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Wstęp
Drodzy Czytelnicy!

Dwudziesty piąty numer „Maski” poświęcony jest zagadnieniu przemocy. Skłonność
do niej hańbiła ludzkość od początku jej dziejów. Kierowana najczęściej wobec najsłabszych – dzieci, kobiet, niepełnosprawnych, mniejszości etnicznych i religijnych,
a wreszcie zwierząt – bywa ukrywana i tabuizowana. Przemoc jest zatem tematem
ważnym także z punktu widzenia etyki, a podnoszenie jej problemu nie tylko wnosi
istotny wkład w badania nad kulturą, ale może stać się realnym motorem zmian
o charakterze społecznym. Z drugiej strony, w tematach tak ważnych i angażujących
emocjonalnie, zbyt łatwo można zapomnieć o naukowej obiektywności i skierować
się w stronę niebezpiecznie bliską publicystyce.
Autorom tekstów zamieszczonych w proponowanym Państwu numerze udało się
jednak przedstawić tematy wartościowe i ważne bez uszczerbku na naukowej rzetelności. Najwięcej artykułów poświęconych zostało przemocy obserwowanej przez
pryzmat literatury, często stanowiącej naoczne świadectwo okrucieństw wojny. Przegląd tekstów rozpoczniemy od analizy dzieł angielskiego poety i żołnierza Wilfreda
Owena, następnie przyjrzymy się pamiętnikom Miklósa Nyiszliego oraz twórczości
Jerzego Harasymowicza, Adama Zagajewskiego i Rebeki Prichard. Kolejne teksty poświęcone zostały tematyce Holokaustu, wciąż podejmowanej w literaturze i nauce,
mimo upływu dziesiątek lat od haniebnych wydarzeń II wojny światowej. Przeanalizujemy także zjawisko przemocy we współczesnym świecie – na okładkach powieści
kryminalnych, w popkulturze i Internecie. Przyjrzymy się także zagadnieniu zapobiegania przemocy wobec kobiet z perspektywy prawa oraz dyskryminacji osób chorych
psychicznie. Ostatnie dwa artykuły przeniosą nas poza tematykę przemocy w Europie – poświęcone są m.in. konfliktom na Sri Lance.
Mamy nadzieję, iż proponowana przez nas lektura stanie się nie tylko zbiorem
cennych opracowań naukowych, ale i przyczynkiem do dyskusji na temat skutecznych metod walki z przemocą i dyskryminacją we współczesnym świecie.
Redakcja „Maski”
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John Czekalski

„Was it for this the clay grew tall?”
Wilfred Owen’s aesthetic sensitivity
in the face of war and violence
Institute of Oriental Studies, Jagiellonian University

You smug-faced crowds with kindling eye
Who cheer when soldier lads march by,
Sneak home and pray you’ll never know
The hell where youth and laughter go1.
Watching, we hear the mad gusts tugging on the wire.
Like twitching agonies of men among its brambles.
Northward incessantly, the flickering gunnery rumbles,
Far off, like a dull rumour of some other war.
What are we doing here?2

Introduction: Owen’s early poems
and initial inspirations
Wilfred Owen, exceptional in his „ability to project the feeling of shock and dark
emptiness”3, reached his poetic peak when exposing the horrifying realities of the
First World War. He was once, however, as is not commonly known, far more preoccupied with lanterns and huts. Owen, aged five at the time, already displayed
a keen interest in literature and an aptitude for writing. A close relationship with
his mother led to numerous letters and cards, the earliest of which, written at the
aforementioned age, demonstrates a surprisingly formal and adult-like style despite
the undeniably trivial context: „my dear mother i no that you have got there safely.
1
2
3

S. Sassoon, Suicide in the Trenches [in:] War Poems of Siegfried Sassoon, Dover Publications,
New York 2004, p. 64.
W. Owen, Exposure [in:] Men Who March Away, ed. I. M. Parsons, Heinemann Educational Books,
London 1965, p. 51.
A Treasury of Great Poems English and American, ed. L. Untermeyer, Simon and Schuster, New York
1955, p. 1173.
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We are making huts. I have got a lantern, and we are lighting them up to-night. With
love from Wilfred I remain your loving son Wilfred”4. More importantly, as a young
teenager, inspired by his stay in the Cheshire hamlet of Broxton in 19045, Owen
began writing poetry. His brother, Harold, writes: „[I]t was in Broxton […] among
the fern and bracken and the little hills […] that the poetry in Wilfred, with gentle
pushings, without hurt, began to bud, and not on the battlefields of France”6. Even
at this young age, some key elements of his poetic style already began to surface. It
was here that he developed a very Romantic-like fascination with nature – „[W]as
there not Broxton Hill for my uplifting, whose bluebells, it may be […] fitted me
for my job”7. Later, in a fragmentary poem drafted in 1914, Owen wrote „that his
»poethood« had been born at Broxton in darkness and disobedience, »Suckled« by
the moon, his poetic mother”8. He retained these themes of „darkness and disobedience” and continued building upon them. Perhaps the eleven year-old poet slipped out of the house to view the landscape by moonlight – little did he know that
his rebellious nature would one day make him a prominent figure of opposition to
the First World War.
Owen was particularly inspired by Romantic poetry, notably the works of John
Keats and William Wordsworth. By 1908 his interest in Wordsworth led to a newly
found understanding of poetry, or as Owen himself noted: „[T]he value of poetry lay
in its power to elevate the mind above the common sphere”9. In a letter to his mother
from 1911 he quotes the preface of Keats’s Endymion, and through this medium
compares his personality to that of the famous poet. The preface describes his character as undecided, his way of life as uncertain and his ambition thick-sighted10. Just
a year earlier, in Written in a Wood, September 191011, Owen writes in a very Keatsian
style, alive with sensual imagery and descriptions that highlight the picturesque but
simultaneously dangerous qualities of nature:
Full ninety autumns bath this ancient beech
Helped with its myriad leafy tongues to swell
The dirges of the deep-toned western gale,
And ninety times hath all its power of speech
Been stricken dumb, at sound of winter’s yell. (ll. 1‒5)

4
5
6
7
8
9
10
11

10

D. Hibberd, Wilfred Owen: A New Biography, Orion Books, London 2003, p. 16.
Cf. ibidem, p. 31.
Ibidem.
Ibidem, p. 32.
Ibidem, p. 32.
Ibidem, p. 59.
Cf. J. Najarian, „Greater Love”: Wilfred Owen, Keats and a Tradition of Desire, „Twentieth Century
Literature” 2001, Vol. 47, No. 1, pp. 23‒24.
W. Owen, The Complete Wilfred Owen, Bybliotech, 2013.
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Like Keats, Owen also refers to Greek mythology, notably to Adonis, a symbol of
beauty and desire: „Since Adonis, no more strong and hale, / Might have rejoiced to
linger here and teach / His thoughts in sonnets to the listening dell” (ll. 6‒8). This
is most probably a reference to Percy Bysshe Shelley’s elegy for Keats, entitled Adonais12, in which Shelley writes: „I weep for Adonais-he is dead! / O, weep for Adonais!
though our tears / Thaw not the frost which binds so dear a head!” (ll. 1‒3). In the
poem’s final verse, Owen directly cites Keats as his primary source of inspiration.
Ninety years have passed since the poet’s death, but his influence will continue to live
on, unaffected by the unforgiving laws of nature: „Ah, ninety times again, when autumn rots / Shall birds and leaves be mute and all unseen, / Yet shall I see fair Keats,
and hear his lyre” (ll. 12‒14).
Although his style may have been somewhat derivative during his adolescence,
Owen’s tendency to draw inspiration from the works of Romantic poets would
lead to much greater things. Despite his young age, Owen rejects simple words and
phrases, and develops his fondness for what he later called „Fine Language”13. The
Romantic depictions of nature he composed as a teenager, though initially experiments, would later evolve into powerful and multifaceted portrayals of the terrifying
force of the environment, of which the destructive rain and mud in The Sentry are
fine examples. The poem begins with the following excerpt:
We’d found an old Boche dug-out, and he knew,
And gave us hell, for shell on frantic shell
Hammered on top, but never quite burst through.
Rain, guttering down in waterfalls of slime,
Kept slush waist-high and rising hour by hour,
Choked up the steps too thick with clay to climb.
What murk of air remained stank old, and sour. (ll. 1‒7)

Here Owen stresses the unique, harsh conditions soldiers had to endure in the
trenches. The dug-out, in theory designed as a means of providing protection from
danger, instead „seems to attract it, exposing the soldiers to the hellishness of combat, the hostility of nature and of the dead, whose curse can almost be felt in the
air”14. Nature becomes a terrifying force, an additional foe of immense proportion.
Rain does not simply fall in the trenches, it constantly gutters down in waterfalls
of slime – an immediate danger to one’s health or even life (drowning in mud was
not uncommon). Additionally, it overpowers man-made structures, rendering them
unusable – this concept reflects the Romantic ideal that nature will prevail over the
transient creations of man. The poem continues as follows:
12
13
14

S. T. Coleridge, P. B. Shelley, J. Keats, The Poetical Works of Coleridge, Shelley and Keats. J. Grigg,
Phildelphia 1831, p. 159.
D. Hibberd, op. cit., p. 48.
A. Kędzierska, Issac Rosenberg and Wilfred Owen: A Study In the Poetry of World War I, Maria CurieSkłodowska University Press, Lublin 1995, p. 80.
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There we herded from the blast
Of whizz-bangs, but one found our door at last,–
Buffeting eyes and breath, snuffing the candles,
And thud! flump! thud! down the steep steps came thumping
And sploshing in the flood, deluging muck –
The sentry’s body; then his rifle, handles
Of old Boche bombs, and mud in ruck on ruck. (ll. 11‒17)

Through simple onomatopoeia and repetition Owen stresses the sudden, clumsy
nature of the fall. The poet suggests that there is nothing grandiose or heroic in
being wounded – the body rumbles inertly down the steps, „sloshing” and „thumping” against their surface like a lifeless puppet. This image is enhanced by constant
references to the endless quantities of mud, a seemingly irrelevant substance that
becomes a vital part of the poem, as if it were an additional character – ever-changing
in its physical form, like the ranks of the enemy’s forces. Further on Owen describes
the sentry’s eyes as „huge bulge-eyed squids”, an expression bearing similarity to his
description of mud as „an octopus of sucking clay”15 found in a letter to his mother.
These descriptions showcase Owen’s ability to recall simple events and enrich them
with creative imagery, thereby momentarily transporting the reader into an alien,
monstrous reality and conveying the horrors he witnessed much more effectively.
Petrifying faces, nightmarish figures
At the age of eighteen Owen managed to earn a place at London University. However, in Edwardian England, standard education was only provided until the age of
12 and his family did not possess sufficient funds to pay for the studies. This led to
his employment as a vicar’s assistant at Dunsden between the ages of 18 and 20.16
One poem most probably written during his stay at the vicarage, Supposed Confessions of a Second-rate Sensitive Mind in Dejection17, confirms Owen’ persistently keen
interest in Romantic poetry. The title is almost identical to Tennyson’s Supposed Confessions of a Second-rate Sensitive Mind. Here Owen references the myth of Perseus
and his battle with the Gorgon, „a creature of aspect so terrible, that those who saw
her turned at once into stone.”18 In the composition he records himself „being visited
on autumn nights and even in daylight by Despondency, a Gorgon-like figure, pale,
beautiful and horrifying”19. Unlike Perseus, he does not see the creature’s reflection,
but instead experiences the complete dread of her bloodcurdling glare:

15
16
17
18
19

12

Wilfred Owen: A Remembrance Tale, BBC One Documentary, 2007.
Ibidem.
D. Hibberd, op. cit., pp. 82‒83.
H. J. Rose, A Handbook of Greek Mythology, Taylor & Francis e-Library, 2005, p. 22.
D. Hibberd, op. cit., p. 82.
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But, face to face, she fixed on me her stare:
Woe, woe, my blood has never moved since then;
Down-dragged like corpse in sucking, slimy fen,
I sank to feel the breath of that Despair. (ll. 25‒28)

Owen may have been experiencing horrific nightmares at the time; the poem’s title
and visceral descriptions certainly point towards a real experience. He may have
chosen poetry as a form of self-therapy, a medium in which to personify the terrors
imposed by his condition. This theory can be further supported by the notion that
„a face so horrible that the dreamer is reduced to helpless, stony terror, is not a peculiarity of any age or race”20, which suggests that even the original tale of the Gorgon
may have been created as a result of night terrors. In fact, petrifying faces were to
become a recurring image in Owen’s poetry. In Dulce et Decorum Est21 a soldier dies
in a fog of gas – „[…] the white eyes writhing in his face, / His hanging face, like
a devil’s sick of sin”.
Decadent influences
In 1914, during his stay in France, Owen’s influences began to change. His fondness
for imitating and drawing from the English Romantics was to be combined with
the style of the French Decadents. Claiming that „morality and ideals were out of
date”22, the Decadents chose to search for beauty in its purist form, exploring even
the darkest depths of the human mind. The poem Long Ages Past23, written at some
point in 1914, was most probably Owen’s first attempt at incorporating elements of
this new style into his poetry. In the poem Owen describes a painted idol, at first
imagined as a statue. The figure enjoys the sacrifice committed in its name, it enjoys
„smiling at the noise of killing”, very much like the „wretches” that Owen would
later refer to in his Apologia Pro Poemate Meo24:
Long ages past in Egypt thou wert worshipped…
Thy feet were dark with blood of sacrifice.
From dawn to midnight, O my painted idol,
Thou satest smiling, and the noise of killing
Was harp and timbrel in thy pale ears. (ll. 1é5)

The statue then becomes a king’s mad slave in ancient Persia: „Thou slewest women
and thy pining lovers / And on thy lips the stain of crimson blood / And on thy
brow the pallor of their death” (ll. 13‒15). Owen’s imagery had never before been so
20
21
22
23
24

H. J. Rose, op. cit., p. 22.
Men Who March Away…, p. 64.
D. Hibberd, op. cit., p. 171.
Ibidem, p. 183.
Poetry of the First World War, ed. T. Kendall, Oxford University Press, Oxford 2013, pp. 160‒161.
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ominous, Long Ages Past clearly demonstrates his attempts at experimenting with this
controversial style, thereby gaining invaluable experience in describing horrific, brutal
events that would later become a common occurrence in his vicinity. Owen’s obsession
with petrifying faces can also be found in this poem: „Finally the image is generalised
into a beautiful, terrible face of »wild desire, of pain, of bitter pleasure« […], the face of
a fatal lover, a Gorgon, deathly white, with blood-red lips and terrible eyes”25.
During the war, Owen’s attempts at revealing „the truth untold” depended heavily on his often shocking depictions of the harsh reality on the battlefield. However,
the poet also took great interest in the influence of war on the human mind. Perhaps
his interest in Decadent poetry had a great influence on A Terre (Being the Philosophy
of Many Soldiers)26. The poem begins with „a visit to the world of the sick, that is to
say, to a world singled out and fenced from reality”27:
Sit on the bed; I’m blind, and three parts shell,
Be careful; can’t shake hands now; never shall.
Both arms have mutinied against me - brutes.
My fingers fidget like ten idle brats.
I tried to peg out soldierly - no use!
One dies of war like any old disease.
This bandage feels like pennies on my eyes.
I have my medals? – Discs to make eyes close.
My glorious ribbons? – Ripped from my own back
In scarlet shreds. (That’s for your poetry book.) (ll. 1‒10)

This description of a blind, crippled man, with his malformed, useless body is perhaps one of the most troubling in any of his poems. The depicted soldier contemplates the fact that he will never regain control over his limbs. Even if he did, the
„dehumanizing power of war” would have already overwhelmed his mind28, thereby
making his existence insufferable even with an apparently functional body – „Its
[the] impact [of war], depriving man almost completely of his spirituality, [that]
reduces him to a mutilated organism which can function only as an assortment of
numerous bodily particulars”29. Instead of asking „What is war?” Owen seems to be
asking „What is war in relation to man’s Being?”30 – he brings the reader closer to
„the man entangled-in-war, the man living war”31.
25
26
27
28
29
30
31
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D. Hibberd, op. cit., p. 184.
Men Who March Away…, p. 132.
T. Sławek, „Dark Pits of War”: Wilfred Owen’s Poetry and the Hermeneutics of War, „Boundary 2”
1985‒1986, Vol. 14, No.1, p. 311.
A. Kędzierska, op. cit., p. 73.
Ibidem.
Sławek, op. cit., p. 311.
Ibidem.
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In A Terre… Owen criticizes those who participate in the creation of propaganda
that caused this man to lose his mental and physical health. He claims that glorious
depictions of war have no place in poetry; medals, usually associated with valour and
glory, become useless discs; decorative ribbons have no value. The author also uses
a variety of literary techniques to highlight the soldier’s desperate situation and the
animosity between his mind and body. He demonstrates how war utterly „shatters
and dislocates the unity of the body”32. For instance, Owen stresses that the material
which caused the man’s injury is now part of his body, prolonging his mental suffering indefinitely. He also uses pararhyme to describe the man’s limbs – „Both arms
[…] – brutes / my fingers fidget like idle brats”, a stylistic device that would later
become a key part of his major works.
The definition of this type of rhyme is now well known: „[I]nstead of changing the
initial consonant while retaining the vowel sound as rhyme does (bold/cold), the consonantal framework is retained and the vowel changed (cold/called, killed/curled)”33,
but in the first decades of the twentieth century, it was considered highly innovative.
Edmund Bluden, who first incorporated this technique, rather accurately claimed that
„the discovery of final assonances in place of rhyme may mark a new age in poetry”34.
Perhaps he drew inspiration from Alexander Pope who, two centuries earlier, humorously criticises the commonplace nature of perfect rhymes in his Essay on Criticism35:
Where’er you find „the cooling Western breeze”,
In the next line, it „whispers through the trees”:
If crystal streams „with pleasing murmur creep”
The reader’s threatened (not in vain) with ‘sleep’. (ll. 14‒17)

Pararhyme, a breath of fresh air, was quickly embraced by Owen due to its experimental nature. The stylistic device also appealed to the poet’s hesitant personality
and was a more fitting means of conveying the ever-present degradation of values
brought on by the war36. His experimentation resulted in a poem written entirely in
pararhyming couplets, namely Strange Meeting37; „Owen’s efforts to find substitutes
for rhyme – substitutes which, because of their unexpectedness, would enrich the
verse – are best illustrated in Strange Meeting, perhaps the most powerfully projected
of all war poems”38.
The poem begins with the speaker escaping battle and tumbling down a dark tunnel
to an unknown land. Upon reaching this alien territory, the speaker notices encumbered
32
33
34
35
36
37
38

Ibidem, p. 315.
D. S. R. Welland, Half-Rhyme in Wilfred Owen: Its Derivation and Use, The Review of English Studies
1950, Vol. 1, No. 3, p. 226.
Ibidem.
Ibidem.
Cf. ibidem, pp. 238‒239.
Men Who March Away…, p. 169.
A Treasury of Great Poems…, pp. 1173‒1176.
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sleepers „[…] Too fast in thought or death to be bestirred”. This hellish realm is where
the titular strange meeting takes place, as the speaker encounters one of the beings:
With a thousand pains that vision’s face was grained;
Yet no blood reached there from the upper ground,
And no guns thumped, or down the flues made moan.
„Strange friend”, I said, „here is no cause to mourn”.
„None”, said that other, „save the undone years,
The hopelessness. Whatever hope is yours,
Was my life also; I went hunting wild
After the wildest beauty in the Word. (ll. 11‒18)

It is now clear that, after losing their lives on the battlefield, both men have been
transported to a hellish afterlife. The speaker addresses the other being with the
words „strange friend”, which signifies the awkward ties between the two soldiers
who had most probably previously fought for opposing forces. „Whatever hope is
yours / Was my life also” implies that their lives were somehow interconnected, perhaps it is a general statement on war – soldiers, separated by ideals, language and
nationality, involuntarily become enemies, yet in essence these men are all similar
in their goals and hopes. „I / Went hunting wild / After the wildest beauty in the
World” – these lines suggest that the second speaker could in fact be identified as
Owen himself – they bring to mind his youthful fascination with Keats.
I am the enemy you killed, my friend.
I knew you in this dark: for so you frowned
Yesterday through me as you jabbed and killed.
I parried; but my hands were loath and cold.
Let us sleep now... (ll. 40‒44)

In the final lines of the poem, the soldiers are yet again described as former enemies. By
placing both men in a setting resembling hell, Owen criticizes the attempts to portray
the allied armies as morally superior He condemns, and simultaneously empathises
with, all military forces equally. The scene of the killing stands as one of the most evocative in the poem – as the first speaker repeatedly stabs his prey, his face is devoid of
emotion, inhuman. His frown induces a stiffening fear in his victim, who stares at his
oppressor helplessly as his life is taken away from him. The final line is cut short, as if
the poem were to continue; or perhaps to signify the eternal nature of the soldiers’ sleep.
„The hell where youth and laughter go”
Owen joined the British Army on the 21st of October 1915 and entered the aptly
named Artists’ Rifles regiment – originally a Volunteer Corps for actual artists, which
greatly impressed him39. During his time as a cadet he extended his knowledge of
39
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contemporary poetry. He was particularly interested in Harold Monro whose ironic
verse, attempts at realism, belligerent attitude towards old men, and grief concerning
the death of the young generation made his poetry highly unusual for 1914‒1540. To
provide an example from Youth in Arms41:
Greybeards plotted. They were sad.
Death was in their wrinkled eyes.
At their tables, with their maps
Plans and calculations, wise
They all seemed; for well they knew
How ungrudgingly Youth dies. (ll. 18‒23)

Owen’s famous Dulce et Decorum Est displays many of the traits characteristic
of Monro’s verse – addressing the older generation as „my friend”, Owen expresses
his anger through irony and scolds his elders for telling lies to children desperate for
glory. His citation of Horace’s words: „Dulce et decorum est pro patria mori” is also
ironic, Owen discredits these values and claims there is nothing good or right about
the death of young men – all that remains after their demise is grief. Perhaps inspired
by Monro’s direct, modern language, in Dulce et Decorum Est Owen successfully
combines poetic descriptions with the straightforward language of soldiers:
Gas! Gas! Quick, boys!—An ecstasy of fumbling,
Fitting the clumsy helmets just in time;
But someone still was yelling out and stumbling
And flound’ring like a man in fire or lime . . .
Dim, through the misty panes and thick green light,
As under a green sea, I saw him drowning. (ll. 9‒14)

For instance, the panic-stricken soldier shouting „Gas! Gas! Quick, boys!” would
never describe his actions as „an ecstasy of fumbling”, or suffocation as „drowning
under a sea of green” – the two styles of speech unite to form an unusual contrast.
Owen manages to accomplish a unique symbiosis between simple, direct language
and articulate verse. Additionally, his lack of poetic hyperbole and attention to realism is evident in his depiction of the man’s death, devoid of any glory – „a random
and futile death, far removed from any meaningful ‘action’ and whose memory offers
no comfort or heroic reassurance”42.
In 1917, after experiencing a nerve-wracking incident, Owen was diagnosed as
having shell-shock, which in turn led to his evacuation to England and subsequent
admission to Craiglockhart War Hospital. His time at Craiglockhart was of pivotal
importance in terms of its influence on his literary career. During this period Owen
40
41
42

Cf. ibidem, p. 213.
Ibidem.
P. Norgate, Wilfred Owen and the Soldier Poets, „The Review of English Studies” 1989, Vol. 40,
No. 160, p. 521.
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met many prominent authors such as Robert Graves, Arnold Bennet, H. G. Wells
and Siegfried Sassoon. While at Craiglockhart and in the early part of 1918 Owen
completed his literary transformation into the war poet he is remembered as today, experiencing one of the most creative periods in his life and writing many of
his greatest works in rapid succession43. Sassoon’s influence on Owen’s poetry was
particularly powerful. Perhaps most importantly the more experienced poet urged
Owen to write as much as possible, to „sweat his guts out writing poetry”44, and
quickly became a source of inspiration and motivation. Owen had a great deal of
respect for the older poet – „With characteristic modesty Owen considered himself
»not worthy to light Sassooon’s pipe«”45 – and therefore must have valued his advice
immensely. Sassoon’s influence, however, goes far beyond that point. In fact, the different styles of handwriting on many of Owen’s original manuscripts reveal words
and phrases directly altered by Sassoon. Additionally, Owen would often provide
a selection of words or phrases that the more experienced poet could choose from
and Sassoon would cross out the entries he deemed unsuitable46. Anthem for Doomed
Youth47 displays how vital a part Sassoon played in the ongoing aesthetic growth
and enrichment of Owen’s poetry. One of his key changes can be found in the title,
which was originally supposed to be Anthem for Dead Youth, as can be seen in Owen’s
initial drafts48. Sassoon’s word of choice, „doom,” featured in subsequent drafts of the
poem49, is much less direct and far more ominous. The effect of this alteration is not
only stylistic but also contextual, broadening the poem’s scope. The focus is moved
from the present to the future, the young generation is destined to be doomed due to
current affairs50 – „Owen’s poem begins to envisage the chaos of war as an unending
condition of modern existence, every individual bearing somewhere […] its scars”51.
As stated in the title, the poem, written in sonnet form, is an anthem, or, more precisely, a lament for the dead. There are however no descriptions of glorious, heroic
death – the first part of the poem demonstrates „the collision of Owen’s first-hand
experience with this heroic rhetoric”52:
43
44
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46
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– What passing-bells for these who die as cattle?
Only the monstrous anger of the guns.
Only the stuttering rifles’ rapid rattle
Can patter out their hasty orisons.
No mockeries now for them; no prayers nor bells,
Nor any voice of mourning save the choirs, –
The shrill, demented choirs of wailing shells;
And bugles calling for them from sad shires. (ll. 1‒8)

Lines like „the stuttering rifles’ rapid rattle / can patter out their hasty orisons” demonstrate Owen’s ever-present, yet never before so pronounced and developed, ability to blend alliteration, assonance and consonance with remarkable skill. His choice
of geminated consonants further increases his success in reproducing the repetitive,
roaring staccato of constant rifle fire. In the final couplet Owen personifies the enemy’s weaponry, „demented choirs of wailing shells” appear to be the sole witness to
the monstrous carnage on the battlefield. He also chooses to incorporate alliteration
by repeating the phoneme /∫/, which resembles of the whistling, howling noise that
can be heard during the projectiles’ descent. In addition to these literary techniques,
the poet employs a great amount of imagery related to memorial service, both military (calling bugles) and religious (bells, prayers, mourning choirs), through which
the bombardment is transformed into an awkward ceremony – a demented, bizarre
funeral. By comparing the dying to butchered cattle, Owen ruthlessly criticizes the
war as a gruesome celebration of mindless slaughter.
„Futility” – Owen’s poetic epitaph
Futility53, one of Owen’s final poems, continues the author’s quest to criticise the war,
but, more importantly, it is an existential contemplation of life and can be seen as
„his own unplanned tragic epitaph”54. It is written in the form of an elegy for an unnamed soldier who passed away on the battlefield:
Move him into the sun –
Gently its touch awoke him once,
At home, whispering of fields unsown.
Always it awoke him, even in France,
Until this morning and this snow.
If anything might rouse him now
The kind old sun will know. (ll. 1‒7)

Owen’s use of language in this stanza evokes a mood of serenity, especially if compared to his cacophonous representations of the battlefield in, for instance, Anthem For
Doomed Youth. The sun once woke the soldier with a gentle „touch”, it „whispered
53
54

Men Who March Away..., p. 110.
A Treasury of Great Poems…, pp. 1173-1176.
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of fields unsown” even during battle, giving a sense of hope and beauty in complete
contrast to the devastated surroundings. It is „kind” and „old”, unaffected by the
futility that is characteristic of human life – nature is a passive, everlasting witness of
the destruction wrought by mankind.
Think how it wakes the seeds, –
Woke, once, the clays of a cold star.
Are limbs, so dear-achieved, are sides,
Full-nerved, – still warm, – too hard to stir?
Was it for this the clay grew tall? (ll. 8‒12)

Owen, returning to his Romantic roots, admires the power of nature, the power
of the sun. If even a cold star can be turned into a planet teeming with life, then
why is humanity incapable of restoring the life of one man – a task seemingly effortless and minor in proportion. Though the man was alive moments ago, his „[…]
sides, / Full-nerved, –still warm […]”, all that remains is his corpse. The poet feels
powerless and insignificant in the face of death, yet he desperately tries to conceive
a means of reinstating life into the man’s body. Finally, Owen conveys his grief by
asking – „Was it for this the clay grew tall?”. He cannot comprehend how human
life, something so „deer-achieved” and unique, is not worth saving; how it can run
its course and then turn to nothing so suddenly after reaching its peak. He is also
expressing his anger at the war with newfound fervour – is this pointless slaughter,
this „foul tornado,” to quote Owen’s imagery from 191455, all humanity can achieve
after centuries of progress?
The poem ends with the following couplet: „– O what made fatuous sunbeams
toil / To break earth’s sleep at all?”. Owen seems to be questioning the need for human life – what is the point in leading such a paradoxical existence where life invariably leads to death? He is unable to reconcile the wondrous nature of life with the
complete despair that accompanies its conclusion, which man often imposes upon
himself. The poet was killed in action on the 4th of November 1918 and posthumously awarded the Military Cross for his leadership and bravery56. Futility, his final
testament, seems to conclude that human existence is sometimes merciless and futile,
but also exceedingly precious. Although at times bitter and highly critical, the most
mature characteristic of Owen’s poetry is its pity. This message, simultaneously hopeful and bleak, is key to understating the multi-faceted growth of his poetry.
Conclusion
In conclusion, Owen’s earliest works, inspired by Romantic and later Decadent poetry, had a substantial impact on his writing style and poetic sensibility. Additionally,
it is clear that many motifs (e.g. horrific faces) characteristic of Owen’s war poetry
55
56
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emerged before his first experience of combat. Despite the war being a primary source of inspiration, many of Owen’s influences had already been firmly established
long before the armed conflict ensued. As regards Owen’s mature poetry; his war
experience led to the most profound alterations in his compositions. However, his
past influences are still visible in many works. The poet’s quest to contradict pro-war propaganda led to horrific, matter-of-fact depictions of the battlefield, which,
combined with the author’s poetic imagery, function as a compelling medium for
conveying the harsh realities of war. Finally, the combination of profound humanity
and existential despair featured in one of Owen’s final works, Futility, is key to understating the multi-faceted growth of his poetry; it is here that Owen achieves the
remarkable feat of combining poetic sensitivity with the ruthless cycle of life and
death experienced on the battlefield.
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Summary
„Was it for this the clay grew tall?” Wilfred Owen’s
Aesthetic Sensitivity in the Face of War and Violence
The purpose of the article is to analyse the evolution of Wilfred Owen’s poetry; to
compare Owen’s early works, written before his firsthand experience of combat and
inspired by Romantic and, subsequently, Decadent poetry, with compositions written
after his traumatic experiences on the battlefield; to document the clash, or rather
distinctive fusion, of his growing aesthetic sensitivity and Romantic appreciation of
nature with the horrifying experiences of trench warfare. The article concludes with an
analysis of the poem Futility, which may be viewed as Owen’s final literary testament;
a simultaneously hopeful and bleak meditation on the nature of human existence.

Piotr Mróz, Maciej Barwacz

Złudzenia porządku rzeczywistości
jako forma przemocy na przykładzie
pamiętników Miklósa Nyiszliego
Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński

Jak mogłeś tak obchodzić się z tymi teczkami, które zbierałem z taką miłością1

Nie sposób opisać przemocy i jej istoty. Byłoby to jednoznaczne definiowanie niedefiniowanego. Tekst jest zatem jedynie próbą refleksji nad tak wielowątkowym fenomenem. Wyzwanie, jakie stwarza zagubiona w meandrach chorych ideologii polityka, prowadząca do zaprzeczenia podmiotowości człowieka, oraz zło, a wraz z nim
zrodzona zeń przemoc wypełniająca przestrzeń międzyludzką jako forma zdegenerowanych interakcji występujących w świecie obozów zagłady, stanowią przewodnie
motywy tego eseju. Przewrotna logika zachowań pana i niewolnika eliminuje zasady
spotkania dwóch podmiotów – buberowskiego „Ty – Ja”, spotkania zawierającego
akt twórczy, krystalizujący drugą osobę – uczestnika dialogu2. Zamiast niego pojawi
się bezosobowe, przedmiotowe Es, perwersyjnie poręczne (Heideggerowskie zuhanden, które w inicjacyjnej formie odnosiło się jedynie do przedmiotów w otaczającym człowieka świecie). Rozszyfrowanie tak zdegenerowanej rzeczywistości poprzez
zdemaskowanie jednego z aspektów totalitarnej myśli nazistowskiej i próba odpowiedzi na pytanie, czym mogłaby być przemoc w obozach zagłady, stanowi wątek
oboczny – co nie znaczy, że mniej ważny – niniejszej wypowiedzi.
Pamiętniki świadków zagłady, ocalałych z pożogi są dramatycznym przypomnieniem o niszczonej podmiotowości istoty ludzkiej. Byłem asystentem doktora Mengele
autorstwa Miklósa Nyiszliego, to dziennik zawierający wspomnienia z lat przymusowej pracy w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Materiał zdradza cechy tekstu
pisanego niemal na żywo3 (liczne powtórzenia opisów, brak kontynuacji podjętego
1
2
3

M. Nyiszli, Byłem asystentem doktora Mengele, Oświęcim 2000, s. 107.
Por. M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, Warszawa 1982, ss. 45‒46
Struktura oświadczenia otwierającego książkę: należy podkreślić, iż diariusze, do których oczywiście
należy praca Nyiszliego, powstały dzięki specyfice ludzkiej pamięci autobiograficznej. Pamięci, która w unikatowy sposób (m. in. organizacją wewnętrzną danych, wysokim stopniem emotogenności)
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wątku), bez intencji przygotowania go do druku. Autor dziennika wprowadza czytelników w świat re zydencji śmierci, w świat medycznego, a raczej pseudomedycznego procesu ograbiania z cielesności, z funkcji istoty człowieka-podmiotu. Granica
pojęć używanych przez ludzi w rzeczywistości dnia codziennego zostaje przekroczona, co oznacza, iż znajdujemy się w obszarze spreparowanym, gdzie do władzy doszły dyskursy quasi-teoretyczne4, mające dawać „jednoznaczne” odpowiedzi, budując
tym samym demoniczną rzeczywistość rozumu funkcjonalnego. Ten odgrodzony
fizycznie (zasieki, druty kolczaste) i mentalnie od „normalnej” (okupowanego kraju) rzeczywistości obszar to dowód na działanie systemu polityki totalitarnej, będącej realizacją planu oczyszczenia świata z elementów uznanych za zdegenerowane,
chore, niespełniające, kryteriów normalności, a przede wszystkim nienależące do
rasy Panów (nadludzi). Powiedzieć, że obóz staje się totalnym zaprzeczeniem idei
miłosierdzia i równości, poszanowania prawa do istnienia innego człowieka, to nie
wyrazić nawet ułamka stanu faktycznego, jakim była tak metodycznie spełniana teoria ludobójstwa i związana z nią praxis oparta na zamianie milionów ludzi, a więc
goetheańskich światów – kultur, języków – w materiał horrendalnego eksperymentu
obłąkańczych ideologów.
Już w pierwszych rozdziałach dziennika odczytujemy zasady absolutnego zniewolenia, podporządkowanego nowej formule radykalnego zła. Jest to jeszcze jeden
przejaw separacji, rozerwania wszelkich więzi z porządkiem światopoglądowym i dziedzictwem duchowo-naukowym tego, co umownie rozumiemy jako cywilizację europejską. W obozie nowy (nieznany i szokujący przybysza) porządek jest ucieleśnieniem
niespotykanych w dziejach ludzkości „norm” usprawiedliwiających wszelką formę
przemocy, degradacji i poniżenia ludzi, którym odbiera się istotę człowieczeństwa.
Proces odbierania podmiotowości fazami, rozłożenia tego procesu w czasie, dotyczy
„pacjentów”, których poddaje się – w imię „dobra ludzkości” – eksperymentom medycznym. W tym względzie machina przemocy obejmuje wypadki skrajne: ułomność,
choroby, dystrofię i wynaturzenie. Innym – przekształconym niemal natychmiastowo
w proch (co oznacza skrócenie procesu degradacji) zadaje się jednorazowy akt przemocy. Ostry regulamin jest jednakowoż pozornie uspakajający (potwornie wieloznaczne
Arbeit macht frei ma na celu wywołać pewne poczucie bezpieczeństwa5, logicznie wyjaśnić powód obecności w obozie6: jesteś pozbawiony praw ale my możemy wszystko).
Zatem system panujący w obozie przedstawił nową zależność pomiędzy przeciwstawnymi sobie pojęciami „winny” oraz „niewinny”. W obozach zagłady mamy

4
5
6
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do czynienia z sytuacją, gdy musimy jako „my” przejąć znaczoną winą formułę egzystencji. Wpierw pokazać, iż oprócz potencjalnego prochu jesteśmy jeszcze na coś
przydatni. Nyiszli opisuje z wielką dokładnością proces selekcji więźniów na dwie
podstawowe grupy: osoby zdatne do pracy oraz resztę, tych, którzy nie spełniają
tego kryterium7. Ta selekcja rozpoczyna proces depersonalizacji jednostek, począwszy od eliminacji wszelkich cech osobowości, znaków rozpoznawczych, takich jak na
przykład unikatowe odzienie, przejście przez nietypowe, ale bardzo dokładne zabiegi higieniczne8, utratę owłosienia. Wkraczamy w ów świat jako nowe (oczyszczone
z przeszłości indywidualnej) osoby, których ciało zostało naznaczone obozowymi
inskrypcjami9 – numerem, dzięki któremu będziemy traktowani jako przynależący
do struktury przemocy element (tatuaż to niczym paszport dający możliwość przechodzenia do sfery prolongowanej przemocy).
Wprowadzeni w ten to sposób w „nowy świat”, spotykamy się ze skrajną formą
indoktrynacji za pomocą narzędzi służących do wywierania przemocy psychicznej.
Po pozbawieniu więźniów cech personalnych, po przeprowadzeniu selekcji, podobnie jak autor dzienników, każdy przedmiot obozowy otrzymuje funkcję, jaką będzie pełnił. Proces ten jest naznaczony metodyczną precyzją10. Kolejne jego etapy to,
w przypadku autora dzienników, test umiejętności lekarskich, nowy ubiór odróżniający go od innych więźniów (nadający mu tym samym wyższą rangę), jak i przygotowanie miejsca pracy (te gabinety są znakomicie wyposażone – mają być funkcjonalne
tak jak inne sektory fabryki śmierci). Sam proces pracy ma się odbywać w jak największym porządku, z dbałością o każdy szczegół.
Miklós Nyiszli zdobył najlepsze wykształcenie w dziedzinie sekcji zwłok i tym
właśnie będzie zajmował się na terenie obozu zagłady. Szybko zdaje sobie sprawę
z perfidnego porządku rzeczy: przedstawione mu cele badań11 to oczywiste zaprzeczenie autentycznych celów nauki, sztuki medycznej. Narzucony przez nazistów
kierunek badań reprezentuje pseudowartości, a autor wspomnień zostaje wciągnięty
w sferę działania trybów maszyny totalitarnej zagłady. Rotacyjny system pracowników obozu, tak zwanych Sonderkommando12, do szeregów których został włączony Nyiszli, zakładał ich fizyczną likwidację po czterech miesiącach pracy. Działo się
tak z dwóch powodów: po to, by pozbyć się wycieńczonych psychicznie jednostek,
a więc pracowników potencjalnie niepewnych, co gwarantowało zwiększenie wydajności pracy obozu, a przede wszystkim: by wyeliminować niewygodnych świadków.
7
8
9
10
11
12

Por. M. Nyiszli, op. cit., ss. 19‒21
Opis chemikaliów stosowanych – por. ibidem, s. 35
Numer nadany Nyiszliemu to A8450, proces nadawania numerów – por. ibidem, s. 185
Sugestywny pseudonim doktora Mengele to Anioł śmierci, por. filmy dokumentalne [on-line:]
http://obozowewspomnienia.blogspot.com [15.01.15].
Szczególne przypadki, którymi zajmował się jego przełożony Mengele to: skarłowacenie, bliźniactwo, rak jamy ustanej oraz syfilis. Por. M. Nyiszli, op. cit., ss. 20‒21.
Por. ibidem, s. 186.
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W tym momencie napotykamy kolejny przejaw odwrócenia i negacji elementarnych wartości życia ludzkiego. Idzie tu o pozbawienie istoty i znaczenia aktu ludzkiej
śmierci. Ten fragment dyskursu przemocy będzie wymagał dokładniejszego przedstawienia. Jednym z wymiarów bytu ludzkiego jest, opisany choćby przez Martina
Heideggera, niezbywalny dla ludzkiej kondycji fakt bycia-ku-śmierci13. Jak pamiętamy, jest to kres wszelkich ludzkich możliwości, a tym samym punkt odniesienia
dla autentycznego bycia-w-świecie. Heidegger w ten sposób odnosi się do etycznego
(przytomnego i stanowczego) wymiaru skończoności Dasein, które czyni wszystko,
by zaznaczyć swą obecność w świecie, aż po osiągniecie kresu istnienia. Śmierć w ujęciu moralnym, w warunkach normalnych, może mieć znaczenie dla jednostki, może
mobilizować siły, inspirować do działań twórczych. Skończoność bytu ludzkiego nie
eliminuje faktu, iż na świecie zostanie znak po naszej egzystencji w formie rodziny,
rezultatów naszej pracy czy twórczości. W rzeczywistości obozów koncentracyjnych
żaden z tych projektów nie może się już ziścić, samo to miejsce i zasady w nim panujące całkowicie usuwają taką możliwość. A co więcej: odbierają owemu Sein-zum-Tode jakiekolwiek egzystencjalne znaczenie.
Najprawdopodobniej to właśnie śmierć obudziła w człowieku postawę metafizyczną, a w rezultacie zrodziła inspirację do przemian, „być może na widok śmierci
homo faber przemienił się w homo sapiens”14 a obcowanie ze śmiercią wprowadza
w „stadium lustra”15, w którym to właśnie człowiek może się sam zobaczyć. Ale umieranie i śmierć w obozie to swoisty anons o dekady późniejszej estetyki znikania16 Paula Virilio – podróży do kresu, podróży, po której nie pozostanie nic, bowiem system
dyskursu totalitarnego tak to metodycznie zaplanował, aby zatrzeć wszelkie ślady
procesu przemiany, przewartościowania wszelkich wartości, dążenia do nowej istoty
rasy Panów. Odchodzić w obozie to znaczy zniknąć i zostać wymazanym z pamięci
społecznej na podług zależności:
„Śmierć Boga” była tylko epizodem, „śmierć człowieka” już poważniejszą sprawą. Córa
tych dwu zgonów – „śmierć śmierci” – zada ostateczny cios wyobraźni17.

Beznamiętnie i bezimiennie, za to z wytatuowanym na ciele numerem, odejść bez
siebie, bo „ja” zostało zdekonstruowane i zabrane w pierwszych godzinach kontaktu
z ludźmi przemocy oddanych polityce III Rzeszy, gdy stłoczono więźniów w zimnych
i ciemnych wagonach, gdy poddano ich szybkiej selekcji już na wjazdowej rampie
obozu. Kolejne wydarzenia są niezgłębioną tajemnicą, są nieznane, w finale prowadzą
do wymazania z kart dziejowości. Francuski antropolog Marc Augé, pisząc o ludzkim
życiu jako o opowiadanej historii, stwierdza w kontekście drugiej wojny światowej, iż:
13
14
15
16
17
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Por. M. Heidegger, Bycie i czas, Warszawa 2010, ss. 331‒339.
Wymiary Śmierci, red. S. Rosiek, Gdańsk 2002, s. 250.
Por. ibidem.
P. Virilio, The Aesthetics of Disappearance, New York 1991, ss. 24‒26.
Wymiary Śmierci…, s. 256.

MASKA 25/2015
[…] faszysta jest pozbawiony pamięci. Niczego się nie uczy, a to oznacza jednocześnie,
że niczego nie zapomina, że żyje w nieustannej teraźniejszości swoich obsesji18.

Śmierć jest zautomatyzowana i cykliczna, całkowicie zaprogramowana według wyższego „boskiego” planu. Jest tak wszechobecna, że liczby przestają odgrywać jakąkolwiek rolę19, a Nyiszli teraz nie tylko jako obserwator, ale i jako uczestnik procesu
zagłady przechodzi powolny proces degeneracji poczucia własnej wartości. Minoryzacja, wręcz zanik wartości osobowej, zostaje wzmocniony nienaruszalnymi tezami
ideologii czystej rasy20. „Oni” to wzorzec nadczłowieczeństwa, pełni obowiązkowości,
konieczności i racji istnienia. „My” to wymienialne w ustalonych interwałach czasowych elementy maszyny holokaustu. Choć podejmujemy przedwczesne, niedopuszczalne z punktu widzenia pragmatyki przemocy, próby opuszczenia tejże rzeczywistości. Samobójstwa były częstym zjawiskiem w obozowej rzeczywistości, dotyczyły one
również żołnierzy Sonderkommando, których nienawidzono i którymi pogardzano.
Ale te niekiedy udane próby były wykorzystywane jako formy zastraszenia współwięźniów. Tworzono sytuację, w której samobójcza śmierć wyzwalająca jednostkę
zniewalała jeszcze bardziej tych, którzy pozostali przy tak miernej formie egzystencji.
Depersonalizacja, separacja od rodziny oraz przypisanie do funkcji w machinie
totalnej zagłady – oto skrócony opis wprowadzenia do obozu, w którym przyszło żyć
i funkcjonować autorowi pamiętników przez ponad rok. Wyrażenie „funkcjonować”
będzie miało pejoratywne znaczenie; Miklós Nyiszli w strachu przed utratą życia
będzie przeprowadzał sekcje zwłok pod bezpośrednim zwierzchnictwem tytułowego Josefa Mengele, głównego lekarza obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Tu
wyłoni się kolejna twarz totalitarnej przemocy, zaprzeczenie europejskich, oświeceniowych wartości naukowych (w tym wypadku medycyny). Ludzkie ciało – nośnik
podmiotowości – zamienione w obiekt, przemienione w cyfry rachunku statystycznego prowadzonego każdego dnia w pracowniach medycznych obozu. Ciało ludzkie,
w myśl perwersyjnie odwróconego kantowskiego imperatywu kategorycznego, służy
dobru i nauce, ale tylko w III Rzeszy. I w tym przypadku spotykamy się z przemocą
ukrywaną, niedostępną i niepoddaną ocenie – bowiem ofiara nie zostaje dopuszczona do głosu. Przemoc totalitarna pokrywa się w wielu kwestiach z wizją kary cielesnej
Michela Foucaulta. Francuski filozof spostrzegł, iż penitencjarny system osiemnastowiecznej Europy zakładał bezpośrednią i brutalną ingerencję mechanizmu sprawiedliwości w ciało zbrodniarza. Jedyny i prawomocny wyrok miał zostać wyrażony
w formie otwartego i publicznego procesu mutylacji ciała sprawcy (szczególnie ważnym przypadkiem była sprawa Roberta-Françoisa Damiensa, który podjął nieudaną
próbę zamachu na króla w 1757 roku). Wyrok przyjmował formę spektaklu okru18
19

20

M. Augé, Formy zapomnienia, Kraków 2009, s. 58.
W późniejszym etapie funkcjonowania obozu stają się ona nawet przeszkodą i musza zostać wymazane z rejestrów; więcej na temat tego zjawiska – por. R. Kahn, Holocaust Denial and the Law
A Comp, New York 2004, ss. 45‒60.
Por. M. Nyiszli, op. cit., ss. 45‒46.
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cieństwa, w którym mogła (w założeniach tejże penitencjarystyki nawet powinna)
brać udział publika. Foucault podkreślił wielką rolę w indoktrynacji narodu ‒ taki
pokaz, stawał się bezpośrednim wyrazem siły monarchy, skuteczności aparatu ścigania. Należy podkreślić występującą w tym modelu olbrzymią dysproporcję sił21 wyrażoną w uszkodzeniu ciała osoby pojmanej, w zadawaniu jej bólu, w odium okrucieństwa będącego czystą manifestacją władzy22. Widzimy tutaj zbieżności z obozowym
mechanizmem niszczenia człowieka, jego cielesności, tylko w tym przypadku ów
mechanizm zostaje wzmocniony poprzez usunięcie tak zwanych „niezamierzonych
konsekwencji”23. Foucault zauważył, że publiczne egzekucje kończyły się wybuchem
paniki, prowadzącej w rezultacie do buntów. Dochodziło również do zmiany skupienia uwagi publiki, do dezaprobaty wobec tego wydarzenia, a w rezultacie do zaprzeczenia jego prawomocności. Totalitaryzm III Rzeszy miał świadomość ewentualności
wystąpienia takich reakcji, a zatem likwidowany organizm zostaje skrzętnie ukrywany, a cały proces dokładnie zamaskowany. Usprawnianie masowego mordu uwzględnia metody produkcji przemysłowej wypracowane w tak zwanej nowoczesności. Max
Weber wymieniał24 w swych dysertacjach socjologicznych podstawowe jej cechy: podział pracy, biurokratyzację, deetyzację nauki czy ograniczenie moralności do sfery
prywatnej. Dodając do tego cechy nowego typu przemysłu, przywołane przez Zygmunta Baumana25, czyli skuteczną administrację, naukową wynalazczość, wysoką
i wiecznie usprawnianą wydajność przypomina o tym, że ludobójstwo w obozach
zagłady podczas drugiej wojny światowej było aktem wysoce zaplanowanej i przemyślanej polityki, której projekt rasowej kategoryzacji i inherentnie związana z nim anihilacja ludności staje się uwieńczeniem zbrodniczej, demonicznej ideologii. Wydaje
się, iż moderna z całym zaawansowaniem technologicznym osiągnęła perwersyjnie
zbrodniczy klimaks, po którym nic nie jest już usprawiedliwione: żaden „zabieg”
produkcyjny nie może być uwolniony od przestrachu o ewentualne konsekwencje.
Ale plan polityczny czy ideologiczny dążący do całości jest zaprzeczeniem wolności
twórczej wiecznie poszukującego człowieka. Adorno obnaża fakt iluzorycznej bezbłędności totalitarnej machiny roszczącej sobie pretensje do czegoś skompletowanego, pretensje do przedstawienia jej działań jako sfinalizowanego projektu nadczłowieka. Podsumowując tę myśl, należy zaznaczyć, iż język totalitaryzmu przedstawia
logikę „inwariantnych struktur, które powstają tak, jak rodzi się wszechobecna groza
powoływana przez oszukańcze straszenie totalną destrukcją społeczeństwa”26.
21
22
23

24
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Por. M. Foucault, Discipline and Punish, London 1977, s. 55
Por. ibidem.
Koncept zapoczątkowany w myśli ekonomicznej Johna Locka oraz Adama Smitha, przeniesieniony na grunt nauk socjologicznych przez Roberta K. Mertona; więcej w: Robert K. Merton,
The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action, „American Sociological Review” 1936,
nr 6, ss. 894‒904.
Biznes – Twórcy teorii ekonomicznych, red. E .Cydejko, Warszawa 2007, ss. 216‒117.
Por. P. Tacik, Socjologia Zygmunta Baumana, Warszawa 2012, ss. 19‒23.
T. W. Adorno, M. Horkheimer, Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne, Warszawa 1994, s. 100.
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Nyiszli w trakcie narzuconych nań obowiązków dostrzega niewyobrażalny wymiar
barbarzyństwa. Ciała denatów noszą przerażający stygmat eksperymentów przeprowadzanych przez doktora Mengele. Odkrywanie prawdy powadzi autora dziennika
jeszcze głębiej w mechanizmy maszyny absolutnej zagłady. Widzimy, że każda próbka
wyekstrahowana z ciała, która według Mengele zasługuje na dodatkowe badania, zostaje odpowiednio skatalogowana i wysłana do Berlińskiego Instytutu Badań Antropologicznych i Biologiczno-Rasowych27, gdzie posłuży rozwojowi zdegenerowanej nauki
III Rzeszy. Wszystko to ma potwierdzić słuszność w niczym nienaruszonego porządku.
Lecz Adorno powiadał – wbrew Heglowi – że „całość jest nieprawdą”28. Tak, jak nie
da się objąć całościowym, syntetycznym ujęciem przemocy jako takiej, funkcjonującej
w świecie doktora Mengele, tak owe pojedyncze ślady (w formie słojów, próbek, ekstraktów i wreszcie katalogów) są tylko częścią nieosiągalnej prawdy o niewyobrażalnym. Ale
fragment, szczególnie taki fragment, jest znakiem całego uniwersum zagłady. W rzeczy
samej musimy odnaleźć w dzienniku treści prawdziwe, odnaleźć opisy rzeczywistości
noszącej ślady jedynie fragmentów skrzętnie ukrywanej przez nazistów zbrodni.
Jest to wyznanie zarówno świadka, jak i samej ofiary, egzekutora (przymuszonego
do takiej roli), który musiał posłużyć się swą wiedzą wbrew złożonej przysiędze Hipokratesa. Wielopłaszczyznowa przemoc nadludzi hołdujących zbrodniczej ideologii
czystej rasy najdosadniej ukazana we fragmencie, bez roszczeń do fałszywej z samej
definicji syntezy.
Pozostała jedynie noc, o której mówił w swych filmach Hans-Jürgen Syberberg29.
Jest ona stanem permanentnym, dla powojennej Europy i świata. W nim musimy
nauczyć się żyć i tworzyć. Faktem jest, iż „Auschwitz jest przeszłością, która nie przemija – jakimś mane tekel fares dla nieznającej hamulców nowoczesności”30. Życie
w takiej epoce to sztuka, ale właśnie jej wymowa i owoce są ratunkiem dla ludzkiej
pamięci i egzystencji. A odpowiadając na retoryczne pytanie Adorno o to, jak jest
możliwa sztuka i poezja po Auschwitz, możemy odpowiedzieć, iż jej zdobywanie na
nowo racji istnienia rozpocznie się od tak czasami nieporadnych form ekspresji, jak
te zapisy doświadczeń zawarte w dzienniku węgierskiego żyda-lekarza.
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Summary
An Illusions of a reality arrangement, as a form of
violence on the example of diaries by Miklós Nyiszli
The article entitled An Illusions of a reality arrangement, as a form of violence on the
example of diaries by Miklós Nyiszli is an theoretical impression about the completion
of the multi-dimensionality of totalitarian ideology and term permanently associated
with such named violence. The authors of the article begin with an analysis of the
book titled (numerous descriptions reinforced by references to the book) I was the
assistant of Dr. Mengele by Miklós Nyiszli, whether written a year after the events of
the Second World War. This article and mentioned Nyiszli’s diaries aim at exposure
of the dysfunctional system of Nazi concentration camps and new concepts of life included within. Further reading lead to the analysis of violence featured by postwar and
contemporary philosophers (Adorno, Foucault), and such concepts included therein
as: aesthetics of disappearance, negative dialectics, punishment and corporeality.

Adam Orłowski

„Lichtarz ruski” – łemkowskie requiem
Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Rzeszowski

Lichtarz ruski, co podkreślali badacze1 zajmujący się analizą owego poematu, to jedno z najwybitniejszych dzieł Jerzego Harasymowicza. Utwór napisany przez poetę
w roku 1964, początkowo ze względów politycznych wydrukowany jedynie w prasie („Tygodnik Powszechny” nr 4 z 1964 r., „Kultura” nr 28 z 1964 r.), wydania
książkowego doczekał się dopiero po dwudziestu trzech latach po powstaniu (to jest.
w 1987 r.). Ta jedyna jak do tej pory dostępna na rynku edycja poematu, biorąc
pod uwagę zamieszczone w niej posłowie Andrzeja Kaliszewskiego, nie jest wolna
(o czym w dalszej części wywodu) od politycznych manipulacji. Należy podkreślić, iż
analiza krakowskiego badacza, będąca streszczeniem uwag zamieszczonych wcześniej
w monografii poświęconej twórczości „wieszcza muszyńskiego”, choć naukowo wartościowa, momentami może służyć co jedynie jako „pamiątka czasów, w których powstała i obowiązującej wówczas wykładni »prawdy historycznej«2”. Poemat domaga
się głębszej analizy, wolnej od narzuconej ideologii, tym bardziej, iż porusza sprawy
trudne, kontrowersyjne i nadal aktualne po upływie wielu dziesięcioleci, dla wielu
Polaków, Rusinów czy Ukraińców.
Lichtarz ruski należy interpretować (biorąc pod uwagę czas jego powstania),
w kontekście tomików wydanych przez poetę w latach sześćdziesiątych. Warto podkreślić, iż utwór ten jest syntezą ówczesnych przeświadczeń autora Cudów co do charakteru i przeznaczenia swojej poezji. Harasymowicz to już nie tylko „wieszcz Muszyny” (jak ochrzcił go Kazimierz Wyka), ale przede wszystkim guślarz wskrzeszający
dawne zapomniane kultury, „Homer” odchodzącej w niepamięć Łemkowszczyzny.
Poeta sam dokonuje w tekście utworu wielu aktów samokreacji, nazywając się wielokrotnie „cerkiewnikiem”, „diakiem”, „pogorzelcem” dawnej tradycji.
1

2

Obszerna analiza poematu Andrzeja Kaliszewskiego w monografii poświęconej Jerzemu Harasymowiczowi ‒ Książę z Kraju Łagodności, Kraków 1988., w podrozdziale Kadłub gór spalonych…,
ss. 160‒168 (streszczenie owej interpretacji w Posłowiu do wydania książkowego Lichtarza ruskiego,
Kraków 1987). Analizy niektórych fragmentów utworu podjął się także Jacek Łukaszewicz w pozycji Zagłoba w piekle, w rozdziale Harasymowicza sobole wyobraźni, Kraków 1965, ss. 122‒133.
Krótka recenzja Michała Antonika [on-line:] http://harasymowicz.republika.pl/bibliografia.htm
[23.03.2015]. Podobnego zdania jest także Andrzej Ksenicz, por. idem, Słowiański wielogłos, od
Antona Czechowa do Jerzego Harasymowicza, Zielona Góra 1999, s. 86.
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Pod względem artystycznym poemat jest ukoronowaniem ówczesnych doświadczeń poetyckich Harasymowicza. Przesiąknięty nadrealizmem (nie w tak skrajnej postaci jak to miało miejsce w tomiku wierszy Wieża melancholii), pełen symbolicznych
postaci, łączy świat odległej, bogatej „wschodniej” kultury z rozegraną na karpackich
terenach Apokalipsą lat 1941‒19493. Warto przytoczyć podsumowanie analityczne
utworu autorstwa Andrzeja Kaliszewskiego:
Zawarł w nim [Lichtarzu ruskim – przyp. A. O.] […] wiele nastrojów, od subtelnej
kontemplacji przez wizyjne uniesienie po krzyk. […] Zmysł fabularny włączył do budowy symboli, nowoczesną elipsę uczynił nośnikiem ekspresyjnej wizji […]. Odsłonił
też po raz kolejny swe życiowe i poetyckie obsesje, wygłosił artystyczne credo, postawił
przed swą liryką historyczno -rozrachunkową powinność4.

Poemat jest najdłuższym utworem lirycznym autora Cudów, to swoiste poetyckie
requiem poświęcone, obecnej od wieków na terenie Beskidu i Bieszczad, a w latach
powojennych obumarłej, kulturze rusińsko-wołoskiej. Zanim przejdziemy do szczegółowej analizy utworu, należy wskazać dominantę kompozycyjną, główną myśl rządzącą przypływem poszczególnych poetyckich wizji. Warto podkreślić, iż nieobca
była Harasymowiczowi (przynajmniej intuicyjnie5) idea kultury jako ciągle odkrywanych na nowo warstw palimpsestu. Autor prezentuje w poemacie kolejne podkłady
owego starodawnego rękopisu, na który składa się bogata tradycja grecka, bizantyńska, rusińska, wołoska. Tym samym podkreśla, jak dużo straciła kultura karpacka
(w tym polska) na wyrzeknięciu się pierwiastka wschodniego. Sam utożsamia się
przede wszystkim z Rusinami, stwierdzając w jednym z fragmentów:
Nie wierzę
w ojców przebranych
narodów swoich6.

Drugim ważnym czynnikiem organizującym tekst poematu jest sposób budowania, przywoływania poszczególnych poetyckich wizji. Harasymowicz czyni to w sposób szczególny, tworzy poetyckie, surrealne hybrydy na zasadzie wymieszania elementów świata bliskiego codzienności poety (stół, sufit, szafa, pokój) z elementami
świata karpackiej przyrody (fauna i flora) czy rusińskiej kultury sakralnej (cerkiew,
ikona i tym podobne)7. Przywołuje też nader często postacie znane z dalszej lub bliż3
4
5
6
7
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Por. A. Kaliszewski, op. cit.., s. 163.
Ibidem, s. 163.
Warto odwołać się do wypowiedzi Harasymowicza z wywiadu przeprowadzonego przez Piotra Łuczka.
J. Harasymowicz, Próbuje połączyć dwa światy, z poetą rozmawia Piotr Łuczka, „Nurt” 1983, nr 7, 8, 10.
J. Harasymowicz, Lichtarz Ruski, Kraków 1987, s. 34.
Por. A. Kaliszewski, op. cit., ss. 86‒87. Krakowski badacz dopatruje się między innymi paraleli pomiędzy takim budowaniem wizji poetyckich w twórczości Harasymowicza a prozą Bruno Schulza,
gdzie elementy przyrody przenikają się z elementami kultury.
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szej historii Polski, Ukrainy, Europy. Podmiot liryczny, narrator, autorskie „ja-psychiczne”8 to artysta, pracujący nad poematem przy świetle świecy umieszczonej na
„ruskim lichtarzu”, siedzący przy biurku poeta jest świadkiem kolejnych, mających
w sobie coś z sennych przewidzeń, nadrealistycznych wizji.
Utwór można potraktować także jako tekst literacki odsyłający na zasadzie przytoczeń intertekstualnych do innych tekstów kultury; oprócz odwołań do staroruskich,
polskich i bizantyńskich legend, rzeczywistych wydarzeń historycznych (dyskurs
historyczny) pojawiają się także odsyłacze do innych dziedzin sztuki (na przykład
w drugiej części utworu oryginalne porównanie pochodu duszyczek z łemkowskiego
cmentarza do dzieci z obrazów Witolda Wojtkiewicza).
W wydaniu z roku 1987 tekst Lichtarza ruskiego graficznie podzielono na trzy części,
ogólnie rzecz ujmując pierwsze dwie mają charakter historyczno-rozrachunkowy, trzecia
zaś osobisto-refleksyjny9. Każda odsłona składa się z szeregu strof, które zbudowane są
od jednego do kilkunastu wersów, cały poemat jest pisany wierszem wolnym, bezrymowym. Poeta nie używa w utworze znaków interpunkcyjnych, co wiąże się bezpośrednio
z częstym stosowaniem przerzutni10. Lichtarz ruski ma charakter opisowy, dlatego w poemacie przeważa narracja trzecioosobowa, w wielu fragmentach dzieła (w szczególności
w trzeciej części poematu) podmiot mówiący przemawia także w pierwszej osobie.
Jest to jeden z kolejnych utworów w twórczości „wieszcza muszyńskiego” dedykowany Kazimierzowi Wyce, którego w dopisku autor określa jako swojego „Wielkiego
Nauczyciela”. Przed rozpoczęciem szczegółowej analizy Lichtarza... warto przytoczyć
słowa autorstwa samego Harasymowicza, wyjaśniające poniekąd taki, a nie inny tytuł
utworu. Poeta w jednym z wywiadów stwierdza:
[…] Mój wiersz naprawdę krąży nad łemkowską wioską. […] Na stole mam l i c h t a r z
c e r k i e w n y, lecz piszę po polsku. Należę do polskiej kultury i zarazem do unickiej
cerkwi […] Nie za wielu potrafi to pojąć. Jednak są tacy, którzy widzą w mojej pracy
pewną misję. Zbliżenia narodów. Zbliżenia nawet pojedynczych ludzi11 [podkr. A. O.].

Przejdźmy zatem do prezentacji kolejno przywołanych w dziele surrealistycznych
wizji. Poemat rozpoczyna się od refleksji natury osobistej, będącej wprowadzeniem
do tematyki utworu:
Najlepiej mi do twarzy
Ze świec
Niebieską trójcą
Z tym ruskim lichtarzem12.
8
9
10
11
12

Określenie autorstwa Kazimierza Wyki.
Do podobnych refleksji dochodzi także Andrzej Kaliszewski, dokonuje także szczegółowego podziału poematu na poszczególne odsłony. Por. A. Kaliszewski, op. cit., ss. 160‒168.
Np. we fragmencie, s. 7: „I święty Michał / rumiany od samogonu / patron Ukrainy / w cholewiakach”.
J. Harasymowicz, Słowo od autora [w:] idem, Cała góra barwinków, Kraków 1983, s. 5.
Idem, op. cit., s. 5.
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Następnie świece umieszczone na owym „ruskim” lichtarzu „rzucając cienie” przywołują cerkiew, na której „trzy kopułki” składają się ukraińskie święte   – Achapia,
Safronia, Ałesia. Wcześnie zmarłe dziewczęta piorą pokryty krwią bratobójczą – „cerkwi obrus”. Na płótnie pojawiają się dwie postacie związane z ukraińskim nacjonalizmem – Taras Bulba (Boroweć) i Stefan Bandera. Pierwszy z nich trzyma w dłoniach
żelazny topór, drugi zaś z „płonącą żagwią” w rękach, porównany zostaje do biblijnego bratobójcy – Kaina. W kolejnych wersach poematu Harasymowicz dokonuje
profanacji wizerunku patrona Ukrainy – świętego Michała Archanioła, przedstawiając między innymi, jak „rumiany od samogonu” prowadzi na koniu SS-Galizen13.
Następnie w niezwykle mrocznym i pełnym krwi obrazie, nawiązuje do ukraińskich
zbrodni dokonanych na Polakach w czasie i po II wojnie światowej. Podmiot liryczny
stwierdza w pewnym momencie, iż Ukraina jest „jedną wielką / cembrowiną pełną
krwi”, która w przeciwieństwie do legendarnej Wandy, „za Niemca / się wydała”.
Nagle obraz rozmywa się, a na jego miejsce pojawia się kolejna wizja, dotycząca
wydarzeń znaczniej odleglejszych w czasie niż ostatnia wojna światowa. „Festyn bizantyński” to odwołanie do źródeł sakralnej kultury Rusinów, do jednej z pierwszych
warstw owego kulturowego palimpsestu. Przywołana zostaje postać świętego Cyryla
oraz greckie miasto Saloniki, z którego pochodził ów „słowiański” misjonarz. Dalej
czytamy: „I prowadzą rumaka / co defiladę przyjmie / czarny to / kudłaty konik /
prosto z Azji”. To zapewne aluzja do azjatyckiego pierwiastka drzemiącego w tradycji
Rusinów. Cała wizja kończy się trzykrotnie powtórzonym, pobrzmiewającym niczym
dzwon w oddali, słowem-zaklęciem: „Bizancjum”14. Pierwszą graficznie oddzieloną
część poematu zamyka seria wspomnianych, a nader często stosowanych w utworze,
metafor-hybryd. W pokoju dochodzi do surrealistycznych scen, „na stosie książek /
rośnie puszcza”, pod sufitem latają dziwoptaki-czajniki. W ostatnim trzywersie przywołana zostaje postać stojącego na „trybunie” gór, ostatniego niezłomnego, władcy
cesarstwa bizantyńskiego – Konstantyna.
Druga część poematu podejmuje refleksję nad powojennym losem ludności łemkowskiej, zmuszonej opuścić zamieszkane od wieków tereny w ramach tak zwanej Akcji „Wisła”. To zdecydowanie najlepsza pod wzglądem artystycznym odsłona utworu,
bogata w szereg oryginalnych i wstrząsających wizji. Należy podkreślić, iż prawdopodobnie ze względu na jej polityczną niepoprawność, dzieło Harasymowicza nie zostało
przez cenzurę dopuszczone do wydania w formie książkowej w latach sześćdziesiątych15.
Kolejna wizja przywołana zostaje (podobnie jak poprzednie z części pierwszej)
przez rzucające cienie, świece z „ruskiego lichtarza”. Oto widzimy Łemków czeka13
14
15
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Por. A. Kaliszewski, dz. cyt., s. 160.
Por. ibidem, s. 163. Kaliszewski stwierdza: „Bizancjum […] powtarzane kilkakrotnie pod rząd w poemacie, brzmi jak zaklęcie, nadzieja, także słowa oczyszczenia lub dźwięk świątecznego dzwonu”.
Harasymowicz w wywiadzie dla „Kultury” z roku 1964 stwierdza: „Lichtarz ruski, który się wielu
życiach redakcyjnych podobał, ale jakoś od wielu miesięcy, z różnych względów nie potrafiono się
zdobyć na tegoż fragmentu wydrukowanie (książkowe – przyp. A. O.) […]. Anarchista też człowiek
i nie trzeba na tę nazwę reagować jak prefekt carskiej policji”. Por. „Kultura” 1964, nr. 43, s. 3.
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jących od tygodnia w trudnych warunkach w „biskupim kurniku” – Muszynie – na
pociągi mające wywieźć ich w ramach przesiedleń na zachód. Harasymowicz nazywa
swój ukochany zaścianek złym miasteczkiem, porównując go do targowicy, gdzie
„za dziesięciu Łemków / można kupić / stary imbryk”. Następnie w serii metafor
ukazuje, jak wraz ze zmuszoną do przesiedleń ludnością przemija na tych terenach
łemkowska kultura, tradycja, religia16. Z mogił wstają rusińscy węglarze („co spalili
się / razem z górami), topielcy, bojarzy i wraz z taborem swych braci po raz ostatni
obejmują „gór matkę”. Do wagonu prowadzona „pod bagnetem”, jest także ikona,
symbol odchodzącej w niepamięć łemkowskiej kultury sakralnej.
Następna wizja to ponowna (wpleciona w obraz dramatycznych wydarzeń lat powojennych) retrospekcja, sięgająca czasów początków tradycji rusińskiej. Rozpoczyna
się od prezentacji karpackiej fauny i flory, próby swoistego powrotu do natury, będącej źródłem każdej cywilizacji. W kolejnych wersach Harasymowicz opisuje schodzących z pełnych przepychu ikon bizantyńskich świętych, którzy następnie ze zwinnością greckiego maratończyka „pokonują dystans” górskich szczytów. To rzecz jasna (co
podkreśla także Andrzej Kaliszewski) „aluzja do helleńskiego, rodowodu Bizancjum
i pośrednio- Ukrainy17”. W dalszej osłonie autor powraca do wydarzeń związanych
z przesiedleniami ludności łemkowskiej, przywołuje postać bohatera ruskich bylin –
Wasyla Busłujawicza, wypomina mu jak i innym rusińskim bohatyrom bierność, brak
czynu, który mógłby zapobiec nieszczęściu spotykającemu ich pobratymców.
W kolejnej scenie poematu Harasymowicz opisuje krajobraz po przesiedleńczej
Apokalipsie. We fragmencie tym wyczuwa się nastrój zadumy, refleksji nad tym co pozostało w karpackim pejzażu z odchodzącej w niepamięć kultury łemkowskiej. Wstrząsająca jest przede wszystkim wizja opuszczonej cerkwi, w której przebywa jedynie „najbardziej niedołężny z wioskowych staruchów / Bóg”. Polscy żołnierze kierujący akcją
przesiedleńczą, nakazują opuścić Stwórcy, „ w samej koszuli” muszyńską świątynię.
W kolejnych wersach poeta snuje refleksję na temat losów łemkowskich „pamiątek”. Stwierdza między innymi:
Ikona dobrze załata dach
Z drzewa cerkiewnego
Dobry stanie
Chlewik poświęcony18.

Tym samym nawiązuje do sytuacji, których sam najprawdopodobniej był świadkiem. Dość często bowiem w okresie powojennym dochodziło do dewastacji rusińskich cerkwi, „pożyczania” materiałów do budowy własnych domostw, przerabiania
wnętrz na magazyny, przechowalnie, świetlice, domy kultury. W niektórych bieszczadzkich miejscowościach burzono lub rozbierano zawadzające społeczeństwu świą16
17
18

Por. A. Kaliszewski, op. cit., s. 161.
Ibidem, s. 160.
J. Harasymowicz, Lichtarz ruski..., s. 20.
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tynie (sytuacja taka miała miejsce na przykład. w Lesku w latach sześćdziesiątych).
Ironicznie wspomina o tym poeta w następujących wersach:
[…] zawsze dbaliśmy
o kulturę
i ta cerkiew
już za stara
już ją trzeba rozwalić
jak brązową purchawkę19.

W kolejnym fragmencie utworu Harasymowicz powraca do obrazu „muszyńskiej
targowicy”, opisuje przesiedleńców oczekujących w upale na mające zawieść ich na
zachód pociągi. Poeta odmawia im manny z nieba, gdyż nie są „narodem wybranych”, którego zresztą próżno szukać „w całej słowiańskiej okolicy”. W następnych
wersach poematu autor Cudów prezentuje leluchowski cmentarz, na którym odbywa
się „nieudana” zabawa spoczywających tam dusz łemkowskich. W pewnym momencie podmiot liryczny zachęca duchy zmarłych przodków do wspólnej wędrówki z żywymi na zachód. Wkraczają ułani – „Połowcy Zachodu”, którzy „strzelają, wołają”
(ten wers niczym refren przewija się kilkakrotnie), dynamizując tym samym opis
zaistniałej sytuacji. Rozpoczyna się mroczny korowód ruskich duszyczek (każda […]
/ bierze ze sobą / swój największy grzech / że ruska) porównany do dzieci z obrazów
Wojtkiewicza. Słychać piski i nawoływania:
Zijdy Hospody z neba
Bo nam tia tu treba20.

Do pochodu dołączają szkielety wiernych psów, koni i kotów, a następnie dusze pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów polskich ułanów. Po raz drugi przywołana zostaje postać – współwinnego rozlewu polskiej i rusińskiej krwi – ukraińskiego
nacjonalisty Stefana Bandery. Autor nawołuje „cioteczkę Ukrainę” do przyznania się do
grzechu bratobójstwa, sam bijąc się w piersi, (z perspektywy Polaka) stwierdza:
[…] ja

w naszym się
przyznaje grzechu
podłym małym21.

Drugą część poematu kończy kolejny opis leluchowskiego cmentarza. To zmieniona i poszerzona wersja znanego z tomiku Mit o świętym Jerzym wiersza Na cmentarz łemkowski. Poeta snuje refleksję na temat zaniedbanego i zapomnianego przez
19
20
21
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Ibidem, s. 21.
Ibidem, s. 26.
Ibidem, s. 28.
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ludzi, miejsca spoczynku wielu mieszkających na tym terenie od wieków Rusinów.
Znów wzywa legendarnych bohaterów Ukrainy, tym razem zarzucając im, że nie
zapobiegli działalności Bandery i innych ukraińskich nacjonalistów, co w efekcie doprowadziło do serii ludzkich tragedii. W finałowym trzywersie pobrzmiewa nostalgia, tęsknota za tym co odeszło w niepamięć, smutek nad losem łemkowskiej krainy.
Wraz z jesiennym wiatrem, „Liści szumi / wieniec / Zagubiona w przestworzach /
duszyczka / płacze nad górami”.
Kończąc analizę tej części utworu, należy odpowiedzieć na pytania, jakie jest nadrzędne znaczenie drugiej odsłony poematu i jak przedstawia się stosunek samego
autora do opisywanych w nim wydarzeń, a w szczególności do przebiegu, celowości
i konieczności przeprowadzenia tak zwanej Akcji „Wisła”. Andrzej Kaliszewski zarówno w posłowiu do wydania książkowego Lichtarza ruskiego z 1987 r., jak i w monografii dotyczącej twórczości „karpackiego barda” uznał za stosowne dopuścić się
komentarza na temat operacji przesiedleńczej z roku 1947. Usprawiedliwiając władze
komunistyczne, stwierdza, iż akcja kierowana była przez „wyższą konieczność”, powołując się przy tym między innymi na opinie generała brygady Ignacego Bluma22.
Harasymowiczowi zarzucał przejaskrawienie, podkreślając na przykład:
W oficjalnych publikacjach [oczywiście tych sprzed roku 1989 – przyp. A. O.] wspomina się, owszem o niedogodnościach transportu, ale podkreśla się wysiłek, jaki włożono w możliwie sprawne przeprowadzenie akcji […]. Dodać należy, ze był to okres
letnich upałów, a kraj z trudem dopiero się podnosił z ruin23.

Abstrahując od wydawania w tym miejscu osądu, co do konieczności przeprowadzenia Akcji „Wisła”, należy podkreślić, iż interpretacja problemu przeprowadzona
przez krakowskiego badacza jest niewątpliwie stronnicza i tworzona na modłę ówczesnej polityki. Obrona i podkreślanie, przy każdej sposobności24, że rząd Polski
Ludowej jest niewinny, negatywnie wpływa na dzisiejszy odbiór omawianej analizy
poematu. W uwagach Andrzeja Kaliszewskiego można dopatrzeć się nawet pogłosów komunistycznej krytyki rządów sanacyjnych, co zdaje się być nieporozumieniem
i nadinterpretacją utworu. Co prawda Harasymowicz w jednym z wywiadów stwierdza: „Pisałem [w Lichtarzu ruskim [przyp. A. O.] […] o naszych polskich ułanach,
naszych przedwojennych ekspedycjach karnych na ukraińskie wsie, a i po wojnie jak
wiadomo różnie bywało z Łemkami25”.
*
22
23
24

25

*

*

Por. A. Kaliszewski, op. cit., s. 167.
Ibidem, s. 167.
Np. Kaliszewski stwierdza, iż wersy poematu „Połowcy pędzili na koniach / wymachiwali parabellum” odnoszą się do okupacji hitlerowskiej, z dalszej części utworu wynika jednak, że mowa jest tu
o żołnierzach polskich kierujących akcją przesiedleńczą, por. J. Harasymowicz, op. cit.., ss, 18‒19.
J. Harasymowicz, Próbuje połączyć dwa światy….
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Trudno jednak koncentrować się wyłącznie, jak to robi autor Księcia z krainy
Łagodności, na, „»pacyfikacji« województw wschodnich przeprowadzonych na rozkaz marszałka Piłsudskiego26”czy odwetach NSZ-owców na Ukraińcach w latach
1943‒1944 i twierdzić, iż wydarzenia te są „głównym adresem historycznym27”
owych scen poematu. Należy podkreślić, iż nadrzędną problematykę drugiej części
utworu stanowi przede wszystkim Akcja „Wisła”, jej potępienie i przedstawienie tragedii wielotysięcznej ludności łemkowskiej, wysiedlonej siłą w okresie powojennym
z terenów polskich Karpat.
Harasymowicz nie staje po stronie ani Polaków, ani Rusinów. Potępia zarówno
zbrodnie i niegodziwości ukraińskich nacjonalistów, jak i decyzje polskiego rządu
w sprawie przeprowadzenia wysiedleń ludności łemkowskiej. W utworze pobrzmiewa współczucie dla prostego człowieka, który uwikłany w tryby historii, nie miał
często nic wspólnego z żadną z narodowych czy politycznych opcji. Po raz kolejny
warto przytoczyć słowa samego poety:
Posunąłbym się do tego, że na pisarzach właśnie z tych Kresów, na pisarzach z pogranicza, którzy zawsze są trochę inni, którzy czerpią i jednej i drugiej kultury, ciąży
obowiązek zszycia tej rozdartej kotary, która odsłania tylko łuny w Bieszczadach albo
odwrotnie są tylko polskie krwawe pacyfikacje na Ukrainie z kolei. I jedno i drugie
jest jakoś nieprawdziwe, bo przecież były setki i tysiące ludzi, którzy dążyli zawsze do
zbliżenia między obydwoma narodami28.

Trzecia cześć poematu (o czym było wspomniane wyżej) ma charakter osobisto-refleksyjny, dotyczy problemów trapiących bezpośrednio samego autora. Rozpoczyna się, podobnie jak wcześniejsze odsłony, od przywołania „ruskiego lichtarza”,
przy którym podmiot liryczny samotnie „spędza noc / na czuwaniu”. Harasymowicz
stwierdza, iż jako jeden z nielicznych poetów, stoi na straży kultury rusińskiej, nazywa się „cerkiewnikiem”, któremu daleko do panegiryzmu, składania daniny „ministrom w złocie”, „carowi”. W kolejnych wersach poematu autor wylicza kręgi swoich
poetyckich zainteresowań (stosując na początku każdej strofy dwuwers „Tę noc /
spędzam na czuwaniu / nad…), tym samym prezentuje nie wolne od kompleksów
i obsesji własne artystyczne credo29. Liryczną tyradę rozpoczyna od kilku uwag na
temat własnej samotności: porównuje się do cerkiewnika z pustej świątyni, snującego
się po pogorzelisku. Następnie wymienia – „świata pogorzelców” – Żydów i Łemków, „stare księgi wyniesione z pożaru”, cesarza Konstantyna z „resztkami skarbu”
(symbol pierwiastka bizantyńskiego drzemiącego w tradycji Rusinów), „pieśni kniazia” (którym poeta zapisał swoje życie), cerkiew, ikony (symbole rusińskiej kultury
sakralnej) oraz własnych pradziadów (nawiązując tym samy do swojej wielonarodowości). Wersy poświęcone „czuwaniu” poeta kończy refleksją natury moralnej (zarzu26
27
28
29
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A. Kaliszewski, op. cit., s. 162.
Ibidem, s. 162.
J. Harasymowicz, Próbuje połączyć dwa światy….
Por. A. Kaliszewski, op. cit., s. 163.
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ca światu grę, obłudę, zakłamanie) oraz uwagami na temat trwałości własnej poezji;
stwierdza między innymi:
Jak to niewiele
jak to mało
Najwyżej wzejdą
dwa trzy ziarenka
Dwa trzy piołuny
dla potomnych 30

Następnie podmiot liryczny wypowiada się negatywnie na temat współczesnej
cywilizacji, nakazuje „bronić się przed twarzy / cywilizowanej / wieprzowatym owalem”. Jacek Łukaszewicz w pozycji Zagłoba w piekle, dokonując analizy niektórych
fragmentów Lichtarza ruskiego (przede wszystkim tych pochodzących z trzeciej części
utworu), nazywa Harasymowicza „błędnym bojarem poezji”31, który dla swoich poetyckich idei wyrzeka się nawet swojej Dulcynei32. Miałyby o tym świadczyć kolejne
fragmenty utworu :
[…] cerkiewnikowi nie wolno
poprzestawać na świcie
szczególnie na gęsi
rodzaju ludzkiego
szczególnie na tej Julii
na gęsich nogach [...]33

Cały poemat kończy się nostalgicznym opisem pejzażu „zza okna”, trzykrotnie
powtórzone w finale utworu słowo-zaklęcie „Bizancjum”, pobrzmiewa niczym echo
dzwonów, bijących w wawelskim kościele. Tym samym poeta po raz kolejny powraca
do mitycznych początków kultury wschodniej.
Lichtarz ruski to niewątpliwie jedno z najważniejszych dzieł w spuściźnie artystycznej Jerzego Harasymowicza, biorąc zaś pod uwagę łemkowsko-muszyński etap
w jego twórczości, śmiało należy stwierdzić iż to utwór najwybitniejszy. Odnaleźć
w nim można wszystko co charakterystyczne dla poezji „karpackiego barda” z okresu
lat sześćdziesiątych i początku lat siedemdziesiątych., to jest zafascynowanie łemkowską kulturą, nutę nostalgii związanej z odchodzącą w niepamięć rusińską tradycją,
przeplatanie się wydarzeń znanych z rozegranej na karpackich terenach apokalipsy
lat 1941‒1949 z postaciami, symbolami sięgającymi czasów cesarstwa bizantyńskiego. Na zakończenie rozważań na temat jednego z najwybitniejszych dzieł „wieszcza
30
31
32
33

J. Harasymowicz, op. cit., ss. 39‒40.
Harasymowicz także w jednym z wywiadów nazywa się „[…] Don Kichotem, który stale walczy,
żeby poezja przyjęła jakąś znacząca ideę” – J. Harasymowicz, Próbuje połączyć dwa światy…
J. Łukaszewicz, op. cit., ss. 122‒132.
J. Harasymowicz, Lichtarz ruski…, s. 38.
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muszyńskiego” należy podkreślić, iż Lichtarz ruski doczekał się przed kilkoma laty
wystawienia na deskach teatru polskiego. W roku 2003 w Teatrze Powszechnym
im. Zbigniewa Hübnera w Warszawie miała miejsce premiera spektaklu na podstawie poematu Jerzego Harasymowicza. We wstrząsającym widowisku autorstwa i reżyserii Zygmunta Sierakowskiego oprócz fragmentów Lichtarza ruskiego zaprezentowane zostały pieśni łemkowskie w wykonaniu Julii Doszny, przy akompaniamencie
Krzysztofa Pietrucha. Warto na koniec przytoczyć fragment recenzji Julii Lutomskiej
pochodzącej z „Rzeczpospolitej”:
Lichtarz ruski to opowieść o świecie, którego już nie ma […]. [A]utor adaptacji, reżyser,
a także wykonawca podjął się trudnego zadania – przekazania językiem teatru historii
tysięcy zabitych lub wypędzonych ze swoich domów podczas akcji »Wisła«. Słuchając
tej poezji zapominamy chwilami, że jesteśmy w teatrze – tak silnie sztukę przenika życie, historia. Zwłaszcza gdy narrator mówi – »Łemkowie nie są narodem wybranym«34.
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Summary
„Lichtarz ruski” – lemko requiem
„Lichtarz ruski” is one of the most remarkable literary work of Jerzy Harasymowicz.
In this work we can findcharacteristic of poetry Harasymowicz topics from sixties and
seventies of the twentieth century, i. e.: the fascination of the Lemks’ culture, a note
of nostalgia for leaving Carpatho-Ruthenian tradition into oblivion, interweaving
of events known for Apocalypse from 1941 to 1949 which take place in Carpathian
area with the characters and symbols reaching times of the Byzantine Empire. After several years this work claims for deeper analysis, free from improsed ideology, it touches
difficult and controversial issues still current for Poles, Ruthenians and Ukrainians after
so many years. The overarching issue of the second part of the poem is „Wisła” action,
its damnation and presentation of tragedy of thousands of the Lemks who were forcibly displaced after World War II from Polish Carpathian area.

Anna Kuchta

Poeta wobec przemocy. Analiza
wybranych utworów poetyckich
Adama Zagajewskiego
Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński

Wystarczy pójść za kulisty – a tam, w półmroku […]
kryją się [...] cienie Kołymy i Ravensbrück1

Poezja Zagajewskiego rodzi się w świecie, którego równowaga została naruszona przez
burzliwe wydarzenia dwudziestego wieku, w uniwersum, określanym przez Tadeusza
Nyczka, znawcę twórczości eseisty, jako „gruzowisko byłych wielkości, zetlałych nadziei, spróchniałych rewolucji”2. Trauma wojny i Holocaustu, wygnania i wysiedlenia, trudy dorastania wśród politycznych zawirowań i niemożność zdefiniowania
własnej tożsamości – nie wszystkie te zjawiska dotknęły poetę osobiście, lecz pamięć
o nich kładzie się cieniem na świadomości artysty. „Nie można całkowicie bezkarnie doświadczyć załamania się ładu cywilizacyjnego”3, tłumaczy autor, wykazując, że
konsekwencje minionych krzywd odciskają się boleśnie nie tylko w pamięci tych,
które faktycznie je przeżyli, ale także rzutują na wyobraźnię przyszłych pokoleń.
Nie ma w owym świecie harmonii i nie sposób już nawet marzyć o całości. „Zawsze byliśmy podzieleni. / Ludzkość, narody, poczekalnie”, diagnozuje rzeczowo,
lecz nie bez zadumy Zagajewski w wierszu zatytułowanym Wędrowiec. Ów podział
implikuje niepewność bohatera lirycznego, który „[zatrzymuje] się na moment,
/ niepewny do którego przyłączyć się cierpienia. / Wreszcie [siada] pośrodku”4. Poeta
nie tylko wskazuje tutaj na konieczność wyboru, ale także akcentuje swoje szczególne
położenie. Lokalizacja „pośrodku” zdaje się charakteryzować zarówno twórczość, jak
i postawę samego autora: postawę dystansu, który nie oznacza jednak braku zaangażowania. Jest „pośrodku”, nigdy „obok”, a to położenie dotkliwie mu doskwiera. Aby
zilustrować, iż specyfika „bycia pomiędzy” jest uniwersalna dla twórczości Zagajew1
2
3
4

A. Zagajewski, Pełnia lata [w:] idem, Pragnienie, Kraków 2000, s. 40.
T. Nyczek, Kos. O Adamie Zagajewskim, Kraków 2002, s. 15.
A. Zagajewski, Poeta rozmawia z filozofem, Warszawa 2007, s. 22.
Idem, Wędrowiec [w:] idem, Wiersze wybrane, Kraków 2010, s. 109.
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skiego, w niniejszym artykule celowo zestawione ze sobą zostaną utwory pochodzące
z różnych okresów twórczości poety (a tym samym: z różnych tomów), które łączy
jednak wciąż powracające pytanie o kondycję powojennej rzeczywistości: Wędrowiec
(zbiór Jechać do Lwowa, 1985), Oglądając Shoah w pokoju hotelowym, w Ameryce
(zbiór Płótno, 1990), Uchodźcy oraz Referendum (zbiór Ziemia ognista, 1994), Spróbuj opiewać okaleczony świat oraz Podwodne miasto (zbiór Anteny, 2005). „Nie jestem
wysiedlonym, ani osiadłym”5, napisze z nutą melancholii w eseju Lekka przesada,
wskazując na dwoistość i brak poczucia przynależności; z jednej strony jest świadomy, iż większość dwudziestowiecznych tragedii nie dotknęła go osobiście, z drugiej
– nie sposób pominąć, że „wojna, Zagłada i komunistyczny despotyzm” wpłynęły na
kształtowanie się jego osobowości, pamięci (może: postpamięci?6) i – w konsekwencji
– etosu środkowoeuropejskiego intelektualisty i twórcy.
Dylemat ten Zagajewski formułuje explicite w eseju Poeta rozmawia z filozofem7,
pisząc: „oto jeden z ważniejszych dylematów kultury polskiej (i europejskiej): pytanie
o to, jak ktoś, kto myśli, ma się zachować wobec barbarzyństwa masowej zbrodni”8.
Czy poezja winna stać się refleksją historyczną, rozrachunkiem z przeszłością, hołdem
wobec poległych, czy też może zachować autonomię, niczym nieskalaną swobodę
twórczą, także w zakresie doboru tematyki – zdaje się zastanawiać autor. Parafrazując
zaś Theodora Adorno, który analizując status człowieka po doświadczeniach Holocaustu, stwierdził, że możliwość swobodnego tworzenia poezji została mu odebrana9
– a parafraza ta wydaje się być tym bardziej zasadna, iż Zagajewski sam nawiązuje do
owego filozofa10 – dylemat ten można wyrazić w sposób bardziej dobitny, pytając:
jaka poezja możliwa jest po Auschwitz?
5
6

7

8
9
10
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Idem, Lekka przesada, Kraków 2011, s. 55.
Określenie postpamięć w kontekście twórczości Zagajewskiego jest niezwykle istotne, ponieważ chociaż poeta urodził się po zakończeniu II Wojny Światowej, to dorastanie w cieniu jej wspomnienia
sprawiło, że tematyka ta stale powraca w jego twórczości, częściowo uformowanej przez tęsknotę za utraconym miastem (Lwowem), dzieciństwem, kulturowym dziedzictwem. Por.: M. Hirsch,
The Generation of Postmemory, „Poetics Today” 2008, vol. 29:1, ss. 103‒128. Na temat postpamięci
w twórczości Zagajewskiego por. także: A. Kuchta, W poszukiwaniu straconego miasta. Lwów, Gliwice, Kraków w esejach Adama Zagajewskiego, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ”
(Nauki Humanistyczne) 2014 nr 1 (8), ss. 51‒67.
Warto dodać, iż ów szkic, pochodzący ze zbioru pod tym samym tytułem, poświęcony jest Henrykowi Elzenbergowi, intelektualiście, którego postawa i twórczość stała się częstym punktem odniesienia
dla Zagajewskiego. Zob. również: A. Zagajewski, Obrona żarliwości, Kraków 2002, s. 97‒115.
A. Zagajewski, Poeta rozmawia..., s. 20.
Właść.: „Nach Auschwitz noch ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch”. Por. T. Adorno, Prismen.
Kulturkritik und Gesellschaft, Berlin, Frankfurt a. M. 1955, s. 342.
O roli poezji po Auschwitz Zagajewski wspomina nawiązując do twórczości Paula Valery’ego, który
to „nie dopuszczał do siebie myśli, że mógłby cierpienia wojny uczynić tematem swej poezji. W akcie
pisania Młodej Parki mieściło się pewnego rodzaju wyzwanie rzucone dramatowi wojny, lecz tylko
w sensie przeciwstawienia mu czystego, krystalicznego piękna, tworu wolnego umysłu. Gdyby wiedział, ze późniejsze dzieje poezji zbliżą je do refleksji historycznej, że ból historii przeniknie literki
wierszy, że ktoś, pewien suchy teoretyk, będzie mógł wręcz zakwestionować status i znaczenie poezji po
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Wiersz Oglądając Shoah w pokoju hotelowym, w Ameryce wnikliwie, lecz nie nachalnie ilustruje dysonans między codziennością współczesnego człowieka a pamięcią
byłych, nieswoich, tragedii. Podmiot liryczny – turysta11, chwilowy lokator pokoju
hotelowego – znajduje się pomiędzy (kolejny raz akcentowany jest stan „pośrodku”)
odgłosami zabawy dobiegającymi z pokoju obok a telewizyjną projekcją filmu „Shoah”12. Wesołe przyjęcie zdaje się zagłuszać dźwięk telewizora – „[...] krzyczeli happy
birthday to you / (wołali głośniej niż umierający Żydzi”13) – ale bohater liryczny
wiersza, obciążony bolesną „pamięcią historyczną i świadomością”14, nie jest w stanie
odwrócić od niego wzroku. Typowa dla Zagajewskiego poetyka (wiersz wolny, zdaniowy, tok przerzutniowy) pozwala w plastyczny, niemalże namacalny, sposób ukazać
owe przenikanie się dwóch porządków – życia i śmieci – oraz narastające napięcie:
wersy nawiązujące do świętowania za ścianą wplecione są we fragmenty wspomnień
Holocaustu (i, być może, znamienny jest również fakt, iż sąsiedzi podmiotu celebrują
rocznicę urodzin, podczas gdy kadry z filmu Lanzmanna eksponują śmierć, przemoc
i cierpienie, które nikną jednak pośród odgłosów „coraz bardziej [hucznego]”15 przyjęcia). I chociaż beztroscy uczestnicy zabawy nie są niczemu winni, przez kontrastowe zestawienie przebija niemy, niewyrażony wprost, wyrzut.
Warto zwrócić również uwagę na wykorzystaną przez autora metaforykę: personifikowane zostają buty („buty Oświęcimia skarżyły się cicho”16) oraz telewizor
(„zapewniał mnie: / my obaj jesteśmy poza wszelkim podejrzeniem”17). Antropomorfizacja należy do powtarzających się w poezji Zagajewskiego zabiegów stylistycznych,
więc jej wykorzystanie nie jest zaskakujące dla wnikliwego czytelnika; niezwykle interesująca jest jednak dysproporcja w ożywieniu owych przedmiotów. „Buty Oświęci-

11

12
13
14
15
16
17

Auschwitz, zdumiałby się bardzo, jak sądzę. […] W poezji zdawał się zakładać, że czas nie może mieć
żadnego wpływu na wers, obraz i treść poematu”. Por. A. Zagajewski, Lekka... , ss. 45‒46.
Określenie bohatera lirycznego jako „turysty” kieruje odczytanie wiersza w świetle Baumanowskiej
typologii człowieka ponowoczesnego, któremu doskwiera stały brak przynależności. Ten trop interpretacyjny wydaje się zasadny nie tylko ze względu na kreację podmiotu lirycznego jako niemalże
niezależnego obserwatora wyłączonego ze wspólnotowych zobowiązań, ale również z powodu wykorzystania w utworze licznych atrybutów cywilizacji ponowoczesnej: pokoju hotelowego, anonimowości bohatera lirycznego, Ameryki, telewizora, który autor celowo antropomorfizuje, nadając
mu siłę sprawczą („Telewizor zapewniał mnie: my obaj jesteśmy poza wszelkim podejrzeniem”). Na
postmodernistyczne orientacje w twórczości Zagajewskiego zwracał uwagę między innymi Jarosław
Klejnocki, warto jednak zaznaczyć, iż refleksje zawarte w wierszach ukazują, że ponowoczesny turysta jedynie pozornie wydaje się być beztroski i niezależny, faktycznie zaś przeszywa go stały egzystencjalny niepokój. Por. Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, Warszawa 1996; J. Klejnocki, Bez utopii?
Rzecz o poezji Adama Zagajewskiego, Wałbrzych 2002, ss. 90 i n.
Por. Shoah (Shoah), Claude Lanzmann, Francja 1985.
A. Zagajewski, Oglądając Shoah w pokoju hotelowym, w Ameryce [w:] idem, Wiersze wybrane, Kraków 2010, s. 134.
J. Klejnocki, op. cit., s. 123.
A. Zagajewski, Oglądając Shoah..., s. 134.
Ibidem, s. 135.
Ibidem.
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mia”, metaforyczne pars pro toto rzeczywistości wojny oraz Zagłady, są bezsilne, mogą
jedynie „skarżyć się cicho”, podczas gdy telewizor „przemawia” dobitnie i z niezbitą
pewnością. Można zaważyć tutaj paralelizm: spokój telewizora i jego pseudoautorytet
zagłusza skargę butów w podobny sposób, jak zabawa zza ściany zagłusza historyczną
refleksję bohatera lirycznego.
Jarosław Klejnocki charakteryzuje ów wiersz jako „[wizualizację] wyrzutów sumienia”18, rodzących się w wyniku niemożności odnalezienia się podmiotu w świecie, w którym przyszło mu żyć, który z jednej strony kusi „[arkadią] turysty”19, lecz
z drugiej jest naznaczony rysami byłych tragedii, niepozwalającymi o sobie zapomnieć. Finałowe wersy utworu:
Buty Oświęcimia skarżyły się cicho
niestety, przeżyliśmy ludzkość20

zdają się brzmieć jak swoisty wyrzut człowieka, który odczuwa bolesną niepewność otaczającego go uniwersum i własnego istnienia. Czyżby można dopatrywać
się w tekście Zagajewskiego formy kompleksu ocalonego? Paradoksalnie, bo trudno
nazywać „ocalonym” urodzonego po zakończeniu wojny eseistę – jednak nie sposób
oprzeć się wrażeniu, że on sam zdaje się traktować swoje życie z dużą dozą sceptycyzmu, jak gdyby znalazł się na świecie w sposób nie do końca uprawniony, „[przeżył]
ludzkość”. „Fakt, że ktoś urodził się po końcu wojny, graniczył z żartem”21 – tę myśl
rozwija poeta w eseju Dwa miasta. Czyżby rzeczywistość drugiej połowy dwudziestego wieku jawiła mu się jako ironiczny żart losu?
Jak powinien zachować się intelektualista w sytuacji rozdarcia? Czy wolno mu
doceniać szczęśliwe chwile, spokój codzienności, drobne i większe radości własnej
„względnie szczęśliwej – w podstawowym rozumieniu, bo nie doświadczonej nieszczęściem zagłady – […] doli”22, czy też, podążając za pamięcią historyczna i poczuciem odpowiedzialności, winien „[lokować] się po stronie cierpienia”23? Przytaczając w odpowiedzi słowa samego Zagajewskiego, można założyć, iż prawdopodobnie
przyświecają mu „dwie naczelne potrzeby duchowe – uczestniczenia i dystansu”24.
Zagajewski napisze w ten sposób o twórczości Zbigniewa Herberta, ale te same tendencje można zauważyć także i w jego własnej poezji. Ponadto paralelizm ten można
uznać za szczególnie uprawniony, ponieważ Zagajewski wielokrotnie przyznawał,
iż traktuje Herberta jako swojego literackiego mentora: „w tej poezji [Herberta –
przyp. A. K.] idzie o ból XX wieku, o otwarcie na okrucieństwo nieludzkiego stu18
19
20
21
22
23
24
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lecia, o nadzwyczajne wyczucie rzeczywistości. A że poeta nie traci przy tym ani
liryzmu, ani poczucia humoru – to już trudny do odgadnięcia sekret wielkiego artysty”25. Uczestnictwo i dystans to nie tylko zachowanie równowagi między zachwytem
a współczuciem, ale również harmonia własnych emocji i osobistych odczuć oraz
uniwersalnych znaczeń i sensów w twórczości.
Doskonałą ilustracją takiej postawy jest wiersz zatytułowany Uchodźcy, w którym autor łączy obrazy tragedii niezwykle konkretnych („Bośnia, dzisiaj, / Polska
we wrześniu 39, Francja – osiem miesięcy później”26) z uniwersalnym motywem
przemocy, wojny, wygnania:
„Zgarbieni pod ciężarem […]
małomówni mężczyźni w grubych kaftanach […]
stare kobiety o pomiętych twarzach
[…]
Zawsze jest wóz, albo przynajmniej wózek
wypełniony skarbami (pierzyna, srebrny kubek
i szybko ulatniający się zapach domu)”27.

Zagajewski nie stara się opisać ani wydarzeń rozgrywających się w Bośni, ani tych
z rodzimego kraju, ani z Afganistanu czy Turyngii – znamienny jest fakt, iż wers
wprowadzający geopolityczne odniesienia to hipoteza: zaczyna się bowiem od słów
„to może być”28, jak gdyby autor starał się dobitnie zaznaczyć, iż przywołane w wierszu realia są nieistotne dla interpretacji. „To może być” zarówno Bośnia jak i Somalia,
ponieważ zawsze „jest wóz, albo przynajmniej wózek”, militarne konflikty i kolumny
wypędzonych, przemoc i cierpienie – „oto uniwersalny model”29, który nie przekreśla
jednak konkretów oraz realizmu, niosących za sobą autentyczne emocje.
Odczytując wiersz w historycznym kontekście, warto dodać, iż doświadczenie wygnania bliskie jest samemu autorowi, którego biografia naznaczona jest traumatycznym przesiedleniem z „mitycznego” Lwowa do prowincjonalnych Gliwic. I chociaż
Zagajewski celowo nie opisuje osobistych przeżyć – zachowuje dystans, anonimowość, nie narzuca odbiorcom kierunku interpretacji – to emocje, które przekazuje, są
szczere i zrozumiałe. Posługując się symbolicznymi obrazami (wózek pełen pośpiesznie ratowanego dobytku, „samochód bez benzyny, porzucony w rowie”30, pochylone
postaci uchodźców), sprawia, iż wiersz pozostaje aktualny i może ilustrować także
potencjalne konflikty zbrojne. Jak bowiem wnikliwie zauważa Klejnocki, celem Zagajewskiego jest nie tyle ukazanie konkretnych momentów w historii, lecz opisanie
stale obecnego momentu samotności skrzywdzonego, „[chaosu] i żadnej pomocy,
25
26
27
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Ibidem, s. 108.
A. Zagajewski, Uchodźcy [w:] idem, Wiersze wybrane, Kraków 2010, s. 152.
Ibidem.
Ibidem.
J. Klejnocki, op. cit., s. 120.
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poza utrwalającym na wieczność spojrzeniem poety”31, który nigdy nie odwraca się
od pokrzywdzonych, nie stara się zobojętnieć czy zapomnieć, przeciwnie, „ma dobrą
pamięć; pamięta, co było wspaniałe i co było straszne w europejskiej historii”32.
Dualizm pamięci i historii Zagajewski ilustruje także w wierszu zatytułowanym
Referendum, który w zwięzłych słowach przedstawia współistnienie dwóch rzeczywistości: tej spokojnej i leniwej oraz tej pełnej niepokoju i wątpliwości:
Na Ukrainie odbywało się referendum
w sprawie niepodległości.
W Paryżu było mglisto […]
Paryżanie krążyli po mieście
ukryci w ciepłych lodenowych płaszczach33.

Dwa narody, dwa państwa, których codzienność należy do zupełnie innych porządków – Ukraina w ciągłym napięciu i Francja „kipiąca sytością”34 – po przeciwnych stronach niesprawiedliwego biegu dziejów. Zagajewski zestawia ze sobą ważne
politycznie wydarzenie oraz nieszczególnie wyjątkowe warunki pogodowe Paryża
(„pochmurny, chłodny dzień”35), jednak, podobnie jak w przypadku poprzednio
omawianego utworu, znów zauważyć można znaczącą dysproporcję. Wersy poświęcone paryskiej beztrosce dominują nad tymi o sytuacji na Ukrainie, analogicznie do
urodzinowego przyjęcia z wiersza Oglądając Shoah w pokoju hotelowym, w Ameryce,
które zagłuszało narrację poświęconą Zagładzie. Co istotne, przewaga ta okazuje się
jedynie pozorna, gdy przyjrzeć się zakończeniom obu wierszy: finałem pierwszego
było wspomnienie skargi butów Oświęcimia, drugi wprowadza w znudzoną, miejską
atmosferę motyw zburzenia Bastylii i pamięć gilotyny.
Poeta zarysowuje scenerie obu wierszy jako uniwersa stosunkowo bezpieczne
(a więc w owym momencie nieskażone bezpośrednim konfliktem, wojną, niesprawiedliwością, bólem) – pokój hotelowy w Ameryce, paryskie aleje – zaś bohaterowi
lirycznemu (który być może jest odzwierciedleniem samego autora) nadaje uprzywilejowany status. Jest on pośrednim obserwatorem przemocy i cierpienia, nie zaś ich
uczestnikiem, dzięki czemu może mówić o nich z dystansem i w szerszej perspektywie. Mimo to jego myśli krążą wokół dramatycznych wydarzeń – nie jest bierny,
lecz wykazuje się niepokojem i zaangażowaniem, pamięcią, świadomością i refleksją
solidaryzując się w „[geście] jedności z pokrzywdzonymi”36. W ten sposób podmiot
liryczny wiersza – alter ego autora – podkreśla, iż niezależnie od rzeczywistości, w ja31
32
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kiej się znajduje, nie zapomina o cierpiących. A więc nie jest obserwatorem bezmyślnym czy beztroskim, przeciwnie: wiedza o obecnej w świecie dysharmonii nie
pozwala mu osiągnąć wewnętrznego spokoju. Sięgając po terminologię Czesława Miłosza, można zaryzykować hipotezę, że istotą jego postawy jest wrażliwość, poczucie
współodpowiedzialności i uważność37.
Owa dysharmonia przenika całą twórczość Zagajewskiego, ale tej poezji nie sposób
określić jako katastroficznej czy pesymistycznej. Wręcz przeciwnie – mimo iż autor nie
stroni od trudnych tematów, nie zapomina jednocześnie o tym, co w świecie piękne
i wartościowe. Jego pisanie to oscylowanie między dwoma biegunami: „oto więc nasza oś: po jednej stronie zachwyt, po drugiej ból”38. Poezja Zagajewskiego nigdy nie
odwraca się od pokrzywdzonych, nie pomija obrazów bolesnych czy budzących niepokój, ale jednocześnie cierpienie i przemoc nigdy nie stają się jej centralnym punktem.
Obraz rzeczywistości, którą autor zarysowuje w swojej twórczości, to słodko-gorzka wizja świata, który „nigdy nie zostanie przez nas zaakceptowany”39, ale zarazem
uniwersum, które oferuje możliwość tworzenia nowych narracji. Wizję tę Zagajewski
przekazuje w wierszu o tytule Podwodne miasto, który nawiązuje do motywu wędrówki w poszukiwaniu tego, co utracone (chociaż w utworze nie pojawiają się konkretne
nazwy, można podejrzewać, iż poeta wspomina tutaj opuszczony Lwów40):
Nie będzie już tego miasta, nie będzie glorii
wiosennych poranków […]
A jednak żyjemy nadal, spokojnie,
skromnie [...]41.

Mimo iż opis miasta, którego już nie ma, przesycony jest nostalgią („atakami niemej rozpaczy”42), wiersz niesie z sobą także immanentny ładunek spokoju: „a jednak
żyjemy nadal” – notuje autor. Przywołując ruiny miasta, Zagajewski sięga po liry37
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Termin ten stosuję za Czesławem Miłoszem, który tłumaczy „uważność” jako „postawę uważnej
życzliwości wobec przyrody i ludzi, tak że spostrzegamy w każdym szczególe to, co dzieje się wokół nas […] jest to, rzec można, opór duchowości wobec jednowymiarowego świata”. Doskonale
charakteryzuje to bohatera lirycznego Zagajewskiego, który obserwuje świat w holistycznym kontekście i nigdy nie opuszcza go świadomość bycia jego częścią oraz poczucie współodczuwania z pokrzywdzonymi. Zob. więcej: Cz. Miłosz, Inne abecadło, Kraków 1998, ss. 181‒184.
J. Klejnocki, op. cit., s. 140.
Ibidem.
Tę hipotezę interpretacyjną zdaje się potwierdzać nie tylko sam opis tytułowego miejsca (np. „zielone wzgórza / drżą we mgle i unoszą się w górę”, warto dodać, że o Lwowie jako mitycznym mieście
na wzgórzach Zagajewski pisał także w eseju „Dwa miasta”), ale również fakt, iż wiersz wspomina ową miejscowość właśnie z perspektywy postpamięci („tak jakbyśmy niejasno pamiętali / coś,
czego nie możemy pamiętać”), która jest typowa dla lwowskich opowieści autora. A. Zagajewski,
Podwodne miasto, [w:] idem, Wiersze wybrane, Kraków 2010, s. 251. Por. A. Zagajewski, Dwa...,
op. cit. Na ekspansywny charakter postpamięci, która nierzadko zaczyna konkurować lub wypierać
autentyczne wspomnienia zwracała uwagę m. in. M. Hirsch. Por. M. Hirsch, op. cit., s. 106.
A. Zagajewski, Podwodne..., s. 251.
Ibidem.
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kę opisową i konwencję bezosobową („nienaganna perspektywa parkowych alei nie
przykuwa niczyjej uwagi”), w czwartej strofie wiersza pojawiają się jednak czasowniki
w pierwszej osobie liczby mnogiej („żyjemy”), być może aby podkreślić, iż podmiot
liryczny wiersza, sam autor przemawiający jego słowami43, a także czytelnik znajdują
się w paralelnej sytuacji i mają przed sobą analogiczne zadanie.
Zadanie to eseista przedstawia wprost w wierszu Spróbuj opiewać okaleczony świat,
a wyrażone w nim przesłanie można traktować jako myśl przewodnią całej twórczości:
Pamiętaj o długich dniach czerwca
i o poziomkach, kroplach wina rosé.
O pokrzywach, które metodycznie zarastały
opuszczone domostwa wygnanych44.

Sensualny opis letniego ciepła i słodyczy poziomek zostaje zestawiony z samotnością
wygnanych w sposób niezwykle płynny: poziomki, pokrzywy – być może Zagajewski
celowo sięga tutaj po kontrastową botaniczną metaforykę, aby pokazać, iż dobro i zło
współistnieją w sposób równie naturalny, jak dwa gatunki flory. Delikatność poziomek autor zestawia z niewspółmierną siłą pokrzyw (dysproporcja ta widoczna jest
nawet w języku, poziomki są jedynie wspomniane, podczas gdy siła drugiej z roślin
zostaje wzmocniona przez opis wykonywanej czynności oraz epitet „metodycznie”,
jak gdyby można jej przypisać zorganizowane i świadome działanie), być może chcąc
zaakcentować bezsilność wobec agresji, zachłanności i przemocy.
Sam motyw wygnania, stały topos w twórczości Zagajewskiego, jest wspomniany w wierszu kilkakrotnie („Widziałeś uchodźców, którzy szli donikąd”45), jednak,
w przeciwieństwie do poprzednio omawianych utworów, nie pojawiają się konkrety.
Wręcz przeciwnie, może się nawet wydawać, iż autor celowo stara się sformułować
tekst w sposób maksymalnie uniwersalny, posługuje się również licznymi metaforami, których wieloznaczność pozwala na opis możliwie wielu sytuacji. Przykładem
owej metaforycznej wieloznaczności może być fragment:
Patrzyłeś na eleganckie jachty i okręty;
jeden z nich miał przed sobą długą podróż,
na inny czekała tylko słona nicość46.

Chociaż poeta nie sięga tutaj po nazwy własne ani nie stara się opisywać konkretnych
wydarzeń w czasie i przestrzeni, opis może charakteryzować dowolną sytuację niesprawiedliwości oraz dysproporcji losów ludzkich. Uniwersalność tekstu koresponduje ze stylem, jakim posługuje się autor: wiersz, przypominający poetycki apel, kierowany jest wprost do czytelnika (liryka zwrotu do adresata), na co wskazuje choćby
43
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mnogość czasowników w drugiej osobie liczby pojedynczej (na przykład „spróbuj”,
„pamiętaj”, „patrzyłeś”, „widziałeś”47). Odnoszące się do odbiorcy czasowniki występują w dwóch trybach; te w trybie oznajmującym i czasie przeszłym służą do opisu
wydarzeń, podczas gdy tryb rozkazujący to wskazówki i nakazy, które autor wplata
w tok wiersza. Być może właśnie ze względu na liczne zwroty do czytelnika stara się
opisywać sytuacje typowe, które bliskie będą każdemu z odbiorców i pozwolą na
mnogość interpretacji. Analizując poetykę, warto również zwrócić uwagę na swoisty paralelizm: tytuł utworu, niczym motto, zostaje dodatkowo wzmocniony przez
czterokrotne powtórzenie go (w zmienionych celowo formach) także w treści. Spróbuj opiewać okaleczony świat, proponuje autor, rozpoczynając wiersz. W kolejnych
wersach owa zachęta powraca, zmieniając się w polecenie, rozkaz („musisz opiewać”,
„powinieneś opiewać”48), aby finalnie przyjąć formę krótkiego przykazania („opiewaj
okaleczony świat”49). Słowa te pełnią funkcję magiczną, a poezja staje się narzędziem
zaklinania rzeczywistości50 i odwracania zła.
Leksykalny minimalizm owego przykazania nie przekłada się jednak na prostotę
jego wykonania – Zagajewski doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że opiewanie
okaleczonego uniwersum może być ogromnym wyzwaniem, tak dla poety, jak i dla
każdego pojedynczego człowieka. Być może swoją twórczością pragnie on nie tylko
odpowiedzieć na zawarte w niej implicite pytanie o status powojennej twórczości
lirycznej, ale także dać czytelnikowi przykład, iż mimo trosk i cierpień, wojen, przemocy, niesprawiedliwości, świat wciąż zasługuje na akceptację. Ulotne chwile potrafią zachwycać („jesienią zbierałeś żołędzie w parku”51), a drobne radości – ciepło
czerwcowego popołudnia, smak poziomek (zastosowany zmysłowy konkret może
łączyć się z osobistym doświadczeniem) – nie tracą urody nawet w obliczu tragedii.
„Nieśpieszny komentarz wiersza potrzebny jest także XXI wiekowi, który jeszcze nie
wie, czy będzie stuleciem [...] płaczu czy śmiechu”52, zauważy trafnie sam Zagajewski
w eseju Poeta rozmawia z filozofem. Poezja, także – a może szczególnie „po Auschwitz”
– ma więc dla twórcy znaczenie fundamentalne, jest ona nie tylko komentarzem, ale
i kreatorem sensów: zmusza do refleksji, nierzadko stawia trudne pytania i kieruje
47
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Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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do ciągłego opiewania nieidealnego uniwersum. Zob. więcej: J. Prokop, Antynomie Miłosza [w:]
Poznawanie Miłosza, red. J. Kwiatkowski. Kraków 1985, ss. 229‒241.
A. Zagajewski, Spróbuj..., s. 250.
Idem, Poeta rozmawia..., s. 94. Na temat siły tkwiącej w wierszach Zagajewskiego zob. również:
B. Bodzioch-Bryła, Kapłan Biblioteki. O poetyckiej i eseistycznej twórczości Adama Zagajewskiego,
Kraków 2009, ss. 24‒25.

51

Anna Kuchta, Poeta wobec przemocy. Analiza wybranych utworów poetyckich...

świadomość czytelnika w stronę bolesnej tematyki. Lecz jest to zarazem poezja pełna
nadziei, akceptacji, dojrzałego optymizmu, która nie odwraca się od tego, co okaleczone, ale pragnie „zwracać się do całości świata, do świata, w którym jest i boskość,
i ból, i rozpacz, i radość”53.
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Summary

Poetry in the presence of violence. A study
of selected Adam Zagajewski’s poems

The article focuses on Adam Zagajewski’s poetry and on the subject concerning the
condition of European culture after traumatic times of war, which is omnipresent
in his works. From the perspective of literary theory and cultural studies the authoress analyzes selected Zagajewski’s poems (Oglądając Shoah w pokoju hotelowym,
w Ameryce, Podwodne miasto, Referendum, Spróbuj opiewać okaleczony świat, Uchodźcy)
in the light of Theodor Adorno’s statement that creating poetry after Auschwitz is
“barbaric”. Paraphrasing Adorno’s words into a question, the article opens with an issue of the status of postwar poetry. Basing on research material the authoress proves,
that in Zagajewski’s literary works one can find both confrontation with 20th century
tragedies and also a constant acceptance – of even admiration – of “mutilated world”.

Maciej Wieczorek

A Theatrical Journey into Hackney:
On Violence and In-yer-face Aesthetics
in Rebecca Prichard’s „Yard Gal”
Institute of English Studies, University of Łódź

Written for Clean Break Theatre Company and first staged at the Royal Court Theatre in 1998, Rebecca Prichard’s Yard Gal is, perhaps, best summarized by one of
the characters who describes it as „a story about me and Marie and the posse [i.e.
crew] that we used to move with. It’s about chatting shit getting fucked, getting high
and doing our crimes and the shit that be going down in the yard”1. The drama
uses retrospective narration to offer the audience an insight into the bleak lives of
Boo (black), short for Bukola, and Marie (white), two adolescents involved with an
all-female gang based in London’s notoriously dangerous borough of Hackney. The
story recounted throughout the play is relatively simple – after a spate of petty thefts,
drug deals and harlotry, the women are confronted by a rival crew and one of them is
stabbed. Following a brief period of hospitalization during which she learns that she
is pregnant, Marie carries out an act of what seems to be retaliation, assaulting the
leader of the opposing gang and grievously wounding her in the neck. Bukola takes
the blame for her friend’s crime and she is sentenced to two years in prison. Inevitably, the two are then forced to rebuild their lives and their friendship dies out, even
though both acknowledge that they will „stay inside” one another2.
Despite receiving positive reviews and earning Prichard the Critics’ Circle Theatre
Award for Most Promising Playwright, Yard Gal has seldom attracted critical attention. Those who did decide to write about the play, usually did so in a cursory manner, often making claims that, arguably, simplified its message. Sierz, for instance,
noted that „[d]espite the self-aggrandizing slang and aggressive rhetoric, Prichard’s
account of the girl gang is less about violence than about female friendship”3. While
he is undoubtedly right to posit that the bond between Boo and Marie is an extremely important element in Yard Gal, he fails to notice that it, too, is closely tied to
the violence in the play, albeit not in a very conspicuous way. In view of the scarcity
1
2
3

R. Prichard, Yard Gal, London 1998, p. 10.
Cf. ibidem, p. 59.
A. Sierz, In-yer-face Theatre: British Drama Today, London 2001, p. 229.
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and inadequacy of existing sources, the present paper attempts to construct a more
comprehensive analysis of the play. Building on the theory put forth in Slavoj Žižek’s
Violence: Six Sideways Reflections and referring to a selection of sociological works
dealing with the problem of social exclusion, the article will first attempt to demonstrate that Prichard’s drama is a fairly complex exploration of the phenomenon of
violence. It will be argued that the play not only depicts a series of violent incidents,
but also probes into the causes that underlie such acts, thus deconstructing the conventional victim-perpetrator binary opposition. The article will then briefly address
the question of whether Yard Gal should be viewed as a conventional in-yer-face play
which aims to affect the audience viscerally, revolting them and causing dismay with
a view to engraving a moral lesson on them.
Before analyzing how violence is represented in Prichard’s play, one would be
well-advised to at least briefly address the phenomenon under discussion and provide answers to a few basic questions. What is violence? Does it take different forms?
What are its causes? Obviously, each of these queries is bound to produce a plethora
of answers, but, for the purpose of the present discussion, I would like to turn to the
theoretical perspective on violence advanced by Slavoj Žižek. The basic premise of
his study is that when dealing with the problem of violence, people tend to focus on
its most visible manifestations – brutal crime, acts of terror, or warfare; all these, he
claims, are instances of „ subjective” violence, that is, „violence performed by a clearly identifiable agent”4. He proceeds to argue that, despite being the most noticeable
type of violence, it is just a part „of a triumvirate that also includes two objective
kinds of violence”5. The two other types that he has in mind are „symbolic” violence
and systemic violence. The former, he claims, is inscribed into language6. The latter,
on the other hand, may be usefully contrasted with subjective violence, which is seen
as a sudden disruption in the status quo, a deviation from the established norm. According to him, systemic violence is its invisible opposite – it is „the violence inherent to this [...] state of things”7. As its very name suggests, it is a product of economic
and political systems that generate inequalities and fail to support those in need.
Žižek argues that, despite being hidden from sight, „it has to be taken into account
if one is to make sense of [...] explosions of subjective violence”8.
While Žižek’s typology and line of argument certainly have their flaws9, they,
nevertheless, draw one’s attention to an important fact: acts of brutality do not exist in a vacuum – there is always a chance that they are a direct result of systemic or
4
5
6
7
8
9
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symlic violence which preceded them. It may be argued that Yard Gal is an exploration of this very thesis. Like many other works written in the so-called nasty nineties,
the drama revolves around acts of brutality. However, unlike the carnage at the end
of Kane’s Phaedra’s Love or the sadistic sexual practice that one of the characters of
Ravenhill’s Shopping and Fucking is subjected to, the violence in Prichard’s play is not
a means of criticizing mankind’s craving for violence or their inability to find real, intensely raw experiences in the world of ever-present consumerist simulacra. Instead,
Yard Gal offers a much more realistic and complex insight into acts of brutality.
Unsurprisingly for a play that deals with Yardies, „the smallest, least organized and
least sophisticated” of criminal syndicates10, the drama is full of instances of violence.
Despite their young age (in the course of the play we learn that Boo has just turned
sixteen), the main characters engage in activities that are typical of the posses – they
sell marijuana and crack cocaine, shoplift, prostitute themselves and steal from other
gangs11. Their crookery inevitably leads to a conflict between their group and another
all-female crew that operates in the same area.
It is precisely this strife between the two rivalling gangs that is seemingly the cause
of the play’s two most shocking instances of violence. One night, the members of
Boo and Marie’s posse decide to go to a local club, Trenz, where they take drugs and
pick up men. Their usual routine is suddenly interrupted by gunshots and they quickly realize that a man has just been shot to death. Instead of running away in panic,
most of the clubbers simply complain about there being no music and swarm to see
the body12. The women’s reaction is no different. Upon seeing a man „laying on his
side blood streaming out of his head and mixing with the cigarette butts and shit that
was on the floor”13, they are confronted by the leader of the rival gang, Wendy, who
warns them that if they keep doing business in the club, they will meet the same fate
as the man did. Inevitably, a brawl ensues but the two posses are quickly separated by
police officers who arrive at the crime scene and take the women to a police station.
They are soon released and Boo and Marie hint at the fact that the leader of their
gang, Threse, informed the police about Wendy’s criminal activities. Eventually, their
posse is attacked in the streets and Marie is repeatedly stabbed with a knife. She is taken to an emergency room, where the doctors inform her that she is pregnant. When
she is fit enough to leave the hospital, she meets Threse who takes her to the Trenz
and incites her to assault Wendy, bringing about the play’s most violent moment:
10
11
12

13

Cf. T. Thompson, Gangland Britain: Inside Britain’s Most Dangerous Gangs, London 1996, p. 63.
The word „posse” is a slang term used to refer to one’s crew. It also stands for a Yardie gang. See:
ibidem, p. 82. For a discussion of Yardie culture see: ibidem, pp. 59‒110.
This appears to be quite plausible. Thompson describes one of the brutal murders committed by
the Yardies and writes that „[w]hen police arrived, the victim who had been shot in the head at
point-blank range with a shotgun was slumped in a corner while the barman pulled pints and other
customers continued to play pool and darts” despite the place being covered in blood which was
dripping off the walls (ibidem, p. 94).
R. Prichard, op. cit., p. 31.
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Threse didn’t have to worry. I was already set in my mind. As I was walking towards her
it felt like the world was drunk. Like the room was tipping up. [...] Threse was going
‘don’t let me down man’ but I wished she’d leave me alone. [...] I remember Wendy turning round and looking right into my eyes. I think she step back and say ‘No don’t’ but
I was out of it I can’t remember. I put the glass in her neck. I turned it and see her flesh
go white. [...] Blood was coming from her neck like a waterfall. [...] She was lumbering
around holding her neck like there was a scorpion on it. Then she fell to the ground14.

As already mentioned, Marie’s attack on the leader of the rival posse has dire consequences; Boo learns about her friend’s pregnancy, decides to take the blame for the
assault and is sentenced to two years in prison.
While the instances of subjective violence associated with the rivalry between the
two gangs form the core of the two character’s narrative and allow Yard Gal’s action
to progress, they are hardly the most important element of the drama. In fact, upon
inspecting the play more closely, one may well argue that it is the context in which
the two acts of brutality happen that allows one to grasp the message that Prichard’s
work conveys. Amelia Howe Kritzer is right to note that the Yard Gal „is pervaded
by sadness” as it „reveals both the potential and the hopelessness of adolescents confronting the realities of a harsh urban life without familial or social support”15. Indeed, for the most part the play focuses not on the acts of subjective violence, but on
the systemic violence that the characters are subjected to. The play is set in the East
End of London16 which, despite the gentrification efforts, remains one of the most
impoverished places in England. This obviously translates into the situation of the
characters who have to deal with social exclusion, a phenomenon which bars people
„not only from the goods and standards of living available to the majority but also
from their opportunities, choices and life chances”17. At this point, it should also be
noted that rather than being a wilful choice, exclusion from the society may often
be caused by systemic violence, that is, by unemployment, injustice, inequality, and
government’s inability to support those in need. Aleks Sierz notes that during the
1990s, the decade in which Yard Gal is most likely set, there was:
a rapid rise in inequality and poverty: in the early 1990s, about one Briton in six lives
in poverty. Child poverty grows, with 4.4 million children – one third – living in poor
households in the late 1990s. [...] Many rely on social security benefits18.

14
15
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Prichard’s drama brilliantly captures the 1990s atmosphere of poverty and social decay
that was often ascribed to the disillusionment with the two decades of conservative rule.
Throughout the play, the characters repeatedly visit Hackney and marvel at the sights:
Boo The factories loom all yellow in the light.
Marie And all the shops be boarded up looking like cages.
Boo And the big tall flats like massive gravestones.
Marie Hackney is a beautiful place man.
Boo Hackney is the centre of the world19.

The vocabulary used in the description (i.e. „cages”, „gravestones”) is a poignant reminder of what Hackney really stands for – entrapment and death. It hints at the fact
that most of the yard gals will never leave the place and will have to resign themselves
to a life of poverty, theft, prostitution and violence.
The systemic violence that Boo and Marie are subjected to is, perhaps, most
readily apparent when one considers their living conditions. Bukola lives in an orphanage in which there is „’nuff drink and ’nuff gear”20 and the adolescents are allowed to take drugs since the carers simply shirk their responsibilities because of their
inadequate pay. The fact that she does not live with her family also affects her life at
school as her peers make fun of her coming to school in a special bus. She is instantly
stigmatized and has to fight other girls to earn respect. Marie, on the other hand,
lives at home, but her situation is hardly better as her father is an abusive alcoholic.
Boo mentions visiting Marie on a regular basis and notes that the windows in her
house would always be broken because her dad used to throw chairs through them.
In fact, the situation was so volatile that one could never predict what was going to
happen in the middle of the night, so one „had to [...] sleep with ten pee under ya
pillow in case you want to call an ambulance”21.
With nowhere to go and no one to care for them or help them, they are free to
loiter around the borough and engage in small-time criminal activities. Inevitably,
the streets become their home and they get involved with a posse, which gives them
„an identity, a sense of belonging, and a form of power”22. However, as Aston rightly
notes, their identification with Jamaican street culture is, at the same time, a source
of empowerment and disempowerment, as they „claim a public space which traditionally has been a male preserve in working-class youth culture” but give up any
personal space that they could have acquired23. While they manage to secure their
position within the Yardie community, they effectively give up everything that does
not belong in the world of Hackney. Instead of trying to improve their prospects for
the future, they embrace the instantly gratifying and violent hic et nunc approach of
19
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R. Prichard, op. cit., pp. 26‒27.
Ibidem, p. 14.
Ibidem, p. 15.
A. H. Kritzer, op. cit, p. 55.
Cf. E. Aston, Feminist Views on the English Stage: Women Playwrights, 1990-2000, Cambridge 2003, p. 75.
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the street culture, perfectly summarized by the „[b]etter ten years of good life than
fifty of living like a dog”24 Yardie saying. Rather than working to earn money for the
things they want, they simply steal whatever they need and spend their time partying
and abusing drugs. To fund their habit, they have to sell marijuana and whenever
that does not suffice, they prostitute themselves. By describing such actions, Prichard
might be referring to the crack epidemic of the 1990s, which „created a new underclass of addicts more desperate for their next fix than any cocaine or heroin junkie
could ever be” and forced children as young as thirteen to sell „their bodies for as
little as 5£ a time in order to fund their habits”25.
Throughout the play, the characters repeatedly refer to their older lover, a small-time Jamaican drug dealer called Nero, who continually tries to make them realize
that Hackney is a prison and advises them to try to move out of the area. The girls
respond by mocking him and saying that they love it there, which leads Aston to
assert that they „do not desire or dream of leaving their street life”26. Her claim,
however, only appears to be true as long as one focuses on the very surface level of
the play. Yard Gal is divided into three acts and while at its very beginning the girls,
indeed, seem to be brimming with confidence and power, with each subsequent part
the mood becomes more sombre and their self-assurance dwindles away. Towards
the end of the first act the girls meet in an abandoned apartment to celebrate Boo’s
birthday. They drink and dare one another to jump from the balcony of the squat to
that of a nearby flat. One of the women, Deanne, accepts the challenge – she climbs
onto the railing, tries to dance on it to impress the other members of the posse, loses
her balance and falls down. The other girls quickly leave the scene so that they do
not have to answer any questions asked by the police. Deanne’s death leaves Marie
absolutely shattered. She instinctively decides to speak to her father about what happened. When she arrives at home, he is drunk. Instead of listening to her story, he
gives her a savage beating. At this point, Marie realizes that Bukola is the only person
that she can count on. The act concludes with a touching, metatheatrically charged
exchange that is one of the first signs of the fact that the characters are not happy:
They hug. Boo goes to let Marie go, then realises she is crying still.
Boo You OK?
Marie Yeah. It was Deanne Man. We shouldn’t of told them about Deanne.
Boo You wanna stop telling it? [...]
Marie I’ll be alright . . . just run dis ting, Boo.

Their lives only go downhill after that. Soon after Deanne’s death, the girls’ gang
is assaulted by Wendy’s posse and they try to run away. One of them, however, does
not have her shoes on and she is left behind. While the others try to escape, Bukola
turns back to protect her friend. Marie realizes what is happening and tries to pro24
25
26
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tect Boo, while Threse, who started the feud between the two gangs, runs away. As
a result, Marie is stabbed and taken to hospital and the bond between the members
of the posse is broken. Left on her own, Bukola begins to feel afraid and loses control over her drug addiction. She starts paying attention to what is really happening
around her. When she goes to the station to prostitute herself, she suddenly realizes
that the men who pay her are „fucked up” as they ask her to „act like a five-year-old
girl” or „want cigarette burns in their legs”27. She also sees girls who are younger
than her sell their bodies, and suspects that one of them might have AIDS. All this
brings about an epiphany and she suddenly sees her life for what it is. She feels
an urge to talk to Nero, whose advice she ignored and mocked earlier on, a fact that
clearly shows that she has changed, but his phone is switched off. She goes back to
the flat where Deanne died and starts wondering „if she knew what she was doing
when she jump that night”28. Meanwhile, Marie learns that she is pregnant and she
is devastated. She thinks about her mother and realizes that her baby is doomed to
live an equally miserable life as she does. She also worries about the possibility of the
baby being damaged as a result of her substance abuse. She desperately wants to find
Bukola and talk about it, but her friend is nowhere to be found.
It is then that she meets Threse who manipulates her into attacking Wendy. At
this point it should, hopefully, be clear that the stabbing, an act of subjective violence, was highly influenced by systemic violence. Such a reading may be supported
with the findings of sociologists who claim that „the more the exclusion diminishes
an individual’s sense of control, the more likely that person will respond with aggression”29. Nowhere is this better visible than in Marie’s irrational decision to kill Wendy, which is a product of desperation as much as of malicious intent. While it is probable that Marie hates her rival, her action should also be analyzed in the context of
her newly-acquired knowledge about her pregnancy, her bitter disappointment with
her life, the problems in her posse, and her inability to talk to Boo – the only person
that she could turn to and the only one who could save her from herself. Thus, her
assault on Wendy may, or perhaps even should, be viewed as a self-destructive drive
brought about by systemic violence. She is not just a perpetrator of a crime – she
is also a victim. Had she received support from her father or friends, her course of
action could have been entirely different. As much as Aston, being a feminist critic,
would want the female characters to be in full control of what they are doing, a closer
reading of the play makes it abundantly clear that they are utterly desperate. Paradoxically, it is an act of subjective violence that liberates them. In the third act we learn
that Boo is sent to prison where she gives up drugs and Marie tries to find a regular
27
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R. Prichard, op. cit., p. 46.
Ibidem, p. 48.
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job and does her best to take proper care of her newborn baby. While their friendship
dies away, they both seem to be resolved to improve their lives.
Having established that the play’s acts of subjective violence are largely brought
about by systemic violence which takes the form of social exclusion, and that the
characters are victims as well as perpetrators, one may briefly turn to the question of
whether Yard Gal should be viewed as a conventional in-yer-face drama. Aleks Sierz
argues that this type of theatre:
is any drama that takes the audience by the scruff of the neck and shakes it until it
gets the message. It is a theatre of sensation: it jolts both actors and spectators out
of conventional responses, touching nerves and provoking alarm. Often such drama
employs shock tactics, or is shocking because it is new in tone or structure [...]; it also
taps into more primitive feelings, smashing taboos, mentioning the forbidden, creating
discomfort. Crucially, it tells us more about who we really are. [...] it is experiential
rather than speculative30.

Yard Gal is certainly provocative and shocking in that it uses foul language and refers to topics that are widely considered to be taboo, like sexuality or violence. Prichard’s decision to include such elements in the play, however, may easily be attributed
to the fact that it was commissioned by Clean Break Theatre company, founded
„by two women prisoners who believed that theatre could bring the hidden stories
of imprisoned women to a wider audience” and devoted to exploring „the complex
theme of women and crime”31. In fact, it was written over a year-long period during
which Prichard conducted playwriting workshops in HM Prison Bullwood Hall in
Essex, and it includes parts written by the inmates32. This might suggest that the use
of foul language and inclusion of violent incidents is driven by her desire to establish
authenticity of expression and conform to the commissioning company’s standards
and mission statement rather than by her eagerness to shock the audiences33. As Aston rightly notes, this is not just any play, but a play that aims to „talk about life as
it really is”34, or, in Boo’s words, it is a story that is „FI’REAL”35.
This, however, is not enough to justify the claim that Yard Gal is not a typical
work of in-yer-face theatre. To demonstrate that, one needs to address the most
important element of Sierz’s definition, namely his claim that such plays are to be
experienced rather than contemplated. His assertion certainly holds for plays like
Sarah Kane’s Phaedra’s Love or Anthony Neilson’s Normal which break the boundary
30
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between the actors and the audience, involving the spectators in some of the violent
actions to make them feel complicit. It also applies to works in which shocking actions and acts of brutality happen on stage (e.g. Kane’s Blasted, Neilson’s Penetrator,
Ravenhill’s Faust is Dead). Yard Gal, however, does not seem to meet the criterion,
as the violence that it presents is narrated. Nothing, apart from the language, is fully
explicit in the play and the fact that the events are not enacted, but mediated through
language, makes it much harder for the audience to experience them. Instead, they
are meant to be approached rationally. This claim is further strengthened by the fact
that, as Sierz himself notes, when staged in prisons, the play employed the strategies
of Augusto Boal’s forum theatre36. Boal’s method relies on audience participation, as
it first presents them with an actor who enacts or describes a situation that he finds
himself in and then asks the audience to actively participate in the performance and
find alternative interventions and solutions to the problems in question37. Such an
approach allows the spectators to reflect on their feelings, beliefs, and, in the prison
context, their own life choices – it is, therefore, primarily rational. Thus, as Kritzer
notes, the play may just as well be approached as a modern reworking of social realism38. One would, therefore, be well-advised to be extremely cautious when applying the in-yer-face label to Yard Gal. While extremely useful, Sierz’s term generates
the same problems that are generated by concepts like „Theatre of the Absurd” or
„Angry Young Men” – it sometimes imposes homogeneity where there is none. It
might also divert one’s attention from the fact that Prichard’s play is not just a shocking play about violence, but also an eloquent argument that the country is in dire
need of a change.
On the whole, Yard Gal is a complex exploration of the problem of violence, one
that probes not only into what Žižek calls subjective violence, but also into its causes
– the inequalities generated by the capitalist system, and government’s inability to
improve the lives of those relegated to the fringes of contemporary England. While
focusing on acts of extreme brutality, Prichard provides the audience with glimpses
into the grim lives of Hackney’s yard gals – adolescent women who are excluded
from the society and have no prospects for the future. Her depiction of the Yardie
posses deliberately deconstructs the victim-oppressor binary opposition, forcing the
audience to ponder about the complexity of the acts of violence and helping them
realize that they never exist in a vacuum. Despite its shocking quality, the play is not
a conventional in-yer-face drama, or, rather, it is not just an in-yer-face drama, but
also a piece of social realism that calls for urgent change in the status quo.

36
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Cf. A. Sierz, In-yer-face..., p. 227.
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Summary
A Theatrical Journey into Hackney: On Violence and
In-yer-face Aesthetics in Rebecca Prichard’s „Yard Gal”
The article focuses on the representation of violence in Rebecca Prichard’s Yard Gal.
Building on Slavoj Žižek’s theory, the paper suggests that the play is a complex exploration of the problem as it not only depicts instances of what Žižek calls subjective
violence, but also probes into systemic violence that may have led to the eruption of
the former. The article argues that the characters are socially excluded and that it is
precisely this fact that drives them to commit felonies. The paper also addresses the
question of whether Prichard’s play is an in-yer-face drama, suggesting that it eludes
such categorization as it is also a piece of social realism.

Szymon Pietrzykowski

Primo Levi’s „The Drowned and
the Saved” as Holocaust Testimony
Institute of History, Adam Mickiewicz University in Poznań

In the introduction to her essay Reflections on Violence Hannah Arendt noted: „Indeed this [twentieth – SZ. P.] century has become, as Lenin predicted, a century of wars
and revolutions, hence a century of that violence which is currently believed to be
their common denominator”1. Assuming that the Holocaust2 – a series of events related to the implementation of so-called Endlösung der Judenfrage (The Final Solution
of the Jewish Question) may be seen as the century’s most spectacular (yet terrifying)
downfall, then the writings of Primo Levi may serve as a confirmation of Arendt’s
words. General aim of the paper is to present Levi’s last work, a collection of essays
titled The Drowned and the Saved (1986) as an example of a Holocaust testimony.
I focus primarily on two essays, The Grey Zone and Useless Violence, as they contain
some of his most revealing (and highly disturbing) thoughts regarding the reality of
Auschwitz-Monowitz camp (so-called Auschwitz III) – in which Levi was incarcerated from February 1944 to its liberation by the Soviet Red Army in January 1945
– as well as the whole Nazi concentration and extermination camps: the ambiguous
opposition between victims and their oppressors (already mentioned „grey zone”)
and the overwhelming, but frequently useless, character of enforced violence. Levi’s
postwar condition is illustrated here through a triangle survivor – witness – victim.
I try to identify which of these three was the prevailing one.
*
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2

*
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H. Arendt, On Violence [in:] H. Arendt, Crises of the Republic, Sand Diego–New York–London
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Holocaust is one of the many terms relating to the extermination of the European Jews by the Nazi
regime and its collaborators, next to the Hebrew phase Shoah or Yiddish Khurbn. Furthermore it
was also regularly described as destruction (as in Raul Hilberg’s influential study) or catastrophe (in
Soviet Russia literature), see: The Holocaust [on-line:] http://www.yadvashem.org/yv/en/holocaust/
resource_center/the_holocaust.asp [15.01.2015].
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The essence of a testimony, especially among the Holocaust survivors, lays in the
fact that it represents mainly subjective view of a testifying person. Simultaneously,
testimonies reflect the social, political or ideological impact associated with this act.
According to Annette Wieviorka:
Testimonies, particularly when they are produced as a part of a larger cultural movement, express the discourse or discourses valued by the society at the moment the
witnesses tell their stories as much as they render an individual experience. In principle, testimonies demonstrate that every individual, every life, every experience of
the Holocaust [although they can be repeated by many people – SZ. P.] is irreducibly
unique. They demonstrate their uniqueness using the language of the time in which
they are delivered and in response to questions and expectations motivated by political
and ideological concerns. Consequently, despite their uniqueness, testimonies come to
participate in a collective memory – or collective memories – that vary in their form,
function, and the implicit or explicit aims they set for themselves3.

Jacek Leociak divides them chronologically on those written hic et nunc and post
factum4. While many of the most valuable Holocaust documentations recording detailed day-by-day aspects of Jewish suffering under the Nazi occupation (Ringelblum
Archive, The Chronicle of Łódź Ghetto, diaries of Adam Czerniakow or Chaim
Kaplan) were produced in years 1939‒1944/1945, Primo Levi’s The Drowned and
the Saved, as well as his earlier works such as The Survival in Auschwitz5 (1947, first
English edition in 1959) or The Reawakening (1963, 1965), were written and published after the Final Solution. It is clear that they did not arise in a void. In The
Drowned and the Saved Levi repeatedly refers to several events and trends that were
widely discussed while he was writing his essays: trials of Nazi criminals, such as the
Adolf Eichmann’s process in Jerusalem (1961‒1962) or the Frankfurt Auschwitz investigations (1963‒1965), debates among historians and social scientists on the issue
of Nazism and Holocaust (like Historikerstreit in West Germany), students revolts in
1968, terrorist attacks including the assassination of former Italian Prime Minister
Aldo Moro, the appearance of miscellaneous historical books or artistic representations – along with Liliana Cavani’s The Night Porter (1974), „beautiful and false film”
as noted by Levi6.
The popularity and critical acclaim of Levi’s books since the sixties can be perceived as a result of a wider tendency starting with the Eichmann’s trial, described by
Wieviorka as „the era of the witness” in which the Holocaust (with its victims and
survivors), after nearly two decades of oblivion, purposeful distortions or instrumentalisation, has finally rooted in the collective memory as a major Jewish tragedy. It
3
4

5
6
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A. Wieviorka, The Era of the Witness, Ithaca–London 2006, p. XII.
J. Leociak, Literatura dokumentu osobistego jako źródło do badań nad zagładą Żydów. Rekonesans
metodologiczny [Personal document literature as a source for Holocaust research. Methodological reconnaissance], „Zagłada Żydów. Studia i materiały” 2005, nr 1, pp. 28‒30.
The more accurate translation of its original title (Se questo è un uomo) is If This is a Man.
P. Levi, The Drowned and the Saved, New York 1988, p. 48.
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was surrounded by a noticeable increase of published memoirs7, video testimonies
collected by specialized institutions: USC Shoah Foundation8, Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies9, and other numerous feature films and documentaries. Holocaust survivors – previously despised or overlooked – transformed into
holders of a certain truth. Bearing witness has elevated to an act of moral significance. Former Nazi victims became witnesses and respected public figures. What they
survived has empowered them to speak publicly on key issues of today. As reported
however by Alvin Rosenfeld, Peter Novick or Tom Cole10, such a change of attitudes
towards the survivors was accompanied by certain expectations regarding content
of their message. It is commonly required that testimonies of men and women who
survived the Holocaust should be perceived as examples of heroism, not necessarily
synonymous with armed resistance (or not in such strong degree as it was earlier) and
thus to serve as uplifting stories of „faith, hope, triumph and love… of perseverance,
loyalty, courage in the face of overwhelming odds and of never giving up”11. The fact
of own survival, of overcoming the worst, may be read as fulfilling the phantasm of
a happy ending examined by Katarzyna Czeczot12. Some survivors have succumbed
to this narrative (like Livia Bittin-Jackson whose words are quoted above); it definitely did not happen in the case of Primo Levi.
* * *
When it comes to Levi’s final work, the title itself reflects the ambiguous state of his
position. The Drowned and the Saved should be considered here as ironic reference to
the terms from Dante’s Divine Comedy – i sommersi (the submerged) and i salvati (the
saved). According to Juliusz Kurkiewicz „[the title – SZ. P.] speaks of those who –
through determination, knowledge of languages, skills, ruthlessness – have a chance
to survive and those who were derived of it somewhat in advance. The Drowned and
the Saved, that is: condemned without guilt and saved without merit”13. In order to
describe the reality of L’Univers concentrationnaire (a term invented by David Rous7

8
9
10

11
12
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Noticeable increase of published memoirs regarding the war and the Holocaust beginning in the late
fifties in Annette Wieviorka’s view corresponds with a similar phenomenon after World War One when
many important publications did not appear until the late twenties, see: A. Wieviorka, op. cit., pp. 60‒61.
Cf. USC Shoah Foundation [on-line:] https://sfi.usc.edu/ [15.01.2015].
The Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies   [on-line:] http://www.library.yale.edu/
testimonies/ [15.01.2015].
Cf. A. H. Rosenfeld, The Americanization of Holocaust, Ann Arbor 1995, eadem, The End the of Holocaust, Bloomington 2011, pp. 51‒94, P. Novick, The Holocaust and Collective Memory. An American Experience, London 2001, T. Cole, Selling the Holocaust, From Auschwitz to Schindler: How
History is Bought, Packed and Served, New York 1999.
Quoted from: L. L. Langer, Preempting the Holocaust, New Haven 1998, p. 1.
Cf. K. Czeczot, Etyka happy endu. Oniryczne i ironiczne przedstawienia Zagłady [in:] Porzucić etyczną
arogancję. Ku reinpretacji podstawowych pojęć humanistyki w świetle wydarzenia Szoa, red. T. Polak,
B. A. Polak, Poznań 2011, pp. 113‒132.
J. Kurkiewicz, Primo Levi „Pogrążeni i ocaleni” i Jean Amery „Poza winą i karą”, „Gazeta Wyborcza”,
6 XI 2007 [on-line:] http://wyborcza.pl/1,75475,4645365.html [15.01.2015].
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set), Levi uses the repeatedly analyzed and debated term „grey zone” – a sphere which
appears between the victims and oppressors but do not isolate them entirely, so the
former can get closer to the latter and take over their roles. Before depicting complex
characteristics of its varied actors (the camp supervisors; regular prisoners, like Levi
himself; privileged prisoners such as kapos; members of the Sonderkommando; the
Judenrat embodied by Chaim Rumkowski, head of the Council of Elders in the Łódź
Ghetto), he makes an important notion distorting the image of a witness-survivor
that spread over the years:
It is naïve, absurd and historically false to believe that an infernal system such as National Socialism scarifies its victims; on the contrary – it degraded them, makes them
resemble themselves […] From many signs, it would seem that the time has come to
explore the space which separates (not only in Nazi camps!) the victims from the persecutors… Only a schematic rhetoric can claim that this space is empty. It never is […]14.

To prove his point, Levi quotes Alessando Manzoni, early-nineteenth-century
Italian moralist in the school of Voltaire, who in his most famous novel The Betrothed (1827) wrote the following words: „Provocators, oppressors, all those in some
way injure others, are guilty, not only of the evil they commit, but also all the perversion into which they lead the spirit of the offended”15. As observed by Frederic D.
Homer, Levi tries to analyze the responsibility of both sides of the „grey zone”, but
remains very cautious on this matter: „In his writings he makes a sharp distinction
between what violence has done to the victims and what, in turn, some of the victims
did to one another”16. Thus Levi was skeptical about explicit, Manichean simplifications which often constitute an important component of nationalisms. The very being
of the Nazi violence was condensed in a clear division between „We”, the Germans,
das Herrenvolk, and „Them”, The Jews, die Untermenschen. Repeatedly duplicated sentence „Jew is not a human” (reinforced by intense animalization; they were frequently
presented as rats, cockroaches, even plaque bacillus) made it easier to kill them.
Levi understands well a general tendency to make too-easy classifications, which
is also present in the sphere of moral judgments, science (the historiography of Holocaust) or various artistic representations; however he tries to avoid them. His attitude
towards artists, historians, or social scientists dealing with the Holocaust and life in
the camps (especially those who weren’t there) characterizes the same ambiguity as
in his depiction of the „grey zone”. He does not share the radical position of Gillian
Rose („To argue for silence, prayer, the banishment of poetry and knowledge, in
short, the witness of ineffability, that is non-representability, is to mystify something
we dare not understand, because we fear that it may be all too understandable, all
too continuous with what we are – human all too human”17) but, according to Fre14
15
16
17
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P. Levi, The Drowned…, p. 40.
Ibidem, p. 96.
F. D. Homer, Primo Levi and the Politics of Survival, Columbia, MO 2001, p. 58.
G. Rose, Mourning becomes the Law. Philosophy and Representation, Cambridge 1996, p. 46.
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deric D. Homer18, opposes against two rationalizations often associated (rightly or
not) with postmodern thought: 1) „that evil is none other than one more story or
narrative among others”; 2) „the disappearance of evil in modern society”, an issue
taken i.e. by Leszek Kołakowski. As regards to the artistic representations, Levi has
intervened whether there was an abuse in interpretation – when, for example, the
Nazis are exaggeratedly barbarized, treated as demons or devils, as it appears in Pier
Paolo Pasolini’s Salò, or the 120 Days of Sodom (1975) – or the line between victim
and the perpetrator is dangerously blurred and thus easy to exchange (which brings
a strange, perverse pleasure for both of the sides) like in Liliana Cavani’s The Night
Porter. In response to Cavani’s statement that „We are all victims or victimizers and
we accept these roles voluntarily”, Levi feels obliged to make a rigid declaration:
I do not know, I am not very interested in knowing, whether in my depths there lurks
a murderer, but I do know that I was as innocent victim, and not a murderer; I know
that the murderers existed, not only in Germany, and that they still exist, whether retired or on active duty, and that to confuse them with their victims is a moral disease or
an esthetic affectation or an sinister sight of complicity; above all, it is a precious service
rendered (whether intentionally or not) to those who deny the truth19.

The fact that two such radically divergent Levi’s opinions (abovementioned, where
he condemns confusing victims with their murders; and the previous one, where he
claims that the space between the victims and the perpetrators is not empty) are included in the same chapter does not facilitate the task of his commentators. As stated
by Bryan Cheyette20, the different perception of Levi’s methodological assumptions
concerning the „grey zone” was one of the important questions raised in the debate between two Holocaust historians: Daniel Jonah Goldhagen and Christopher
R. Browning. In their works21 they both relied on similar sources (transcripts from
trials before West German courts which took place during the sixties) and studied
a similar topic (the perpetrator story), but they came to varying outcomes. „While
Browning embraced the moral and historical complexity in his account of the Nazi
Reserve Police Battalion 101 [in accordance with the second quote – SZ. P.], Goldhagen draws diametrically opposed conclusions from Levi’s so as not to confuse the
victims and the perpetrators [an allusion to his response to Cavani – SZ. P.]. This
case shows that for historians Primo Levi still remains a point of reference, despite
his suspiciousness regarding their work” – insists Cheyette22.
18
19
20
21
22

F. D. Homer, op. cit., pp. 82‒83.
P. Levi, The Drowned and the Saved, op. cit., pp. 48‒49.
B. Chayette, Appropriating Primo Levi [in:] The Cambridge Companion to Primo Levi, ed. R. S. C. Gordon, Cambridge 2007, pp. 81‒82.
In 1992 Browning published The Ordinary Men. Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in
Poland, in 1996 Goldhagen released Hitler’s Willing Executioners. Ordinary Germans and the Holocaust.
B. Chayette, Appropriating Primo Levi, op. cit., p. 81.
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One of the major causes of such feeling was his conviction that no one – historians, artists, social scientists, even the survivors themselves – are not able to fully
express the essence of the Lager. This inability weakens his credibility as a witness:
I must repeat – claims Levi – we, the survivors, are not the true witnesses […]. We
survivors are not only an exiguous but also an anomalous minority: we are those who
by their prevarications or abilities or good luck did not touch bottom. Those who did
so, those who saw the Gorgon, have not returned to tell about it or have returned
mute, but they are the Muslims, the submerged, the complete witnesses, the ones whose
deposition would have a general significance. They are the rule. We are the exception23.

According to Giorgio Agamben, fundamental problem with the Muselmänner is
that they were, in fact, „complete witnesses”, but due to extreme condition in which
they found themselves (a threshold state between life and death – referring to Levi24,
the limit figure between the human and the in-human within the meaning of Agamben25) they are also „impossible witnesses” – completely mute, unable to speak. In
The Drowned and the Saved Levi states that the testimonies of those who survived are
only a „narration on behalf of another, the true story of things seen from close by, but
not experienced personally”26. Despite their deficiency caused by many factors – time
distance, gaps in memory, various simplifications, succumbing to photography, film
images or narrative schemes – Levi decides however to continue his witnessing. In
one of his interviews he describes two the most typical attitudes after the liberation:
those „who ended up in the camps through bad luck, that is, without a precise political or moral commitment” and refuse to go back, want to forget (often without success) and to begin right from the start; and those for which „remembering is a duty”
– usually ex-political prisoners, who „do not want to forget, and even more they do
not want the world to forget, because they have understood that their experience
was not meaningless, that the camps were not an accident, an unforeseen historical
happening”27. Levi was, in fact, arrested as a member of Italian resistance movement („I hadn’t done any military service, I didn’t know the first thing about guns;
I had one but I didn’t know how to use it: I only fired one shot, because otherwise it
was a waste of bullets” – he confesses to Ferdinando Camon28), although arrived to
23
24
25

26
27

28
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P. Levi, The Drowned and the Saved, op. cit., pp. 83‒84.
Muselmann was a „word used by the old ones of the camp to describe the weak, the inept, those
doomed to selection”, P. Levi, Survival in Auschwitz, New York 1996, p. 88.
Cf. G. Agamben, Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life, Stanford 1998; L. de la Durantaye, Giorgio Agamben. A Critical Introduction, Stanford 2009, pp. 262‒265; C. Mills, Linguistic Survival and
Ethicality. Biopolitics, Subjectification, and Testimony in ‘Remnants of Auschwitz’ [in:] Politics, Metaphysics, and Death. Essays on Giorgio Agamben’s Homo Sacer, ed. A. Norris, Durham 2005, pp. 198‒221.
P. Levi, The Drowned…, pp. 72‒73.
Primo Levi’s Heartbreaking, Heroic Answers to the Most Common Questions He Was Asked About
‘Survival in Auschwitz’ [on-line:] http://www.newrepublic.com/article/119959/interview-primolevi-survival-auschwitz [15.01.2015].
H. Camon, P. Levi, Conversations with Primo Levi, Evanston 1989, p. 8.
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Auschwitz as a Jew not as a political prisoner, but it can be considered that he agrees
with the second attitude. For him, especially during his work with Survival in Auschwitz (1947) and The Reawakening (1963), writing served as a therapeutic help
(„I’ve had the feeling that for me the act of writing was equivalent to lying down on
Freud’s couch”29). The further away from the end of the war, the more frequently
another function of testimony appears – to oppose the Holocaust deniers.
Primo Levi left several thoughts and observations concerning the reality of the
Konzentrationslager. Many of them refer to violence. It was the absolute determinant
of the reality within Auschwitz-Birkenau, present from the very beginning. The prisoner, after long-lasting period of hunger and vegetation in the ghettos (Jews) or Nazi
POW camps (soviet soldiers), have to confront a reality that is radically different
from everything to which they were accustomed:
[...] The entrance to the concentration camp was a blow for the surprise it brought with
– recalls Levi – The world into which we were hurled was certainly terrible but it was
also indecipherable […] That brutal truth which came out with the very first hours of
stay in the camp, often in the form of a direct, collective violence from those in which
one hopes to find its allies, was so ruthless that it almost immediately destroys the ability
to resist. For many people this first experience was lethal, figuratively or quite literally,
that is because it is difficult to defend against a blow, for which you are not prepared30.

The intensity of violence often conditioned the character of collaboration31. As
extreme example of such regularity Levi lists the members of the Sonderkommando. In opposition to the strategy of defense, often took by former Nazis, such as
Adolf Eichmann or the 24 accused in the main Nuremberg trial for war criminals
(1945‒1946), called Befehlnotstand („state of compulsion to follow an order”32 or the
theory of „Acts of state”33), derived from the German phrase Befehl is Befehl („orders
are orders”), they truly did not have any option but to undertook and to continue
their terrifying work in crematoria, supervising the annihilation of their comrades
in exchange for some minor privileges (better food, slightly more tolerable living
conditions – „not as much to envy them” as stated by Levi) and „not even the barest hope of survival”34. The factual Befehlnotstand of the Sonderkommando Levi sets
against the imaginary Befehlnotstand of the Nazis: „[the former – SZ. P.] is a rigid
either-or, immediate obedience or death whereas coercion applied to the Nazis is an
29
30
31
32
33
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Ibidem, p. 41.
P. Levi, The Drowned…, p. 37.
Ibidem, p. 43.
Ibidem, p. 59.
The theory of „act of state” was repudiated by the International Military Tribunal at Nuremberg.
It was chosen as one of the essential arguments by the Defense during the Eichmann’s trial and
again not included as valid; cf. [on-line:] http://www.nizkor.org/ftp.cgi/people/e/eichmann.adolf/
transcripts/ftp.cgi?people/e/eichmann.adolf/transcripts/Judgment/Judgment-005 [15.01.2015].
P. Levi, The Drowned…, p. 59. See also: R. Leys, From Guilt to Shame. Auschwitz and After, Princeton 2007, pp. 171‒172.
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internal fact at the center of power and could have been resolved (actually often was
resolved) by some maneuver, some slowdown of career, moderate punishment, or,
in the worst of cases, the objector’s transfer to the front”35. As Levi noted, very few
surviving members who „only escaped death thanks to some unforeseeable whim of
fate”36 do not want to tell about their duties or do it unwillingly. This is because they
faced the extremity, just like the Muselmänner. For this reason „no one is authorized
to judge [them – SZ. P.], not those who lived through the experience of the Lager
and even less those who did not”37. The existence of the Sonderkommandos Levi,
together with Zygmunt Bauman, considers as one of the most diabolical aspects of
the Holocaust. For Bauman they confirm its destructive rationality:
Members of the Sonderkommando knew that to tell the bathers that the bathroom was
a gas chamber was an offence punishable by instant death. The crime would not seem
so abominable, and the punishment would not be so harsh, had the victims been led
to their death simply by fear or suicidal resignation. But to found their order on fear
alone, the SS would have needed more troops, arms and money. Rationality was more
effective, easier to obtain, and cheaper. And thus to destroy them, the SS men carefully
cultivated the rationality of their victims38.

What contradicts, at least in some part, Bauman’s thesis and assumptions made
by political thinkers, such as Hannah Arendt, highlighting the instrumental nature
of violence39, is a phenomenon which Levi describes as „useless violence” in the
chapter under the same title. After incarceration Levi had to quickly abandon his
naïve illusions regarding this issue. Such an experience can only assert the obvious
– that violence indeed is an unpleasant but permanent, often non-accidental and
specifically rational40 aspect of reality. What distinguishes the Nazi camps from its
many manifestations known from history is the fact that violence there „was an end
in itself, with the sole purpose of inflicting pain, occasionally having a purpose, yet
always redundant, always disproportionate to the purpose itself ”41. Levi lists a number of practices in which so defined „useless violence” was present: mass shootings
highly exceeding the limits of retaliation42; over-crowded cattle cars on the way to
35
36
37
38
39

40

41
42

72

P. Levi, The Drowned…, p. 60.
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MASKA 25/2015

Auschwitz (or other places) without food, water, designated places to sleep or to urinate; forced nudity; shortage of spoons among the prisoners while tens thousands of
them were collected in magazines discovered after the liberation; quasi-military drill
and extended (up to 24 hours) appeals43; tattooing, forbidden in Judaism and thus
being a „pure offence” for the orthodox Jews; painstaking, usually senseless and counter-productive work44 – flipping peat or crushing stones; atrocious, pseudoscientific experiments on humans; disrespect for human corpses. That leads Levi, using the
logic of his oppressors, to establish a following dramatic consideration:
For an orthodox Nazi it must have been obvious, definitive, clear, that all Jews should
be killed: that was a dogma, a postulate, also children, of course: also and specially pregnant woman, so that no future enemies should be born. But why, during the furious
roundups in all the cities and villages of the boundless empire, why violate the houses
of the dying? Why go to the trouble of dragging them onto their trains, take them to
die away, after a senseless journey, to die in Poland on the threshold of gas chambers?
[…] One is truly led to think that, in the Third Reich, the best choice imposed from
above, was the one that entailed the greatest affliction, the greatest waste, the greatest
physical and moral suffering. The enemy must not only die, he must die in torment”45.

Primo Levi died on the 11th April 1987 in his hometown city of Turin, nearly
year after The Drowned and the Saved was published. The most commonly believed
cause of his death was suicide. There were also suggestions that it occurred as a result
of unfortunate accident, like falling down from the stairs. For many of his readers it
was a shocking and deeply disturbing message. „Among all those who survived the
death camps and gone on to write about them, Levi seemed to be one of the few
who had achieved some permanent measure of artistic control over his experience –
notes Alvin Rosenfeld. – His writing never shrank from a direct confrontation with
the horrors of Nazism, but at the same time they were conspicuously free of outrage
or self-pity, of overt expressions of bitterness, emotional fury, or uncontained rage
[…] reached an unusual level of intellectual and moral poise”46. This poise is well
reflected in his aversion to various simplifications or rationalizations, compound but
compassionate characterization of the Sonderkommando, attempts to approach the
essence of violence in Auschwitz, in which he imaginary took the position of a common Nazi supervisor.
According to Ignasi Ribó Labastida, „not without reason Primo Levi has been
said to represent a sort of perfect witness of the individual and collective, multi-faceted and complex, traumatic and infernal experience commonly summed up with
43
44
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Levi had some doubts in this matter as both of the things emphasized the superiority of das Herrenvolk over die Untermechen, thus they do help in implementing that major Nazi goal.
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the name of Auschwitz”47. The power of Levi’s testimony is based on two foundations:
minimalistic, transparent writing style, close to scientific, conditioned by his chemical
education; and his devotion to Italian and Jewish culture. The first one, equivalent to
chemical reactions, is used to enable the most accurate description of things and events
as they actually were. Whereas, as Hayden White observes48, the language used by Levi
is „constantly (and perfectly) figurative”, full of „rhetorical ornaments and floweriness”
that, in fact, do not weaken or mystify the explicitness of his camp description. The
second one enabled him to preserve his dual, Jewish-Italian identity within the cruel
and ambiguous world of the „grey zone”. Levi, as both Jew and Italian, „was trained to
use the mind, not physical force, to encounter adversity” – notes Frederic D. Homer49.
That explains his inability to „return the blow”. Firstly, because „self-control is one of
the virtues tough in a civilized society”, a non-militant society that does not „espouses
rebellion as a duty” – that is why he was such a bad partisan. And secondly, that any act
of haughty opposition provokes, almost immediately, an overwhelming reaction – as
in the case of a political prisoner who was cautionary drowned in a large vat of soup50.
Moreover, Levi feels a special attachment to typically Italian, or perhaps Mediterranean, point of view in which „life is a sense of play, a playful anarchism, with a sense of
tragic limitation”51 embodied by Cesare, one of his fellow colleagues during the journey
from Auschwitz to Turin through the post-war Europe described in The Reawakening
(1963). He confronts this attitude to Germans, effectively infected by the „terrifying
miseducation”52 of twelve-year Nazi rules, or Salonika Greeks, resourceful and well-educated but mentally wicked after their staying in Auschwitz.
This opposition „I against them” allowed him to retain his own identity as Jewish-Italian humanist. Levi continued his suddenly interrupted work as an industrial
chemist until retirement and started a new role as a writer. He reached unquestionable position as a Holocaust witness and moral authority, although he may seem
underestimated as novelist and poet. Unlike many of the survivors, he was devoid of
bitterness. This also applied to the nation of his oppressors. On the contrary, he was
very interested in German culture, following in the footsteps of Luchino Visconti
or Roberto Rossellini. He has been studying German language, held a number of
meetings in Western Germany, had many German friends and correspondents. However, it is inequitably to call Levi a „forgiving man”53 as did Jean Améry. According
47
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to Tzvetan Todorov: „Levi’s attitude toward perpetrators can be summarized as: no
forgiveness, no revenge, but justice”54. The latter is quite similar to that of Simon
Wiesenthal55. „I am not inclined to forgive – states Levi – I never forgave our enemies of that time, nor do I feel I can forgive their imitators… because I know of no
human act that can erase a crime”56. Arne Johan Vetlesen, in turn, creates a hypothetical encounter between Primo Levi and regretful Albert Speer who begs for his forgiveness („because I am a human being just like you, you – recognizing this – ought to
be willing to forgive me, and others like me who had a role in the crimes”57). In Vetlesen’s opinion Levi would probably reject such an explanation. He could interpret
Speer’s gesture as a demand to be forgiven. „Because of its nature as a gift forgiveness
can never be demanded of the other – he explains – it can only be forthcoming as an
act freely decided upon and offered by that other, hence as a matter of generosity”58.
Levi actually did express his feelings related to this matter in a poem titled „For Adolf
Eichmann, written on 20th July 1960, two months after his capture in Buenos Aires.
In the third and final stanza Levi wrote:
Oh son of death, we do not wish you death.
May you live longer than anyone ever lived.
May you live sleepless five million nights,
And may you be visited each night by the suffering of everyone you saw,
Shutting behind him, the door that blocked the way back,
Saw it grow dark around him, the air fill with death59.

Assuming that the claims about Primo Levi’s suicide death are true, it can be
considered that such a dramatic, nearly vampiric condition can be experienced only
by the Holocaust survivors who do not cease to be victims. In this context the poem
seems to be a demand for Eichmann’s imaginary (or expected?) inclusion into their reality. If Levi itself was its member, then Alvin Rosenfeld’s theorem about „the
awful possibility that the Nazi crimes might continue to claim victims decades after
Nazism itself had been defeated”60 refers also to the author of The Drowned and the
Saved. In Primo Levi’s case, of three positions specifying life after Auschwitz: survivor
– witness – victim, the final one proved to be decisive.

54
55
56
57
58
59
60

T. Todorov, Hope and Memory. Lessons from the Twentieth Century, Princeton 2003, p. 178.
Cf. S. Wiesenthal, Justice, Not Vengeance, New York 1990.
P. Levi, The Drowned…., p. 137.
J. A. Vetlesen, op. cit, pp. 38‒39.
Ibidem, p. 39.
P. Levi, For Adolf Eichmann [on-line:] https://www.pbs.org/auschwitz/learning/guides/reading5.2.pdf
[15.01.2015].
A. Rosenfeld, The End of the Holocaust, op. cit., p. 187.
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Summary
Primo Levi’s The Drowned and the Saved as
Holocaust Testimony
The Drowned and Saved (1986) – final work of Primo Levi (1919‒1987), Italian writer and chemist, Auschwitz prisoner in years 1944‒1945 – is presented in this paper
as an example of Holocaust testimony. The reflection is focused both on text (two
selected essays entitled The Grey Zone and Useless Violence) and its author (who has
been recognized as survivor, witness and most predominantly – victim).

Aleksandra Ciecieląg

Kto pamięta o zagładzie?
Obecność holokaustu w polityce
oraz rzeczywistości społecznej Izraela
Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Żydowska historia nie rozpoczyna się w Warszawie i nie kończy się w Auschwitz.
Auschwitz jest jej najstraszniejszym punktem, stanowi przestrogę dla całej ludzkości,
jednak żydowska wędrówka ani się tam nie rozpoczęła, ani się tam nie skończyła. Żydowska wędrówka rozpoczęła się w Erec Israel i od zawsze towarzyszyło nam pragnienie
powrotu do tego miejsca, mimo wszystkich przeszkód i ograniczeń1.

Te słowa wypowiedział w październiku 2014 roku prezydent Izraela Reuwen Riwlin
podczas otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Cytat
ten obrazuje w symboliczny sposób koło, jakie zatoczyła historia narodu żydowskiego i państwa Izrael, a której najczarniejszym punktem jest II wojna światowa i doświadczenie Holokaustu. Choć od tego tragicznego wydarzenia minęło kilkadziesiąt
lat, jest ono nadal jednym z najczęściej dyskutowanych i wciąż pojawiających się
w debacie publicznej i politycznej Izraela. Często jest przedmiotem sporów i kontrowersji, ale z pewnością można stwierdzić, że zakorzeniło się w pamięci zbiorowej
całego społeczeństwa. Nie zawsze tak jednak było, szczególnie w pierwszych latach po
wojnie, kiedy młode państwo próbowało oderwać się od tragicznej przeszłości. Poza
tym Izrael stał się domem nie tylko dla Żydów przybyłych z Europy, ale również dla
wielu zamieszkałych na Bliskim Wschodzie, czy Afryce Północnej, dla których Holokaust był jedynie mglistą opowieścią znaną z doniesień prasowych. Trudna historia
i olbrzymie zróżnicowanie etniczne spowodowały, że tożsamość narodowa, a co za
tym idzie – również pamięć społeczna, kształtowały się przez lata, nie bez wpływu
konkretnych rozwiązań politycznych.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zmieniającego się miejsca Holokaustu w pamięci zbiorowej społeczeństwa izraelskiego oraz wytłumaczenie tego zjawiska. Podstawą empiryczną moich rozważań będą wyniki badań przeprowadzonych przez Howarda Schumana, Vered Vinitzky-Seroussi oraz Amirama Vinkoura
1

Przemówienie prezydenta Izraela podczas otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich [on-line:]
http://dzieje.pl/aktualnosci/przemowienie-prezydenta-izraela-podczas-otwarcia-muzeum-historiizydow-polskich [04.01.2014]
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w 2000 roku2. W artykule przedstawiają oni szereg wyjaśnień do wyników swoich
badań. Nie wszystkie są według mnie trafne, dlatego oprócz prezentacji części wyników przedstawię również zaproponowane przeze mnie wyjaśnienie procesu, który
moim zdaniem został przez autorów pominięty, a jest niezwykle interesujący w świetle omawianego w tym artykule zagadnienia obecności Holokaustu w polityce i rzeczywistości społecznej Izraela.
Wspólnota pamięci
Za prekursora rozważań nad pamięcią zbiorową (mémoire collective) uważa się Maurice’a Halbwachsa, który posługiwał się tym pojęciem już na początku XX wieku.
Prace tego wywodzącego się ze szkoły Durkheimowskiej francuskiego filozofa i socjologa nadal stanowią źródło odniesień dla wielu współczesnych badaczy zajmujących
się tą tematyką. A jest ich dość wielu, jako że od lat 70. problematyka pamięci przeżywa swój rozkwit i jest szeroko dyskutowana przez badaczy społecznych. W teorii
Halbwachsa kluczowe są komunikacja i interakcje międzyludzkie, które tworzą ramy
społeczne dla pamięci indywidualnych. Ramy społeczne są kształtowane przez członków społeczeństwa, ale jednocześnie wpływają również na pamięć jednostek, których
pamięć indywidualna rozwija się w procesie socjalizacji.
Pamięć zbiorowa jest też często narzędziem w rękach władzy, która – zdając sobie
sprawę z tego, jak istotne jest budowanie w miarę spójnej tożsamości narodowej
– wykorzystuje narzędzia wpływu i kształtuje pamięć społeczną zgodnie ze swoimi
interesami. Mechanizm ten widać najlepiej na przykładzie systemu edukacji oraz
ustanawiania świąt państwowych. W obydwu przypadkach władza ma możliwość
tworzenia takich obrazów przeszłości, jakie są dla niej najbardziej opłacalne, ingeruje
w sferę symboliczną oraz tworzy odpowiadającą jej potrzebom hierarchę wartości
i znaczeń. Te działania prowadzą do wytworzenia się w społeczeństwie konkretnej
wizji przeszłości, która to wizja ma charakter jednoczący dla całej wspólnoty narodowej i pozostaje w ścisłym związku z kształtowaniem się tożsamości narodowej. Te
dwie funkcje pamięci zbiorowej – tożsamościowa i legitymizacyjna, opisywane przez
Barbarę Szacką3, stanowią obok klasycznej definicji Halbwachsa ramy teoretyczne
niniejszego artykułu.
Kto pamięta o Zagładzie?
W latach 1999‒2000 H. Schuman, V. Vinitzky-Seroussi oraz A. D. Vinkour przeprowadzili badanie, którego wyniki opublikowali trzy lata później w artykule Keeping
the past alive: memories of Israeli Jews at the turn of the Millenium. Chcieli dowiedzieć
się, jakie wydarzenia z ostatnich sześćdziesięciu lat są najważniejsze dla społeczeństwa
izraelskiego. Dzięki temu, jak założyli, uda im się nakreślić ramy pamięci zbiorowej
2
3

80

H. Schuman., V. Vinitzky-Seroussi, A. D. Vinokur, Keeping the Past Alive: Memories of Israeli Jews
at the Turn of the Millennium, „Sociological Forum” 2003, Vol. 18, No. 1.
B. Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006.
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obywateli tego młodego jeszcze państwa. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie telefonicznej liczącej 2043 osoby. Respondentom zadano pytanie:
Ze wszystkich wydarzeń i zmian, które zaszły w kraju i na świecie w ciągu ostatnich 60 lat,
proszę wymienić 2 lub 3 wydarzenia, które wydają się Panu/i najważniejsze. [jeśli respondent wymienił tylko jedno wydarzenie, proszony był o wymienienie co najmniej dwóch]4.

Autorzy analizowali wyniki biorąc pod uwagę następujące zmienne niezależne: wiek,
wykształcenie, pochodzenie etniczne, religijność oraz płeć. W zestawieniu zbiorczym
Holokaust znalazł się na trzecim miejscu wśród najczęściej wymienianych przez respondentów wydarzeń (11,5%). Na pierwszym zaś pojawiło się ustanowienie państwa Izrael w 1948 roku (21,2%), na drugim – zamach na premiera Izchaka Rabina
w 1995 roku (14%)5.
Najbardziej interesujący z punktu widzenia mojego artykułu jest olbrzymi spadek
znaczenia Holokaustu dla kohorty urodzonej w latach 1936‒1940 (czyli dla osób,
które urodziły się podczas II wojny światowej i prawie w ogóle jej nie pamiętają, lub
pamiętają bardzo słabo; ich młodość, socjalizacja oraz edukacja przypadła głównie na
lata 50-te), a następnie systematyczny wzrost tendencji do wymieniania Holokaustu
jako ważnego wydarzenia, aż do największego wzrostu w kohorcie urodzonej w latach 1976‒1982. Autorzy artykułu zdają się lekceważyć niejako odpowiedzi osób
z kohorty urodzonej pod koniec wojny, uwypuklając w swoich wyjaśnieniach jedynie
to, jak ważnym wydarzeniem był Holokaust dla najmłodszych badanych. Wymieniają pewne przyczyny, które miały wpływ na taką sytuację, a wśród nich: wprowadzenie w roku 1963 w szkołach obowiązkowych zajęć poświęconych Holokaustowi,
organizowanie od lat 80. wycieczek szkolnych (nazywanych często przez Izraelczyków pielgrzymkami) do miejsc, w których dokonała się Zagłada, ustanowienie Dnia
Pamięci Holokaustu czy utworzenie Centrum Yad Vashem. Moim zdaniem autorzy
popełniają błąd, nie doceniając swoich własnych wyników badań i zrzucając je na
karb ewentualnego błędu czy wyjątku. Zastanawiające jest to, jak łatwo rezygnują
z przeprowadzenia dogłębnej analizy, pomijając właściwie to, co w całym procesie
„społecznego zapamiętywania” Holokaustu jest najciekawsze. Zupełnie jak gdyby nie
do pomyślenia było to, że osoby, które przeżyły II wojnę światową mogły nie wskazywać na Holokaust jako jedno z najważniejszych wydarzeń w ostatnich sześćdziesięciu
latach istnienia Izraela. Miejsce Zagłady w pamięci zbiorowej ludzi urodzonych pod
koniec wojny, których młodość przypadła na okres formowania się dopiero wspólnoty narodowej młodego państwa, jest wynikiem skomplikowanych procesów, które
w tym czasie zachodziły w Izraelu, a których zwieńczeniem był głośny proces Adolfa
Eichmanna w 1961 roku. Dopuścił on do głosu ocalonych z Zagłady, zapewniając na
trwale miejsce Szoa w pamięci zbiorowej Izraelczyków.
4
5

H. Schuman., V. Vinitzky-Seroussi, A. D. Vinokur, op. cit., tłum. własne.
Podane wartości procentowe odnoszą się do sytuacji, w której dane wydarzenie było przez respondentów wymieniane jako pierwsze.
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Rok 1948
Powstanie niepodległego państwa Izrael ogłoszono dnia 14 maja 1948 roku. Decyzja
ta zaowocowała wybuchem trwającej ponad rok wojny o niepodległość, w wyniku
której ustalono tymczasowe granice nowego państwa. W przeddzień wybuchu wojny
w Palestynie znajdowało się około pół miliona Żydów. Byli to w większości młodzi
ludzie, którzy przybywali dosyć regularnie na tamte tereny od końca XIX wieku
(przyjeżdżali oni głównie z Rosji oraz Galicji, po I Wojnie Światowej również z Polski, Litwy, Rumunii, Czech i Republiki Weimarskiej). Entuzjastycznie nastawieni,
pełni wiary w syjonistyczne idee zakładali kibuce, w których pracowali nieraz w niezwykle trudnych warunkach. Jednocześnie szykowali się do zbrojnej walki o niepodległość (działając chociażby w takich organizacjach jak paramilitarna Hagana,
czy jej odłam – Palmach). Wiadomości z Europy nie były dla nich tak interesujące
i zajmujące jak to, co działo się na ziemiach Palestyny. Narastający przed wojną antysemityzm nie mógł konkurować z problemem relacji żydowsko-arabskich, a społeczną pamięć budowano na podstawie tragedii osadników z Tel Chaj, zmuszonych
do walki z mieszkającymi obok Arabami. W czasie wojny osadnicy Żydowscy mieli
zgoła inne sprawy na głowie, niż zajmowanie się mało wówczas wiarygodnymi dla
nich doniesieniami o masowej Zagładzie. Po zakończeniu wojny pojawił się problem
z ludźmi ocalonymi z obozów, często pozbawionymi dorobku całego życia, nie mającymi możliwości lub odmawiającymi powrotu do miast rodzinnych. Część z nich
zostawała w krajach, w których zastał ich koniec wojny, część emigrowała do Stanów
Zjednoczonych, natomiast reszta pragnęła przybyć do tworzącego się państwa Izrael.
Po dotarciu na miejsce witani byli nie jako bohaterowie, którzy cudem przeżyli, ale
niemalże jak tchórze, którzy pozwolili prowadzić się „jak baranki na rzeź”. Słabi,
schorowani Żydzi Aszkenazyjscy, w niczym nie przypominali twardych sabra6. „Sabry
– urodzeni już na tej ziemi – mieli nam za złe, że zostaliśmy przy życiu. No bo jak to
możliwe? Pytali, cośmy takiego zrobili, żeby przeżyć” — opowiada o swoich pierwszych latach życia w Izraelu Orna Keret, matka izraelskiego pisarza Etgara Kereta7.
Taka narracja nie stanowi wyjątku wśród ocalonych z Holokaustu, uczucie wstydu
i chęć zapomnienia o przeszłości towarzyszyło tysiącom Aszkenazyjczyków, którzy
w Izraelu szukali nowego domu.
Nowo utworzone państwo miało być z założenia Ziemią Obiecaną dla wszystkich
Żydów, którzy po setkach lat spędzonych na wygnaniu, mogą dokonać aktu duchowego oraz fizycznego „wzrostu” (alija) i powrócić na tereny przeznaczone ludowi Izra6

7
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Sabra – jest to hebrajska nazwa popularnego w Izraelu kaktusa (opuncji figowej). W znaczeniu
metaforycznym oznacza „nowego Żyda”, czyli osobę urodzoną w Izraelu, w odróżnieniu od „starego
Żyda”, wychowanego w diasporze. Sabra są twardzi, zdeterminowani, odważni i gotowi do obrony
Izraela, w odróżnieniu od nieco wylęknionych, słabych i często niepotrafiących zadbać o swoje
bezpieczeństwo żydowskich imigrantów.
A. Tuszyńska, Orna Keret: Kochajmy się jak bracia, liczmy się jak Żydzi, „Wysokie Obcasy” [on-line:]
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,53662,17169950,Orna_Keret__Kochajmy_sie_
jak_bracia__liczmy_sie_jak.html [04.01.2015]
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ela przez Boga8. Mimo iż idea syjonistyczna wyrzekała się ideologicznych podstaw religijnych, to jednak istniało przekonanie o tym, że wszyscy Żydzi stanowią pewnego
rodzaju wspólnotę i każdy może, a nawet powinien do Izraela przyjechać i tam zacząć
nowe życie. Takie były przynajmniej założenia ówczesnej polityki, w które idealnie
wpasowała się idea pomocy Żydom w krajach bliskowschodnich, w których z uwagi
na napiętą sytuację geopolityczną coraz bardziej narastały nastroje antysemickie. Do
takich krajów należał na przykład Jemen, z którego na przełomie 1949 i 1950 roku
przetransportowano w ramach operacji Na Skrzydłach Orłów około 50 tys. Żydów
oraz Irak (121 tys. osób). Łącznie transporty z Jemenu, Iraku, Maroka, Iranu oraz
krajów Azji Środkowej liczyły ok. 690 tys. osób. Izrael przestał być wówczas krajem
Aszkenazyjskim i stanął przed wyzwaniem stworzenia wspólnoty narodowej ze społeczeństwa znacznie zróżnicowanego religijnie i kulturowo. Ocaleni z Zagłady zniknęli
gdzieś w tłumie nowym emigrantów, najczęściej zamknięci w kibucach, oddani nowym obowiązkom, starający się zapomnieć o tragicznych wydarzeniach. Tymczasem
w Europie prowadzono procesy norymberskie, a w Izraelu coraz częściej dochodziło
do oskarżania byłych współwięźniów obozów koncentracyjnych o współpracę z nazistami, ścigania byłych członków Judenratu czy osób pełniących w obozach funkcję
kapo. Konieczna więc była regulacja prawa dotyczącego wykroczeń popełnionych
w czasie wojny.
W ten sposób w 1950 roku uchwalono ustawę o nazistach i ich pomocnikach. Jak
pisze w swojej książce Idith Zertal,
od początku chodziło o spór pomiędzy społeczeństwem izraelskim, a ocalonymi lub
też o spór pomiędzy samymi ocalonymi, nie zaś o starcie pomiędzy ocalonymi i/lub
ich przedstawicielami (państwem) z jednej strony, a odpowiedzialnymi za Ostateczne
Rozwiązanie, czyli nazistami i Niemcami nazistowskimi – z drugiej9.

Ustawa ta była więc z jednej strony pierwszym poważnym krokiem w kierunku konsolidacji społeczeństwa izraelskiego, a z drugiej rozwiązaniem w pewnym stopniu problemu pojawiających się coraz częściej w debacie publicznej konfliktów pochodzących
z czasów II wojny światowej. I tak doszło do serii procesów, podczas których na ławie
oskarżonych zasiadały osoby takie, jak na przykład Elsa Trank, która jako osiemnastoletnia dziewczyna trafiła do obozu Auschwitz-Birkenau, gdzie była blokową. W rezultacie
sędziowie uznali, iż oskarżona działała w obawie przed karą gorszą niż przemoc, którą
sama stosowała i została skazana na 2 lata pozbawienia wolności. Takich przypadków
było dużo więcej, a izraelski sąd starał się traktować poszczególne przypadki z wyczuciem, dystansując się niekiedy do poszczególnych zapisów w ustawie. Chodziło przede
wszystkim o to, aby stworzyć pewną płaszczyznę zarówno dla oskarżonych, jak i dla
8

9

Alija – oznacza powrót Żydów do Izraela. Rzeczownik ten pochodzi od czasownika laalot, który oznacza
‘wznosić się, wspinać’ a w sensie duchowym ‘chwalić, wynosić, wysławiać’. Zatem alija oznacza ruch,
który dąży do osiągnięcia wyższej pozycji w rzeczywistości nie tylko fizycznej ale również duchowej.
I. Zertal, Naród i śmierć. Zagłada w dyskursie i polityce Izraela, tłum. J. M. Kłoczkowski, Kraków
2010, s. 106.
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oskarżycieli, aby móc oczyścić nieco atmosferę z narastającego napięcia pomiędzy jednymi i drugimi. Jak wyjaśnił ówczesny minister sprawiedliwości Pinchas Rosen:
ktokolwiek zna [ocalonych] i ich problemy, wie, do jakiego stopnia ciąży im atmosfera
podejrzeń i wzajemnych oskarżeń, jaka unosi się ponad głowami niektórych imigrantów uwolnionych z obozów i gett; zapewne w niektórych wypadkach owe cierpienia
wynikają z faktu, iż nie dano im okazji udowodnienia swej niewinności przed sądem10.

Mimo usilnych starań rozpoczęcia nowego życia w nowym, młodym państwie
i zapomnienia o tragicznej przeszłości, temat Zagłady powracał coraz częściej, aż
w końcu zagościł na dobre w debacie publicznej Izraela wraz z początkiem lat 60.
Proces Adolfa Eichmanna
W wywiadzie dla dziennika „Jedijot Aharonot” premier Dawid Ben Gurion powiedział: „nie interesuje mnie los osobnika o imieniu Eichmann. Liczy się tylko spektakl”11. Rzeczywiście, proces Eichmanna postrzegany jest przez wielu obserwatorów jako swoisty spektakl, którego pomysłodawcą oraz reżyserem był Ben Gurion.
W 1957 roku wydał rozporządzenia, na mocy których agenci Mossadu mogli swobodnie działać w celu namierzenia oraz sprowadzenia ukrywającego się Eichmanna
do Izraela, osobiście też nadzorował wszystkie przedsięwzięcia. W tymże roku sytuacja polityczno-ekonomiczna Izraela była już na tyle spokojna, że można było skupić
się na budowaniu wspólnej polityki pamięci. Temat Zagłady pojawiał się w debacie
publicznej coraz częściej, głównie za sprawą głośnych procesów, toczonych na podstawie uchwalonej w 1950 roku ustawy, a sam Ben Gurion stanął w ogniu krytyki.
Zarzucano mu, że w czasie wojny nie zrobił wystarczająco dużo, aby pomóc europejskim Żydom, a po wojnie robił wszystko aby zatuszować i zapomnieć sprawę
Zagłady. Zorganizowanie procesu takiemu człowiekowi jak Adolf Eichmann było
więc dla Ben Guriona szansą na odparcie tych ataków, a zarazem środkiem do zjednoczenia Izraelczyków. Holokaust, który dotychczas był albo powodem do wstydu,
albo źródłem napięć i nieporozumień z powodu niewyjaśnionej przeszłości, teraz
miał w końcu stać się podstawą wspólnej, narodowej narracji i ramą dla zbudowania
wspólnej, narodowej pamięci. Sam proces tworzył
więź pomiędzy pozbawioną przeszłości młodzieżą a jej wymordowanymi przodkami
i był momentem przejścia od laickiego i kolektywistycznego społeczeństwa, znajdującego się w okresie mobilizacji, do wspólnoty etycznej o wyraźnych cechach religijnych 12.

10
11
12
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Proces rozpoczął się w kwietniu, a zakończył w grudniu 1961 roku. W tym czasie
transmitowany był cały czas przez radio, komentowany na bieżąco w prasie, pozostał
stale obecny w życiu codziennym Izraelczyków. Był, jak pisze Zertal, wielką lekcją
wychowawczą dla społeczeństwa Izraelskiego, przywróceniem pamięci Szoa.
Adolf Eichmann był wysokiej rangi urzędnikiem nazistowskim, jednym z głównych organizatorów akcji nazywanej „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. Jako
funkcjonariusz SS doszedł do rangi podpułkownika. Zajmował się usprawnianiem
i zarządzaniem kwestią transportu Żydów z całej Europy do obozów zagłady. Był
bardzo sumienny i najczęściej osobiście nadzorował efekty swojej pracy, jeżdżąc po
różnych obozach, odwiedzając miasteczka, z których wywożono Żydów. Obóz Auschwitz-Birkenau odwiedzał wielokrotnie, sprawdzając efektywność wykorzystywanych w nim sposobów uśmiercania więźniów. Nigdy nikogo własnoręcznie nie zabił.
Po wojnie trafił do amerykańskiego obozu jenieckiego, skąd uciekł. Udało mu się
przedostać do Argentyny, gdzie ukrywał się pod nazwiskiem Ricardo Klement. Dopiero w 1959 roku agentom Mossadu udało się uzyskać informacje o tym, że ubogi
farmer Klement jest w rzeczywistości poszukiwanym od kilku lat nazistą Eichmannem. Po wnikliwej obserwacji, w marcu 1960 roku izraelscy agenci porwali wracającego z pracy Eichmanna i przewieźli go do Izraela.
Proces od początku budził wiele kontrowersji. Przede wszystkim zarzucano
Izraelowi, że jako państwo, które nie istniało w czasie wojny, nie ma prawa sądzić
oskarżonego. Wiele osób uważało, ze powinien on stanąć przed sądem międzynarodowym, ponieważ popełnione przez niego zbrodnie nie dotyczą jedynie narodu
żydowskiego, ale również wielu innych nacji. Sprzeciw wzbudzał również sposób,
w jaki Eichmann znalazł się w Izraelu – został porwany i odurzony środkiem uspokajającym, a następnie wywieziony potajemnie z kraju. Cała sytuacja wywołała napięcie
dyplomatyczne na linii Izrael – Argentyna, załagodzone w końcu przez Ben Guriona,
który całą odpowiedzialność wziął na siebie. Tymczasem dla młodego państwa fakt
odnalezienia, porwania, postawienia przed sądem, a w końcu skazania takiej osoby
jak Eichmann był jednocześnie dowodem suwerenności i siły, potrzebnej do okazania zwłaszcza na arenie międzynarodowej. Sam proces miał również bardzo ważne
znaczenie dla ówczesnej polityki wobec krajów arabskich. Bardzo mocno akcentowany był wątek znajomości Eichmanna z Wielkim Muftim Jerozolimy, Mohammadem
Aminem al-Husajnim, który miał podczas II wojny światowej radzić się nazistów
w sprawie „rozwiązania kwestii żydowskiej” w Palestynie. Kontakty Muftiego z nazistami, a w szczególności z Eichmannem, były szeroko dyskutowane, nadawano im
nawet niekiedy rangę jednego z najważniejszych wątków procesu. Był to sposób na
przeniesienie kontekstu Zagłady na realia bliskowschodnie i nadanie Arabom statusu
nazistów, a konfliktowi z krajami arabskimi miana drugiego Holokaustu.
Niezwykle istotna jest wspólnototwórcza rola procesu. Był to niewątpliwie proces
świadków: przesłuchano ich ponad 100, co zajęło 56 dni. W tym czasie dochodziło
do wielu incydentów, podczas których zdarzały się nawet groźby rzucane w kierunku
Eichmanna przez przebywających w budynku sądu ludzi. Zeznania poszkodowanych
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bywały niezwykle poruszające. W zestawieniu z pełnymi emocji, osobistymi zeznaniami świadków, opanowanie i chłód Eichmanna czyniły z niego wyrachowanego
i pozbawionego skrupułów mordercę. Bronił się, twierdząc, iż jedynie wykonywał
rozkazy, że nigdy nikogo nie zabił, że był wierny przysiędze, czego wymagał od niego
honor i lojalność wobec ojczyzny. „Nie jestem potworem, jakiego ze mnie uczyniono. Padłem ofiarą oszustwa” – powiedział po zakończeniu procesu13. Po dwóch
dniach od wypowiedzenia tych słów, 15 grudnia 1961 roku, usłyszał wyrok śmierci.
Został stracony 31 maja 1962 roku.
Proces ten stał się swojego rodzaju katharsis dla społeczeństwa izraelskiego,
a przede wszystkim dla tych, którzy przybyli do Izraela po wojnie z Europy. W końcu nastał moment, w którym mogli głośno opowiedzieć swoją historię, kiedy bycie
ofiarą stało się niejako uprawomocnione, a przestało być kojarzone z powodem do
wstydu. Również narracja o Zagładzie została ujednolicona. Holokaust przestał już
dzielić na tych, którzy cierpieli i tych, którzy współpracowali, ponieważ jasny podział wypracowany podczas procesu Eichmanna – nazista-kat, Żyd-ofiara – pozwolił
na uspokojenie się nastrojów społecznych. Co więcej, nagłaśnianie sprawy Muftiego
oraz osadzanie konfliktu izraelsko-arabskiego w kontekście Zagłady pozwoliło na
identyfikację z nią całego społeczeństwa, a nie tylko tej jego części, która II Wojnę
Światową spędziła w obozach koncentracyjnych i gettach. Odtąd Holokaust stał się
metaforą cierpienia narodu żydowskiego, które ma swoją kontynuację w walce o niepodległość kraju i ciągłym zagrożeniu ze strony wrogo nastawionych sąsiadów. Jak
pisze James Young, „odzyskiwanie pamięci dokonuje się w zgodzie z ideałami i mitami narodowymi, jak również w zgodzie z bieżącymi potrzebami politycznymi”14.
Bieżącą potrzebą polityczną była konsolidacja obywateli Izraela, złączenie ocalonych
z Zagłady z pionierami zakładającymi pierwsze kibuce i walczącymi w wojnie o niepodległość. Ponadto, celem było uświadomienie społeczeństwu Izraelskiemu, ze Szoa
nie jest jedynie wydarzeniem historycznym, ale realną groźbą tego, co może się wydarzyć, jeśli państwo Izraelskie nie będzie wystarczająco silne i zintegrowane, aby móc
stawić opór swoim wrogom.
Wspólna pamięć, wspólna przyszłość
Proces Eichmanna był bez wątpienia jednym z ważniejszych wydarzeń w historii
młodego państwa Izrael. Stanowił szansę na konsolidację bardzo zróżnicowanego
społeczeństwa. Dojście do głosu ocalałych z Zagłady pozwoliło na pewnego rodzaju
oczyszczenie napiętej atmosfery, pomogło w rozliczeniu z przeszłością. Jednak cała
historia osądzenia Adolfa Eichmanna była przede wszystkim ogromnym przedsięwzięciem politycznym. Premier Ben Gurion zdawał sobie sprawę z tego, że młode
13
14
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społeczeństwo, które znajduje się w tak skomplikowanej sytuacji geopolitycznej, musi
mieć silnie ugruntowaną tożsamość narodową, popartą konkretną ideologią. Shoa
było taką ideologią, na której można oprzeć budowanie jedności. Proces Eichmanna
był lekcją zorganizowaną przez premiera dla Izraelczyków. Lekcją, z której mieli wynieść przekonanie, że Zagłada jest wspólnym doświadczeniem każdego członka narodu żydowskiego, bez względu na to, czy jest to jego doświadczenie indywidualne czy
nie. Lekcją, która miała pokazać, że Zagłada może się powtórzyć, jeżeli naród żydowski nie będzie wystarczająco zaangażowany w obronę swojej Ziemi Obiecanej. Jest to
wybitny przykład, jak w niezwykle zróżnicowanym społeczeństwie, złożonym z wielu
grup o różnej historii i różnych krajach pochodzenia, można za pomocą konkretnych
działań politycznych wykreować ramy pamięci, wspólne dla całej społeczności. Holokaust, który jest doświadczeniem potomków jedynie części społeczeństwa, stał się
podstawą kształtowania tożsamości wszystkich izraelskich Żydów (przynajmniej na
poziomie oficjalnych działań państwowych). Rzeczywistość jest oczywiście znacznie
bardziej złożona, co widać chociażby w badaniach poświęconych nauczaniu o Zagładzie w izraelskich szkołach – pomimo wspólnego obchodzenia świąt państwowych
i jednolitego programu nauczania historii dla wszystkich uczniów, potomkowie Aszkenazyjczyków mają inny stosunek do tematów związanych z Szoa niż potomkowie
Żydów pochodzących z krajów arabskich – Mizrachim15. Z przytoczonych przeze
mnie badań wynika, że podczas prowadzenia lekcji poświęconych Dniu Pamięci o Holokauście uczniowie z rodzin aszkenazyjskich są bardziej aktywni, opowiadają swoje historie rodzinne, niejako współtworzą wraz z nauczycielem tok zajęć.
Uczniowie z rodzin sefardyjskich, Mizrachim, przyjmują bardziej bierną postawę,
są słuchaczami, rzadziej aktywnymi dyskutantami. Mimo to, częstotliwość wymieniania Holokaustu jako ważnego wydarzenia w historii kraju systematycznie rośnie,
szczególnie począwszy od kohorty urodzonej w latach 70. Ta zmiana pokoleniowa
wyraźnie wskazuje na olbrzymią rolę edukacji w tym procesie. Obowiązkowe zajęcia
o Holokauście, prowadzone w szkołach od lat 60., czy pielgrzymki licealistów do
miejsc związanych z Zagładą, wprowadzone w latach 80., zapewniają temu tragicznemu wydarzeniu z przeszłości trwałe miejsce w pamięci zbiorowej całego społeczeństwa izraelskiego, nie tylko jego aszkenazyjskiej części. Nie bez znaczenia pozostał
wpływ działań pierwszego premiera, Ben Guriona, które doprowadziły do bezprecedensowego procesu Adolfa Eichmanna. Dzięki między innymi. tym działaniom,
Holokaust znalazł się na trzecim miejscu wśród najważniejszych wydarzeń ostatnich
sześćdzisięciu lat, wymienianych przez Izraelczyków, a – parafrazując słowa prezydenta Riwlina – Auschwitz jest najczarniejszym punktem w obrębie społecznych
ram pamięci narodu izraelskiego. Wspólna pamięć natomiast tworzy podstawy tożsamości narodowej, tak ważnej dla istnienia państwa, które boryka się przecież wciąż
z wieloma problemami politycznymi.
15

Por. Y. C. Goodman, N. Mizrachi, The Holocaust does not belong to European Jews alone: The differential use of memory techniques in Israeli high schools, „American Ethnologist” 2008, Vol. 35, No. 1.
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Summary
Who remembers about Shoa? The presence of the
Holocaust in the politics and social reality of Israel
The experience of the Holocaust is simultaneously one of the most tragic and one of
the most important in the contemporary history of the Jewish nation. The Shoa has
been engraved in the collective memory of Israeli society. Young Israelis still mention
the Holocaust as one of the most important events in the history of Israel regardless
of their personal family connections to the tragic period. In this article I explore the
differences in perspectives from each generation of Israelis. They show the process of
inclusion of the Shoa into the category of experiences that are fundamental of their
national identity and collective memory. The process was initiated and supported
by the government’s action such as e.g. preparing and guiding the Adolf Eichmann’s
process and the integration of Holocaust-related issues into the education of Israelis.

Aleksandra Mól

Przemoc w cenie – o paratekście
streszczającym w przestrzeni okładki
powieści kryminalnych
Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski

Wciąż coraz częściej słyszy się o zatrważająco niskim poziomie czytelnictwa w Polsce
i spadku ilości sprzedaży książek – okazuje się jednak, że są takie tytuły, które cieszą
się niesłabnącą popularnością i święcą triumfy na listach bestsellerów. Obok popularnej, jak sądzę, literatury kobiecej czy ekranizowanych co rusz serii dla młodzieży,
kryminały1 od lat zajmują niezagrożoną pozycję. Co decyduje o tym, że tak chętnie
po nie sięgamy? Podobne pytanie zadali sobie we wstępie autorzy książki Krwawa
setka. 100 najważniejszych powieści kryminalnych. Wojciech Józef Burszta i Mariusz
Czubaj zaznaczają, że powody są naprawdę liczne. Oprócz rozkoszy oczekiwania na
rozwikłanie zagadki i przyjemności z samego jej rozwiązywania oraz wyrazistych i zapadających w pamięć postaci, podkreślają szczególnie rolę pieczołowicie odtwarzanej
rzeczywistości, czyli wizytówki porządnych powieści kryminalnych2.
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że misternie skonstruowana historia zachwyca czytelnika dopiero przy właściwym jego kontakcie z książką, to jest w chwili
samej lektury, choć moment kluczowy (zwłaszcza dla wydawców i dystrybutorów),
decydujący o popularności książki ma miejsce o wiele wcześniej. W tym kontekście
ważny jest, opisywany przez Iwonę Loewe3, trzeci z progów odbioru, związany z oddziaływaniem na odbiorców tekstów takich jak nagłówki czy noty redakcyjne, które
pojawiają się przed tekstem właściwym. O możliwości wyboru pozycji książkowej
w realnej sytuacji wizyty w księgarni często decyduje okładka, której atrakcyjność
1

2
3

Zdając sobie sprawę z nieostrości tego terminu, decyduję się używać go w odniesieniu do wszystkich rodzajów powieści, które obejmuje on w potocznym rozumieniu – szczegółowe zagadnienia
genologiczne nie są bowiem istotne z punktu widzenia niniejszej pracy. Tak więc przez pojęcie
„kryminał” rozumieć będę zarówno powieść detektywistyczną (detective story), jak i kryminalną
(crime story) oraz thriller i inne pomniejsze gatunki. Posługuję się w tym miejscu podziałem zaproponowanym przez Otto Prenzlera, a przytoczonym przez W. J. Bursztę i M. Czubaja w książce
Krwawa setka. 100 najważniejszych powieści kryminalnych.
Por. W. J. Burszta, M. Czubaj, Krwawa setka. 100 najważniejszych powieści kryminalnych, Warszawa 2007.
Por. I. Loewe, Parateksty, pre-teksty czy możliwe paragatunki? [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 2,
Tekst a gatunek, red. D. Ostaszewska, Katowice 2004.
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w pewnym sensie determinuje gest sięgnięcia po książkę4. Treści tam zawarte to
w przeważającej większości teksty o charakterze marketingowym, perswazyjnym,
niepozbawione jednak wartości informacyjnej. Choć ich obecność uwarunkowana
jest normami edytorskimi5, stanowią one istotny element strategii wydawniczej danego wydawnictwa, której celem jest, rzecz jasna, pozyskanie jak najszerszego grona
czytelników. Oprócz atrakcyjnych rozwiązań graficznych, zwłaszcza znajdujące się
na czwartej stronie biogramy oraz streszczenia i rekomendacje mają kluczowe i niebagatelne znaczenie w tym procesie. Wraz z warstwą ikoniczną kod werbalny okładki tworzy swego rodzaju komunikat reklamowy, który dzięki swej perswazyjności
(mniej lub bardziej uświadomionej sobie przez odbiorcę) sprawia, że czytelnik sięga,
a następnie kupuje tę konkretną książkę.
Teksty umieszczone w przestrzeni okładki określa się również mianem „paratekstów”. Termin ten, w rozumieniu nadanym mu przez jego twórcę, Gérarda Genette’a,
oznacza tekst okalający tekst główny, który pełni względem niego funkcję prezentacyjną6. Są to zarówno tytuł i podtytuł, jak i przedmowa czy posłowie, a także nota na
marginesie, ilustracja czy wreszcie nota zamieszczona na okładce. Paratekstami określa
się więc twory pióra autora tekstu właściwego i osób trzecich, w tym również edytorów
i wydawców, na co zwracał uwagę zwłaszcza Philippe Lane, tworząc własną klasyfikację
tych tekstów7. Za jej podstawę przyjął dwa kryteria: nadawcy paratekstu i umiejscowienia tego elementu w przestrzeni, co zaowocowało podziałem paratekstów na autorskie i edytorskie oraz na peryteksty (stanowiące ramę wydawniczą, a więc usytuowane
wraz z tekstem) i epiteksty (oddzielone od tekstu głównego przez czas i przestrzeń)8.
Perspektywa przyjęta przez Lane’a jest – by tak to określić – zdecydowanie edytorska. W swojej pracy szczególnie uważnie przygląda się on problemowi perytekstu
edytorskiego, który w koncepcji Genette’a miał znaczenie marginalne. Rozumie go
jako „zbiór zabiegów, które towarzyszą tekstowi lub książce i w zamyśle ich twórców
mają być zauważalne przez specjalistów, czytelników, księgarzy, bibliotekarzy”9. Badanie współczesnego sobie rynku wydawniczego (Francji końca XX wieku), a zwłasz4
5

6
7

8

9
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Por. ibidem, s. 182.
Wydawca, planując okładkę, musi uwzględnić normy edytorskie, wśród których norma PKN
na Kompozycję wydawniczą tytulatury książki (PN-58/N-01162) stanowi instancję najważniejszą.
Nazwa autorów i tytuł dzieła na stronie pierwszej oraz cena na stronie czwartej to obligatoryjne
elementy przestrzeni okładki; obecność innych tekstów należy już do decyzji konkretnego wydawcy.
Por. F. Trzaska, Redakcja techniczna książki, Warszawa 1975, s. 101.
Por. Paratekst, [w:] Mały słownik terminów teorii tekstu, red. K. Sujkowska-Sobisz, K. Wyrwas,
Warszawa 2005.
Klasyfikacja stanowi rozwinięcie koncepcji Genette’a, której opracowanie zamieścił w pracy
z 1994 roku, zatytułowanej La périphérie du texte. Ustalenia zawarte w pracach Lane’a i Genette’a powtarzam głównie za polskimi badaczkami, Iwoną Loewe i Romualdą Piętkową.
Podział zaproponowany przez Lane’a przytaczam za Romualdą Piętkową. Por. R. Piętkowa,
Paratekstualność w dyskursie naukowym [w:] Wielojęzyczność w perspektywie stylistyki i poetyki,
red. M. Ruszkowski, Kielce 2004, s. 121.
I. Loewe, Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, Katowice 2007, s. 17.
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cza analiza perytekstów edytorskich publikacji sporządzonych przez dwa wiodące
wówczas wydawnictwa, Groupe de la Cité oraz Groupe Hachette, miały jego zdaniem ujawnić reguły, jakimi kierują się one w procesie pozyskiwania czytelnika.
W przedstawianym opracowaniu wychodzę z podobnego założenia, czyniąc głównym ośrodkiem swojego zainteresowania streszczenie fabuły umieszczane zwyczajowo w przestrzeni czwartej strony okładki. Materiałem dla swoich obserwacji uczyniłam powieści wydane nakładem wydawnictwa Czarna Owca, wchodzące w skład
tzw. Czarnej Serii, gdyż te w moim przekonaniu stanowią bardzo charakterystyczny,
porównywalny i popularny zbiór kryminałów. Warto zaznaczyć, że na zasadniczy
trzon serii składają się tytuły skandynawskich autorów, którzy, jak sądzę, w znaczący
sposób przyczynili się do wzrostu popularności tego rodzaju literatury. Swoje badania przeprowadziłam na dwudziestu pięciu okładkach, na materiał złożyły się zarówno kolejne części serii kryminalnych, jak i pojedyncze powieści, co pozwoliło
mi spojrzeć na całość problemu z szerszej perspektywy. Streszczenie wydało mi się
zaś interesujące z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że jest to paratekst stały,
w badanym przeze mnie materiale pojawiający się zawsze, za każdym razem w tym
samym, z góry przeznaczonym mu miejscu10. Po drugie wydaje mi się ono jednym
z najbardziej podstawowych tekstów prezentujących umieszczanych w przestrzeni
okładki – cóż bowiem bardziej dosłownie miałoby spełniać główną funkcję paratekstów, a więc prezentować tekst główny dzieła, jeśli nie jego skrótowe przedstawienie.
To, czy czytelnik sięgnie po książkę, zdeterminowane jest w znacznym stopniu przez
sposób, w jaki zaprezentowano jej fabułę w okładkowym streszczeniu. Nie omówię
jednak wszystkich strategii, wykorzystywanych dla pozyskania odbiorcy; skupię się
jedynie na tych, które, wyzyskując konwencję kryminału, udowadniają twierdzenie
zawarte w tytule artykułu, a mianowicie: że przemoc w tej przestrzeni jest w cenie.
* * *
Opis fabuły z czwartej strony okładki nazywam streszczeniem i definiuję go jako
„przedstawienie treści dzieła w sposób skrótowy przy zachowaniu niektórych cech jego
struktury: najistotniejszych problemów, ustaleń i twierdzeń, wątków fabularnych etc.”11.
Jednak przyjmując zarówno to rozumienie, jak i definicję bardziej specjalistyczną,
w której streszczenie traktowane jest jako wynik derywacji tekstowej, polegającej na
zmniejszeniu objętości tekstu, przy zachowaniu jego zasadniczej myśli12, a więc bez
utraty informacji13, pojawia się pewien rozdźwięk pomiędzy terminem a jego tek10

11
12
13

Na stałe miejsce konkretnych paratekstów noty redakcyjnej zwracała uwagę Iwona Loewe. Pisała, że
„są to teksty umieszczone zawsze w tym samym miejscu i jest to różnicujący je sygnał przestrzenny;
utrwala się on u przyszłego czytelnika i powoduje powstanie nawyku poszukiwania w tym miejscu
pewnych tekstów” – I. Loewe, Paratekstualność i wielostylowość noty redakcyjnej [w:] Wielojęzyczność
w perspektywie stylistyki i poetyki, red. M. Ruszkowski, Kielce 2004, s. 160.
Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2008, s. 525.
Por. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia, Warszawa 2009, s. 301.
Por. Mały słownik…, s. 83.
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stowymi reprezentantami. Każde okładkowe streszczenie realizuje pewien wybór informacji zaczerpniętych z tekstu, który prezentuje. Według Iwony Loewe, wybór,
który dokonuje się zarówno w różnego rodzaju fleszach, zajawkach, omówieniach
czy headline newsach „służy sterowaniu odbiorcą, któremu sugeruje się istotność informacji”14. Badaczka podkreśla w tym kontekście także zjawisko rosnącej popularności „strategii kondensujących treść tekstów kultury”15, które wiąże się z faktem,
że zanim odbiorca potencjalny stanie się odbiorcą realnym, chce wiedzieć, z jakiego
rodzaju tekstem ma do czynienia i czy warto się z nim zapoznać. Wybór informacji
w paratekście realizującym formę streszczenia jest więc modyfikacją tradycyjnie rozumianego gatunku i pełni funkcję perswazyjną, będąc ściśle podporządkowanym
celowi pozyskania czytelnika. Wpisuje się również, jak dowodzi analiza zebranego
materiału, w ogólną strategię realizowaną w okładkowych tekstach prezentujących
fabułę książki, którą można by określić jako dążenie do wykreowania oczekiwanego
przez odbiorcę kryminałów świata.
By paratekst skutecznie zachęcał potencjalnego czytelnika do sięgnięcia po książkę, nie może zawierać informacji o wszystkich ważnych dla fabuły wydarzeniach.
Najczęściej stosowaną strategią jest ograniczenie go jedynie do początkowych wypadków i zawieszenie w momencie zbrodni i chwili rozpoczęcia śledztwa:
W małym szwedzkim miasteczku letnią sielankę przerywa wieść o brutalnym morderstwie młodej kobiety. Choć na miejscu zdarzenia znaleziono wiele śladów, do rozwiązania nie prowadzi żaden trop. Bezradni miejscowi policjanci wzywają na pomoc posiłki
ze Sztokholmu. Jednak śledztwo nie posuwa się ani o krok. Może dlatego, że kieruje
nim inspektor Evert Bäctröm, zdecydowanie bardziej zainteresowany miejscowymi rozrywkami niż swoją pracą. Przełom w sprawie mają przynieść badania DNA przeprowadzone na większości mężczyzn w miasteczku. Czy to wystarczy, by znaleźć sprawcę?16

Takie zawieszenie prezentacji historii jest, jak sądzę, celowym zabiegiem perswazyjnym, mającym sprzyjać pozyskaniu realnego odbiorcy. Końcowe wypowiedzenia
paratekstów streszczających często przyjmują formę zdań pytajnych lub zakończone są
wielokropkiem, co w retoryce zwykło nazywać się figurami myśli. Potencjalny nabywca zostaje wówczas – zwłaszcza dzięki zdaniom pytajnym – zaproszony do swoistego
dialogu17 – zachęca się go do podjęcia próby rozwikłania kryminalnej zagadki. Taki
udział czytelnika – zakładający uczynienie odbiorcy uczestnikiem zdarzeń – wpisuje się
w konwencję kryminału. Zdaniem Mariusza Kraski chodzi o „aktywne współuczestnictwo czytelnika w »tworzeniu« historii” poprzez prowokowanie go „do snucia domysłów na temat dalszego ciągu poznawanej historii i jej ostatecznego rozstrzygnięcia”18.
14
15
16
17
18
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I. Loewe, Pole gatunkowe streszczenia [w:] Języki zachodniosłowiańskie w XXI wieku, t. 3, red. M. Szymczyk-Rozlach, O. Wolińska, Katowice 2009, s. 126.
Ibidem, s. 120.
L. GW Persson, Linda. Historia pewnej zbrodni, Warszawa 2012.
Por. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2010, ss. 51‒53.
M. Kraska, Prosta sztuka zabijania, Gdańsk 2013, s. 224.
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Wspomniane figury stwarzają również atmosferę niedopowiedzenia, która w odniesieniu do powieści kryminalnych stanowi niemały atut. Nieokreśloność widoczna
jest zarówno w ogólnym doborze słownictwa („tajemnicze okoliczności”, „przypadkowy spacerowicz”, „anonimowe pogróżki”, „trop prowadzi w przeszłość” i tym podobne), jak i w nazywaniu bohaterów. Choć nie jest to bezwyjątkową regułą, ofiary,
ich rodziny czy przypadkowi ludzie znajdujący zwłoki lub w inny sposób uczestniczący w śledztwie najczęściej nazywani są zdawkowo, trudno na podstawie tych
określeń stwierdzić ich tożsamość – są niejako anonimowi:
S z e ś c i o r o m ł o d y c h l u d z i przyjeżdża do Uppsali. […] W niedługim czasie j e d n a
z t y c h o s ó b ginie tragicznie w wąwozie Gåsa niedaleko Kymlinge. Dokładnie trzydzieści pięć lat później policja odnajduje w tym samym miejscu z w ł o k i k o b i e t y 19.

Pełne imiona i nazwiska otrzymują zaś tylko główni bohaterowie, wśród których
znajdują się głównie policjanci, śledczy i dziennikarze, dążący do wyjaśnienia zagadki, wokół której konstruowane są kryminalne historie:
[…] Dochodzenie poprowadzi bezkompromisowa d e t e k t y w J u l i a K r a w i e c ,
samotna matka z problemami […]20.

Ta prawidłowość to, w moim przekonaniu, próba oddziaływania na czytelnika,
któremu jasno sugeruje się, z którymi bohaterami powinien się utożsamiać. Wiązałabym to nie tylko z niewielkim obszarem, jaki w przestrzeni okładki ma do dyspozycji
wydawca, ale także z właściwością, jaką w powieściach Henryka Sienkiewicza zaobserwował Ryszard Koziołek. Mimo wszechobecności grozy, śmierci i okrucieństwa
czytelnicy czerpią z tych lektur przyjemność, nie mając przecież skłonności psychopatycznych i nie będąc kryptosadystami. Badacz tłumaczy, jakie zabiegi wyzyskuje
pisarz, by odbiorca nie miał wyrzutów sumienia z powodu przyglądania się obrazom
zadawania cierpienia drugiemu człowiekowi i mógł cieszyć się czytaną historią bez
poczucia dyskomfortu. Sprzyja temu między innymi fakt, że ofiary pozbawione są
tożsamości, imienia, w przeciwieństwie do bohaterów pozytywnych, którym poświęca się więcej miejsca, dookreślając znacznie ich osoby. Niedookreśloność tożsamości
ofiar sprawia, że odbiorcy wydaje się, iż jest to ktoś inny niż on, następuje bowiem
zerwanie przyległości między ofiarą a czytelnikiem21. Analiza paratekstów prezentujących treść książki zdaje się potwierdzać tę konstatację22. Nagromadzenie słownictwa
związanego ze śmiercią i zbrodnią, niejednokrotnie bardzo szczegółowego (ale o tym
dokładniej nieco później), przy jednoczesnym zerwaniu związku ofiary i czytelnika,
19
20
21
22

H. Nesser, Samotni, Warszawa 2012.
M. Zaborowska, Uśpienie, Warszawa 2013.
Por. R. Koziołek, Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy, Katowice 2009.
Oczywiście, ustalenia tego nie można odnieść do samych tekstów wchodzących w skład Czarnej
Serii, tam bowiem bohaterowie-ofiary występują jako pełnoprawni (choć… bierni), konkretnie
nazwani uczestnicy historii.
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sprawia, że odbiorca nie skupia się na tym, iż czyta o krwawej historii makabrycznej
zbrodni, ale daje się wciągnąć w wir tajemniczych wypadków i próbuje rozwikłać
opisywaną zagadkę, zapominając o okrucieństwie, z którym się spotyka.
Na usługach procesu pozyskiwania czytelnika w paratekstach okładkowych pozostaje odpowiednio dobrane słownictwo. Streszczenie, którego prymarną funkcją
jest prezentacja treści, nierzadko zawiera werbalne elementy waloryzujące. Wynika
to z faktu powstawania nowych odmian gatunkowych, na charakter których dominujący wpływ ma aspekt pragmatyczny. W obręb streszczenia włączane są więc ocena
czy komentarz, które stanowiąc element preludium do tekstu właściwego, pozwalają
odbiorcy ocenić, czy warto się z nim zapoznać23.
Zdarzają się parateksty, w których waloryzacja następuje bezpośrednio, w sposób
nieco banalny:
Akcja Ofiary losu, czwartej powieści b e s t s e l l e r o w e g o cyklu Camilli Läckberg, rozgrywa się jak zwykle we Fjällbace24.

zbliżając je w ten sposób do języka reklamy25. Jednak o wiele częściej funkcja perswazyjna dochodzi tu do głosu w sposób bardziej pośredni. Chodzi o wykreowanie
za pomocą leksemów wartościujących oczekiwanego przez potencjalnego odbiorcę
świata, co – jak już wspominałam – stanowi ogólną strategię w procesie pozyskiwania czytelnika. Analiza przykładowego streszczenia, ze szczególnym uwzględnieniem
słownictwa nacechowanego, pozwala na jego odtworzenie:
Późny wieczór w na pozór spokojnym miasteczku Villette. Policja znajduje nad rzeką ciała trzech nastolatek. Początkowo śledztwo wydaje się banalne: głównym podejrzanym jest miejscowy chłopak, który zaproponował dziewczynom podwiezienie
do domu. Szybko jednak okazuje się, że rozwiązanie nie jest tak jednoznaczne. Sędzi
śledczej Martine Poirot przyjdzie stanąć twarzą w twarz z psychopatycznym mordercą
i zmierzyć się z demonami najciemniejszych wspomnień. Ma niewiele czasu, by odnaleźć sprawcę, zanim ten znów zaatakuje…26

Czytelnik powieści kryminalnych oczekuje od tego rodzaju lektury szokującej
i tajemniczej zbrodni, niewinnej i niespodziewanej ofiary, a trup ścielący się gęsto jest
dla niego dodatkowym atutem. Odbiorca ma również nadzieję na skomplikowane
śledztwo pełne niejednoznacznych tropów, które prowadzą w przeszłość i powodują
wyjście na jaw kolejnych zagadek i tajemnic. Ważny jest wreszcie bohater, który za
wszelką cenę powinien starać się poskładać w całość wszystkie elementy niebezpiecznej i krwawej układanki. Jednak nade wszystko czytelnik oczekuje wartkiej akcji,
która trzyma w napięciu i nie pozwala oderwać się od pasjonującej lektury.
23
24
25
26
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Obraz świata kreowanego przez okładkowe streszczenia pokrywa się z formalnym
charakterem kryminału. Mariusz Kraska wyznaczniki, odnoszące się zwłaszcza do
„płaszczyzny i kompozycji”, wymienia krótko: „zagadka, prowadzone przez detektywa śledztwo, rozproszone w tekście fałszywe tropy mające utrudnić odkrycie prawdziwego sprawcy i wreszcie finalna niespodzianka wieńcząca intrygę”27. Takie formalne konstatacje znajdują swoje odzwierciedlenie w występującym w okładkowych
streszczeniach słownictwie (oczywiście, z wyjątkiem słów, które mogłyby dotyczyć
ostatecznego rozwiązania). Dość wymienić takie wyrażenia jak: „wpadają na trop
mrocznej i krwawej historii rodzinnej”, „tajemnice z przeszłości”, „śledztwo zatacza
coraz szersze kręgi”, „sprawa komplikuje się jeszcze bardziej” czy „wkrótce wydarzenia przybierają niespodziewany obrót”.
Także warstwa formalna streszczenia współgra z obrazem świata pożądanego przez
czytelnika. Formy czasu teraźniejszego, stosowane również w kontekście mówienia
o przeszłości, sugerują większe tempo akcji i sprzyjają „dramatyczności przedstawienia”28. Dynamizację wypowiedzi, która doskonale koresponduje z oczekiwanym charakterem powieści kryminalnych, wspomaga także zestawianie zdań o różnej długości. Różnorodność bowiem, zdaniem Jerzego Bralczyka, jest „nie tylko atrakcyjniejsza
estetycznie”, ale zazwyczaj również perswazyjnie skuteczniejsza29.
Słownictwo streszczeń kryminałów Czarnej Serii, tworzące pożądany przez czytelnika świat, zdaje się mało zróżnicowane. Wśród najczęściej pojawiających się wyrazów da się wyróżnić kilka charakterystycznych grup wyrazów:
• określenia bohatera rozwiązującego kryminalną zagadkę („ekspert od seryjnych
morderstw”, „sędzia śledcza”, „inspektor”, „komisarz”);
• określenia sprawcy („psychopatyczny/seryjny morderca”, „sprawca”, „groźny”
„psychopata”, „zamachowiec”);
• określenia ofiary („ofiara”, „zwłoki”, „ciało młodej Łotyszki” oraz ogólne określenia,
o których była już mowa, to jest: „kobieta”, „nauczycielka”, „chłopiec”, „mężczyzna”);
• określenia związane z czynnościami prowadzonymi przez policję, elementy żargonu
policyjnego („sprawa uległa przedawnieniu”, „morderca pozostaje na wolności”, „oględziny”, „wzywać na pomoc posiłki”, „przełom w sprawie”, „anonimowe pogróżki”);
• określenia sposobu dokonania zbrodni („zgwałcić”, „zabić”, „zasztyletować”, „zamordować”, „udusić”);
• określenia charakteru sprawy, zbrodni („zaginięcie”, „makabryczne odkrycie”,
„brutalne morderstwo”);
• określenia związane z zagadkowością i zawikłaniem śledztwa („skomplikowana
zagadka”, „nieoczekiwane związki z dawnymi zbrodniami”, „dramatyczny wyścig
z czasem”, „tajemnicze okoliczności”, „labirynt kłamstw”).
Zestawienie to nie wyczerpuje z pewnością tematu słownictwa występującego w analizowanych przeze mnie streszczeniach (w nawiasach podaję zaledwie kilka przykła27
28
29

M. Kraska, Prosta sztuka…, s. 52.
Z. Klemensiewicz, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, Warszawa 1986, s. 94.
Por. J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Gdańsk 2004, s. 117.
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dów). Nie znalazły się w nim choćby dwa najczęściej występujące rzeczowniki: „niebezpieczeństwo” i „śmierć”.
Właściwie wszystkie wymienione leksemy – indywidualnie lub wraz z określeniami – są silnie nacechowane, w większości jednak – pejoratywnie. By w paratekstualnej przestrzeni okładki mogły oddziaływać pozytywnie, musi zostać uruchomione
ich znaczenie asocjacyjne, często wykorzystywane między innymi w literaturze i reklamie30, a stanowiące uzupełnienie leksykalnego znaczenia danego wyrazu. Ryszard
Tokarski pisze w tym kontekście o zjawisku konotacji, mając zwłaszcza na myśli „dopełniającą treść słowa, nakładającą się na jego znaczeniowy komponent intelektualny”31. Jest ono uwarunkowane kontekstualnie – wyobrażenia, jakie wywołuje znaczenie przedmiotowe wyrazu, aktualizowane są nierzadko tylko w niektórych użyciach
słowa32. Tak dzieje się właśnie w streszczeniach umieszczanych w przestrzeni czwartej
strony okładki. Choć, na przykład, przymiotnik „makabryczny” według Słownika języka polskiego PWN znaczy tyle, co: „budzący grozę, straszny, potworny, ponury”33,
dla czytelnika kryminałów będzie określeniem pozytywnym, gdyż odnosi się do stanu pożądanego w tego rodzaju literaturze – aktualne w tym kontekście będzie więc
jego znaczenie asocjacyjne.
Konstatacja ta odnosi się, rzecz jasna, nie tylko do przymiotników, ale również
do rzeczowników („niebezpieczeństwo”, „zbrodnia”, „śmierć”), przysłówków („brutalnie”) czy czasowników („zabić”, „zamordować”, „poćwiartować”, „zgwałcić”).
Wszystkie one tworzą świat, którego potencjalny czytelnik szuka na kartach powieści
kryminalnych. Właśnie z powodu uruchamiania się w umyśle odbiorcy tego rodzaju
asocjacji wyrazy o podobnym znaczeniu występują w streszczeniach w dużym nagromadzeniu i stanowią najliczniejszą grupę słów spośród możliwych do zaobserwowania w paratekstach, których zadaniem jest przybliżenie czytelnikowi treści lektury.
Już nie wystarczy, żeby rzecz stworzyć. Trzeba z tym utworem dotrzeć do odbiorcy, do
widza, do czytelnika34.

Analiza zebranego materiału pozwoliła pokazać, jak istotny wpływ na kształt streszczeń zamieszczanych w przestrzeni czwartej strony okładki ma oczekiwany przez czytelnika kryminałów świat. Wpływ ten stanowi jednocześnie ilustrację tezy Genette’a,
który traktował paratekst jako akompaniament dla tekstu głównego dzieła i rozumiał
go jako twór niesamodzielny – służebny i pomocniczy względem eskortowanego35.
30
31
32
33
34
35
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Generalna strategia polegająca na wykreowaniu w omawianym elemencie ramy
wydawniczej miniatury świata przedstawionego w prezentowanej książce determinuje
zarówno wybór informacji zamieszczanych w streszczeniu, jak i jego warstwę formalną
oraz stosowane słownictwo. Oczywiście nie wszystkie zabiegi perswazyjne idealnie wpisują się w tak ogólnie pojętą strategię, niemniej jednak te, które omówiłam, stanowią
jej zasadniczy trzon, wpływając w znaczący sposób na ostateczny kształt streszczeń.
Dla paratekstu realizującego ten gatunek najważniejsze są zwłaszcza dwa zastosowane zabiegi. Pierwszy to sterowanie odbiorcą poprzez sugerowanie mu istotności
informacji. Ten element strategii wydawniczej realizowany jest zarówno za pomocą
odpowiedniego wyboru informacji, jak i wysuwania na plan pierwszy konkretnie
nazwanych bohaterów, z którymi powinien utożsamiać się czytelnik. Przy jednoczesnej nieokreśloności ofiar, sprzyjającej zerwaniu ich związku z odbiorcą, mimo
nagromadzenia słownictwa związanego ze śmiercią i zbrodnią, czytelnik zapomina
o okrucieństwie, z którym się spotyka, dając się porwać prezentowanej historii kryminalnej bez wyrzutów sumienia.
Drugim wartym odnotowania zabiegiem jest uruchomienie znaczenia asocjacyjnego. Pozytywnie wartościujące są w okładkowej przestrzeni te leksemy, które skumulowane tworzą świat oczekiwany przez czytelnika kryminalnych historii. Ma on
być pełen tajemnic, makabrycznych zbrodni, krwi czy nieoczekiwanych zwrotów akcji. W ten sposób wyrazy, których konotacje w innych warunkach byłyby ewidentnie
negatywne, stają się pozytywne – wartości, które w realnym świecie są społecznie
nieakceptowane, w świecie tworzonym przez paratekstowe streszczenia stają się bardzo pożądane. Przemoc, zbrodnia, śmierć, okrucieństwo – są zdecydowanie w cenie.
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Summary
Violence in demand – about paratexsts summarizing
a plot on the cover of detective stories
In the article the author presents strategies for obtaining reader which can be observed in paratexts placed on the covers of detective novels. The research was based
on observations which were carried out on the books included in the Czarna Seria
published by publishing house Czarna Owca. The plot summary was the object of
analysis, as in the author’s opinion, it is the most characteristic paratext on the cover.
Starting from the definition of paratext, the author shows that the general strategy
for the construction of summaries consists of creating the miniature of the world
presented in the book. Observed language measures show interesting changes in
the value of phenomena such as violence, crime, death and cruelty which are very
desirable in this world.

Maciej Skowera

„Harry Potter”, „Igrzyska śmierci”
i rzeczywistość. Dwie opowieści
o kulturze popularnej i przemocy
Instytut Literatury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

Kultura popularna, jak wielokrotnie już wykazywano1, może być uznawana za spoiwo łączące treści przynależne do pozornie odległych od siebie sfer – polityki i zabawy, tradycyjnych oraz „nowych” mediów, dzieł fanowskich i projektów wielkich
korporacji. To nie prosta rozrywka, ale „najważniejsza ze współczesnych map pozwalających poruszać się w splątanej rzeczywistości ponowoczesnych społeczeństw
i najważniejszy tool-kit, za pomocą którego jednostki sobie z nią radzą”2. Powiązania tej kultury z przemocą są wielorakie i złożone. Różnie rozumiana przemoc często
staje się tematem jej dzieł, a one z kolei, zdaniem niektórych komentatorów, mogą
przemoc wywoływać.
Marek Krajewski pisze wręcz o „kulturze okrucieństwa” – „trendzie, którego istotą
jest moda na prezentowanie przemocy, okrucieństwa, aktów barbarzyństwa, zbrodni, bestialstwa w specyficzny, bo pozbawiony jakiegokolwiek kontekstu moralnego
sposób”3. Treści te „są […] używane przez wspólnotę jako środek dyscyplinujący
jednostki i przestrzegający je przed zachowaniami aspołecznymi czy patologiami”4,
a także „wykorzystywane przez producentów kultury popularnej jako czysto estetyczny, ale efektowny ekonomicznie ornament ubarwiający medialny show”5. Przemoc
jest jednocześnie implicite wpisana w działania mediów w stosunku do odbiorców
określonych przekazów: okrucieństwo, eksploatacja i bezwzględność są produktywne, a przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być – jak wykazuje Krajewski w odniesieniu do telewizji – „z jednej strony obiektywne prawa ekonomiczne […], a z drugiej
1

2
3
4
5

Zob. np. H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, tłum. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa 2007; Wybory popkultury. Relacje kultury popularnej z polityką, ideologią
i społeczeństwem, red. K. Kowalczyk, J. Płoszaj, Wrocław 2014 [on-line:] http://issuu.com/stowarzyszenietrickster/docs/wybory_popkultury/5?e=1 [19.03.2015].
M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań 2003, s. 16.
Ibidem, s. 126.
Ibidem.
Ibidem, s. 127.
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społeczny darwinizm konkurencji w obrębie poszczególnych stacji telewizyjnych”6.
Także odbiorcy są okrutni – oglądając produkcje oparte na przemocy, „nie odczuwają
żadnych moralnych oporów”7.
Przemoc w mediach, przemoc mediów i przemoc odbiorców doczekały się wielu
opracowań kulturoznawczych, medioznawczych czy socjologicznych. Zmediatyzowana rzeczywistość dostarcza jednak niemal na bieżąco przykładów zjawisk, które warte
są refleksji. W niniejszym artykule chciałbym skupić się na reakcjach na przemoc,
które odwołują się do dzieł kultury popularnej, wykorzystują elementy ich treści, pozwalają wyjść jakiejś narracji poza świat przedstawiony ku „prawdziwemu życiu”.
Za egzemplifikacje posłużą mi współczesne zjawiska kulturowo-polityczne nawiązujące do dwóch wielkich opowieści kultury popularnej – serii Harry Potter i cyklu Igrzyska śmierci. Wybór jest nieprzypadkowy. Powieści, które zapoczątkowały oba fenomeny,
wielokrotnie na swoich kartach explicite odnoszą się do przemocy. Przede wszystkim
jednak mamy tu do czynienia z dziełami w pewien sposób podwójnie niedocenianymi
czy wręcz wykluczanymi: po pierwsze dlatego że to dzieła kultury popularnej (czyli –
zdaniem części krytyków i badaczy – „niższej”), a po drugie dlatego że są one przeznaczone z założenia dla odbiorców dziecięcych i młodzieżowych – a więc traktowane często
jak kulturowy Kopciuszek8. Jak wykażę w artykule, tego rodzaju zjawiska mogą stać się
współcześnie elementem doniosłych działań o charakterze społecznym i politycznym.
Opowieść pierwsza: „Harry Potter i ludobójstwo
w Darfurze”
Harry Potter to bez wątpienia jeden z największych fenomenów współczesnej kultury
popularnej. Seria książek i filmów przyniosła wielomilionowe wpływy, wywołała wiele
wojen światopoglądowych, przyniosła rynkowi książki dziecięcej „nową nadzieję”, odkrywając potencjał czytelniczy starszych dzieci (9‒12 lat)9. Przemoc była oczywiście jednym
z tematów cyklu. Z jednej strony mowa o przemocy czysto fizycznej, z drugiej – o przemocy symbolicznej, wyrażającej się w pogardzie części bohaterów (zwłaszcza negatywnych) w stosunku do wszelkiego rodzaju inności – reprezentowanej przez mugoli, szlamy,
charłaków, olbrzymy czy skrzaty domowe. Promowana w serii tolerancja – przejawiająca
się choćby w postawie Hermiony, która zakłada Stowarzyszenie Walki o Emancypację
Skrzatów Zniewolonych – stała się z kolei inspiracją dla fanów septologii, którzy podejmują działania na rzecz innych w swym własnym, niemagicznym świecie.
Cathy Leogrande zauważa, że przedstawiciele fandomu skupionego wokół Pottera
to jedni z pierwszych i najbardziej rozpoznawalnych mistrzów opowiadania transme6
7
8
9

Ibidem, s. 163.
Ibidem.
Nawiązuję tu do tytułu znanej, choć nienowej publikacji: Kim jesteś Kopciuszku czyli o problemach
współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży, red. S. Aleksandrzak, Warszawa 1968.
Por. M. Zając, Polski rynek książki dla dzieci i młodzieży. Era Pottera i czas zmian, „Świat książki
dziecięcej”, dodatek do „Poradnika Bibliotekarza”, 2008, nr 9, s. 1.
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dialnego10 – „wielowątkowej i zróżnicowanej historii, która odsłaniana jest na różnych platformach medialnych, przy czym każde medium ma swój oddzielny wkład
w tworzenie i rozwijanie fikcyjnego świata”11. Nie bez znaczenia w tym przypadku
było oczywiście to, że seria o Harrym Potterze pojawiła się w momencie, gdy rozwój
technologii Web 2.0 pozwolił na łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej kontakty między użytkownikami sieci.
Leogrande, argumentując tezę o niebywałej innowacyjności potterowskiego fandomu, przywołuje liczne przykłady, między innymi powstanie w 2007 roku Międzynarodowego Stowarzyszenia Quidditcha czy popularną serię filmów Potter Puppet
Pals autorstwa Neila Cicieregi12. Najbardziej znaczące wydają się jednak działania
drugiej organizacji wspomnianej przez autorkę – The Harry Potter Alliance. Działalność powstałego w 2005 roku ruchu, jak mówi jego założyciel Andrew Slack, ma
się skupiać na „kulturowej akupunkturze”. Pojęcie odwołuje się z jednej strony do
wykorzystywania elementów uniwersum Harry’ego Pottera jako metafor nawiązujących do ważnych problemów współczesnego świata, z drugiej zaś – do konkretnych
działań na rzecz sprawiedliwości czy równości, do „brania spraw we własne ręce”13.
Wszystko ma pozostawać w zgodzie z wymową cyklu Rowling, a sami członkowie
stowarzyszenia powinni wzorować się na swoich ukochanych postaciach. Wśród inicjatyw The Harry Potter Alliance znaleźć można takie przedsięwzięcia, jak zbiórka
setek tysięcy dolarów na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti, działania na rzecz
legalizacji małżeństw jednopłciowych czy walka z globalnym ociepleniem.
Jednym z najgłośniejszych projektów The Harry Potter Alliance była odpowiedź
na łamanie praw człowieka podczas trwającego od 2003 roku konfliktu w Darfurze.
Walki toczące się między arabskimi i niearabskimi mieszkańcami zachodniej części Sudanu są często uznawane za jedną z największych katastrof humanitarnych XXI wieku14. Z krytyką spotyka się postępowanie władz Sudanu, oskarżanych o ludobójstwo
dokonywane na społeczności niearabskiej. Próby uświadamiania społeczności międzynarodowej o wydarzeniach w Darfurze były wielokrotnie podejmowane przy użyciu
internetu i nowych technologii. Warto wspomnieć zwłaszcza o wspólnej inicjatywie
Google i waszyngtońskiego Holocaust Memorial Museum. Jak pisze Konrad Szlendak:
W Google Earth naniesiono na mapę regionu siatkę ikon, reprezentujących zniszczone
wioski, obozy uchodźców i punkty zapalne konfliktu. Klikając na każdą z nich mamy
10

11
12
13

14

Por. C. Leogrande, From the Sorcerer’s Stone to the Magic Quill: Transmedia Storytelling and the
Potterverse [w:] Magic Is Might 2012: Proceedings of the International Conference, red. L. Ciolfi,
G. O’Brien, Sheffield 2013, s. 84.
H. Jenkins, Kultura konwergencji..., s. 260.
Por. C. Leogrande, op. cit., ss. 86‒87.
H. Jenkins, „Cultural acupuncture”. Fan Activism and the Harry Potter Alliance, „Transformative
Works and Cultures”, 2012, vol. 10 [on-line:] http://journal.transformativeworks.org/index.php/
twc/article/view/305/259 [03.01.2015].
Por. np. M. Czerna, Sudan w obliczu nowej klęski humanitarnej, „Le Monde diplomatique” 2009,
nr 4 (38) [on-line:] http://monde-diplomatique.pl/LMD38/index.php?id=15 [22.03.2015].
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możliwość uzyskania statystyk i innych dodatkowych informacji, takich jak wielkość
zniszczeń. Robiąc zbliżenie możemy się zaś naocznie przekonać o skali dokonanych
zbrodni oglądając spalone domy i leje po wybuchach. Jeśli ikonka pokazuje aparat,
udostępnione zostały także zdjęcia z danego miejsca, które możemy obejrzeć natychmiast po kliknięciu.
Wszystkie ikony posiadają także hiperłącza do archiwów na stronie United States Holocaust Memorial Museum, która opisuje historię konfliktu i poszerza wiedzę użytkowników na [ten] temat […]15.

Także dla The Harry Potter Alliance Internet stał się główną przestrzenią działań. Wraz z portalem The Leaky Cauldron stowarzyszenie zorganizowało w lipcu
2007 roku specjalny podcast16 zatytułowany Becoming Dumbledore’s Army: Harry Potter Fans for Darfur – miał on przyciągać średnio przynajmniej 100 tys. użytkowników
dziennie17. Fani Pottera byli namawiani do kontaktowania się w sprawie ludobójstwa
w Darfurze z przedstawicielami rządu, publikowania zdjęć i filmów mających zwiększyć świadomość problemu czy zbierania pieniędzy na rzecz organizacji Civilian Protection, która zajmuje się między innymi darfurskimi kobietami18. Wkrótce działania The Harry Potter Alliance poszerzyły się o współpracę z organizacją STAND
(The Student Led Movement to End Mass Atrocities).
Rezultaty całej kampanii okazały się imponujące: członkowie stowarzyszenia
przekazali na rzecz ofiar ponad 10 tys. dolarów, zebrali 7,5 tys. podpisów pod petycją
do Rady Bezpieczeństwa ONZ o ukaranie zbrodniarzy wojennych, przesłali ogromną liczbę wiadomości do Baracka Obamy, zwiększyli o 50% łączną liczbę telefonów
na 1-800-GENOCIDE – linię bezpośrednio odsyłającą dzwoniących do ich reprezentantów w Kongresie i informującą ich o bieżącej sytuacji w Darfurze19. Rada Bezpieczeństwa ONZ ostatecznie potępiła sudańskie zbrodnie wojenne w dużej mierze
właśnie dzięki działaniom stowarzyszenia.
W ten sposób „rzeczywista Gwardia Dumbledore’a” ‒ jak chętnie określają
The Harry Potter Alliance jego członkowie, odwołując się oczywiście do serii Rowling ‒ wychodzi od świata zmyślonego ku rzeczywistym problemom, starając się traktować je jako „czarną magię”, z którą można i należy walczyć. Fanowski aktywizm
okazuje się w tym przypadku jednocześnie dowodem na zasadność i niebagatelne
15
16

17
18

19

K. Szlendak, Google Earth pokazuje ludobójstwo w Darfurze [on-line:] http://www.internetstandard.
pl/news/109077/Google.Earth.pokazuje.ludobojstwo.w.Darfurze.html [22.03.2015].
Podcast „to forma internetowej publikacji dźwiękowej lub filmowej, najczęściej w postaci regularnych
odcinków, subskrybowanych przy wykorzystaniu technologii RSS3. Może mieć on postać nieformalnego bloga, profesjonalnej audycji radiowej, kursu językowego albo odcinków historii czytanej przez
lektora”. E. Palka, Podcast jako narzędzie dydaktyczne na platformie OLAT, „E-mentor” 2011, nr 4 (41)
[on-line:] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/41/id/864 [13.01.2015].
Por. Ch. Snyder, Harry Potter as a Political Force, „Politico”, 20.07.2007 [on-line:] http://www.
politico.com/news/stories/0707/5039.html [03.01.2015].
Por. A. Hinck, Theorizing a Public Engagement Keystone. Seeing Fandom's Integral Connection to Civic
Engagement Through the Case of the Harry Potter Alliance, „Transformative Works and Cultures” 2012,
vol. 10 [on-line:] http://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/311 [03.01.2015].
Por. ibidem.
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znaczenie inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe. Warto także zauważyć, że rzeczywistość staje się tu kolejnym medium, za pomocą którego konstruowana jest transmedialna opowieść. Co więcej, członkowie The Harry Potter Alliance sami określają swoje działania mianem „rozdziałów” (chapters), dodając do nich
„tytuły” – nazwy kojarzące się z serią Rowling (na przykład Muggles Spreading Magic).
Mieszanie się rzeczywistości i fikcji nie jest niczym nowym. Jak wykazuje Umberto Eco w kontekście literatury, „niekiedy czytelnik pomyli fantazję z rzeczywistością,
pisze listy do fikcyjnej osoby, a nawet – jak to się zdarzyło wielu zacnym duszom
w związku z Werterem Goethego – popełnia samobójstwo, naśladując bohatera”20.
Całkowicie realny wpływ tekstu literackiego przeznaczonego intencjonalnie dla niedorosłych odbiorców na sytuację społeczno-polityczną wydaje się jednak bezprecedensowy21. Trudno przecenić rolę stowarzyszenia w doprowadzeniu do wzrostu powszechnej świadomości na temat ludobójstwa – przede wszystkim wśród osób, które
w innym przypadku zapewne nigdy by się całą sprawą nie zainteresowały.
Ta pierwsza opowieść o związkach kultury popularnej i przemocy pokazuje, jak
duży wpływ może mieć tekst z jednej strony popularny, a z drugiej – wielokrotnie
krytykowany, traktowany jako twórczość „niższego lotu” i z różnych powodów odrzucany22. Harry Potter, choć wciąż – w dużej mierze dzięki stworzonemu przez Rowling
portalowi Pottermore.com23 – silnie obecny we współczesnej rzeczywistości kulturowej, ustąpił jednak miejsca kolejnym dziełom przeznaczonym dla młodych odbiorców.
Opowieść druga: „Igrzyska śmierci. #DistrictThai”
Od niedawna na stronie internetowej The Harry Potter Alliance można znaleźć banner przekierowujący na stronę akcji Odds In Our Favor. Join the Resistance. Odwołując się do książek i filmów z popularnej serii Igrzyska śmierci, twórcy witryny zauważają, że współczesny świat, tak jak fikcyjne uniwersum, oparty jest na klasowości
i nierównościach ekonomicznych, łączących się z zagadnieniami dotyczącymi rasy,
tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, cielesności czy pochodzenia. Odds in Our
Favor proponuje zatem fanom cyklu, aby dzielili się na portalach społecznościowych
osobistymi doświadczeniami we wskazanym wyżej zakresie. Takie posty opatrywane
są hashtagiem #MyHungerGames, a osoby biorące udział w akcji dołączają do nich
zdjęcia, na których wykonują gest znany z Igrzysk śmierci: wyprostowane i złączone
trzy palce – wskazujący, środkowy i serdeczny – podnoszone do ust i następnie prezentowane na wyciągniętej w górę ręce.
Pojawiający się w książkach Suzanne Collins i spopularyzowany przez ich ekranizacje gest posiada swoją osobną, jak najbardziej realną historię. W uniwersum Igrzysk
20
21
22
23

U. Eco, Historia krain i miejsc legendarnych, tłum. T. Kwiecień, Poznań 2013, s. 438.
Por. H. Jenkins, „Cultural acupuncture”…
Por. np. H. Bloom, Can 35 Million Book Buyers Be Wrong? Yes., „Wall Street Journal”, 07.11.2000.
M. Skowera, Końca nie widać. Transmedialne czary na portalu Pottermore.com [w:] Harry Potter. Fenomen społeczny – zjawisko literackie – ikona popkultury, red. W. Kostecka, M. Skowera, Warszawa 2014.
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śmierci za jego pomocą oddawano hołd zmarłym podczas pogrzebów (tak czyni bohaterka serii, Katniss Everdeen, urządzając symboliczny pochówek zabitej w trakcie
krwawych zmagań Rue), wyrażano podziw i szacunek, a w końcu – także milczący
sprzeciw wobec działań opresyjnej władzy, szczególnie w ostatnim tomie pod tytułem Kosogłos i jego ekranizacji Kosogłos. Część 1 (reż. F. Lawrence, 2014). Gest wyszedł jednak poza świat książek i filmów: kolejnym dystryktem koszmarnego państwa
przyszłości stała się współczesna Tajlandia.
22 maja 2014 roku w Tajlandii miał miejsce zamach stanu – wojsko odsunęło od
władzy premier Yingluck Shinawatrę, przejęło kontrolę nad rządem, rozwiązało organ ustawodawczy i zawiesiło konstytucję państwa. Ograniczono także wolność wypowiedzi i zgromadzeń, zatrzymano liderów opozycji i zaczęto wprowadzać kolejne
restrykcje24. Od samego początku niezadowoleni obywatele informowali o wydarzeniach, używając mediów społecznościowych: zamieszczali na Twitterze czy Instagramie selfies, robione podczas puczu zdjęcia, a także fotografie z akcji protestacyjnych
(na przykład z pikników organizowanych w odpowiedzi na zakaz przeprowadzania
zgromadzeń politycznych liczących więcej niż pięć osób)25.
Wśród tych aktów oporu swoje miejsce znalazł także wspomniany gest z Igrzysk
śmierci: trzy złączone palce stały się niezwykle często używanym symbolem sprzeciwu cywilów wobec dyktatury. Niektórzy protestujący wspominają również, że gest
odnosi się do haseł Rewolucji francuskiej – „wolność”, „równość”, „braterstwo”26.
Splatają się tu zatem trzy rewolucje: pierwsze – fikcyjna, druga – historyczna i trzecia – realna i współczesna. We wszystkich przypadkach mamy także do czynienia
z tą samą „strukturą mediacji” – „nie tylko procesem gromadzenia mas w rzeczywistych przestrzeniach […], ale również procesem wirtualnym, zapośredniczonym”27.
Mieszkańcy Tajlandii, utożsamiając się z uciśnioną ludnością dystryktów z Igrzysk
śmierci, używają wspomnianego gestu podczas antydyktatorskich protestów już od
czerwca 2014 roku, a więc niemal od początku stanu wojennego28. Taka praktyka
jest chwalona przez tajlandzką opozycję i szeroko komentowana w zagranicznych
mediach. W miarę rozwoju sytuacji gest pojawia się coraz częściej: zdjęcia z prezentującymi trzy złączone i wyprostowane palce ludźmi, opatrzone hashtagiem #DistrictThai, obiegają także serwisy społecznościowe.
24

25
26

27
28

Por. K. Somchai, Selfie, „kanapkowe przyjęcia” i „Igrzyska śmierci”: Jak aktywiści rzucili wyzwanie stanowi wojennemu w Tajlandii, tłum. P. Chudzińska, „Global Voices”, 15.12.2014 [on-line:] http://
pl.globalvoicesonline.org/2014/12/selfie-kanapkowe-przyjecia-i-igrzyska-smierci-jak-aktywiscirzucili-wyzwanie-stanowi-wojennemu-w-tajlandii/ [22.03.2015].
Por. ibidem.
Por. N. Tartaglione, Thai Exhibitor Pulls „Mockingjay” As Coup Protesters Resurface Salute. Update,
„Deadline Breaking News Alert”, 20.11.2014 [on-line:] http://deadline.com/2014/11/hungergames-mockingjay-salute-thailand-students-detained-1201289010/ [03.01.2015].
W. J. T. Mitchell, Obraz, przestrzeń, rewolucja. Wszystkie sztuki okupacji, tłum. Ł. Zaremba, „Widok”
2013, nr 3 [on-line:] http://widok.ibl.waw.pl/index.php/one/article/view/102/164 [14.01.2015].
A. Hincks, Thai Protesters’ Use of the Hunger Games 3-Finger Salute as a Form of Resistance and Critique,
„Rhetorically Speaking”, 04.06.2014 [on-line:] http://rhetoric.commarts.wisc.edu/?p=169 [03.01.2015].
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Najgłośniejszym przykładem wykorzystania gestu stało się wydarzenie z listopada
2014 roku – pięciu studentów, ubranych w t-shirty z napisem „Precz z puczem”, zostało aresztowanych po podniesieniu w górę dłoni ze złączonymi palcami na spotkaniu
z przywódcą junty, generałem Prayuthem Chan-Ochą29. Jak podała tajlandzka armia,
protestujący zostali przewiezieni do obozu wojskowego i przesłuchani, jednak nie wysunięto przeciwko nim zarzutów. Dzień później, podczas premiery pierwszej części Kosogłosa, kolejnych trzech studentów zatrzymano za „zakazany gest”, a sam film – w obawie przed planowanymi protestami – został usunięty z repertuarów kin w Bangkoku30.
To wszystko zadecydowało, że znany z Igrzysk śmierci gest stał się ikoną tajlandzkich protestów i sprawiło, że informacje o wydarzeniach w tym kraju przeniknęły
do mainstreamowych mediów. Trudno wyrokować, czy bez powiązania z Igrzyskami
śmierci wiedza na ten temat byłaby tak szeroko rozpowszechniana. Z pewnością jednak nie mielibyśmy do czynienia z tak dużą aktywnością fanowską w Internecie – wizerunki protestujących pojawiają się na wszystkich najpopularniejszych platformach,
od Tumblra po Twitter.
Po sieci krąży także coraz więcej upolitycznionych fan artów, prezentujących na
przykład wspomnianego przywódcę tajlandzkiego wojska w sposób wzorowany na
przedstawieniach dyktatora fikcyjnego Panem, prezydenta Coriolanusa Snowa, które pojawiają się w materiałach promujących filmowe Igrzyska śmierci. Tego rodzaju
praktyki uznaje się zazwyczaj za przejaw tak zwanej kultury remiksu. Remiks – jedno
ze „słów kluczy opisujących cały zespół praktyk w obrębie kultury cyfrowej” zostaje
przedstawione „w popularnej książce Lawrence’a Lessiga […] jako termin o charakterze paradygmatycznym, wręcz określający zręby nowej kultury opartej na przetwarzaniu, którą autor poczytnej i chętnie wykorzystywanej publikacji nazywa »kulturą
do zapisu i odczytu[«] (Read/Write)”31. Anna Nacher twierdzi jednak, że współczesną
cyberkulturę znacznie lepiej opisuje inny termin, „zbliżony znaczeniowo, ale wnoszący w opis kultury opartej na rekombinowaniu, reasamblażu i rekonfiguracji pewne przesunięcia semantyczne”32: mashup. Zważywszy na różnicę między tymi terminami33, wskazującą na wielo- czy współautorstwo mashupów, wydaje się, że drugie
z pojęć trafniej odzwierciedla naturę wymienionych wyżej przykładów twórczości
29

30
31

32
33

Por. A. Moczyróg, Studenci w Tajlandii aresztowani. Wykonali gest znany z filmu „Igrzyska śmierci”
[on-line:] http://www.wiadomosci24.pl/artykul/studenci_w_tajlandii_aresztowani_wykonali_gest
_znany_z_filmu_igrzyska_smierci_318040.html [22.03.2015].
Por. N. Tartaglione, op. cit.
A. Nacher, Remiks i »mashup« – o niełatwym współbrzmieniu dwóch cyberkulturowych metafor, „Przegląd Kulturoznawczy” 2011, nr 1 (9), s. 77. Książka, o której pisze Nacher, to: L. Lessig, Remiks.
Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, tłum. R. Próchniak, Warszawa 2009.
A. Nacher, op. cit., s. 77.
„O ile remiks oznacza podtrzymanie modernistycznej etyki i estetyki autora-podmiotu (przy wielu zastrzeżeniach co do możliwych rekonfiguracji), o tyle mashup stanowi dosyć radykalne przemieszczenie.
Nie tyle nawet za sprawą mitologizowanej nieco aktywności użytkowników i tworzonej przez nich zawartości, ale dlatego że czynniki świata pozaludzkiego odgrywają tutaj znacznie istotniejszą rolę współautorską – mashup nie jest już wynikiem wyłącznie autorskiego gestu pojedynczej osoby […]” – ibidem, s. 87.
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fanowskiej. Trudno bowiem mówić w tym przypadku o tradycyjnie rozumianym
autorstwie – upolityczniona i uspołeczniona twórczość fanowska nie jest w tym przypadku domeną pojedynczego podmiotu, lecz dziełem w pewnym sensie grupowym
– i tworzonym przez grupę, i „należącym” do grupy.
Zarówno wspomniane mashupy, jak i symboliczny gest to swego rodzaju obrazy.
Stąd też cały fenomen jest szczególnie ciekawy w kontekście wymowy samych Igrzysk
śmierci – seria pokazuje uniwersum, w którym potęga medialnych obrazów decyduje
o społecznym pojmowaniu rzeczywistości, jednocześnie tworząc warunkowane różnymi dyskursami narracje wokół konkretnych wydarzeń. Mieszkańcy Tajlandii również pokładają wiarę w moc obrazów – dlatego przejęty przez nich symboliczny gest
i inne nawiązania do Igrzysk śmierci stają się nie tylko narzędziem interpretacji świata,
ale także podstawą do zbudowania narracji o tym świecie; do stworzenia opowieści
o przeżytych wydarzeniach. Stawiając siebie w roli mieszkańców dystryktów, a władze w roli znanych z serii przedstawicieli tyrańskiej dyktatury, protestujący wyraźnie
pokazują, kto w tej historii jest pozytywnym, a kto negatywnym bohaterem.
Podsumowanie
Przykładów podobnych działań, łączących „wielką” i „małą” politykę, przemoc i kulturę popularną, można wskazać oczywiście więcej – przywołajmy choćby wykorzystanie przez ruch Occupy Wall Street popularnych dzięki V jak Vendetta masek Guya
Fawkesa34 czy znanego z Gry o tron hasła „Winter is coming”35. W niedawnym wykładzie na Emory University w Atlancie Henry Jenkins stwierdził, że młodzi ludzie zyskują słownictwo do artykułowania swoich przemyśleń na tematy polityczne właśnie
dzięki kulturze popularnej, a granica między fanami a aktywistami staje się zasadniczo nieostra36. Trudno chyba nie przyznać mu racji, patrząc na omówione zjawiska.
Działania The Harry Potter Alliance i mieszkańców Tajlandii wpisują się zresztą w założenia zaproponowanej przez Jenkinsa koncepcji kultury konwergencji37.
34
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W. J. T. Mitchell uznaje Guya Fawkesa za „wyjątkowo niezręczną i nietrafioną ikonę rewolucji,
która zrezygnowała z przemocy” – por. W. J. T. Mitchell, op. cit.
Por. A. Young, Henry Jenkins returns to Atlanta, speaks on pop culture and politics, „Creative Loafing Atlanta”, 17.11.2014 [on-line:] http://clatl.com/freshloaf/archives/2014/11/17/henry-jenkinsreturns-to-atlanta-speaks-on-pop-culture-and-politics [03.01.2015].
Por. ibidem.
Por. H. Jenkins, Kultura konwergencji..., s. 256. Koncepcja Jenkinsa, początkowo traktowana często bezkrytycznie – jako doskonała formuła opisu współczesnej kultury – dość szybko stała się
przedmiotem licznych prac, które weryfikowały niektóre fundamentalne tezy tej teorii. Tego rodzaju artykuły zostały zamieszczone np. w specjalnym, podwójnym numerze czasopisma „Cultural
Studies”, który został zatytułowany Rethinking Convergence/Culture. Rozważania dotyczyły m.in.
aktualności rozpoznań Jenkinsa, ich związków socjologią, ekonomią i polityką, związków na linii
autor – publiczność czy powiązań kultury konwergencji i feminizmu. Por. J. Hay, N. Couldry,
Rethinking Convergence/Culture. An Introduction, „Cultural Studies” 2011, vol. 25, issue 4‒5 oraz
pozostałe artykuły opublikowane w tym numerze. Sam Jenkins odniósł się do tych zarzutów w artykule Rethinking „Rethinking Convergence/Culture”, zwracając uwagę na to, że po latach kultura
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W omówionych praktykach uwidacznia się właściwa dla tej kultury zapośredniczona w Internecie i serwisach społecznościowych aktywność fanów skupionych wokół
określonych dzieł kultury popularnej. Co ważne, nie mamy w tym przypadku do
czynienia jedynie z tworzeniem własnych wersji czy rozszerzeń opowieści bądź innego rodzaju formami przerabiania tekstów kultury, lecz przede wszystkim z aktami
o znaczeniu społecznym i politycznym. Podstawowa narracja nie służy bowiem praktykom o charakterze artystycznym czy rozrywkowym, lecz działaniom o realnym,
wykraczającym poza fikcję znaczeniu. Przywołane fenomeny świadczą o tym, że – jak
pisze Krajewski – kultura popularna,
zmarginalizowany i lekceważony fenomen nowoczesności, stała się, w ponowoczesnym
świecie, nie tylko wszechobecna […], ale też uległa transformacji, z jednej strony w rodzaj
filtra, poprzez który rzeczywistość jest przez nas oglądana i doświadczana, z drugiej zaś
w podstawowe narzędzie, za pomocą którego potykamy [sic! – M. S.] się ze światem38.

Tym samym teksty kultury popularnej – marginalizowane, uznawane za błahe
i niepoważne – prowadzą do społecznego zaangażowania i walki z przemocą, służą
wyrażaniu oporu. Pochodzące z nich znaki, zachowując związek z pierwotnym kontekstem, zyskują nowe znaczenia i służą do orientowania się w złożonej rzeczywistości społeczno-politycznej. Oczywiście nie sposób zapomnieć o problematycznych
działaniach samych korporacji medialnych, które zadecydowały o popularności takich, a nie innych opowieści. Stąd też należy krytycznie podchodzić do idealistycznej
z gruntu wizji fanowskich działań koncentrujących się na walce z przemocą – te
praktyki bowiem są wplątane w sieć nie zawsze jednoznacznych powiązań wielkiego
biznesu i odbiorców treści medialnych. Jednocześnie członkowie The Harry Potter
Alliance i mieszkańcy Tajlandii, zanurzeni w kulturze popularnej, w pewien sposób
przechwytują opowieści tej kultury: czynią je „swoimi” i wykorzystują do swoich celów. Ta współczesna forma „partyzantki semiologicznej” (oczywiście różniąca się od
wersji zaproponowanej przed laty przez Umberto Eco39) wydaje się coraz częstszym
i bardziej znaczącym elementem charakteryzującym dzisiejszą kulturę zakorzenioną
w dziełach popularnych, ale właśnie przez to szczególnie ważnych.

38
39

konwergencji i partycypacji nie tyle się zestarzała, ile uległa pewnym przesunięciom. Co istotne,
przesunięcia te okazały się powiązane z kwestiami uznanymi za krytyków za problematyczne: z partycypacją w wymiarze kulturowym i politycznym, z wyzwaniami niesionymi przez wykorzystywanie
nowych mediów do wspierania demokracji czy ze sposobami, w jakie instytucjonalne struktury
władzy wciąż wywierają wpływ na kulturę. Por. H. Jenkins, Rethinking „Rethinking Convergence/
Culture”, „Cultural Studies” 2014, vol. 28, issue 2. Zdając sobie sprawę z niedoskonałości koncepcji
Jenkinsa, postanawiam jednak zastosować ją w swoich rozważaniach. Sądzę, że mimo wielokrotnie
podnoszonej kwestii „przestarzałości” tej teorii, pewne jej elementy wciąż wydają się wartościowe –
zwłaszcza w kontekście związków między kulturą popularną i rzeczywistością.
M. Krajewski, op. cit., s. 7.
Zob. U. Eco, Partyzantka semiologiczna, tłum. J. Ugniewska [w:] idem, Semiologia życia codziennego, tłum. J. Ugniewska, P. Salwa, Warszawa 1996.
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Summary
„Harry Potter”, „The Hunger Games” and Reality.
Two Stories about Popular Culture and Violence
The article discusses two contemporary popular culture phenomena: The Harry Potter
Alliance’s action for civil victims of the conflict in Darfur and adopting the three-finger
salute from The Hunger Games by the anti-junta protesters in Thailand. Using these
examples, the author demonstrates how popular culture narratives become tools for
interpreting reality and patterns of behaviour. The analysis is conducted mainly with
application of the elements of the Henry Jenkins’s conception of convergence culture.
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Cyberbullying.
Język jako narzędzie przemocy
Uniwersytet Śląski

Wprowadzenie
Przełom XX i XXI wieku to okres wielkich zmian w obrębie szeroko rozumianej
techniki. Dynamiczny postęp zapoczątkował wiele zmian w gospodarce, głównie
w przemyśle, a tym samym i w życiu społecznym. Świat zaczęto definiować jako
globalną wioskę, a jednym z czynników przyspieszających ten proces był rozwój
technologii teleinformacyjnych i telekomunikacyjnych. Dla społeczeństwa ogromną wartość zyskały właśnie wiedza i informacja, dlatego pojawiły się takie terminy
jak: społeczeństwo informacyjne, biznes elektroniczny czy gospodarka oparta na wiedzy1. Sposób funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie uległ przemianie.
Technika wpłynęła znacząco na codzienne życie jednostek, którego nieodłącznym
elementem stały się telefony komórkowe czy komputery podłączone do globalnej
sieci. Te narzędzia towarzyszą społeczeństwu na każdym kroku: w pracy, edukacji czy
rozrywce. Internet zrewolucjonizował niemal wszystkie dziedziny życia społecznego,
„stał się medium otwierającym drzwi do świata”2.
Internet jako medium
Jedną z funkcji Internetu – oprócz funkcji informacyjnej, terapeutycznej i eskapistycznej
– jest funkcja interakcyjna3 i to ona będzie w przedstawionym opracowaniu niezwykle
istotna. W dziedzinie kontaktów międzyludzkich na polu cyfrowej technologii dokonała się prawdziwa rewolucja, bowiem sieć zminimalizowała dystans między interlokuto1

2

3

Por. A. Kwasek, Początek XXI wieku w kontekście nowych technologii i zjawisk społeczno-gospodarczych, „Sztuka zarządzania”, 2014, nr 55, [on-line:] http://www.wsz-pou.edu.pl/magazyn/?strona=mag_kwasek62&nr=62&p=, [10.12.2014].
Z. Majchrzyk, Realna i wirtualna rzeczywistość [w:] Z. Majchrzyk, J. F. Terelak, Agresja wirtualna vs
realna: poglądy i badania, Białystok 2011, ss. 26‒27.
Por. I. Loewe, Internet i jego zasoby w polskich badaniach lingwistycznych. Rekonesans, [w:] Język w mediach. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe, Katowice 2012, s. 269; H. Noga, Socjalizacyjno-wychowawcze
aspekty Intenetu [w:] Przemoc. Konteksty społeczno-kulturowe, t. 2, red. W. Walc, Rzeszów 2007, s. 151.
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rami, przełamując bariery terytorialne. Podobne cechy ma kontakt telefoniczny, jednak
Internet daje znacznie więcej możliwości. W wirtualnej przestrzeni ludzie mogą nie tylko porozumiewać się ze sobą, nie zważając na miejsce przebywania i czas, ale również
zobaczyć się wzajemnie na ekranach swoich komputerów w czasie rzeczywistym. Anna
Andrzejewska nazywa to zjawisko „nową erą w dziedzinie komunikowania”4, a swoje
stanowisko uzasadnia tym, że we współczesnym świecie funkcjonowanie bez Internetu wydaje się już niemożliwe. Ułatwił on bowiem i usprawnił zasadniczo komunikację
dzięki takim formom kontaktu jak na przykład e-mail, komunikatory internetowe, telekonferencje, fora, czaty czy internetowe rozmowy telefoniczne. Przejmując funkcje
innych przekaźników (między innymi telefonu, faksu, radia, gazety i telewizji)5, jednocześnie stworzył wiele nowych możliwości poznawczych i komunikacyjnych. Głęboka
zmiana zaszła przede wszystkim w relacjach nadawczo-odbiorczych. Kontakt nadawcy
z adresatem jest w tradycyjnych mediach najczęściej jednostronny. Są jednak wyjątki
– odstępstwa od tej reguły stanowią na przykład rozmowa telefoniczna dziennikarza
radiowego ze słuchaczem na antenie lub listy czytelników publikowane na łamach czasopisma. W każdej z tych sytuacji udział odbiorcy w procesie komunikacji jest fragmentaryczny, okazyjny i rozciągnięty w czasie. Inaczej rzecz ma się w przypadku Internetu.
Jako nowe, interaktywne medium, sieć umożliwia odbiorcy czynne, pełne i natychmiastowe6 zaangażowanie się w proces komunikacyjny7. Każdy internauta ma prawo wyrazić
swoje zdanie, wykorzystując do tego rozmaite narzędzia, które oferuje Internet. Zyskując prawo do swobodnego współtworzenia treści dostępnych w sieci, staje się jednocześnie nadawcą, a komunikacja z jednostronnej przekształca się we wzajemną8. Nowością
jest w tej sytuacji także szansa wzajemnego kontaktowania się odbiorców, co wyraża się
między innymi w dialogu internautów, który przybiera postać komentarzy lub postów
pod wybranym artykułem na danej stronie internetowej. O aktywności odbiorcy świadczy również nielinearność i elastyczność całego procesu. Internauta ma nieograniczone
prawo wyboru treści oglądanych w sieci w danym momencie, dokonuje zatem swoistej
selekcji informacji, co nie było możliwe w przypadku prasy, radia czy telewizji. Zmiana
stacji czy kanału jest bowiem bardzo ograniczonym wyborem treści.
Zarysowane tu ogólnie cechy Internetu jako medium pozwalają nazwać ten przekaźnik mianem hipermedium. Powyższy szkic nie jest oczywiście wyczerpaniem tematu, lecz jedynie zasygnalizowaniem jego najważniejszych aspektów. Służy jako tło
istotne dla zrozumienia pewnych społecznych i językowych zjawisk dokonujących się
w cyberprzestrzeni.
4
5
6
7

8

A. Andrzejewska, Rola forów internetowych w życiu dzieci i młodzieży [w:] Komunikacja w cyberświecie, red. S. Bębas, J. Plis, J. Bednarek, Radom 2012, s. 293.
Por. Z. Majchrzyk, op. cit., ss. 26‒27.
Mam tu na myśli wszelkie konwersacje prowadzone w czasie rzeczywistym.
Por. J. Pyżalski, Agresja w materiałach publikowanych w Internecie przez użytkowników – flirt tradycyjnych i nowych mediów [w:] Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym – teoria i rzeczywistość, red. J. Drozdowicz, M. Bernasiewicz, Kraków 2010, s. 362.
Por. Z. Majchrzyk, op. cit., ss. 26‒27.
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Przemoc w Internecie
Sieć, oprócz wielu opisanych wcześniej zalet, ma także swoje ciemne strony9. Korzystanie
z Internetu może przynieść użytkownikom tyle samo korzyści, co niebezpieczeństw10.
Jednym z negatywnych aspektów użytkowania sieci jest przemoc. Jarosław Rudniański
przemocą nazywa ogólnie „relacje między ludźmi polegające na użyciu przeważającej siły”11. W przypadku cyberprzestrzeni pojęcie to wymaga jednak redefinicji. Badacze zajmujący się zagadnieniem agresji w sieci12 proponują stosowanie terminu cyberbullying.
Prefiks cyber- oznacza tu „elektroniczny”, „komputerowy”. Angielskie słowo bully tłumaczone jest jako znęcanie się nad słabszym, nękanie i brutalność13. Omawiane pojęcie
nie ma jednoznacznego przekładu na język polski. Próbowano wprowadzić nazwę „cyberprzemoc”, jednak termin cyberbullying okazał się bardziej ekspansywny.
Mianem cyberbullying określa się krzywdzenie innych osób przez prześladowanie,
wyszydzanie czy oczernianie z wykorzystaniem nowych mediów, przede wszystkim
Internetu14. Wszystkie takie zjawiska są celowe, intencjonalne i otwarte15. Jako przykłady cyberprzemocy można wymienić takie zachowania jak: przesyłanie danej osobie poniżających ją komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu,
forum lub komunikatorów internetowych, publikowanie na blogu czy specjalnie do
tego stworzonej stronie internetowej tekstów, nagrań albo zdjęć kompromitujących
ofiarę, a także przesłanie komuś wirusa16. Rodzajów agresji w sieci jest wiele, jednak
w tym miejscu interesować mnie będą jedynie werbalne akty przemocy.
Język jako narzędzie przemocy
Aby szczegółowo przyjrzeć się językowym formom agresji, poddałam analizie
4998 postów internautów (549 stron formatu A4). Materiał badawczy zebrałam
w ciągu czterech tygodni. Badanie objęło komentarze pojawiające się od godziny 16.00
do 20.00 na portalu Onet.pl podczas czterech weekendów (22.11–14.12.2014 r.).
Wzięłam pod uwagę taki przedział czasowy oraz jedynie soboty i niedziele, bowiem
9
10

11
12
13
14

15
16

Por. Z. Majchrzyk, op. cit., s. 27.
Więcej: K. Grabianowska, Zagrożenia w Internecie [w:] Język – komunikacja – media – edukacja,
red. B. Siemieniecki, T. Lwowicki, Toruń 2010, s. 218; K. Knol K, Świat bez zasad? – normatywność
online [w:] Cyberbullying. Zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie, red. J. Pyżalski, Łódź 2012, s. 151.
J. Rudniański, Klasyfikacja, źródła i ocena przemocy w stosunkach międzyludzkich [w:] Przemoc w życiu codziennym, red. B. Hołyst, Warszawa 1997, s. 5.
Są to m.in. Jacek Pyżalski, Zdzisław Majchrzyk, Sylwester Bębas, Patricia Wallace.
S. Bębas, Patologie społeczne w sieci, Toruń 2013, s. 51; Z. Majchrzyk, op. cit., ss. 25, 28‒29.
Por. J. Pyżalski, Cyberbullying – stare wino w nowej butelce? [w:] Audiowizualność, cyberprzestrzeń,
hipertekstualność. Ponowoczesne konteksty edukacji, red. L. Jakubowska-Malicka, A. Kobylarek,
M. Pryszmont-Ciesielska, Wrocław 2009, s. 185; A. Maciążek, Globalizacja przemocy jako problem
społeczny XXI wieku [w:] Portrety przemocy: filozofia – społeczeństwo – kultura, red. M. Baczewska,
Lublin 2008, s. 74.
Por. K. Knol, Świat bez zasad? – normatywność…, s. 151.
Por.ibidem, ss. 151‒155; S. Bębas, Patologie społeczne… , ss. 55‒58.
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aktywność internautów wydaje się wtedy największa. Analizowane posty każdorazowo dotyczyły forum artykułu promowanego jako „główny” w danym dniu w podanych wcześniej godzinach.
Badane na portalu Onet.pl grupy dyskusyjne to fora komentarzowe. Oznacza
to, że uczestnicy w swoich wypowiedziach odnoszą się do artykułu, którego dany
wątek bezpośrednio dotyczy17. Jednocześnie jest to forum anonimowe. Udział w dyskusji nie wymaga rejestracji ani podawania swoich danych osobowych. Uczestnicy
podpisują się pseudonimami, tak zwanymi nickami. Według regulaminu strony założeniem forum jest „nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami w celu wymiany poglądów i informacji”18. Każdy internauta wypowiadający się w ramach danej grupy dyskusyjnej oświadcza, iż zapoznał
się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Tym samym zobowiązuje się do
przestrzegania netykiety, czyli swoistego zbioru zasad odpowiedniego zachowania
w sieci19. Regulamin serwisu Onet.pl dokładnie precyzuje niedozwolone działania ‒ są to między innymi szeroko pojęta dyskryminacja, używanie wulgaryzmów
i zamieszczanie treści obrażających innych internautów20. Mimo stosowania przez
Onet.pl filtrów automatycznie usuwających post zawierający wulgaryzm, niedozwolone treści pojawiają się na stronie. Wystarczy bowiem, że zapis przekleństwa zostanie
zmodyfikowany (na przykład przez zastąpienie jednej z liter kropką czy oddzielenie
każdej litery spacją) a program nie będzie w stanie go rozpoznać21. Również działalność moderatorów i administratorów forum wydaje się mocno ograniczona wobec
żywiołu językowego rozpowszechniającego się na tak szeroką skalę.
Wśród 4998 komentarzy 1415 (28%) z nich to posty noszące znamiona przemocy i zachowań agresywnych. Podzieliłam badane posty pod względem adresata
obraźliwej wypowiedzi:
• Teksty skierowane do innego użytkownika wypowiadającego się na forum,
• Teksty skierowane do wszystkich użytkowników wypowiadających się na forum,
• Teksty obrażające osobę/osoby, o których mowa w artykule,
• Teksty obrażające daną grupę społeczną,
• Teksty obrażające redaktora/redaktorkę/portal informacyjny.
Proporcje częstotliwości występowania danych typów były uzależnione od treści artykułu, dlatego szczegółowe dane przy stosunkowo krótkim czasie prowadzenia badania nie są miarodajne, a podanie ich tu mogłoby być mylące.

17
18
19
20
21

Por. A. Andrzejewska, Rola forów internetowych…, s. 299.
Regulamin portalu Onet.pl [on-line:] http://ocdn.eu/files/pulscms/N2Q7MDA_/af1811ad19ee020642c2d19dd5aa5086.pdf [10.12.2014].
Por. K. Knol, Świat bez zasad? – normatywność…, s. 161.
Regulamin portalu Onet.pl…
M. Peisert, Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii, Wrocław 2004, s. 178.
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Stwierdzić można jednak, że wszystkie posty noszące znamiona przemocy przybierają jedną z trzech form:
• pojedynczej wypowiedzi – kiedy już pierwszy post danego internauty jest atakiem
na innych ‒ osoba, która złośliwie i celowo prowokuje innych do kłótni nazywana
jest trollem22;
• riposty – kiedy użytkownik agresywnie odpowiada na, nie zawsze obraźliwą, wypowiedź innego użytkownika;
• kłótni – chodzi tu o dyskusję, w której zamiast merytorycznych argumentów pojawiają się ostre docinki osobiste; zjawisko to określane jest mianem flaming lub
flame war, co tłumaczy się jako „wojna na obelgi”23.
Żadna z wyżej wymienionych form nie ma ustalonego schematu językowego, przemoc realizowana jest w postach na wiele sposobów. Badane komentarze są pod tym
względem bogate i różnorodne, istnieją jednak pewne podobieństwa między niektórymi z nich. Większość można pogrupować jako bezpośrednie lub pośrednie akty
językowej przemocy. Typologia aktów jawnych jest w tym przypadku stosunkowo
klarowna, dość łatwo można bowiem przeprowadzić granicę. W każdym przypadku
jest to obelga, różnica polega jedynie na sposobie, w jakim się ona wyraża. Adresaci
badanych komentarzy zostali porównani między innymi do:
• osoby niedorozwiniętej, ograniczonej umysłowo – np. „głupek”, „debil”, „idiota”,
„kretyn”;
• zwierzęcia – np. „ropuch”, „ropucha”, „pawian”, „pijawka”, „borsuk”, „osioł”,
„baran”, „leming”;
• przedmiotu – np. „tłuk”, „stary piernik”, „śmieć”, „kasztan”, „cymbał”, „mumia”,
„niereformowalny beton”;
• przedstawiciela pewnej grupy społecznej z perspektywy innej grupy – np. „gimbus”, „moherowy beret”, „komuch”, „katolicki przygłup”, „Polaczek”.
Przyrównanie kogoś do osoby chorej nie budzi wątpliwości co do intencji nadawcy, który wprost pokazuje odbiorcy swoją wyższość, stawiając go w złym świetle.
Odniesienie do zwierząt często jest motywowane negatywną cechą, która się z danym
gatunkiem kojarzy: „ropuchem”/„ropuchą” została nazwana osoba, którą nadawca
uważa za brzydką, „pijawka” to ktoś, kto bogaci się cudzym kosztem, „osioł” to człowiek uparty, „borsuk” ‒ ponury i skryty. „Lemingiem” internauci nazywają osobę,
która łatwo zmienia poglądy, wiele informacji przyjmuje bez zastanowienia, łatwo
ulega wpływom. Podobna zasada działa przy porównaniu kogoś z przedmiotem, na
przykład „beton” to osoba, która uparcie trzyma się swojego zdania. Obelgi pojawiające się w obrębie czwartej grupy są wyrażeniem pogardy dla członka danej społeczności, np. „gimbus” to obraźliwe określenie gimnazjalisty przez inną grupę społeczną. W analizowanych komentarzach internauci nazywają w ten sposób także osobę,
która jest według nich niedojrzała lub ma zasadnicze braki w wiedzy:
22
23

Por. K. Knol, Świat bez zasad? – normatywność…, s. 153; A. Andrzejewska, Rola forów internetowych…, s. 303.
Por. S. Bębas, Patologie społeczne… , ss. 55‒56.
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~jo do ~kasia2007: masz między 30 a 40 lat a wypowiadasz się jak gimbus!24
~1 do ~Inżynier lotniczy ale nie od Macierewicza :-D: Weź się gimbusie odmóżdżony
poucz trochę fizyki a dopiero potem bełkocz o tym co może być zniszczone i w jakich
okolicznościach [...].

Inną grupą, wokół której możliwe jest przeprowadzenie jasnych granic są obraźliwe określenia krytykujące poglądy polityczne odbiorcy, na przykład „mściwe kaczorki”, „lemingi POlakie”, „kaczyści”, „PEŁOwskie pajace”. W pierwszym przykładzie
aluzja do nazwiska jednego z polityków oraz zdrobnienie podszyte ironią mają na
celu umniejszenie wartości ludzi wyznających dane idee polityczne. Podobną funkcję
w drugim obraźliwym określeniu pełni wyróżniony w sformułowaniu skrót nazwy
partii. Dalsze przykłady można interpretować w analogiczny sposób.
Kolejne jawne strategie stosowane przez internautów w celu poniżenia innych nie
tworzą już tak systematycznych zbiorów. Nie są to już bowiem jedno- lub dwuwyrazowe obelgi, ale dłuższe, opisowe komunikaty. Wyodrębniłam tu dwie grupy:
1. obraźliwa ocena, krytyka,
~zet do ~Logos: piszesz o ludziach niezaradnych jako o dzikich zwierzętach, obrażasz
własną matkę, jesteś nikim. zero, tylko o tym nie wiesz i nigdy nie dotrze do ciebie ta
oczywista prawda. w tym zakresie masz organiczne ograniczenia:)
~anty-k do ~bisnesmen: To jak nic nie robisz , to przynajmniej wez do reki slownik jezyka polskiego i naucz sie jak sie pisze „ktory”. Bo napewno nie przez u ! Co za wiocha!
~GHJ do ~Recydywa: tyś naprawdę recydywa ? ? ? -- w PODWÓJNEJ lewatywie
ze szczawiu i mirabelek ? ? ?--- mózg wypłukany do ostatka ? ? ? ZERO SZARYCH
KOMÓREK? ?
~er : Jaka ta tłusta W*** JEST.

2. podważenie zdania innej osoby w obraźliwy sposób z pominięciem merytorycznych argumentów,
~Żeglarz do ~wiem: Chrzanisz; to WY gadacie jakieś bzdury o brzozie, aby odwrócić
uwagę od tego lądowania we mgle.
~Ajek do ~Inżynier lotniczy ale nie od Macierewicza :-D:
Brzoza twarda? Poniał? Życzeniowo bredzisz.
~leo do liberal550: Urojenia już masz jak po samogonie.

24

We wszystkich przytoczonych postach zachowuję oryginalną pisownię i interpunkcję.
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~ja do ~Inżynier lotniczy ale nie od Macierewicza :-D: ALe pan p*** panie-walnij pan
blacha duraluminiowa z wielka predkoscia o brzoze i zobaczysz, ze sie pozagina a nie
rozpadnie na kawalki ale jak nastapi wybuch to napewno sie pozleci na kawalki-proste
jak drut !!!!!! [podkr. ‒ B. M.]

We wszystkich wyodrębnionych grupach pojawiają się także celowo zmodyfikowane
wulgaryzmy, o czym pisałam już wcześniej.
Obraźliwe dla odbiorcy mogą być nie tylko jawne akty obelgi czy wulgaryzmy.
Najwięcej problemów interpretacyjnych sprawiają komunikaty, w których agresja
jest zawoalowana. Nie zawsze nadawca ujawnia swoje wrogie intencje wprost. Takie
komunikaty mają często złożoną formę i nietypowy dla przemocy językowej charakter. Odczytanie ich intencji zależy bowiem od sytuacji komunikacyjnej. Nadawca
może obrazić interlokutora w sposób pośredni, stosując presupozycje oraz komunikaty ironiczne. Są to wyszukane strategie wymagające od nadawcy większego wysiłku
językowego. Presupozycja polega na zawarciu istotnej części treści w semantycznym
tle wypowiedzi25. Jednocześnie są to akty uniemożliwiające odbiorcy ich zanegowanie. W badanych postach presupozycje są częstym zjawiskiem:
~nie wiesniak do ~kierowca: bo tak ci powiedział tato ,gdy był przez chwilkę trzeźwy
~J-23 do ~lhv: Nie pij już więcej.
~złośliwiec do ~kasia2007: Znaczy uważasz że to wina pani doktor Eris że jesteś uczulona na jakiś składnik jej kremów i że powinna z tobą skonsultować ich skład? Tak poza
tym to dobrze się czujesz?
~x7 do ~Inżynier lotniczy ale nie od Macierewicza :-D: odpowiedz na proste pytanie:
Czy jestes wiekszym chamem, czy wiekszym durniem?
~adam do ~ergosum: Najbardziej Polskę wykończyli twoi przyjaciele komuniści, którzy
rządzili nią przez 44 lata. Strach pomyśleć, jak dziś wyglądałaby Polska komunistyczna

W podanych wyżej przykładach ~nie wiesniak w swojej wypowiedzi sugeruje, że ~kierowca pochodzi z patologicznej rodziny i ślepo wierzy we wszystko, co usłyszy od
ojca. ~J - 23 uważa, że użytkownik ~lhv, pisząc komentarze, jest pod wpływem alkoholu, dlatego jego wypowiedzi nie są wiarygodne. Internauta posługujący się pseudonimem ~złośliwiec w swojej wypowiedzi chce pokazać niedorzeczność sądów wyrażanych przez forumowiczkę ~kasia2007. Użytkownik ~x7 presuponuje, że ~Inżynier
lotniczy ale nie od Macierewicza :-D jest zarówno chamem, jak i durniem, ale nie
wyraża tego wprost, nadając obeldze formę pytania. Internauta o nicku ~adam, używając sformułowania „twoi przyjaciele komuniści” w wypowiedzi do forumowicza
~ergosum, sugeruje, że jego interlokutor również jest komunistą, co w całej wypowiedzi ma negatywny wydźwięk.
25

Por. M. Majewska, Akty deprecjonujące siebie i innych. Studium pragmalingwistyczne, Kraków 2005, s. 80.
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Drugą pośrednią strategią obrażania innych jest w analizowanym materiale ironia. W Słowniku języka polskiego termin ten wyjaśnia się jako „ukrytą drwinę, utajone
szyderstwo”26. Maria Peisert precyzuje, iż współcześnie przez ironię rozumie się „zamaskowaną kpinę, drwinę zawartą w pozornej aprobacie, lekki sarkazm ujęty w wypowiedź, której zamierzony sens jest odwrotnością dosłownego znaczenia słów”27.
W analizowanym materiale komunikaty ironiczne są dość powszechne:
~bando: Panowie „eksperci” !
Musze wam tylko uzmysłowić,że drzewo na dwa rodzaje wytrzymałości na ścinanie : podłużna i poprzeczna. Jak chcesz rąbać drzewo to rąbiesz kloc wzdłuz
słojów a nie w poprzek. Skrzydło uderzyło w brzoze właśnie poprzecznie.
Wystarczy ? Reszta jest w literaturze technicznej ...
~Jaobok do ~fsdfds: dla ciebie do mózgu by sie przydała znaffco...
~karburatorek do ~tfhgc: > olej wymieniałem co 30.000 tyś km< No to faktycznie genialne auto, skoro wymieniałeś olej co trzydzieści MILIONÓW kilometrów. Geniuszu
matematyczny. Z polskiego też pała - od kiedy to mamy słowo TYŚĘCY???
~Logos do ~thinkthank: oj ty, ty mały psychologu. [podkr. ‒ B.M]

W podanych przykładach najbardziej czytelnymi znakami ironii są: słowo „eksperci”
ujęte w cudzysłów oraz wyraz „znaffco”. Taka postać graficzna określenia wskazuje
na ich zupełnie odwrotny sens. Forumowicz ~bando nie uważa innych użytkowników za ekspertów, wręcz przeciwnie, traktuje ich jak ludzi, którzy absolutnie nie
mają pojęcia o wydarzeniu opisywanym w jednym z artykułów. Stawiając innych
w złym świetle, sam jednocześnie wchodzi w rolę specjalisty – na co wskazuje dalsza
treść jego wypowiedzi. Podobnie ~Jaobok nie uważa użytkownika ~fsdfds za znawcę
w danej dziedzinie, dlatego zastosował zmodyfikowaną wersję tego leksemu. W wypowiedzi internauty ~karburatorek nazwanie swojego interlokutora „geniuszem matematycznym” nastąpiło po wytknięciu mu błędu w rachunkowym zapisie, który
diametralnie zmienia jego sens. Nadawca najprawdopodobniej uznał, że jego odbiorca nie potrafi liczyć i podsumował swoją wypowiedź w ironiczny sposób. W poście forumowicza ~Logos ironia wyraża się w traktowaniu internauty ~thinkthank jak
dziecka oraz uznanie wcześniejszych jego wypowiedzi raczej za dziecięcą zabawę „małego psychologa”, aniżeli sądy pełnoprawnego uczestnika dyskusji. Nie we wszystkich
komentarzach ironia jest manifestowana w sposób graficzny, dlatego jej odczytanie
nie zawsze jest dla odbiorcy całkiem oczywiste. Wymaga to bowiem od niego swoistej
podejrzliwości co do intencji nadawcy28.
26
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Słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2014, s. 281.
M. Peisert, Formy i funkcje agresji werbalnej…, s. 132.
Por. M. Peisert, Formy i funkcje agresji werbalnej…, s. 134.
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Wszystkie analizowane pod kątem przemocy językowej komentarze mają na celu
deprecjację odbiorcy. Nadawca, prowadząc werbalną wojnę, używa obelg, obraźliwej krytyki, presupozycji oraz ironii, by przedstawić interlokutora w złym świetle,
poniżyć go i tym samym umniejszyć jego wartość. Jest to niewątpliwie działanie
krzywdzące dla innych. Osoby doświadczające tego typu przemocy mogą czuć się poszkodowane, a nawet – przy powtarzających się tego typu komunikatach pod swoim
adresem – prześladowane. Niewinne więc z pozoru wypowiedzi wyrządzają atakowanym internautom wielką szkodę. Takim zachowaniom zdecydowanie sprzyja anonimowość w badanych grupach dyskusyjnych. Użytkownicy czują się dużo swobodniej
i bezpieczniej przed ekranem komputera w porównaniu z rozmową w realnym świecie29. Nie obawiają się konsekwencji za wypowiedziane słowa, dlatego wyzbywają się
wszelkich zahamowań30. Sylwester Bębas nazywa to zjawisko efektem kabiny pilota.
Siedząc przed ekranem komputera, internauta nie jest świadkiem szkody, którą wyrządza innym, podobnie jak pilot atakujący miasta z powietrza, dlatego przychodzi
mu to stosunkowo łatwo31. Poza tym materiały publikowane w Internecie szybko
się rozpowszechniają, liczby osób, do których dotrą, nie sposób przewidzieć32. Dla
osoby obrażanej świadomość, że obserwatorami jej krzywdy jest niezliczone grono
innych odbiorców, może być trudna do zniesienia. Podobnie jak fakt, iż wiele treści
pozostanie w sieci już na zawsze.
Zakończenie
Forumowicze badanych grup dyskusyjnych nierzadko odchodzą od głównego tematu, pozwalając sobie na obraźliwe docinki. Prowokatorów w sieci jest na tyle dużo,
że popularnym stało się hasło: „Nie karmić trolla”. Jest to postulat internautów, by
nie odpowiadać na obraźliwe uwagi. Nie zawsze jednak użytkownikom udaje się do
tego zastosować i dlatego dochodzi do kłótni, podczas których słowem wyrządza się
krzywdę drugiej osobie. Katalizatorem przyspieszającym ten proces jest anonimowość użytkowników na forum oraz dystans fizyczny między interlokutorami. Świat
wirtualny sprzyja więc zachowaniom agresywnym. Bardzo często, jak dowiodła moja
analiza, spotkać można komentarze prowadzące do wojny na słowa, obrażające odbiorcę. Jednak nie wiemy, ile komentarzy nie ukazało się w sieci, by milczeniem
zamanifestować niezgodę na obelgi i dyskredytacje internautów. Na pewno jednak
wiemy, że obrońców osób krzywdzonych pod postacią komentarza (pozytywnego)
jest niezwykle mało. W zgromadzonym materiale są to wypadki jednostkowe.

29
30
31
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Por. Z. Majchrzyk, op. cit., s. 30.
Por. P. Wallace, Psychologia Internetu, tłum. T. Hornowski, Poznań 2004, ss. 157‒158.
Por. S. Bębas, Patologie społeczne… , s. 66.
Por. Z. Majchrzyk, op. cit., s. 30.
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Summary
Cyberbullying. Language as a tool of violence
Violence is not only physical actions. Word also can harm other people. The author
of this article focuses on the verbal violence in the virtual space. Verbal aggression
on the Internet is called cyberbullying. The extent of this phenomenon is relatively
broad, but in this article author describes the linguistic examples of violence on the
forums in one of the most popular web portals in Poland – Onet.pl and their typology. The objective of all the examples of verbal aggression is a depreciation of the recipient. Their sender always has hostile intentions. The anonymity of the participants
of the forum and the physical distance between them foster violence in the virtual
space. Violence often occurs on the Internet nowadays.

Jakub Grygutis

Wybrane aspekty prawne ratyfikacji
przez Polskę Konwencji Rady Europy
o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy
wobec kobiet i przemocy domowej
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

1. Wprowadzenie
Celem artykułu jest przedstawienie głównych argumentów natury prawnej przeciwników i zwolenników ratyfikacji Konwencji Rady Europy z dnia 11 maja 2011 r.
o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (zwanej dalej
Konwencją), a także wyjaśnienie najważniejszych postanowień wokół, których toczy
się debata publiczna. Przedmiotem analizy są cele stworzenia konwencji w takim
kształcie, jaki posiada obecnie, zawarte w Preambule, oraz istotne postanowienia,
nakładające obowiązki na państwa-strony Konwencji. Poniższe rozważania opierają
się na metodzie analizy tekstu normatywnej tekstu Konwencji.
Konwencja została podpisana 11 maja 2011 roku w Stambule. Zgodnie z art. 1
Konwencji jej celem jest ochrona kobiet przed wszelkimi formami przemocy oraz zapobieganie, ściganie i eliminacja przemocy wobec kobiet i przemocy domowej; przyczynienie się do eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, a także wspieranie
rzeczywistego równouprawnienia kobiet i mężczyzn, w tym poprzez wzmocnienie
pozycji kobiet; stworzenie szeroko zakrojonego planu ramowego, polityk i działań
na rzecz ochrony i wsparcia wszystkich ofiar przemocy wobec kobiet i przemocy
domowej1. Rząd Polski podpisał Konwencję dnia 18 grudnia 2012 r., jednak nie
została ona ratyfikowana z powodów politycznych. W tej chwili trwają dalsze prace
nad ratyfikacją umowy międzynarodowej, 6 lutego 2014 roku Sejm przyjął ustawę
o ratyfikacji Konwencji, w której wyraził zgodę na ratyfikację. Ustawa została podpisana 14 marca przez Prezydenta. Nie doszło jeszcze jednak do aktu ratyfikacji. Na
uwagę zasługuje fakt, że pomysł stworzenia międzynarodowej regulacji zrodził się na
szczycie Rady Europy w Warszawie w maju 2006 roku, po którym został powołany
1

Por. preambuła do Wybrane aspekty prawne ratyfikacji przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
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Komitet ad hoc ds. zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet, który stworzył
wstępny projekt Konwencji2.
2. Pojęcie przemocy i jej skutki dla życia społecznego
Zgodnie z treścią konwencji przemoc wobec kobiet oznacza wszelkie akty przemocy
ze względu na płeć, które powodują lub mogą prowadzić do fizycznej, seksualnej,
psychologicznej lub ekonomicznej szkody lub cierpienia kobiet – tak termin ten
został zdefiniowany w art. 3 Konwencji3. Definicja ta jest niezwykle szeroka, gdyż
nie skupia się na zachowaniu, będącym aktem przemocy, ale na skutku, jaki dane
zachowanie ze sobą niesie. Co więcej, z logicznego punktu widzenia definicja ta jest
obarczona błędem idem per idem4, czyli użyciu w wyjaśnienie wyrazu, tego samego
terminu, który jest przedmiotem definicji, gdyż stwierdza, że „przemocą są […] akty
przemocy […]”. Jak zauważa dr Piotr Czarny, definicja tak sformułowana ma na
celu ułatwienie wprowadzenia do różnych porządków prawnych rozwiązań zawartych w Konwencji, dostosowując je do kultury prawnej poszczególnych państw5. Na
gruncie tej definicji i po dokonaniu analizy chronionych wartości nie sposób nie
odwołać się do ekonomicznej analizy prawa. Zachowanie to przynosić może zarówno
szkody fizyczne dla kobiety – w postaci uszczerbku na zdrowiu albo powtarzających
się przypadków naruszania nietykalności cielesnej – ale przede wszystkim może doprowadzić do powstania trwałych szkód moralnych, takich jak: obniżenie poczucia
własnej wartości, depresja, inny rozstrój zdrowia psychicznego, a także negatywny
wpływ na psychikę dziecka, które jest narażone na dostrzeganie skutków przemocy.
Szkody te mają poważne koszty społeczne związane z leczeniem takich kobiet oraz
spadkiem wydajności ich pracy zarobkowej. Ochrona przed przemocą służy ochronie
nie tylko konkretnej kobiety, ale całego społeczeństwa, które to właśnie ponosi finalny koszt złego traktowania kobiet. Ponadto warto podkreślić, że według wyników
badań w Unii Europejskiej 45% kobiet deklaruje, że co najmniej raz w ciągu swojego
życia padło ofiarą przemocy6. Natomiast w raporcie europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego jako państwa o najwyższym wskaźniku przemocy wskazano
kraje skandynawskie ‒ Danię (52%), Finlandię (47%), Szwecję (46%). W Holandii
przemocy fizycznej lub psychicznej doświadcza 45% kobiet, we Francji i w Wielkiej
2

3

4
5

6

Por. Uzasadnienie. Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.,
druk sejmowy nr 2515, s. 1.
Por. M. Chmaj, Opinia prawna w przedmiocie zgodności z konstytucją Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia
11 maja 2011 r. (druk nr 2515), s. 7.
Por. Tadeusz Kotarbiński, Kurs logiki dla prawników, Warszawa 1961, s. 27 i nast.
Por. P. Czarny, Konwencja Rady Europy w sprawie zapobieganiai zwalczania przemocy wobec kobiet
i przemocy domowej –wybrane problemy konstytucyjnoprawne, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”
2013, nr 1 (13), s. 98.
Raport Eurobarometru z września 2010 r.
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Brytanii – 44%. Jeżeli chodzi o państwo polskie, to według danych Agencji Praw Podstawowych wobec 19% Polek została zastosowana przemoc7. Wyniki badań wskazują
wprost, że jest to problem globalny, który obciąża społeczeństwo znacznym kosztem.
3. Konwencja a prawa podstawowe zawarte
w Konstytucji
Ratyfikacja konwencji od momentu podpisania wzbudzała kontrowersję wokół
zgodności z Konstytucją. Wątpliwości te głównie dotyczyły obowiązków nałożonych na państwo polskie w zakresie poszanowania praw podstawowych i zasad
ustrojowych. Analizując poszczególne postanowienia konstytucji, można znaleźć
wiele przepisów, które traktują przemoc jako „antywartość”8, statuujących nakaz
przeciwdziałania jej przez organy państwa. Wśród zasad ustrojowych w art. 13 Konstytucji znajduje się zakaz stosowania przemocy w celu zdobycia władzy publicznej;
przykładem innej normy powiązanej z postanowieniami Konwencji, jest art. 72 ust.
2, który ustanawia zasadę ochrony dziecka przed przemocą – dotyczy to także sytuacji, kiedy dziecko jest pośrednią ofiarą przemocy, obserwującą cierpienia zadawane
innej osobie. Jak słusznie zauważa konstytucjonalista M. Chmaj, w polskiej konstytucji9 występuje wiele przepisów, które chronią te same wartości co konwencja.
Podstawową wartością konstytucyjną i konwencyjną dającą uzasadnienie dla ochrony kobiet przed przemocą jest zasada godności osoby ludzkiej zawarta w art. 30
Konstytucji. Gwarancje wynikające z tego artykułu należy rozumieć jako nadanie
zasadzie godności charakteru absolutnego dla sformułowania poszczególnych praw
i wolności oraz ustalenia ich zakresu. W aspekcie pozytywnym oznacza to, że godność osoby ludzkiej jest źródłem pozostałych praw i wolności człowieka, więc należy
zawsze poszukiwać związku konkretnego prawa z gwarancją poszanowania godności
człowieka. Określony w preambule Konwencji zakres zakazu stosowania przemocy
obejmuje: przemoc domową, molestowania seksualne, zawieranie związków małżeńskich pod przymusem, popełnianie przestępstw w imię „honoru”. Zakaz wszystkich wspomnianych aktów wpisuje się w konstytucyjną gwarancję ochrony wolności i nietykalności cielesnej. Akty przemocy ze swej natury ograniczają wolność
człowieka poprzez wpływanie na jego działania i ograniczanie swobody decyzji10.
Tak rozumiana wolność jest tożsama z wykładnią art. 41 ust. 1 Konstytucji, gdzie
na gruncie poglądów doktryny wolność osobista oznacza możliwość kształtowania
przez jednostkę swojego zachowania zgodnie ze swoją wolą, w sposób nieograniczony przez jakiekolwiek inne czynniki ludzkie. Wyróżniane są dwa aspekty tak
rozumianej wolności: pierwszy z nich to aspekt pozytywny, który polega na tym, że
7
8
9
10

Por. Violence against women: an EU-wide survey [on-line:] http://fra.europa.eu/sites/default/files/
fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf, ss. 28–29 [23.03.2015].
Por. P. Czarny, op. cit., s. 99.
M. Chmaj, op. cit., s. 9 i n.
Ibidem, s. 11.
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jednostka może swobodnie, zgodnie ze swoją wolą kształtować swoje zachowania.
Drugi zaś to aspekt negatywny, sprowadzający się do zakazu ingerencji innych w sferę zastrzeżoną dla jednostki11.
Trzecim istotnym przepisem Konstytucji, którego konkretyzacją są przepisy Konwencji, jest zakaz tortur, nieludzkiego lub innego poniżającego traktowania. Przepis
ten ma bezwzględny charakter, czyli nie uwzględnia żadnych wyjątków. Przemoc jest
zjawiskiem, które nie tylko często stanowi traktowanie poniżające– takie które przynosi cierpienia fizyczne lub psychiczne ofierze, co w jej odczuciu może spowodować
poniżenie12 – ale także może stanowić traktowanie nieludzkie, czyli takie, które może
wywołać dolegliwości religijne, moralne lub obyczajowe13.
W dyskursie pojawiają się także głosy, które podważają zgodność konwencji z Konstytucją. Również zasada państwa prawnego (art. 2 Konstytucji) oparta jest na zasadzie
prymatu prawa, a nie władzy sprawowanej za pomocą siły (przemocy). Stąd też zasada ta wyraźnie wskazuje, iż konflikty w małżeństwie i rodzinie („konflikty domowe”)
winny być rozwiązywane zgodnie z przepisami prawa, a o dopuszczalnym stosowaniu
przemocy mowa być może wyłącznie w odniesieniu do działań instytucji publicznych
wyraźnie upoważnionych do tego przez państwo i w sytuacji naruszenia prawa.
Przeciwnicy Konwencji dopatrują się sprzeczności z art. 25 ust. 3 Konstytucji,
czyli naruszenia poszanowania neutralności światopoglądowej. Pogląd ten jest uzasadniany obowiązkiem wprowadzania do programów nauczania w edukacji szkolnej
treści nie tylko mających na celu uczenie o przemocy jako o akcie godzącym w ludzką godność, ale także mogących stanowić podstawę do przeformułowania podstawy
programowej w taki sposób, że przyczyny przemocy będą upatrywanie w nierównym
traktowaniu mężczyzn i kobiet oraz stereotypowym postrzeganiu płci, zgodnie z art.
14 Konwencji. Zarzut ten jest wadliwy, ponieważ powyższy przepis odnosi się do religii lub wyznania14, zaś na gruncie Konwencji nie można traktować założeń preambuły czy innych jej postanowień jako konstytuujących religii. Drugim zarzutem jest
naruszenie prawa rodziców do wychowanie dzieci zgodnie ich przekonaniami Zarzut
ten jest chybiony z uwagi na zastosowanie przepisów art. 25 do propagowania religii,
a nie określonej ideologii czy doktryny15, szczególnie że wspomniany art. 14 Konwencji wskazuje na uzasadnione przypadki wprowadzenia takich przepisów, a nie
regułę. Konieczne jest podkreślenie, że stanowi on normę programową, czyli norma
wyznaczającą cele i kierunki działania państwa w różnych dziedzinach. W doktrynie
przeważa pogląd, że normy te nie mają charakteru normatywnego, tylko prawno11
12
13
14
15

Por. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne- zarys wykładu, Warszawa 2014, s. 93.
Por. Prawa człowieka i ich ochrona, red. B. Gronowska, T. Jasudowicz, Toruń 2010, s. 296.
Por. P. Sarnecki, Komentarz do art. 40 Konstytucji [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 2004, s. 2.
Por. P. Sarnecki, Prawo Konstytucyjne RP, Warszawa 2008, s. 125.
Czy Polska powinna ratyfikować Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu  przemocy
wobec kobiet i przemocy domowej?, red. J. Banasiuk, s. 39 [on-line:] http://www.ordoiuris.pl/public/
pliki/dokumenty/Raport_przemoc_OI.pdf [23.03.2015].
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-techniczny wskazując w sposób ogólny na cel, ich niewykonanie nie pociąga za sobą
jednak żadnych sankcji16. W mojej opinii, ten przepis powinien znaleźć zastosowanie
wobec państw muzułmańskich, które zdecydowały się ratyfikować Konwencje, gdzie
w niektórych miejscowościach mogą występować zwyczaje jak kastracja kobiet, czyli
obrzezania rytualne czy usankcjonowana przemoc fizyczna wobec kobiet.
4. Konwencja a kulturowe postrzeganie płci
Konwencja używa znacznie innej siatki pojęciowej niż ta, która została dotychczas
przyjęta w polskim prawodawstwie, gdzie płeć (ang. sex) jest rozumiana w znaczeniu
biologicznym. Definicji płci w tym znaczeniu jest kilka. Pierwsza z nich wyróżnia
płeć w znaczeniu chromosonalnym, czyli w oparciu o kariotypy. Mężczyźni maja
kariotyp 46, XY, a kobiety 46, XX. Inna definicja opiera się na określeniu „zewnętrzne narządy płciowe” – prącie u mężczyzn i srom u kobiet – jest to tak zwana płeć
zewnętrzna. Jeszcze inna definicja stanowi, że o występowaniu płci biologicznej decydują drugorzędowe i trzeciorzędowe cechy płciowe występujące u dorosłego osobnika – jest to płeć fenotypowa. Analizując powyższe definicje, warto zwrócić uwagę, że
w sytuacji przyjęcia jednego kryterium ustalania płci biologicznej nie zawsze zostanie
określona tak samo, bez względu na przyjęte kryterium. Przykładem może być zaburzenie chromosonalne, które wywoła obojniactwo, wtedy płeć chromosonalna będzie
inna niż płeć zewnętrzna. Takie rozumienie płci występuje na przykład na gruncie
Konstytucji w art. 18, w którym mowa że, „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny […]” czy art. 33 ust. 1 Konstytucji: „Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej
Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym”17. Definicja płci jako cechy biologicznej jest jednak o wiele bardziej ostra niż
definicja płci społeczno-kulturowej przyjętej na gruncie konwencji.
Płeć społeczno-kulturowa (ang. gender18) jest rozumiana zupełnie inaczej niż płeć
biologiczna. Zgodnie z przyjętym w załączonym do wniosku tłumaczeniu pojęcie
„płeć społeczno-kulturowa” odnosi się do różnic społeczno-kulturowych między kobietami i mężczyznami, przyswojonych w procesie wychowania, zmieniających się
wraz z kolejnymi epokami i kształtujących się odmiennie zarówno w obrębie jednej
kultury, jak i między różnymi. Oznacza ono zatem zespół cech, które składają się na
odtwarzaną przez człowieka rolę kobiety i mężczyzny. Rola ta jest zdeterminowana
przez kulturę i społeczność. Składające się na nią zachowania, aktywności i atrybuty
określają wizję, którą dana społeczność posługuje się w odniesieniu do kobiet i mężczyzn. Pojęcie to nie stanowi opozycji do płci biologicznej19. O ile płeć biologiczna jest determinowana obiektywnymi czynnikami, o tyle płeć kulturowa oznacza
16
17
18
19

Por. B. Banaszak, Prawo Konstytucyjne, Warszawa 1999, s. 80.
Art. 33 ust. 1 Konstytucja RP.
W tekście angielskim: „»gender« shall mean the socially constructed roles, behaviours, activities and
attributes that a given society considers appropriate for women and men”.
Por. Uzasadnienie. Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji…, ss. 5 i n.
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„poczucie przynależności do pewnej płci”, które jest subiektywne20. Warto zwrócić
uwagę, że w polskim porządku prawnym termin gender występuje na gruncie Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r.21
Zgodnie z art. 7 ust. 3 Statutu dla jego celów przyjmuje się, że pojęcie „płeć” (gender)
odnosi się do dwóch płci: „męskiej i żeńskiej w kontekście społecznym” i „nie ma
innego znaczenia od wskazanego powyżej”22. W akcie tym tłumacz przełożył gender
jako płeć, a nie płeć społeczno-kulturową, co nie wywołało licznych wątpliwości
w debacie publicznej. Konwencja znowu posiada inny kontekst, bowiem jej przedmiotem jest przemoc wobec konkretnej płci, stąd słowo gender wymagało obszerniejszych rozważań w dokonywaniu właściwego przekładu i wykładni23.
Bardzo istotną rolę w wyjaśnieniu znaczenia słowa gender, odgrywać powinien
raport wyjaśniający do Konwencji. Należy tu podkreślić, iż zgodnie z art. 31 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 r. umowa międzynarodowa winna być
interpretowana w dobrej wierze zgodnie ze zwykłym znaczeniem używanych w niej
wyrazów oraz jej przedmiotu i celu. Oczywiste jest przy tym, że dotyczy to tekstów
oryginalnych umów, a nie ich tłumaczeń na inne języki. W Konwencji wiedeńskiej
wyraźnie wskazano też, iż dla celów interpretacji kontekst traktatu obejmuje „każdy dokument sporządzony przez jedną lub więcej ze stron w związku z zawarciem
traktatu i przyjęty przez inne strony jako dokument dotyczący traktatu” (art. 31
ust. 1). Podkreśla się tam również, iż w sytuacji, gdy interpretacja traktatu pozostawia dwuznaczności i niejasności co do znaczenia użytych w traktacie wyrazów, należy uzupełniająco odwołać się do prac przygotowawczych i okoliczności, w których
traktat został zawarty (art. 32). Stąd szczególne znaczenie raportu wyjaśniającego
jako dokumentu bardzo pomocnego przy interpretacji ogólnych postanowień Konwencji. W raporcie wprost zostało napisane, że niedopuszczalne jest zastępowania
słowa „kobieta” i „mężczyzna” słowem gender. Można tam również przeczytać, że
pojęcie gender ma wskazywać, że „istnieją również społecznie konstruowane role,
działania i atrybuty, które dana społeczność uznaje za odpowiednie dla mężczyzn
i kobiet”. Samo pojęcie gender ma służyć wyłącznie za kryterium pomocnicze, a nie
jako „definicja legalna”. Celem użycia określenia gender based violence, jest określnie
przyczyny tej przemocy, która może tkwić w wykonywaniu specyficznych ról społecznych wiązanych z kobietami, takich jak: rola matki, rola osoby zajmującej się
domem, rola opiekunki i tym podobne. Zdarzają się bowiem przypadki, w których
nieprawidłowe wywiązywanie się z tych ról jest przedmiotem aktu przemocy. Często
w sprawach o znęcanie toczących się w polskich sądach sprawcy przestępstw próbują
usprawiedliwić swoje czyny faktem zaniedbania obowiązku opiekuńczego czy nawet
domowego – na przykład nieposprzątaniem mieszkania – choć w sprawach o znęcanie nie można pominąć czynników takich jak występowanie patologii społecznych,
20
21
22
23

Por. P. Czarny, op. cit., s. 104.
Dz.U. Nr 78, poz. 708.
Por. P. Czarny, op. cit., s. 107.
Por. ibidem, s. 106.
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które to właśnie wyzwalają negatywne emocje i ograniczają zahamowania. Przemoc
ta nie musi jednak wynikać właśnie z tej roli, konwencja swoim zakresem obejmuje
wszelkie przypadki stosowania przemocy wobec kobiet.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że wszelkie spory pojawiające się na
gruncie konwencji mają podłoże w nieprawidłowej wykładni użytych pojęć, dokonanej z pominięciem raportu wyjaśniającego do Konwencji, który pomaga w określeniu właściwego celu konwencji.
5. Konwencja a środki przeciwdziałania przemocy
Głównym argumentem przeciwników ratyfikacji Konwencji jest treść preambuły,
która ich zadaniem zawiera elementy ideologii feministycznej, na co wskazywać ma
poniższy fragment24:
uznając, że przemoc wobec kobiet jest manifestacją nierównego stosunku sił pomiędzy kobietami a mężczyznami na przestrzeni wieków, który doprowadził do dominacji
mężczyzn nad kobietami i dyskryminacji tych ostatnich, a także uniemożliwił pełną
poprawę sytuacji kobiet; uznając strukturalny charakter przemocy wobec kobiet za
przemoc ze względu na płeć, oraz fakt, że przemoc wobec kobiet stanowi jeden z podstawowych mechanizmów społecznych, za pomocą którego kobiety są spychane na
podległą wobec mężczyzn pozycję […].

Można się tu – w mniemaniu autorów owych krytyków – dopatrzeć pominięcia
wielu innych przyczyn, które zdecydowanie częściej według wyników badań determinują zjawisko przemocy. Zgodnie z raportem Instytutu Psychologii Zdrowia Towarzystwa Psychologicznego
80% badanych żon alkoholików doświadczyło różnego rodzaju przemocy ze strony
męża; ponad połowa z nich doznała lżejszej przemocy fizycznej (popychania, szarpania, niszczenia przedmiotów) a co trzecia doznała ciężkiej przemocy fizycznej (bicia,
kopania, szarpania za włosy). Również, co trzecia spośród badanych kobiet doznała
przemocy seksualnej. Aż 70% kobiet doznało przemocy werbalnej (wyklinania, używania wulgarnych słów). Tylko 20% kobiet nigdy nie doznało żadnego typu przemocy
w związku z uzależnieniem od alkoholu; w dzieciństwie: 54% badanych kobiet doświadczyło przemocy, 57% było jej świadkiem, a tylko 34% nie było poddawane przemocy ani jej nie widziało25.

Pominięcie patologii, jako głównej przyczyny przemocy wobec kobiet należy uznać
za nietrafne posunięcie prawodawcy międzynarodowego, zaciera ono bowiem wieloaspektowe podejście do problemu przemocy. Warto podkreślić, że postanowienia
Konwencji pozwalają – poprzez nakładanie zobowiązania na państwo i poprzez ogól24
25

Preambuła do Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
„W listopadzie 1996 roku, w różnych placówkach odwykowych zostały przeprowadzone badania
żon alkoholików ”, cyt. za: H. D. Sasal, Niebieskie karty, Warszawa 1998, ss. 24–25 [on-line:]
http://www.elblag.policja.gov.pl/p_d_f/niebieskie.pdf [23.03.2015].
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ny sposób ich sformułowania, pomimo że niektóre postanowienia rzeczywiście mogą
być postrzegane jako uwikłane ideologicznie w myśl feministyczną26 – na taką implementację, która umożliwi wprowadzenie środków zwalczających przemoc wynikającą z innych przyczyn. Konwencja jest swoistą formą „zobowiązania starannego działania”, która ma na celu walkę z przemocą wobec kobiet jako taką, a nie wdrażanie
programów ideologicznych mogących doprowadzić do zmian światopoglądowych
w zakresie postrzegania płci. Do głównych środków mających na celu przeciwdziałanie przemocy i pomoc jej ofiarom należą: szeroka penalizacja zachowań polegających
na znęcaniu psychicznym i fizycznym, zgwałceń, przymusowej sterylizacji, stosowania
przymusu celem zawarcia małżeństwa, nękania (stalkingu). Ponadto Konwencja obliguje do zapewniania bezpłatnej pomocy prawnej ofiarom przemocy oraz ustanowienia
obowiązku odszkodowawczego27, ciążącego na państwie. Odszkodowanie powinno
zostać zapłacone ofierze przemocy przez państwo w razie braku możliwości pokrycia
wartości odszkodowania przez sprawcę przemocy, gdy doszło do spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na uwagę zasługuje regulacja zawarta w art. 60 Konwencji, który pozwala na nadanie statusu uchodźcy ofierze przemocy domowej z innego
państwa oraz uznanie za prześladowanie przemocy w rozumieniu art. 1 ust. A pkt 2
Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. Przepis taki odwraca zupełnie zasadę, zgodnie z którą status uchodźcy otrzymywała osoba „prześladowana na podłożu
politycznym”. Warto również podkreślić, że państwo jest zobowiązane do prowadzenia
monitoringu przypadków przemocy oraz utworzenia centrów pomocy ofiarom.
Należy jednak zauważyć, że to państwo decyduje w granicach postanowień Konwencji, jakie podejmie środki, a Konwencja nakłada tylko zobowiązania do implementowania w minimalnym zakresie określonych postanowień. Ponadto państwo
może złożyć zastrzeżenia do przepisów prawa materialnego wymienionych w art. 78
ust. 2 i 3 Konwencji, w których może określić sposób wykładni danego przepisu,
przez co możliwe jest ograniczenie jego zastosowania a nawet całkowite jego wyłączenie. Zakres ten ogranicza się jednak do przepisów, które są tam wymienione i wiążą
się z dodatkowymi obciążeniami finansowymi dla państwa albo stanowią novum
nieznane porządkowi prawnemu państw europejskich. Do takich przepisów należą
w szczególności przepis przyznający odszkodowanie od państwa ofiarom przemocy
czy nadawanie szczególnej ochrony kobietom, które zostały pokrzywdzone przemocą
w innym państwie. Polska uczyniła tak wobec art. 30 ust. 2 i art. 44 ust. 1 lit. e.
Pierwsze zastrzeżenie dotyczy odszkodowań od państwa, których mogą żądać ofiary
przemocy w razie braku możliwości uzyskania takiego odszkodowania od sprawcy,
gdy szkoda polegała na ciężkim uszczerbku na zdrowiu. Polska zastrzegła, że będzie
stosować ten artykuł wyłącznie w stosunku do pokrzywdzonych będących obywate26

27

S. K. Bahçeci, Evaluation of the Istanbul Convention: Its Contributions and Constraints for Elimination of Violence against Women in Turkey, ss. 13, 71 [on-line:] https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/
2614897/index.pdf [29.04.2014].
Obowiązek ten jest szeroko rozumiany, obejmuje on odszkodowanie zarówno za szkodę majątkową,
jak również za niemajątkową, czyli zadośćuczynienie.
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lami Polski lub Unii Europejskiej oraz „w trybie własnego prawa krajowego”. Drugie
zastrzeżenie dotyczy przepisów dotyczących ścigania przestępstw, o których mowa
w Konwencji – Polska nie będzie stosować postanowień konwencji w przypadku,
kiedy przestępstwo popełnione zostało przez osobę z miejscem stałego zamieszkania
na terytorium Polski, ale niebędącą obywatelem naszego państwa. Także inne państwa składały zastrzeżenia – były to na przykład: Malta, Niemcy, Andora, Dania,
Hiszpania, Litwa, Serbia.
6. Instytucjonalna ochrona wdrażania
postanowień konwencji
Konwencja przewiduje mechanizm monitorowania i ustanawia w tym celu grupę ekspertów ds. przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Group of
experts on action against violence against women and domestic violence, GREVIO),
który będzie odpowiedzialny za monitorowanie wprowadzania w życie postanowień
Konwencji i dokonywać będzie interpretacji postanowień dokumentu. W ramach
tego monitoringu strony Konwencji dostarczają raporty na temat podjętych działań
prawnych oraz innych niezbędnych kroków prowadzących do wprowadzenia w życie
postanowień. GREVIO dokonuje ich analizy oraz ewaluacji działań podejmowanych
przez Strony Konwencji, mogąc również dokonywać wizytacji, po których przygotowany zostanie projekt raportu na temat wprowadzania postanowień Konwencji
w danym kraju oraz sposobów rozwiązywania zidentyfikowanych problemów. Należy podkreślić, że wizytacje są środkiem ostatecznym i mają zastosowanie tylko wtedy,
gdy państwo, organizacje pozarządowe czy organizacje międzynarodowe stojące na
straży praw człowieka nie dostarczą informacji, na podstawie których Komitet mógłby dokonać oceny28.
GREVIO składać się ma z 10–15 członków wybieranych przez komitet stron.
Oprócz zwykłej procedury oceny, GREVIO będzie miała możliwość wydawania specjalnych raportów w przypadku uzyskania wiarygodnych informacji, wskazujących
na sytuację, która wymaga natychmiastowej uwagi. Konieczne jest podkreślenie, że
GREVIO posiada wyłącznie uprawnienia kontrolne, może wskazywać na występowanie określonych nieprawidłowości i formułować niewiążące zalecenia na temat
tego, jakie środki powinno zastosować dane państwo w celu poprawy legislacji albo
stosowania prawa, żeby wypełnianie postanowień było efektywniejsze. Nie może natomiast nakładać kar czy samodzielnie kształtować sytuacji prawnej w danym państwie. Kompetencje GREVIO są bardzo podobne do kompetencji innych komitetów
Rady Europy, takich jak na przykład Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania
Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT)29.
Nietrafne więc jest doszukiwanie się w tych przepisach ograniczenia suwerenności na
28
29

Por. art. 68 ust. 9 Konwencji.
Prawa Człowieka i ich ochrona…, ss. 163‒167.

135

Jakub Grygutis, Wybrane aspekty prawne ratyfikacji przez Polskę Konwencji Rady Europy

rzecz Rady Europy30 przez art. 31 ust. 3 lit. b Konwencji o prawie traktatów, który
mówi o obowiązku wykładni zgodnej z praktyką stosowania traktatu. Konieczne jest
podkreślenie, że GREVIO nie posiada kompetencji władczych, nie może kształtować prawa ani polityki państwa w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet,
może co najwyżej dawać niewiążące wskazówki.
7. Zakończenie
Podsumowując, należy stwierdzić, że Konwencja Rady Europy jest najlepszym przykładem tego, jak ideologiczne założenia preambuły mogą silnie oddziaływać na społeczeństwo i jego stosunek do istotnych postanowień prawnych wzmacniających standard ochrony kobiet. Doskonałym tego przykładem jest tocząca się debata medialna.
Konwencja w opinii wielu ekspertów jest zgodna z Konstytucją i tylko wzmacnia
gwarancje w niej zawarte. Co więcej, wiele postanowień pokrywa się z przepisami
już istniejącymi w Polsce. Kontrowersje wokół terminu gender są z kolei całkowicie
nieuzasadnione z uwagi potrzebę dostosowania wykładni tego pojęcia do konkretnej
sytuacji faktycznej w danym państwie. Postanowienia obligują państwa do wprowadzenia do porządków prawnych wiele nowych instytucji, jednakże państwo może
ograniczyć zastosowanie niektórych z nich przez złożenie zastrzeżenia, które mogą
zabezpieczać jego interes majątkowy. Stąd należy dojść do wniosku, że wiele popularnych opinii na temat Konwencji jest nietrafnych, gdyż skupiają się na aspekcie
ideowym i są nie oparte o materialnoprawne postanowienia Konwencji oraz inne
standardy obowiązujące w prawie międzynarodowym. Na koniec warto podkreślić,
że każde państwo jest suwerenne i to od woli jego władz zależy ratyfikowanie bądź
nieratyfikowanie Konwencji – taka decyzja też stoi przed Polską.
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Summary
Selected Legal Issues of Poland’s ratification
of the Council of Europe Convention on
preventing and combating violence against women
and domestic violence
The author focuses on presentation and evaluation of „Convention on preventing
and combating violence against women and domestic violence”. The convention
is the very controversial legal act, because it uses the term „gender” understood as
„socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society
considers appropriate for women and men”. In Poland, the interpretation and translation is raising concerns, because the polish legislator always used word „sex”.
Moreover, the article presents the most important thesis of The Bureau of Research. The experts consider that the ratification of the convention is in accordance
with the polish constitution and the agreement is a realization of positive obligations such as preventing of inhuman or degrading treatment. Furthermore, Article
presents the measures of protection from violence and method of the controlling of
implementation convention.

Klaudia Pietrzykowska

Oswajanie „Obcego”.
Choroba psychiczna
w obiektywie antropologii
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
Wartością wszystkich stanów chorobliwych jest to, że ukazują przez szkło powiększające stany,
normalne wprawdzie, ale takie, które jako normalne są mało widoczne.
Friedrich Nietzsche, Wola mocy

Choroba psychiczna, choć różnie definiowana, jest zjawiskiem występującym we
wszystkich znanych ludzkich społecznościach. W zależności od kontekstów historycznych i kulturowych, zjawisko to wchłaniane jest przez dominujące schematy
interpretacyjne – medyczne, prawne, społeczne, psychologiczne a nawet moralne.
W ten sposób konstytuuje się w obrębie kontinuum społecznych znaczeń: zdrowia ‒
choroby, normalności ‒ nienormalności, religijności‒świeckości. Zawsze więc chory
sytuuje się gdzieś na styku dzikiej, zwierzęcej natury i ujarzmiającej ludzkiej kultury. Wtopiony w obszar międzyludzkich działań – między wspólnotą a separacją doświadczania społecznego świata – wymyka się tworzonym w ich obrębie znaczeniom,
stojąc przy tym nieco z boku, jakby poza oczywistością. Przez swą niedefiniowalność
zagraża bowiem bezpiecznej przewidywalności społecznej rzeczywistości, zakreślając
granicę normatywnej aberracji w jej obrębie. Staje się o b c y i dlatego musi zostać
wykluczony poza obszar jedności, zbiorowej t o ż - s a m o ś c i .
Społeczne konstrukty „obcości”
Fundamentem interpretacji i orientacji w społecznej rzeczywistości jest klasyfikowanie elementów nań się składających na podstawie opisujących ją atrybutów, przede
wszystkim językowych. Sama treść tych zabiegów zależna jest przede wszystkim od
wyposażenia kulturowego – zestawu zasad, pojęć i kompetencji umożliwiających podział zjawisk na wspólne całej społeczności klasy konstytuujące spójny system znaczeń (habitus) – paralelnego do zasobów, wiedzy i doświadczeń członków określonej
zbiorowości. Społeczny porządek jest bowiem ciągłym odtwarzaniem kultury i towarzyszących jej sensów, odczytywanych dzięki prostym kontrastom wyznaczającym ich
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ostre, wewnętrzne granice. Te zaś zasadzają się na pierwotnym podziale świata na „swoich” i „obcych”, czyli – stawianych w opozycji do własnej tożsamości – zgeneralizowanych „wrogów”, normatywnych „odmieńców”. Jak pisała bowiem Simone de Beauvoir:
pojęcie Innego jest tak odwieczne, jak sama świadomość. Nawet w najprymitywniejszych społecznościach, najstarszych mitologiach odnajdujemy pojęcie dwoistości –
Tożsamego i Innego. […] Żadna zbiorowość nie określa się nigdy jako ta, bez natychmiastowego przeciwstawienia sobie Innej1.

Kategoria „inności” obejmuje zatem szerokie spektrum zjawisk, atrybutów i przymiotów, które postrzegane są w pierwszej kolejności przez pryzmat subiektywnej różnicy. Tym samym, dla wierzącego innym będzie ateista, dla biednego – bogaty, a dla
osoby zdrowej – człowiek chory i niepełnosprawny. „Obcość” i „swojskość” są więc ze
sobą nierozerwalnie związane i – jako ogólne kategorie klasyfikacyjne – stanowią rudyment dla identyfikowania, rozumienia i usensownienia społecznej rzeczywistości.
Kategoria „obcości” jest więc funkcjonalna o tyle, o ile konieczna dla konstruowania
i podtrzymywania autoidentyfikacji jednostek wobec multiplikujących się punktów
społecznego odniesienia.
Pojęcie „obcości” mieści w sobie jednak pewną ambiwalencję – obejmuje z jednej strony wszystko, co jest nieznane, a więc dosłownie: o b c e , ale z drugiej strony
odnosi się do czegoś społecznie określonego i właśnie dlatego odrzucanego. Pomimo
bowiem, że Obcy znajduje się w fizycznej bliskości, jest jednocześnie mentalnie odległy. Członkowie społeczności identyfikują go, widząc, że różni się od nich ze względu na jakąś istotną cechę, przez którą jest po prostu „nie-nasz” czy nawet „nikim”
– nie sposób bowiem zlekceważyć jego drażniącą obecność i niepokój, jaki ze sobą
wprowadza2. Zakłócając więc wewnętrzną harmonię systemu, staje się czymś-nie-na-swoim-miejscu – swoistym b r u d e m , produktem ubocznym systemowego procesu
porządkowania3. Jako wynik klasyfikacji społecznych zjawisk, dla swojego uporządkowanego – a więc zrozumiałego – kształtu, potrzebuje odrzucenia elementów doń
nieprzystających. Ponieważ więc doświadczenia jednostek zapośredniczone są przez
kulturę, to „separacja takich egzystencji w jej ramach jest odpowiedzią na potencjalne zagrożenie”4. W konsekwencji, unikanie a n o m a l i i – swoistych luk w czystym
wzorze społecznego świata znaczeń – potwierdza porządkujące definicje, trwale wpisując jej desygnaty poza normatywny nawias wspólnoty. Szczególna bowiem groźba
„skalania” związana jest ze złamaniem rutynowych schematów działania, zwiększających przewidywalność i przejrzystość strukturalną społeczeństwa oraz reguł rządzących jego wewnętrznym ładem – „człowiek dopuszczający się n i e c z y s t o ś c i
jest podwójnie wstrętny – po pierwsze dlatego, że przekroczył granicę, po wtóre dlatego,
1
2
3
4

S. de Beauvoir, Druga płeć, tłum. G. Mycielska, Warszawa 2003, s. 27.
Por. Z. Bauman, Obcy [w:] Socjologia, Warszawa 1996, ss. 61‒67.
Por. M. Douglas, Czystość i zmaza, tłum. M. Bucholc, Warszawa 2007, s. 77.
Ibidem, s. 80.
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że zagroził społeczeństwu”5. Czystość jest zatem wrogiem zmiany i niejednoznaczności,
kompulsywną potrzebą zachowania formy, opozycją w stosunku do różnicującej, wielokierunkowej działalności człowieka, przekraczania przez niego kulturowych i biologicznych granic. Brud wzbudza więc niechęć, a nawet wstręt przed nieoznaczonością, bowiem
we wstręcie przejawia się jeden z owych gwałtownych i mrocznych buntów bytu przeciw temu, co mu zagraża i co, jak się zdaje, nadchodzi z zewnątrz lub rozsadza od wewnątrz, rzucone obok tego, co dopuszczalne, tolerowane, możliwe do pomyślenia. […]
Wstrętne jest to, co zaburza tożsamość, system, ład. Co nie przestrzega granic, miejsc,
zasad. Pewne pomiędzy, dwuznaczne, mieszane. […] Każdy wstręt to w istocie uznanie
braku leżącego u podstaw wszelkiego bytu, sensu, języka, pragnienia6.

Obcość stanowi konstrukt w swej istocie symboliczny, a nawet mistyczny. Struktura
doświadczenia sacrum jest bowiem analogiczna w swej ambiwalencji do doświadczenia
Obcego – pełna trwogi i fascynacji zarazem. Jako swego rodzaju mysterium tremendum
– tajemnica pełna grozy – jest tym, co „ukryte, tzn. to co niejawne, niepojęte, niezrozumiałe, niecodzienne, nie określając bliżej, jakie to jest”7. Sam zaś symbol, będący
odbiciem tej dychotomii, „dzieli i łączy, jest jednocześnie rozdzieleniem i połączeniem
tego, co rozdzielone. Jest środkiem wyrażającym doświadczanie całości”8, którego swoistym odwróceniem są stereotypy, odbijające pieczęć wrogości i utrwalające ją na kalce
społecznych postaw. Obcy, zdolny do przejęcia dowolnej treści symbolicznej, może
przyjąć formę zarówno tego, co zachwyca swym blaskiem, jak i tego, co odrzuca swą
szkaradnością; mogą to być ludzie, zwierzęta, symbole czy słowa, a nawet wszystko naraz9. W konsekwencji niejednoznaczny z natury symbol zostaje zastąpiony stereotypem
pozbawionym głębi, odciskiem na jałowej glebie. Podmiot, stający się obcym, odarty
zostaje ze swej treści i zawieszony pomiędzy znaczeniami.
Osoba chora psychicznie jako Obcy
Szczególnym przypadkiem tak rozumianej o b c o ś c i a nawet skalania jest osoba chora psychicznie, która przez samą swoją obecność łamie bezpieczną przewidywalność
5
6

7
8
9

Ibidem, s. 171.
J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, tłum. M. Falski, Kraków 2007, ss. 7, 10, 11. Dość radykalna analiza Kristevej (szczególnie w odniesieniu do opozycji tego, co wstrętne wy-miot i jakimś
przed-miotem) zrozumiała jest w perspektywie etymologicznej używanych przez nią pojęć, trudnych
do odtworzenia w języku polskim, co dodatkowo wyostrza stawianą tezę o znaczeniu pojęć w rozumieniu świata. Za tłumaczem: „W niektórych kontekstach Kristeva wyzyskuje etymologię słowa
abject (wstrętne), wywodzącego się z formy imiesłowowej czasownika łacińskiego abicio, abicere,
abiectum (odrzucać, wyrzucać); to co wstrętne (l’abject) jest także tym, co odrzucone (l’ab-ject), wy-miotem”. Por. ibidem, ss. 7‒8, przyp. 1.
R. Otto, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych,
tłum. B. Kupis, Warszawa 1999, s. 18.
Ibidem.
Z. Benedyktowicz, Portrety obcego. Od stereotypu do symbolu, Kraków 2000, s. 192.
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świata, wzbudzając zaniepokojenie i strach. Nie wszystko o niej wiadomo, nie można
zamknąć jej w jednoznacznej kategorii, a to, co ukryte, nieznane i niezdefiniowane jest
niebezpieczne lub nawet toksyczne. Już samo określenie identyfikuje i wskazuje wroga
systemu, a tym samym symbolicznie go unieszkodliwia – zdefiniowany przestaje być
tak groźny. Jeśli bowiem „jakiś stan można objąć umysłem, ująć myślą, to można nad
nim zapanować, poradzić sobie z nim”10. Temu służy etykieta „szaleństwa”, symbolizująca wszystko to, co kryje się pod powierzchną niezrozumiałości i nieprzewidywalności.
Być wariatem (w dosłownym tłumaczeniu „innym” – od łacińskiego varius) znaczy
bowiem tyle, co być obcym, wzbudzającym niepewność i poczucie zagrożenia. Chorzy
– tak jak Turnerowskie l i m i n a l n e p e r s o n y (ludzie progowi) – już w swej istocie
muszą być ambiwalentni, ponieważ ten stan i te osoby wymykają się, wyślizgują z siatki
klasyfikacji, która zazwyczaj wyznacza stany i pozycje w przestrzeni kulturowej. Byty
liminalne to ni to, ni owo; nie są ani tu, ani tam, ale znajdują się między stanami definiowanymi i ustanawianymi przez prawo, obyczaj, konwencje i ceremoniały11.

Chory psychicznie jest bowiem w swej apriorycznej dziwaczności zawsze „nie tu”,
zawsze „nie tak”. Posługując się jakby innym językiem – zatopionym w świecie urojeń i halucynacji, a więc wywiezionym niejako z innego świata – i inny świat opisując, niweczy granicę między prawdą a fikcją, fantazją a rzeczywistością. Zachowuje się
równie niezrozumiale, balansując między skrajnościami: od katatonicznego stuporu
po hebefreniczny czy maniakalny szał. Opisując schizofrenię, Antoni Kępiński pisze:
zarówno osłupienie jak i podniecenie katatoniczne wywiera silne wrażenie na otoczeniu. Trudno opanować uczucie lęku w kontakcie z chorym, który z dzikim, wystraszonym wyrazem twarzy miota się, rzuca na otoczenie, przeraźliwie krzyczy, wskazując
przy tym tak niezwykłą siłę, że często kilka osób nie może go obezwładnić12.

Dlatego chory już przez samą swą obecność wzbudza strach przed tym, co zwierzęce i dzikie – a więc nieokiełznane, nieznane i niepoznawalne rozumem – sytuując
się w rezultacie gdzieś między naturą a kulturą. Włączając w uporządkowany świat
znaczeń element chaosu i irracjonalności, którego zachodnia cywilizacja rozumu lęka
się najbardziej, staje się nawet jego swoistym symbolem. Dlatego chorzy przez stulecia traktowani byli jak gatunek „podludzi” – istoty nieświadome, pozbawione uczuć
wyższych, a nawet zdolności odczuwania bólu. Odarci ze swoiście ludzkiego poczucia
godności symbolicznie stali się zwierzętami. Jak bowiem pisał Michel Foucault:

10

11
12

V. Turner, Proces rytualny. Struktura i antystruktura, tłum. E. Dżurak, Warszawa 2010, s. 61. Cytowany fragment odnosi do dostrzeżonej przez autora analogii między rytuałem leczniczym Ndembu
a zachodnią psychoanalizą – obie podlegają naczelnej zasadzie ujawnienia czy odsłonięcia tego, co
do tej pory było w stanie umysłowym chorego niewyrażalne, a więc niepewne i zagrażające.
Ibidem, s. 122.
A. Kępiński, Schizofrenia, Warszawa 1981, s. 36.
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w przytułku bliskości nie rozrywają łańcuchy i kraty, lecz bliskość ta nie dopuszcza
wzajemności […] trzyma w coraz większym dystansie, akceptując i uznając jedynie
walor Obcego. Nauka o chorobach umysłowych w postaci rozwijającej się w domach
dla obłąkanych, zawsze już będzie tylko obserwować i klasyfikować13.
W zależności bowiem od epoki historycznej psychicznie chorzy opatrywani byli wspólną

etykietą opętania, obłąkania lub wreszcie schizofrenii. I zgodnie z tymi kulturowymi
słownikami „ujarzmiano” ich różnymi metodami: począwszy od magicznych zaklęć
i rytuałów, przez ziołolecznictwo (w tym także nowożytne – z użyciem kamfory, barbituranów, morfiny czy alkoholu), oddziaływanie cielesne (fizyczną izolację, krępowanie
ruchów i inne zabiegi celowo wywołujące ból), „lecznicze” eksperymenty (jak hydroterapia, terapia elektrowstrząsami czy lobotomia14), na chloropromazynie i nowej generacji
środkach przeciwpsychotycznych kończąc. XVII- i XVIII-wieczne łańcuchy zamienione
więc zostały w drugiej połowie XX wieku na neuroleptyki. Fizyczna przemoc zastąpiona została jej ukrytą, subtelną formą – psychiatrzy uzyskali narzędzie, dzięki któremu
mogą nie tylko zawładnąć ciałem chorego, ale także jego umysłem, tożsamością i wolą:
„największy absurd i efekt bezsilności czarowników z epoki kamienia został powtórzony
przez dwudziestowiecznych psychiatrów w nieco zmodyfikowanej formie”15.
Podłoże zjawiska opisać można również symbolicznym językiem antropologii.
Społeczeństwo, dążąc do zachowania porządku i ładu w swoim obrębie, wymaga
zewnętrznego antagonisty, zdefiniowanego (więc możliwego do zwalczania) Obcego,
kozła ofiarnego. Ten zaś – sytuując się gdzieś pomiędzy tym, co dopuszczalne, a tym,
co zakazane – paradoksalnie stoi na straży granic wspólnoty, domykając i wypędzając
zeń chaos, którego staje się symbolem. Bowiem
uspójniająca zasada może się ukonstytuować jedynie wobec tego, co pozostaje na zewnątrz. I polega na wykluczeniach, ponieważ to pozbawieniu mowy wykluczonych
zawdzięcza swą wspólność16.

Każda kultura wyposażona jest więc we własny mechanizm substytucyjny, ukierunkowujący kumulowaną energię na obiekt mogący pochłonąć ją w całości bez straty dla kondycji systemu. Skierowanie agresji na ofiarę chroni pozostałych członków
wspólnoty przed potencjalnym zagrożeniem, widmem rozchwiania społecznej stabilizacji, bowiem „celem rytuału ofiarniczego jest uspokojenie wewnętrznego napięcia,
13
14

15
16

M. Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, tłum. H. Kęszycka, Warszawa 1987, s. 453.
Metoda ta polega na przecięciu wiązadła mózgu (istoty białej) między płatem czołowym (związanym z procesami intelektualnymi, kalkulacją, planowaniem a także uczuciowością wyższą) a wzgórzem (odpowiedzialnym za ocenę i integrację bodźców zmysłowych, a także procesy uwagi i kontrolę czucia). Egas Moniz za zastosowanie lobotomii został w 1949 roku uhonorowany Nagrodą Nobla
za naukowe osiągnięcia w dziedzinie psychiatrii. Uważa się, że to najbardziej pochopne przyznanie
tej nagrody w historii – rozprzestrzenienie się tej metody na cały zachodni świat zaskutkowało trwałym kalectwem lub śmiercią rzeszy pacjentów.
G. Zalewski, Psychologiczna analiza obłędu, Białystok 1994, s. 81.
M. Jacyno, Iluzje codzienności. O teorii socjologicznej Pierre`a Bourdieu, Warszawa 1997, s. 49.
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niedopuszczenie do wybuchu konfliktu”17. Dlatego zepchnięcie ofiary na margines
człowieczeństwa – niejako złożenie jej na ołtarzu wspólnoty – usprawiedliwiane jest
obroną wartości dlań fundamentalnych, bo konstytuujących i zapewniających dalsze
jej trwanie. Chory psychicznie pozostając więc członkiem zbiorowości, której reguły
(świadomie bądź nie) odrzuca, wyznacza granice dopuszczalności i tolerancji zjawisk
w jej obrębie, jednocześnie stanowiąc przestrogę dla każdego, kto odważy się zakwestionować odwieczny ład wspólnoty. Podobnie więc jak kulturowe figury błaznów,
pełni ważną społecznie funkcję: zwracając się przeciwko standardom zdefiniowanym
w obrębie wspólnoty „my”, pozostaje jednak ciągle wewnątrz niej, stając niejako
w „pozycji wewnętrznego obcego, wobec którego można się zdystansować i dzięki
temu przyglądać się w nim jak w zwierciadle”18. Obcy, będący więc niejako poza
społeczeństwem, paradoksalnie przyczyniają się do utrzymania jego spoistości przez
stabilizowanie społecznych emocji i jego wewnętrznych granic.
Kariera psychiatryczna jako proces degradacji
społecznego statusu
Każde społeczeństwo dysponuje narzędziami skutecznej społecznej degradacji jednostek, czego szczególnym przykładem jest ekspercki system psychiatrii. Jako społeczna instytucja – a więc w istocie forma zalegalizowanych działań, funkcji i elementów
społecznego ładu19 – legitymizuje podobieństwa (a więc także stereotypy) oraz dokonuje klasyfikacji społecznych podmiotów wedle sztywnych schematów, czerpiąc z potocznych wyobrażeń. Jak pisze Mary Douglas, dążąc do zwiększenia funkcjonalności
i administracyjno-sądowej przejrzystości, dzielą ludzi na zamknięte klasy – psychicznie
zdrowych, obłąkanych, przestępców i niepoczytalnych – podlegające pryncypialnym
interesom instytucji20. Jako tak rozumiana instytucja szpital psychiatryczny realizuje
więc przede wszystkim jej racjonalne cele, ale także – niekiedy z nimi sprzeczne – interesy i potrzeby swoich beneficjentów. W konsekwencji, sama psychiatria
jest systemem ról społecznych ze ściśle określonymi zadaniami, przywilejami i obowiązkami. Najstarszym zadaniem jej jest segregacja członków społeczeństwa według kryteriów
choroby i zdrowia. Wiele osób chciałoby móc segregować ludzi na psychicznie niezdrowych i zdrowych (widzimy to w spontanicznym ocenianiu się właśnie pod tym względem), ale przywilej ten zostawiony jest psychiatrom na mocy ich statusu lekarskiego21.

Temu w pierwszej zaś kolejności służy diagnoza medyczna, będąca (diagnosis ‒ ‘rozpoznanie, rozróżnianie, osądzanie’) procesem identyfikacji przynależności jednostko17
18
19
20
21

R. Girard, Sacrum i przemoc, tłum. M., J. Plecińscy, Poznań 1993, s. 19.
M. Stasiuk, T. Baran, Schizofrenik jako błazen. O roli szaleństwa w wyobraźni kulturowej, Warszawa
2013, s. 93.
Por. M. Douglas, Jak myślą instytucje, tłum. O. Siara, Warszawa 2011, s. 105, 114.
Por. ibidem, s. 116.
J. Sowa, Kulturowe założenia pojęcia normalności w psychiatrii, Warszawa 1984, s. 14.
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wych przymiotów (czynów, zachowań) do definicyjnie wyróżnionych zbiorów cech
bez uwzględnienia zewnętrznych bodźców nań oddziałujących22. Zdefiniowanie jednostki jako chorej – czyli niezdolnej do optymalnego wypełniania swych społecznych
ról i płynących z nich zobowiązań – stanowi zatem swoistą platformę przemieszczającą ją z pozycji „normalnego” (zdrowego) do pozycji „dewianta” (chorego), rozpoczynając tym samym jej dewiacyjną karierę opisywaną odtąd w języku psychiatrii. Jest
to proces dwustopniowy: społecznego identyfikowania nienormatywnych jednostek
(naznaczania) oraz instytucjonalnej legitymizacji „naznaczonej tożsamości”. Bowiem
„działania nabywają swych dewiacyjnych właściwości, naruszając obowiązujące normy społeczne; status przestępczych [tu: chorych ‒ K. P.] zyskują zaś wtedy, gdy są
przez przedstawicieli oficjalnego porządku traktowane jako pogwałcenie obowiązujących norm”23. W konsekwencji więc diagnoza medyczna stanowi pomost między
społecznymi statusami, czemu służy uświęcony tradycją rytuał łagodzący jej skutki
zarówno dla jednostki, jak i dla społeczności.
Społeczeństwo przewiduje wiele publicznych rytuałów pozbawiających jednostki ich dotychczasowej tożsamości i stopniowo wtłaczających w dewiacyjną rolę24.
Każda zmiana statusu społecznego – szczególnie związanego z fazami biograficznymi jednostki (narodziny, małżeństwo, śmierć) oraz zmianą społecznej pozycji
(przede wszystkim w związku z przystępowaniem do nowych grup) – jest opatrzona
zewnętrznym komentarzem, zatwierdzającym jej gotowość do rozpoczęcia nowego etapu rozwoju. Jak wskazuje francuski etnolog, Arnold van Gennep, o b r z ę d y
p r z e j ś c i a są uniwersalnym zjawiskiem kulturowym i dotyczą wszelkich dziedzin
ludzkiego życia, w których pojawia się jakaś forma zmiany, przekroczenia symbolicznej granicy, stanowiąc w rezultacie narzędzie ciągłości doświadczenia i autoreprodukcji systemu25. Autor wymienia trzy fazy tego procesu:
• faza separacji, obejmująca zachowania symbolicznie wskazujące na odłączenie
jednostki od jej dotychczasowej pozycji;
• faza liminalna (przejściowa), w której jednostka wymyka się systemowi dotychczasowych społecznych klasyfikacji i zostaje niejako zawieszona pomiędzy starą
a nową pozycją, do której się przygotowuje, nie będąc jednak bezpośrednio związaną z żadną z nich;
• faza włączenia, czyli dokonania procesu przemiany, oznaczająca dla jednostki stabilność i określoność w – wyposażonej w nowe atrybuty (np. prawa, obowiązki,
oczekiwania) – strukturze26.
22
23
24
25
26

Por. H. Promieńska, Ocena moralna a diagnoza psychiatryczna [w:] W kręgu życia i śmierci. Moralne
problemy medycyny współczesnej, red. Z. Szawarski, Warszawa 1987, s. 100.
R. A. Cloward, L. E. Ohlin, Przestępcze subkultury, tłum. M. Korzewski [w:] Socjologia Lektury,
red. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków 2005, s. 609.
K. T. Erikson, Wayward Puritans. Cyt. za: A. Siemaszko, Granice tolerancji. O teoriach zachowań
dewiacyjnych, Warszawa 1993, s. 295.
A. van Gennep, Obrzędy przejścia systematyczne studium ceremonii, tłum. B. Biały, Warszawa 2006, s. 7.
Por. ibidem, s. 45.
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Celem tak zarysowanego procesu jest zatem symboliczne przeprowadzenie jednostki
z jednego, ściśle zdefiniowanego stanu społecznego w kolejny, równie dokładnie określony etap jej naturalnego rozwoju. W odniesieniu do pacjentów szpitala psychiatrycznego
fazą wyłączenia jest proces diagnostyczny, identyfikujący jednostkę jako chorą i w konsekwencji kierujący ją do szpitala, gdzie poddana zostaje szeregowi rytuałów symbolizujących zerwanie z dotychczasowym statusem (na przykład oddanie rzeczy osobistych
do depozytu, zamiana codziennej odzieży na piżamę i tym podobne). Etap kolejny to
sama hospitalizacja, będąca w istocie fazą liminalną – stanem zawieszenia, „byciem pomiędzy” – w której pacjent, nie będąc już zdrowym, nie jest jeszcze „społecznie chory”.
Tym samym przygotowuje się do wejścia w kolejną fazę, ucząc się nowej roli i płynących
z niej społecznych oczekiwań. Po wyjściu ze szpitala następuje wreszcie faza ponownego
włączenia do społeczności, co w istocie oznacza przyjęcie (narzuconego mu) nowego statusu „chorego” w niezinstytucjonalizowanym kontekście, ale ze zinstytucjonalizowaną
etykietą. Graniczność doświadczenia pobytu w szpitalu psychiatrycznym stanowi zatem
– mówiąc językiem Thomasa Sheffa – p u b l i c z n e n a z n a c z e n i e j e d n o s t k i .
Moment przyjęcia do szpitala, będący uprawomocnieniem lub odrzuceniem społecznych definicji przez autorytet instytucji, kończy tym samym ostatni etap formalnej
negocjacji kształtu etykiety, która będzie odtąd warunkować reakcje na dewianta po
opuszczeniu szpitala27. Izolacja nieakceptowanej jednostki w ramach społecznie usankcjonowanej instytucji sprawującej nad nią formalną kontrolę jest więc rodzajem społecznego odrzucenia kłopotliwego intruza, symbolicznej degradacji z „normalnego” miejsca
w codziennym życiu do roli pacjenta (chorego), który zostaje zmuszony do uczenia się
jej nowozdefiniowanych kształtów. Harold Garfinkel proces ten definiuje w języku c e r e m o n i i d e g r a d a c j i s t a t u s u , podkreślając tym samym, że zmiana tożsamości
jednostki dokonuje się zawsze w uroczystej otoczce, do niższej w społecznej hierarchii
ról28. Mechanizm ten jest bowiem jednostronny: brak zinstytucjonalizowanych procedur sygnalizujących społeczeństwu zakończenie roli dewianta skutkuje przeobrażeniem
– w założeniu przejściowej – roli w jej stały atrybut. Powrót na łono społeczeństwa po
zakończeniu instytucjonalnej izolacji odbywa się nie tylko bez rozgłosu, ale w oprawie
wstydu i zażenowania. Po zdefiniowaniu zachowania jako choroby psychicznej środowisko zaczyna odczytywać wszelkie działania jednostki zgodnie ze stereotypami i wyprowadzonymi z nich oczekiwaniami co do dalszego postępowania. Naznaczona jednostka
– zawsze lokująca się w obrębie społecznych znaczeń – odpowiada więc w sposób zgodny
z tak określonym schematem komunikacji. Powrót do poprzedniego, niesplamionego
piętnem statusu, jest zatem w zasadzie niemożliwy; jednostki, w których biografii zapisane zostało przebyte leczenie psychiatryczne zawsze będą w społecznym odczuciu dysfunkcjonalne, nawet wtedy, gdy nie wykazują już żadnych symptomów zaburzeń29.
27
28
29

Por. T. J. Scheff, Schizofrenia jako ideologia, tłum. K. Jankowski [w:] Przełom w psychologii, red. K. Jankowski, Warszawa 1978, s. 244.
Por. A. Axer, Niektóre cechy reakcji społecznej na chorobę psychiczną (Na marginesie teorii naznaczenia
społecznego), „Studia Socjologiczne” 1980, nr 3, s. 82.
Por. A. Grzywa, Oblicza psychozy, Lublin 2005, s. 11.
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Zamiast zakończenia
W szerokiej społecznej perspektywie choroba psychiczna nie jest wyłącznie jednostką nozologiczną w rozbudowanej nomenklaturze medycznej, ale przede wszystkim
kulturowo uwarunkowanym procesem nadawania znaczeń „tym odchyleniom od
normy, które – mimo iż istnieją dla nich gotowe etykiety – nadal pozostają niezrozumiałe ze względu na niejasne intencje popełnianego czynu”30. Psychicznie chorzy,
nie przestrzegając społecznie nakreślonych granic normalności lub traktując je niejako z przymrużeniem oka, wywołują strach, niepewność i poczucie zagrożenia. Od
wieków sytuują się więc „gdzieś pomiędzy” dopuszczalnością i wykluczeniem, stając
się w społecznej świadomości synonimem obcości i zwierzęcej dzikości. W konsekwencji kultura, określając nie tylko kształt norm, ale także samych chorych, nadaje
im swoiste dla danej epoki piętno, które dopiero wtórnie klasyfikowane jest przez
zinstytucjonalizowane narzędzia medyczne. Społeczeństwo, wytwarzając szaleńców
i wykluczając ze wspólnoty, nie unicestwia ich jednak, ale powierza im ważną rolę
strażników normalności w jego obrębie.
Tak nakreślona perspektywa pozwala dostrzec istotę ściśle ludzkiego doświadczania świata, w którym lęk staje się motorem wykluczenia ze wspólnoty toż-samości.
Sam zaś „Obcy-psychicznie-chory”, demaskując i zdzierając sztywne maski społecznych konwenansów i zrytualizowanych schematów, pozostawia świat w swej nagiej,
pierwotnej formie szaleństwa.
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Summary
Familiarizing „the Stranger”. Mental disorder
through the lens of anthropology
The analysis of mental disorder phenomenon in modern culture and humane thought
made in this article places it in an interdisciplinary discourse at the borders of philosophical anthropology, sociology and psychology, with a particular emphasis put on
relations between the theory of subjectivity and cultural discourse. Using language
apparatuses of cultural anthropology, familiarizing and overcoming of alienation of
people suffering from mental disorders is gaining universal meaning in the social reality. Mental illness abstracted from medical nosology can be understood as a consequence of socially granted meanings to incomprehensible or non-defined subjects or
behaviours which conjure fear and sense of threat for normative order of community.
As a result, culture leaves its mark, typical for a given time period, which legitimized
by institutional expert tools enables exclusion of an individual from a community
and it strengthens the feeling of social identity of its members.
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oraz „uddhaccakukkucca” w świetle
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Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne,
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W poniższym artykule przedstawię propozycje znaczenia palijskich terminów
thīnamiddha oraz uddhaccakukkucca. W tym celu posłużę się wybranymi suttami
kanonu palijskiego, a będą to: Pacalā Sutta, Tissa Sutta, Soa (Kolivīsa) Sutta, Vakkali
Sutta i Asaji Sutta. Dla lepszego zrozumienia znaczenia i kontekstu terminów wprowadzę zarys antropologii wczesnobuddyjskiej. Na zakończenie krótko scharakteryzuję acedię – to propozycja greckiego odpowiednika thīnamiddha oraz uddhaccakukkucca. Tak zestawione pojęcia otwierają możliwość badań porównawczych.
Thīna [sanskr. styāna]1 oznacza zastyganie, stawanie się ciężkim, ale też wpadanie w bezruch, nieporęczność czy nieokreśloność. Według Pali – English Dictionary middha to senność, zobojętnienie, opieszałość, powolność, niemrawość, znużenie. Thīnamiddha2 jest trzecią z pięciu przeszkód mentalnych lub uciążliwości
[nīvara۬ā]3, możemy ją opisowo przetłumaczyć jako zastygnięcie w znużeniu. Piya
Tan z Samaññaphala Sutty przytacza porównanie tego stanu do człowieka, który szuka swojego odbicia w wodzie porośniętej mchem i wodnymi roślinami4. Owładnięty
thīnamiddha jest jak więzień podczas trwania święta. Słyszy jedynie głosy radości
uczestników, a sam nie może brać w nim udziału. Następnie Piya Tan podaje przykład sytuacji, kiedy Dhamma jest elokwentnie głoszona. Ktoś, kto zastygł w znuże1
2
3

4

The Pali Text Society's Pali-English dictionary, London 1921‒1925.
Ibidem.
Nīvara۬a (ni-vāra۬a) od nis (nisko,w dół) + √V (zakrywać, zasłaniać), jak w sanskr. v۬܀oti, ‘skrywać, przesłaniać’, tłumaczy się jako przeszkody, uciążliwości, zaliczamy do nich: 1. kāmacchanda:
przylgnięcie do zmysłowych przyjemności, 2. vyāpāda: urazę, nieżyczliwość, zagniewanie, 3. thīnamiddha: zastygnięcie-znużenie, senność, 4. uddhacca-kukkucca: wzburzenie, wyrzuty sumienia,
ubolewanie, 5. vicikicchā: wątpienie.
Piya Tan, The five barriers to mental focus and how to break through them, 2006, s. 7 [on-line:] http://
dharmafarer.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/32.1-Nivarana.-piya.pdf, [22.04.2014].
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niu nie wie, co było na początku, środku i końcu wykładu. Inni słuchacze wyrażają
słowa aprobaty, mówią, że temat został precyzyjnie i interesująco ujęty, są z tego
powodu zadowoleni i radośni, a opanowany thīnamiddha nie potrafi powtórzyć ani
słowa z powodu owładnięcia przez słabość5. Uddhacca6 (sanskr. auddhatya) oznacza:
wzburzenie, niepokój, poruszenie, podekscytowanie, rozemocjonowanie, nieuwagę. Kukkucca7 można dosłownie przetłumaczyć jako niewłaściwe działanie czy złe
prowadzenie się, ale też: skrupuły, skruchę, skrępowanie, udręczenie, zamartwianie,
ubolewanie. Uddhaccakukkucca – to wzburzenie i ubolewanie, jest czwartą z pięciu
nīvara۬a, oraz 9 z 10 kajdan-pęt (uddhambhāgiya-samyojana), pozostaje w opozycji
do mentalnego spokoju i ogólnego wyciszenia (vūpasanta-cittassa).
Zarys rozumienia „citty” we wczesnym buddyzmie
Cittę tłumaczy się jako: myśl (myśli), umysł, serce, nastrój, emocję, ideę, rozumowanie, nastawienie, przytomność8; jest tą częścią umysłu istoty ludzkiej (obok viññana
i manas), która powinna być opanowana, skoncentrowana, stabilna, powściągnięta,
kontrolowana i napięta. Możemy ją określić jako zamiar, odruch, zamysł, nastrój,
usposobienie, stan umysłu, reakcję na wrażenia9.
W tym miejscu zwróćmy uwagę na wybrane przedbuddyjskie użycie terminu.
Do najważniejszych rdzeni czasownikowych oznaczających mentalne procesy należą:
√man – mniemać, myśleć i “√cit – znaczy postrzegać, obserwować, zauważać, być
czegoś świadomym, rozumieć, myśleć”10. W Upaniszadach to właśnie „manas rozumiany jest jako umysł – szeroko pojęta dziedzina poznawczo-emocjonalna”11 – pełni
podobne funkcje, co citta w kanonie palijskim. „Manas jest nie tylko sferą mocy
poznawczych, ale także siedzibą uczuć i emocji, zaciemniających i przesłaniających
akty poznawcze. Cała ta złożoność powoduje, że tak trudno jest uchwycić i zbadać
naturę umysłu”12. W Upaniszadzie Maitri „dziedzina ćitty jest przedstawiona wprost
jako narzędzie, które wtedy, kiedy osiągnie swój cel znika, jakby się unicestwia”13.
W konkurencyjnych dla wczesnego buddyzmu szkołach termin ten występuje w jodze, „obejmuje świadomość empiryczną jako zbiór trzech fundujących ją aspektów:
[…] rozumienia (buddhi), poczucia Ja (ahaۨ-kāra), oraz zmysłu wewnętrznego
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ibidem.
Ud (w górę, pod górę, wyraża nasilenie, intensywność czegoś) + √HAN (uderzać z dużą siłą).
kauk܀tya – pochodzi od ku- (kud- or kum-, zły, wadliwy) + kicca (zrobiony).
R. Johansson, Citta, Mano, Viññana—A Psychosemantic Investigation [w:] „University of Ceylon
Review” 1965, Vol. 23, s.165.
Bhikkhu Thich Minh Thanh, Reliable Base for our Definitive Understanding [w:] The Mind in Early Buddhism, New Delhi 2001 [on-line:] http://www.budsas.org/ebud/mind/01_chap1.htm [03.05.2014].
M. Kudelska, Dlaczego istnieje raczej „Ja” niż „to”? Ontologia podmiotu w Upaniszadach, Kraków
2009, s. 154.
Ibidem, s. 162.
Ibidem, s. 154.
Ibidem, s. 155.
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(manas)”14. Odpowiednikiem w terminologii sankhji jest antaۊ-kara۬a – odpowiedzialna za procesy poznawcze, emocjonalne i wolicjonalne.
Wracając do buddyzmu, za Bhikkhu Thich Minh Thanh możemy wydzielić następujące aspekty citty: „emocjonalny (wszelkie jej uczuciowe i emocjonalne odcienie),
kognitywny (rozumność, sądy, zawierzenie, rozumowanie, postrzeganie), konatywny
przez który rozumie: działanie, wolę, starania, pragnienie. Wszystkie trzy aspekty
współdziałają ze sobą, często równocześnie albo też wchodzą ze sobą w przeróżne
interakcje”15. Zaznaczam, że w tej pracy spróbuję uchwycić jedynie emocjonalny
i konatywny aspekt citty, więc jest to jedynie zarys zagadnienia, a nie rozstrzygające
i wyczerpujące objaśnienie.
Faktem jest, że „citta odgrywa rolę bardziej centralną i kluczową w buddyzmie
niż w innych indyjskich systemach filozoficznych i religijnych praktykach”16. Zjawiska umysłowe tak szybko pojawiają się i znikają, iż trudno je uchwycić, zatrzymać, nie mówiąc już o poddaniu ich refleksji, dlatego tak ciężko dopasować jej
formalną definicję.
Co Budda mówi na temat citty? Przytoczę teraz fragment z Ummaggasutty
(AN II, 4, 19, 6):
I oto pewien mnich zbliżył się do Błogosławionego, a zbliżywszy się doń, pozdrowił
go i usiadł obok. Usiadłszy obok, ów mnich tak rzekł do Błogosławionego: Cóż więc,
panie, kieruje tym światem, cóż nim miota, cóż takiego go sobie podporządkowuje?
Nasze n a s t a w i e n i e d u c h o w e [cittena – podkr. U. R.], o mnichu, kieruje tym
światem, miota nim, podporządkowuje go sobie.17

Citta decyduje o tym, jak widzimy świat, jak jest on porządkowany, ale także jak
stacza się w chaos. Powyższy fragment pokazuje nam fenomenologiczne podejście
wczesnego buddyzmu. To człowiek jest odpowiedzialny za sposób, w jaki świat mu
się przejawia. Chodzi właśnie o nasze nastawienie: emocjonalne i poznawcze. Zadaniem mnicha powinna być praca nad doskonaleniem tego nastawienia.
Mnisi, nie znam żadnej innej rzeczy przynoszącej tyle szczęścia, co doskonalenie
umysłu. Rozwijanie umysłu rzeczywiście sprzyja wielkiemu szczęściu. Mnisi, poskramianie (dantaۨ), kontrolowanie (guttaۨ), ostrożność (rakkhitaۨ) i wstrzmięźliwość
(saۨvutaۨ) umysłu prowadzi do dostojeństwa18.

14
15
16
17
18

M. Jakubczak, Sens Ja. Koncepcja podmiotu w filozofii indyjskiej, Kraków 2013, s. 104.
Bhikkhu Thich Minh Thanh, The Psychological Subjectiveness of Citta [w:] idem, The Mind...
[on-line:] http://www.budsas.org/ebud/mind/05_chap5.htm [03.05.2014].
Ibidem.
Muttāvali. Wypisy z ksiąg starobuddyjskich, tłum. I. Kania, Warszawa 2007, s. 240.
Tłum. własne.
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Posłużę się teraz definicjami badaczy wczesnego buddyzmu, aby pokazać ich sposoby precyzowania citty. Według P. Harvey „kategoria citty jest pojęciem takiego sposobu organizacji umysłu, który wyznacza kierunek rozwoju myśli i emocji”19.
W nikajach termin citta występuje w różnych znaczeniach. Czasem, podobnie jak słowa viññana i manas, oznacza psychiczną aktywność traktowaną jako całość, tj. jako
przeciwstawiony ciału umysł. Czasem oznacza myśl albo następstwo myśli20.

Szymański pisze, że „kategoria ćitty funkcjonuje w nikajach zarówno jako umysł jak
i podmiot działań, który ulega rozmaitym uwarunkowaniom i którego reakcje powinny
być kształtowane za pomocą odpowiedniego treningu”21. Podkreśla, że „citta nie tylko
działa, ale również jest przedmiotem aktywności zmiennych zespołów czynników”22.
Bhikkhu Bodhi definiuje cittę jako „centrum indywidualnego doświadczenia,
podmiot myśli, woli i emocji. Tak zdefiniowana citta wymaga zrozumienia, trenowania i uwolnienia”23.
Johansson przywołuje sposób obrazowania citty w suttach – wytrenowana porównywana jest do złota wolnego od zanieczyszczeń. Charakteryzuje ją jako „uległą,
poddatną na wpływy”, i „zdolną do pracy”24.
Rekonstrukcja rozumienia citty we wczesnym buddyzmie u R. Johanssona zanurzona jest w kategoriach psychologicznych, jednak warto przyjrzeć się jego porządkowaniu atrybutów citty. Przez emocje autor rozumie stan afektywny lub brak
równowagi. Takie widzenie tematu jest istotne dla tego artykułu. Emocjonalne atrybuty citty to: nerwowość, drżenie (paritassanā) wzburzenie, ubolewanie (uddhacca-kukkucca), złość (padosa), pragnienie (kāmmāsava), wrogość (apattaka), nienawiść
(savera), mętność (āvila), przerażenie (utrasta), zadziwienie (abbhuta), zaniepokojenie, wytrącenie z równowagi (uddhata), ospałość (līna), drżenie, pulsowanie (phandana), chwiejność (capala)25.
Johansson wymienia też cechy dynamizujące cittę, które motywują i pobudzają
działania, zalicza do nich: pożądliwość (abhijjhā), chciwość (lobha) oraz żądzę, pasję (rāga), a więc to, co napędza lgnięcie do stawania się. Granica pomiędzy przymiotami dynamizującymi a emocjonalnymi jest płynna. „Nieobecność dynamicznych atrybutów mogła być nazywana ospałością, letargiem, sennością, gnuśnością

19
20
21
22
23
24
25

M. Szymański, Zagadnienie jedności i tożsamości istoty świadomej w filozofii buddyzmu indyjskiego,
Lublin 2010, s. 201.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Bhikkhu Bodhi, Notes to book II, the Nidānavaggo of the Mahāvagga of the Saূyutta Nikāya, ss. 769‒770.
R. Johansson, Citta, mano, viññana…, s. 168.
Ibidem, ss. 171‒172.
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bądź opieszałością”26. Zatem stan thīnamiddha związany jest ze zrywaniem lgnięcia
do życia i „Ja”.
Omawiane w tym artykule uciążliwości dotyczą mnichów, którzy dokonali już
zmiany celu – nie jest nim jedynie gromadzenie zasług w świeckim życiu, czy zaspokajanie pragnień oraz usilne zabieganie o nie, ale osiągnięcie nibbāny. Pomimo podjęcia decyzji i wyznaczenia celu, citta zabarwia się i zaciemnia cel. Trening powinien
sprawić, że mnich lepiej rozpozna różne odcienie citty, a okazuje się, że zamiast tego
zastyga w znużeniu. Z drugiej strony, dzięki tym trudnościom hartuje się, sprawdza,
testuje czy jego postawa i opór są właściwe, czy nadal musi równie intensywnie praktykować. Jeżeli asceta uświadomi sobie, że zabieganie o „Ja” dla niego samego jest
próżne i bezużyteczne, to ta refleksja nie staje się jeszcze właściwym nastawieniem do
„Ja”, a przeobraża w instynktowny strach. Być może wówczas najintensywniej przeżywa się „ja”? Citta jest ogłupiona i ogłuszona, kiedy nie pragnie już lgnąć do życia
i siebie, właśnie wtedy pojawia się zastój, brak dynamiki, a cel nagle się przysłonił,
ponieważ celem stało się „ja”. Mnich szuka schronienia w sobie, w tym zbędnym
i niepotrzebnym „ja”, chce znów poczuć się jak w domu. Tutaj pojawia się pytanie,
które zadała Marzenna Jakubczak w cytowanej już książce: „To przecież Ja nadaje życiu sens! Czy zatem podważenie przydatności tego, co właśnie ma ów sens nadawać,
może być sensowne?”27.
Zatem, czym jest kształtowanie „charakteru” i oczyszczanie citty? Wydaje się, że
elementarnym zadaniem, a właściwie wyzwaniem dla mnicha – nawet wtedy, gdy
zbliża się do celu, albo już go osiągnął. Póki ma ciało powinien pracować nad cittą.
Jaka będzie jej robocza definicja?
Będę cittę rozumiała jako proces, którego zadaniem jest nieustanne pracowanie
nad usposobieniem, nastrojeniem, przytomnością, podejmowaniem właściwych wyborów i pragnieniem nibbāny. Rodzaj spójnej strategii radzenia sobie z emocjami,
powstały na skutek wybrania celu, na co składa się cała paleta emocji, funkcji poznawczych i konatywnych. Włączyć w to należy szybkość nastrajania się i przestrajania w miarę zmieniających się czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Johansson
charakteryzując cittę pisze o stylu życia, który też będzie jej funkcją, gdyż zależy od
wyboru celu. „Rezultatem treningu jest zmiana impulsywności i pragnień w wolę
i zdecydowanie, niedojrzałości w dojrzałość, zmienności w charakter”28. Do citty
„przynależy wyższa wiedza nazywana abhiñña”29.

26
27
28
29

Ibidem, s. 172.
M. Jakubczak, Sens Ja. Koncepcja podmiotu w filozofii indyjskiej, Kraków 2013, s. 188.
R. Johansson, Citta, mano, viññana..., s. 174.
Ibidem, s. 171.
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„Thīnamiddha” oraz „uddhacca-kukkucca”
w wybranych suttach kanonu palijskiego
Pacalā Sutta30

Pewnego razu czcigodny Mahā Moggallāna siedział (podczas gdy próbował medytować) i przysnął (pacalāyamāno) w wiosce Kallavālamutta w Magadha. Nie jest to
jeszcze thīnamiddha, a jedynie jej symptom. W tej suttcie Moggallāna dostaje szczegółowe wskazówki od Buddy, mówiące o tym, jak ów stan przezwyciężyć – nazywa
go już middha; zwracając się do mnichów, powtarza: jeżeli nie porzucicie przebywającego w was znużenia nie osiągnięcie wyciszenia. Zastygnięcie w znużeniu przechodzi
we wzburzenie. Budda radzi mnichowi, czego ma unikać, żeby się skoncentrować:
Tak powinieneś się ćwiczyć:
— „Nie będę odwiedzał rodzin z zadartym nosem”. Tak jest, jak winieneś trenować
siebie. Rodziny mają wiele codziennych prac do wykonania, więc te istoty ludzkie nie
kierują swojej uwagi na wizytujących je mnichów. U rodzin są rozdzielane dary, zdarza
się, że mnich nie dostaje jedzenia, wówczas odczuwa stratę, staje się przybity, będąc
przybity robi się wzburzony, będąc wzburzony staje się nieopanowany, będąc nieopanowany daleki jest od koncentracji.
— „Nie powinienem brać udziału w kłótliwych debatach, kiedy zawiązuje się zacięta dyskusja”. Podczas gdy mnisi debatują, panuje wielomówstwo, wówczas mnich staje się wzburzony. Będąc wzburzony staje się nieopanowany, jego umysł jest daleki od koncentracji.
— „Nie powinienem przyjaźnić się z gospodarzami i innymi mnichami”, ale zamieszkiwać miejsca wolne od hałasu, dźwięków, ustronne. Powinien przebywać w atmosferze
niezmąconej przez istoty ludzkie. Budda pochwala towarzystwo takich miejsc31.

W tym fragmencie pojawiają się trzy powody powstania uddhacca. Pierwszym
z nich są trudy związane z odwiedzaniem rodzin i zbieraniem jałmużny. Kolejny
powód to dysputy, które lubią przeradzać się w próżną i pustą gadaninę, a trzeci
– zawieranie znajomości z laikami i mnichami oraz przebywanie w niewłaściwych
miejscach. Jeżeli mnisi spostrzegają początek dolegliwości w postaci nadmiernej senności czy wewnętrznego wzburzenia, powinni bardziej pilnować siebie i odsunąć się
od tego, co zaburza ich spokój i uniemożliwia koncentrację. Zatem Budda zaleca
pokorę, nieangażowanie się w spory i ustronne miejsca. Tylko wówczas możliwa jest
właściwa praktyka. Budda podaje konkretne wskazówki, mnich ma nauczyć się rozróżniać myśli, opanować technikę nieangazowania się i odsuwania wzburzenia.

30
31

Pacalā Sutta A 7.58/4:85-88 Anguttara Nikāya, [on-line:] http://dharmafarer.org/wordpress/wp
content/uploads/2009/12/4.11-Pacala-S-a7.58-piya.pdf, [21.04.2014].
Tłum. własne.
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Tissa Sutta32
Przyjacielu, moje ciało jest odurzone (chwieję się jak trzcina na wietrze), jestem zagubiony i rzeczy są dla mnie niejasne. Utrzymujące się znużenie i senność są moją
uporczywą myślą. Nie jestem zadowolony ze świętego życia33.

Tissa odczuwa szereg dolegliwości wskazujących nie tylko na wątłą kondycję fizyczną, ale również wewnętrzne otępienie, które zasłania mnichowi widzenie rzeczy.
Stan utrzymuje się dłużej, ponieważ mnich jest niezadowolony z życia, podaje w wątpliwość nauki i siebie, a więc rozpada się sens jego istnienia. Najprawdopodobniej
załamała się dynamika citty. Wyraźnie coś odciąga Tissę od Dhammy. Nie jest to
jedynie tępa martwota, bezruch wewnętrzny, ale rozpala się w nim początek niepokoju. Budda przypomina mnichowi fomułę o nie-ja (an-atta), niesatysfakcji (dukkha),
zmienności oraz nietrwałości pięciu agregatów (anicca). Wydaje się, że problem leży
w utożsamieniu się Tissy ze swoimi myślami, niepokojami oraz fizycznym dyskomfortem. Mnich nadal lgnie do życia, ale jednocześnie odrzuca teraźniejsze. Po nauce
Buddy Tissa osiągnął stan arahanta. Dlaczego właśnie takie dolegliwości przychodzą
tuż przed osiągnięciem wyzwolenia? Być może w ten sposób mnich przeżywa stan
pomiędzy codziennym zmaganiem się a wyzwoleniem. Przestaje lgnąć do codzienności, destrukcyjne emocje nie pojawiają się, a wyzwolenie nie chce dokonać. Jednocześnie tli się jeszcze pragnienie życia. Można powiedzieć, że asceta nie rozumie tego
procesu – waha się, nie wie, co jest właściwe. Owo niezadowolenie i senność pozwala przetrzymać zastój i nieporadność. „Trzeba przeskoczyć nad przepaścią”, a mnich
zatrzymuje się i zastanawia. Przy czym wszystko widzi przez pryzmat uciążliwości,
a wówczas niemożliwe jest jakiekolwiek poznanie.
Soa (Kolivīsa) Sutta34

Soa gorliwie medytuje, ale niestety nie uwolnił się jeszcze od przywiązań i skalań
(āsava)35. Czuje się przeciążony, zmęczony i rozczarowany, że jego wysiłek nie przynosi rezultatów. W świeckim życiu Soa był dobrym muzykiem. W jego umyśle
pojawia się pomysł, aby porzucić mnisze życie i wrócić do rodziny, która dobrze
prosperuje. Obiecuje sobie, że będzie cieszył się ze świeckiego życia i zbierał zasługi.
Budda widzi zmagania swojego ucznia i opowiada mu przypowieść o lutni:
— Co myślisz Soo, czy wcześniej, kiedy byłeś w stanie świeckim, zręcznie grałeś na lutni?
— Tak, o Czcigodny,
32
33
34
35

Tissa Sutta S 22.84/3:106‒109 Saীyutta Nikāya, [on-line:] http://dharmafarer.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/32.12-Thinamiddha-Tissa-S-s22.84-piya.pdf [21.04.2014].
Tłum. własne.
Sona (Kolivīsa) Sutta A 6.55/3:374-379 [on-line:] http://dharmafarer.org/wordpress/wp-content/
uploads/2009/12/20.12-Sona-Kolivisa-S-a6.55-piya.pdf [04.05.2014].
Skalania – znamy ich cztery: 1. pragnienie 2. chęć egzystencji (wiecznej), 3. zły pogląd, 4. niewiedza, w momencie ich przezwyciężenia mnich osiąga stan arahanta.
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— Co myślisz Soo, kiedy struny twojej lutni były zbyt napięte, wydawała właściwy
dźwięk, dało się na niej grać?
— Nie, o Czcigodny,
— Co myślisz Soo, kiedy struny twojej lutni były zbyt luźne, wydawała właściwy
dźwięk, dało się na niej grać?
— Nie, o Czcigodny,
— Co myślisz Soo, kiedy struny twojej lutni nie były ani zbyt napięte, ani zbyt luźne,
ale dobrze nastrojone, miała właściwą tonację, wydawała właściwy dźwięk, dało się na
niej grać?
— Tak, o Czcigodny,
—Tak samo Soo, nadmierny wysiłek umysłowy i zapał prowadzi do wzburzenia (niepokoju), opieszałość i spowolnienie wysiłku wiedzie do ospałości. Zatem Soo, zdeterminowany uzyskasz stałość, dogłębnie pojmiesz czym jest zapał i spokój, jak i uchwycisz
przedmiot (nimitta)36.

To kluczowa opowieść, która pomoże lepiej objaśnić i zrozumieć chwiejność umysłu mnicha. Soa myśli o porzuceniu mniszego życia. Przyczyną tego jest nadmierny
wysiłek, wkładany w praktykę, która nie przynosi efektów. Rozczarowany obecnym
stanem i zmęczony chce zmienić cel – to znaczy wrócić do świeckiego życia, zbierać
zasługi i cieszyć się codziennością. Na dodatek przeszłość wzbudza w nim pozytywne emocje, ponieważ rodzina jest w dobrej sytuacji materialnej, a Soa miał swoją
pasję – grał na lutni. Powyższa przypowieść oddaje nam sytuację „pomiędzy”, a więc
rozstrojenie i brak harmonii wynikające z naderwania związków z „ja” i życiem. Metaforą ciała jest vī۬ā, thīnamiddha odpowiadają zbyt luźne struny, uddhacca-kukkucca
– nazbyt napięte. Strojenie jest pracą nad cittą. Właściwe nastrojenie – to takie uregulowanie i sharmonizowanie, które pozwoli nie tylko wydać właściwy dźwięk, ale
włączy naszą lutnię do zespołu. Poprawnym nastrojeniem nazwę przetrenowaną cittę.
Dopiero wówczas możliwa jest gra, a więc zagłębianie w ciszę oraz wyzwolenie. Takie
rozumienie istoty ludzkiej wymaga od niej nieustannego starania, strojenia, dbania
o instrument, podejmowania wysiłku wciąż na nowo, umiejętności przestrajania się
i dostrajania, ale gra warta świeczki, jeżeli usłyszymy piękną melodię. Przy czym
mnich nie jest owym procesem strojenia, ale samym dźwiękiem (nibbāna).
Przypowieść o lutni oddaje też znaczenie drogi środkowej (majjhimā patipadā),
która jest podstawową i główną nauką Buddy, prowadzącą do osiągnięcia wyzwolenia. Sposobem na jej zrealizowanie jest unikanie skrajności. Przy tym interesującym
jest, że istota ludzka z tak wielką trudnością nabywa tę zdolność.
Przeciążenie Soy wynika z niemożliwości zintegrowania prawd o cierpieniu
(dukkha), nietrwałości (anicca), nie-ja (an-atta) oraz z porzuceniem lgnięcia do życia.
Mnich próbuje je przepracować, ale citta, przeciążona, reaguje albo sennością albo
wzburzeniem. Konieczny jest ruch, a człowiek szuka schronienia w sobie, przez to
przeczy naturalnej dynamice citty. Jakby lutnia miała być nastrojona – raz – na zawsze.

36

Tłum. własne.
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Vakkali Sutta37 i Asaji Sutta38

Vakkali ciężko zachorował, poprosił jednego z mnichów, aby zaprosił Czcigodnego. Kiedy Budda przychodzi, mnich jest tak wyczerpany, że nie może wstać z łóżka.
Budda wypowiada życzące słowa nadziei, że z Vakkali będzie lepiej, a dolegliwości
związane z chorobą zmniejszą się. Mnich nie może już wytrzymać swojego położenia,
przeciwnie – jego ból powiększa się. Budda pyta Vakkali o to, czy przeżywa jakieś
trudności związane z zamartwianiem się i wyrzutami sumienia, i czy one nie wiążą się
z moralnym prowadzeniem. Na to mnich odpowiada, że jego martwienie się i skrupuły nie są związane z etyką. Dowiadujemy się, że Vakkali boleje nad przeszłością –
bowiem nigdy dotąd nie widział Buddy. To wówczas Czcigodny wypowiada słynne
zdanie: „Ten, który widzi Dhammę widzi mnie, kto widzi mnie, widzi Dhammę.
Kto prawdziwie widzi Dhammę, mnie widzi, widząc mnie widzi Dhammę”.
Vakkali nie wspominał o swoich planach, bowiem niedługo po wizycie Buddy
popełnił samobójstwo, które według klasycznej wykładni doktryny jest czynem karmicznie bardzo obciążającym39. Mnich przed tym aktem walczy z demonami (myślami), wyrażającymi strach i rozterki związane ze wszystkimi aspektami tego niegodziwego zachowania. Jednak Vakkali ostatecznie właściwie i jasno zrozumiał naukę
o cierpieniu, nie-ja, przemijalności, nie miał pragnień i nie był targany emocjami.
Ten akt samobójstwa nie został potępiony przez Buddę.
Samobójstwo w kanonie palijskim, jak piszą Martin Wilsthire czy Damien Keown, przedstawione zostało niejednoznacznie, jest ono jednocześnie zakazane i akceptowane40 – dozwolone dla oświeconych (arahantów), a zabronione dla nieoświeconych. Należy szczegółowo rozpatrywać okoliczności oraz motywacje czynu: „sam
w sobie, nie jest niczym złym dla arahanta, którym nie miota już nienawiść, złość
i strach, a akt nie jest zdolny produkować przyszłych owoców”41. Zatem najważniejsze wydaje się pytanie o autentyczność bycia wyzwolonym i o to, czy oświecenie
może dokonać się „pomiędzy mostem a potokiem, pomiędzy nożem a gardłem”42, ale
to zagadnienie wykracza poza ramy niniejszego artykułu.
Podobna jest sytuacja mnicha Asaji, również jest chory, ale powodem jego ubolewania jest to, że nie może osiągnąć samadhi, więc czuje się zawiedziony. Obaj mnisi
nie akceptują swojego stanu, nie godzą się na ułomność fizyczną i psychiczną. Na
dodatek czynią sobie wyrzuty, że nie zrobili czegoś najlepiej, jak to tylko możliwe,
bądź martwią się o przyszłość. Z pewnością związane jest to z lękiem przed śmiercią,
a z drugiej strony ze strachem, że będą musieli znów odradzać się. Ubolewanie Vak37
38
39
40
41
42

Vakkali Sutta, Saূyutta Nikaya 22, 87 [on-line:] http://suttacentral.net/en/sn22.87 [04.05.2014].
Asajji Sutta, S 22.88/3:124-126 [on-line:] http://dharmafarer.org/wordpress/wp-content/uploads/
2013/04/42.8-Assaji-S-s22.88-piya.pdf [04.05.2014].
M. G. Wiltshire, The suicide problem in the Pali Canon, Madison 1983, s. 137.
Damien Keown, Buddhism and Suicide [on-line:] http://www.urbandharma.org/udharma/suicide.html,
[24.06.2014].
Ibidem.
R. Burton, The Anatomy of Melancholy, London, s. 290.

157

Urszula Rędziniak, Niepokoje mnichów. Semantyka pojęć thinamiddha oraz...

kali i Asaji wyraża dysharmonię pomiędzy ciałem a cittą. Ciało słabnie a napięcie
citty jest zbyt silne. Mnisi zapominają o dostosowaniu swojego wysiłku do nowej
sytuacji, jakby nie potrafili się dostroić. Zamiast pracować nad tym, chcą przylgnąć
do wspomnień, do „Ja”, kiedy byli młodzi, silni i wówczas nie zrobili czegoś, jak
należało. Ich postawa jest wyrazem oporu istoty ludzkiej wobec wszelkiej zmiany.
Stąd Budda tak usilnie powtarza formułę: „to nie jest moje, to nie jestem ja, to nie
jest moje Ja”43.
Acedia

AțȘįȓĮ44 to obojętność, odrętwienie, beztroska, wyczerpanie, brak zainteresowania
czymkolwiek. Chrześcijański znawca acedii Gabriel Bunge pisze: „pojęcie acedii ma
wiele niuansów znaczeniowych, oddanie go za pomocą jednego słowa jest prawie niemożliwe”45. Odpowiedniki polskie to: „obrzydzenie, nuda, gnuśność, zniechęcenie,
zmęczenie, niechęć, awersja, przygnębienie, przesyt, uprzykrzenie”46.
Problem acedii szczegółowo został wyartykułowany przez Ewagriusza z Pontu.
Przytoczę fragment oddający specyfikę tego stanu:
Opanowany przez acedię przy czytaniu wciąż ziewa i łatwo popada w senność. Przeciera
oczy i przeciąga się, to znów odwracając oczy od księgi, spogląda na ścianę, znowu obraca się i czyta nieco, i kartkując - bada dokładnie końcówki wypowiedzi. Liczy kartki
i ustala liczbę rozdziałów, gani pismo i zdobienie. Wreszcie zamyka księgę, kładzie pod
głowę i wpada w sen niezbyt głęboki, ponieważ głód w końcu budzi jego duszę i ulega
ona swoim własnym troskom47.

Według Ewagriusza acedia jest „myślą”48, namiętnością, demonem, z którymi
walczy mnich. Jak pisze G. Bunge:
43
44

45
46
47
48

Muttāvali, Wypisy z ksiąg starobuddyjskich, op. cit., ss. 112‒113.
Warto wspomnieć (za L. Misiarczykiem), że termin acedia w Iliadzie i Odysei oznaczał porzucenie
ciała bez pogrzebu, u Platona pojawia się jako brak troski o kogoś. Pierwszym tekstem chrześcijańskim, gdzie występuje to pojęcie jest Pasterz Hermasa, gdzie acedię tłumaczy się na polski jako
„zniechęcenie” – Hermas, Pastor, tłum. polskie A. Świderkówna [w:] Pierwsi Świadkowie, Kraków
1998, s. 224.
G. Bunge, Acedia duchowa depresja, Kraków 2011, s. 57.
Ibidem.
Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne, t.1, Kraków 2007, ss. 427‒428.
ȁȠȖȚȢµȠȓ – namiętne myśli, demony, połączone są relacjami przyczynowo- skutkowymi, wszystkie
mają źródło w namiętnej miłości własnej (ĭȚȜĮȣĲȓĮ), która jest namiętnością źródłową, natomiast
osiem logismoi to namiętności „instrumentalne”, są to: obżarstwo, nieczystość, chciwość, smutek,
gniew (złość), acedia, próżność i pycha. Kolejność myśli jest istotna, ponieważ wiąże się z postępem
w rozwoju życia duchowego. Po pokonaniu acedii pojawiają się jeszcze ataki próżności i pychy.
„Przeciwstawia się im osiem cnót: obżarstwu – umiarkowanie, nieczystości – powściągliwość, chciwości – ubóstwo, smutkowi – radość, gniewowi – wyrozumiałość, acedii – wytrwałość, próżnej
chwale – skromność i pokorę, pysze – pokorę” – L. Misiarczyk, Osiem logismoi w pismach Ewagriusza z Pontu, Kraków 2007, ss. 188‒89.

158

MASKA 25/2015
acedia stanowi religijno-metafizyczny wymiar ogólnoludzkiego cierpienia. W tym
wypadku człowiek – subiektywnie – cierpi na siebie i sobie podobnych. Acedia „zaciemnia” – jak mówi Ewagriusz – jego relację do Boga49.

Z drugiej strony jest koniecznym etapem prowadzącym do beznamiętności (apathei),
a później do poznania Boga, „srebro i złoto wypróbowuje się w ogniu i oczyszcza ze
wszelkiej skazy” Acedia czyni duszę lśniącą 50.
Niepokoje na ścieżce mnichów mają to samo źródło, jest nim błędna identyfikacja „ja” z odczuciami, pragnieniami, ciałem - jeszcze raz przytoczę fragment
z Cūllasaccakasuttam: „A czy o tym, co przemijające, przykre, podległe zmianie, można powiedzieć: »To jest moje, to jestem ja, to jest moje Ja«”51. Tym korzeniem jest
też namiętne zakochanie w sobie, jak pisze Ewagriusz: „pierwszą spośród wszystkich
złych myśli jest miłość własna, po niej następuje osiem innych”52. W aspekcie fizjologiczno-egzystencjalnym acedia, thīna-middha i uddacca-kukkucca wydają się mieć
wspólny rys wpisany w ludzką naturę: to dokuczliwa senność, gnuśność, znużenie,
ucieczka, rozpamiętywanie przeszłości, zamartwianie się o przyszłość, ubolewanie,
poczucie braku sensu życia i chęć ukojenia dotkliwego bólu przez popełnienie samobójstwa. Jednak to tylko powierzchowne i uogólnione porównanie, które nie jest
przedmiotem tego artykułu.
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Summary
Disturbances of the monks. „Thīnamiddha”
and „uddhaccakukkucca” in the light of the early
Buddhist concept of mind – semantic investigation
In this article I analyse the meaning of Pali terms: thīnamiddha – translated as sloth
and torpor and uddhaccakukkucca - translated as restlessness, remorse or regret. These
notions express the experience of a mental pain which is present in the Pali Canon
and contain rich meaning, which my paper is attempting to expose.
The analysis has been based on the Pacalā Sutta, Tissa Sutta, So۬a (Kolivīsa) Sutta,
Vakkali Sutta and Asaji Sutta. I will follow the sutta in order to show diversity and
ambiguity of the notions: thīnamiddha and uddhaccakukkucca. I will examine these
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terms in the light of concept of citta (attitude, function of mind) in Pali Canon in
order to better explain significance of these experiences.
The interpretation of the mental pain allows me to compare the experience with
the Greek notion - acedia. According to Evagrius Ponticus the essence of acedia was
the hatred of that what is and desire of what is unavailable. A sloth (acedia) was one
of the worst temptations (demons) because it tried to make a monk give up the religious life completely.
The interesting observation is the fact that despite the enormous differences
between early Buddhism and early Christianity, the origin of the disturbances is
the same – it is self-love.

Karolina Agnieszka Dobosz

O postrzeganiu zaangażowania
diaspory w czasie wojny i pokoju
w koncepcji „nowych wojen” i pułapce
„tożsamościocentrycznego” myślenia
o konfliktach na przykładzie Sri Lanki

Czym jest wojna? [...] Wojna to chciwość.
Wojna to bieda. Wojna to zorganizowana zemsta.
Wojna to zło. Wojna to ludzka natura.
Paul Richards1

Wstęp
Zakończona w maju 2009 roku wojna w Demokratyczno-Socjalistycznej Republice
Sri Lanki to najdłuższa i jedna z najkrwawszych wojen domowych w nowoczesnej
Azji Południowo-Wschodniej. Szacuje się, że trwający dwadzieścia sześć lat otwarty konflikt, przerywany krótkimi okresami zawieszenia broni i niestabilnej sytuacji
podczas rozmów pokojowych, w których mediowały kraje zachodnie, pochłonął od
80 do 100 tys. ofiar2. Jej przyczyn upatruje się w konflikcie powszechnie określanym
mianem etnicznego. Na ogół opisywany jest on jako starcie nacjonalizmów dwóch
dominujących populacyjnie grup etnicznych zamieszkujących Sri Lankę – Syngalezów i Tamilów3. W interpretacji tego konfliktu jako konsekwencji kolonialnej polityki wskazuje się na strategię „dziel i rządź” stosowaną przez brytyjskich zarządców
dawnego Cejlonu, która miała na celu utrzymanie kontroli nad większościową grupą
1
2
3

P. Richards, New War. An Etmographic Approach [w:] No Peace, No War. An Anthropology of Contemporary Armed Conflicts, red. P. Richards, Oxford 2005, s. 2 [tłumaczenie własne].
Agence France Presse, Up to 100,000 killed in Sri Lanka's civil war: UN, ABC News [on-line:] http://www.
abc.net.au/news/2009-05-20/up-to-100000-killed-in-sri-lankas-civil-war-un/1689524 [06.04.2015].
Syngalezi stanowią 74,9% całej liczby mieszkańców Sri Lanki, 11,15% populacji to Tamilowie lankijscy, a 4,12% Tamilowie indyjscy ‒ por. Department of Census and Statistics in Sri Lanka, Census
of Population and Housing of Sri Lanka, 2012 [on-line:] http://www.statistics.gov.lk/PopHouSat/
CPH2011/index.php?fileName=FinalPopulation&gp=Activities&tpl=3 [08.01.2015].
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poprzez zarządzanie mniejszością. Faworyzując Tamilów, chciano rozbudzić dawne
zatargi etniczne4. Według antropologa Bruce’a Kapferera szczególną rolę odegrała
tu ideologia syngaleskiego buddyzmu, która stała się zapleczem religijnego nacjonalizmu Syngalezów wierzących w naturalną niższość Tamilów przedstawianych jako
demoniczne istoty5. Dla Tamilów źródłem ich separatystycznych dążeń do utworzenia oddzielnego państwa na północy kraju nazywanego przez nich Eelamem była
walka o utrzymanie swoich praw poprzez zachowanie w przestrzeni publicznej języka
tamilskiego. W roku 1956 utracił on pozycję języka urzędowego, ograniczając zawodowe i edukacyjne szanse Tamilów. W wyniku tej i kolejnych ustaw zdominowanego
przez Syngalezów rządu niepodległej Sri Lanki ludność tamilska traciła swoje dawne
przywileje, a w końcu i prawa równych obywateli. Rok 1983 uznawany jest za datę
oficjalnego rozpoczęcia wojny, w której stronami był rząd Sri Lanki i militarne ugrupowanie Tamilskie Tygrysy Wyzwolenia Eelamu (Liberation Tigers of Tamil Eelam –
LTTE) walczące o utworzenie niezależnego państwa na północy kraju.
Wiele badaczek i badaczy reprezentujących rozmaite nurty badawcze – od fenomenologii inspirowanej koncepcjami Martina Heideggera po (neo)marksistowskie interpretacje konfliktu społecznego – podejmowało się analizy tego konfliktu, co jest niezaprzeczalnym atutem literatury poświęconej wojnie na Sri Lance. Z uwagi na udział w tej wojnie
światowej diaspory Tamilów pojawiają się również interpretacje ujmujące ten konflikt
w ramy „nowych wojen”. Choć koncepcja ta jest poddawana nieustannej krytyce, przyjrzenie się implikacjom jej wykorzystania w opisie interesującej mnie wojny pozwoli ukazać szerszy kontekst walki, która nie jest związana wyłącznie z tożsamością etniczną.
Swój wywód rozpocznę od krótkiego zarysowania rozwoju studiów nad konfliktami i przejścia od tak zwanych wojen tradycyjnych do nowych wojen, następnie
wyjaśnię, jakie znaczenie ma w tych ostatnich diaspora tamilska, która w wyniku
zjawisk globalizacyjnych przybrała na znaczeniu jako międzynarodowy aktor mający
wpływ na sytuację na Sri Lance. W ostatniej części postaram się ukazać korzyści, jakie
wynikają z interdyscyplinarnego podejścia do tego konfliktu i wyjścia poza ramy pojęciowe, w których diaspora określana jest jako zagrożenie dla pokoju, a nie znaczący
partner w odbudowie kraju i jego rozwoju społecznym.
Studia nad konfliktami
Wojny domowe, które wybuchały wraz z upadkiem systemu kolonialnego, zaczęły
z czasem odbijać się na krajach zachodnich. Stało się tak przede wszystkim z uwagi
na rosnącą liczbę uchodźców i migrantów z terenów opanowanych wojnami wewnętrznymi. Zmiany, jakie zaszły we współczesnym świecie, wymagały więc zredefiniowania wcześniejszych założeń dotyczących konfliktów zbrojnych. Sam konflikt
4

5

Obecnie stanowisko mówiące o „głęboko zakorzenionych” konfliktach etnicznych jest coraz częściej
krytykowane przez badaczy ‒ por. np.: J. Mueller, The Banality of “Ethnic War”, [w:] International
Security, Summer 2000, Vol. 25, No. 1, ss. 42‒70.
Więcej: zob. B. Kapferer, A Celebration of Demons: Exorcism and the Aesthetics of Healing in Sri
Lanka, Berg 1991.
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postrzegany jest najczęściej jako nieunikniony element społecznych interakcji6. Niekontrolowany prowadzić może do wielkich zbrodni przeciwko ludzkości. By temu
zapobiec oraz móc zarządzać rozgrywającymi się już wojnami domowymi prowadzi
się badania nad charakterem współczesnych wojen. Obok instytutów studiów strategicznych zajmujących się polemologią, a więc nauką o sposobach prowadzenia wojen,
w latach sześćdziesiątych zaczęły powstawać kolejne ośrodki badań nad konfliktami
i pokojem. Analizie poddaje się dziś sposoby organizowania środków na utrzymanie
wojen, przekonania i motywy walczących stron, ich wpływ na różne grupy interesu,
wsparcia i oporu. Zadawane jest również pytanie o to, jak ograniczyć liczbę ich ofiar.
Dziś kluczowym ośrodkiem takich badań jest założony w 1966 roku sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (Stockholm International Peace
Research Institute – SIPRI). Udostępnia on informacje o wydatkach na zbrojenia,
ich kontroli, rozbrojeniach oraz o przebiegu poszczególnych konfliktów na świecie.
SIPRI zajmuje się również edukacją na rzecz pokoju7. Badacze związani z Instytutem
stwierdzają, że zaszła poważna zmiana w naturze współczesnych konfliktów – inna
jest przestrzeń walki, inni są zaangażowani w nie aktorzy, inaczej są one finansowane. Idąc tym tropem, badaczka Jolie Demmers postulująca powstanie subdyscypliny,
jaką byłyby równoległe studia nad diasporą i konfliktami, twierdzi, że szczególnie
ważnym uczestnikiem tych nowych wojen są politycznie zaangażowane diaspory8.
Nowe wojny
Najbardziej znana propagatorka koncepcji nowych wojen Mary Kaldor wskazuje na
trzy nurty literaturyporuszającej to zagadnienie. Pierwszy z nich stanowią analizy
związane ze studiami rozwojowymi i antropologią, których przedmiotem są przede
wszystkim wojny toczone w Afryce w ostatnich dwóch dekadach, a za najważniejszych
reprezentantów tego nurtu Kaldor uznaje Marka Duffielda, Davida Keena i Alexa
de Waala. Drugi reprezentują badacze tacy jak Donald Snow czy David Horowitz,
których uwaga koncentruje się na etnicznym podłożu współczesnych konfliktów.
Ostatni nurt to studia strategiczne skupione na zmierzchu wojen „clausewitzańskich”
(między innymi John Keegan i Martin Van Creveld). Określenie to pochodzi od nazwiska pruskiego żołnierza i filozofa Carla von Clausewitza – kluczowego teoretyka
tradycyjnych wojen. Ukuta przez niego definicja obejmowała konflikty toczące się
pomiędzy państwami. Wojna oznaczała więc fizyczną walkę, w której udział brały
armie, a cele były geopolityczne. Głównym celem strategii wojennej było przejęcie
w bitwie terytorium wroga. Działania wojenne finansowane były za sprawą opo6
7
8

Por. E. Azar, Protracted Social Conflict: An Analytical Framework [w:] The management of protracted
social conflict, 1990, s. 193.
Por. Stockholm International Peace Research Institute [on-line:] http://www.sipri.org/ [12.12.2014].
Por. J. Demmers, New wars and diasporas: suggestions for research and Policy, „Journal of Peace Conflict & Development”, Issue 11, November 2007, s. 6 [on-line:] http://www.brad.ac.uk/ssis/peaceconflict-and-development/issue-11/PCD-ISSUE-11-ARTICLE_-New-Wars-and-Diasporas_-Joell-Demmers.pdf [20.08.2013].
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datkowania obywateli i powołanej dla tego celu scentralizowanej ekonomii wojennej9. Takie wojny należą jednak już do przeszłości. Jak wyjaśnia Kaldor, w przypadku
„nowych wojen” tradycyjne bitwy występują bardzo rzadko, a przemocy doświadczają głównie cywile. Może być ona zamierzona, czego przykładem były czystki etniczne
w Bośni, Kosowie i Nagorno-Karabakh czy Bagdadzie, czasem przybierają nawet postać
ludobójstwa, jak w Rwandzie, a obecnie także w Darfurze10. Kolejnym wyznacznikiem
„nowych wojen” jest to, że w walkę zaangażowani są nie tylko żołnierze i rządy państw,
ale ugrupowania partyzanckie i organizacje terrorystyczne. Wiążą się one z pogwałceniem zarówno prawa konfliktów zbrojnych, jak i praw człowieka chronionych międzynarodowymi umowami. Po czwarte „nowe wojny” finansowane są przy użyciu innych
niż tradycyjna „ekonomia wojenna” metod, gdzie najważniejszą jest jej zdaniem międzynarodowa działalność przestępcza, w którą zaangażowana jest także diaspora. Oddziały
partyzanckie utrzymuje się za sprawą wymuszeń, nielegalnego przemytu broni i innych
przestępstw, które mają miejsce w zglobalizowanym i zdecentralizowanym środowisku11.
W związku z tym studia nad „wyobraźnią diaspory” łączą się z definiowaniem diaspory
jako aktora politycznego, którego główną aktywnością jest wspieranie terroryzmu. Diasporę ofiar, a więc wspólnotę osób zmuszonych do opuszczenia swego kraju w wyniku
wojen, w których doszło do przemocy skierowanej do grupy, z którą się identyfikowali,
postrzega się jako szczególnego typu jednostkę społeczną, rozpalającą głęboko zakorzenione konflikty. Demmers jako przykład podaje właśnie diasporę Tamilów ze Sri Lanki.
Zaangażowanie diaspory
Trzymilionowa diaspora Tamilów ze Sri Lanki12 w potocznej świadomości kojarzona
jest z działalnością Tamilskich Tygrysów uznanych za organizację terrorystyczną. Pomimo iż ugrupowanie to przestało fizycznie istnieć po przegranej w maju 2009 roku,
nadal żywe są obawy, iż członkowie diaspory mogą podejmować działania na rzecz jej
reaktywacji. Sposób mobilizacji diaspory na rzecz wspierania Tygrysów jest jednak niejednoznaczny. W 2006 roku Human Rights Watch opublikowało raport na temat zastraszania i wymuszeń dokonywanych przez LTTE na członkach diaspory13. Z drugiej
strony, doniesienia prasowe z krajów, w których diaspora ta jest stosunkowo liczna, najczęściej przekazują informacje, w których kategorie „diaspora” i „terroryzm” łączone są
w sposób sugerujący dobrowolną współpracę. Przyczyniło się to do umocnienia przekonania o radykalizmie diaspory i jej wpływie na przedłużanie się konfliktu na Sri Lance.
*
9
10
11
12
13

*

*

Por. M. Kaldor, New wars.Counter-insurgency or human, „The Broker Online”, 28.05.2009 [on-line:] http://
www.thebrokeronline.eu/Special-Reports/Special-report-Who-is-the-enemy/New-wars [12.12.2014].
Por. ibidem.
Por. ibidem.
The Encyclopedia of the Sri Lankan Diaspora, red. P. Reeves, 2014, s. 10.
Por. J. Demmers, op. cit. s. 4.
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Samo pojęcie diaspory odnosi się do grupy ludzi, która dobrowolnie lub przymusowo
opuściła swoją ojczyznę, sama siebie utożsamia i utożsamiana jest przez innych z pewną
wspólnotą wyobrażoną jednostek rozproszonych po świecie (znajdująca się w co najmniej dwóch krajach zewnętrznych) i pozostaje silnie związana z krajem, z którego się
wywodzi. Symbolicznym spoiwem diasporycznej wyobraźni jest właśnie orientacja na
ojczyznę14. Diaspora Tamilów, jej aktywizm, mobilizacja oraz strategie identyfikacji i politycznej działalności łączona jest w większości opisów nie z samą Sri Lanką, ale z postulowaną ojczyzną lankijskich Tamilów – Eelamem. Wyniki badania przeprowadzonego
na tamilskiej diasporze w Norwegii wskazują, że poczucie wyobcowania w kraju przyjmującym zwiększa podatność jej członków na szukanie wsparcia u Tamilskich Tygrysów
uznawanych za źródło utrzymania swojej tożsamości na wygnaniu15. Przegląd literatury
poświęconej wpływowi diaspory Tamilów na konflikt na Sri Lance wskazuje, iż większość badaczy koncentruje się na emocjonalnej pamięci krzywdy podtrzymywanej przez
jej członków. Przykładowo Laavanyan M. Ratnapalan w pracy poświęconej Tamilom
mieszkającym w Wielkiej Brytanii zwraca uwagę na żywą wśród nich „pamięć o przemocy etnicznej”16. Samo istnienie tej społeczności uznawane jest za „produkt syngaleskiej opresji”, a niektóre opracowania naukowe wskazują nawet, że pokój na Sri Lance
nie leży w interesie diaspory, dlatego też będzie się ona starała konflikt podsycać.
Z drugiej strony obserwatorzy sytuacji na Sri Lance wskazują, że powszechny jest
tam pogląd, według którego to „diaspora zobowiązana jest posprzątać [po wojnie –
przyp. K. A. D.] […] obowiązkiem diaspory jest wziąć na siebie odpowiedzialność
za przegraną”17. Po raz kolejny widać, jakie są konsekwencje postrzegania diaspory
przez pryzmat jej zaangażowania w wojnę. Media zachodnie kreują wizerunek diaspory jako odpowiedzialnej za finansowanie „machiny wojennej”18, a rząd Sri Lanki
przyjmuje, że to ona powinna ponieść koszta tej wojny jako jej główny fundator. Na
skutek tego na terenach pogrążonych w wojnie powrót do normalnego funkcjonowania uzależniony jest głównie od wsparcia międzynarodowych organizacji (między
innymi Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców [UNHCR] wspierające
tak zwanych uchodźców wewnętrznych powracających do swoich wiosek19) i pieniędzy przesyłanych przez rodzinę, która wyemigrowała ze Sri Lanki. Obserwujemy
więc, że diaspora ta zamykana jest w ramy konceptualne, które odnoszą się głównie
14
15
16
17

18
19

Por. ibidem, s. 7.
O. Fuglerud, Life on the Outside: the Tamil Diaspora and Long Distance Nationalism, Londyn 1999.
L. M. Ratnapalan, Miemories of ethnic violence in Sri Lanka among immigrant Tamils in the UK,
„Ethnic and Racial Studies”, Vol. 35, No. 9, 1.09.2012, ss. 1539‒1557(19).
MCM Iqbal, Rehabilitation of Sri Lankan War Victims: Why NGOs should co-ordinate, „Groundvievs”, 22.09.2012 [on-line:] http://groundviews.org/2012/09/22/rehabilitation-of-sri-lankanwar-victims-why-ngos-should-co-ordinate/ [01.01.2014] [tłumaczenie własne].
Por. M. Haenen, Tamil war machine runs in the Netherlands, „Radio Netherlands Worldwide”, 30.09.2011
[on-line:] http://www.rnw.nl/international-justice/article/tamil-war-machine-runs-netherlands [1.01.2015].
Więcej informacji o działaniach UNHCR na Sri Lance można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej: [on-line:] http://unhcr.lk/june-2013-unhcr-protection-assessment-of-sri-lankan-internallydisplaced-persons-tool-3/ [8.01.2015].
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do ich czynnego udziału w wojnie w kraju pochodzenia. Nie jest to jednak jedyny
problematyczny aspekt popularnej charakterystyki tego konfliktu. W dalszej części
przedstawię dwa kolejne elementy dyskursu o wojnie na Sri Lance, który przyczynia
się do budowania, jak twierdzę, niekorzystnego dla procesu pojednania jej obrazu.
Sri Lanka – konflikt etniczny?
Jedno z interesujących stanowisk w kwestii konceptualizowania „konfliktów etnicznych” reprezentuje Piotr Balcerowicz. Kwestionuje on istnienie konfliktów etnicznych, religijnych i kulturowych – mówi raczej o „t a k z w a n y c h konfliktach
etnicznych, religijnych i kulturowych”20. Jego zdaniem, posługiwanie się tą terminologią zaciemnia obraz i rozumienie zjawisk, do których pojęcia te mają nas odnosić.
Dekonstruuje tym samym retorykę, której celem jest usprawiedliwienie neokolonialnych praktyk podmiotów, które taką kreację mogą wykorzystać do celów politycznych. Analiza tych perspektyw przede wszystkim ujawnia specyficzne właściwości poglądów ich reprezentantów. Podobnie wypowiada się Shyamika Jayasundara-Smits:
Popularyzacja kulturowego i ideologicznego obrazu nacjonalizmu na Sri Lance jest
wynikiem stosowania klasycznych zachodnich teorii nacjonalizmu przez lokalnych
burżuazyjnych uczonych. Mityczne i kulturowe interpretacje ważnych wydarzeń historycznych, korzenie formowania się etnicznej tożsamości syngaleskiej i kulturowy podział na syngaleskich buddystów i Tamilów stanowił centralną kwestię w ich analizach.
Skutkiem tego mainstreamowe dyskursy na temat nacjonalizmu skupiają się głównie
na zagadnieniach etniczności i religii jako najbardziej istotnych elementach rozważań21.

Samych przyczyn konfliktów należy jednak szukać w szeroko pojętym poczuciu niesprawiedliwości. Nie zawsze to abstrakcyjne i fikcyjne poczucie zagrożenia powoduje
silną mobilizację w obrębie danej grupy (jak miało to miejsce na przykład w czasach
zimnej wojny). W tym przypadku to realna sytuacja upośledzenia w wymiarze społecznym, ekonomicznym i politycznym doprowadziła do oporu Tamilów, a z czasem
i radykalizacji ich walki. Historia tego konfliktu zbrojnego pokazuje, jak system nierówności społecznych został usprawiedliwiony wojną etniczną. Cytowana wcześniej Shyamika Jayasundara-Smits dowodzi w swojej analizie, że pierwotną przyczyną walki było
poszukiwanie przez lokalną burżuazję sposobu na zabezpieczenie swoich interesów22.
Kwestia podziału etnicznego była więc wtórna. Był to też sposób na odwrócenie uwagi
Lankijczyków od nierówności ekonomicznych, które występują w obrębie całego społeczeństwa dotykających również nie-Tamilów żyjących poza strefą niedawnej wojny.

20
21
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P. Balcerowicz, Czy istnieją konflikty etniczne i religijne? [w:] Zaawansowane zapobieganie konfliktom,
red. W. Kostecki, Warszawa 2011, s. 1.
S. Jayasundara-Smits, Contemporary Sinhala-Buddhist Nationalism in Sri Lanka: The Relevance of
a (Neo-) Marxist Interpretation, „The Open Area Studies Journal” 2011, No. 4, ss. 73‒85.
Ibidem.
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Zagrożenia i szanse w czasie pokoju
Największym zagrożeniem dla powojennej Sri Lanki jest moim zdaniem reprodukowanie dyskursu o konflikcie etnicznym i szkodliwym działaniu diaspory tamilskiej,
który wpływa niekorzystnie na proces pojednania lankijskiego społeczeństwa. Jego
faktyczne zaczątki widać w działalności organizacji pozarządowych, zarówno międzynarodowych, jak i lokalnych inicjatyw społecznych, których głównym celem jest
poprawa komunikacji pomiędzy skonfliktowanymi grupami. Nie można jednak nie
zauważyć, że diaspora w istocie przyczynia się do intensyfikacji napięcia społecznego, jest to jednak kwestia podzielanej przez nią wizji rozliczenia się ze zbrodniami dokonanymi w czasie wojny. Jeszcze w czasie jej trwania Tamilowie rozproszeni
po całym świecie próbowali wpłynąć na społeczność międzynarodową, aby podjęła jakiekolwiek działania w sprawie kryzysu humanitarnego, jaki dotknął cywilów
uwięzionych w strefie wojny. Ostatecznie 26 marca 2014 roku odbyło się specjalne
posiedzenie Komisji ONZ, podczas którego podjęto rezolucję na temat wszczęcia
dochodzenia w sprawie zbrodni oraz pogwałcenia przez armię lankijską i Tamilskie
Tygrysy praw człowieka w czasie ostatniej fazy wojny, a de facto dla ostatecznego
wyjaśnienia, czy doszło na Sri Lance do zbrodni ludobójstwa na ludności tamilskiej
dokonanej przez rząd ówczesnego prezydenta Mahindy Rajapakse23. „To zwycięstwo
Lankijczyków, którzy muszą poznać prawdę […], aby móc pójść dalej” stwierdził
David Cameron24. Zaangażowanie Rady Praw Człowieka ONZ doprowadziło do
sytuacji, w której Rajapakse do którego należało „wielkie zwycięstwo nad terrorystami” ogłosił przedwczesne wybory prezydenckie. Pomimo rezolucji Rady był pewny
swego zwycięstwa, jednak przegrał na rzecz Maithripala Siriseny, któremu udało się
pozyskać poparcie mniejszości. Nastąpiła pewna zmiana na scenie politycznej Sri
Lanki, ale powołanie niezależnego od państwa lankijskiego śledztwa w sprawie ludobójstwa nie przez wszystkich oceniane jest jako zwycięstwo mieszkańców Sri Lanki.
Jeśli za działaniami Rady ONZ pójdzie nałożenie na cały kraj restrykcji finansowych
(na przykład w przypadku niestosowania się do wskazań Rady), to wzrośnie ryzyko
rozbudzenia niepokoju społecznego. Nawet jeśli tak się nie stanie, to wśród Lankijczyków już panuje lęk przed ich konsekwencjami. W czasie mojej wizyty na Sri
Lance na dwa miesiące przed spotkaniem Rady (marzec 2014) lankijska opinia publiczna w anglojęzycznej prasie grzmiała na „światowe mocarstwa”, które podsycają
konflikt, ulegając naciskom tamilskiej diaspory. Istnieje wielkie ryzyko, że byłe ofiary,
wśród których przeważała ludność cywilna tamilskiego pochodzenia, przemienią się
w Girardowskiego kozła ofiarnego. W przypadku nałożenia embargo gospodarczego stracą najbiedniejsi – rolnicy, rybacy – zarówno tamilscy, jak i syngalescy – jak
23

24

Na podstawie rezolucji A/HRC/25/1: Promoting reconciliation, accountability and human rights in
Sri Lanka, Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka; cyt. za: [on-line:] http://www.
ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/OISL.aspx [09.01.2015].
Cyt. za: J. Miller, „Victory for Sri Lankan people”: UN to probe „war crimes”, „Channel 4 News”,
27.03.2014 [on-line:] http://www.channel4.com/news/sri-lanka-united-nations-vote-resolutionwar-crimes-video [01.01.2015].
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mówiła mi w rozmowie przewodnicząca Stowarzyszenia Kobiet Dotkniętych Wojną
(The Association of War Affected Women – AWAW)25.
Diaspora, choć widziana jest dziś głównie jako aktor lobbujący na rzecz rozliczenia
się ze zbrodni ludobójstwa, jest w rzeczywistości uznawana przez niektóre lokalne
NGOsy za partnera, z którym warto nawiązać współpracę. Co ciekawe, to właśnie
syngaleska liderka AWAW jako pierwsza zwróciła moją uwagę na swoje kontakty z diasporą i poszukiwanie u nich wsparcia w rozwijaniu lokalnych inicjatyw społecznych.
Zakończenie
Słabością spoglądania na konflikt na Sri Lance z perspektywy nowych wojen jest
ryzyko utracenia historycznej perspektywy. A to właśnie sięgnięcie do strukturalnego podłoża konfliktu pomaga dostrzec, że problem nierówności społecznych nie
wynikał wyłącznie z różnic etnicznych. Wyraźniej zobaczyć można wówczas inne
czynniki, takie jak konflikt klasowy czy nierówności ze względu na płeć. Podobnie
należałoby spojrzeć na wspieraną przez diasporę walkę z dyskryminacją, której doświadczyli ze strony rządu we własnym kraju. Nie była to walka o obronę swojej
tamilskiej tożsamości, ale walka o równe prawa dla każdego26. W czasie prowadzonych przeze mnie w 2013 roku badań wśród tamilskiej diaspory w Holandii
słyszałam wiele głosów, które wskazywały, że początkowo była to walka z nierównościami społecznymi w ogóle. Większość moich rozmówców potępiało kierunek,
w którym poszło ugrupowanie Tamilskie Tygrysy, sięgając po przemoc i ostatecznie
obracając się przeciwko samym Tamilom. Pamiętając więc, że studiowany podmiot
nie pozostaje bierny w sytuacji spotkania z badaczem, warto zastanowić się, jak stosowane przez nas kategorie i koncepcje wpłynąć mogą na rzeczywistość społeczną.
Dyskursy naukowy i praktyczny przenikają się wzajemnie, tworząc rodzaj hermeneutycznego koła. Czy zatem w pięć lat po zakończeniu wojny nie warto przestać
spoglądać na diasporę jak na uczestnika wojny i pytać o to, gdzie był/jest konflikt,
a zacząć zastanawiać się, jak działa na rzecz pokoju, oraz – przede wszystkim – co
łączy lankijskie społeczeństwo?
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Summary
The perception of diaspora engagement during
the war and peace in the „new wars” concept
and the trap of „identitycentered” way of thinking
about conflicts illustrated by the case of Sri Lanka
This article deals with the perception of diasporic engagement in the homeland conflicts in times of war and peace. I show how diasporic communities are framed in the
concept of „new wars”, which are distinguished from the traditional wars as they are
not inter-state wars, but intrastate, where terrorist organizations are involved. I use as
an example conflict in Sri Lanka to show what is the danger of using and mergind by
scholars categoris like „new wars”, „diaspora” and „ethnic conflict”. Finally, I present
how relation between tamil diaspora and Sri Lanka is seen on the eve of UN decision
whether investigate or not into „war crimes” committed during the war between
Sri Lankan government and Tamil Tigers of Eelam Liberation and what might be
the implications of it.
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