjnego, który do tego doprowadzi.
Sędzia z zazdrością analizował przełożone na język
prawniczy wnioski naukowych badań. Brak wątpliwości,
brak potrzeby przeprowadzania dalszych weryfikacji…
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Skąd pewność, że powódka w przyszłości nie zmieni zdania i nie będzie żałowała decyzji, za którą pójdą nieodwracalne skutki chirurgicznych działań? Wyrażenie zgody na
te działania zdeterminuje historię życia Olgi. Przestanie
być jedynie pragnieniem czy iluzją, stanie się rzeczywistością, której przecież nie może być w pełni świadoma,
bo jej ciało nigdy nie gościło w tym wymiarze.
Z opinii wynikało, że Olga była świadoma tego, co ją
czeka w przyszłości, i była na to gotowa, nie wahała się
ani nie bała o przyszłość. Czy to wystarczy na szczęśliwe życie?
Kiedy po raz pierwszy przekroczyła próg drzwi, prowadzących wprost przed oblicze sędziego, nie otrzymał
on od niej żadnej intuicyjnej wiadomości. Pustka, żadnych wrażeń. Dzisiaj sędzia czyta w opinii: „Wygląd zewnętrzny męski, wtórne cechy płciowe – piersi, narządy
płciowe zewnętrzne – kobiece”. Tamtego dnia podczas
pierwszej rozprawy nie dostrzegł mężczyzny we wchodzącej na salę powódce.
Olga, czekając na sądowym korytarzu, nie czuła nic
poza entuzjazmem i ekscytacją tym, co za moment się
wydarzy. Wiedziała, że konieczne będzie wydanie opinii
przez biegłych, ale o ich wnioski była spokojna. Od kilku miesięcy, jako zarejestrowana pacjentka seksuologa
i psychiatry, rozumiała, co się z nią dzieje. Do momentu, kiedy odważyła się zdradzić swoje skrywane głęboko odczucia tym obcym osobom, miała tyle wątpliwości,
tyle niewiadomych, tyle pytań, których dotąd nikomu
nie potrafiła zadać. Z pierwszej wizyty wychodziła jakby
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o połowę lżejsza. Czyżby tyle ważyły jej problemy? Teraz musiała rozważyć… Nie, wcale nie, niczego już nie
musiała rozważać, tylko umówić się na kolejną wizytę
i rozpocząć leczenie hormonalne, które poprzedzi decyzję o operacji.
Miała dwadzieścia osiem lat i życie przed sobą. „Nareszcie życie w skórze uszytej na miarę” – myślała. Ta,
w której egzystowała od urodzenia, była jej zupełnie
obca.
– Pani mecenas, proszę merytorycznie – rozpoczął sędzia, gdy powódka i jej pełnomocnik zajęli miejsce. Ławka po stronie pozwanej pozostała pusta. Rodzice Olgi,
wezwani zgodnie z praktyką sądową, nie stawili się na
rozprawę.
Sędzia sięgnął do dwóch, wszytych do akt, odpowiedzi na pozew. Chciał ponownie spojrzeć na krótką
treść stwierdzenia matki i ojca Olgi Kuźniar. Przynajmniej pisemnie aprobowali decyzję córki, uznając powództwo o ustalenie, że ich Olga jest mężczyzną. Sędzia
nigdy nie poznał tych dwojga ludzi. Był zdany na własną wyobraźnię, zeznania powódki i dokumenty, które
wpłynęły do akt sprawy. Rodzice nie przyszli na żadną
rozprawę. Nie chcieli brać udziału w kolejnym rozdziale
życia córki, która powinna być synem? Sędzia spojrzał
na daty i uświadomił sobie, że rodzice powódki byli bardzo młodzi w dniu jej urodzin. Z pewnością nawet nie
podejrzewali, jaką niespodziankę spłata im los. Teraz
dzieje się tak, jakby ojciec i matka na nowo przeżywali jej narodziny. Pomyślał, że może nie powinien nawet
15

utożsamiać postaci stojącej w sądowej ławce z kobietą.
Tylko że wobec prawa była nadal młodą kobietą o imieniu Olga. Pomimo męskiego stylu ubrania, w jej sylwetce było coś, co nie pozwalało na jednoznaczność sądów.
Krótko przycięte, zadbane paznokcie, chłopięca fryzura,
garniturowe spodnie z białą koszulą, niedbale upchaną
za czarny, skórzany pasek, nie mogły i nie wywołały u
sędziego z pewnością pożądanego przez powódkę wrażenia, że jest ona mężczyzną.
– Proszę sądu, wnoszę o ustalenie, że powódka Olga
Kuźniar, córka Marii i Jana, urodzona w Błędowie
w dniu 2 lutego 1979 roku, jest mężczyzną i jednocześnie powołuję się na załączone do akt sprawy zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę – specjalistę
seksuologa, stwierdzające u powódki zaburzenia identyfikacji płci. Chcę dodać, że zaburzenia u powódki pojawiły się już około siódmego roku życia i polegają na
pragnieniu życia jako osoba płci męskiej. Powódka przeszła liczne specjalistyczne badania – seksuologiczne,
psychologiczne, psychiatryczne i neurologiczne – które
potwierdziły, że jest osobą transseksualną typu kobieta
– mężczyzna. Powódka od blisko roku poddaje się terapii
hormonalnej i jest zdecydowana, po uwzględnieniu powództwa, poddać się zabiegowi chirurgiczno-plastycznemu – płynnie recytowała młoda adwokat, reprezentująca
Olgę, która nieco sztucznie potakiwała głową, chcąc tym
samym potwierdzać słowa pełnomocnika.
Sędzia doskonale zdawał sobie sprawę z targających
jej sercem i głową emocji, chociaż – tak jak w każdej
tego rodzaju sprawie – nie potrafił nawet „przymierzyć
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butów” tego młodego mężczyzny, wtłoczonego omyłkowo w ciało kobiety. Czekał na jej zeznania w nadziei, że
przekona własny, zupełnie na tym etapie nieprzekonany
sędziowski umysł.
– Panie sędzio, już od dzieciństwa czułam, że jestem
inna niż moje koleżanki, które bawiły się z wielkim upodobaniem w dom, czesały w kucyki ozdobione aksamitnymi
kokardkami i ubierały w kolorowe spódniczki. Nie lubiłam
lalek ani gry w klasy czy gumę. Wolałam wygodne spodnie,
luźną koszulkę i grę w piłkę nożną na szkolnym boisku.
Razem z moją siostrą bliźniaczką byłyśmy postrachem podwórka. Żaden chłopak nam nie podskoczył, a często zdarzało się, że z płaczem w pośpiechu uciekali oni do domu.
Zawsze intrygowały mnie dziewczyny, ale w takim sensie,
że podobały mi się. Lubiłam z nimi przebywać, ale nigdy
nie utożsamiałam się z nimi. Byłam inna. Fascynowały
mnie samochody, chętnie pomagałam sąsiadowi w warsztacie samochodowym, szczególnie przy robieniu zaprawek
lakierniczych. Lubiłam smary i ten cały warsztatowy nieład, narzędzia i kanał, do którego wchodziłam, żeby odkręcić przypieczoną śrubę. Lubiłam oglądać się w lustrze.
Stawałam przed nim, dumnie gapiąc się na własne odbicie, przyodziane w roboczy, brudny kombinezon. Wyglądałam tak bardzo po męsku! Czasami pan Henio pozwalał
pobawić się w warsztacie w jakiś gangsterski napad z bronią w ręku. To była moja ulubiona zabawa, po której zwykle długo nie mogłam zasnąć.
Zdarzało się, że do warsztatu zaglądała Kaśka, najładniejsza w klasie. Miała czarne, długie loki i różowe, duże,
zawsze błyszczące od śliny usta. Taka szkolna kokietka.
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Bawiła się z nami w dziewczynę najważniejszego gangstera i było jak w kinie, bo ona ubierała się w ciuchy
starszej siostry, zakładała okulary słoneczne i długie rękawiczki, a policzki pudrowała różem. To była zabawa,
ona była moją dziewczyną i niczego jej nie brakowało.
Dzieciństwo mijało i dzisiaj jestem pewna, że rodzice
musieli dostrzegać, że coś jest nie tak w moim zachowaniu. Nie walczyli z tym jednak tak jak ci, którzy na siłę
chcą nauczyć leworęczne dziecko pisania prawą ręką.
Byli mądrzy i odważni, tacy są do dzisiaj. Nie przekreślili mnie, ale akceptując i rozumiejąc to, co spotkało
ich dziecko, dodają siły i wiary w pomyślne zakończenie. Tym bardziej jestem im wdzięczna za taką postawę, bo ten problem dotyczy zarówno mnie, jak i mojej
siostry bliźniaczki. Kiedy dojrzewałam, nie mieściło mi
się w głowie, żeby zbliżyć się fizycznie do mężczyzny.
Pociągały mnie tylko kobiety. Od wielu lat jestem w różnych związkach. Kocham dzieci i bardzo chciałabym
mieć własne. Trudne to wszystko, ale nie niemożliwe.
Mam moją Gunię, która urodzi nam dziecko, a ja po tym
wszystkim stanę się formalnym ojcem – powódka przytaczała krok po kroku zdarzenia, które miały znaczenie
dla niej i jej przeszłości. Co ważniejsze, miały przekonać
sędziego o słuszności powództwa.
Sędzia słuchał młodego człowieka, snującego bardzo
otwartą opowieść o swoim losie. Słuchał z cierpliwą pobłażliwością, widoczną dla powódki choćby w wyrazie
jego twarzy. Pomyślał, że słucha człowieka, nie kobiety
czy mężczyzny. Był bardzo skupiony i skoncentrowany
na słowach wypełniających salę. W swojej pracy zawodo18

wej spotykał się już, choć niezbyt często, z takimi sprawami. Miał w tym zakresie doświadczenie, lecz nie wyolbrzymiał jego roli. Przystępując do rozstrzygania sprawy
dotyczącej zmiany płci, zawsze miał świadomość jej wyjątkowości. Nie stosował żadnej kalki, żadnych wzorów.
W wyniku spraw sądowych, choćby zakończonych
cofnięciem powództwa albo zawarciem ugody, ludzie
zmieniali swoje życie. Niektórzy przyznawali się do błędu, inni szli na kompromis, jeszcze inni bez przekonania poddawali się wyrokowi. W sądzie powiada się, że
najgorsza ugoda jest lepsza od najlepszego wyroku, bo
to strony sporu mają wpływ na jej kształt. Każdy sędzia
z reguły nakłania do ugody, chociaż różne są pobudki
jego działań. Niektórzy robią to bez wiary, a jedynie dla
porządku, trwając w przekonaniu, że tylko wyrok załatwi spór raz na zawsze. Są i tacy, którzy uparcie każdą
rozprawę rozpoczynają od nakłaniania do zawarcia ugody, pomimo zaciętości procesowych przeciwników. Na
wokandach sądowych goszczą różne sprawy, zarówno
co do wagi, jak i merytorycznej trudności. Są bardziej
i mniej osobiste, bardziej i mniej bolesne, dotyczą pieniędzy albo zasad. W sprawie Olgi nie chodziło ani o pieniądze, ani o zasady. Nawet nie było przeciwników tego
sporu, bo sporu również nie było. Sprzeczność tego, co
daje nam los, z tym, czego od niego oczekujemy, dotyka
pewnie każdego z nas. Tyle że prawie każdy ma szansę
na dostosowanie siebie bądź meandrów przeznaczenia
do dalszych, życiowych zmagań. Ale nie Olga. Ona musi
zaczynać wszystko od nowa. W nowej skórze, z nową,
skrojoną z jej determinacji męską płcią, wybranym
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przez nią imieniem oraz przekonaniem, że takie jest jej
przeznaczenie, które – dotąd z konieczności uśpione –
upomina się o swoje.
Każdy wyrok kształtuje wycinek społecznej rzeczywistości. Zanim jednak zapadnie, idący po sprawiedliwość
do sądu muszą dokonać przedsądowego wyboru. Odpowiadają bowiem samym sobie na pytanie, o co i dlaczego wnoszą powództwo. Bywa, że obsadzeni w roli pozwanych muszą zapytać, dlaczego powództwo uznają
i w jakim zakresie lub dlaczego wnoszą o jego oddalenie. Wybory, których dokonujemy w życiu, determinują
jego jakość. A w przypadku Olgi Kuźniar nie pozostaje
nic innego, jak dać wiarę nieomylności autorytetu nauki i mieć nadzieję, że ogłaszając wyrok ustalający, iż ta
młoda kobieta jest mężczyzną, po raz kolejny nie popełniono błędu.
Trzeciego wyjścia nie ma.
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