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Московске Патриjаршије

Митрополит Иларион упоредио законе о родном
идентитету са бајком о голом краљу

Већ у неколико европских држава покушавају се донети закони о родној самоидентификацији,
што би омогућило било коме да једноставном пријавом промени ознаку пола у својим документима.
Уколико би се такав законодавни акт усвојио чиме би се, на пример, мушкарац признао за жену,
чак не би било потребно ни радити одговарајуће операције или хормоналне терапије.

Коментаришући новонастали тренд на захтев Е. Грачове, водитељке програма Црква и свет,
митрополит волоколамски Иларион истакао је да становници Русије често не схватају величину
проблема са којима се западно друштво данас суочило.

„Такозвана промена пола, која се данас дешава на разне начине, у ствари је обмана“, нагласио је
владика Иларион. „Немогуће је да особа промени пол. Можете да промените изглед, секундарне
полне карактеристике, али мушкарац се никада не може претворити у апсолутну жену, која би, на
пример, могла да затрудни и роди дете, а жена се никада неће претворити у апсолутног
мушкарца“.

Дакле, било какве манипулације у вези са такозваном променом пола су „од почетка до краја
обмана, и то скупа обмана која сакати људе“, резимирао је архипастир. Он сматра огромном
трагедијом то што у великом броју земаља такве манипулације постају доступне врло младим
људима, па чак и деци.

Сада, на законодавном нивоу, такође се предлаже отварање могућности да се мушкарац
„претвори“ у жену или жена у мушкарца једноставном променом пасоша“, приметио је јерарх.

По његовом мишљењу, ово подсећа на чувену бајку о голом краљу кога су уверавали да је био
прелепо одевен када је био без одела, али је дужност свих била да уверавају краља да је прелеп у
својој „краљевској одећи“. „Нешто слично се данас догађа на Западу“, нагласио је митрополит
Иларион. „Човек ће моћи да, не урадивши никакву хируршку операцију, чак не променивши изглед,
једноставно изјави да се „претворио“ из мушкарца у жену или из жене у мушкарца, а сви ће
морати да се праве да се то заиста догодило“.
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