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Wstęp
Drodzy Czytelnicy!

Długo wyczekiwany dwudziesty szósty numer „Maski” poświęcony jest zagadnieniu
wojny. Żaden z dotychczasowych tomów nie wzbudził tak wielkiego zainteresowania, a liczba nadesłanych tekstów przekroczyła wszelkie nasze oczekiwania. Świadczy
to o niegasnącej popularności tematu, a także wadze samych badań. Wojna jest zjawiskiem, które towarzyszy ludzkości nieomal od początku jej istnienia. W wojnie rodziły się imperia i umierali zwykli ludzie. Po dziś dzień budzi ogromne kontrowersje: Co
sprawia, że ludzie prowadzą wojny? Czy pokój na świecie jest możliwy? Czy można
prowadzić wojnę w dobrym celu? Te i inne pytania zadawali i zadają filozofowie,
socjologowie czy politolodzy. Mimo całego okrucieństwa wojny, niewyobrażalnego
cierpienia jej uczestników i haniebnego ludobójstwa, którego dopuszczano się niejednokrotnie w jej ramach, nie da się jednak ukryć, że stanowi ona pasjonujący materiał do badań i odarte z fikcji świadectwo prawdziwej ludzkiej natury.
Proponowane przez nas artykuły poruszają bardzo wiele wątków – skupiają się zarówno na wojnach i konfliktach, które toczą się współcześnie i które śledzimy w codziennej prasie, jak i tych, które należą już do zamierzchłej przeszłości. Przyjrzymy się
wojnie z perspektywy filozofii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, a nawet prawa.
Przeczytamy o niej w dawnych źródłach i we wspomnieniach ludzi naszych czasów.
Przedrzemy się przez wschodnią granicę i przeniesiemy na inny kontynent. Zobaczymy, jak wojnę przedstawia film, muzyka i prasa.
Mamy nadzieję, że publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce, spełni oczekiwania wszystkich Czytelników, niezależnie od reprezentowanej przez Nich dziedziny. Wojna to temat w pełni intedyscyplinarny, który powinien być rozpatrywany
z perspektywy możliwie wielu nauk badających dzieje i kulturę człowieka. Pozostaje
nam życzyć Państwu owocnej lektury – i chwili refleksji nad wojną jako zjawiskiem
pozornie tak dla nas dziś odległym, a przecież wciąż aktualnym.
Redakcja „Maski”
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Dlaczego wojna powinna
interesować kulturoznawców?
Przykład badań nad wojną domową
w Republice Tadżykistanu (1992‒1997)1
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wojna toczy się nie tylko na płaszczyźnie materialnej – z użyciem czołgów, karabinów, wyrzutni rakiet czy dronów – ale również w obszarze kultury, gdzie ścierają
się rozmaite ideały społeczne, wizje powojennego ładu, symbole czy wartości, za
które warto walczyć i umierać. Zaangażowane w wojnę podmioty do walki używają
kulturowych treści, co sprawia, że konflikt zbrojny może być zjawiskiem interesującym dla kulturoznawców. Niemniej, choć perspektywa kulturowa w badaniu wojen
zyskuje coraz większą popularność pośród analityków wojskowych i strategicznych
(ci jednak kładą nacisk głównie na praktyczne wykorzystanie analizowanych koncepcji), to niewielkim echem odbija się w kulturoznawstwie i dyscyplinach pokrewnych. Mając świadomość tej luki, w artykule przeanalizujemy zasadność i celowość
podejmowania kulturoznawczego namysłu nad wojną i zilustrujemy je przykładem
konfliktu wewnętrznego w Tadżykistanie. To mało eksplorowana – tak w polskiej,
jak i w światowej literaturze naukowej – wojna, która wybuchła w tym kraju niedługo po uzyskaniu niepodległości w rezultacie rozpadu Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich.
Wojna jako zjawisko kulturowe
we współczesnych badaniach
Wojna w świetle nauk społecznych rozumiana jest najczęściej jako „stan społeczeństwa, w którym ostry konflikt zewnętrzny lub wewnętrzny, wyrosły z dotychczasowej polityki, rozwiązywany jest środkami przemocy”2. Dla większości badaczy
zajmujących się tym zjawiskiem oczywiste jest, że wojny – jako szczególnej formy
1

2

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2013/09/D/HS2/00973, zatytułowanego Kulturowe strategie wojny i pojednania. Analiza na przykładzie wojny domowej w Republice
Tadżykistanu (1992-1997) i finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
J. J. Wiatr, Socjologia wojska, Warszawa 1964, s. 45.
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konfliktu – nie można ograniczyć jedynie do aspektu czysto wojskowego, do sumy
działań militarnych. Jak podkreśla Hieronim Kubiak, wojna „jest jednocześnie problemem politycznym, prawnym, militarnym, ekonomicznym, społecznym, psychologicznym i kulturowym”3, jednakże analiza tego ostatniego aspektu wojny jest tematem niechętnie podejmowanym w środowisku akademickim. Ta luka jest szczególnie
wyraźna w obliczu intelektualnego zwrotu w stronę badań związanych z kategorią
kultury (cultural turn), który dostarczył nowych teoretycznych impulsów do analiz
procesów społecznych4, w tym również wojny5. Perspektywa kulturowa w badaniu
wojen zyskuje popularność w środowiskach zachodnich analityków wojskowych
i strategicznych6, mierzących się z porażką amerykańskiej strategii politycznej opartej
w głównej mierze na supremacji technologicznej i coraz bardziej świadomych potrzeby zrozumienia „relacji między tym, jak ludzie walczą i ich tradycjami, tożsamością,
religią, pamięcią zbiorową, przesądami oraz siła czystego przyzwyczajenia”7. Opracowywane przez tych badaczy koncepcje mają przede wszystkim wymiar praktyczny,
służąc wyposażaniu dowódców i żołnierzy w umiejętności językowe oraz pogłębioną
kulturowo i społecznie wiedzę o regionie8.
Praktyczne zastosowanie teoretycznych koncepcji i pojęć cenione jest również
w ramach war studies, rozwijanych w zachodnich ośrodkach badawczych, zwłaszcza
w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Proponowane w tych ramach szerokie
ujęcie zjawiska wojny uwzględnia jego wymiar kulturowy, jednakże przegląd badań
i prac publikowanych przez te placówki – chociażby brak jakiechkolwiek odniesień
do kultury w trzytomowym podręczniku Handbook of War Studies9 – pozwala stwierdzić, że temat ten jest wciąż marginalizowany przez badaczy. Może to być spowodowane trudnościami z „ilościowym mierzeniem wpływu kultury”10 i związanej z tym
niezadowalającej praktyków mocy wyjaśniającej teorii opartych na podejściu kulturowym. Tym niemniej część badaczy mierzy się z powyższymi problemem, czego
efektem są między innymi prace uwzględniające zmiany kulturowe w tak zwanych
nowych wojnach, będących wytworem „ery informatycznej”11. W Polsce natomiast
temat badań polemologicznych podejmowany jest przede wszystkim w środowisku
3
4
5
6
7
8
9
10
11

10

H. Kubiak, Wojna, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 5, Warszawa1999, s. 340.
Por. np. Culture and Society: Contemporary Debates, red. J. C. Alexander, S. Seidman, Cambridge 1990.
Por. P. Porter, Good Anthropology, Bad History: The Cultural Turn in Studying War, „Parameters”
2007, t. 32(2), ss. 45‒58.
Por. np. S. M. Jager, On the Uses of Cultural Knowledge, Washington 2007.
P. Porter, op. cit., s. 47.
Por. E. Olzacka, „Kulturowy zwrot” w badaniu i prowadzeniu wojen – nowa perspektywa analityczna,
„Zeszyty Naukowe AON” 2012, nr 4(89), ss. 305‒320.
Handbook of War Studies, red. M. I. Midlarsky, Boston 1989; Handbook of War Studies II, red. idem,
Michigan 2003; Handbook of War Studies III. The Intrastate Dimension, red. idem, Michigan 2009.
J. W. Jandora, War and Culture: A Neglected Relation, „Armed Forces & Society” 1999, t. 25, nr 4, s. 545.
Por. E. Olzacka, Globalizacja a nowe wojny – perspektywa kulturowa, „Kultura-Historia-Globalizacja” 2013, nr 13.
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związanym bądź z Akademią Obrony Narodowej12, bądź ze studiami politologicznymi i strategicznymi13, i z racji reprezentowanych dyscyplin wiedzy badacze zwykle
pomniejszają znaczenie aspektu kulturowego w analizie zjawiska wojny.
Mniej skupione na aspektach praktycznych, a bardziej na walorach teoretycznych
są prace z zakresu kulturowych studiów nad wojną (cultural war studies), powstające
w środowisku kulturoznawców i socjologów kultury. Ci, w oparciu o badania mediów, zajmują się rekonstrukcją kulturowych przedstawień wojny – tropiąc swoiste
kody kulturowe i narracje odtwarzają i poddają analizie tak zwany obraz wojny14. Do
szczególnie interesujących należą w tym kontekście studia Nico Carpentiera15, który
w mediach poszukuje generowanych kulturowo wzorów rozumienia wojny, jej definicji i sposobów jej usprawiedliwiania, a także Philipa Smitha16, który – analizując
dyskursy medialne wokół kryzysu Sueskiego w 1956, wojny w Zatoce w 1991 oraz
wojny w Iraku w 2003 roku – odnajduje w nich pewną kulturową logikę, dającą się
sprowadzić do podobnych wzorów, istniejących we wszystkich wojennych narracjach.
Do cennych wyjątków wypełniających lukę w badaniu wojny w perspektywie kulturowej należą studia historyków, którzy analizując przypadki konkretnych wojen,
dostrzegają ogromny wpływ kultury na ich rozwój i prowadzenie. Zdaniem wybitnego brytyjskiego historyka Johna Keegana wojna przybiera formy „właściwe naturze
społeczeństwa, które daną wojnę toczy”17. Podobne stwierdzenia możemy znaleźć
w pracach Fernanda Braudela, Philippe’a Contamine’a czy Geoffreya Parkera. Wielką zasługą historyków jest eksploracja osobliwości stylów wojowania w poszczególnych kręgach kulturowych, między innymi zachodnim18 czy chińskim19. Badania te
są o tyle istotne, że traktowanie zachodniego sposobu walki jako uniwersalnego uniemożliwia przyjrzenie się kulturowej płaszczyźnie zjawiska wojny i analizę sposobów
prowadzenia wojny jako wytworów określonej kultury. Na różnicującą rolę kultury
zwracają uwagę również politolodzy, analizujący starcia pomiędzy społeczeństwami
reprezentującymi odmienne cywilizacje20 i poziomy rozwoju cywilizacyjnego21.
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

Por. np. Od sztuki wojennej do polemologii, red. A. Czupryński, A. Polak, Warszawa 2012.
Por. Ł. Kamieński, Technologia i wojna przyszłości. Wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych, Kraków 2009.
Por. T. P. Doherty, Projections of War: Hollywood, American Culture, and World War II, New York
1999; U. Jarecka, Propaganda wizualna słusznej wojny: media wizualne XX wieku wobec konfliktów
zbrojnych, Warszawa 2009.
N. Carpentier, Culture, Trauma, and Conflict: Cultural Studies Perspectives on War, Cambridge 2007.
P. Smith, Why War?: The Cultural Logic of Iraq, the Gulf War, and Suez, Chicago 2005.
J. Keegan, Historia wojen, tłum. G. Woźniak, Warszawa 1998, s. 35.
Por. V. D. Hanson, The Western Way of War: Infantry Battle in Classical Greece, Berkeley 1989.
Por. A. I. Johnston, Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History, Princeton 1995.
Por. S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997.
Por. A. Toffler, H. Toffler, Wojna i antywojna. Jak przetrwać na progu XXI wieku?, tłum. B. i L. Budreccy,
Warszawa 2006.
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Wpływ kultury na sposoby prowadzenia wojny od dawna dostrzegają i analizują
antropologowie. Subdyscyplinarna specjalizacja nazwana antropologią wojny (anthropology of war) zajmuje się refleksją „nad naturą zależności łączących różne kategorie
wojen z wzorami kultury i formami życia społecznego”22. Sztandarowym przykładem
są analizy Ruth Benedict, która w pracy Chryzantema i miecz powiązała sposoby prowadzenia wojen, a także sposoby myślenia o zjawisku wojny w konkretnej społeczności z określonym wzorem kultury23. Warty uwagi jest również esej wybitnego antropologa kultury Rogera Caillois24, w którym przyrównuje on wojny społeczeństw
nowożytnych do tradycyjnego święta społeczeństw pierwotnych. Mimo iż znacząca
część opracowań antropologicznych, również tych najnowszych, dotyczy wojen toczonych przez społeczności przedpaństwowe25, pojawiają się również analizy bardziej
współczesnych konfliktów26. Warto też zwrócić uwagę na analizy tzw. wojen kulturowych (culture wars)27, przedstawiających walkę pomiędzy dwoma spolaryzowanymi
światopoglądami i systemami wartości, na przykład tradycyjnym i liberalnym, dotyczącą takich kwestii jak naród, aborcja, homoseksualizm, pamięć społeczna, a także
analizy dotyczące zjawiska agresji symbolicznej w międzygrupowych konfliktach28.
Inspirująca dla badań wojny jako zjawiska kulturowego jest właściwie nieznana
poza Federacją Rosyjską rosyjska antropologia wojenna (wojennaja antropołogija),
kładąca nacisk na szerokie rozpatrywanie kulturowego wymiaru zjawiska wojny.
Proponowane przez rosyjskich specjalistów podejście antropologiczne umożliwić ma
„badanie zjawiska wojny miarą człowieka”, a więc skupienie się na wszystkich jej
aspektach – począwszy od materialnego a skończywszy na symbolicznym i duchowym. Tylko w ten sposób możliwe jest pełne zrozumienie wojennej rzeczywistości.
Jak zauważa Władimir Bażukow: „Niezależnie od bujnego rozwoju wojennej techniki i uzbrojenia, to człowiek pozostaje głównym podmiotem wojny”29. Narzędziem
umożliwiającym zbadanie owego „ludzkiego wymiaru wojny” jest dla rosyjskich badaczy pojęcie kultury wojennej (wojennaja kultura)30, które może stać się doskonałym
punktem wyjścia do badań wojny w perspektywie kulturoznawczej. W odróżnieniu
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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A. Posern-Zieliński, Słowo wstępne [w:] Sny, trofea, geny i zmarli. „Wojna” w społecznościach przedpaństwowych na przykładzie Amazonii, red. T. Buliński, M. Kairski, Poznań 2006, s. 7.
Por. R. Bendict, Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej, tłum. E. Klekot, Warszawa 1999.
R. Caillois, Wojna i sacrum [w:] idem, Człowiek i sacrum, tłum. A. Tatarkiewicz, E. Burska, Warszawa 1995.
Np. L. H. Keeley, War before Civilization, New York 1996.
Np. I. Čolović, Polityka symboli. Eseje o antropologii politycznej, tłum. M. Petryńska, Kraków 2001;
D. W inslow, M. D. Woost, Economy, Culture, and Civil War in Sri Lanka, Bloomington 2004.
Por. np. W. J. Burszta, Kotwice pewności. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle, Warszawa 2013.
Por. np. J. Baudrillard, Duch terroryzmu. Requiem dla Twin Towers, tłum. R. Lis, Warszawa 2005.
W. I. Bażukow, Wojennaja antropołogija. Mietodołogija, naprawlenija, sowriemiennoje sostojanie,
Moskwa, s. 4.
Por. idem, Metodologiczeskije problemy wojennoj antropologii, „Woprosy kulturologi” 2007, nr 5,
ss. 24-27; W. N.Griebien’kow, Fenomenologiczeskij podchod k wojennoj kulture obszczestwa i jejo
nrawstwiennyje osnowani, „Wiestnik WGU” 2008, nr 3, ss. 268-273.
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od terminów proponowanych przez zachodnią naukę – kultury wojskowej (military
culture) czy kultury strategicznej (strategic culture) – pojęcie to obejmuje wszystkie
obszary kultury, które wiążą się z przygotowaniem, prowadzeniem i zakończeniem
działań wojennych, umożliwiając tym samym pełną analizę kulturowych podstaw
wojennej działalności.
Wojna okiem kulturoznawcy
Proponowana przez nas perspektywa opiera się założeniu, że wojna rzadko jest
jedynie brutalną walką o władzę i zasoby materialne. Towarzyszy jej zwykle starcie
dwóch kultur – ideologii, stylów życia, systemów norm i wartości, ładów symbolicznych – jednym słowem, dwóch kultur wojennych.
Owa wojenna kultura, odzwierciedlająca charakterystyczne dla poszczególnych społeczności sposoby prowadzenia wojen, pełni funkcje «drogowskazów» dla jednostek, pozwalając im podejmować działania zgodne z grupowymi wartościami i normami. Kultura wojenna może być również rozpatrywana jako narzędzie władzy, która świadomie
wykorzystuje określone treści kulturowe – wartości, symbole, idee i normy – w celu
usprawnienia działań związanych z przygotowaniem do wojny, jej prowadzeniem
oraz zakończeniem31.

W proponowanej przez nas definicji kultura wojenna to system wartości, norm
i sankcji oraz system idei, znaków i symboli, związanych z przygotowaniem do wojny
oraz jej prowadzeniem32. Tworzy ją ład aksjonormatywny dotyczący działań w sferze
wojennej i obejmujący wartości kulturowe, tworzące idealne modele postaw, wzory
czynności i normy, ku którym zmierzają faktyczne zachowania ludzi, związane z ich
pośrednim bądź bezpośrednim udziałem w działaniach wojennych. Z kolei idee, czyli treści myślowe, w których wyrażają się sposoby rozumienia zjawiska wojny i służące ich artykulacji znaki oraz symbole, umożliwiają komunikację i transmisję tych
znaczeń w społeczeństwie. Oczywiście kultura wojenna nie tworzy wyodrębnionej
kulturowej sfery, charakteryzującej się swoistymi właściwościami (pomijając sferę
kultury wojska). Jej treści to zakorzenione w każdym społeczeństwie wartości, normy, idee i symbole, przekazywane z pokolenia na pokolenie w procesie socjalizacji33.
Jeśli kulturę rozumiemy nie jako stabilny monolit o jasno określonych granicach, ale jako „przestrzeń walki o znaczenie”34, przed badaczem otwierają się nowe,
interesujące pytania badawcze. Punktem wyjścia dla tak ukierunkowanych kulturoznawczych badań nad zjawiskiem wojny może stać się założenie, że towarzyszy mu
31
32
33
34

E. Olzacka, Ład aksjonormatywny a sposoby prowadzenia wojen. Kultura wojenna jako regulator
wojennej praktyki, „The Polish Journal of the Arts and Culture”, 2013, nr 8(5), s. 158.
Por. A. Flis, Chrześcijaństwo i Europa. Studia z dziejów cywilizacji Zachodu, Kraków 2003.
Por. R. Linton, Kulturowe podstawy osobowości, tłum. A. Jasińska-Kania, Warszawa 2000, ss. 47‒48.
Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, tłum. A. Sadza, Kraków 2005, s. 470.
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dynamika kulturowych strategii35, czyli sposobów wykorzystania przez walczących
treści kulturowych i języka do realizacji swoich celów. Cele te mogą zmieniać się
na poszczególnych etapach konfliktu, służąc zarówno walce z przeciwnikiem, jak
i zawarciu z nim pokoju. Owa dynamika kulturowych strategii wojny i pojednania,
przyjmowanych przez strony zaangażowane w wojnę domową, wynika – naszym zdaniem – zarówno z zakorzenienia zjawiska wojny w danej kulturze, jak i ze znaczenia
interesów wojennych podmiotów, wprowadzających treści kulturowe do powszechnego obiegu, między innymi poprzez kontrolę mediów.
Pomijanie znaczenia kultury w socjologicznych analizach wojny36, a także w ramach tak zwanych studiów wojennych (war studies) powoduje, że właśnie studia
kulturoznawcze mogą wnieść istotny wkład w zrozumienie wojny jako zjawiska kulturowego. Podejście kulturoznawcze pozwala na łączenie studiów z zakresu teorii
kultury z wiedzą o jej konkretnych przejawach. Jednakże takie badania wciąż podejmowane są rzadko, a rozumienie roli, jaką treści kulturowe odgrywają w działaniach
wojennych, wciąż nie jest poparte badaniami konkretnych przypadków. Analiza
istniejących w tej materii opracowań jasno pokazuje, że istnieje potrzeba zarówno
teoretycznej konceptualizacji tego zagadnienia na gruncie nauk o kulturze, jak i badań empirycznych, wykraczających poza najbardziej popularne przypadki, to znaczy
konflikty w Iraku, Afganistanie lub byłej Jugosławii.
Wojna domowa w tadżykistanie
a perspektywa kulturowa
Przenosząc interesujące nas rozważania na przykład konkretnej wojny, postanowiłyśmy zgłębić przypadek wojny domowej w Republice Tadżykistanu (1992‒1997).
We wrześniu 1991 roku Tadżykistan – w rezultacie procesu rozpadu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich – ogłosił niepodległość, ale już w kolejnym roku
wewnętrzne konflikty wokół kształtu nowego państwa i dostępu do władzy eskalowały w formie wojny domowej, zakończonej oficjalnie dopiero pięć lat później,
a nieoficjalnie toczącej się jeszcze przez kolejne lata.
Przypadek tadżyckiej wojny domowej jest interesujący z uwagi na jego znikomą
obecność w literaturze naukowej. Stan wiedzy na ten temat, to wciąż jest on niezadowalający, zarówno na gruncie badań podejmowanych w Tadżykistanie, jak i poza
nim, a także pełen uproszczeń. Są to zwykle opisy chronologicznych wydarzeń i frakcji biorących udział w konflikcie37 lub analiza jego wybranych aspektów w ramach
35

36
37
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Por. I. Čolović, op. cit.; S. Malešević, Chetniks and Ustashas: Delegitimisation of an Ethnic Enemy
in the Serbian and Croatian War-Time Cartoons [w:] Identities: Theoretical Considerations and Case
Studies, red. C. W. Lowney, Vienna 1998, ss. 223–264.
Por. C. Tilly, The Politics of Collective Violence, Cambridge 2003; J. J. Wiatr, op. cit.
Por. np. M. Lang, Wojna domowa i proces pokojowy [w:] Tadżykistan: historia – społeczeństwo – polityka, red. T. Bodio, Warszawa 2002, ss. 147-183; J. Modrzejewska-Leśniewska, Wojna domowa
w Tadżykistanie 1992‒1997 [w:] Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869‒2006,
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badań poświęconych innym tematom – najczęściej zagadnieniu islamu w poradzieckiej Azji Centralnej38. Pogłębione analizy tego przypadku prowadzone są najczęściej
przez historyków i politologów, marginalizujących bądź nawet pomijających znaczenie treści kulturowych w kreowaniu wojennej rzeczywistości39.
Należy podkreślić, że pozostawanie Republiki Tadżykistanu w strukturach państwowych Związku Radzieckiego, który tłumił nie tylko narodowe aspiracje, ale też
wartości, tradycje oraz języki narodów wchodzących w skład radzieckich republik,
sprawił, że był to fragment rzeczywistości bardzo trudno dostępny dla badaczy – nie
tylko spoza, ale również z samego obszaru Związku Radzieckiego. Od chwili upadku
tego państwa upłynęło już ponad dwadzieścia lat, jednakże wiedza dotycząca byłych
azjatyckich republik radzieckich nie została znacząco poszerzona, zwłaszcza w obszarze analiz kulturoznawczych.
Warto zauważyć, że właśnie w sferze kultury Republika Tadżykistanu ma na tle
pozostałych centralnoazjatyckich byłych republik radzieckich charakter szczególny –
jako jedyna odwołuje się w swojej ideologii do językowo-kulturowego dziedzictwa
cywilizacji irańskiej. Chociaż, jak w pozostałych państwach regionu, kultura polityczna jest tutaj zdominowana przez nieformalne sieci i struktury mafijno-klanowe40,
to rolą kulturoznawcy jest pokazanie, że specyfika kulturowa może mieć wpływ na
sposób prowadzenia czy rozwiązywania konfliktów. Do zainteresowania wojną jako
zjawiskiem kulturowym skłania bardzo interesująca analiza autorstwa Idil Tunçer-Kilavuz, która starała się zrozumieć, dlaczego krwawa wojna wstrząsnęła po rozpadzie
ZSRR właśnie Tadżykistanem, a nie sąsiednim i bardzo podobnym pod wieloma
względami Uzbekistanem41. Badaczka wykazała, że tłumaczenia wybuchu wojny domowej, odwołujące się wyłącznie do czynników z poziomu makro, takich jak kształt
gospodarki, słabe państwo czy specyfika struktur społecznych, nie są przekonujące.
Jej zdaniem ostatecznych wyjaśnień należy szukać w relacjach pomiędzy wyborami
aktorów a procesami i sieciami, w jakie są oni uwikłani. Co jednak istotne, Tunçer-Kilavuz pomija całkowicie sferę różnic kulturowych między obydwoma analizowanymi przypadkami, pozostawiając wciąż pole do popisu dla badaczy dostrzegających
nierozerwalną więź między kulturą a wojną.
38
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Por. np. A. Khalid, Islam after Communism: Religion and Politics in Central Asia, Berkeley 2007;
A. Rahnamo, Islom wa amnijati milli dar Todżikiston, Duszanbe 2011; S. Zapaśnik, „Walczący islam” w Azji Centralnej: problem społecznej genezy zjawiska, Wrocław 2006.
Por. np. S. Akbarzadeh, Why Did Nationalism Fail in Tajikistan?, „Europe-Asia Studies”1996,
nr 48(7), ss. 1105‒1129; I. Asadullaev, T. Bodio, Psychopolityczne i kulturowe następstwa wojny
domowej [w:] Tadżykistan: historia…, op. cit, ss. 184-196; W. I. Buszkow, D. W. Mikulskij, Anatomija grażdanskoj wojny w Tadżykistane (Ento-socyalnyje processy i politiczeskaja bor’ba, 1992‒1995),
Moskwa 1996.
Por. T. Bodio, P. Załęski P., Elity władzy w Azji Centralnej. Tradycja – modernizacja – etnopolityka,
Warszawa 2008; K. Collins, Clan Politics and Regime Transition in Central Asia, Cambridge 2006.
Por. I. Tunçer-Kilavuz, Understanding Civil War: A Comparison of Tajikistan and Uzbekistan, „Europe-Asia Studies” 2011, nr 63(2), ss. 263‒290.
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Podjęcie tego tematu jest zresztą nie tylko szansą na przyjrzenie się swoistym
wojnom kulturowym, towarzyszącym formowaniu się niepodległej Republiki Tadżykistanu i jej elit, ale też na poszerzenie wiedzy na temat roli kultury w przemianach politycznych spowodowanych rozpadem Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich – zdecydowanie niewystarczająco ugruntowanej w analizach empirycznych. Zmiana ustrojowa, społeczna i kulturowa w Tadżykistanie była wyjątkowo
trudna, zarówno ze względu zarówno na tradycjonalizm społeczeństwa, jak i na implikacje wynikające „z przynależności republiki do świata muzułmańskiego”42. To
jednak w Duszanbe, jeszcze przez rozpadem Związku Radzieckiego, powstała pierwsza w Azji Centralnej niezależna od rządu gazeta, wydawana w języku narodowym
i promująca idee jawności (głasnost) i przebudowy (pieriestrojka) systemu socjalistycznego43. Co równie istotne, w wyniku dramatycznej wojny domowej w tym kraju
w struktury rządu – w odróżnieniu od innych azjatyckich republik radzieckich – weszli przedstawiciele demokratycznej i islamskiej opozycji.
Zaproponowany przez nas przypadek badawczy jest szczególnie interesujący również ze względu na to, że dotyczy wojny domowej – zjawiska analizowanego najczęściej w kategoriach starcia różnych grup etnicznych, reprezentujących odmienne kultury44. Mniej uwagi w ramach studiów nad wojną poświęca się konfliktom,
w których przemoc wybucha wewnątrz społeczeństwa opartego na wspólnej kulturze, a podmioty walczą o władzę w jednym państwie i w obszarze wspólnej kultury.
Tadżycka wojna domowa to dobry przykład konfliktu, którego strony – odwołujące
się do tadżyckiego interesu narodowego i wywodzące się z tej samej rzeczywistości
kulturowo-politycznej – legitymizowały swoje działania na różne sposoby. Walczące
podmioty, mimo iż wywodziły się z tej samej kultury tadżyckiej, to odwoływały się
do odmiennych treści kulturowych, różnie tę kulturę interpretując.
Właśnie w takim przypadku analiza kulturowa może być szczególnie użyteczna.
Kładzie ona bowiem nacisk nie na rozróżnienia powstałe w wyniku procesów politycznych bądź etnicznych, lecz na rolę treści kulturowych w aktywnym konstruowaniu wojennej rzeczywistości. Przyjmując, że zarówno utrwalone w społeczeństwie,
jak i wykorzystywane instrumentalnie przez wojenne podmioty wartości, normy,
idee i symbole wpływają na zachowania jednostek w czasie wojny, możemy lepiej
zrozumieć wielowymiarowość tego rodzaju konfliktów.
Przyjmując proponowaną perspektywę w badaniu jakiejkolwiek wojny, należy założyć, że elementy ładu aksjonormatywnego i symbolicznego danej kultury są
zwykle wykorzystywane przez podmioty prowadzące wojnę – próbujące legitymizować przemoc i kanalizować ją zgodnie ze swoimi potrzebami – zarówno w okresie
przygotowań do wojny, jej prowadzenia, jak i w procesie pokojowym. Analizując
więc przypadek empiryczny wojny domowej w Republice Tadżykistanu, należy mieć
42
43
44
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na uwadze, że istotny dla kulturoznawcy jest nie tylko okres walk zbrojnych, ale
wszystkie fazy konfliktu – od pierwszych demonstracji antyrządowych w Duszanbe
w lutym 1990 roku do kończących proces implementacji Porozumienia Generalnego
wyborów parlamentarnych w 2000 roku45. Nie jest to może wybór idealny, bo można
polemizować, czy istotne nie były już demonstracje w obronie języka tadżyckiego,
jakie odbyły się w 1989 roku, oraz czy tak naprawdę wojna nie toczy się, póki broni
nie złoży ostatni opozycyjny bojownik. Badacz musi jednak podejmować stale pewne
wybory, kierując się najbardziej przekonującymi uzasadnieniami.
Podsumowanie
Proponowane przez nas podejście wpisuje się w szeroko rozumiane studia kulturowe (culture studies), a poruszając rzadko podejmowane w ich ramach wątki,
przyczynia się do poszerzenia analiz traktujących kulturę jako zmienną wyjaśniającą.
Uważamy, że kulturoznawstwo nie musi być ograniczone wyłącznie do badania tekstów kulturowych, a może stać się miejscem spotkania badaczy z różnych dziedzin,
łączących namysł teoretyczny nad kulturą z analizami empirycznymi, również z wykorzystaniem metody badań terenowych, tak jak w proponowanym tu przypadku
wojny domowej w Tadżykistanie.
Należy podkreślić, iż mimo rosnącego zainteresowania podejmowaną przez nas
problematyką, stan wiedzy w sferze dotyczącej kulturoznawczej refleksji nad zjawiskiem wojny nie jest wystarczający. Brakuje prac poszukujących związku pomiędzy
dynamiką wojen toczonych w obszarze kultury symbolicznej a tymi prowadzonymi
w przestrzeni militarnej, co zdecydowanie powinno skłonić kulturoznawców do podjęcia refleksji na tym polu.
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Summary
Why Should War be a Concern to Cultural Studies?
An Example of Research on the Civil War in Tajikistan
(1992-1997)
Since the last decades of the twentieth century the cultural turn has affected the
studies of the phenomenon of war. However, a significant majority of the studies
focusing on the need to take account of cultural factors in the analysis of war is
still produced not in the field of cultural studies, but by the Western military and
strategic analysts. Considering this gap, the article shows how cultural studies can
make an important contribution towards the understanding of war as a cultural
phenomenon. In this perspective war is perceived as a clash of various social ideals,
visions of the post-war order, symbols or values that are worth fighting and dying
for. As the practical application of theoretical concepts and ideas the authors of the
article propose the study of the civil war in the Republic of Tajikistan (1992–1997).

Mateusz Kłagisz

Wojna w Afganistanie.
„Ziemia i popioły” oraz „Kamień
cierpliwości” Atiqa Rahimiego
Zakład Iranistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jeśli chcemy zrozumieć naturę wojny i jej wpływ na ludzi, musimy zbadać inne podejście do
tego zagadnienia, w ujęciu, na przykład, literackim... Każdy psycholog, który twierdzi, że można
uczyć się o ludzkiej naturze, czytając tylko artykuły zamieszczone w czasopiśmie psychologicznym lub podręczniku, nie biorąc pod uwagę dobrej powieści, sztuki lub wiersza, jest naiwny1.
Wiesz, ojcze, ból albo roztapia się i wypływa oczami, albo staje się ostry jak brzytwa
i wytryskuje przez usta, albo zmienia się w bombę, która siedzi w środku
i pewnego dnia wybucha i cię rozrywa2.

25 grudnia 1979 roku rozpoczęła się trwająca dziesięć lat radziecka interwencja zbrojna w Afganistanie. Podstawowym zadaniem Ograniczonego Kontyngentu Wojsk
Radzieckich w Afganistanie było ratowanie upadającego reżymu marksistowskiego
przed, jak to określano w państwach socjalistycznych, atakami ze strony sił kontrrewolucyjnych w postaci uzbrojonych dywersantów działających z terenu Pakistanu3.
W czarno-białej kronice filmowej nr 21 z 1985 roku obrazkom przedstawiającym
roześmianych Afgańczyków witających kwiatami radzieckie czołgi towarzyszył taki
oto komentarz spikera:
Kraina Hindukuszu. Ciągle jeszcze z karabinem w ręku Afgańczycy muszą bronić własnej ziemi i prawa do pokoju przed rebelią wspomaganą z zagranicy4.
1
2
3
4

N. C. Hunt, Memory, War and Trauma, Cambridge 2010, s. 3 (tłum. własne).
A. Rahimi, Ziemia i popioły, Kraków 2010, s. 29.
Por. J. Petrus, Afganistan. Zarys dziejów, Warszawa 1987, s. 386.
Kronika Filmowa 1985/21 [on-line:] https://www.youtube.com/watch?v=o_EfWhUpem0 [27.12.2014].
Por. wywiad udzielony przez Babraka Karmala – ówczesnego prezydenta Demokratycznej Republiki
Afganistanu oraz Sekretarza Generalnego Komitetu Centralnego Ludowo-Demokratycznej Partii Afganistanu – Afganistan na drodze Rewolucji Kwietniowej, „Trybuna Ludu” 1985, nr 113 (12665), ss. 1, 6.
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Rzeczywistość była jednak bardziej skomplikowana. Interwencja radziecka nie
zakończyła lokalnych powstań wymierzonych we władze komunistyczne i jej radykalne reformy społeczno-ekonomiczne. Wręcz przeciwnie, mimo usilnych zabiegów
ze strony inicjatorów interwencji zaogniła cały konflikt, przeistaczając go w jedną
z brutalniejszych wojen, jakie obserwował świat w drugiej połowie XX wieku. Konflikt określany na Zachodzie mianem afgańskiego dżihadu przyniósł półtora miliona
ofiar i zmusił do emigracji miliony uchodźców. Jak słusznie pisze Homayun Sidky,
trwająca przez kilkadziesiąt lat wojna zniszczyła socjopolityczne i ekonomiczne zdobycze wcześniejszych pokoleń Afgańczyków, a kultura afgańska uległa transformacji
od pokojowej do takiej, którą możemy nazwać kulturą kałasznikowa, to znaczy przestrzenią zdominowaną przez uzbrojonych przywódców wojskowych, narkotykowych
baronów czy pospolitych przestępców i fundamentalistycznych terrorystów5. Afganistan stał się zatem miejscem, w którym zagościła przemoc a wojna pozbawił młodych
ludzi wrażliwości i zradykalizował ich poglądy6. Miejscem, gdzie, zdaniem Willema
Vogelsanga, islam najzwyczajniej w świecie zwariował7. Efektem trwającego od czterdziestu lat konfliktu zbrojnego jest nie tylko zapaść ekonomiczna, lecz także, jak
celnie określiła to Aliewtina S. Gierasimowa, drenaż kultury, wywołany masowym
uchodźstwem afgańskiej inteligencji8.
Współczesną literaturę afgańską tworzą dwa nurty – krajowy oraz emigracyjny,
i to właśnie ten drugi odgrywa w wielu kwestiach wiodącą rolę9. Inwazja radziecka
i późniejsza wojna domowa sprawiły, że tacy twórcy jak Sajd Bahaʼuddin Madżruh
(1928‒1988), Abdurrahman Pażłak (1919‒1995) czy jego wnuczka Parłin Pażłak
(1967‒) zdecydowali się w pewnym momencie opuścić ojczyznę10. Sprawiły także, że motywem, który zagościł w literaturze afgańskiej, stała się wojna w swoich

5
6

7
8

9

10
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Szerzej na temat postaci Babraka Karmala (1929‒1996) zob. L. Adamec, Historical Dictionary of
Afghanistan, Metuchen-London 1991, ss. 136‒137.
Por. H. Sidky, War, Changing Patterns of Warfare, State Collapse, and Transnational Violence in Afghanistan: 1978-2001, „Modern Asian Studies” 2007, t. 41, nr 4, s. 849.
Por. A. Krasnowolska, Bajka o smoku. Talibowie – ideologia, która zakazała radości, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 39 [on-line:] http://www.tygodnik.com.pl/numer/2739/krasnowolska.html
[27.12.2014].
Por. W. Vogelsang, The Afghans, Oxford 2008, s. xi.
А. С. Герасимова, Литература Афганистана XXI века: Новые достижения (cz. 1) [on-line:]
http://afghanistan.ru/doc/19564.html [27.12.2014]; por. też: cz. 2 [on-line:] http://afghanistan.ru/doc/19678.html [27.12.2014] i cz. 3 [on-line:] http://afghanistan.ru/doc/20105.html
[27.12.2014].
Por. N. Green, Introduction: Afghan Literature between Diaspora and Nation [w:] Afghanistan in
Ink. Literature Between Diaspora and Nation, red. N. Green, N. Arbabzadah, New York 2013,
ss. 1‒30. W 2013 ukazała się staraniem teherańskiego wydawnictwa Szahrestan-e Adab antologia
współczesnej poezji afgańskiej pod wiele znaczącym tytułem Derachtan-e tabʼidi (Wygnane drzewa).
Por. S. B. Majrooh, Afghan Intellectuals in Exile: Philosophical and Psychological Dimensions, [s.l.] [s.a.],
s. 11; por. polski przekład Z. Wisłockiej Afgańscy intelektualiści na emigracji. Wymiar psychologiczny
i filozoficzny, „Arka. Wolne pismo. Eseistyka, krytyka, literatura, inne formy” 1991, nr 31, ss. 18‒30.
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najróżniejszych przejawach11. W latach osiemdziesiątych grupy zwalczające reżym
komunistyczny, rozumiały ją jako dżihad skierowany przeciwko niewiernym a zaangażowani politycznie twórcy podejmowali kwestię męstwa, waleczności, bohaterstwa
i męczeństwa mudżahedinów. Ówczesna poezja nawiązywał między innymi do dzieł
poety-wojownika doby klasycznej – Chuszhala Chana Chattaka (1613‒1689):
Miecz nie jest do pokazywania, zahartowano go, by zadawał cios, cios wymierzony we
wroga, nieprawdaż […]12.
Kto sumienie, męstwo i honor uważa za bzdurę / Tego nie uznawaj... On książę? Znaczy zatem, zły książę, / Kto sumienie, męstwo i honor chroni w swej duszy, temu /
Uznanie, pokłon i pochwała – nawet jeśli jest sługą w domu!13

Nawiązywano też do poezji ludowej, w której jednym z tematów jest śmierć
w walce postrzegana jako największy dowód odwagi. Echem tak zaangażowanej
twórczości są niezwykle patetyczne w wymowie tarana – wiersze-piosenki, układane
i śpiewane przez talibów:
Jesteśmy żołnierzami islamu, cieszymy się na myśl o męczeństwie; / Jesteśmy ludźmi
pola bitwy, walczymy na pierwszej linii […]14.
Broń w mojej ręce, sztylet pod ramieniem, idę na bitwę / Jestem afgańskim mudżahedinem, jestem afgańskim mudżahedinem. / Mogą złożyć mnie w ofierze dla ojczyzny
tysiące razy; / Jestem afgańskim mudżahedinem, jestem afgańskim mudżahedinem. /
Mam swoją religię, mam swoją wiarę i swoje prawo świętego Koranu. / Jestem afgańskim mudżahedinem, jestem afgańskim mudżahedinem. / Ktokolwiek popatrzy na
mnie krzywo, zginie, / Spójrz, jestem znanym zwycięzcą historii […]15.

Lata dziewięćdziesiąte przyniosły pisarzom i poetom nieco inne wyzwania. Afgański konflikt w swojej nowej odsłonie dowiódł, że kontrola nad danym terytorium nie
musi wynikać z faktu zdobycia „serca i umysłów” zamieszkujących go ludzi, lecz
z faktu zastosowania technik wywołujących u nich „strach i nienawiść”16. Pisarze

11

12
13
14
15
16

Por. A. Widmark, Exploring the Contemporary Pashto Short Story in a Context of War and Crisis,
Uppsala 2011, s. 93 i nn. (por. również: ibidem, bogata bibliografia). Osobną kwestię stanowi
wizja wojny w twórczości pisarzy i poetów proreżymowych takich jak Asadullah Habib (1941-),
spod pióra którego wyszło na początku lat 80. opowiadanie Dasha ła dastha (Sierpy i ręce) rozpoczynające się od brutalnej sceny zabójstwa podróżujących autobusem cywilów dokonanego przez
mudżahedinów.
E. Howell, O. Caroe, The Poems of Khushhal Khan Khatak, Peshawar 1963, s. 28 (tłum. własne).
J. Sierakowska-Dyndo, Granice wyobraźni politycznej Afgańczyków, Warszawa 1998, s. 51 – tłum. J. S. D.
A. Strick van Linschoten, F. Kuehn, Poetry of the Taliban, Gurgaon 2012, s. 140 (tłum. własne).
Ibidem, s. 138 (tłum. własne).
Zob. H. Sidky, op. cit., s. 870 i nn.
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i poeci stanęli zatem przed problemem dżihadu, który zamienił się w wyniszczającą
wojnę domową17.
Jednym z twórców, którzy podjęli w swoich tekstach problem wojny, jest Atiq Rahimi – pisarz łączący w sobie doświadczenie politycznego uciekiniera (od 1984 roku
przebywał w Pakistanie, od 1985 do 2002 roku – we Francji) i reemigranta (od 2002
roku mieszka w Afganistanie). Czas spędzony w Europie odciska się tak dużym piętnem
na jego pisarstwie, że czasami można odnieść wrażenie, iż jest bardziej twórcą francuskim niż afgańskim. Z drugiej strony trzeba mieć w pamięci słowa Kevina Matthewsa,
który słusznie pisze, że literatura afgańska żyje tylko dzięki twórcom emigracyjnym18.
Atiq Rahimi urodził się w 1962 roku w Kabulu. Tam ukończył słynne liceum
Lisa-ji Esteqlal19. Edukację kontynuował już na emigracji, studiując nauki audiowizualne na Sorbonie. Po powrocie do ojczyzny od razu zaangażował się w jej życie
kulturalne, pisząc i reżyserując. W swoim dotychczasowym dorobku ma pięć książek,
z których dwie pierwsze: Chakestar-o chak (Ziemia i popioły; 2000) i Hazar chana-ji
chab-o echtena (Tysiąc domów snu i przemocy; 2002) powstały w dari. Trzy kolejne: Le
retour imaginaire (Wymyślony powrót; 2005), Syngué Sabour. Pierre de patience (Kamień cierpliwości; 2008) i Maudit soit Dostoïevksi (Niech będzie przeklęty Dostojewski;
2013) – po francusku. Polscy czytelnicy mają okazję poznać pióro Atiqa Rahimiego
dzięki dwóm książkom – Ziemi i popiołach oraz Kamieniu cierpliwości, które przełożyła
Magdalena Kamińska-Maurugeon a wydało Wydawnictwo Literackie z Krakowa20.
„Ziemia i popioły” Dastgira
Atiq Rahimi napisał powieść Ziemia i popioły w połowie lat dziewięćdziesiątych,
na emigracji, zawierając w niej osobiste doświadczenie wojny między Afganistanem
komunistów a Afganistanem mudżahedinów. Przekład przygotowany przez Sabrinę
Nouri i wydany w 2000 roku przez Éditions P.O.L., przyniósł pisarzowi międzynarodowy rozgłos i sławę. Biorąc pod uwagę rozmiary tego dzieła – niecałe 68 stron
w przekładzie polskim – i mocne ograniczenie wątków pobocznych, należy mówić raczej o mikropowieści niż powieści w ścisłym tego słowa znaczeniu. Jej wyjątkową cechą
jest rwana narracja przybierająca formę strumienia świadomości i nawiązująca, w pewnym stopniu, do poezji. Owa poetyka uwidacznia się w takich fragmentach jak ten:
17
18
19

20

24

Por. np. tematykę wierszy Nadii Andżoman zamieszczonych w Diwan-e Nadija Andżoman (Wisehouse 2014) pod redakcją M. Szafi Nurzajego oraz S. Vasekiego.
Por. K. Matthews, Writers in exile, scholars keep Afghan literature alive [on-line:] http://newsroom.
ucla.edu/stories/afghan-literature-survives-wars-152805 [27.12.2014].
Kabulskie Lisa-ji Esteqlal/Lycée Esteqlal, ‘Liceum Niepodległości’, to francusko-afgańska, prestiżowa szkoła średnia założona w 1922 r., która razem z żeńskim Lisa-ji Malalaj/Lycée Malalai (‘Liceum
im. Malalaj’) stanowi symbol nowoczesnego nauczania w Afganistanie; strona internetowa obu
szkół: [on-line:] http://lycee.kaboul.free.fr [20.12.2014].
Oba opowiadania zostały sfilmowane przez Atiqa Rahimiego. W 2004 r. na ekrany kin wszedł film
Chakestar-o chak, a w 2012 – Sang-i sabur.
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Przez most przejeżdża wojskowa ciężarówka z czerwoną gwiazdą na drzwiach. Przerywa
ciężki sen pyłu, który unosi się i rozwiewa po moście. A potem powoli osiada. Jest
wszędzie, na jabłku, na turbanie, na rzęsach,21

który, jeśli ująć by go w inną graficzną formę, typową dla wierszy, pełniej ukazałby
swoją plastyczność:
Przez most przejeżdża wojskowa ciężarówka
z czerwoną gwiazdą na drzwiach.
Przerywa ciężki sen pyłu,
który unosi się i rozwiewa po moście.
A potem powoli
osiada.
Jest wszędzie,
na jabłku,
na turbanie,
na rzęsach...

Poetycki wymiar tekstu podkreśla zastosowana w nim drugoosobowa narracja,
która pozwala czytelnikowi na pełną identyfikację z bohaterem. Taki zabieg wprowadzenia podwójnego „ja” można porównać do zabaw literackich takich klasycznych
poetów perskich jak Sa’di (XIII w.) czy Hafiz (XIV w.), których spadkobiercą jest
przecież także Atiq Rahimi:
[…] Ty wiesz, Sa’di, że pisano / prawdomównym kraj szczęśliwy / i że domu nie odnajdą, / którzy chodzą krętą drogą […]22.
[…] O, Sa’di, wciąż głosisz te słowa rozkoszne / na złość zazdrosnym swym wrogom! /
Ale czy chorych na wodną puchlinę / może radować smak chałwy?23
[…] Wypowiedziałeś już swój gazal / niczym sznur pereł, teraz głoś go, / bo słowa wierszy twych, Hafizie, więzami plejad wiążą niebo24.
[…] Hafizie, przestań głosić powieść / o wspaniałości Chosrou Parwiza! / Bo twoje
wargi spragnione wina / są moim Chosrou i moją Szirin […]25.

21
22
23
24
25

A. Rahimi, op. cit., s. 11.
W. Dulęba, Dywan perski, Kraków 1977, s. 217.
Ibidem, s. 227.
Ibidem, s. 230.
Ibidem, s. 231. Chosrou Parwiz to jeden z sasanidzkich władców Iranu, Szirin – chrześcijańska
księżniczka. Ich miłość stała się przedmiotem licznych poetyckich opracowań, z których najbardziej
znanym jest to autorstwa Nezamiego z Gandży (XII/XIII w.). Zob. polski przekład Chosrow i Szirin
przygotowany przez A. Kwiatkowskiego [on-line:] http://www.literaturaperska.com/chosrowiszirin/szirin.html [27.12.2014].
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Rwany charakter narracji ujawnia się nie tylko w formie zdań, lecz przede wszystkim w strukturze tekstu, w którym w główny wątek zostało wplecionych kilka pobocznych, a pojedyncza myśl powraca w nieregularnych odstępach, rozbijając linearny porządek historii. Główny wątek, rozerwany przez poboczne i przez retrospekcję,
przypomina myśli kogoś, kto zmaga się z ich natłokiem w chwili desperacji czy rozpaczy. Ten rwany charakter narracji podkreśla graficzne rozdzielenie poszczególnych
akapitów symbolizujących natłok myśli dręczących głównego bohatera.
Protagonistą Ziemi i popiołów jest starzec (nie znamy jego wieku), który przypomina
nam swoje imię – Dastgir – dopiero po dziesięciu stronach lektury. Jego wiek wyznaczają fizyczne atrybuty starości – siwa broda26, przydomek Baba-dżan (‘dziadzio’), którym
zwraca się do niego wartownik27, a także fakt, że wędruje z wnukiem Jasinem28. Kolejne
strony dostarczają nam coraz to nowych fakty z jego życia. Dowiadujemy się, że jest
chłopem29, że pochodzi z wioski Abkul30, że jest uzależniony od naswaru31 i że wędruje
do syna – Murada, pracującego w kopalni węgla w miejscowości Karkar32. To stopniowa
autoprezentacja Dastgira to efekt zastosowanej narracji – ja-bohater zwracam się sam do
siebie, walcząc cały czas z własnymi lękami i obrazami z niedalekiej przeszłości.
Dastgir wędruje bowiem do Murada, by przekazać mu tragiczną wiadomość
o śmierci najbliższych. Obawia się reakcji syna, wyobrażając sobie, że wieść o śmierci
matki czy żony, a także o kalectwie kilkuletniego synka, który ogłuchł w wyniku eksplozji bomby, może być dla niego traumatyczna. Przywołując uwieczniony w eposie
Księga Królewska (Szahnama) motyw walki Rostama z Sohrabem, porównuje się do
legendarnego herosa Rostama, który nieświadomie zabija własnego syna – Sohraba33.
Można zapytać, czy bardziej boli go utarta żony, czy obawa, że może stracić syna.
Fakt, że autor relacjonuje dopiero po kilkunastu stronach wydarzenia z zeszłego
tygodnia, potęguje tylko wrażenie przeżywanego przez bohatera cierpienia, którego
nie potrafi on wyrazić. Co prawda obrazy tej tragedii pojawiają się już na początku,
ale mieszają się z sennymi marami, stanowiąc wytwór lęków zepchniętych w nie26
27
28
29
30
31
32
33
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Por. A. Rahimi, op. cit., s. 11.
Por. ibidem, s. 13.
Por. ibidem, s. 9.
Por. ibidem, s. 15.
Por. ibidem, s. 24.
Por. ibidem, s. 32. Naswar (paszto: nasłar / nas) to rodzaj używki w postaci tabaki przeznaczonej do
żucia, rozpowszechnionej w Afganistanie, Pakistanie, Indiach czy krajach Azji Środkowej.
Ibidem, ss. 17‒18, 21, 39.
Ferdousi, Księga Królewska, Kraków 1981, ss. 171‒177. Księga Królewska (dari: Szahnama) to irański epos narodowy należący także do spuścizny darijęzycznej kultury afgańskiej. Składa się on z serii
cykli epickich obejmujących okres od mitycznego stworzenia świata po najazd arabski w VII w. n.e.
Na bogactwo wątków i historii wplecionych przez Ferdousiego (X w. n.e.) w to dzieło składają się
m.in. opowieści zaczerpnięte z folkloru wschodnioirańskiego, tradycji zaratusztriańskiej czy oficjalnej genealogii ostatniej dynastii przedmuzułmańskiego Iranu – Sasanidów (IV‒VII w. n.e.). Historie zawarte w Księdze Królewskiej stanowią ważny element kultury afgańskiej chociażby poprzez
możliwość nieustannego odnoszenia ich do rzeczywistości i rządzących nią praw.
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świadomość. Dopiero moment, w którym Dastgir relacjonuje sprzedawcy, Mirzy
Kadirowi, tragedię mieszkańców Abkul, dokonuje się w nim częściowe oczyszczenie.
Nie jest to oczyszczenie na miarę antycznego katharsis, ponieważ koszmary powrócą
jeszcze później, także na jawie, niemniej ani wcześniej, ani później szczerość Dastgira
nie zjednuje mu takiego słuchacza, jak Mirza Kadir. Tylko on składa starcowi szczere kondolencje z powodu straty. Starzec próbował nawiązać rozmowę ze Fatehem
– strażnikiem pilnującym mostu – ale szybko zrozumiał, że nie jest to ktoś z kim
mógłby się podzielić swoim smutkiem:
Już dawno żaden przyjaciel, a tym bardziej nieznajomy, nie interesował się tobą. Już
dawno żadne słowo od osoby bliskiej, ani nawet obcej, nie rozgrzało twego serca...
Masz ochotę o czymś powiedzieć i usłyszeć coś w odpowiedzi. No, dalej, mów! Jednak
mało prawdopodobne, żebyś usłyszał odpowiedź. Wartownik nie będzie Cię słuchał.
Jest już pogrążony w myślach. Sam na sam z myślami. Zasklepiony we własnej samotności. Lepiej zostawić go w spokoju34.

Próbował opowiedzieć całą historię Szahmardowi – kierowcy ciężarówki, który
zabrał go ze sobą do kopalni, gdzie pracuje jego syn, ale Szahmard, poza cichą modlitwą i zwyczajowymi kondolencjami, milczał:
I oto zaczynasz mówić! O gruzach twojej wioski, o swojej żonie, synu, o synowych,
o Jasinie... I płaczesz. Szahmard milczy. Oniemiał. Mruga rozpaczliwie w poszukiwaniu odpowiedniego słowa. Znajduje. Szepcze modlitwę, składa ci kondolencje i znów
pogrąża się w milczeniu35.

Z drugiej strony dopiero rozmowa z kierowcą ciężarówki pozwala mu zrozumieć
powody, dla których Mirza Kadir okazał mu tak serdeczne współczucie. Na jaw wychodzi, że sprzedawca również stracił syna – wojskowego, który odsunął się od rodziny,
zrywając z nią wszelki kontakt w efekcie czego zmarła także żona Mirzy Kadira36. Przekaz ukryty w tym wątku jest jasny i nawiązuje do przekonania, że prawdziwe zrozumienie czyjegoś nieszczęścia możliwe jest tylko wtedy, gdy samemu się go doświadczyło.
Człowiek jawi się tu zatem jako istota nie tyle niezdolna do empatii, ile wyraźnie ograniczona w swoim życiowym doświadczeniu. Wojna zaś zaprezentowana jest jako coś,
co rozbija rodziny – nie tylko uśmiercając jej członków, lecz także niszcząc ich umysły.
Spotkanie z Mirzą Kadirem ma dla Dastgira jeszcze jeden wymiar: uświadamia
mu, że każdy inaczej reaguje na ból i cierpienia. U jednych ujawnia się on w postaci
łez, u drugich – jako ostry język, u innych z kolei – nagromadzony przez lata, eksploduje niczym bomba, niszcząc wszystko naokoło37. Dastgir czuje przy tym, że jego
rany są zbyt świeże, by mogły się zabliźnić. Czuje nie tyle żal, co złość lub nawet wro34
35
36
37

A. Rahimi, op. cit., s. 14.
Ibidem, s. 57.
Por. ibidem, ss. 51‒53.
Por. ibidem, s. 29.
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gość względem tego, od którego oczekiwałby raczej wsparcia niż opuszczenia – Boga.
Scena, w której obserwuje modlącego się sprzedawcę i bluźni, zarzucając Allahowi, że
o nim zapomniał, ma swój wymiar symboliczny właśnie w fakcie pogodzenia z losem
u Mirzy Karima i braku takiej akceptacji u Dastgira38. Znów postać Mirzy Karima
okazuje się zbawienna dla starca, który dziękuje mu w myślach za wyrwanie z samonapędzającego się sporu z Bogiem39.
Długie wyczekiwanie na ciężarówkę, która zabierze i dziadka, i wnuka do Murada, potęguje zmęczenie mieszające się z sennymi koszmarami, w których płomienie
trawiące wioskę, zamieniają się w rzekę, którą przekracza Murad. We śnie syn przechodzi prze rzekę ognia bez uszczerbku na zdrowiu, jawi się zatem tak czysty jak
legendarny Sijawusz przedstawiony w Szahnama, który oskarżony nieuczciwie przez
macochę o gwałt, poddał się próbie ognia i wyszedł z niej cało40. Murad pojawia się
bowiem w umyśle Dastgira jako człowiek prawy, który zmuszony stanąć w obronie
honoru swojej żony, Zejnab, nie cofnął się przed popełnieniem przestępstwa, za co
musiał odsiedzieć pół roku w więzieniu a następnie uchodzić z wioski41.
Jego wyobrażenie na temat syna niewidzianego przez cztery lata szybko weryfikuje wiadomość, że wie on o tragedii swojej rodziny. W jednej chwili wszystkie obawy
i lęki przed przekazaniem mu prawdy okazują się niepotrzebne. Dastgir jest wyraźnie rozzłoszczony postępowaniem Murada, brakiem należytej reakcji ze strony syna.
Jego zdaniem powinien był on powrócić do Abkulu celem pochowania matki i żony.
Szybko uznaje, że to nie może być jego Murad, że jego syn nie żyje. Zaraz potem
zarzuca mu brak honoru:
— Co się stało Muradowi?
Odezwałeś się głośno.
— Nic, ma się dobrze.
— Więc dlaczego nie przyjechał do wioski?
— Powstrzymałem go.
Tobołek spadł ci z kolan. Twoje spojrzenie podejmuje szaleńczy bieg i zaczyna błądzić
pośród czerniawych bruzd przecinających twarz majstra. Twój umysł znów atakują pytania, znów zalewa go nienawiść. Za kogo się on uważa, ten majster? Myśli, że kim
jest? To ty jesteś ojcem Murada, nie on! Zabrali ci syna. Już nie ma Murada. Murad
zniknął... Po pomieszczeniu niesie się ochrypły głos majstra:
— Chciał jechać. Ale mu nie pozwoliłem. Bo też by go zabili.
I co z tego! Śmierć jest więcej warta niż utrata honoru!42

Gdy jednak okazuje się, że Murad sądzi, iż nikt z jego rodziny nie przeżył, rodzi
się w sercu Dastgira iskierka nadziei. Prosi pomocnika majstra, by przekazał synowi
małe pudełeczko naswaru – pudełeczko, które syn kupił mu za swoją pierwszą wypła38
39
40
41
42
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Por. ibidem, s. 31
Por. ibidem, s. 33.
Por. Ferdousi, op. cit., ss. 179 i nn.
Por. A. Rahimi, op. cit., ss. 21‒22.
Ibidem, ss. 70‒71.
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tę43. Oddawszy je w ręce pomocnika, odwraca się i rusza pieszo po wnuka i dalej do
wioski, ponieważ dopiero teraz dokonuje się w nim pełne katharsis – niezależnie od
tego, czy Murad będzie go szukał, Dastgir godzi się ze swoim losem.
Pudełeczko naswaru jest jednym z kilku symboli wplecionych przez Atiqa Rahimiego w to opowiadanie. Stanowi ono niejako kwintesencję Dastgira, który nie
rozstaje się z nim ani na krok. Co chwilę żuje naswar zastępujący mu posiłek. Ale
naswar jest właściwie tym, co pozwala mu uciekać od tragicznej rzeczywistości i stanowi jedyną możliwość zapewnienia sobie chwili spokoju, jak na przykład wtedy, gdy
Murad przebywał w więzieniu, a Dastgir, trzymając pod językiem naswar, siedział
w ogrodzie i powierzał swe troski ziemi44. Już wtedy żona przewidziała mu, że po
śmierci usta będzie miał pełne piasku i że obróci się w proch, by odrodzić się jako
tytoń45. Symbolicznym nawiązaniem do tych słów jest właśnie moment, w którym
Dastgir, oddawszy uprzednio pudełeczko w ręce pomocnika, sięga po szczyptę ziemi
i kładzie ją pod język46. Czy oznacza to, że przestaje żyć? Możliwe, skoro sam nie wie,
czy syn będzie go szukał, czy też nie.
Małżeński kamień cierpliwości
Druga z omawianych tu mikropowieści, Kamień cierpliwości, to książka, która przyniosła autorowi Nagrodę Goncourtów w 2008 roku i choć chronologicznie jest trzecia
w jego dorobku, została pierwszą, z którą miał szansę zapoznać się polski czytelnik. Co
ważne, istnieje pewne podobieństwo pod względem językowym między Ziemią i popiołami a Kamieniem cierpliwości. Także tu mamy bowiem do czynienia z poetyzacją
języka, która znajduje swój wyraz częściowo w graficznej organizacji tekstu:
Zapada noc.
Echo wystrzałów.
Wraca sąsiadka i jej śpiewy, i kaszel jak zza grobu. I to wszystko natychmiast cichnie.
Za to kobieta nie wraca.
Świt.
Mułła zwołuje wiernych na modlitwę.
Broń śpi. Ale jej oddech śmierdzi dymem i prochem47.

Częściowo zaś poetyzacja ta znajduje wyraz w rytmice naśladującej, zwłaszcza na
początku, regularne oddechy bohatera. Zastanawiający jest fakt, że ta poetyckość
tekstu ulega stopniowej intensyfikacji na kolejnych stronach48. Towarzyszy ona także
wprowadzaniu przez autora elementów realizmu magicznego, znajdującego swój wy43
44
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Por. ibidem, ss. 76‒77.
Por. ibidem, s. 32.
Por. ibidem, s. 32.
Por. ibidem, s. 77.
A. Rahimi, Kamień cierpliwości, Kraków 2009, ss. 58‒59.
Por. ibidem, ss. 73, 96, 106, 110, 113, 120, 122, 126, 132, 136-137, 140, 142, 148, 149.
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raz chociażby w postaci zjaw nawiedzających bohaterkę na jawie i we śnie, aż do finałowej sceny. Kwintesencją owego realizmu staje się fragment, w którym bohaterka,
popadając w ekstatyczno-furiackie uniesienie, przestaje nad sobą panować i krzyczy:
Chwyta różaniec i przesuwa koraliki.
I nagle wrzeszczy: „Al-Dżabbar to ja!”.
Szepce: „Al-Rahim to ja!”.
Milknie49.
Atiq Rahimi powraca tu do sceny otwierającej powieść, w której bohaterka, siedząc
przy mężu i przesuwając kolejno koraliki różańca, powtarza dziewięćdziesiąt dziewięć
razy al-Kahhar (ʻpodporządkowujący sobieʼ50) – jedno z dziewięćdziesiąt dziewięć
imion Allaha. Jak szybko można się zorientować, czynność tę ma powtarzać dziewięćdziesiąt dziewięć razy dziennie przez dziewięćdziesiąt dziewięć dni po to, by uleczyć
męża. W zacytowanym fragmencie jednak, krzycząc, że jest al-Dżabbar (ʻpotężnyʼ)
i al-Rahim (ʻlitościwyʼ), przywodzi na myśl al-Halladża – żyjącego na przełomie IX
i X wieku n.e. perskiego mistyka, który twierdził, że osiągnął jedność z Bogiem. Swoje
przekonanie zawarł w prostym zdaniu – ana al-hakk (ʻJestem Prawdąʼ), ponieważ al-Hakk (ʻprawdaʼ) jest także jednym z imion Allaha. Za te bluźniercze słowa został postawiony przed sądem i po długim procesie skazany na śmierć przez ukrzyżowanie51.
Z drugiej strony jej zachowanie przywodzi na myśl lełanaj (ʻwariatkęʼ), która
łamiąc normy społeczne, i żyjąc de facto poza nimi, należy do tej samej grupy co
afgańscy mistycy i asceci nazywani w paszto malang52. Bohaterka Atiqa Rahimiego
jest taką dochtar-i diłana – (ʻwariatką/chorą [psychicznie] dziewczynąʼ) jak ta z opowiadania Parłin Peżłak Nagina ła Setara (Nagina i gwiazda), która spędza sporo czasu
na dachu, wpatrując się w gwieździste niebo i wspominając dni, gdy żył jeszcze jej
ojciec. Niebo – a zwłaszcza gwiazdy – stają się jej najbliższymi przyjaciółmi. Wkrótce
też jedna z nich spada z nieba na ziemię, wprost w ręce Naginy53.
Zachowanie żony, szczególnie rozmowa z mudżahedinem, któremu mówi prowokacyjnie, że na życie zarabia ciałem, stawia ją w pozycji kobiety świadomie wyrzucającej samą siebie poza nawias społeczny
Kobieta patrzy mu prosto w oczy i rzuca:
— Zarabiam na życie w pocie własnego ciała.
— Co? — pyta zmieszany mężczyzna.
49
50
51
52
53
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Ibidem, s. 142.
Polskie tłumaczenie każdego z imion podaję za: J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, t. 2,
Warszawa 1998, ss. 234‒235.
Por. ibidem, ss. 21‒24.
Por. A. Widmark, Exploring the Contemporary Pashto Short Story in a Context of War and Crisis, Uppsala 2011, ss. 100‒101.
Por. P. Peżłak, Nagina ła Setara, Kabul 1367/1988 [on-line:] http://ppazhwak.hozhaber.com/?p=1031 [24.12.2014].
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Na to ona, tonem nie zdradzającym żadnego wstydu:
— Sprzedaję swoje ciało.
[…] Pluje jej w twarz. Kobieta się nie porusza. Kpi sobie z mężczyzny. Jest spokojna,
jak gdyby zachęcała go, by strzelił54.

Tym, co różni Kamień cierpliwości od Ziemi i popiołów jest zarzucenie przez pisarza narracji drugoosobowej na rzecz trzecioosobowej. Brak tu zatem identyfikacji
z bohaterką, a czytelnik staje się niemym (wręcz nieruchomym) obserwatorem życia
jej, jej męża oraz dwóch córek, praktycznie uwięzionym, podobnie jak mąż, w czterech ścianach pustego, niebieskiego pokoju; obserwatorem, do którego docierają ze
świata zewnętrznego jedynie odgłosy. To zarzucenie narracji drugoosobowej może
wynikać z faktu, że Atiq Rahimi opisuje wydarzenia lat dziewięćdziesiątych, gdy sam
przebywał już na emigracji we Francji. O ile Ziemia i popioły zawierają to, czego sam
był świadkiem, o tyle Kamień cierpliwości stanowi efekt tego, co poznał z opowieści.
Anonimowość bohaterów pozbawionych imion, ograniczenie przestrzeni do pojedynczego pokoju i zamknięcie akcji w kilku dniach potęgują wrażenie osamotnienia, desperacji i osaczenia, którego doświadcza żona, nazywana przez autora po
prostu kobietą. Jej wiek nie jest dla nas ważny. Istotne jest to, że wojna sprawiła, iż
ona i jej mąż spędzili razem jakieś trzy lata z dziesięciu lat małżeństwa. Paradoksalnie
jej emocjonalne relacje z mężem okazują się słabsze niż analogiczne relacje ze zmarłym niedawno teściem; to jeszcze bardziej podkreśla dość nietypowy profil bohaterki,
ponieważ w tradycyjnym ujęciu relacje między teściem a synową określa się jako najbardziej oficjalne w obrębie rodziny55. W tym miejscu wojna ukazała swą inną twarz,
gdyż pośrednio sprawiła, że małżonkowie mają teraz dla siebie więcej czasu. Mąż leży
bezwładny w śpiączce, zupełnie opuszczony przez rodzinę:
Wiesz co... twoja rodzina... zanim wyjechali z miasta, ty wiesz, co oni mi powiedzieli? Że
nie mogą się zająć ani twoją żoną, ani dziećmi... żebyś wiedział: opuścili cię. Nic sobie
nie robią z twojego stanu, z twojego nieszczęścia, z twojego honoru...! Zostawili nas!56

Wbrew naszym przypuszczeniom mąż-bohater, mąż-mudżahedin, zaprawiony
w boju, został ranny nie w czasie walk z komunistami, lecz w wyniku ulicznej sprzeczki z kolegą z własnego oddziału57. Jest zatem zdany jedynie na pomoc żony, która,
posłuszna zasadom i obyczajom, troskliwie opiekuje się nim w miarę możliwości:
„A gdy dotrę do siedemdziesiątej drugiej pętli, odwiedzi cię kretyn mułła i jak zwykle
będzie miał do mnie pretensje, że – jak stwierdzi – nie zajmowała się tobą, jak trzeba,
nie przestrzegałam zaleceń, opuszczałam modlitwy... Gdyby nie to, to byś wyzdrowiał!

54
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57

A. Rahimi, Kamień cierpliwości..., ss. 92‒93.
Por. B. Grima, The Performance of Emotion among Paxtun Women, Austin 1992, s. 9.
A. Rahimi, op. cit., s. 26.
Por. ibidem, s. 26.
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Dotyka ramienia mężczyzny. „Ale ty, ty jesteś świadkiem. Wiesz, że żyję tylko dla ciebie, przy tobie, z twoim oddechem!”58

Fakt, że pozostaje nieprzytomny, zachęca żonę do rzeczy, która w kulturze afgańskiej praktycznie nie ma miejsca59: do zwierzeń – początkowo powściągliwych
i ograniczających się do ekspresji zmęczenia, z czasem coraz odważniejszych (gdy
wspomina, że podglądali ją w łaźni jego bracia60) czy wulgarnych (gdy maże mu
usta własną krwią menstruacyjną, przypominając, że pobił ją po tym, jak odkrył, że
zgodziła się na stosunek mimo okresu61). Nabiera też coraz więcej odwagi, aż w pewnym momencie dopuszcza się zdrady na jego oczach, pozwalając na to, by kochał się
z nią jakiś nastoletni mudżahedin62. Mąż staje się zatem legendarnym k a m i e n i e m
c i e r p l i w o ś c i – sang-i sabur, który wysłuchuje z pokorą i cierpliwością ludzkich
historii, chłonąc ich smutki, żale i niedole. Nie byłoby to możliwe, gdyby żona nie
przełamała w sobie uczucia szarm, wstydu, którym kierują się Afgańczycy w relacjach
z innymi. W przypadku relacji damsko-męskich, także często w obrębie małżeństwa,
szarm ujawnia się w postaci ciszy, podporządkowania się czy niezadawania pytań. Jak
słusznie pisze Benedicte Grima, całość relacji mąż – żona sprowadza się bowiem do
stwierdzenia, że honor mężczyzny zamyka się we wstydzie i skromności kobiety63.
Pojawiający się w powieści Atiqa Rahimiego sang-i sabur to motyw zaczerpnięty
z folkloru. Trudno stwierdzić, czy pisarz sięgnął tu po rodzimą afgańską bajkę, czy
po tę opublikowaną przez irańskiego literata – Sadeka Hedajata (1903‒1951). Obie
wersje są podobne i różnią się tylko szczegółami. W wersji afgańskiej mowa o młodej dziewczynie uwięzionej w tajemniczym zamku; w wersji irańskiej trafia ona do
ogromnego ogrodu z pałacem. Choć cierpliwie wyciągała z ciała śpiącego młodzieńca
igły, nie została za to początkowo należycie i sprawiedliwie wynagrodzona. Wręcz
przeciwnie, nagroda za cały trud przypada komuś innemu. Kamień cierpliwości stał
się jedynym powiernikiem smutku i żalu bohaterki:
Dziewczyna położyła przed sobą nóż i kamień i zaczęła opowiadać o swoim życiu: „Rodzice bardzo mnie kochali. Pewnego dnia ojciec zobaczył tych, którzy piszą ludziom ich
przyszłe losy i zapytał o mnie. Kiedy dowiedział się, że odejdę od niego, postanowił, że
opuścimy nasz dom. Jechaliśmy, aż dotarliśmy do jakiejś bramy. Oparłam się o nią plecami, a ona otworzyła się i wpadłam do środka. Nim się podniosłam, drzwi zamknęły
58
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O relacjach między mężem a żoną w kulturze afgańskiej zob. E. Knabe, Afghan Women: Does Their
Role Change?, [w:] Afghanistan in the 1970s, red. L. Dupree, L. Albert, New York – Washington –
London, ss. 144‒166.
Por. A. Rahimi, op. cit., ss. 61‒62.
Por. ibidem, ss. 41‒42.
Por. ibidem, ss. 110‒116. Jest to możliwe dzięki temu, że w obawie przed niespodziewanymi gośćmi w postaci mudżahedinów ukryła męża we wnęce za zasłoną. Można zatem powiedzieć, że odwróciła role społeczne i to teraz jej mąż znalazł się z drugiej strony parda – symbolicznego rozdziału
świata mężczyzn i kobiet w postaci obowiązku zakrywania sylwetki przez kobiety.
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się i nie chciały się otworzyć. Rodzice moi zostali po drugiej stronie i wkrótce odjechali.
Zostałam sama. Bardzo płakałam i zaczęła iść przed siebie. W końcu zobaczyłam wielką i piękną izbę. Weszłam, a tam spał młodzieniec, w którego ciele tkwiło mnóstwo
igieł”. I w tym momencie przerwała swoją opowieść i zwróciła się do kamienia i noża:
„Ej cierpliwy kamieniu! Ty jesteś cierpliwy czy ja? Składany nożu ze stali! Jesteś świadkiem mego cierpienia!”64

Jak wynika z treści mikroopowieści, kamień cierpliwości jest tylko jeden. Według
Atiqa Rahimiego ma nim być czarny kamień w Kaʼabie, ale w przypadku głównej
bohaterki kamieniem cierpliwości staje się jej mąż. Co ciekawe, ona sama też na
chwilę staje się takim artefaktem dla nastoletniego jąkały, który otwiera przed nią
swoje dziecięce serce, choć usiłował na początku dowieść męskości, płacąc za miłość. Okazuje się bowiem, że stanowi coś w rodzaju maskotki swojego sadystycznego
dowódcy, który czasami zmusza go do tańca jako bacza – chłopca przebranego za
dziewczynkę, a czasami po prostu znęca się nad nim fizycznie65.
Co ważne, mąż nie staje się kamieniem cierpliwości od razu, lecz z czasem, gdy
kobieta traci nadzieję na jego powrót do zdrowia66. Im dłużej trwa jego śpiączka – ten
specyficzny stan zawieszenia między życiem a śmiercią – tym łatwiej przychodzi jej
wyrzucanie mu, że zostawił ją i córki zupełnie same, że nie myślał o swojej rodzinie,
gdy ruszał walczyć67, że odrzucił ojca, bo ten, zamiast widzieć w nim mudżahedina,
zaczął postrzegać go jako zwykłego rzezimieszka68. W przypływie złości i zmęczenia
mówi, że wojna nie jest zabawą dla mężczyzn, bo ci są de facto słabi i tchórzliwi:
„Mułła dziś nie przyjdzie”, mówi kobieta z nieskrywaną ulgą. „Boi się zbłąkanych kul.
Jest równie tchórzliwy jak twoi bracia”. Wstaje, robi kilka kroków. „Wy faceci, wszyscy
jesteście tchórzami!”69

Poddając się strumieniowi myśli, zdradza coraz to mroczniejsze sekrety z własnego życia. Opowiada o ciotce, którą wyklęła rodzina, a która jako jedyna stanowiła
dla niej wsparcie. Opowiada o braku seksualnej satysfakcji i rozczarowaniu jego płytką uczuciowością; wyszydza go, porównując łóżkowe zdolności ojca dwójki dzieci
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A. Kwiatkowski, Magiczne bajki afgańskie, Kraków 2005, s. 55. Por. S. Hedajat, Sang-e sabur [w:]
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Por. A. Rahimi, op. cit., ss. 130‒131.
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i męża do ruchów niezgrabnego sztubaka70. Ale jej spowiedź przybiera też miejscami
formę bluźnierstwa, z którego wyrywa się z coraz większym trudem71.
To nagromadzenie żalu, złości, rozczarowania i gniewu doprowadza do jej symbolicznego wyzwolenia, gdy wyobraźnia rodzi wizję ożywającego męża rzucającego żoną
o ściany pokoju – jest to zatem literackie odwrócenie bajkowego motywu, w którym
samozniszczenie kamienia ratuje bohaterkę. Zanim jednak to nastąpi, żona zdradza
mężowi największy ze swoich sekretów. Wyjawia mu, że nie jest on ojcem żadnej
z dwóch córek, ponieważ jest bezpłodny. Jej mąż przestał być symbolicznie mężczyzną, gdyż dając się postrzelić w ulicznej awanturze, opuścił rodzinę. Jako bezwładne
i przebywające w śpiączce ciało stał się ciężarem – kimś wręcz bezwartościowym,
co wyraźnie widać w scenie z mudżahedinem, który nie bardzo orientuje się z kim
i z czym ma do czynienia:
Ten [mudżahedin – M. M. K.], który pozostał, unosi lufą karabinu prześcieradło i odkrywa ciało mężczyzny. Wstrząśnięty jego bezwładem i niemotą wciska obcas buta
w jego pierś. „Co się z tobą dzieje, co się tak gapisz?” Czeka na jęk. Jęk nie rozbrzmiewa.
Żadnej skargi. Zbity z tropu próbuje drugi raz: „Słyszysz mnie?”, i przygląda się czujnie
nieobecnej twarzy. Rozdrażniony grzmi: „Język ci ucięli?” i warczy: „Zdechłeś już czy
co?”. Wreszcie milknie72.

Najważniejszy pozostaje jednak fakt, że dzieci nie są jego. Pozbawiono go zatem
podstawowego atrybutu konstytuującego męskość – zdolności prokreacyjnych. Zadanie to zostało spełnione przez kogoś innego – obcego – w czasie spotkań u hakima
zajmującego się leczeniem bezpłodności. To ten sekret doprowadził do wybuchu kamienia – katharsis, którego Dastgir doświadczył dopiero oddając pudełeczko naswaru pomocnikowi majstra. Tutaj jednak katharsis ma destrukcyjną formę brutalnego
zabójstwa żony dokonanego przez zdradzonego męża. Nie może nas to dziwić, jeśli
weźmiemy pod uwagę dedykację książki: dla N. A., czyli Nadii Andżuman Herałi
(1980‒2005) – poetki zamordowanej w brutalny sposób przez męża. Odwracając
porządek ludowej opowieści, Atiq Rahimi zdaje się mówić, że życie nie jest bajką i toczy się swoimi prawami, a szczęście i wyzwolenie przynosi jedynie (auto)destrukcja.
Wnioski
Wymowa obu dzieł – Ziemi i popiołów oraz Kamienia cierpliwości – jest wyraźnie antywojenna. Akcja pierwszego została umieszczona w latach osiemdziesiątych
XX wieku i podejmuje problem wojny-dżihadu przeciwko komunistom. Wojna jawi
się tu jako coś destrukcyjnego i niszczącego ludzką psychikę, coś, co sprawia żywym
niekończący się ból po stracie bliskich i wywołuje w nich strach przed utratą tych żyjących. Dziadek-ojciec popadający stopniowo w obłęd przestaje przecież rozróżniać
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sen od jawy, a jego podróż do kopalni węgla w Karkar na spotkanie z synem staje
się podróżą w głąb siebie w poszukiwaniu ukojenia. Ukojeniem okazuje się zwykła
rezygnacja i pogodzenie się z faktem, że zdarzy się to, co musi się zdarzyć.
Z kolei akcja Kamienia cierpliwości rozgrywa się w latach dziwięćdziesiątych
XX wieku, gdy wojna z komunizmem zamieniła się w wojnę o władzę. Trudno nazwać tę mikropowieść rozliczeniową, niemniej postać ojca tracącego szacunek dla
syna, który z bojownika o wolność zamienił się w jednego z wielu żądnych władzy
watażków, czy sadystycznego dowódcy, obrzydzonego faktem, że siedząca przed nim
kobieta jest prostytutką, burzy obraz nieskazitelnych mudżahedinów73.
Istotną cechą obu dzieł jest to, że Atiq Rahimi nie rozstrzyga o racjach którejkolwiek ze stron, lecz raczej wskazuje, że wojna, stanowiąc domenę mężczyzn, ukazuje
ich jałowość i brutalność jako istot niezdolnych do jakichkolwiek bliższych uczuć.
Wojnę rozumie nie jako możliwość dowodzenia własnego męstwa, jak chcą to widzieć
na przykład talibowie, lecz jako zjawisko destrukcyjne dla ludzkiej psychiki. Wojna,
zdaje się mówić pisarz, przyniosła nam, Afgańczykom, tylko śmierć, zniszczyła nas
i wyjałowiła z wszelakich uczuć. Staliśmy się w większości zrezygnowani i nieczuli
na cierpienia innych. Pojedyncze jednostki zdolne do empatii – Mirza Kadir, ciotka
czy nastoletni mudżahedin – giną w morzu zobojętnienia, bo wojna, jak plastycznie
ujęła to Parłin Pażłak, wnuczka Abdurrahmana Pażłaka, to buty miażdżące wszystko:
[…] Żyję pod butami wojny,
Które mogą mnie rozdeptać w każdej chwili.
Ale mam nadzieję.
Delikatne ręce, co wszystko obejmują,
Mnie także podniosą z ziemi
I uchronią przed ich ciężkim krokiem […]74.
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Summary
The war in Afghanistan. „Earth and Ashes” and „Stone
of Patience” by Atiq Rahimi
In this article I am discussing the question of the long-lasting and violent armed
conflict in Afghanistan by analysing two short novles by Atiq Rahimi. He is a contemporary Afghan-French writer and director, a graduate from the Kabul Lycée Esteqlal and the Sorbonne. He came back to Afghanistan in 2002, after 17 years of exile.
In his two books – the Earth and Ashes and the Stone of Patience he raises the problem
of the (domestic) war as a phenomenon destructive for an individual, warping their
personality, forcing them to make sacrifices, or simply – stripping off their dignity.

Ernest Hryhorowicz

Aspekty religijne wojny w Syrii
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wstęp
W 2011 roku znaczna część świata arabskiego ogarnięta została falą protestów,
pierwotnie wyrażających sprzeciw wobec złej sytuacji gospodarczej poszczególnych
krajów. Wystąpienia te szybko nabrały politycznego charakteru, a protestujący
domagali się zmian na szczytach władzy, demokratyzacji, wolności słowa i innych wartości charakterystycznych dla liberalnych demokracji Zachodu. Jednym
z państw objętych owymi wydarzeniami była też Syria. Pierwsze antyrządowe protesty miały miejsce w tym kraju 26 stycznia 2011 roku. Podobnie jak w innych
państwach domagano się tam reform politycznych, demokratyzacji, w tym wypadku doszedł jednak także postulat zniesienia stanu wyjątkowego, wprowadzonego w Syrii w 1963 roku1. Władze syryjskie, na czele z prezydentem Baszarem
Al-Asadem, nie zamierzały jednak iść na ustępstwa i oddawać władzy, jak to miało
miejsce w przypadku choćby Hosniego Mubaraka w Egipcie. Konflikt zaostrzał
się, a konfrontacja przybierała coraz poważniejszy charakter. Władze dokonywały
aresztowań, a do tłumu strzelali snajperzy2. Z czasem sytuacja zaczęła nabierać cech
wojny domowej, następnie zaś przeistoczyła się w krwawą walkę pomiędzy siłami
rządowymi a rebeliantami.
Obecnie walki toczą się przede wszystkim pomiędzy radykalnymi ugrupowaniami islamistycznymi i wojskiem. Liczba udokumentowanych ofiar śmiertelnych
po stronie rządowej, opozycji oraz cywilów przekroczyła 190 tysięcy według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych z sierpnia 2014 roku3. W Syrii mamy
do czynienia z katastrofą humanitarną, masowymi prześladowaniami, przemocą
oraz uchodźstwem na ogromną skalę. Szacuje się, że uciekło z terytorium tego
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Por. J. Zdanowski, Bliski Wschód 2011: bunt czy rewolucja?, Kraków 2011, s. 19.
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Por. M. Price, A. Gohdes, P. Ball Updated Statistical Analysis of Documentation of Killings in the Syrian Arab Republic Commissioned by the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, 2014.
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kraju ponad 3,25 mln ludzi4. Biorąc pod uwagę, że populacja Syrii szacowana jest na
niecałe 18 milionów osób5 widać, jak wielkie spustoszenie wywołała obecna wojna.
Obecnie dodatkowym problemem jest działalność tak zwanego Państwa Islamskiego, które stworzyło organizm quasi-państwowy bądź to na terenach „niczyich”
– niekontrolowanych przez rząd w Damaszku ani przez ugrupowania opozycyjne,
bądź na ziemiach porzuconych przez iracką armię. Choć słyszymy głównie o działalności przedstawicieli tej organizacji w Iraku, to nie można zapomnieć, że swoją
władzą obejmuje ona także ziemie syryjskie, a stara granica, wyznaczona arbitralnie
przez mocarstwa kolonialne, przestała istnieć. To dodatkowo komplikuje i tak już
niezwykle trudną sytuację mieszkańców Syrii.
Dlaczego rewolucja w Syrii potoczyła się w takim kierunku? Odpowiedzi zapewne jest wiele i nie da się wskazać jednej tylko przyczyny. Nie ulega jednakże wątpliwości, że jednym z najważniejszych czynników, które doprowadziły do takiego obrotu spraw, jest złożona sytuacja religijna w tym państwie – choć precyzyjniej można
by napisać „religijno-polityczna”, gdyż podziały religijne ściśle wiążą się z sytuacją
polityczną; dotyczy to zarówno okresu przedwojennego jak i czasu jej trwania. Konflikt ten jest znakomitym – choć tragicznym – przykładem na to, jakie skutki może
przynieść wykorzystywanie religijnych podziałów dla doraźnych celów politycznych,
szczególnie na terenach o tak dużej różnorodności wyznań i silnym przywiązaniu do
wiary, będącej istotnym składnikiem tożsamości w świecie, w którym pojęcie narodowości jest stosunkowo młode.
Niniejsza praca ma zatem na celu pokazanie tła religijnego obecnych wydarzeń
i wpływu przedwojennych podziałów na tle wyznaniowym na przebieg tego najkrwawszego w tym momencie konfliktu na świecie. Ważne jest tutaj zaznaczenie, iż
opisywane wydarzenia dzieją się na naszych oczach, statystyki właściwie codziennie
ulegają więc zmianom. Uzyskanie niektórych informacji jest również utrudnione
z uwagi na panujący w miejscach ogarniętych wojną skrajny chaos. Dlatego też wiele
danych przytaczanych w poniższym tekście ma charakter szacunkowy i w krótkim
czasie może ulec zmianie. Co więcej: całość sytuacji może w najbliższych miesiącach
przybrać bieg w tym momencie trudny do przewidzenia. Choć artykuł skupia się
głównie na obecnej sytuacji (z uwzględnieniem działalności tak zwanego Państwa
Islamskiego), ma przede wszystkim na celu ukazanie historycznego tła problemu.
Postaram się wpisać ten konflikt w szerszy kontekst, ukazując, jak wykorzystywane
do partykularnych celów różnice religijne i łączenie kwestii wyznaniowych z politycznymi może po czasie, nawet bardzo długim, przynieść katastrofalne skutki.Bez
uwzględnienia tego kontekstu nie da się zrozumieć obecnej sytuacji w regionie;
zwyczajna analiza politologiczna nie wystarcza do wyjaśnienia przebiegu konfliktu
syryjskiego, a zatem niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie przyczyn kulturowo4
5

40
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-religijnych, stojących za wydarzeniami, o których niemal codziennie można usłyszeć
w mediach. Wydaje się to szczególnie istotne właśnie teraz – w okresie wzmożonego
zainteresowania tym pięknym i ważnym regionem świata.
Sytuacja religijna w Syrii
Syria jest krajem niejednolitym zarówno pod względem etnicznym jak i – przede
wszystkim – religijnym. Z ostatnich danych przedstawianych przez amerykańską Centralną Agencję Wywiadowczą (CIA) wynika, że Arabowie stanowią 90,3%
mieszkańców Syrii, resztę natomiast tworzą przede wszystkim Kurdowie6. Zdecydowanie większe zróżnicowanie występuje w kwestii religii. Dominującą grupą są
sunnici (74% społeczeństwa7), ale istotną część stanowią też alawici, zwani również
nusajrytami (11%), szyici (ismailici i dwunastoimamowcy łącznie, nie licząc druzów,
stanowią 3%), chrześcijanie (10% – w różnych kościołach chrześcijańskich, między
innymi syryjsko-prawosławnym, rzymskokatolickim maronickim, syryjskim kościele
katolickim), a ostatnią grupę tworzą druzowie (czasem także klasyfikowani jako szyici), którzy wedle szacunków stanowią 3% syryjskiego społeczeństwa8.
Podziały te wynikają ze skomplikowanych dziejów regionu, położonego w strategicznym niegdyś miejscu, z ogromnym, sięgającym starożytności dziedzictwem.
Dzisiejsza sytuacja w Syrii i linie podziałów przynajmniej częściowo biegnące pomiędzy wyznawcami poszczególnych religii mają swoje korzenie zarówno w odległej,
jak i w bliższej przeszłości. Łukasz Fyderek w pracy Państwowość a konstruowanie tożsamości wspólnoty politycznej – przypadek Syrii zwraca uwagę na fakt, że Syryjczycy nie
mieli w okresie kształtowania ich państwowości źródła, do którego mogliby się odwołać, protopaństwa. Tereny te zostały w VII wieku podbite przez Arabów i do XIII wieku pozostawały pod panowaniem różnych sunnickich imperiów muzułmańskich. Taki
stan w połączeniu z marginalizacją i prześladowaniem grup mniejszościowych doprowadził do wzmocnienia wśród nich poczucia odrębności. Panowanie tureckie, które
rozpoczęło się w XIII wieku i trwało aż do końca I wojny światowej, petryfikowało ten
stan poprzez prowadzenie polityki wyodrębniającej poszczególne grupy religijne i etniczne. Turecka polityka wiązała się także z dyskryminacją mniejszości wyznaniowych9.
Również Francja wykorzystywała później te podziały do umocnienia swojej pozycji na przypadłym jej w wyniku porozumień mocarstw terytorium mandatowym.
Tym sposobem w 1920 roku powstały cztery osobne organizmy państwowe: Aleppo,
Damaszku, Alawitów oraz Druzów10. Jednak już w 1922 roku trzy pierwsze z wymienionych stworzyły Federację Syryjską (od 1924 Państwo Syryjskie, w 1936 roku
6
7
8
9
10

Por. ibidem.
Por. ibidem.
Por. ibidem.
Por. Ł. Fyderek, Państwowość a konstruowanie tożsamości wspólnoty politycznej- przypadek Syrii [w:]
Państwo, wspólnota i religia, red. K. Kościelniak, Kraków 2010, ss. 83‒97.
Por. ibidem, s. 88.
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włączono w nie także Druzów). Mimo to w rzeczywistości Francja wciąż kontrolowała to terytorium. Stworzyła tak zwany Legion Syryjski, zaczątek syryjskiego wojska,
do którego zgłaszali się głównie przedstawiciele mniejszości religijnych11. Sunnicka
większość nie była zainteresowana służbą w wojsku, a dla mniejszości była to właściwie jedyna możliwość rozwoju i kariery12. Francja natomiast korzystała na takim
rozwiązaniu, gdyż mogła rozgrywać wewnętrzne podziały pomiędzy mieszkańcami
regionu i pozbywała się zagrożenia, jakie stanowiłaby silna armia sunnicka. Również
po II wojnie światowej w armii syryjskiej znaczną rolę odgrywali nusajryci (alawici)13.
Powojenne wydarzenia polityczne w Syrii były bardzo złożone i dynamiczne. Trudno
tu opisać szczegółowo ten jakże skomplikowany proces wyłaniania się nowego państwa,
należy jednak wspomnieć o powstałej w 1946 roku partii Baas. Zapoczątkowana przez
Michela Aflaka i Salah Ad-Dina Al-Bitara odwoływała się do idei panarabskich, podkreślała jedność Arabów, wspólne dziedzictwo, nie akcentując różnic religijnych. Szybko
zyskała poparcie wśród mniejszości religijnych14. W jej szeregach znaleźli się głównie alawici, ale też ismailici, druzowie, greko-prawosławni Arabowie. Głoszono przede wszystkim przywiązanie do narodu, marginalizując tożsamość i obyczajowość religijną15.
W wyniku przemian politycznych, napięć i konfliktów grupa wojskowych doprowadziła w 1963 roku do zamachu stanu. Domagali się oni powrotu do zerwanej
wcześniej, w wyniku poprzedniego zamachu stanu, unii z Egiptem16. W utworzonej
przez wojskowych Narodowej Radzie Dowództwa Rewolucyjnego istotną rolę odegrali ludzie z partii Baas, z czasem coraz bardziej ją umacniając. Wewnętrzne konflikty występowały także w wojsku syryjskim. Nie wdając się nadmiernie w szczegóły,
dość powiedzieć, że w 1966 roku alawicka elita wojskowa przejęła władzę w partii
Baas i państwie, co będzie miało kluczowe znaczenie podczas obecnych wydarzeń17.
W wyniku kolejnych przemian na politycznej scenie w Syrii w 1971 roku prezydentem kraju został Hafiz Al-Asad, alawita z partii Baas. Rządził do 2000, kiedy to
władzę przejął jego syn – Baszar Al-Asad18. Zatem od ponad 40 lat krajem, w którym
¾ społeczeństwa stanowią sunnici, rządzi alawicka mniejszość.
Religia a wojna domowa w Syrii
Z powyższego opisu wynika wyraźnie, że sytuacja religijna w Syrii jest złożona
i w ogromnym stopniu oddziałuje na politykę tego kraju. Rządzący państwem nie
dopuszczali do rozwinięcia się żadnych fundamentalistycznych ugrupowań religij11
12
13
14
15
16
17
18
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nych, a gdy uznali taką konieczność, potrafili je bezwzględnie tłumić, jak zrobili to
na przykład z rozwijającym się Bractwem Muzułmańskim w mieście Hama19. Wydarzenia z 1982 roku, choć minęło od nich ponad 30 lat, są bardzo ważne dla zrozumienia dzisiejszej sytuacji. Po wojnie arabsko-izraelskiej w 1967 roku, zwanej wojną
sześciodniową, w której Syria także brała udział, nastąpiło ożywienie religijne w społeczeństwach arabskich. W Syrii działalność rozwinęły różne ugrupowania religijne,
które postulowały przebudowę systemy politycznego i oparcie go o zasady islamu.
Najważniejszą z tych organizacji było Bractwo Muzułmańskie, założone w Egipcie
w 1928 roku przez Hassana Al-Bannę. Ugrupowania te nabierały też charakteru organizacji paramilitarnych, tworzyły zbrojne milicje i dopuszczały się zamachów na
przywódców państwa. W 1982 roku członkowie Bractwa Muzułmańskiego wywołali
w mieście Hama powstanie, które miało objąć też inne ośrodki. Tak się nie stało,
a wojska syryjskie w dwa tygodnie pokonały powstańców, niszcząc historyczną część
miasta i zabijając w zmasowanych atakach od 10 do 25 tysięcy ludzi. Poza regularnym wojskiem udział w tłumieniu tego powstania brały Kompanie Obrony (Saraya
Ad-Difa) – oddziały militarne złożone z alawitów20. Po powstaniu w Hamie sunnickie organizacje poddano ostrym represjom, już sama przynależność do Bractwa mogła skutkować karą śmierci. Służby specjalne infiltrowały środowisko, nie pozwalając
na rozwinięcie się ekstremistycznych ugrupowań. Z drugiej strony promowano islam
umiarkowany, skupiony na działalności kulturalno-oświatowej. Dopiero w latach 90.
złagodzono ograniczenia dla sunnitów, powstawały nowe meczety, jednakże wszystko
wciąż pozostawało pod ścisłym nadzorem państwa21. Wydawać się mogło, że państwo
zdusiło ekstremizm religijny i rozwiązało ten problem w przeciwieństwie do wielu innych krajów arabskich. Jednak, jak miały pokazać wydarzenia arabskiej wiosny, władze syryjskie co najwyżej – mówiąc metaforycznie – zamknęły tę beczkę prochu, lecz
ona wciąż istniała i gdy zaszły odpowiednie okoliczności, wybuchła z ogromną siłą.
Dlatego gdy protesty ogarnęły Syrię i rozwinęły się w krwawą walkę, szybko zarysowały się podziały religijne, zarówno pomiędzy rządzącymi a opozycją, jak i wśród
samych rebeliantów. Z punktu widzenia przywódców utrata władzy i przejęcie jej
przez sunnitów może grozić bardzo poważnymi konsekwencjami, szczególnie jeżeli
będą to sunnici reprezentujący konserwatywne ugrupowania. Dla syryjskich chrześcijan, druzów i alawitów zwycięstwo stronnictw fundamentalistycznych mogłoby
oznaczać powrót do czasów, kiedy wszystkie mniejszości etniczne i religijne były
marginalizowane i dyskryminowane. Co więcej, w obecnej sytuacji trwającego już
dłuższy czas konfliktu istnieje ryzyko, że zwycięstwo islamistów będzie wiązało się
nie tylko z marginalizacją i dyskryminowaniem, ale wręcz z prześladowaniem, koniecznością ucieczki i mordowaniem przedstawicieli owych mniejszości. Za tezą tą
przemawiają działania członków tak zwanego Państwa Islamskiego na zdobytych
przez nich terenach. Czym jest ta organizacja, zostanie dokładniej wyjaśnione póź19
20
21

Por. S. Niedziela, Konflikty i napięcia w świecie arabski, Warszawa 2012, ss. 247‒248.
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niej, ale trudno dziś nie usłyszeć o zbrodniach, jakich dokonuje na mniejszościach
religijnych22. Wydaje się w tej sytuacji dość zrozumiałe, że armia zdominowana przez
alawitów będzie bronić władzy Al-Asada, gdyż w ten sposób broni też swojego istnienia jako mniejszości religijnej w Syrii. Od dłuższego czasu słychać zresztą doniesienia
o brutalności obydwu stron, w tym także o rzeziach alawitów23.
Silne podziały zarysowały się również po drugiej stronie, to jest wśród opozycjonistów. Tam także mamy do czynienia z całym spektrum stronnictw: od bardziej
liberalnych, przez umiarkowanie konserwatywne i świeckie, aż po radykalne. Gdy
pokojowe protesty przerodziły się w krwawą wojnę domową, te różnice zostały mocniej zarysowane.
Sytuacja taka jest na rękę Baszarowi Al-Asadowi, który szybko zaczął podkreślać,
że po drugiej stronie są terroryści z Al-Kaidy, co miało pokazać, iż sytuacja w Syrii
jest inna niż w przypadku Egiptu czy Tunezji i mamy tu do czynienia z obcymi ugrupowaniami, które chcą przejąć władzę w Syrii i przekształcić ją w państwo oparte
o zasady radykalnego islamu24. Nawet jeżeli uznać tę retorykę prezydenta Al-Asada
za stworzoną na potrzeby utrzymania władzy, to ostatnie wydarzenia zdają się potwierdzać, że nie była ona do końca bez racji. Faktycznie działania powiązanych z Al-Kaidą ugrupowań mają miejsce i odgrywają coraz większą rolę.
Na terenie Syrii działa organizacja sama siebie nazywająca Państwem Islamskim
(dalej: IS – Islamic State), w świecie arabskim znana jako da’esz, co jest akronimem od
pełnej nazwy tej organizacji: Państwo Islamskie w Iraku i Lewancie. Jest to ugrupowanie będąca niejako rozwinięciem istniejącego wcześniej Islamskiego Państwa w Iraku, czyli irackiej gałęzi Al-Ka’idy. Przywódca tej organizacji, Abu Bakr al-Baghdadi,
próbował włączyć do niej Front Nusra, ten jednak działa wciąż osobno25. Ostatnimi
czasy IS usamodzielniło się zupełnie, przejmując władzę nad licznymi obszarami.
Z drugiej strony sytuacja jest niezwykle dynamiczna, gdyż walki cały czas się toczą. IS
działa dwutorowo: z jednej strony skupia się na militarnym aspekcie, zdobywa tereny, prześladuje „innowierców”, a z drugiej próbuje zorganizować władzę na zajętych
terenach, dostarczać pomoc humanitarną i społeczną i inne usługi świadczone przez
„normalne” państwa26. W czerwcu 2014 przywódca tej organizacji ogłosił powstanie
kalifatu na zajętych terenach i sam ogłosił się kalifem. Deklarowanym celem jest
stworzenie organizacji państwowej na wzór dawnej ummy muzułmańskiej, opierającej się na najbardziej radykalnych interpretacjach islamu. To, co rzeczywiście dzieje
22
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się na zajętych terenach i jaki jest stosunek Arabów do tej koncepcji, bardzo trudno
ustalić. Masowy terror powoduje, że przeniknięcie do tych rejonów i rzetelne analizy
są właściwie niemożliwe. Istotne jest jednak to, że uczeni muzułmańscy z różnych
krajów potępiają działanie IS, twierdząc, że stoją one w sprzeczności z islamem27.
Podobnie postąpiła Liga Arabska28.
Poza radykałami w wojnie biorą udział także przedstawiciele bardziej umiarkowanych organizacji, na przykład Bractwa Muzułmańskiego czy Ruchu na Rzecz Sprawiedliwości i Rozwoju, które głoszą potrzebę utworzenia demokratycznego państwa
syryjskiego, ale są to zapowiedzi dość mgliste29, a przykład rządów ludzi Bractwa
Muzułmańskiego w Egipcie pokazuje, że po dojściu do władzy mogą pójść w stronę
bardziej konserwatywnego islamu niż to teraz zapowiadają. Ponadto w obecnej sytuacji trudno określić jaką rolę w rzeczywistości odgrywają tak zwani umiarkowani
islamiści – istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wraz z eskalacją konfliktu
skończyło się miejsce dla poglądów nieradykalnych i obecnie to radykałowie właśnie
dominują wśród sił wrogich rządowi.
Mówiąc o stronach obecnego konfliktu należy jeszcze wspomnieć salafitów. Tworzą
oni różne ugrupowania, jednak ogólnie rzecz biorąc są ruchem nawołującym do powrotu do podstawowych źródeł islamu, a ich nazwa pochodzi od arabskiego salaf – ‘przodek’. Pomimo że nie mówią oni o kalifacie i nawet nie odrzucają idei wyborów władzy,
to nie akceptują wartości demokratycznych (takich jak wolność słowa, wyznania i tym
podobne), a silnie akcentują konieczność oparcia prawa na zasadach szariatu30.
To, że te ekstremistyczne organizacje mogły się rozwinąć na tym terenie, także ma
wiele przyczyn. Przede wszystkim wynika to z kryzysu państw nim władających, to
jest Iraku i Syrii, których funkcje administracyjne na wielu obszarach zupełnie nie
są wypełniane. Ale syryjska ziemia jest szczególnie narażona na rozwój ekstremizmu,
gdyż zduszona wiele lat temu sunnicka opozycja, zepchnięta do podziemia, ma teraz
szansę odzyskać należne – w jej opinii – miejsce na regionalnej mapie politycznej.
Podsumowanie
Choć powyższy opis nie wyczerpuje złożoności problemu, to pokazuje jednak,
że sytuacja religijna w Syrii jest kluczowa dla zrozumienia obecnych wydarzeń i zapewne wpłynie na kształt państwa, gdy wojna wreszcie dobiegnie końca. Historyczne
uwarunkowania i zaszłości powodują, że niezwykle trudno jest zakończyć taką wojnę, gdyż każde rozwiązanie najpewniej spowoduje poczucie porażki i zagrożenia dla
którejś ze stron. Sunnici chcą odgrywać istotniejszą rolę w państwie, w którym stano27
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wią większość, ale istnieje ryzyko, że będziemy mieli do czynienia z prześladowaniem
mniejszości. Dojście do władzy radykałów grozi pogrążeniem Syrii w zupełnie niedemokratycznym, skrajnie brutalnym reżimie. Trudno w tym momencie szacować
możliwości Państwa Islamskiego, choć przy coraz skuteczniejszych działaniach USA
i państw koalicyjnych prawdopodobnie organizacja ta zostanie prędzej czy później
rozbita, co oczywiście nie oznacza, że nie będzie mniejszych, ekstremistycznych grup,
które się od niej odłączą.
Rzecz jasna nie ma prostego rozwiązania obecnej sytuacji, trudno znaleźć też złoty środek. Jedynym plusem, jakiego można się doszukać w tej sytuacji, jest fakt,
że wreszcie zauważono na Zachodzie ryzyko, które niesie ze sobą obalenie Baszara
Al-Asada i przejęcie władzy przez stronnictwa fundamentalistyczne czy radykalne.
Nie można zatem podejmować decyzji, które ułatwiłyby zaistnienie takiej sytuacji,
niemniej oczekiwanie, że w Syrii powstanie demokratyczne, stosunkowo liberalne
państwo w tych warunkach wydaje się jedynie przykładem myślenia życzeniowego.
Sytuacja ta mówi nam jednak sporo o naturze konfliktów nie tylko na Bliskim
Wschodzie, ale i wszędzie, gdzie istnieją silne podziały religijne. W takich rejonach
wyznanie często bardzo mocno wiąże się z tożsamością, szczególnie jeśli mamy do
czynienia z mniejszościami. Wówczas trwanie przy swojej religii daje poczucie wspólnoty i odrębności od reszty społeczeństwa. Takie konflikty nie są jedynie polityczne
czy religijne. Łączą one w sobie wiele elementów, które muszą być brane pod uwagę,
jeżeli chce się zrozumieć daną sytuację. Istotne jest zatem wykraczanie poza sztywne
ramy dziedzin takich jak politologia czy religioznawstwo. Należy ujmować problem
holistycznie, patrząc w przeszłość i stosując różne podejścia badawcze.
Warto pamiętać zatem, że religia może stanowić paliwo dla wojny prowadzonej
z politycznych czy osobistych pobudek – a pożar przez takie paliwo wywołany jest
bardzo trudny do ugaszenia.
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Summary
The religious aspects of war in Syria
This article addresses the issues related to the current war in Syria, focusing on
its religious aspects. Because the media coverage do not reveal the complexity of the
related problems, it seems that this conflict is not very well understood by Western
societies. The following paper presents the causes of this war, focusing on profound
anthropological analysis that explains how very old religious divisions over the time
acquired political significance, and eventually led to uncontrolled broader conflict
involving various fractions including the so-called Islamic State.

Michał Urban

Dwa monologi. Polsko-ukraińskie
spory o pamięć z Euromajdanem
i nową zimną wojną w tle
Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katedra Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zimą na przełomie 2013 i 2014 roku w związku z wydarzeniami określanymi jako
Euromajdan, a następnie w wyniku agresji Rosji na wschodnie terytoria Ukrainy
ignorowany dotąd wschodni sąsiad znalazł się w centrum uwagi polskiej opinii publicznej. W tym samym czasie nasiliła się debata na tematy historyczne ze szczególnym uwzględnieniem wątków konfliktów polsko-ukraińskich oraz znaczenia
ukraińskiego integralnego nacjonalizmu. Odżyły stare resentymenty i głosy ostrzegające przed odrodzeniem się faszyzmu za wschodnią granicą Polski. Z drugiej strony
przypomniano sobie o ideałach prometeizmu i odrodzenia tradycji Rzeczypospolitej
wielu narodów. Skoncentrowanie się na konieczności zajęcia stanowiska oceniającego
oraz zbyt uprzedzone bądź idealistyczne podejście do ukraińskich stron konfliktu
powoduje, że często umyka struktura myślenia samych Ukraińców o nacjonalizmie,
jego historycznych przedstawicielach, znaczeniu wydarzeń historycznych dla dzisiejszych wydarzeń i dla relacji Ukrainy z sąsiadami, w tym z Polską.
Poniższy tekst ma na celu zaprezentowanie głównych wątków i trendów charakterystycznych dla dyskusji na temat przeszłości, pojawiających się w ukraińskim dyskursie i pamięci zbiorowej. Dotyczy on przede wszystkim1 historii XX wieku z naciskiem na temat Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej
Armii i skupia się na zagadnieniach interesujących szczególnie samych Ukraińców.
Taki sposób prezentacji eksponuje fakt, że na Ukrainie, a konkretnie w środowiskach
uznawanych przez część polskich obserwatorów za nacjonalistyczne, istnieją mocne
rozbieżności co do oceny ukraińskiego integralnego nacjonalizmu jako zarówno zjawiska historycznego, jak i ewentualnego wyboru ideowego dla dzisiejszej Ukrainy2.
1
2

Odwoływać się będę także do kontekstu międzynarodowego i polskiej pamięci historycznej o rzezi
wołyńskiej.
Przykładem takiej dyskusji jest zbiór esejów Strasti za Banderoju (Emocje wokół Bandery), pokazujący różnorodność opinii wobec oceny ukraińskiego integralnego nacjonalizmu jako wartości dla
współczesnej Ukrainy.
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Ten zabieg uczyni również jaśniejszym i bardziej zrozumiałym kontekst, w jakim
hasła „nacjonalizm”, „OUN i UPA” oraz „banderowcy” funkcjonowały w przestrzeni
symbolicznej sowieckiej Ukrainy i jak zmieniły swoje znaczenie po upadku Związku
Sowieckiego3. Zapoznanie się z tworzonymi na użytek krajowy wypowiedziami ukraińskich autorów na temat nacjonalizmu umożliwi pełniejsze zrozumienie struktury
ukraińskich dyskursów dotyczących omawianego zagadnienia. Okazuje się bowiem,
że w dyskusji na temat OUN i UPA Ukraińcy zwracają uwagę na zupełnie odmienne
aspekty i zagadnienia, niż czynią to Polacy. Te różnice w percepcji bez wątpienia są
głównym czynnikiem uniemożliwiającym wzajemne zrozumienie się i powodującym
narastanie atmosfery niezgody i obopólne poczucie, iż druga strona wywiera presję
oraz głosi tezy oderwane od prawdy historycznej i obecnej rzeczywistości.
Analiza dyskursów ukraińskich musi być jednak poprzedzona krótkim wstępem
historycznym, streszczającym historię ukraińskiego nacjonalizmu, powiązanych
z nim organizacji i ich udziału w II wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu z Polakami. Po zanalizowaniu przykładów ukraińskiego dyskursu
dotyczącego nacjonalizmu i wojny spróbuję zestawić modele pamięci obu narodów
i pokazać, w jakich miejscach nie pasują do siebie i co jest tego przyczyną.
W tytule zawarto również odniesienie do tak zwanej nowej zimnej wojny – agresji
Rosji na Krym i Donbas, prób odbudowy imperium przez to państwo oraz znaczącego pogorszenia relacji Kremla ze światem zachodnim. Działania Rosji wspierające
agresję to między innymi wojna informacyjna, odwoływanie się do historii oraz manipulowanie nią dla uprawomocnienia obecnej polityki. W pewnym sensie historia
stała się bronią. W szerszym kontekście należy zwrócić uwagę na fakt, iż Rosja starała
się zawsze wygrywać konflikty między krajami Europy Środkowej aby ułatwić sobie
realizację swoich celów strategicznych. Fakt ten nie może być usprawiedliwieniem dla
zaniechania refleksji nad zbrodnią wołyńską. Równocześnie należy zwracać uwagę na
kontekst i inspiracje najbardziej radykalnych wypowiedzi i akcji płynących z obu stron.
Przechodząc do właściwych rozważań, należy zastanowić się nad samym znaczeniem pojęcia „ukraiński nacjonalizm” oraz określeń „banderowcy” i „banderowski”,
często utożsamianych z tymże pojęciem. Sam nacjonalizm można rozumieć dwojako:
jako ogół procesów i dążeń mających na celu przekształcenie dawnych grup etnicznych
w nowoczesne narody zdolne do egzystencji politycznej, oraz w węższym znaczeniu: jako
ideologię polityczną zakładającą prymat narodu jako najważniejszej i głównej wspólnoty
jednoczącej ludzi oraz służebność członków danego narodu wobec jego interesów4.
Pierwsze rozumienie tego pojęcia charakterystyczne jest dla prac teoretyków anglosaskich i jako termin naukowy nie ma charakteru wartościującego. Każdy naród, który
zachował do dziś swoją tożsamość i posiada własne państwo narodowe, musiał przejść
etap nacjonalistyczny, zaś formowanie się i przekształcanie nacji jest procesem ciągłym.
3
4
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Por. М. Рябчук, Довкола Бандери [w:] Страстi за Бандерою, red. T. C. Амар, I. Балинський,
Я. Грицак, Київ 2010, s. 371; Г. Гордaсевич, Степан Бандера: людина і міф, Львів 2008, s. 8.
Por. P. Lawrence, Narody i nacjonalizm. Historia i teoria, tłum. P. K. Frankowski, Warszawa 2007,
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Drugie, węższe rozumienie tego terminu jest, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, nacechowane wartościująco czy wręcz emocjonalnie. Nacjonalizm jest tu rozpatrywany przede wszystkim jako zespół poglądów o charakterze politycznym i społecznym.
Z tego powodu jest afirmowany (jako sposób na obronę narodu przed prawdziwymi bądź
wyimaginowanymi zagrożeniami) bądź odrzucany (ze względu na utożsamienie z szowinizmem, rasizmem i agresją)5. Te dwa sposoby rozumienia nacjonalizmu przeplatają się
także w debacie ukraińskiej, czego świadomość jest niezbędna dla dalszych rozważań.
Sama działalność ukraińskich nacjonalistów (czy też, precyzując: integralnych nacjonalistów) niewątpliwie była przejawem nacjonalizmu w znaczeniu drugim. Był to bowiem konkretny projekt polityczny, odwołujący się wprost do jednej ideologii. Projekt
ten działał w szerszym kontekście, a był nim właśnie proces przekształcania się Rusinów
(narodu „popów i chłopów”) w nowoczesny naród ukraiński, charakteryzujący się dywersyfikacją społeczną, wykształceniem warstwy elit oraz zdolności organizacji politycznej6.
Proces ten nabrał dynamizmu w drugiej połowie XIX wieku i najdalej zaszedł na
ziemiach zachodnioukraińskich wchodzących ówcześnie w skład podporządkowanej
Austrii Galicji. Państwo austriackie gwarantowało swoim obywatelom praworządność
i autonomię w życiu kulturalnym, społecznym i ekonomicznym. Liberalne warunki,
pozytywne zachodnioeuropejskie wzorce oraz – z drugiej strony – silny antagonizm
z dominującym w regionie nacjonalizmem polskim zapewniły tworzącemu się na nowo
narodowi ukraińskiemu impuls dla rozwoju7. To właśnie Galicja była później uznawana za matecznik ukraińskiego nacjonalizmu; pogląd ten utrzymuje się do dziś8.
Najtrudniejsza sytuacja panowała na tych ziemiach ukraińskich, które od pokoju
andruszowskiego (druga połowa XVII wieku) i rozbiorów Rzeczypospolitej (koniec
XVIII wieku) znajdowały się w granicach Imperium Rosyjskiego. Represyjny reżim
w połączeniu z oficjalną polityką rusyfikacji i zaprzeczania odrębności Ukraińców
czyniły niezwykle trudnym rozwój ruchu postulującego niezależność bądź autonomię polityczną i rozwój odrębnej tożsamości narodowej. Jednak to właśnie Ukraina
Naddnieprzańska i Wschodnia stały się ojczyzną zarówno „ojca narodu” – wieszcza
Tarasa Szewczenki, jak i założycieli nowoczesnego ruchu nacjonalistycznego i przyszłych bojowników o wolność Ukrainy: Borysa Hrinczenki, Mykoły Michnowskiego, Dmytra Doncowa, Semena Petlury.
5
6

7
8

Por. М. Рябчук, op. cit., s. 375.
К. Штруве, Селяни та українська нація в Австро-Угорській монархії та Російській
імперії [w:] Україна. Дилеми націєтворення, red. A. Капеллер, Київ 2011, s. 180; M. Hroch,
Małe narody Europy, tłum. G. Pańko, Kraków 2008, ss. 28–29.
І. Гирич, Історичні причини наших поразок і перемог, Львів 2011, ss. 93–99.
Nieco mniejsze postępy ruch ukraiński poczynił w sąsiadującej z Galicją prowincji państwa habsburskiego – Bukowinie. Bardzo słabo działał nowoczesny ruch ukraiński w prowincjach podporządkowanych Węgrom: Rusi Podkarpackiej i okręgu proszowskim na dzisiejszej Słowacji. Węgrzy,
którzy od 1867 r. byli współrządcami monarchii habsburskiej a na terenach Korony św. Stefana
prowadzili właściwie samodzielne rządy, co wiązało się prowadzeniem wzmożonej polityki madziaryzacji i ucisku wobec nie-węgierskich nacji zamieszkujących Zalitawię. Na Zakarpaciu rozwinął się
także opozycyjny wobec „ukraińskiego projektu” ruch Rusiński.
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Mimo surowych represji ukraiński ruch narodowy rozwinął się na tyle, że w obliczu upadku Imperium Rosyjskiego i przewrotu bolszewickiego (1917–1918) jego
przywódcy zdołali proklamować niepodległe państwo (Ukraińską Republikę Ludową), ogłosić jego zjednoczenie z ogłoszoną przez rodaków z Galicji Zachodnioukraińską Republiką Ludową i zmobilizować setki tysięcy osób gotowych do walki o jej
wolność. Siły ukraińskie okazały się jednak zbyt słabe, aby obronić swoją państwowość. Było to efektem zarówno porażek militarnych, jak i niewystarczającego poparcia mas, które w znacznej mierze opowiedziały się za dalszym związkiem z Rosją.
Centralne i wschodnie ziemie Ukrainy zostały zajęte przez bolszewicką Rosję. Jednak
zacięty opór ze strony zwolenników URL, oczekiwania mas w kwestii otrzymania
przynajmniej kulturalnej autonomii oraz podobne problemy o charakterze etnicznym sprawiły, iż Moskwa zdecydowała się nie na odbudowę państwa rosyjskiego, lecz
na utworzenie federacji formalnie suwerennych republik.
Większość przywódców walki o niepodległą Ukrainę udała się na emigrację do Europy Zachodniej, by stamtąd prowadzić dalsze działania na rzecz sprawy narodowej. Pozostał problem kilku milionów ludności ukraińskiej, która zamieszkiwała tereny podzielone
przez kilka państw. Oprócz wspomnianego Związku Sowieckiego mówimy o: Czechosłowacji, której mocarstwa zachodnie przyznały Ruś Podkarpacką, Rumunii, która zajęła
Bukowinę, i Polsce, która odebrała od Rosji Wołyń, a w czasie wojny w latach 1918–1919
udaremniła próby galicyjskich Ukraińców na rzecz budowy swojego państwa i wcieliła
ten kluczowy dla siebie z wielu względów teren w granice odrodzonej Rzeczypospolitej.
Obecność w granicach Polski kilku milionów Ukraińców, odróżniających się od
narodu dominującego językiem, wiarą, tożsamością, była wyzwaniem dla odrodzonego państwa polskiego9. Istnienie tak dużej grupy odmiennej pod względem narodowościowym (a Ukraińcy byli przecież jedną z kilku mniejszości narodowych)
uniemożliwiało realizację modelu najprostszego – Rzeczypospolitej Polskiej jako
państwa wyłącznie narodu polskiego. Interesy Polaków, którzy z wielkim trudem
przezwyciężali skutki ponad stuletniej niewoli i wciąż obawiali się katastrofy, jaką
byłaby niewola nowa, kłóciły się z interesami mniejszości.
Z kolei Ukraińców, którzy przynajmniej na obszarze Galicji stanowili już nowoczesny,
świadomy swoich praw i interesów naród, nie zadowalała rola mniejszości w cudzym
państwie. Część ukraińskich elit oraz stronnictw politycznych uważała, iż należy wykorzystywać te legalne możliwości, które gwarantuje państwo polskie. Coraz powszechniejszy
stawał się jednak pogląd, iż naród polski i ukraiński nie mogą pokojowo współżyć w jednym państwie, a sami Polacy łamią składane obietnice oraz odnoszą się do Ukraińców
z wyższością i nienawiścią. Ukraińscy działacze byli równocześnie świadkami procesów takich jak kryzys demokracji, triumf reżimów autorytarnych, anomia moralna, kult siły oraz
poczucie niesprawiedliwości porządku światowego, jaki nastał po I wojnie światowej10.
9
10
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Powyższe czynniki sprawiły, iż spora grupa ukraińskich działaczy narodowych na
emigracji oraz w Galicji opowiedziała się za doktryną rewolucyjnej walki o państwo
ukraińskie, a jako naczelną ideologię przyjęła integralny nacjonalizm. Ten wybór ideowy (odwołanie do ideologii kładącej akcenty na sprawy narodu) wiązał się zarówno
z rozpoznaniem sytuacji, w jakiej znajdował się wówczas naród ukraiński (apogeum
procesu transformacji ludu w nowoczesną wspólnotę polityczną), jak i ze wspomnianym przekonaniem, iż jedynie radykalne środki, bezkompromisowa walka oparta
na sile i podstępie oraz wykorzystywanie słabości systemu uznanego za wrogi mogą
zagwarantować realizację podstawowego celu, jakim jest stworzenie niepodległego,
obejmującego wszystkie ziemie uznane za terytorium etniczne ukraińskiego państwa
(ukrajinśka samostijna soborna derżawa)11.
Najważniejszym ugrupowaniem reprezentującym powyższe stanowisko była
Ukraińska Wojskowa Organizacja (UWO), uznająca się za kontynuatorkę armii
ukraińskiej z okresu walki o niepodległość, która po fiasku tejże walki (uznaniu
w 1923 roku przez mocarstwa zachodnie polskiej władzy w Galicji Wschodniej i na
Wołyniu) nie złożyła broni, a jedynie zmieniła taktyki walki z otwartej wojny na
sabotaż, dywersję i akcje terrorystyczne. Z czasem kierownictwo UWO (z Jewhenem
Konowalcem na czele) przeniosło się na emigrację. Trzon organizacji pozostał jednak
na tych ziemiach, gdzie skupiał się demograficzny potencjał narodu ukraińskiego
i gdzie masy ukraińskie nie były po prostu „ludnością”, ale świadomą, aktywną i dobrze zorganizowaną wspólnotą, w dodatku wolną od tak ostrego reżimu, jaki panował w Związku Sowieckim. Owe ziemie to wschodnie województwa II RP, które
zaczęto nazywać Małopolską Wschodnią (zamiast Galicją).
UWO zdominowała zarówno ukraińskie życie polityczne na emigracji, jak i działalność podziemnych organizacji na terenie określanym jako „Ziemie Ojczyste” (Ridnyj
Kraj albo po prostu Kraj). Potwierdzeniem tejże dominacji było oficjalne zjednoczenie
UWO i organizacji pozycjonujących się jako nacjonalistyczne bądź narodowo-wyzwoleńcze w Organizację Ukraińskich Nacjonalistów, co nastąpiło na kongresie w Wiedniu
w 1929 roku. OUN w latach trzydziestych i czterdziestych prowadziła szeroko zakrojoną
działalność o charakterze zbrojnym12, politycznym13 i edukacyjno-propagandowym14.
Przechodząc teraz do współczesnych ocen historii, trzeba pamiętać, że temat
ukraińskiego nacjonalizmu wzbudza silne kontrowersje i spory. W dodatku stanowi
on problem nie tyle historyczny, ile polityczny. W państwach byłego bloku komuni11
12

13

14

П. Дужий, Степан Бандера: Символ нації. Частини 1 та 2, Львів 1996, ss. 59–60.
Były to szczególnie zamachy, akcje sabotażowe, zorganizowanie oddziałów zbrojnych – Karpackiej Siczy, batalionów w służbie niemieckiej „Nachtigall” i „Roland”, przejęcie na przełomie lat
1942/1943 kontroli nad Ukraińską Powstańczą Armią i uczynienie z niej do lat pięćdziesiątych
głównej siły walczącej pod hasłem budowy niezależnego państwa ukraińskiego.
Wymienić należy proklamowanie niepodległości Karpackiej Ukrainy w roku 1939, odnowienia
państwowości ukraińskiej w 1941 roku oraz powołanie do życia Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej jako ośrodka oporu przeciw III Rzeszy i Związkowi Sowieckiemu.
Wydawanie wysokonakładowej prasa i jej nielegalna dystrybucja, publikowanie książek w tak zwanym drugim obiegu, agitacja na rzecz Ukrainy na arenie międzynarodowej.
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stycznego jest czymś zwykłym, że sytuację współczesną interpretuje się przez pryzmat
wydarzeń odległych w czasie i niemających na pierwszy rzut oka związku z aktualnymi wydarzeniami. Dla społeczeństw wspomnianego obszaru charakterystyczne jest
także dziedziczenie cierpień doznanych przez pokolenia przodków, nieufność wobec
„innych” utożsamionych z wrogami oraz poczucie, że sprawy z przeszłości nie zostały
zamknięte, a sprawiedliwość wymaga osądzenia sprawców i rekompensaty dla ofiar15.
Wydawałoby się, że działalność historyków i prawników, zgromadzonych w instytucjach określanych jako komisje prawdy bądź instytuty pamięci doprowadziła
do rozwiązania tych problemów, natomiast bogata literatura (zarówno naukowa, jak
i eseistyczna czy też publicystyczna) oraz działalność różnego rodzaju organizacji społecznych doprowadziły do uświadomienia i przezwyciężenia kompleksu „dziedziczonego cierpienia”. Okazuje się jednak, że przekonanie o dziejowej niesprawiedliwości
i braku rekompensaty w połączeniu ze zwyczajowymi stereotypami wciąż rodzi postawy konfliktowe, które stają się tym powszechniejsze i tym głębiej zakorzenione w kolektywnej tożsamości, im bardziej niepewna i złożona jest dzisiejsza rzeczywistość16.
Uczestnicy dyskursu politycznego wykorzystują historyczne kompleksy dla realizacji swoich celów i na odwrót – pewne stereotypy są utwierdzane, gdyż odbiorcy
owego dyskursu otrzymują jedynie informacje nacechowane w konkretny sposób.
Dodajmy jeszcze, że generalnie ludzkie społeczności mniej uwagi poświęcają akademickiemu uprawianiu historii, są natomiast bardziej skoncentrowane na przeżywaniu własnej, „naturalnej” pamięci, która jest oparta w głównej mierze właśnie
na emocjach i stereotypach, często wykorzystywanych przez dyskurs polityczny17.
Pewnym łącznikiem między pamięcią prywatną, historią akademicką a dyskursem
oficjalnym (politycznym) jest sfera publicystyki historycznej. Ten rodzaj pisarstwa
jest skierowany do odbiorcy masowego, a równocześnie opatruje wyrażane poglądy
autorytetem wiedzy i mądrości.
Obecność wymienionych wyżej czynników oraz sprzeczności między nimi są zauważalne zarówno w wewnętrznym ukraińskim dyskursie o przeszłości, jak i w dyskusjach na temat historii toczonych między Ukraińcami i sąsiadami. Na potrzeby
tego tekstu ograniczymy się do relacji między Ukrainą a Polską, jednak nie można tu
pominąć kontekstu stosunków ukraińsko-rosyjskich.
Rosja stanowi bowiem czynnik kluczowy dla istnienia ukraińskiej tożsamości
i związanych z nią dyskursów. Rosja była rozpatrywana przez Ukraińców jako kraj,
który jest głównym zagrożeniem dla niepodległości Ukrainy i istnienia Ukraińców
jako odrębnego narodu; wydarzenia ostatnich 12 miesięcy potwierdzają te obawy.
Podobnie ten problem był ujmowany zarówno przez pierwszych ukraińskich działaczy narodowych przełomu XIX i XX wieku, jak i przez późniejszych działaczy nacjo15

16
17
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nalistycznych. OUN, pomimo faktu iż w pierwszej dekadzie swojego istnienia faktycznie kierowała swoją działalność przeciw Polsce, zawsze traktowała jako głównego
wroga Rosję/Związek Sowiecki. Dzisiejsze odrodzenie narodowe oraz jego skrajne
formy – częściowy zwrot w kierunku ideologii nacjonalistycznej czy też rozpowszechnienie heroicznego wizerunku OUN i UPA przez samych Ukraińców – są postrzegane przede wszystkim jako działanie o charakterze antyrosyjskim.
Wspomniane wyżej działania w Polsce (zwłaszcza na poziomie publicystyki, mediów oraz opinii tak zwanego przeciętnego człowieka) są najczęściej rozpatrywane
jako mające charakter antypolski i nacechowane szowinistycznie18. Kontekst emancypacji względem dominacji politycznej i kulturowej Rosji jest dostrzegany częściej
przez naukowców i niektórych publicystów i bywa wykorzystywany jako argument
dla uspokojenia polskiej opinii publicznej. Jest on bowiem kierowany najczęściej
pod adresem tych środowisk, które wyrażają obawy związane ze wzrostem natężenia
dyskursu nacjonalistycznego na Ukrainie.
Dla wielu Polaków ukraiński nacjonalizm (rozumiany w znaczeniu węższym, jako
doktryna polityczna) jawi się jako realne zagrożenie dla interesów państwa polskiego, a w dalszej perspektywie – dla osobistego bezpieczeństwa jego obywateli. Strach
przed ukraińskim nacjonalizmem, utożsamianym z dziką, okrutną i podstępną siłą,
jest efektem dramatycznych przeżyć Polaków Wołynia i Galicji, którym udało się
uciec w latach czterdziestych z terenów objętych „antypolską akcją” UPA. Trauma
eksterminacji była tłumiona i skazana na przemilczenie w czasach komunistycznych.
Cierpienie to nie mogło być przepracowane i przezwyciężone w sposób ogólnospołecznej debaty i kultu pamięci tak jak to miało miejsce w przypadku cierpień doznanych od hitlerowskich Niemiec. Nie prowadzono rzetelnych badań historycznych
nad tym tematem, a rodziny ofiar żyły w przeświadczeniu, iż sprawcy ich cierpień
nie zostali ukarani.
Zepchnięta do sfery przekazywanych po kryjomu opowieści rodzinnych pamięć
o rzezi wołyńskiej przetwarzała się w „pamięć wyklętą”, obrosłą stereotypami i legendami19. Komunistyczna władza po zepchnięciu tejże pamięci do sfery nieoficjalnej
i przemilczanej manipulowała nią. Trauma była kanalizowana poprzez kierowanie
negatywnych uczuć wobec ukraińskiej społeczności w Polsce, wysiedlonej z powiatów południowo-wschodnich i rozproszonej po kraju podczas akcji „Wisła”. Dyskurs
dotyczący zbrodni UPA i polskich ofiar został skierowany na te tereny, które po
1945 roku pozostały w granicach Polski i gdzie władza komunistyczna toczyła walki
z nacjonalistycznym (nie tylko ukraińskim zresztą) podziemiem. W ten sposób trauma związana ze zbrodniami UPA została niejako skanalizowana, napięcie znajdowało
swoje ujście. Uwagę społeczeństwa kierowano na walkę o integralność Polski Ludowej i ignorowano problem ziem, które przejął „starszy brat” – ZSRS. Kreowano wizerunek „dobrego” Ukraińca – lojalnego wobec Polski i przede wszystkim „właściwej”
18
19

Por. M. Malikowski, op. cit., s. 251.
Por. L. Kulińska, Tragiczne wydarzenia polsko-ukraińskie z lat 1939‒1947 w świadomości współczesnych Polaków [w:] Materiały..., s. 113.
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sowieckiej ojczyzny – oraz Ukraińca „złego” – kultywującego swoją tożsamość i kojarzonego z agresją, nienawiścią i okrucieństwem wobec Polaków20. Komunistyczna
władza łatwiej zdobywała także poparcie mas jako gwarant spokoju i bezpieczeństwa
oraz obrońca przed okrutnymi ukraińskimi nacjonalistami.
Upadek komunizmu, demokratyczne przemiany w Polsce oraz powstanie niepodległej Ukrainy zdeterminowały zmianę dyskursu dotyczącą oceny przeszłości, relacji
między oboma krajami oraz znaczenia nacjonalizmu. Oba narody niejako rzuciły się
w wir historii, chcąc odkłamać dotychczasową propagandę i szukając sprawiedliwości
oraz wynagrodzenia poczucia krzywdy. Zarówno Polacy, jak i Ukraińcy zadeklarowali
pragnienie poszukiwania prawdy. Jednak pamięć obu narodów była mocno przetworzona przez wpływy komunistycznej propagandy. Wiele jej mitów wciąż wywierało
wpływ na formalnie antykomunistyczny dyskurs. Zmieniła się także struktura myślenia i kojarzenia faktów. Do tego doszły mity nacjonalistyczne: zarówno te pochodzące jeszcze z epoki międzywojennej, jak i te tworzone w nowych czasach.
Warto tutaj dodać, że uwaga Polaków po przełomie lat 1989/1991 była skierowane przede wszystkim na integrację z Zachodem, a w sferze historii – na przepracowanie traum związanych z okresem komunistycznym. Środowiska zwane kresowymi zaczęły wyrażać przekonanie, że cierpienia ofiar ukraińskich nacjonalistów
wciąż podlegają przemilczeniu, a kolejne rządy oraz elity są zbyt uległe wobec Ukrainy. Ukraińcom z kolei przypisano polonofobię oraz przywiązanie do nacjonalizmu
w jego faszyzującym wydaniu.
Obserwujemy zatem niechęć do strony ukraińskiej, motywowaną strachem przed
ciosem w plecy i uznawanie jej za bardziej agresywną. Z tego powodu Polacy mają być
zmuszeni do przyjęcia postawy obrony poprzez atak. Zgodnie z tym przekonaniem
za wschodnią granicą czai się zagrożenie w postaci masowego ruchu o charakterze faszystowskim. Ukraińcom przypisuje się nienawiść do Polaków, wrogie zamiary oraz
skłonność do nadzwyczajnego okrucieństwa. Równocześnie spostrzega się także zupełną nieufność i niechęć wobec polskich elit politycznych, społecznych i naukowych głoszących potrzebę zgody i porozumienia między oboma narodami. Zarzuca się im bagatelizowanie zagrożenia, zakłamywanie historii czy wręcz zdradę interesów narodowych.
Lęk przed ukraińskim nacjonalizmem i związana z nim reakcja obronna w postaci agresji słownej są spowodowane przede wszystkim przez pamięć o cierpieniach
doznanych przez Polaków ze strony ukraińskich nacjonalistów oraz poczucie, że te
krzywdy nie zostały zrekompensowane. Przy tym chodzi nie tyle o rekompensatę nie
tyle materialną, ile symboliczną – osądzenie sprawców, potępienie tej części ukraińskiej historii, uczczenie ofiar – pozwalającą na oswojenie i przezwyciężenie traumy, tak jak to miało miejsce w przypadku pamięci o zbrodniach hitlerowskich czy
(po 1989) komunistycznych.
Na koniec tych rozważań warto zastanowić się nad tym, że po 1991 roku Ukraina
prowadziła politykę budowy dobrosąsiedzkich relacji z Polską. Poparcie dla partii
skrajnie prawicowych zawsze było marginalne. Nad negatywnymi stereotypami prze20
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ważały sympatia Ukraińców dla swojego „adwokata w UE” oraz wzmożona wymiana
handlowa, odnawianie relacji sąsiedzkich i rodzinnych, kontakty między studentami
i intelektualistami, częste podróże. Przez minione 23 lata nie słychać było o prześladowaniach Polaków przez Ukraińców na tle narodowościowym. Skąd zatem wśród
znacznych grup obu narodów pozostają żywe nieufność i obawy, powodujące co jakiś
czas konflikty i wrogość?
Te negatywne nastroje koncentrują się właśnie wokół wydarzeń historycznych,
które istnieją w zupełnie odmienny sposób w świadomości obu narodów. Dla Polaków kluczowym wydarzeniem była rzeź wołyńska, pamiętana jako ludobójstwo
bezbronnych cywili przez cynicznych i zwyrodniałych żołdaków. Ukraińcy skupiają
się na walce o swoje niepodległe państwo, Polska pierwszej połowy XX wieku (przez
Polaków rozpatrywana jako odrodzona po latach niewoli i cierpień ojczyzna) jawi
się dla nich jako zaborcze mocarstwo; motywy działania Polaków pozostają przemilczane, przez co są niezrozumiałe21. Na margines uwagi spycha się także przykłady
popierania przez Polaków ukraińskich dążeń niepodległościowych w tym czasie czy
też prób nawiązania efektywnej współpracy.
Ukraińska pamięć historyczna, a zwłaszcza współczesne wytwory ukraińskiego
dyskursu dotyczącego historii i tożsamości są uzależnione od niepewnej sytuacji politycznej. Ukraińcy przez cały czas istnienia niepodległego państwa poczuwali się do
bycia ofiarami przemocy symbolicznej ze strony „ruskiego świata”, a od prawie roku
ich państwo jest obiektem agresji o charakterze militarnym. W takiej sytuacji przeszłość była traktowana nie jako obiektywne zjawisko, lecz jako rezerwuar symboli,
wartości i wzorów, stosowanych w bieżącej walce politycznej, traktowanej dosłownie
jako walka o przetrwanie. W takich warunkach ciężko o refleksję nad winami popełnionymi przez członków swojej wspólnoty. Wezwania do rachunku sumienia są
odbierane jako psychologiczny szantaż, będący jeszcze jedną próbą ataku. Przedstawiciele przeciwnej grupy jawią się jako wrogowie, którzy kierować się mogą w swych
działaniach tylko nienawiścią.
Zarówno Polacy, jak i Ukraińcy to narody głęboko pogrążone w historii, przeżywające doznane w przeszłości krzywdy. Przykłady z życia codziennego pokazują,
że mimo historycznych różnic przedstawiciele obu nacji nie mają jednak problemów z nawiązaniem trwałych i efektywnych relacji na niwie społecznej, gospodarczej, akademickiej czy choćby towarzyskiej. Przywiązanie obu narodów do kwestii
historycznych oraz olbrzymie różnice w pojmowaniu wspólnych doświadczeń stanowią jednak zarzewie częstych i ostrych sporów. Spory te, zwłaszcza w dzisiejszej
niespokojnej sytuacji mogą być wykorzystane dla rozpętania o wiele poważniejszego
i brutalniejszego konfliktu.
Z obu stron dobiegają wezwania do nawiązywania współpracy i przyjaznych stosunków na większą skalę poprzez wyjaśnienia historycznych niejasności. Jeśli ten
postulat miałby być zrealizowany, to oprócz rozwinięcia faktycznie obiektywnych,
21
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wolnych od zapotrzebowań politycznych badań historyków, ważniejsze wydaje się
zbadanie, jak w świadomości Polaków i Ukraińców funkcjonują hasła stanowiące
symbol historycznych traum oraz poczucia zagrożenia z przeciwnej strony. Poznanie
i zrozumienie struktury wytwarzanego przez oba narody dyskursu skoncentrowanego wokół pojęcia ukraińskiego nacjonalizmu jest podstawowym warunkiem dla
wyjaśnienia różnic potęgujących chaos i poczucie niepokoju.
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Summary
Two monologues: Polish-Ukrainian disputes
on memory, Euromaidan and the new cold war
The purpose of the essay is to present the most important plots in Polish-Ukrainian
disputes on creating historical memory. Each of the two nations feels the propensity to
rebuild its own memory and identity. Furthermore, both of them experienced communist terror and censorship which forced people to forget about their historical traumas.
The last two decades alone have become the time when that suffering could be treated by
commemoration of own heroes and victims. Neverthless, both the Poles and Ukrainians
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were concetrated on their own historical torments and refused to understand neighbours’
discourse on the World War II tragedies. The situation is even more complicated because
of the influence made on both countries by the former hegemon – Russia, which uses
questions of historical memory in order to control Polish-Ukrainian relationships.

Łukasz Muszyński

Problem integralności terytorialnej
państwa na przykładzie Terytorium
Autonomicznego Gagauzji
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Integralność terytorialna stanowi jeden z najistotniejszych elementów bezpieczeństwa i funkcjonowania państwa. Zapewnienie zdolności do kontroli granic oraz
obszaru administracyjnego należy natomiast do podstawowych obowiązków władz
centralnych. Istota implementacji wymienionych tez w wymierny sposób zależna jest
od zjawiska separatyzmu, a także poziomu jego rozwoju. Warto podkreślić, że intensyfikacja działań ruchów separatystycznych może wynikać zarówno z sytuacji wewnętrznej danego kraju, jak i z gry politycznej, prowadzonej na płaszczyźnie relacji
międzynarodowych1. Pośród czynników wewnątrzpaństwowych determinujących
rozwój tendencji separatystycznych należy wymienić wzajemny poziom niechęci
lub wrogości pomiędzy danymi społecznościami. Problem ten dotyczy szczególnie
państw posiadających niejednolitą strukturę etniczną oraz zamieszkiwanych przez
liczne mniejszości narodowe. Narastanie antagonizmów może wynikać z prób ochrony obyczajów, języka i tradycji poszczególnych grup etnicznych lub resentymentów
i zaszłości historycznych. Istotnym pozostaje również czynnik ekonomiczny. Mieszkańcy danego terytorium, zasobnego w surowce, mogą odczuwać brak sprawiedliwego podziału zysków płynących z eksploatacji, które kontrolowane są przez władze
centralne. Kluczowa wydaje się zatem koncepcja polityki wewnętrznej, ukierunko1

Przykładem działań separatystycznych, będących wynikiem sytuacji wewnętrznej państwa, jest secesja Sudanu Południowego w lipcu 2011 roku. Jednym z głównych powodów podziału Sudanu
była dyskryminacja mniejszości chrześcijańskiej, zamieszkującej południowe obszary państwa, przez
ludność wyznania muzułmańskiego. Stosowane ograniczenia dotyczyły m.in. udziału w sprawowaniu władzy oraz podziału stanowisk w administracji rządowej. Szerzej na temat przyczyn konfliktu
w Sudanie: por. D. Johnson, The Root Causes of Sudan’s Civil Wars: Peace or Truce, New York 2011.
Intensyfikacja działań separatystycznych może także nastąpić w wyniku realizacji założeń polityki
zagranicznej danego państwa. W sierpniu 2008 roku Federacja Rosyjska wsparła militarnie ruchy
separatystyczne w prowincjach znajdujących się na terytorium Gruzji – Abchazji i Osetii Południowej. W wyniku wojny Gruzja de facto utraciła kontrolę nad wymienionymi prowincjami, a negocjacje nad jej członkostwem w Sojuszu Północnoatlantyckim zostały wstrzymane. Szerzej na temat
wojny rosyjsko-gruzińskiej 2008 roku oraz jej konsekwencji: por. Konflikt kaukaski w 2008 roku,
red. R. Potocki, M. Domagała, P. Sieradzan, Warszawa 2012.
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wana na zrównoważony rozwój poszczególnych części państwa, niezależnie od etnicznego pochodzenia grup je zamieszkujących. W tym aspekcie należy jednak wskazać na ugrupowania polityczne, wykorzystujące kwestie mniejszości narodowych
i etnicznych w rywalizacji wyborczej. Pobudzanie w społeczeństwie idei nacjonalistycznych – a także rozpowszechnianie postulatów o zagrożeniu dla bezpieczeństwa
wynikającego z egzystowania mniejszości – może przynieść korzyści wyborcze, jednak w perspektywie długoterminowej przyczynia się do osłabienia państwa na wielu
płaszczyznach. Co więcej, uzyskany w ten sposób kapitał polityczny może pogłębiać
tendencje separatystyczne poprzez obawy o prześladowania lub czystki etniczne2.
Działania ruchów separatystycznych mogą być determinowane nie tylko przez
czynniki wewnątrzpaństwowe, lecz również przez politykę zagraniczną. Państwo posiadające na swoim terytorium liczną diasporę powinno uwzględniać, iż państwo
macierzyste może starać się wpływać na umożliwienie jej uprzywilejowanych warunków funkcjonowania. Koegzystencja rodzimej ludności oraz mniejszości etnicznej
lub narodowej stanowi wyznacznik poziomu kultury politycznej w poszczególnych
państwach. Warto jednak podkreślić, że liczna diaspora może być wykorzystywana
przez kraj macierzysty jako instrument polityki zagranicznej. Cele w takim przypadku pozostają zróżnicowane. Podstawowym założeniem jest uzyskanie wpływu na życie społeczne i polityczne w danym państwie, przejawiające się między innymi przez
wprowadzenie dwujęzycznych nazw miejscowości, zakładanie szkół dla mniejszości,
specjalne ustawy językowe lub zagwarantowanie reprezentacji w organach władzy3.
Znacznie poważniejsze wydaje się natomiast wykorzystywanie mniejszości w kategoriach ruchu separatystycznego. Główny cel może wyznaczać dążenie do naruszenia
integralności terytorialnej kraju lub jego politycznej destabilizacji. W tym kontekście
efektem finalnym pozostaje uzyskanie przez dany region autonomii, niepodległości
lub akcesja do innego państwa.
Problematyka związana z funkcjonowaniem ruchów separatystycznych dotyczy
w głównej mierze państw o niejednolitej strukturze etnicznej oraz skomplikowanych zaszłościach historycznych. Niestabilność terytorialna stanowi istotny czynnik
uniemożliwiający długookresowy rozwój wewnętrzny. Co więcej, może to być także
przeszkoda na drodze do nawiązywania pogłębionych relacji z innymi państwami lub
integracji w ramach organizacji międzynarodowych. Przykładem państwa, którego
integralność terytorialna w znaczącym stopniu zależna jest od poziomu działalności
2

3
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Szerzej na temat wewnątrzpaństwowych czynników determinujących rozwój ruchów separatystycznych: por. K. Czubocha, Separatyzm etniczny w dobie praw człowieka – nowe wyzwanie dla państwa
narodowego i społeczności międzynarodowej, Toruń 2012.
Przykładem wywierania wpływu na życie społeczne w danym państwie poprzez wykorzystywanie
kwestii mniejszości narodowej są starania polskiej dyplomacji na rzecz poszerzenia praw polskiej
mniejszości zamieszkującej terytorium Litwy. Władze w Warszawie domagają się m.in. zgody na
pisownię imion i nazwisk w języku polskim w dowodach osobistych obywateli Litwy polskiego pochodzenia oraz wprowadzenia dwujęzycznych nazw litewskich miejscowości, zamieszkanych przez
określoną liczbę przedstawicieli polskiej mniejszości. Szerzej na temat sytuacji polskiej mniejszości
na Litwie: por. Z. Kurcz, Mniejszość polska na Wileńszczyźnie: studium socjologiczne, Wrocław 2005.
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ruchów separatystycznych, pozostaje Mołdawia. Władze w Kiszyniowie, od czasów
proklamowania niepodległości kraju w 1991 roku, w prowadzonej polityce muszą
uwzględniać konsekwencje funkcjonowania dwóch ośrodków separatyzmu – Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej oraz Terytorium Autonomicznego Gagauzji.
Geneza separatyzmu Gagauzów
Położona na południu Mołdawii Autonomia Gagauska oraz zamieszkujący ją lud
– Gagauzi – stanowią obiekt licznych sporów i kontrowersji na płaszczyźnie zarówno naukowej, jak i politycznej. Rozpatrując kwestie związane z funkcjonowaniem
Gagauzów, należy wskazać na problem ich klasyfikacji jako narodu, grupy etnicznej
lub stosowanej w antropologii formy przydomka. Sytuacja wynika przede wszystkim
z braku dostatecznej ilości źródeł historycznych odnoszących się bezpośrednio do
Gagauzów. Najwcześniejsze przekazy pochodzą z XVIII wieku, natomiast bardziej
obszerne – z końca wieku XIX4. Gagauscy mieszkańcy Autonomii identyfikują
swoją społeczność jako odrębny naród5. Przyjęta przez nich formuła tożsamości
może zatem stanowić kluczowy argument w podtrzymywaniu oraz rozwijaniu tendencji separatystycznych. Podkreślanie odrębności od pozostałych obywateli państwa
mołdawskiego stanowi dla władz w Kiszyniowie wyzwanie związane z ochroną integralności terytorialnej państwa. Z tej perspektywy interesującym wydaje się fakt, iż
Gagauzi żyjący poza Mołdawią, na przykład w Bułgarii lub krajach Kaukazu Południowego, identyfikują się w sposób podwójny – jako Gagauzi i jednocześnie Bułgarzy6. Liczbę wszystkich Gagauzów szacuje się współcześnie na około 220 tysięcy
osób7. Większość z nich zamieszkuje na terytorium państwa mołdawskiego (około
150 tys.), jednak mniej liczne grupy osiedliły się między innymi na Ukrainie (około
32 tys.), w Turcji (około 10 tys.), Rumunii, Bułgarii, USA i Kanadzie8.
Poddając analizie etnogenezę społeczności gagauskiej, należy podkreślić istnienie wielu, często sprzecznych ze sobą, teorii dotyczących pochodzenia omawianego
ludu. Elementem wspólnym większości hipotez pozostaje wyznaczenie podzielonej
pomiędzy Rumunię i Bułgarię Dobrudży jako ojczyzny Gagauzów9. Główne nurty etnogenezy ludności gagauskiej wywodzą ją od Turków seldżuckich, sturczonych
Bułgarów, Greków lub Uzów, którzy przyjęli chrześcijaństwo od Rusinów10. Wyraźne zróżnicowanie hipotez może generować pytanie o to, czy część z nich uwzględnia
4
5
6
7
8
9

10

Por. A. Šabašov, Gagauzy: sistema terminov rodstva i proishoždenie naroda, Odesa 2002, ss. 454–455.
Por. J. Hatłas, Gagauzja i Gagauzi. Historia oraz współczesność, Poznań 2009, s. 35.
Por. A. Šabašov, op. cit., ss. 337–343.
Por. J. Hatłas, op. cit., s. 39.
Por. ibidem, s. 38.
Dobrudża to kraina historyczna położona na zachodnim wybrzeżu Morza Czarnego, podzielona
między Rumunię i Bułgarię. Granicę północną i zachodnią tworzy odcinek dolnego Dunaju, natomiast na południu sięga do miasta Warna.
Por. J. Hatłas, op. cit., ss. 21–26.
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kwestie polityczne. Większość badaczy pochodzenia rosyjskiego, tureckiego czy bułgarskiego w swoich tezach próbuje dowieść historycznych związków Gagauzów z ich
krajem lub narodem. W tym kontekście realny jest wniosek, że podobne stwierdzenia mogą służyć ośrodkom separatystycznym w Autonomii Gagauskiej za podstawę
do integracji z innymi państwami regionu.
Wspólnej identyfikacji sprzyja wyznawane przez większość społeczności gagauskiej prawosławie. Symbolem tego pozostają liczne cerkwie, znajdujące się w niemal
wszystkich ośrodkach osadnictwa Autonomii11.
Geneza separatyzmu gagauskiego związana jest z procesem pierestrojki, zapoczątkowanym przez Michaiła Gorbaczowa w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego
wieku. Postępująca słabość Związku Sowieckiego oraz proponowane próby reform
okazały się sygnałem dla wielu społecznych ruchów odśrodkowych, świadczącym
o możliwości zyskania przynajmniej częściowej niezależności. W lutym 1988 roku
w Komracie założony został klub Gagauz-halki12, zrzeszający członków gagauskiej inteligencji. Działania organizacji koncentrowały się przede wszystkim na rozbudzaniu
świadomości oraz poczucia odrębności pośród Gagauzów poprzez serie wykładów
i spotkań organizowanych dla lokalnych społeczności. Gagauz-halki przybrał charakter ruchu politycznego 21 maja 1989 roku, kiedy połączył się z dwiema innymi organizacjami społecznymi – Birlik (‘jedność’) oraz Vatan (‘ojczyzna’)13. Podczas
zjazdu zjednoczeniowego przyjęto szereg postulatów, w tym dążenie do ustanowienia
regionu autonomicznego w ramach Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej14. Był to pierwszy oficjalny przejaw separatyzmu Gagauzów, który ewoluował
w kolejnych latach. Żądania wyodrębnienia oddzielnego bytu terytorialnego dla
społeczności gagauskiej nie zostały odebrane przychylnie przez władze w Moskwie
i Kiszyniowie. Zaowocowało to zwołaniem kolejnego zjazdu Gagauzów, który odbył
się 12 listopada 1989 roku w Komracie. Podczas obrad przyjęta została deklaracja
określająca lud gagauski mianem samoistnego narodu15. Ponadto delegaci zatwierdzili
powstanie Gagauskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, wchodzącej w skład Mołdawskiej SRS, i zwrócili się o jej uznanie do Rad Najwyższych Mołdawskiej SRS i Związku Sowieckiego16. 13 listopada władze w Kiszyniowie potępiły obrady
zjazdu, uznając je za niezgodne z prawem. Odtąd liderzy społeczności gagauskiej nie
oczekiwali akceptacji dla swoich działań ze strony decydentów mołdawskich.
11
12

13
14
15

16
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Szczegółowa analiza dotycząca praktyk religijnych w Gagauzji: por. J. Kapaló, Text, Context and
Performance. Gagauz Folk Religion in Discourse and Practice, Leiden 2011.
Nazwa Gagauz-halki może zostać przetłumaczona jako ‘Lud Gagauski’ lub ‘Naród Gagauski’. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji: S. Bulgar, Narodnoe dviženie „Gagauz Halky” (1989‒1994
gg.), „Rusin” 2006, nr 4(6), ss. 163‒173.
Por. J. Hatłas, op. cit., s. 67.
Por. ibidem, s. 68.
Por. A. Skvortsova, The Cultural and Social Makeup of Moldova: a Bipolar or Dispersed Society? [w:]
National Integration and Violent Conflict In Post-Soviet Societies. The Cases of Estonia and Moldova,
red. Pål Kolstø, Lanham 2002, s. 185.
Por. ibidem.
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19 sierpnia 1990 roku przywódcy Gagauz-halki zorganizowali w Komracie kolejną serię obrad. W ich wyniku delegaci podjęli decyzję o proklamowaniu Republiki
Gagauskiej. Co ciekawe, pomimo faktu, iż nowy byt terytorialny utworzony został
na południu Mołdawskiej SRS, jego mieszkańcy pozbawieni zostali obywatelstwa
republiki związkowej, zachowując natomiast obywatelstwo Związku Sowieckiego17.
Warto również wskazać, że niemal miesiąc później, 2 września 1990 roku, na lewym brzegu Dniestru ogłoszona została niepodległość Naddniestrzańskiej Republiki
Mołdawskiej. Przyszłe państwo mołdawskie obarczone zostało zatem dwoma silnymi
ośrodkami separatyzmu, zanim de facto odłączyło się od Związku Sowieckiego. Narastające ryzyko konfliktu wewnętrznego zdecydowało o zaangażowaniu się Moskwy.
26 października do Komratu wkroczyły oddziały sowieckie, jednak nie podejmowały
one żadnych działań. Równolegle Gagauzi rozpoczęli formowanie własnych jednostek milicji i służb patrolowych. Formacje te zabezpieczały zorganizowane 17 marca
1991 roku referendum, w którym społeczność gagauska opowiedziała się w większości za utrzymaniem Związku Sowieckiego18. Ponadto liderzy Republiki Gagauskiej
poparli Pucz Janajewa19. Decyzje te nie powstrzymały jednak procesu demokratyzacji w Mołdawii, która 27 sierpnia 1991 roku ogłosiła niepodległość.
Pierwsze miesiące funkcjonowania państwa mołdawskiego skoncentrowane były
na organizacji wyborów prezydenckich. W grudniu 1991 roku odbyła się seria trzech
odrębnych elekcji w Gagauzji, Naddniestrzu oraz pozostałej części Mołdawii. Pierwszym prezydentem kraju został Micrea Snegur. Stanowisko prezydenta Gagauzji objął Stepan Topal, natomiast Naddniestrza – Igor Smirnow. W kolejnych miesiącach
stosunki na linii Kiszyniów – Komrat uległy stagnacji. Jednym z głównych powodów
był konflikt w Naddniestrzu, w który, oprócz sił mołdawskich i separatystów, włączyły się oddziały rosyjskie20. Starcia po obydwu stronach Dniestru trwały ze zmiennym
natężeniem od grudnia 1991 roku do lipca 1992 roku, kiedy strony konfliktu zdecydowały się na podpisanie rozejmu w Moskwie21. Wynik porozumienia legitymizował
rosyjską obecność militarną na terytorium Naddniestrza, stając się gwarantem jego
niezależności od władz w Kiszyniowie.
Postępujący kryzys wewnętrzny w Mołdawii, związany z faktyczną utratą kontroli nad obszarem Naddniestrza, skłonił ośrodki decyzyjne państwa do zaoferowania
ustępstw przedstawicielom Gagauzji. Obawa przed całkowitą dezintegracją kraju
17
18
19

20
21

Por. J. Hatłas, op. cit., s. 71.
Por. ibidem, s. 73.
Pucz Janajewa zwany także puczem moskiewskim, zorganizowany w sierpniu 1991 roku, stanowił
nieudaną próbę przejęcia władzy w Związku Sowieckim. Liderzy puczu, m.in. Giennadij Janajew,
dążyli do siłowej pacyfikacji ruchów niepodległościowych oraz procesu demokratyzacji. Próba dokonania zamachu stanu została powstrzymana. Wynik wydarzeń doprowadził m.in. do likwidacji
Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego oraz przyspieszył demokratyczne zmiany w Europie
Wschodniej.
Por. M. Pietraś, Istota i specyfika konfliktów niskiej intensywności [w:] Konflikt niskiej intensywności
w Naddniestrzu, red. M. Pietraś, M. Celewicz, J. Kłoczkowski, Lublin 2006, ss. 24–27.
Por. ibidem.
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stała się głównym determinantem przyjęcia 23 grudnia 1994 roku przez mołdawski
parlament Ustawy o specjalnym prawnym statusie Gagauzji (Gagauz Yeri).
Poddając analizie kwestię genezy separatyzmu gagauskiego, należy podkreślić, iż
jego intensyfikacja nastąpiła w schyłkowym okresie funkcjonowania Związku Sowieckiego. Postępujący rozpad bloku wschodniego stanowił istotny proces nie tylko w ramach dwubiegunowej rywalizacji – umożliwił także działalność ruchów demokratycznych i niepodległościowych, tłumionych dotąd przez centrum decyzyjne
w Moskwie. Warto jednak wskazać, że cele poszczególnych społeczności kolidowały
z interesami nowopowstałych republik postsowieckich, zagrażając ich integralności
terytorialnej. Próby uzyskania niezależności lub autonomii w ramach nowych państw
Europy Wschodniej prowadziły do sporów niemal na całym obszarze byłego Związku Sowieckiego. Konflikty w Osetii Południowej, Naddniestrzu lub na Krymie pozostały nierozwiązane, przyczyniając się do destabilizacji regionu w kolejnych latach.
Cechą charakterystyczną separatyzmu gagauskiego pozostaje uformowanie państwa
mołdawskiego przed proklamacją niepodległości. Z tej perspektywy uprawniony jest
wniosek, iż problem integralności terytorialnej Mołdawii stanowi niechlubną spuściznę, odziedziczoną po Związku Sowieckim.
Funkcjonowanie Autonomii Gagauskiej

Mapa 1. Położenie Naddniestrza i Gagauzji w granicach Republiki Mołdawii (źródło: K. Całus, Gagauzja:
rosnący separatyzm w Mołdawii?, „Komentarze OSW”,
04.03.2014 [on-line:] http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2014-03-10/gagauzja-rosnacy-separatyzm-w-moldawii [15.06.2015].)
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Por. J. Hatłas, op. cit., s. 109.

Autonomia Gagauska wyznacza
obszar położony na południu państwa
mołdawskiego (mapa 1). Według zasad
ustrojowych, zawartych między innymi w Konstytucji Republiki Mołdowy
z 1994 roku, terytorium pozostaje w kwestiach ogólnokrajowych zależne od władz
centralnych w Kiszyniowie. Podstawą
funkcjonowania pozostaje jednak Ustawa
o specjalnym prawnym statusie Gagauzji.
Akt prawny normuje skład Autonomii,
w granicach której znajdują się obszary
zamieszkiwane w większości przez ludność gagauską22. Co ciekawe, częścią regionu autonomicznego mogą również
zostać tereny zasiedlone przez Gagauzów
w mniejszej ilości. Wówczas niezbędne
jest przeprowadzenie lokalnego referendum. Opuszczenie Gagauz Yeri może
nastąpić jedynie w wyniku głosowania
przedstawicieli miejscowej społeczności.
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Elity gagauskie wykształciły również model zarządzania Autonomią. Na czele Gagauzji stoi wybierany w wyborach powszechnych przewodniczący (Başkan). Sprawowanie urzędu przez danego polityka ograniczone jest do dwóch kadencji. Poza funkcją reprezentacyjną, główną kompetencją Başkana pozostaje powoływanie Komitetu
Wykonawczego23. Gremium wypełnia obowiązki przynależne radzie ministrów, tworząc główny trzon władzy wykonawczej w Autonomii. Organ legislatywy Gagauzji
stanowi 35-osobowy parlament, zwany Halk Topluşu. Deputowani zajmują się opracowywaniem aktów prawnych dotyczących wewnętrznych spraw regionu (między
innymi lokalny budżet, szkolnictwo i administracja terytorialna)24. Istotnym uprawnieniem wydaje się również możliwość zaskarżania ustaw centralnych, niezgodnych
ze statusem Autonomii, w Sądzie Konstytucyjnym Republiki Mołdowy.
Pomimo szerokich kompetencji w zakresie spraw wewnętrznych, Gagauz Yeri nie
posiada uprawnień do prowadzenia własnej polityki zagranicznej25. Niezależnie od
tego faktu od 2007 roku otwierane są przedstawicielstwa Autonomii poza Mołdawią,
na przykład w Grecji, Rosji, Turcji oraz na Ukrainie. Liderzy Gagauzji spotykają się
także z zagranicznymi delegacjami oraz uczestniczą w politycznych spotkaniach poza
granicami Mołdawii. Co więcej, Komrat podkreśla swoją faktyczną niezależność
w stosunkach zewnętrznych od władz w Kiszyniowie, nawiązując relacje z innymi
ośrodkami separatyzmu na obszarze postsowieckim. Przykładem samowolnego działania w polityce zagranicznej było uznanie przez Gagauzję niepodległości Abchazji
i Osetii Południowej po wojnie rosyjsko-gruzińskiej z 2008 roku26. Próby prowadzenia odrębnej polityki zagranicznej przez ośrodek separatyzmu mogą stanowić największe zagrożenie dla integralności państwa. W konflikt wewnętrzny angażowane są
bowiem inne kraje, dla których możliwe staje się wykorzystywanie relacji ze spornym
terytorium jako instrumentu politycznego.
W akcie normującym status prawny Autonomii Gagauskiej interesujący wydaje
się zapis umożliwiający secesję terytorium w przypadku połączenia państwa mołdawskiego z Rumunią27. Wymienione prawo obowiązywało od 1994 roku do momentu
nowelizacji konstytucji w Mołdawii w 2003 roku. Warto zauważyć, iż zawarta regulacja nie była całkowicie bezpodstawna. Gagauskie elity polityczne mogły obawiać
się powtórzenia sekwencji wydarzeń, jakie miały miejsce na początku XX wieku.
2 grudnia 1917 roku na obszarze zajmowanej przez Imperium Rosyjskie Besarabii
proklamowana została Mołdawska Republika Demokratyczna. Jednak już 27 marca
1918 roku mołdawskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło akt zjednoczenia z Ru-
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munią28. Gagauskie animozje wobec Bukaresztu kontrastują z silnymi nastrojami
prorosyjskimi. Liderzy Autonomii często podkreślają szczególne więzy historyczne,
wspólną religię oraz fakt, iż jednym z języków urzędowych regionu jest język rosyjski
(oprócz niego także gagauski i mołdawski)29.
Rozpatrując kwestie związane z funkcjonowaniem Gagauzji w kontekście problemu integralności terytorialnej Mołdawii, należy zwrócić uwagę na proponowane koncepcje zjednoczeniowe. Istotnym problemem pozostaje jednak ich deficyt.
Większość planów reintegracji państwa mołdawskiego odzwierciedla natomiast
interesy poszczególnych krajów regionu, z których pochodzą ich autorzy. Jednym
z najbardziej rozbudowanych i szczegółowych projektów wewnętrznej konsolidacji
Mołdawii pozostaje zaproponowana w 2003 roku idea „asymetrycznej federacji”30.
Rosyjska oferta zakładała utworzenie Federacyjnej Republiki Mołdowy, składającej
się z terytorium federalnego, a także dwóch innych podmiotów – Terytorium Autonomicznego Gagauzji i Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej31. Podstawą nowego bytu terytorialnego miałby być przede wszystkim jednolity obszar monetarny,
celny i obronny. Kreowanie polityki zagranicznej należałoby do kompetencji organów federalnych, natomiast Gagauzja i Naddniestrze uzyskałyby gwarancje powoływania własnych urzędów władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej.
Osobą łączącą wszystkie obszary państwa miałby być prezydent, wybierany w wyborach powszechnych. Proponowane zmiany wewnętrzne dotyczyły także podziału języka urzędowego. Oficjalnym językiem Federacji mógłby pozostać mołdawski,
jednak w Gagauzji obowiązywałby gagauski, natomiast w Naddniestrzu – rosyjski.
Poza kwestiami typowo wewnątrzustrojowymi, rosyjska koncepcja zakładała również
demilitaryzację państwa oraz jego neutralny charakter. Co ciekawe, wykluczałoby to
zatem rosyjską obecność militarną w Naddniestrzu.
Idea „asymetrycznej federacji” przedstawiona przez Moskwę opracowywana była
głównie w kontekście sporu dotyczącego Naddniestrza. Dowodem na poparcie tej tezy
może być fakt, iż wstępne porozumienie aprobujące rosyjską koncepcję zostało parafowane przez prezydenta Mołdawii Władimira Woronina oraz prezydenta Naddniestrza
Igora Smirnowa w 2003 roku32. Należy jednak wskazać, że pierwotna koncepcja reintegracji nie została urzeczywistniona. Kilka miesięcy po parafowaniu pierwszych uzgodnień, władze Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej zaczęły domagać się nowych
ustępstw. Kluczowe znaczenie miały żądania dotyczące zagwarantowania przyszłego
statusu republiki poprzez stacjonowanie na jej terytorium rosyjskich baz wojskowych
28
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30
31
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do 2020 roku33. Co ciekawe, Rosja przychylnie odniosła się do nowych żądań separatystów, zaprzeczając de facto własnej propozycji demilitaryzacji i neutralności Federacyjnej Republiki Mołdowy. Z tej perspektywy zasadne wydaje się pytanie o to, czy
władzom w Moskwie faktycznie zależało na reintegracji państwa mołdawskiego.
Rosyjska koncepcja „asymetrycznej federacji” miała wpływ nie tylko na pogłębienie stagnacji w sporze o Naddniestrze, lecz również na nastroje panujące w Gagauzji. Po raz pierwszy bowiem autonomiczne aspiracje Gagauzów zostały zrównane ze
znacznie wyraźniejszym i bardziej zaawansowanym konfliktem naddniestrzańskim
w zewnętrznym planie reintegracji państwa. Po 2003 roku pośród mieszkańców Autonomii wzmocnieniu uległy nastroje prorosyjskie, jak również tendencje względem
całkowitego zerwania zależności od władz w Kiszyniowie34.
Powtórna eskalacja separatyzmu gagauskiego nastąpiła w wyniku parafowania przez Mołdawię umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską podczas szczytu
Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, zorganizowanego w dniach 28–29 listopada
2013 roku35. Decyzja Kiszyniowa oznacza jednoznaczne skierowanie wektora polityki zagranicznej na integrację ze Wspólnotą. Reakcją liderów Autonomii było przeprowadzone 2 lutego 2014 roku referendum dotyczące przyszłości separatystycznego
terytorium. Według oficjalnych danych gagauskiej komisji wyborczej frekwencja wyniosła 70%36. Co więcej, ponad 98% głosujących poparło ideę odłączenia Gagauzji
od Mołdawii w przypadku utraty przez państwo suwerenności, natomiast niemal
100% wyborców zadecydowało o woli integracji Gagauzji z Unią Celną (Rosja, Białoruś, Kazachstan)37. Warto zauważyć, iż kwestia interpretacji utraty suwerenności
przez państwo mołdawskie może okazać się niezwykle kontrowersyjna. Nie musi ona
dotyczyć sytuacji rozpadu kraju lub połączenia z innym, ale możliwe jest, że będzie
postrzegana jako pogłębiona integracja ze strukturami Unii Europejskiej oraz wdrażanie acquis communautaire.
Drugim elementem, który przyczynił się do wzrostu nastrojów separatystycznych
w Gagauzji, pozostaje kwestia aneksji Krymu przez Federację Rosyjską w 2014 roku
oraz działania destabilizujące wschodnią część Ukrainy. Intensyfikacja poziomu niechęci Gagauzów względem władz w Kiszyniowie wpisuje się w szerszą tendencję
zwiększenia aktywności ośrodków separatyzmu na obszarze postsowieckim (w tym
w Naddniestrzu), wywołaną przez rosyjską interwencję na Ukrainie38.
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Wnioski
Podsumowując problematykę związaną z funkcjonowaniem separatyzmu gagauskiego, należy wskazać, iż nie posiada on historycznego podłoża sporu o dane
terytorium. Nie istnieje bowiem historyczna kraina zwana Gagauzją, która po proklamowaniu niepodległości państwa mołdawskiego znalazłaby się w jego granicach.
Separatyzm Gagauzów wynika natomiast z poczucia odrębności wobec Mołdawian
oraz Rumunów. Deficyt źródeł historycznych poświęconych społeczności gagauskiej
dodaje jej enigmatyczności. Skutkiem wymienionych braków pozostają próby powiązania etnogenezy Gagauzów z narodami ościennymi, które mogą stanowić instrument polityczny.
W kontekście kryzysu krymskiego oraz rosyjskich działań destabilizujących sytuację na Ukrainie od początku 2014 roku realny staje się wniosek, iż terytorium
Autonomii pozostaje miejscem potencjalnego konfliktu. Po przyznaniu uprzywilejowanego statusu w 1994 roku tendencje separatystyczne uległy stonowaniu. Jednak
w ostatnich latach przywódcy Gagauzji podejmują decyzje, które mają za zadanie
w wymierny sposób podkreślić ich niezależność od władz w Kiszyniowie. Ponadto większość działań pozostaje sprzeczna z kursem polityki zagranicznej Mołdawii.
Próby prowadzenia odrębnych relacji zewnętrznych wydają się największym zagrożeniem dla integralności terytorialnej państwa.
Poza kwestią Gagauz Yeri istotny problem wewnętrznej spójności Mołdawii stanowi Naddniestrze. Konflikt związany z lewobrzeżną częścią kraju jest o wiele bardziej
zaawansowany niż w Gagauzji. Najistotniejszą różnicą pozostaje fakt stacjonowania na obszarze Naddniestrza oddziałów armii rosyjskiej. Militarna obecność Moskwy gwarantuje niezależność od władz w Kiszyniowie. Należy również wskazać, iż
jest to jeden z kilku ośrodków rosyjskiego potencjału wojskowego położonych poza
granicami Federacji. Idea reintegracji państwa mołdawskiego pozostaje wyzwaniem
nie tylko wewnętrznym. Koncepcje zjednoczeniowe przedstawiane są także przez
poszczególne państwa regionu, jednak trudno nie odnieść wrażenia, że w znacznej
mierze odzwierciedlają one ich narodowe interesy. Analizując propozycje uregulowania kwestii terytorialnej Mołdawii, warto podkreślić niski poziom zaangażowania
Unii Europejskiej. Pomimo faktu pogłębiania integracji na płaszczyźnie gospodarczej
i politycznej, Wspólnota nie zdecydowała się na opracowanie żadnej koncepcji reintegracji państwa mołdawskiego. Bierność w wymienionym zakresie może być zastanawiająca ze względu na objęcie Mołdawii między innymi programem Europejskiej
Polityki Sąsiedztwa, a następnie wyodrębnieniem jej w ramach Partnerstwa Wschodniego. Pośród celów obu wspólnotowych inicjatyw znajduje się kwestia działania na
rzecz budowania stabilizacji w krajach partnerskich. Brak uregulowania kwestii terytorialnej związanej zarówno z Naddniestrzem, jak i Gagauzją może okazać się jedną
z największych przeszkód na drodze do ewentualnego przyszłego członkostwa w Unii
Europejskiej.
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Pomimo faktu, iż Mołdawia pozostaje państwem o znaczeniu regionalnym, jej
problemy wewnętrzne oddziaływają na relacje w Europie Wschodniej. Zaangażowanie wielu podmiotów areny międzynarodowej w kwestie Naddniestrza i Gagauzji
generuje sytuację, w której państwo mołdawskie może przypominać obszar rywalizacji interesów w grze politycznej. Należy jednak podkreślić, że dla władz w Kiszyniowie problem integralności terytorialnej nie tylko stanowi zagrożenie wobec rozwoju
kraju, ale także utrudnia wykonywanie podstawowych obowiązków należących do
kompetencji organów centralnych każdego państwa.
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Summary
Problem of the territorial integrity of the state
on the example of Autonomous Territorial Unit
of Gagauzia
The main aim of this article is to analyze the issues that concern the Autonomous
Territorial Unit of Gagauzia. The first part of the article presents theoretical reasons
for the development of separatist movements. The next part concerns the genesis
of Gagauzian separation. Moreover, the article presents institutional model of the
Autonomous Territorial Unit of Gagauzia and its influence on Moldova. This article
concerns also the ideas of returned unification of Moldova.

Olga Jastrzębska

Górski Karabach –
przykład nierozwiązanego
konfliktu o terytorium
Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Wstęp
Wiek XX zapisał się w historii jako czas konfliktów, wywołanych przez wiele czynników. Jedną z przyczyn były spory na tle narodowościowym i etnicznym.
Jako przykłady można wymienić konflikty grecko-turecki na Cyprze czy albańsko-serbski w Kosowie. Opisane spory powodowane były przede wszystkim różnicami
związanymi z narodowością i religią, jednak nie mniej istotne były działania podmiotów zewnętrznych, które próbowały samodzielnie uregulować stosunki między
adwersarzami. Polityka ta okazywała się zazwyczaj nieskuteczna, gdyż wszelkie próby
likwidacji lub marginalizacji sporów w sposób odgórnie narzucany powodowały jeszcze większą ich eskalację i wrogość oponentów. Szczególnym przypadkiem kraju,
w którym próbowano autorytarnymi metodami niwelować nieporozumienia między
zamieszkującymi je narodowościami, był ZSRR. Próba tworzenia wielonarodowego państwa zakończyła się niepowodzeniem. W tym przypadku rozpad sztucznie
podtrzymywanego państwa federacyjnego zakończył się powstaniem wielu punktów
zapalnych istniejących do dziś.
Jednym ze sztucznie tłumionych konfliktów w czasach ZSRR był spór między Armenią i Azerbejdżanem o Górski Karabach – ormiańską enklawę na terytorium azerskim. Liczy ona 138 tysięcy mieszkańców według szacunków z roku 2006, a jej całkowita powierzchnia to 4400 kilometry kwadratowe, co stanowi około 20% terytorium
Azerbejdżanu. Mimo iż jest to region z własnym rządem i parlamentem, żadne państwo nie uznaje Karabachu za suwerenny podmiot. Na jego uznanie nie zdecydowała
się nawet Armenia, mimo że wspiera ona to samozwańcze państwo. Wojna o ten obszar
między Armenią i Azerbejdżanem wybuchła na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, jednak genezy problemu należy szukać dużo wcześniej.
Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie początków sporu
między stroną azerską i ormiańską o Górski Karabach, prób jego marginalizacji za
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czasów ZSRR i odrodzenia problemu na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, czego efektem była wojna między Armenią i Azerbejdżanem, toczona
w latach 1991–94. Innym ważnym aspektem tekstu jest przybliżenie obecnej sytuacji panującej w Górskim Karabachu, konfliktu będącego w stanie zamrożenia,
czyli nierozwiązanego i mogącego w każdej chwili przeistoczyć się w otwartą wojnę.
Istotną część stanowi przedstawienie interesów antagonistów oraz motywów postępowania innych państw, które uczestniczą w konflikcie na przykład jako sojusznicy
jednej ze stron. Rozważania zakończono opisem wariantów rozwiązania problemu
i możliwości ich wprowadzenia w życie. Nie ulega wątpliwości, że konflikt karabaski
jest bardzo trudnym przypadkiem, dlatego wszelkie propozycje, mające na celu jego
pokojowe rozstrzygnięcie, nie są realizowane.
Ze względu na to, że konflikt karabaski jest w Polsce stosunkowo słabo znany
i liczba publikacji mu poświęconych jest niewielka, autorka wykorzystała w przeważającej mierze źródła internetowe. Są to artykuły naukowe, prezentujące historię
antagonizmu, uczestników i ich stanowiska, a także wiadomości z serwisów informacyjnych, które pokazują ostatnie wydarzenia w Górskim Karabachu. Wykorzystane publikacje naukowe poświęcone są historii Azerbejdżanu oraz obecnej sytuacji politycznej krajów kaukaskich. Materiały dobierane były pod kątem rzetelnego
pokazania różnych aspektów sporu, w tym jego początku, który jest niezbędny do
zrozumienia całości zagadnienia.
Czasy Imperium Rosyjskiego
Źródeł konfliktu można upatrywać w polityce władz carskich wobec ludności
zamieszkującej Kaukaz, który zawsze był mozaiką narodowościową i etniczną. Władze carskie prowadziły politykę tworzenia antagonizmów między miejscowymi narodami, w szczególności chrześcijańskimi Ormianami i muzułmańskimi Azerami.
Ormianie byli przez Rosjan otwarcie faworyzowani. Wyrażało się to między innymi
przez obsadzanie miejscowych urzędów osobami ormiańskiego pochodzenia kosztem
zmniejszania liczby urzędników wyznania islamskiego. Zachęcano też Ormian do
kupowania ziemi należącej do muzułmanów. Carscy urzędnicy chcieli zmienić strukturę demograficzną regionu. Doprowadziło to do pierwszych konfliktów ormiańsko-azerskich w roku 1905, nazwanych wojną ormiańsko-muzułmańską1.
Starcia objęły miasta takie jak Baku czy Szusza oraz przeniosły się na prowincję, gdzie doszło do dewastacji i grabieży. W wyniku walk zniszczonych zostało 158
wiosek azerskich i 128 ormiańskich. Władze carskie nie zapobiegły konfliktowi; co
więcej, dawał on im możliwości jeszcze mocniejszego utwierdzenia swojej władzy
i zwiększenia kontroli nad zwaśnionymi narodami2.
1

2
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Por. N. Konarzewska, Pomiędzy separatyzmem a irredentyzmem. Implikacje sporu o Górski Karabach,
s. 2 [on-line:] www.kaukaz.pl/pdf/pomiedzy-separatyzmem-i-irredentyzmem_natalia-konarzewska.pdf
[01.12.2012].
Por. T. Świętochowski, Azerbejdżan, Warszawa 2006, ss. 48-49.
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Czasy Związku Radzieckiego
Po upadku caratu w roku 1917 nastąpił krótki okres niepodległości republik kaukaskich. Nie rozwiązano jednak wtedy wielu spornych kwestii narodowościowych. Po powstaniu Związku Radzieckiego w roku 1922 i wcieleniu do niego republik kaukaskich
postanowiono rozwiązać problem enklawy ormiańskiej na terytorium Azerbejdżanu
przez regulację administracyjną. W roku 1923 utworzono Autonomiczny Obwód
Górskiego Karabachu, wchodzący w skład Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej. Ormianie jednak nie zamierzali zadowalać się autonomią. To oni stanowili zdecydowaną większość ludności enklawy. Wielokrotnie słali do władz centralnych
w Moskwie prośby o przyłączenie terytorium Karabachu do Armenii. Karabascy Ormianie uważali, że mimo autonomii władze azerskie traktują ich jak obywateli drugiej kategorii3. Ich działania pozostały bez odzewu. Sowieckie władze kontynuowały
w istocie carską politykę arbitralnych rządów nad narodami kaukaskimi: próbowano
wyciszać konflikty etniczne między nimi, jednak nie oznaczało to ich likwidacji.
W połowie lat osiemdziesiątych rozpoczęła się w Związku Radzieckim polityka
głasnosti i pieriestrojki. Liberalizacja polityczna w ZSRR była początkiem otwartych
wystąpień narodów Kaukazu dotyczących niepodległościowych żądań. W 1988 roku
Ormianie z Górskiego Karabachu po raz kolejny zwrócili się do władz w Moskwie,
Erywaniu i Baku z żądaniem przyłączenia obwodu do Armenii. Spotkali się z kolejną
negatywną reakcją władz. Jednak nadchodzący rozpad ZSRR był już coraz bardziej
widoczny, separatystyczne ruchy nie poprzestawały na zmianie obecnego status quo
drogą pokojową. Zaczęły mieć miejsce pierwsze starcia militarne między ludnością
azerską i ormiańską. 1 września 1991 roku ogłoszono niepodległość Republiki Górskiego Karabachu. W grudniu 1991 roku przeprowadzono referendum, w którym
większość mieszkańców opowiedziała się za niepodległością. Azerowie na secesję nie
zamierzali się zgodzić i doszło do wybuchu otwartej wojny4.
Wojna i jej następstwa
Rezultatem opisanych wcześniej procesów była bardzo krwawa wojna w latach
1991–1994. Sprzymierzeńcami Azerbejdżanu były Turcja oraz muzułmańscy ochotnicy różnego pochodzenia, jak Czeczeni pod dowództwem Szamila Basajewa. Natomiast karabaskich Ormian wspomagał Erywań oraz bogata diaspora ormiańska. Dla
przebiegu wojny duże znaczenie miało stanowisko Rosji, która w połowie 1992 roku
stanęła po stronie ormiańskich separatystów. Przyczynił się do tego fakt, że prezydentem Azerbejdżanu został w tym samym roku Abulfaz Elczibej, zwolennik kursu niepodległościowego, co Moskwa odczuła jako zagrożenie dla swoich wpływów. Pomoc
rosyjska okazała się dla partyzantów nieoceniona, więc mimo początkowej przewagi
Azerów udało im się tę wojnę wygrać. Ormianie zajęli nie tylko dawny obwód ka3
4

Por. T. Mróz, Górski Karabach - zamrożona kość niezgody [on-line:] www.psz.pl/tekst-35141/Gorski-Karabach-zamrozona-kosc-niezgody [01.12.2012].
Por. ibidem.
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rabaski, ale i siedem rejonów Azerbejdżanu, które z nim sąsiadowały. Te terytoria są
dziś określane przez Azerów jako okupowane. 12 maja 1994 roku podpisano rozejm.
W rezultacie powstała nieuznawana Republika Górskiego Karabachu5. W wyniku
działań wojennych śmierć poniosło 35 tysięcy osób, około 800 tysięcy zostało wygnanych ze swoich domów. Działania wojenne wpłynęły poważnie na przemiany
demograficzne na omawianym obszarze. W 1989 roku 76% ludności stanowili Ormianie, a 23% – Azerowie. Obecnie około 95% ludności Karabachu to Ormianie.
Większość karabaskich Azerów uciekła do Azerbejdżanu. Konflikt zmusił do ucieczki
także wielu Ormian żyjących w Azerbejdżanie. Między obydwoma stronami podpisano tylko zawieszenie broni – wojna nie jest więc formalnie zakończona6. Strony nie
prowadzą już żadnych działań wojennych, jednak w każdej chwili przerwane walki
mogą zostać odnowione. Regularnie dochodzi jednak do granicznych walk między
wojskami ormiańskimi i azerskimi. Do ostatnich starć doszło w sierpniu 2014 roku7.
Konflikt o Górski Karabach można więc określić mianem konfliktu zamrożonego.
Na proces pokojowy na tym terytorium próbowała wpłynąć między innymi Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a dokładnie utworzona przez nią
Grupa Mińska, której głównym celem jest pomoc w rozwiązaniu konfliktu, jednak
działania te nie przynoszą rezultatu. W rozwiązanie sporu próbują włączyć się także Organizacja Narodów Zjednoczonych i Rada Europy, jednak ograniczają się na
razie do niewiążących deklaracji, zajmując stanowisko przychylne Azerbejdżanowi.
Stwierdzono między innymi, że działania wojsk ormiańsko-karabaskich naruszają
prawo Azerbejdżanu do integralności swego terytorium. Już w 1993 roku Rada Bezpieczeństwa przyjęła rezolucję, w której zaleciła wyprowadzenie okupacyjnych wojsk
z Karabachu i przyłączonych terytoriów. Jednoznacznie dała w ten sposób do zrozumienia, że Armenia jest okupantem8. W roku 2008 ONZ przyjęła rezolucję, w której
określiła Karabach jako okupowane terytorium Azerbejdżanu. Również Rada Europy w jednej ze swych rezolucji nazwała sytuację w Górskim Karabachu „ormiańską
okupacją”. Jednak te deklaracje nie wnoszą niczego w proces rozwiązania zatargu9.

5

6

7

8
9
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Por. M. Lubina, Konflikt w Górskim Karabachu jako główna determinanta polityki Armenii, Azerbejdżanu i Rosji w regionie Kaukazu Południowego, „Studenckie Zeszyty Rosjanoznastwa” 2006, nr 2,
s. 8 [on-line:] http://www2.rosjoznawstwo.uj.edu.pl/studzesz4.pdf [02.12.2012].
Por. J. Górecki, Konflikt o Górski Karabach. Perspektywy procesu pokojowego w kontekście wyborów
prezydenckich w Armenii, „Biuletyn międzynarodowy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków
Międzynarodowych UJ” 2008, nr 4, s. 2 [on-line:] www.inp.uj.edu.pl/c/document_libary/get_file?uuid...3587... [2.12.2012].
Stan na styczeń 2015. Por. Znów walki Armenii z Azerbejdżanem o Górski Karabach. Ofiary
śmiertelne [on-line:] http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1192614,Znow-walki-Armenii-zAzerbejdzanem-o-Gorski-Karabach-Ofiary-smiertelne [04.01.2015].
Por. S. Kadraś, Spór wokół Górskiego Karabachu. Wybrane aspekty polityczne [w:] Region Kaukazu
w stosunkach międzynarodowych, red. K. Iwańczuk, T. Kapuśniak, Lublin 2008, s. 173.
Por. E. Atłasik, Na razie status quo [on-line:] www.stosunkimiedzynarodowe.pl/g%C3%B3rski-karabach-na-razie-status-quo [03.12.2012].
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Interesy uczestników
W konflikcie o Karabach każdy jego uczestnik ma określone interesy. Przez Armenię Karabach jest traktowany jako historyczna ziemia ormiańska, mająca ogromne
znaczenie dla tożsamości narodowej. Region ten był w starożytności częścią Wielkiej
Armenii – regionu rozciągającego się od Morza Kaspijskiego po Morze Śródziemne
w I wieku p.n.e., dlatego też Karabach jest postrzegany przez mieszkańców Armenii
jako tereny etnicznie ormiańskie. Niezwykle istotną rolę odgrywają względy propagandowe – zwycięstwo z Azerbejdżanem jest postrzegane jako heroiczny wysiłek
całego narodu, który wiele wycierpiał by odzyskać „swoją ziemię”10. Dlatego jakikolwiek kompromis z Azerbejdżanem w sprawie statusu Karabachu postrzegany jest
jako zdrada i brak patriotyzmu. Ponadto w Armenii wciąż żywa jest pamięć o ludobójstwie z roku 1915, przeprowadzonym przez Turków, z którymi Azerów często się
utożsamia, co potęguje nienawiść w stosunku do sąsiedniego kraju. Okupacja Górskiego Karabachu jest traktowana w Armenii jako zwycięstwo nad Turcją i islamem,
a dla niektórych środowisk jest wręcz swoistą zemstą za wspomnianą rzeź Ormian11.
Trzeba także pamiętać o ogromnej wewnętrznej solidarności etnicznej Ormian.
Zwrócenie Górskiego Karabachu Azerbejdżanowi oznacza porzucenie mieszkających
tam rodaków, co w kulturze ormiańskiej jest rzeczą niedopuszczalną.
Interesy Azerbejdżanu również związane są z historią regionu, który jest uważany
przez Azerów za bardzo ważny dla ich państwowości i tożsamości narodowej. Podkreślił to prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew, zaznaczając w przemówieniu w marcu
2014 roku, że cała toponimia regionu jest związana z kulturą i historią Azerbejdżanu12. Azerbejdżan powołuje się na fakt bezprawnej okupacji terytoriów karabaskich
przez Armenię, co zostało potwierdzone przez społeczność międzynarodową między innymi we wspomnianej wcześniej rezolucji ONZ. Azerowie postrzegają kontrolę ormiańską nad Karabachem jako ograniczenie suwerenności terytorialnej ich
państwa13. Dla strony azerskiej przegrana w wojnie z Armenią, która dysponowała
słabszą i gorzej uzbrojoną armią, była bolesnym zaskoczeniem14. Chęć rewanżu jest
więc bardzo duża, zwłaszcza obecnie, gdy Azerbejdżan góruje nad Armenią militarnie i ekonomicznie. Konflikt karabaski jest także niezwykle ważny dla prezydenta
Alijewa, który dzięki wojennej retoryce konsoliduje naród wokół swej osoby, czym
10
11

12

13
14

Por. J. Dziuba, Górski Karabach: konflikt w zawieszeniu [on-line:] http://www.psz.pl/116-bezpieczenstwo/joanna-dziuba-gorski-karabach-konflikt-w-zawieszeniu [09.06.2015].
Por. I. Mecik, Górski Karabach. – święta ziemia Ormian. Ślepa uliczka [on-line:] http://wyborcza.pl/
magazyn/1,144510,17810079,Gorski_Karabach___swieta_ziemia_Ormian__Slepa_uliczka.html
[09.06.2015].
Por. Prezydent Azerbejdżanu: w najbliższym czasie odbierzemy Karabach [on-line:] http://www.kresy.pl/
wydarzenia,polityka?zobacz/prezydent-azerbejdzanu-w-najblizszym-czasie-odbierzemy-karabach#
[10.06.2015].
Por. A. Jarosiewicz, K. Strachota, Górski Karabach..., s. 2.
Por. J. Dziuba, op. cit.
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legitymizuje swoje autorytarne rządy. Gdyby Alijew zaczął prowadzić zbyt ugodową
politykę w stosunku do Armenii, utraciłby społeczne poparcie.
W konflikt zaangażowane są także inne państwa, wspierające jednego z oponentów. Rosja udziela poparcia Armenii, by utrzymać swoje wpływy na Kaukazie. Moskwa próbuje grać rolę mediatora, jednak rozwiązanie konfliktu nie leży w jej interesie. Niekorzystny dla Rosjan jest fakt, że w ostatnich latach Azerbejdżan przybrał
wyraźnie prozachodni kurs. Stany Zjednoczone, które początkowo mocno wspierały
Armenię, zrozumiały, jak ważnym sprzymierzeńcem może być jej sąsiad, który przyciąga uwagę zachodnich mocarstw swoimi bogatymi złożami ropy. Po stronie Azerów
opowiada się Turcja. Jest to kraj historycznie, językowo i religijnie bliski Azerbejdżanowi. Turcja w czasie wojny o Karabach wspomagała stronę azerską, między innymi
wprowadzając ekonomiczną blokadę Armenii. Separatystycznej Republiki Górskiego
Karabachu nie uznaje też Gruzja, która bacznie śledzi rozwój tego konfliktu – sama
ma problem z parapaństwami powstałymi na jej terytorium, czyli Abchazją i Osetią
Południową. Gruzini obawiają się, że sukcesy karabaskich separatystów skłonią Abchazów i Osetyjczyków do zupełnego odłączenia się od Gruzji15. W konsekwencji
destabilizacja regionu Południowego Kaukazu może jeszcze się zwiększyć.
Czy jest szansa na pokój?
Nie wiadomo, czy kiedykolwiek dojdzie do rozwiązania konfliktu o Górski Karabach. Wszelkie dotychczasowe próby uregulowania sytuacji nie dały widocznych
rezultatów. Jedną z takich prób było zobowiązanie w listopadzie 2007 roku stron
konfliktu do zakończenia toczonych w ramach Grupy Mińskiej negocjacji. Strony
miały także stosować się do zaleceń wypracowanych w toku działań tej Grupy. To
przedsięwzięcie jednak niczego nie zmieniło16.
Nadzieję na zmiany dał rok 2008. Wtedy to prezydenci Rosji (Dimitrij Miedwiediew), Armenii (Serż Sarkasjan) i Azerbejdżanu (Ilham Alijew) podpisali w Moskwie
deklarację, mającą na celu zakończenie konfliktu. Treść dokumentu nie wykraczała
jednak poza wcześniejsze ustalenia, a jego powstanie nie przyczyniło się do rozwiązania problemu17. W roku 2011 kolejne rozmowy prowadzone w Kazaniu, w których
brali udział prezydenci Armenii i Azerbejdżanu, zakończyły się fiaskiem. Ewidentnie
próby rozwiązania konfliktu w formie negocjacji nie przybliżają w żaden sposób do
polepszenia sytuacji. Również ostatnie spotkanie prezydentów Serża Sarksjana, Ilhama
Alijewa oraz Władimira Putina, które miało miejsce w Soczi 10 sierpnia 2014 roku,
nie wyszło znowu poza składanie deklaracji – nieuznawana Republika Górskiego Karabachu istnieje dalej. W dalszym ciągu dochodzi do incydentów i prowokacji pomiędzy
15
16
17
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Por. ibidem.
Por. J. Górecki, op. cit., s. 3.
Por. W. Górecki, Moskwa próbuje rozwiązać konflikt karabaski [on-line:] www.ows.waw.pl/pl/
publikacje/tydzien-na-wschodzie/2008-05-11/moskwa-probuje-rozwiazac-konflikt-karabski
[03.12.2012].
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stronami – w listopadzie 2014 roku Azerowie zestrzelili ormiański samolot wojskowy,
próbujący wcześniej ostrzelać ich pozycje18. Rozwiązanie problemu przy ciągłym naruszaniu rozejmu przez obydwie strony wydaje się bardzo trudne, a nawet niemożliwe.
Konflikt o Górski Karabach jest o tyle skomplikowany, że rozgrywa się na wielu
płaszczyznach. Jest to konflikt zarówno etniczny (Ormianie – Azerowie), religijny
(chrześcijanie – muzułmanie), jak i międzypaństwowy (Armenia – Azerbejdżan)19.
Sytuację pogarsza fakt, że obydwie strony traktują ten spór jako grę o sumie zerowej. Strona azerska niejednokrotnie podkreślała, że jest gotowa użyć siły, by odzyskać utracone tereny. 11 lutego 2011 roku azerski minister obrony oświadczył, że
armia jego kraju jest zdolna do zastosowania rozwiązań siłowych, by odzyskać Karabach. Również prezydent Alijew odwołuje się do wojennej retoryki – pod koniec
2011 roku oświadczył, że jeśli negocjacje nie przyniosą spodziewanych rezultatów,
trzeba będzie się uciec do rozwiązań militarnych. Skandal dyplomatyczny wywołała
też sprawa Ramila Safarowa. Ten azerski porucznik w czasie swego pobytu w Budapeszcie w 2004 roku brutalnie zamordował ormiańskiego wojskowego Gurgena Margariana. Safarow dokonał tego w akcie zemsty – pochodził z Górskiego Karabachu i był
jednym z tysięcy azerskich uchodźców, wypędzonych przez Ormian. Dla Azerów stał
się bohaterem narodowym. Safarow został skazany przez węgierski sąd na dożywocie
w 2006 roku, ale sześć lat później przekazano go władzom azerskim, a prezydent Alijew
ułaskawił go. Wydarzenie to spowodowało wzrost napięć między Armenią i Azerbejdżanem. Armenia na znak protestu zerwała stosunki dyplomatyczne z Węgrami20.
Strona ormiańska także nie ułatwia procesu pokojowego. Prezydentem Karabachu od roku 2007 jest Bako Sahakyan, który nie chce zawierać żadnych kompromisów z Azerami. Sahakyan podkreślał, że Karabach powinien odzyskać pełną
niepodległość, stawiając za przykład Kosowo. Również armeński minister obrony
narodowej Mikael Harutyunyan w swym wystąpieniu oznajmił, że w wyniku wojny
Azerbejdżan mógłby stracić kolejne 20% swego terytorium21. Jak widać, obie strony
pokazują, że bliższe jest im siłowe, nie pokojowe rozwiązanie sporu.
Wśród wariantów pokojowych brano pod uwagę dwa podejścia. Elementem kluczowym pierwszego z nich jest wycofanie wojsk karabaskich z azerskich terytoriów
wraz z zawarciem pokojowego porozumienia. Zwolennikiem takiego rozwiązania jest
Armenia. Strona azerska optuje za wycofaniem wojsk w pierwszej kolejności, a dopiero później za zawarciem porozumienia. Konkretne plany na rozwiązanie sporu
proponują między innymi wymianę terytoriów między stronami (plan Goble’a), oraz
utworzenie z Karabachu regionu z bardzo dużą autonomią (plan Maresca). Projekt
18
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wymiany ziem zakłada przekazanie Karabachu Armenii. Azerbejdżan jako rekompensatę otrzymałby region Meghri, przez co uzyskałby połączenie ze swoją eksklawą
– Nachiczewanem. Drugi plan uwzględnia Karabach jako część Azerbejdżanu, ale
z bardzo dużą dozą samodzielności. Karabach miałby na przykład swoją własną służbę dyplomatyczną, a jego kontakty z Armenią nie byłyby utrudniane. Jednak są to
tylko pomysły, które nie mają na razie szans na wcielenie w życie22.
Konflikt o Górski Karabach będzie zapewne trwać jeszcze długo. Jest on trudny
do rozwiązania z powodu istnienia różnych sprzeczności. Jedną z nich jest fakt, że region zamieszkany w przytłaczającej większości przez Ormian został mocą arbitralnej
decyzji władzy radzieckiej przyłączony do Azerbejdżanu. Inny paradoks polega na
tym, że nieuznawany na arenie międzynarodowej Karabach spełnia więcej standardów demokratycznych niż Azerbejdżan. Jest to państwo z gospodarką wolnorynkową
i wybieranym prezydentem. Tymczasem Azerbejdżan jest państwem autorytarnym,
w którym władza jest dziedziczona – prezydent Alijew jest synem poprzedniego
przywódcy państwa, a wybory na jego stanowisko miały charakter fasadowy. Strony
konfliktu karabaskiego przez swą bezkompromisowość i pojawiającą się w ostatnich
latach wojenną retorykę tylko utrudniają proces pokojowy. Ten konflikt to także
ogromna katastrofa humanitarna. Jego efektem jest uchodźstwo około 800 tysięcy osób. Jest to problem szczególnie trudny dla Azerbejdżanu, gdyż około 7% jego
ludności to osoby wewnętrznie przesiedlone. Są to Azerowie nie tylko z Karabachu,
ale także z przyległych terenów okupowanych przez Ormian. Większość z nich żyje
w Baku na granicy ubóstwa, 40,8% z nich to dzieci urodzone już po przesiedleniu23.
Górski Karabach to problem nie tylko dla Armenii i Azerbejdżanu. Zjawisko parapaństw na Kaukazie nie ogranicza się do tego jednego przypadku. Podobnymi tworami są Osetia Południowa i Abchazja. Wybuchy konfliktów w tych trzech miejscach
grożą destabilizacją układu sił w całym regionie. Będzie to spore wyzwanie dla Zachodu, który zaangażował się w tym obszarze, na przykład wspierając przeprowadzanie reform demokratycznych. Ponadto Zachód posiada na Kaukazie istotne interesy
gospodarcze, związane przede wszystkim z zasobami ropy naftowej i gazu ziemnego.
Dlatego istnienie parapaństw na tym obszarze jest dla Zachodu niekorzystnym zjawiskiem. Także Rosja, chcąc utrzymać swoje wpływy na Kaukazie, bardzo interesuje
się tamtejszą sytuacją. Przede wszystkim chce być postrzegana jako mocarstwo i uzależniać kraje kaukaskie od siebie. Dla Rosji odpowiedni jest stan zwieszenia, w jakim
znajduje się większość kaukaskich konfliktów – wtedy Moskwa jako największy gracz
może ustalać reguły gry. Ma też możliwość pokazać, że działania Zachodu, mające na
celu stabilizowanie sytuacji w regionie, są nieskuteczne, dlatego te problemy powinna rozwiązywać właśnie Rosja24.
22
23
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Podsumowanie
Konflikt o Górski Karabach jest jednym z najtrudniejszych sporów, które powstały po rozpadzie ZSRR. Dlaczego Armenia i Azerbejdżan walczą o niewielką, słabo
rozwiniętą gospodarczo enklawę, która przynosi raczej ekonomiczne obciążenie niż
zyski? Sednem problemu jest podłoże konfliktu, którym nie są względy ekonomiczne
lub doraźne korzyści polityczne, lecz głęboko zakorzeniona w obu narodach trauma, niepozwalająca na obiektywną ocenę sytuacji. W społeczeństwie ormiańskim
niezwykle silny jest syndrom ofiary – małego narodu, przez wieki gnębionego przez
silniejszych przeciwników, czyli Turcję i Rosję25. Przyznanie Górskiego Karabachu
przez władze radzieckie Azerbejdżanowi jest odbierane jako jeszcze jedna krzywda
wyrządzona przez silne mocarstwo Ormianom. Dlatego okupacja ziem karabaskich
jest wyrazem dziejowej sprawiedliwości – zadośćuczynieniem za lata cierpień pod rządami tureckimi i rosyjskimi. Kwestię karabaską podobnie postrzega strona azerska,
dla której decyzja z roku 1923 jest zgodna z prawem i wiążąca. Ormiańska okupacja
tego terytorium jest pogwałceniem nie tylko suwerenności i integralności terytorialnej
Azerbejdżanu, ale także międzynarodowego porządku. Swoistym wyrzutem sumienia
dla azerskich władz są karabascy uchodźcy. Zbyt głębokie urazy między dwoma narodami nie pozwalają na realizację nawet najbardziej korzystnego planu pokojowego.
Konflikt karabaski pokazuje także klęskę czynionych w czasach ZSRR wysiłków
mających doprowadzić do zniwelowania różnic etnicznych między narodami zamieszkującymi ten kraj i utworzenia „narodu radzieckiego”. Twórcy tej koncepcji społecznej
nie brali pod uwagę antagonizmów istniejących między poszczególnymi grupami często od stuleci. W dodatku walka z narodowymi uprzedzeniami i waśniami prowadzona
była w ZSRR metodą, która jeszcze bardziej pogarszała sytuację – regulacjami administracyjnymi, przygotowywanymi bez uwzględniania lokalnej specyfiki.
Ormiańsko-azerski spór o Górski Karabach jest także znakiem, iż mimo postępującej deterytorializacji państwa i zmniejszenia roli terytorium jako najważniejszego
czynnika konstytuującego państwo, w dalszym ciągu jest ono najistotniejszym komponentem, który buduje jego suwerenność. Mimo postępującej globalizacji i zacierania się granic spory terytorialne nie znikają, wręcz przeciwnie: w regionach, gdzie
granice wyznaczane były w sposób arbitralny, jak w byłym ZSRR, nasilają się i mogą
pojawiać się w przyszłości.
Obecnie nie da się przewidzieć rozwoju wydarzeń w Górskim Karabachu. Możliwym scenariuszem jest zarówno utrzymanie stanu zawieszenia, jak i wybuch otwartego konfliktu zbrojnego. Armenia liczy, że poprzez długotrwałe zamrożenie konfliktu
i względnie spokojne funkcjonowanie państwa karabaskiego świat po pewnym czasie
je uzna. Tymczasem Azerbejdżan stawia na swój rozwój gospodarczy, który połączony ze wzrostem siły militarnej pozwoli na odebranie Karabachu siłą w przyszłości26.
Jedno jest pewne: w tym sporze każda ze stron będzie bronić swoich racji. Armenia
25
26
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i Azerbejdżan traktują Górski Karabach jak sprawę honoru, dlatego wielu analityków
przewiduje, że wybuch nowej wojny jest tylko kwestią czasu. Stan zamrożenia będzie
dalej wykorzystywać Rosja, manipulując uczestnikami konfliktu. Dalsze negocjacje
wciąż nie będą dawały pożądanych rezultatów. Konflikt o Górski Karabach razem
z podobnymi sporami w Abchazji i Osetii Południowej przyczynia się do jeszcze
większej destabilizacji jednego z najbardziej niespokojnych regionów świata.
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Summary
The Nagorno-Karabakh as the example
of an unsolved territorial conflict
This article focusem on the Nagorno-Karabakh conflict, which has its roots in the
times of the Russian Empire, when tsarist authorities discriminated Muslim Azers in
favour of Christian Armenians. During Soviet times, in 1923, Nagorno-Karabakh
became a part of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic. After the fall of the Soviet Union in the beginning of 1990s, the Armenians from Karabakh were trying
to separate from independent Azerbaijan and became a part of Armenia. The war
between Armenia and Azerbaijan broke out in 1991. As a result of Armenian victory
the quasi-state – the Republic of Nagorno-Karabakh has been created. The current
situation between two states can be described as „frozen conflict” – an unresloved
problem where two opponents do not fight with each other but also do not make any
efforts to end it. In this conflict each all participants have their interests. NagornoKarabakh war causes many negative effects like: the increase in tensions and large
numbers of refugees. The possibilities of ending this conflict are highly improbable,
although many exertions were made for it.

Anna Drwal

War as a place of conducting
private business.

How to hold responsible the employees
of the Private Military and Security
Companies for the crimes committed
while performing their work on the example
of the federal law of United States of America
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
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Introduction
The aim of this article is to present some of the issues arising around Private Military and Security Companies whose role in contemporary hostilities is becoming
more and more important. Nowadays these companies overtook many of the tasks
reserved previously only for the national military forces. That, of course, changes
the nature of the conflicts in which new actors, involved in them solely to make
profit, are present. However, it is important to mention mercenaries who are often
perceived as predecessors of the PMSC. The companies are trying to negate this connection which is caused by the prohibition of the use of mercenaries contained in
the UN Resolution 63/164 of 13 February 2009 adopted by The General Assembly1.
I am not going to focus on this issue however, I would like to note that the employees
of the PMSC are not officially recognized as mercenaries, therefore their use is legal.
Of course there are some doubts about it, especially concerning the fact that the definition of mercenary2 contained in the international law is constructed in a way that
almost no one can fall under it3.
1
2
3

United Nation Resolution 63/164 of 13 February, [on-line:] http://www.worldlii.org/int/other/UNGARsn/2008/238.pdf [05.06.2015].
Can be find in the Protocol I to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and in the International Convention Against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries where it has been broadened.
L. van Besouw, Outsourcing responsibility for torture: Ending Impunity for PMSCs and their employees
in the U.S., ICL Journal, pp. 4-6, [on-line:] https://www.icl-journal.com/download/94f65841f27f
fc89326d299f045c8ecb/ICL_Thesis_Vol_9_1_15.pdf [05.06.2015].
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The emergence of the PMSC causes many controversies. This article will focus on
one of them – the possibilities of legal actions (based on the federal law of USA) which
can be taken towards employees of the PMSC for the crimes committed by them while
performing their work. I chose the law of USA because they are by far the biggest client
of this industry. Between 1994 and 2002 the Department of Defence signed over 3.000
contracts with private military companies for the amount of 300 billion US dollars4.
The creation of one, clear definition of the PMSC encounters some difficulties
due to the fact that the services provided by them are incredibly various. Examples
of what can be rendered by those companies are: logistical support, training of soldiers, protections of persons or property, consulting but also typical military activities which involve the use of force5.
The PMSC can be hired by the national governments or by the international
organizations (such us The United Nations) to help in the humanitarian or stabilization mission of the region or in other military activities. However, there are also
cases where these companies deliver their services to drug cartels, terrorist groups
or rebel armies6. It is happening because the PMSC are private businesses and they
are focused solely on gaining profits through the sale of weapons, military support,
protection; basically anything what can be useful during the armed conflicts.
The emergence of this industry falls at the beginning of the nineties, mainly as
a result of the completion of the Cold War. After the collapse of the Soviet Union,
many of the countries regained their independence, however that did not bring peace. The balance of power had been broken and that awakened former conflicts
which have been kept under control since the Second World War. That is why many
of the smaller hostilities burst out in the nineties7.
After 1989, there was a huge decline in the number of interstate conflicts, the
story is slightly different, however, if we focus on intrastate hostilities. Civil wars,
ethnic violence and separatism are recognized as a primary global security threat in
contemporary world. During the Cold War, internal hostilities were a place of interest for USA and the Soviet Union because they were competing with each other
for spheres of influence. After 1989, this perception of civil wars had to change and
other reasons had to be find to justify the intervention of a foreign state in the conflict zones. In many places the military forces of USA or the Soviet Union moved
out, making place for peacekeeping missions of the United Nations8.
4
5
6
7
8
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Therefore, there was no longer a need for maintaining such huge armies which
had grown to enormous sizes during the Cold War in the developed countries such
as the United States9. As a result of that, numbers of soldiers, military analysts etc.
lost their jobs and hundreds of unnecessary weapons appeared on the market. At the
same moment, the demand for troops and military supplies was still high because of
ongoing internal conflicts. The PMSC filled this vacuum. There was no need to wait
for the long time for the establishment of those companies, which cannot be surprising considering there were thousands of people looking for a job in this industry.
What is more, the idea of privatization became more and more popular in the nineties, finally reaching even the military sector10.Twenty five years later, this industry
is still growing. Some of the PMSC became huge transnational corporations being
of possession of combat aircrafts and armies of trained commandos11. According to
research in 2007, the PMSC were providing their services in 144 countries12. They
were involved in wars conducted in Angola, Sierra Leone, Croatia, Afghanistan, Iraq
etc13. It has been estimated that there were 180 thousands employees of private military companies in Iraq in 2007 from 600 different private companies14. It is difficult
to say how much the whole industry is worth. Getting any precise information from
the PMSC is almost impossible because all the data is kept in secret. However, in
2012 it was estimated that it generates revenues between $100 and $400 billions
annually15.There is no doubt that such huge, rapidly growing business should be
controlled and placed within the legal framework. Rules concerning the PMSC and
their employees can be found on a national, international and transnational level, it
is not easy, however, to hold these firms and their workers responsible for the crimes
committed by them during hostilities. One of the most infamous examples took
place on the Nisour Square in Baghdad on the 16th of September 2007.On that day,
the employees of a private military company called Blackwater (now Academi) were
9
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escorting American diplomats through the streets of Baghdad16. When the cars of the
Blackwater company had entered the square and had been trying to stop the traffic,
the Iraqi car emerged and allegedly did not stop which triggered the employees of
Blackwater to open a fire17. FBI was investigating the case and in November 2007
claimed that from the 17 killed civilians at least 14 killings were unjustified18. For
seven years no one has been hold accountable for that incident. Finally, on the 22nd
of October 2014, four persons were found guilty for this incident19.Why it took so
long? Mostly because of the difficulties in finding proper evidences. For example, the
metal shell casings found on the Square could not be tied to the incident because the
whole city was covered in them. What is more, the investigators could not have read
statements given by the Blackwater employees to the State Department investigators
because it was promised to them that these statements would not be used in any criminal investigation. The last thing was the problem of finding the proper law under
which these employees could be prosecuted20.
Uniform Code of Military Justice (UCMJ)
I would like to begin with the Uniform Code of Military Justice which was passed
by the Congress in 1950. It is the oldest, still binding, legal regulation concerning
the subject of the employees of the PMSC. Under this act, the personnel of the
PMSC can be prosecuted for the illegal behaviours that take place during hostilities21. However, there are some doubts concerning the use of this law to the individuals working for private military companies. It concerns the fact that under the US
law, an employee of the PMSC is considered to be a civilian, while the only court
that has a right to apply the UCMJ is a military court22. Prosecution of a civilian by
the military court could be recognized as unconstitutional, however, it has not been
tested23. Nonetheless, to clarify the situation, the Department of Defence issued
directive which enables to use the UCMJ to prosecute individuals working for the
16
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PMSC who are collaborating with the army24. Although that does not mean that all
the difficulties were solved. To prosecute a civilian who committed a crime punishable under this act, some requirements have to be fulfilled. In paragraph 802 article 2,
it is written: „...persons serving with or accompanying an armed force in the field”25.
First problem occurs with the meaning of „serving with or accompanying an armed
force”. In the case United State vs. Burney, the Court established that it requires that
the civilian’s „presence [must be] not merely incidental to, but directly connected
with or dependent upon, the activities of the armed forces or their personnel”26.
Next problem concerns the meaning of the expression „ in the field”. In the case
Reid vs. Covert, the Court decided that it means working on a territory where the
hostilities take place or close to it27. All of this limits the application of the UCMJ.
What is more, in the case United States vs. Averette, the Military Court of Appeals
decided that this law can be used only if the Congress has officially declared war.
What is interesting, the majority of military operations are carried out without such
statement. Between 1796 and 2008 the Congress declared war only eleven times; the
last time during the Second World War28. Because of that, in 2007 the amendment
was passed to extend the application of this act also for the contingency operations.
They are defined as military operations designated by the Secretary of Defence when
the members of the armed forces might become involved in military actions against an
enemy of USA or opposing military force29. Moreover, there are also practical problems
with the application of this act to civilians. First of all, it is impossible for a civilian to
commit certain crimes listed in this law such as disrespect of an officer. Also some of
the sanctions provided in the UCMJ cannot be imposed on a civilian, for example
the reduction in rank or dishonourable discharge30. All those controversies around the
UCMJ indicate that this law is designed specially for the prosecution of soldiers and
not civilians. Attempts to extend the application of the UCMJ on the personnel of the
PMSC are rather far-fetched. It would be much better to focus on a separate legislation
to avoid all of those ambiguities and to increase the effectiveness of the law.
Military Extraterritorial Jurisdiction Act (MEJA)
The Military Extraterritorial Jurisdiction Act was established in 2000. One of
its aims is to place military contractors under the scope of the US law. In paragraph
3261(a) it is stated that:
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Whoever engages in conduct outside the United States that would constitute an offence punishable by imprisonment for more than 1 year if the conduct had been engaged in within the special maritime and territorial jurisdiction of the United States —
‘‘(1) while employed by or accompanying the Armed Forces outside the United States;
or ‘‘(2) while a member of the Armed Forces subject to chapter 47 of title 10 (the
Uniform Code of Military Justice), shall be punished as provided for that offence.31

At the beginning, the term „employed by the armed forces” concerned only civilian employees of the Department of Defence, contractors (and subcontractors) of
the DoD, and employees of those contractors (PMSC)32. It was quickly noticed that
this definition is too narrow because employees and contractors hired by other US
government agencies were not covered by it33. That is why in 2004, Congress decided
to broaden the definition so it would cover from now on employees and contractors
of „any other Federal agency, or any provisional authority, to the extent such employment relates to supporting the mission of the Department of Defence overseas”34.
This amendment brought a significant change because almost all non–DoD contractors (especially in Iraq) support a mission of this Department. It is true, especially
after 2007 when Joint Campaign Plan was established; in this document it was written that all the US government agencies in Iraq (this also applies to their contractors)
support one mission – the mission of the Department of Defence35. Although it is
of course possible that US agencies will sign contracts with the PMSC for the provision of their services in other countries than Iraq and for reasons unrelated to the
mission of the DoD. In that kind of situation the application of the MEJA would
not be possible. However, it has to be remembered that in this case it all depends on
the Court interpretation of the facts. It is the judges who decide if actions taken by
US government agencies support the mission of the DoD.In 2005, the Department
of Defence issued an instruction (Criminal Jurisdiction Over Civilians Employed By
or Accompanying the Armed Forces Outside the United States, Certain Service Members,
and Former Service Members) which provided advises on the measures that should
be taken to improve the application of the MEJA36. According to that, Inspector
General of the DoD has an obligation to report to the Attorney General whenever
he has a reasonable proof that someone committed a federal crime37. What is more,
his responsibility is to „implement the investigative policies” to make sure that the
31
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MEJA will be used in practice in an effective way38. Moreover, the instruction stressed out the importance of the cooperation between the Department of Defence, the
Department of Justice and the Department of State. For instance, the commanders
of combatants are obliged to send an annual report to the General Counsel of the
DoD concerning the cases in which someone was arrested as a consequence of violation of the MEJA39. Without any doubts, this law demonstrates that the USA move
towards the direction of increased control over the actions of their private contractors and their employees. However, since the implementation of the MEJA, only few
successful prosecutions were conducted. According to one of the sources, only twelve
persons were charged under this law between 2000 and 200840. Coming back to the
Nisour Square incident. Those guilty of the shooting were held responsible under
this act, however, there were some doubts about its applicability. The Blackwater
company was hired by the Department of State which resulted in the dilemma if its
employees can be convicted under the MEJA. The question was whether the work
of the private contractor supports the mission of the Department of Defence. It
was not clear despite the existence of the statement from the Joint Campaign Plan
from 2007. Because of that there are voices that the lawyers of defendants will bring
an appeal based on the lack of jurisdiction of the MEJA in this case41.
Special Maritime And Territorial Jurisdiction Act (SMTJA)
Next act I will present here is the Special Maritime and Territorial Jurisdiction
Act. This law states that federal law of USA is applicable outside the territory of the
country to individuals (for example to those hired by the PMSC) who are staying on
boards of ships or aircrafts (registered in USA) or in the buildings that are at the disposal of US diplomatic or consular posts or other official government delegations42.
Because of its narrow scope, this law is hardly ever used in practice. What is more,
the employees of the PMSC could be held liable under this act only if he/she is a US
citizen or if he/she committed a crime against US nation, which narrows its use even
more43. As I already mentioned, at present some of the PMSC are huge international
businesses hiring people from all around the world irrespective of their citizenship.
There is nothing extraordinary in the fact that many of the employees of the private
military company working for the U.S. government would not be US citizens.
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War Crimes Act
Under this act, passed in 1996, US citizen or a member of the US Armed Forces
could be held responsible for the crimes committed abroad or on the territory of the
USA44. As well as the SMTJA, this law could be also used to prosecute third country citizens if the victim of the crime is a US citizen or a member of the US Armed
Forces45. In 2006, the list of crimes punishable under this law was narrowed in such
a manner that presently it covers only the most severe crimes (such as: torture, cruel
or inhuman treatment, performing biological experiments, murder, mutilation or
maiming, intentionally causing serious bodily injury, rape, sexual assault or abuse,
taking hostages46). Before the amendment, the list of war crimes from this act coincided with the list of behaviours called „grave breach” in the Geneva Conventions,
some of the violations listed in the Annex to the Hague Convention IV of 1907,
and behaviours violating Common Article 3 of the Geneva Conventions47. One of
the things crossed out from the previous list was „degrading or humiliating treatment” and what has been left is „torture and cruel and inhuman treatment”48. The
difference may seem insignificant while in practice many of the behaviours, which
are considered to be unacceptable in relation to another person, for example under international law, would not fall within the definition from the amended War
Crimes Act. What is important, this change was amended retroactively on 26th of
November 1997, what means that individuals who committed a crime from the list
before the amendment could no longer be held responsible for them. This change
was negatively received because it is suspected that the aim of it was to protect some
US officials responsible for the abuses committed in Guantanamo or Abu Ghraib49.
Ineffectiveness of this law is confirmed by numbers; according to one article50 (which
was written in 2008), this law has never been used to prosecute anyone.
The Torture Act
The aim of this last act, about which I will mention only briefly, is the prohibition
of torture committed outside the USA51. This act could be applied to US citizens but
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also to third country nationals who are found in the USA52, hence the employees of
the PMSC fall within its scope. The torture are defined here as:
an act committed by a person acting under the colour of law specifically intended to
inflict severe physical or mental pain or suffering (other than pain or suffering incidental to lawful sanctions) upon another person within his custody or physical control53

Alien Tort Claims Act (ATCA)
This act differs from the ones presented previously because it covers civil liability,
while the others cover criminal accountability. What is stated in this act is:
The district courts shall have original jurisdiction of any civil action by an alien for a tort
only, committed in violation of the law of nations or a treaty of the United States.54

It means that the victim of the violation of the law55 mentioned in this act may
bring civil actions to the US Federal Courts for the damages he/she incurred. What is
the aim of this law, is the monetary compensation for the victim who has suffered the
damage56. What is (or was) an advantage of the act, is that it is not important where
the violation of the law happened. The US Courts have jurisdiction, in this case, even
on the crimes committed at the other side of the world57. What is more, the defendant
does not have to be a citizen of the USA, however, some connection to this country is
needed, for example the person has to live on the American soil or, in case of the legal
person, has to have its seat there58. In the case of the plaintiff, he/she has to be a foreign
national59.The law itself was enacted in 1798 but it was hardly ever used for around
190 years. It changed in 1980 because of the case Filartiga v. Pena-Irala. Paraguayan
citizen sued, under the ATCA, former Paraguayan Inspector General of Police for torturing and killing her son. The court granted the federal jurisdiction here, acknowledging torture as a violation of the law of nations. This judgement encouraged others to
follow suits, which resulted in the expansion of the ATCA interpretation60. There are,
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of course, some problems concerning the use of this law. First of all, there are many difficulties with providing evidences since the violation of the law occurred far away from
the US soil. Another issue is that there can be problems with executing the money
from the defendant who may not have assets in the USA, especially if he is not a US
citizen61. For that reason it may be easier to follow summons not against an employee
but against the whole company.However, there are other controversies concerning this
law. According to the international law, a court of one country does not hold jurisdiction in the civil matters over offences which took place in another country. That is why
some of the foreign governments (for example British and German) filed a protest to
the State Department against such use of the ATCA62. From the other point of view,
it is emphasized that the use of the ATCA against companies (the whole debate refers
primarily to the liability of the corporations63) who violated human rights overseas has
many advantages. First of all, the aim of this suits it not only to compensate the damage to the plaintiff but more often to expose to the public opinion the human rights
abuses committed by the corporation. This fear of being exposed may encourage corporations to improve their procedures to avoid human rights violations64. In 2013, the
Supreme Court in the case Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co. agreed with the first
opinion. In this judgement, the presumption against the extraterritorial application of
the ATCA was applied. This sentence was understood by some courts as forbidding the
use of the ATCA in cases where the violation took place overseas. However, in the Al
Shimari v. CACI Premier Technology, Inc. case, the Fourth Circuit Court of Appeals
proposed a slightly different interpretation. Judge Keenan paid attention to the language of the Kiobel case where it was written that the ATCA cannot be applied when the
plaintiff claim does not „touch and concern the territory of the United States... with
sufficient force”. Therefore, there should be applied a touch and concern” test for each
case to establish whether the ATCA is applicable65.
Torture Victim Protection Act (TVPA)
This act also covers the civil liability. The purpose this law is supposed to serve is
similar to that served by the ATCA. This is why there are some problems with establishing the nature of the connection between these two acts. However, what is clearly
61
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noticeable is that the TVPA is far more detailed66. Under this law, the plaintiff can
sue an individual if he/she committed torture or extrajuidical killing „under actual
or apparent authority, or colour of law of any foreign nation”67. It means that the actions of the defendant have to be authorised by a foreign state or act under the guise
of the majesty of law of the foreign state. What it different from the ATCA is the fact
that under this law, US citizens have also the right to follow a suit. The defendant can
be only an individual which was interpreted here as referring only to natural persons
(so it is impossible to sue the company under this law)68.
Conclusion
The US federal legislation clearly has a potential concerning the subject of the
employees of the PMSC. A lot has been done, however, the prosecution still encounters some obstacles. First of all, there are too many acts which are not always suitable
to the presented situation like the UCMJ. All the attention of the legislator should
be focused on the farther improvement of the MEJA which already covers the largest
number of cases (in case of criminal accountability). In the case of civil liability, the
measures should be taken to establish clearer interpretation of the ATCA to define
the scope of its applicability.Another thing is the lack of a clear definition of a private
military company. What is more, there are still debates (on the national and international level) on the status of the employees of the PMSC; whether they are civilians
or combatants. Even though they are considered to be civilians under the US law,
the matter is not that obvious, considering the type of work which they provide.
Moreover, there are doubts as to whether the employees of the PMSC should not
be recognized as mercenaries what would cause the collapse of the whole industry
because of anti-mercenary norm. Thirdly, there are definitional problems with the
terms included in the US legislation which could also provoke some uncertainties.
What should be mentioned, not all of the obstacles are of a legal nature. Important
factor here is the time and place in which the personnel of the PMSC provides its
services. It is mainly during the armed conflicts when there is only a marginal control over the actions of the individuals. Acquisition of informations and evidences is
extremely limited. The employees of the PMSC can almost feel impunity. Probably
some of the violations of human rights committed by them have never been revealed.
A lot of informations concerning the PMSC are unobtainable to public and kept in
secrecy. The PMSC do not want to be connected with the violations of law so it is
possible that they would hide some of the crimes committed by theirs employees.
Maybe, because of the type of business those firms are conducting, the informa66
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tion concerning their actions should be more publicly accessible.Coming back to
the situation in the USA, there are arguments being raised that the Congress could
still do a lot to improve the criminal jurisdiction, however, it is the Department of
Justice who should begin taking more initiative and apply the law which is already
implemented69. Another idea is to create an office within the Criminal Division
which would be responsible for investigating and prosecuting those who committed
a crime while working abroad for the US. government (including the employees
of the PMSC)70. It is important to point out that there are also measures to hold
responsible the company itself, not only its employees. These legal rules appear on
the national, international and transnational level. Unfortunately, the law is not the
answer to everything. The conditions in which those companies operate remains the
bigger problem. It seems to be impossible to fully control a non-state, private actor
during hostilities. So maybe it should be rethought whether the privatisation of the
military sector was a good decision. However, there are many advantages of the privatization of this sector. Services provided by the private actors are mostly considered
to be more effective and innovative, which is because of the competition on the market. If the company wants to sign a contract with the US, the government has to be
simply better than the others presented on the market. Because of that, they have to
avoid bad publicity caused, for example, by the violations of the human rights by its
employees. That is why companies will most likely check their potential employees
thoroughly before hiring them to minimize the possibility of unjustified use of force
or inappropriate behaviour71. I would like to underline in the end that the PMSC is
not bad in nature. Many of their actions helped with establishing peace or protection
of diplomats, journalists, businesspersons etc. However, the type of services they
provide and the time and place in which they operate may provoke the abuses of law.
That is why it is important to establish clear legal rules and definitions.
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Summary
War as a place of conducting private business.
How to hold responsible the employees of the Private
Military and Security Companies for the crimes
committed while performing their work on the example
of the federal law of United States of America
The use of the Private Military and Security Companies during hostilities is a daily practice in the modern world. This business is growing bigger and bigger every
day. That of course is raising many questions and controversies, especially concerning
the legal rules under which it could be possible to hold these companies and their
employees responsible for the crimes they committed while performing their duties.
The aim of this article is to analyze the federal law of the United States of America in
terms of the possibilities it provides in the matter of criminal accountability and civil
liability of the employees of the Private Military and Security Companies.

Monika Michalska

Wojenne zaangażowanie
opatów Sankt Gallen w świetle
„Casuum S. Galli continuatio secunda”
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Klasztor benedyktyński w Sankt Gallen, założony w VIII wieku przez świętego Ottomara na miejscu dawnej pustelni misjonarza i ucznia Kolumbana Młodszego,
świętego Galla, stanowił jeden z najważniejszych ośrodków życia monastycznego na
terenie Rzeszy Niemieckiej w średniowieczu1. Od 818 roku opactwo znalazło się pod
zwierzchnictwem królów niemieckich, tym samym wiążąc klasztor z polityką monarchów2. Opaci św. Galla pełnili często ważne funkcje na dworze królewskim, a także,
podobnie jak reszta wyższego duchowieństwa, byli zobligowani do służby wojskowej
na rzecz władców3.
Zaangażowanie wojskowe opatów było więc całkowicie zrozumiałe dla ówczesnych zarówno w kontekście zobowiązań lennych opactw królewskich względem
władców, jak i z powodu ciążącego na opatach obowiązku obrony klasztoru i jego
dóbr przed napaściami wrogów. Z drugiej strony ich aktywność na polu działań militarnych wzbudzała jednak pewne wątpliwości, szczególnie w kwestii udziału opatów
w krwawych starciach.
Dyskusja na temat uczestnictwa wyższego kleru w działaniach wojennych trwała zresztą przez cały okres średniowiecza4. Piotr Damiani miał nawet stwierdzić
ze zgorszeniem, że niejednokrotnie na polach bitewnych można zobaczyć opatów
1

2
3
4

Por. J. Strzelczyk, Misja benedyktyńska i początki opactwa St. Gallen [w:] Opactwo Sankt Gallen
a Polska. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej dnia 19 listopada 1999, red. J. Wyrozumski, W. Vogler, Kraków 2001, ss. 9‒22.
Por. W. Vogler, Szkic historii opactwa Sankt Gallen [w:] Kultura opactwa Sankt Gallen, red. W. Vogler, Kraków 1999, s. 13.
Por. idem, Ulrich von Eppenstein, Patriarch von Aquileja und Abt von St. Gallen, und das Kloster
Moggio im Friaul, „Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte” 1993, nr 87, s. 85.
Por. G. Minois, Kościół i wojna od czasów Biblii do ery atomowej, Warszawa 1998. Na temat służby
wojskowej wyższego duchowieństwa wypowiadali się m.in.: J. Nelson, The Church’s miliatary service in
the ninth century: a contemporary comparative view? [w:] Politics and Ritual in Early Medieval Europe,
London 1986, ss. 117‒132, a przede wszystkim F. Prinz, Klerus und Krieg im frühen Mittelalter. Untersuchungen zur Rolle der Kirche beim Aufbau der Königsherrschaft, Stuttgart 1971.
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odzianych w zbroję, którzy pod pozorem prowadzenia negocjacji pokojowych aktywnie uczestniczą w walkach5.
Sporna ocena zaangażowania militarnego opatów w oczach ówczesnych prowadzi
do pytania o to, jak wobec tejże działalności ustosunkowani byli mnisi podlegający władzy opata-wojownika. Problem ten prześledzimy na przykładzie wspólnoty
św. Galla w świetle kroniki klasztornej Casuum S. Galli continuatio secunda6, spisanej przez trzech anonimowych mnichów między drugą połową wieku XI, środkiem
XII oraz końcówką XII wieku7. Kronika stanowi kontynuację klasztornej tradycji
spisywania dziejów opactwa, którą zapoczątkował w IX wieku mnich Ratpert, zaś
od pierwszej połowy XI wieku dalsze losy konwentu opisywał tak zwany pierwszy
kontynuator Cassum – Ekkehard IV8. Interesująca nas kronika, będąca już drugą kontynuacją Przypadków św. Galla, przedstawia wydarzenia z życia konwentu między
972 a 1203 rokiem, ukazując tym samym sylwetki piętnastu opatów, zaczynając od
rządów Purcharda I, a kończąc na Henryku von Kliengen.
Na królewskie wezwanie
Dla mnichów z Sankt Gallen udział opatów w wyprawach wojennych stanowił
ważne wydarzenie w dziejach wspólnoty, które skrzętnie odnotowywano na kartach
kroniki. W przekazie anonimowego autora pierwszej części kontynuacji Casuum
akces opata Purcharda II do udziału w kampanii wojennej cesarza Henryka II do
Włoch w 1021 roku wzbudził wśród mnichów ogromne emocje:
Również nasz Purchard podobnie obiecał [udział w wyprawie]. Co słysząc, bracia, kler
i lud jednym smutkiem poruszeni, i jakieś niebezpieczeństwo swojego opata w tej przyszłej wyprawie przewidując, niektórzy we własnej osobie pragnęli go zatrzymać9.

Autor dodał, że w chwili, kiedy opat Purchard wypowiedział do swoich mnichów
słowa ostatniego pożegnania, „całe niebo napełniło się łzami i smutkiem”10. Wi5
6
7

8
9
10

Por. K. Allen Smith, War and The making of Medieval Monastic Culture, Woodbridge 2011, s. 47.
Casuum S. Galli continuatio II, ed. I. von Arxt, Monumenta Germaniae Historica Scriptores, t.2
(dalej MGH Scriptores), Hanower 1829, ss. 158‒163.
Na temat liczby autorów kontynuacji Przypadków św. Galla można znaleźć w literaturze dwie opinie. Pierwsza, reprezentowana w starszych opracowaniach, przyjmuje, że kronika została spisana
przez pięciu bądź sześciu autorów: por. np. M. von Knonau, Ekkerhard’s IV. Casus Sancti Galli: nebst
Proben aus den übrigen lateinisch geschriebenen Abtheilungen der St. Gallen Klosterchronik nach der
neuen Ausgabe in den Mitteilungen des historischen Vereins von St. Gallen, Lipsk 1891, ss. 32‒37 oraz
M. Bernheim, Continuatio secunda der Casus St. Galli, „Forschungen zur deutschen Geschichte”
1874, nr 14, ss. 176‒184. W nowszej literaturze przyjmuje się autorstwo trzech osób: por. H. Leuppi, Casuum sancti Galli cintinuatio anonyma, Zurych 1987, ss. 6‒39.
Ekkerhard IV z Sankt Gallen. Przypadki klasztoru świętego Galla, tłum. M. Tomaszek, Kraków 2010,
ss. 11-19.
Casuum S. Galli continuatio secunda, s. 155.
Ibidem.
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dać wyraźnie, że wyprawy wojenne opatów wiązały się ze strachem mnichów przed
możliwością utraty pasterza wspólnoty, a obawa zakonników była tym większa, im
lepszym dany opat był gospodarzem i ojcem duchowym swojego konwentu. W przypadku Purcharda II odnotowany smutek, lament i przewidywania przyszłego nieszczęścia są zrozumiałe tym bardziej, iż opat był zdaniem mnichów z Sankt Gallen
człowiekiem świętym, miłującym pokój, który swoim życiem przypominał bardziej
anioła niż zwykłego człowieka11. Pomimo styczności Purcharda II ze światem wojny autor kroniki wierzy w jego świętość. Opinię tę podkreśla informacja o cudach
zdziałanych przez Purcharda II w kościele Franchon-Munstere, w którym opat został pochowany, a także nadzieja mnichów, że Purchard będzie wstawiał się u Boga
w sprawach klasztoru12.
Nieco inaczej militarne zaangażowanie opatów oceniał trzeci kontynuator kroniki.
Autor dość sucho zrelacjonował udział Henryka von Kliengen w dwóch wyprawach
króla Filipa Szwabskiego przeciwko sojusznikom Ottona IV Brunszwickiego: biskupowi Würzburga w 1202 roku oraz landgrafowi Turyngii w 1203 roku13. Aktywność
militarną opata Henryka postrzegał on głównie przez pryzmat finansowego obciążenia
klasztoru. Wedle jego obliczeń opat na obie wyprawy wydał 500 marek srebra, z czego
150 poświęcono na wyprawę do Würzburga, zaś 350 na ekspedycję przeciwko landgrafowi Hermanowi I14. Wojenna aktywność opata Henryka – pomimo zapewnień autora, że jego działania odbyły się bez szkody dla opactwa – to jednak głównie ogromne
wydatki, które klasztor św. Galla musiał ponieść. Szerzej na ten temat wypowiada się
Konrad de Fabaria, który spisał dzieje opactwa St. Gallen w XIII wieku, dokańczając
tym samym opowiadanie anonimowego autora dotyczące opata Henryka15:
Pod każdym względem interesowi cesarstwa, które wówczas chwiało się, siebie samego,
jak i wszystkie kościoła swojego rzeczy ofiarował, tak bardzo, że ogromne pieniądze,
zgromadzone przez swoich poprzedników wydał16.

Jedynie autor drugiej części kroniki wskazuje na negatywne skutki służby wojennej klasztoru św. Galla na rzecz władcy. Mianowicie opat Ulryk III von Eppenstein
– wierny sojusznik cesarza Henryka IV – podczas wojny domowej na terenie Rzeszy,
która rozpętała się wraz ze sporem cesarza z papieżem Grzegorzem VII17, poprowadził z ramienia króla w 1091 roku wyprawę zbrojną przeciwko biskupowi Konstancji
Gebhardowi von Zähringen, należącemu do grona zagorzałych przeciwników Hen11
12
13
14
15
16
17

Por. ibidem.
Por. ibidem.
Por. Casuum S. Galli continuatio II., s. 162.
Por. ibidem.
Conradus de Fabaria, Casuum S. Galli continuatio III., ed. I. von Arxt, MGH Scriptores II, Hanower 1829, s. 165.
Ibidem.
Por. P. Bütler, Ulrich von Eppenstein, Abt von St. Gallen und Patriarch von Akquileja, „Jahrbuch für
schweizerische Geschichte” 1897, nr 22, ss. 254‒291.
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ryka, w celu wprowadzenia na stolec biskupi królewskiego kandydata18. Ekspedycja
zakończyła się porażką Ulryka, tym dotkliwszą, że w niedługi czas później biskup
Konstancji dokonał najazdu na klasztor św. Galla, zaś jego brat, margrabia Bertold,
zaatakował okoliczne dobra klasztoru19.
Udział opatów w kampaniach wojennych władców, które z natury rzeczy wiązały
się z przelewem ludzkiej krwi, grabieżą, co kłóciło się zasadniczo z przekazem Reguły
św. Benedykta, nie był dla mnichów w żadnym razie przekroczeniem consuetudines,
a raczej akceptowaną powinnością każdego opata wobec króla. Potwierdza to opinia opata klasztorów w Stavelot i Corvey Wibalda, który, choć był przeciwnikiem
styczności mnichów z wojną, to jednak dostrzegał w służbie wojskowej na rzecz cesarza szansę na królewską przychylność oraz opiekę względem opactwa20. W podobny sposób zaangażowanie militarne opata Henryka von Kliengen, które wiązało się,
jak już wcześniej stwierdziliśmy, z ogromnymi wydatkami pieniężnymi, tłumaczył
Konrad de Fabaria. Mianowicie według Konrada opat Henryk miał usprawiedliwiać
swoją kosztowna pomoc na rzecz Filipa Szwabskiego, twierdząc, iż od utrzymania
autorytetu oraz majestatu władcy zależy dobro Kościoła21.
W opinii mnichów w St. Gallen wyprawy wojenne opatów związane z wypełnianiem przez nich zobowiązań wobec władców Rzeszy nie były zjawiskiem negatywnym.
Zakonnicy narzekali wprawdzie na koszty owych wypraw czy na też kontrataki wrogów
na klasztorne majątki, które przynosiły opactwu straty, zdawali sobie jednak sprawę,
że dzięki dobrym stosunkom z władcami klasztor mógł uzyskać zarówno dobra, jak
i królewską opiekę. Z drugiej strony można dostrzec tutaj także głębszą refleksję na
temat zależności między dobrem Kościoła a silna władzą monarchy, który dzięki niezachwianemu autorytetowi swoich rządów sprawuje opiekę nad instytucjami Kościoła.
Płonąc ogniem sprawiedliwości
Kontrastowy do dość neutralnej opinii mnichów o wojennych poczynaniach
opatów St. Gallen w służbie władców jest opis walk prowadzonych przez pasterzy
opactwa z lokalnymi rywalami. W większości przypadków autorzy Casuum, opisując
wyprawy wojenne swoich opatów na nieprzyjaciół, starają się przedstawić je jako
usprawiedliwioną odpowiedź na wcześniejsze niegodziwości wroga.
Opat Nortpert, który w 1058 roku rozpoczął konflikt z biskupem Konstancji
o posiadłości, pomimo że spór zakończył się krwawą walką, która pozbawiła życia
ludzi i zniszczyła klasztorne włości, w opinii autora pierwszej części kroniki jest po
prostu energicznym gospodarzem, który bronił praw opactwa22. Z kolei opat Ulryk
18
19
20
21
22

Por. H. Maurer, Die Konstanzer Bischöfe vom Ende des 6. Jahrhunderts bis 1206, Berlin 2003, ss. 221‒161.
Por. P. Bütler, op. cit., ss. 279‒281.
Por. T. Reuter, Episcopi cum sua militia: the prelate as warrior in the early Staufer era [w:] Warriors and
Churchmen in the High Middle Ages. Essays to Karl Leyser, red. T. Reuter, London 1992, s. 92.
Por. Conradus de Fabaria, Casuum S. Galli, s. 165.
Por. Casuum S. Galli continuatio II., ss. 155‒156.
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III von Eppenstein, napadając na Bregencję oraz Kiburg w 1079 roku – co było odpowiedzią na zniszczenia dokonane w dobrach opactwa przez zwolenników antykróla Rudolfa, Bertolda von Zähringen oraz Welfa IV – czyni to z powodu pobudzającej
go do działania gorliwości w czynieniu sprawiedliwości23. Zachowanie opata Ulryka
jest więc w pewnym stopniu usprawiedliwione, ale jak zobaczymy w dalszej części naszego wywodu, z pewnymi zastrzeżeniami. Również w opisie najazdu biskupa
Konstancji Gebharda von Zähringen na klasztor w 1091 roku, który był odwetem za
atak Ulryka III na Konstancję, autor kroniki określa siły St. Gallen jako uzbrojone
w sprawiedliwość24. Oba przykłady ukazują, że w określonych przypadkach (rewanż
na wrogu, atak nieprzyjaciela) w oczach mnichów użycie siły oraz agresja militarna
były usprawiedliwione.
Ważnym elementem, który sankcjonował w większości wypadków wojenne
działania opatów była pomoc świętych i samego Boga. Motyw ten jest szczególnie
widoczny w narracji o Ulryku III. Mianowicie opat Ulryk otoczony ze wszystkich
stron przez wrogów opactwa, nie mogąc liczyć na część swoich rycerzy, którzy z powodu ciągłych walk odmówili mu posłuszeństwa, został zmuszony do zamknięcia
się w twierdzy Rachinstein25. Wtedy do opata przybył nieznajomy, który polecił mu
sprowadzenie relikwii św. Fides z Augen:
Jeśli pragniesz położyć kres wielu swoim zmartwieniom, udaj się do Augen wznosząc
modlitwy, i przywieź stamtąd relikwie św. Fides, a następnie wybuduj kaplicę ku jej
czci, a odczujesz, że ona ciebie w niezawodny sposób w szczęściu wspomoże26.

Opat postąpił zgodnie ze wskazówkami nieznajomego przybysza i wedle mnicha
z St. Gallen był od tego momentu zawsze zwycięskim wodzem, co podkreśla on
również przy wyprawie opata w 1081 roku przeciwko wrogom opactwa: „zgodnie
z obietnicą przybysza zwycięstwo zostało osiągnięte”27.
Jak widzimy, sprowadzenie relikwii św. Fides miało na celu głównie zapewnienie
Ulrykowi powodzenia militarnego. Święta stała się gwarantką jego sukcesów w walce
z wrogami. Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż pomoc św. Fides opisana przez
autora Casuum niejako legitymizowała wojenne poczynania opata Ulryka, które musiały być sprawiedliwe, skoro spotkały się z pomocą świętej. Powierzając się św. Fides,
a przez nią samemu Stwórcy, opat Ulryk wypełnił nawoływania psalmów, głoszących,
że na pomoc Boga mogą liczyć ci, którzy swoje zwycięstwo nad wrogami pokładają
w mocy Boga, a nie we własnych siłach28.
23
24
25
26
27
28

Por. ibidem, s. 157.
Por. ibidem, s. 160.
Por. P. Bütler, op. cit., s. 268.
Casuum S. Galli continuatio II., ss. 157‒158.
Ibidem, s. 158.
Por. K. Allen Smith, op. cit., s. 24-25.
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Także sam Stwórca sprzyjał poczynaniom opat. Nagła śmierć wrogów Ulryka:
opata Reichenau Ekkeharda, antykróla Hermanna oraz zdradzieckiego wójta klasztoru Liutpolda, została wytłumaczona przez mnicha z St. Gallen pomocą Boga, który
widząc ruinę opactwa, postanowił wyzwolić je od nieprzyjaciół29. Autor dodał także,
że Stwórca docenił wysiłki opata Ulryka, a także to, że wytrwał on pomimo licznych
udręk w swoich działaniach do końca30. Wydaje się, że nagła śmierć nieprzyjaciół
klasztoru wywołała w autorze kroniki, który potrafił również wypowiadać się o zasadności działań Ulryka III z krytycyzmem, wiarę, iż Bóg musi sprzyjać militarnym
akcjom opata, jeśli zesłał na klasztor nieoczekiwane wybawienie. Podkreśla to także
starotestamentowy język stosowany przez mnicha: Bóg jawi się mu jako król Izraela – mściciel i niszczyciel wrogów narodu wybranego, którym w tym kontekście
jest klasztor31 – zaś wrogowie opactwa przybierają nazwy biblijnych przeciwników
Izraela, Jebuzytów32.
Wojciech Jezierski, analizując problem tożsamości zbiorowej mnichów opactwa
St. Gallen w drugiej kontynuacji Przypadków św. Galla, wykazał, że o ile w pierwszej części kroniki można zauważyć ogromne nagromadzenie zaimków dzierżawczych
szczególnie w odniesieniu do opatów, co podkreśla poczucie łączności mnichów
z opatem i akceptacje jego działań, o tyle drugi kronikarz nie stosuje już tego rodzaju
wyrażeń tak często33. Dla nas szczególną wartość mają określenia mnicha z St. Gallen
w stosunku do działań wojennych. Autor trzykrotnie stosuje zwrot „nasz opat/nasz
Ulryk”, z czego raz w związku z postawieniem warowni, a kolejne dwa zastosowania
dotyczą wypraw wojennych opata. Po raz pierwszy zwrot Udalricus noster pojawia
się w opisie wyprawy Ulryka na Reichenau w celu objęcia wrogiego klasztoru, który
został mu nadany przez Henryka IV34, natomiast po raz drugi w związku z najazdem
opata na Kyburg i Bregencję35. Autor kroniki użył także zaimków dzierżawczych dla
określenia armii St. Gallen: Gallenses nostri armati36, a także wspominając o sojusznikach opactwa podczas wojen prowadzonych przez Ulryka: nostrii [....] socii37. Wydaje
się więc, że autor Casuum, pomimo że nie był bezkrytycznym obserwatorem działań
opata, to jednak identyfikował się w większości z decyzjami Ulryka, wierząc w ich
sprawiedliwość.
29
30
31
32
33

34
35
36
37

Por. Casuum S. Galli continuatio II., s. 159-160.
Por. ibidem, s. 159.
Por. ibidem.
Por. ibidem.
Por. W. Jezierski, Antecessores nostri-locus noster-nostra tempores. Wir Gefühl in the St. Gall Historiographical Tradition between the Ninth and Thirteenth Century [w:] Historia Narrat. Studia mediewistyczne
ofiarowane profesorowi Jackowi Banaszkiewiczowi, red. A. Pleszczyński, Lublin 2012, ss. 199‒201.
Por. Casuum S. Galli continuatio II., s. 157.
Por. ibidem.
Ibidem, s. 160.
Ibidem.
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Przekraczając regułę
Jak już zostało wyżej wspomniane, mnisi z St. Gallen starali się usprawiedliwiać
wojenne poczynania swoich opatów. Mimo to bitwy, karne rajdy na szczególnie zaciętych wrogów oraz śmierć niewinnych ludzi, będąc w sprzeczności z duchem Reguły św. Benedykta, budziły wśród autorów kontynuacji Przypadków św. Galla negatywne odczucia.
Przywołany już wcześniej opat Nortpert, który toczył spór o ziemie z biskupem
Konstancji Rumoldem, mimo że – w opinii autora Casuum – chciał bronić praw
klasztoru jak energiczny gospodarz, to jednak jego opór wobec biskupa Konstancji
wywołał tak zacięty konflikt, iż doprowadził on do grabieży oraz niszczenia posiadłości obu instytucji. W oczach mnicha z St. Gallen najgorsze zaś było to, że z powodu
tego konfliktu zginęło wielu ludzi38.
Krytyka dotknęła także opata Ulryka III von Eppenstein. Mianowicie kiedy
w 1077 roku Ulryk został powołany przez Henryka IV na opactwo św. Galla w miejsce
kandydata antykróla Rudolfa, Lutolda, atak na klasztor przeprowadził stronnik antykróla, opat Ekkehard z Reichenau, co doprowadziło do potyczki między wojskami obu
opactw, która wedle autora Casuum przyniosła uchybienia w przestrzeganiu Reguły.
Zdaniem anonimowego mnicha z St. Gallen opat Ulryk, który był nie mniej gwałtownego charakteru co Ekkehard, zbierając z pośpiechem zewsząd ludzi do swojej
armii dla wzmocnienia swojej pozycji, miał dopuścić się niewielkiego przekroczenia
Reguły39. Zresztą podobny zarzut został także przedstawiony opatowi Ekkehardowi,
który miał poprzez swoją nienawiść i wrogość w stosunku do klasztoru św. Galla
oraz militarne działania przekroczyć Regułę40. Zdaniem autora kroniki zaangażowanie Ulryka w przygotowania wojenne, a także zaufanie, które pokładał w militarnym
rozstrzygnięciu sporu, nie licowały z sylwetką pasterza klasztoru św. Galla.
Wojna nie tylko niosła szkody materialne, ale także deprawowała dusze. Warto
przywołać opinię autor kroniki o obu opatach, Ulryku oraz Ekkehardzie, którzy poddali się działaniu gniewu, dumy i uporu: „tamten [Ekkehard] temu [Ulrykowi] nie
potrafił odpuścić; ten [Ulryk] wstydził się mu [Ekkehardowi] ustąpić”41. W opinii
mnicha z St. Gallen nad opatem Ulrykiem z powodu jego zwycięstwa nad wrogami
oraz nagłej śmierci w 1088 roku części z jego nieprzyjaciół zawisła groźba popadnięcia w grzech pychy: „Żeby zatem opat św. Galla przez nadmierne szczęście, które mu
w zwycięstwie wrogów i ich śmierci zostało dane, w pychę nie popadł”42. W obliczu
sukcesów militarnych opata zdaniem kronikarza pychą zagrożony jest nie tylko sam
Ulryk, ale także zakonnicy St. Gallen. Stąd autor podkreślał, iż dla ćwiczeń w poko38
39
40
41
42

Por. ibidem, ss. 155‒156. Na temat sporu Nortperta z Rumoldem: por. H. Maurer, op. cit., ss. 196‒197.
Por. Casuum S. Galli continuatio II., s. 156.
Por. ibidem.
Ibidem.
Ibidem, s. 159.
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rze Stwórca pozostawił opactwu jednego wroga – Bertolda von Zähringen: „tak aby
przez tegoż [Bertolda] opat i bracia zachowywali się w ćwiczeniu pokory”43.
Na temat przekroczenia przez Ulryka III norm postępowania podczas działań wojennych autor Przypadków św. Galla zwrócił także uwagę, opisując ekspedycję karną
przeciwko wrogom klasztoru hrabiemu Hartmannowi z Kiburga, którego twierdzę
spalił, ludzi na czele z synem hrabiego wziął do niewoli, zaś Marcuardowi z Bregencji spalił miasto44. Porównując ten opis z wytycznymi św. Benedykta, który wyraźnie mówił, aby mnisi nie działali pod wpływem gniewu, nie zachowywali urazy,
nie wyrządzali krzywd, a własne cierpliwie znosili, złem za zło nie odpłacali, można
zauważyć wyraźnie, że Ulryk w wielu kwestiach uchybiał Regule45. Znajduje to odzwierciedlenie w opinii mnicha z St. Gallen, który pisząc, że Ulryk wziąwszy odwet
na wrogach, rabując ich dobra, biorąc ludzi w niewolę i podpalając ich twierdze,
uczynił o „wiele więcej niż mu było wolno”46, co wskazuje, że działania opata Ulryka
musiały odznaczać się agresją, która nie dała się wytłumaczyć nawet najczęściej przez
mnichów stosowanym usprawiedliwieniem, a więc niegodziwością wrogów.
Kampanie Ulryka III przeciwko nieprzyjaciołom zostały dwukrotnie nazwane
odwetem. Po raz pierwszy miało to miejsce przy okazji wyżej wspomnianej wyprawy
w roku 1079, gdzie odwet na wrogach jednoznacznie został przez autora kroniki
sklasyfikowany jako przekraczający normy zachowania opata47. Drugi taki przypadek
mnich z St. Gallen odnotował pod opisem wyprawy Ulryka z roku 1085: „Po krótkim
czasie opat św. Galla mszcząc sie na wrogach, przechodząc przez całą obszar Turgowii aż
po jezioro Bodensee, oddając im nawzajem odwet, nikogo nie oszczędził”48.
Pewien ślad krytyki wojennej działalności Ulryka można znaleźć także w opisie
stosunków opata z rycerzami. Autor wspomniał, że z powodu niekończących się wojen opata rycerze odmówili mu złożenia hołdu lennego, porzucając go49. Warto dla
kontrastu przytoczyć metody rozwiązywania sporów przez mnichów z benedyktyńskiego klasztoru w Marmoutier. Mianowicie w 1064 roku dobra opactwa zostały najechane przez Godfryda Brodatego. W odpowiedzi mnisi urządzili procesję do bazyliki swojego patrona św. Marcina w Tours, prosząc świętego o poskromienie wroga50.
Wydaje się jednak, że dla autora kroniki postępowanie Ulryka III było w większości
przypadków zasadne. Kontynuator Przypadków św. Galla nie kreśli krytyki działań
opata przy wielu równie krwawych wyprawach, jak ta z roku 1079.
43
44
45
46
47
48
49
50

Ibidem, s. 160.
Por. Casuum S. Galli continuatio II., s. 157.
Por. Reguła św. Benedykta. Święty Grzegorz Wielki. Dialogi księga II, tłum. A. Świderkówna, Kraków
2010, ss. 30‒33.
Ibidem.
Por. ibidem.
Ibidem, s. 159.
Por. Ibidem, s. 157.
Por. B. Rosenwein, T. Head, S. Farmer, Monks and Their Enemies: A Comparative Approach, „Speculum” 1991, nr 66, s. 787.
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Wódz, rycerz czy opat?
Pierwszy z autorów kontynuacji Casuum, opisując sylwetki kolejnych opatów
św. Galla, skupia swoją uwagę przede wszystkim na aktywności pasterzy St. Gallen
na rzecz wspólnoty. Pośród cech podkreślanych jako szczególne godne opata autor
wskazuje – oprócz sprawiedliwości, miłosierdzia, uczoności, miłości do braci oraz
zręcznego administrowania klasztorem – na pokojowe rządy bez prowadzenia sporów
z wrogami51. Opisując zarządzanie opata Ymmo, kronikarz podkreśla, że w sporze
Ottona II z Henrykiem Kłótnikiem, będąc po stronie króla, opat starał się jednak
działać na rzecz władcy z cała łagodnością i zapobiegliwością, tak aby uchronić opactwo przed szkodami i potencjalnym łupiestwem przeciwników Ottona52. Także przy
relacjonowaniu panowania Thietpalda autor podkreślił, iż przez cały okres panowania opata klasztor cieszył się pokojem53.
Zupełnie inaczej rysuje się obraz opata Ulryka III stworzony przez drugiego kontynuatora kroniki. Autor skupił się w swojej narracji jedynie na wojennych czynach
opata. Sam charakter Ulryka, który wyłania się z opisu kronikarza, odpowiada raczej
rycerzowi niż pasterzowi klasztornej owczarni. Opat jest człowiekiem o gwałtownej
duszy, odważnym, nie bojącym się wrogów54. Mnich z St. Gallen, porównując ze
sobą Ulryka oraz Ekkeharda z Reichenau, zwraca uwagę na ich szlachetne pochodzenie, młodość, wykształcenie, a także zręczny sposób postępowania55.
Zamiast upiększać czy też rozbudowywać opactwo, jak czynili to jego poprzednicy, opat Ulryk wznosił kolejne wojskowe warownie. Zresztą autor kroniki żywił do
tej działalności opata pewne wątpliwości. O ile pochwalał on wybudowanie twierdzy
Kräsere, która miała chronić klasztor od napadów Ekkeharda z Reichenau, to zastrzeżenia autora wzbudziło powstanie dwóch kolejnych warowni nad rzeką Glatt i Thur,
które zostały jego zdaniem postawione „nieco nierozważnie”, gdyż czas pokazał, że
nie były one używane, a jedynie przynosiły opactwu szkody56.
Autor kroniki, pomimo, jak się wydaje, sympatii do swojego bohatera, nie przywołuje prawie żadnych scen, w których opat występowałby wspólnie z mnichami.
Ulryk III na kartach kroniki pojawia się niemal wyłącznie w otoczeniu rycerzy. To
im poświęca swoją uwagę i starania. Autor Cassum wspomina, że kiedy został on
patriarchą Akwilei, nigdy nie zapomniał o swoich wiernych sprzymierzeńcach z St.
Gallen, wynagradzając ich w klasztorze, zaś część z nich wziął ze sobą do Akwilei,
gdzie zostali przez niego hojnie obdarowani57.
51
52
53
54
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56
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Por. Casuum S. Galli continuatio II., ss. 149‒150.
Por. ibidem.
Por. ibidem, s. 155.
Por. ibidem, s. 156.
Por. ibidem.
Por. ibidem, s. 157.
Por. ibidem, s. 160.
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Warto także spojrzeć na elementy etosu rycerskiego w opisie rządów Ulryka III.
Opisując walkę między siłami Ekkeharda z Reichenau i rycerza Diethelma von Toggenburg przeciwko opatowi Ulrykowi, przytacza zdanie, które mieli wypowiedzieć
ludzie opata po dostaniu się w pułapkę zastawioną na wojsko Ulryka przez wrogów:
„Woleli piękną śmierć z bronią w ręku, niż niehonorowo broń oddać bądź pokładać
nadzieję w ucieczce”58. O końcowym sukcesie opata Ulryka mnich z St. Gallen pisał:
„i tak opat z całym honorem ze swoimi [ludźmi] do siebie powrócił”59. Również przy
okazji walki Ulryka z Ekkehardem w 1077 roku mnich wspomina, że choć opat
z Reichenau miał więcej ludzi, to jednak Ulryk wierniejszych60.
Podsumowanie
Analiza drugiej kontynuacji Przypadków św. Galla autorstwa trzech anonimowych
mnichów piszących od drugiej połowy XI wieku do końca XII wieku ukazuje zróżnicowane podejście mnichów do tematu wojny i militarnego zaangażowania opatów
St. Gallen. Można zauważyć, że udział opata w wyprawach organizowanych przez
władców, którym to opaci składali hołd lenny i byli obowiązani do służby wojskowej,
nie wywołują wśród mnichów gwałtownych emocji z powodu samego „przymusu”
uczestnictwa. Traktowane są jako naturalna powinność. Inaczej ma się sprawa zbrojnych wypraw na wroga, które podejmowali opaci, jak i kwestia potyczek zbrojnych,
w których brali oni udział. W większości przypadków mnisi z St. Gallen próbowali
tłumaczyć takie zaangażowanie okrucieństwem wroga. Jednak wśród autorów kroniki pojawiał się także pewien dysonans wobec militarnej działalności opatów, który
najbardziej widoczny jest u drugiego kontynuatora Przypadków św. Galla, opisującego lata rządów Ulryka III von Eppenstein.
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Summary
The military involvement of St. Gallen abbots
in the light of „Casuum S. Galli Continuatio II”
The article focuses on the military involvement of St. Gallen abbots in the light
of Casuum S. Galli Continuatio II and on the monks’ opinion on this issue. It may
be noted that in most cases the monks tried to justify the actions of the abbots – in
most cases – by using the argument of enemy’s wickedness. The monks considered
the participation of the abbots in expeditions organized by the rulers as a natural
duty, which resulted from fealty. The authors of the chronicle seem to seem to
present different views on the abbots’ military actions. Mostly the second continuator of Casuum took the a critical view of abbot Ulrich’s military activity. The
anonymous monk spoke directly about breking the Rule of St. Benedict by abbot
Ulrich and he also emphasized the spiritual danger, which resulted from the military involvement of abbot Ulrich. On the other hand, the author perceived Ulrich’s
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actions in the context of a wrestle between the biblical Israel and its enemies in the
light of the Old Testament, what shows, that the monk of St. Gallen had accepted
military activity of his abbot.

Joanna Puchalska

Wikińska walka na morzu w świetle
„Sagi o Olafie Tryggvasonie”
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Koniec pierwszego tysiąclecia naszej ery zaznaczył się w historii Europy jako epoka wikingów. Wikingami zwykło się nazywać mieszkańców wczesnośredniowiecznej
Skandynawii, którzy od VIII do XI wieku włącznie opuszczali rodzime ziemie Północy, aby zajmować się szeroko pojętą ekspansją – militarną, handlową i osadniczą. Od
owych wypraw, siłą rzeczy dokonywanych drogą morską, nazywanych víking, powstał
rzeczownik víkingr, oznaczający osobę walczącą na morzu, pirata lub grabieżcę1.
Należy jednak pamiętać, że większość mieszkańców ówczesnej Skandynawii nie
zajmowała się jakimkolwiek groźnym procederem, wiodąc spokojne życie rolników,
rybaków, myśliwych lub rzemieślników, chociaż to działalność zamorska ich bardziej
agresywnych krewniaków zapewniła nieprzemijającą sławę imieniu wikingów. Do
wikińskich wypraw przyłączali się także Słowianie, Irlandczycy czy Anglicy, więc
słowo „wiking” bynajmniej nie oznaczało narodowości2.
Wikingowie wiązani są nieodmiennie z wojną, walką i morzem. O ile jako
grabieżcy przybywający zza morza zwykle walczyli z miejscową ludnością na lądzie,
o tyle wiele spośród najsłynniejszych potyczek pomiędzy samymi Skandynawami
owej epoki dokonało się na wodach morskich. W niniejszym artykule chciałabym
przyjrzeć się bliżej jednej z najbardziej znanych bitew wczesnego średniowiecza – bitwie
pod Svoldr – w świetle relacji zachowanej w przetłumaczonej niedawno na język polski
Sadze o Olafie Tryggvasonie3 oraz przedstawić znane wikingom sposoby walki.
Saga o Olafie Tryggvasonie została napisana przez mnicha Oddra Snorrasona pod
koniec XII wieku w języku łacińskim, a następnie przetłumaczono ją na język staroislandzki. Dzieło Oddra jest najstarszą znaną nam sagą królewską4. Sagi islandzkie
są jednym ze skarbów średniowiecznej literatury europejskiej. Słowo „saga” pokrewne
jest angielskiemu say i ma konotacje z czymś mówionym, powiedzianym – z opowie1
2
3
4

Por. E. Roesdahl, Historia wikingów, Gdańsk 2001, s. 13.
Por. J. Haywood, The Penguin historical atlas of the Vikings, London 1995, ss. 8‒9.
Oddr Snorrason, Saga o Olafie Tryggvasonie, tłum. A. Waśko, Kraków 2013.
Por. ibidem, s. 8.
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ścią w formie prozy5. W gruncie rzeczy słowo „saga” mogło więc być „z powodzeniem
stosowane zarówno do określenia poważnej udokumentowanej kroniki historycznej,
jak i do najbardziej fantastycznej beletrystyki”6. I rzeczywiście istnieje wiele rodzajów sag o nader zróżnicowanej treści i wartościach historycznych. Za najważniejsze
rodzaje uznaje się sagi o Islandczykach (Ísledinga sögur) oraz sagi królewskie (konungasögur). Większość z nich spisano dopiero w wieku XIII lub później, jednak przynajmniej część z zawartych w ich tekstach narracji powstała wcześniej w formie ustnych
opowieści przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Chociaż na kartach sag pojawiają się nieraz postacie i wydarzenia fantastyczne, takie jak trolle, duchy, objawienia
anielskie czy zaklęcia, to jednak wiele z opisanych w nich osób, miejsc i zdarzeń nie
należy do świata fikcji7. Sagi poddane krytycznej lekturze stanowią jedno ze źródeł
wiedzy na temat epoki wikingów, nazywanej na Islandii także epoką sag8.
Początków średniowiecznej skandynawskiej historiografii możemy szukać w dziełach Ariego Thorgilssona nazywanego Mądrym, który już w jedenastym wieku stworzył Ísledingabók – Księgę Islandczyków9. Ari był jednym z owych wykształconych,
obytych w świecie i dobrze poinformowanych ludzi, na których w późniejszych czasach zwykli powoływać się twórcy sag. Sam Ari także skrupulatnie podawał imiona swoich informatorów w celu uwierzytelniania zawartych w tekście informacji10.
Inną stosowaną przez średniowiecznych autorów metodą uwiarygodnienia relacji
było włączanie w obręb spisanego prozą tekstu sagi, a zwłaszcza sag królewskich, fragmentów dawnej skaldycznej11 poezji, powstałej zaraz po zdarzeniach, do których się
odnosi. Owe wersy nierzadko tworzyły osoby, które brały bezpośredni udział w tych
wydarzeniach, a zdarzało się, że nadworni poeci skandynawskich władców byli również ich przybocznymi – wojownicy sławili wojowników i samo wojowanie. Poezja
skaldów należała do zawiłych i skomplikowanych, tak więc znajomość stosowanych
przez artystów rozbudowanych metafor (kenningów12) była dla średniowiecznego historyka wiedzą niezbędną13.
Jako przykład średniowiecznej skandynawskiej historiograficznej narracji może
służyć słynne dzieło Snorriego Sturlusona Heimskrimgla z XIII wieku, zaliczane do
sag królewskich. Omawiając dzieje norweskiego władcy Haralda Pięknowłosego,
Snorri wspomina morską bitwę w Hafrsfjordzie i zamieszcza w Heimskimgli obszer5
6
7
8
9
10
11
12

13

Por. The Sagas of the Icelanders. A Selection, London 2001, s. xx.
M. Schlauch, Stare sagi islandzkie, Warszawa 1976, s. 42.
Por. The Sagas of the Icelanders…, s. xx-xxi.
Por. ibidem, s. xviii.
Ari Thorgilsson, Księga Islandczyków, tłum. A. Foryt, Sandomierz 2013.
Por. M. Schlauch, op. cit., s. 43.
Skald to poeta skandynawski. Sztuka skaldów cieszyła się dużym szacunkiem w społeczeństwie wikingów.
Chodzi o złożenia typu „dręczyciel tarczy”, „karmiciel kruków” czy „morze rany”, oznaczające kolejno: miecz, wojownika i krew. Ponadto wiele kenningów odnosiło się do bogatej nordyckiej mitologii
– por. E. Roesdahl, op. cit., ss. 160‒161.
The Sagas of the Icelanders…, ss. xxviii‒xxix.
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ne fragmenty poematu Hrafnsmál, stworzonego przez królewskiego skalda Thorbjörna Horklofiego14. W wierszu tym ukazany jest między innymi obraz floty królewskiej
i wikińskich wojów, w tym berserków15. Zgodnie z przekazem poety okręty noszą
na stewach dziobowych głowy potworów a ich burty udekorowane są kolorowymi
tarczami, zaś wojownicy uzbrojeni w miecze i włócznie noszą kolczugi lub skóry
wilków16. Bitwa w Hafrsfjordzie została stoczona w końcu IX wieku, od bitwy pod
Svoldr dzieli ją więc ponad stulecie, jednakże zarówno uzbrojenie, jak i sztuka szkutnicza wikingów nie uległy w tym czasie zasadniczym zmianom17. Innym przykładem wikińskiej bitwy morskiej pozostaje starcie w Hjörungavágr, także wspomniane
w dziele Snorriego; najsławniejszy opis tego wydarzenia możemy znaleźć w Jómsvikinga sadze, czyli Sadze o wikingach z Jom18. Tę bitwę od ostatniej walki Olafa Tryggvasona dzieli mniej niż piętnaście lat i w jej opisie możemy z łatwością odnaleźć elementy wspólne z bitwą pod Svoldr. W dziele Oddra, który opisuje owo starcie, także
znajdujemy fragmenty starszej poezji mające uwiarygodniać przekaz autora sagi.
Omawiając bitwy morskie wczesnego średniowiecza, nie można pominąć kwestii
budowy ówczesnych okrętów wojennych. Dzięki wspaniałym znaleziskom archeologicznym dokonanym głównie na terenach Norwegii i Danii jesteśmy w stanie zweryfikować opisy wikińskich jednostek pływających zawarte w poezji i sagach, chociaż
nie wszystkie kwestie terminologiczne i techniczne zostały definitywnie rozstrzygnięte19. Łodzie epoki wikingów – zarówno statki, jak i okręty – charakteryzował szereg
cech wspólnych. Jednostki wikingów były budowane z dobrej jakości drewna i miały
otwarty pokład, a wyposażone były w pojedynczy maszt z jedną reją, na której podnoszono prostokątny żagiel. W razie potrzeby korzystano z wioseł. Do sterowania
wykorzystywano wiosło sterowe montowane na rufie, przy prawej burcie (sterburcie). Kadłub był symetryczny i ostro zakończony z obu stron. Klinkierowe poszycie
z cienkich klepek uzyskiwanych za pomocą rozszczepiania wzdłużnego pni drzewnych
sprawiało, że łodzie wikingów były lekkie, mocne i elastyczne, umożliwiając dobrą pracę na fali oraz stosunkowo łatwe wyciąganie na brzeg jednostek o niskim zanurzeniu20.
Łodzie wikingów były dostosowane do pełnienia różnych funkcji. Większe jednostki o pełniejszym kadłubie i wyższych burtach, umożliwiające przewożenie kilkudziesięciu ton ładunku nawet przez wzburzony Atlantyk, w późnej epoce wikińskiej
14
15
16
17
18
19
20

Por. R. I. Page, Chronicles of the Vikings. Records, Memorials and Myths, London 1995, ss. 106‒107.
Szerzej o fenomenie skandynawskich szalonych wojowników – por. Ł. Malinowski, Berserkir
i ulfhednar w historii, mitach i legendach, Kraków 2009.
Por. Heimskringla, Battle in Hafersfjord [on-line:] http://www.worldwideschool.org/library/books/
hst/european/heimskringla/HeimskringlaVolume1/chap29.html [15.12.2014].
Chociaż w przypadku łodzi w ciągu X wieki nastąpiła ich specjalizacja.
Saga o wikingach z Jom, tłum. J. Wołucki, Sandomierz 2011.
Dużą rolę w dokładniejszym poznaniu wikińskiej sztuki żeglarskiej odegrały także budowane od
końca XIX wieku rekonstrukcje łodzi wikingów.
Szerzej o genezie jednostek wikingów – por. J. Radczuk, Historia żeglugi i budownictwa okrętowego Europy Północnej do końca XVI w., Gdynia 2013, ss. 7‒39; G. Williams, The Viking Ship, London 2014.
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nazywane były knarrami. Nie były to jednak łodzie przeznaczone do walki na morzu,
chociaż w razie potrzeby mogły być wykorzystane także i w tym celu. Wyspecjalizowanymi okrętami wikińskimi były langskipy (‘długie łodzie’) o zupełnie innych
proporcjach kadłuba niż frachtowce. Langskipy były niezwykle długie w stosunku
do swojej szerokości, a dzięki temu bardzo szybkie21. Miały małe zanurzenie oraz
podnoszone wiosła sterowe, co umożliwiało ich załogom wpływanie w górę rzek oraz
szybkie lądowanie na plażach i wyciąganie kadłubów na brzeg. Dzięki składanym
masztom okręty wikingów mogły przepływać pod mostami oraz były trudniejsze do
zauważenia z brzegu. Liczne załogi złożone z wojowników zapewniały wówczas niezbędny napęd w postaci wioseł. Jedno wiosło wystające przez specjalny otwór w burcie
obsługiwał jeden wioślarz22. Oczywiście wielkość okrętów była zróżnicowana. Największe nazywano skei, zaś mniejsze, stanowiące podstawę flot pod koniec epoki wikingów
– snekkja. Te ostatnie miały zwykle od 20 do 25 ław wioślarskich (najmniejsze akceptowane okręty miały ław 13), zaś skei – od 30 wzwyż. Poza obsadą wioślarską okręty
były jednak w stanie przewozić dodatkowych wojowników, ich liczba mogła więc łatwo dochodzić do setki. Największe i najwspanialej zdobione długie łodzie nazywano
„smokami” (drekar)23. Istniały także starszej proweniencji, średniej wielkości jednostki
o dość uniwersalnym charakterze, mogące służyć do celów zarówno handlowych jak
i grabieżczych lub wojennych. Nie były tak smukłe jak langskipy, a nazywano je karvi24.
W Sadze o Olafie Tryggvasonie opisana jest budowa jednego z największych i najwspanialszych okrętów wikińskiego świata. Był to należący do samego króla Olafa
dreki Ormrinn Langi – Długi Wąż – który miał być dłuższy i wyższy niż inne jednostki wikingów. Na stewie dziobowej i rufowej znajdowały się rzeźby przedstawiające głowy smoków, a burty były pomalowane na różne kolory. Zgodnie z relacją
Oddra okręt miał być nawet ozdobiony srebrem i złotem i mieć po pięćdziesiąt dwa
wiosła na każdą burtę25. Nie ulega wątpliwości, że była to wyjątkowa jednostka,
21

22
23
24
25

Jeden z najdłuższych znalezionych do tej pory okrętów wikińskich (langskip z Hedeby) mierzył około
31 m długości i był szeroki na zaledwie 2,7 m, co daje proporcje 1:11. Trzeba jednak przyznać, iż większość
z odkrytych łodzi jest o około metr szersza. Długość Skuldelev 2 wynosi ponad 29 m, a jego szerokość
3,76 m (proporcje ok. 1:9) zaś największy znany okręt wikiński, Roskilde 6, którego długość jest oceniana
na 36 lub 37 m, był szeroki na 3,7 m (proporcje 1:10). The longship from Haithabu Harbour [on-line:]
http://www.vikingeskibsmuseet.dk/en/the-sea-stallion-past-and-present/longships-magnified/the-archaeological-sources/the-longship-from-haithabu-harbour/ [15.12.2014]; Skuldelev 2 [on-line:] http://www.
vikingeskibsmuseet.dk/en/the-sea-stallion-past-and-present/longships-magnified/the-archaeologicalsources/skuldelev-2/ [15.12.2014]; Roskilde 6 [on-line:] http://www.vikingeskibsmuseet.dk/en/the-seastallion-past-and-present/longships-magnified/the-archaeological-sources/roskilde-6/ [15.12.2014]; Longest known Viking ship goes on display at British Museum [on-line:] http://www.historyextra.com/news/
longest-known-viking-ship-Roskilde-6-goes-display-exhibition-british-museum [15.12.2014].
Być może w przypadku największych okrętów wiosła były obsługiwane przez dwóch wioślarzy.
Por. K. Durham, Viking Longship, Oxford 2002, ss. 4, 35.
Wspaniała łódź z Gokstad, mierząca ponad 23 m i na ponad 5 m szeroka, bywa zaliczana do największych karvi – por. ibidem, ss. 15, 21‒24, 33‒34.
Por. Oddr Snorrason, op. cit., ss. 117‒118. W okręcie Roskilde 6 odległość między ławami wioślarskimi
wynosiła około 80 cm. Gdyby podobną wartość przyjąć dla Długiego Węża (zwykle wioślarze mieli
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robiąca duże wrażenie na wszystkich, którzy ją widzieli26. W tej samej sadze znajdują
się opisy także innych dużych okrętów, również zdobionych i o barwnych żaglach27.
Należy zaznaczyć, iż rzeczywiście odnaleziono łodzie wikingów, których burty były
malowane, a stewy zdobione.
Do bitwy pod Svoldr28 doszło w roku 100029. Stoczyła ją nieliczna30, acz wyposażona w sporych rozmiarów okręty, flota norweskiego króla Olafa Tryggvasona ze
znacznie liczebniejszą flotyllą koalicji złożonej z króla Danii Swena Widłobrodego,
króla Szwecji Olafa Skötkonunga oraz norweskiego jarla z Lade, Eryka Haakonssona. Siły koalicji zorganizowały zasadzkę na władcę Norwegii, wykorzystując fakt
udania się Olafa Tryggvasona do Jomsborga (Wolin). Postanowiono odciąć mu drogę
powrotną do własnego kraju.
Miejsce bitwy nie zostało ustalone, wiadomo jednak, że był to zachodni Bałtyk –
między Wolinem a Norwegią. Najprawdopodobniej do bitwy doszło w najwęższym
miejscu cieśniny Sund, między duńską Zelandią a szwedzką Skanią31. Flota koalicji,
podzielona na trzy ugrupowania, oczekiwała w ukryciu na okręt Olafa Tryggvasona.
Co ciekawe, zgodnie z przekazem sagi Oddra wodzowie nie ruszyli na łodzie króla
Norwegii jednocześnie, lecz najpierw rzucili losy, które miały wskazać pierwszego
atakującego – okazał się nim Swen.
Wojsko Norwegów, ujrzawszy wrogów, zdążyło jeszcze uszykować swoje okręty w rodzaj pływającej platformy. Największą jednostkę – okręt flagowy, Długiego

26
27
28
29
30

31

nieco więcej przestrzeni) to musiałby mierzyć on przynajmniej 45 metrów. Do tej pory nie znaleziono
aż tak długiej łodzi wikingów. Według innych przekazów – Heimskringli – Długi Wąż miał mieć
34 przedziały wioślarskie, czyli w sumie 68 wioseł, a do tego miał mieć burty tak samo wysokie jak
oceaniczne statki, co także czyniło go bardzo dużą jednostką – por. Snorri Sturlason, Heimskringla or
the Chronicle of the Kings of Norway, King Olaf Trygvason’s Saga, 95. Building of the ship Long Serpent
[on-line:] http://www.gutenberg.org/files/598/598-h/598-h.htm#link2H_4_0222 [17.12.2014].
Narrator sagi w rozdziale 67 opisuje wrogów Olafa czekających w zasadzce na okręt króla i obserwujących przepływające jednostki Norwegów – por. Oddr Snorrason, op. cit., ss. 137‒140.
Ibidem.
Nazywana także bitwą pod Svoldern.
Datacje podaje chociażby Ari Thorgilsson w Íslendingabók – Ari Thorgilsson, op. cit., 23.
Oddr Snorrason podaje, iż król Olaf Tryggvason dysponował w tej walce 11 własnymi okrętami. Pozostałe jednostki królewskie wraz z załogami udały się w drogę do Norwegii znacznie wcześniej niż ich władca
i nie mogły wziąć udziału w bitwie. Autor wspomina jednak, że królowi w drodze do Norwegii towarzyszyły także liczne jednostki jego słowiańskich sprzymierzeńców, chociaż nie ma w sadze wzmianek o tym,
aby nieduże okręty Słowian włączały się do walki – por. Oddr Snorrason, op. cit., ss. 136‒137.
W tej lokalizacji umieszcza miejsce bitwy m.in. Edmund Kosiarz – por. E. Kosiarz, Wojny na Bałtyku X‒XIX w., Gdańsk 1978, ss. 35‒37. Niektórzy jednak twierdzą, że bitwa mogła mieć miejsce
w okolicach Rugii, ujścia rzeki Grabow lub Göta. Zastanawiające, iż w samej sadze Svoldr figuruje
jako nazwa wyspy, zaś w jednym z przytaczanych wierszy uwierzytelniających – jako rzeka; por.
Oddr Snorrason, op. cit., ss. 134, 143. Szerzej na temat hipotez związanych z lokalizacją bitwy pod
Svoldr i towarzyszących jej okoliczności – por. J. Morawiec, Wolin w średniowiecznej tradycji skandynawskiej, Kraków 2010. Autor tej pozycji przychyla się do tezy o rozegraniu ostatniej bitwy Olafa
Tryggvasona w Øresundzie – por. J. Morawiec, Wolin w średniowiecznej tradycji skandynawskiej,
s. 367 [on-line:] http://www.sbc.org.pl/Content/7040/doktorat2772.pdf [18.06.2015].
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Węża – umieszczono w środku, po bokach przywiązano inne duże jednostki, Żurawia i Krótkiego Węża, do ich burt z kolei wiązano mniejsze łodzie. W związku z tym,
iż dziób Długiego Węża mocno wystawał poza linię wszystkich jednostek, walczący
na nim drużynnicy króla byli niezadowoleni z powodu większego narażenia na wrogi
ostrzał32. Wydaje się to dość kuriozalne, zważywszy na fakt, iż na dziobie mieli walczyć najlepsi wojownicy a do załogi flagowego okrętu wybierano tylko najtęższych
wojów, którzy nie byli ani za młodzi, ani za starzy: „żaden zniewieściały tchórz ani
nędzarz nie mógł wejść na pokład i właściwie nie mógł tego zrobić nikt, kto nie odznaczył się jakimś wybitnym czynem”33. Najsilniej bronionym miejscem na łodzi był
jednak nieco podniesiony pokład rufowy, zwany lyptingiem, na którym urzędował
sternik, będący jednocześnie dowódcą jednostki. W przypadku Długiego Węża był
nim oczywiście sam król Olaf.
O ile w przypadku walki lądowej typową formacją piechoty wczesnego średniowiecza był osławiony mur tarcz, o tyle na morzu zachowanie tego szyku nastręczało
wiele trudności34. Walczącym przeszkadzały ławy lub skrzynie wioślarskie, a takielunek nie ułatwiał sprawy, mimo iż przed bitwą składano maszt i reję między innymi po to, aby przypadkiem nie spadły na walczących. Prawdopodobnie bez zmian
pozostawała jednak reguła, według której najlepiej wyekwipowanych wojowników,
odzianych w pancerze i hełmy, umieszczano w pierwszej linii. Chociaż wzmianki
o zbrojach pojawiają się dość często w źródłach, to jednak znaleziono bardzo niewiele
uzbrojenia ochronnego z epoki wikingów35. Zasadniczo we wczesnym średniowieczu
noszono skórzane kaftany, kolczugi oraz hełmy. Pancerz kolczy skutecznie chroni
przed cięciem, nie zapewnia jednak dobrej obrony przed pchnięciem lub strzałami,
zwłaszcza w przypadku nienitowanych kółek. Hełmy wykonywano z kilku kawałków
blachy łączonych obręczami. Wyposażane bywały w okular chroniący górną część
twarzy. Pod koniec epoki wikingów w Europie upowszechniły się mocniejsze hełmy
stożkowe z nosalem, wykonywane często z jednego kawałka blachy. Na żelazne zbroje
nie każdy wojownik mógł sobie jednak pozwolić, za to wszyscy wykorzystywali zwykłe
drewniane okrągłe tarcze o średnicy poniżej metra, zaopatrzone w metalowe umbo.
Bitwa zaczynała się od intensywnego ostrzału z łuków i wymiany innego typu
pocisków: szczególnie oszczepów, a w przypadku walki na wodzie – również kamieni.
Skandynawowie używali powszechnie długich łuków prostych, wykonywanych z jednego kawałka drewna36. Dopiero po zbliżeniu się na odległość umożliwiającą walkę
wręcz przechodzono do użycia włóczni, mieczy, toporów i noży. Włócznie wikingów
32
33
34
35
36

Por. Oddr Snorrason, op. cit., s. 142.
Ibidem, s. 119.
Por. R. Chartrand, K. Durham, M. Harrison, I. Heath, The Vikings. Voyages of Discovery and Plunder, Oxford 2006, s. 94.
Szerzej o broni wikingów – por. m.in.: P. G., Foote, D. M. Wilson, Wikingowie, Warszawa 1975,
ss. 262‒271; I. Heath, The Vikings, London 1985.
Groty strzał, w przeciwieństwie do samych łuków, są częstym znaleziskiem w wikińskich grobach.
Groty były osadzane w brzechwach za pomocą trzpienia lub tulei.
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miały żeleźca zróżnicowanego kształtu i wielkości, wyposażone w tuleję do osadzania
na drzewcu z twardego drewna. Żeleźca były obosieczne, symetryczne, zwykle z wyraźną ością. Była to broń służąca do zadawania pchnięć. Jednosieczne noże wikingów, długie nieraz na pół metra, nazywane były saks. Noże były przydatne zwłaszcza
w walce w ścisku. Z kolei topory wikińskie przeważnie były niewielkich rozmiarów,
osadzone na niezbyt długim drewnianym stylisku. Można nimi było operować jednorącz. Była to broń tania, praktyczna i uniwersalna, gdyż mogła służyć także jako
narzędzie. Topory są bronią najsilniej kojarzoną z wikingami, jednak Skandynawowie owej epoki preferowali miecze. Głownie mieczy wikińskich były dość szerokie,
obosieczne i proste, wyposażone w zbrocze. Mierzyły wraz z jednoręczną rękojeścią,
nierzadko bogato zdobioną metalami szlachetnymi, około dziewięćdziesięciu centymetrów. Była to broń przede wszystkim sieczna. Miecz stanowił uzbrojenie kosztowne i wymagał dużych umiejętności od posługującego się nim szermierza. Bogatsi
wojowie, a do takich z pewnością należeli drużynnicy króla Norwegii, zwykle wybierali ten właśnie rodzaj oręża. Zgodnie z sagą Oddra król Olaf kazał swoim zbrojnym
dobyć mieczy szykując się do boju, a po dłuższych zmaganiach, niezadowolony z już
stępionych brzeszczotów, dozbrajał swoich przybocznych mieczami przechowywanymi w skrzyniach wioślarskich37. Sam Olaf Tryggvason miał podczas bitwy sprawnie
miotać oszczepami zarówno prawą, jak i lewą ręką, a co więcej – był w stanie łapać
pociski wroga i odrzucać je w jego stronę38.
Przygotowane do walki i związane razem okręty króla Norwegii najpierw miały zostać zaatakowane przez siły Duńczyków39 niosące sztandar króla Swena i dmące w rogi.
Norwegowie bronili się zaciekle i strzałami z Długiego Węża byli w stanie razić wrogów
usiłujących dokonać abordażu, sami jednakże znajdowali się pod ostrzałem pozostałych
wojowników koalicji. Duńczykom udało się oczyścić „z ludzi okręty położone najbardziej na zewnątrz” 40 ale ponieśli przy tym duże straty i wycofali się, aby odpocząć.
Norwegowie nie byli w tak komfortowej sytuacji, gdyż po wycofaniu się ludzi
Swena Widłobrodego do ataku przystąpiły siły króla Szwecji41. Część wojowników
Olafa Tryggvasona przeszła z mniejszych okrętów o znacznie uszczuplonych załogach
na większe jednostki umieszczone bardziej w centrum. Skrajne łodzie odcięto. Walka
była zaciekła, wielu wojowników po obu stronach straciło życie. Cały czas Długi
Wąż oraz pozostałe okręty króla Norwegii znajdowały się także w polu rażenia łuków
ludzi jarla Eryka. Po dłuższych zmaganiach zmęczone już wojska koalicji odstąpiły od
walki i udały się na pobliski ląd, aby się naradzić42.
W średniowieczu tego typu przerwy w walce nie należały do rzadkości przy zażartych,
dłużej trwających bitwach – relacja z bitwy w zatoce Hjörungavágr zawarta w Sadze o wi37
38
39
40
41
42

Por. Oddr Snorrason, op. cit., ss. 141, 150‒151.
Por. ibidem, ss. 113, 142, 148.
Ponoć w sile 60 okrętów – por. ibidem, s. 140.
Ibidem, ss. 143‒144.
Który również miał mieć 60 okrętów – por. ibidem, s. 144.
Por. ibidem, ss. 144‒145.
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kingach z Jom także o nich wspomina43. Według Oddra w przypadku Svoldr Olaf Tryggvason wykorzystał dany mu przez wroga czas na ratunek rannych poddanych. Rozkazał
mianowicie odwiązać Żurawia, którego załoga została już wybita, obsadzić go rannymi
oraz niezdolnymi do walki i pod wodzą Thorkila wycofać się temu okrętowi z pola bitwy,
co też uczyniono. Długi Wąż został sam z resztą wojowników zdolnych do boju44.
Jako trzeci do ataku mieli przystąpić ludzie jarla Eryka, tak więc Norwegowie
starli się z Norwegami. Co ciekawe, saga wspomina tutaj o nietypowym okręcie należącym do jarla z Lade. Otóż łódź Eryka, Járnbarðinn – Żelazny Dziób – miała
mieć okute metalem stewy, a do tego jej dziób miał być wyposażony w sterczące
metalowe kolce45. Załoga Żelaznego Dziobu rozpędziła wiosłami swoją jednostkę
i uderzyła nią w burtę królewskiego okrętu, co miało spowodować nieznaczne uszkodzenia zaatakowanej łodzi46. Znowu doszło do zaciętej walki wręcz, w której wciąż
wykorzystywano łuki i kamienie. Po pewnym czasie jarl Eryk wycofał się z walki, by
uzupełnić straty w ludziach, więc znowu nastąpiła krótka przerwa w bitwie47.
Koalicjanci po raz kolejny naradzali się na brzegu. Według Oddra za radą Thorkella Wysokiego mieli na jednej z łodzi wznieść konstrukcję przypominającą wieżę
oblężniczą, z której po podpłynięciu do Długiego Węża planowano zrzucić bele drewna, mające przechylić okręt Olafa na jedną z burt, umożliwiając atakującym wdarcie
się na pokład48. Długi Wąż bowiem, ze względu za swą wielkość, miał bardzo wysokie burty i chronił swoją załogę niczym twierdza. Wojska jarla Eryka oraz królów
Szwecji i Danii przystąpiły po raz kolejny do ataku i Długi Wąż został kompletnie
otoczony. Wtedy zrzucono przygotowane wcześniej bale, które spełniły swoją rolę,
przechylając okręt Olafa Tryggvasona. Walka była tak zażarta, że niektórzy wojownicy zapominali się i skakali z burt niczym na stałym lądzie, co kończyło się dla nich
utonięciem. Ostatecznie ludzie Eryka wdarli się na pokład Długiego Węża i zdobyli
śródokręcie, chociaż obrońcy trzymali się jeszcze na rufie oraz dziobie. Olaf Tryggvason i jego ludzie nie mieli jednak szans. Ostatni wojownicy króla Norwegii wraz
z nim samym wyskoczyli za burtę, jednak wkrótce ich wyłowiono. Olafa jednakże,
43
44
45
46

47
48

Por. Saga o wikingach z Jom, ss. 136, 138.
Por. Oddr Snorrason, op. cit., ss. 145‒146. O niczym takim nie wspomina Snorri w swojej wersji
relacji z tej bitwy – por. Snorri Sturlason, op. cit.
Eryk Haakonsson miał na nim brać udział także w bitwie pod Hjörungavágr. Do tej pory nie odnaleziono żadnego okrętu wikingów z takimi okuciami.
W średniowieczu, w przeciwieństwie do starożytności, nie stosowano taranowania jako podstawowej metody walki, a okręty nie były w ogóle wyposażane w tarany. W przypadku łodzi wikingów taranowanie
byłoby niebezpieczne dla samego atakującego ze względu na stosunkowo lekką konstrukcję okrętów.
Por. ibidem, ss. 147‒148.
Wiemy, że wikingowie znali i stosowali rozmaite machiny oblężnicze, w tym balisty i wieże. Wiemy
także, iż w średniowieczu potrafiono budować konstrukcje tego typu na statkach i okrętach oraz wykorzystywać je w przypadku oblężeń, tak więc relacja Oddra wcale nie musi mijać się z prawdą, chociaż
Snorri o takowej wieży nie wspomina. Więcej o średniowiecznych metodach walki na morzu – por. rozdział Naval Warfare [w:] M. Bennett, J. Bradbury, K. DeVries, I. Dickie, P. Jestice, Fighting Techniques
of the Medieval World AD 500 ~AD 1500. Equipment, Combat Skills, and Tactics, New York 2005.
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który na tym etapie bitwy był nie tylko zmęczony, ale i ranny, nie odnaleziono. Przypuszcza się, że utonął, pociągnięty na dno ciężarem pancerza, chociaż ponoć był tak
sprawny, że w bardziej pokojowych czasach zabawiał się nieraz skakaniem do wody
w kolczudze i zdejmowaniem jej z siebie pod wodą49. Autor sagi przychyla się do
opinii, że Olafowi udało się uciec z miejsca bitwy, a to za sprawą Wendów – Słowian,
którzy towarzyszyli wojskom króla Norwegii na niedużych jednostkach i przyglądali
się z oddali walce, chociaż sami nie wzięli udziału w bitwie50.
Mimo pewnych wątpliwych danych dotyczących liczebności floty lub wielkości
flagowego okrętu króla Norwegii Saga o Olafie Tryggvasonie wydaje się dość wiarygodna, jeśli chodzi o przedstawienie ogólnego obrazu bitwy morskiej w epoce wikingów. Możemy w niej znaleźć wiele elementów, które pojawiają się także w innych
relacjach o wczesnośredniowiecznych starciach. Na uwagę zasługuje wielokrotne
wspominanie o wymianie pocisków i szacunek względem sprawnych łuczników51
– łuk wciąż był bronią godną mężnego woja, a nie obiektem pogardy rycerstwa, jak
miało to miejsce w nieco późniejszych czasach. Rzucanie kamieniami we wrogów,
które może wydawać się prymitywne, było stosowane w średniowieczu powszechnie
także na innych akwenach (na przykład na Morzu Śródziemnym). Było to praktyczne i tanie rozwiązanie, biorąc pod uwagę nikłe możliwości odzyskania wykorzystanych w walce pocisków52. Inną powszechną metodą walki morskiej, w sadze Oddra
akurat nie wspominaną, były brandery, czyli statki lub okręty załadowane materiałami łatwopalnymi, które starano się wypuścić na wrogą flotę w celu jej podpalenia lub
zdezorganizowania. Teoretycznie istniała jeszcze możliwość złamania wioseł wrogiej
jednostki kadłubem własnego okrętu, co pozbawiłoby przeciwników możliwości manewru, ale nie wydaje się, aby w epoce wikingów stosowano celowo takie rozwiązanie. Nie zawsze też dochodziło do wiązania łodzi przed walką53.
Warto pamiętać, że po dziś dzień bitwy morskie są nader krwawe i zwykle łączą
się z większymi stratami w ludziach niż starcia lądowe. Walczący na morzu mają
znacznie mniejsze możliwości ucieczki lub wycofania się z walki, poza tym istnieje tutaj także oczywista groźba utonięcia, nie wspominając o groźnych zjawiskach
hydrometeorologicznych. Jednak w czasach poprzedzających wynalezienie artylerii,
która absolutnie zrewolucjonizowała starcia morskie, sama bitwa na wodzie sprowadzała się w dużej mierze do przekształcenia jednostek pływających w rodzaj platformy do prowadzenia ostrzału przeciwnika oraz, po dostatecznym zbliżeniu się do
wroga, starcia wręcz dla wojowników stosujących analogiczne do lądowych metody
49
50
51

52
53

Por. Oddr Snorrason, op. cit., s. 113.
Por. ibidem, ss. 149‒156, 159.
Zwłaszcza jednego z drużynników Olafa Tryggvasona – Einara Þambarskelfira. U Snorriego
Sturlusona także sam król poza miotaniem oszczepami strzelał podczas bitwy z łuku – por. Snorri
Sturlason, op. cit., 119. Olaf gives his men sharp swords.
Por. P. Line, The Vikings and Their Enemies. Warfare in Northern Europe, 750‒1100, Barnsley 2014,
s. 140.
Por. I. Heath, op. cit., s. 31.
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walki i identyczną broń. Chodziło przede wszystkim o dokonanie abordażu wrogiego
okrętu i bezpośrednią eliminację jego załogi. I właśnie tak, według źródeł historycznych, ostatecznie wyglądała bitwa pod Svoldr – jedno z najsławniejszych morskich
starć epoki wikingów.
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Summary
The Viking sea warfare in the light of the „Saga
of Óláf Tryggvason”
The article concentrates on the issue of a Viking sea battle as it is presented in
the Óláfs saga Tryggvasonar written by a monk Oddr Snorrason. The author explains
who the Vikings were, what is called ‘saga’, and how their authors lend versimilitude
to the described actions. The main part of the text constitutes a short presentation
of the Viking’s arms, armor and ships; it also provides a description of the Battle of
Svoldr (1000 AD) given by Oddr Snorrason.

Marek Lesiuk

Dlaczego na Zachodzie nie było husarii
– czyli kawaleria jako formacja
uderzeniowa w sztuce wojennej
zachodniej Europy XV–XVII wieku.
Rozważania na temat roli
i potencjału bojowego wojsk konnych
w epoce piki i prochu

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Epoki renesansu i baroku uważa się częstokroć za zmierzch epoki kawalerii, przynajmniej na większości obszaru zachodniochrześcijańskiego kręgu kulturowego i reprezentowanej przezeń sztuki wojennej. Ta, zdominowana u progu wieków średnich
przez barbarzyńskich jeźdźców oraz ich rzymskich, a potem bizantyjskich odpowiedników, cały ten czas stała pod znakiem supremacji pancernej jazdy, rycerzy i ich pocztów po to, by – wraz z rozwojem broni miotającej oraz palnej, długiej broni drzewcowej oraz przemian jakościowych i organizacyjnych w szeregach występujących na
polach bitew kombatantów – na powrót oddać prymat zwartym oddziałom piechoty.
Lżejsze formacje konne były i pozostały częścią europejskich armii na długie stulecia
– ulegając faktycznej likwidacji, to jest zastępując zwierzęta pojazdami pancernymi,
dopiero w epoce wojen światowych (w takiej zresztą formie, niekiedy wciąż formalnie jako kawaleria, istnieją do dziś)1. Stracić miały jednak definitywnie rolę oddziałów uderzeniowych, decydujących o powodzeniu działań czy sukcesie w bitwie, stając
się formacją rozpoznawczą, aprowizacyjną i osłonową, słowem: pomocniczą. Taki
jest przynajmniej obraz potoczny.
Czy słusznie?
Całkiem bezpodstawna ta opinia z pewnością nie jest. Faktycznie, na przełomie
szeroko rozumianych epok średniowiecza i odrodzenia (i z symptomami wyraźnie
się rysującymi już wcześniej) doszło do wyraźnego przewartościowania w potencjale
bojowym formacji występujących na ówczesnym polu bitwy na korzyść piechoty,
1

Nie licząc tutaj naturalnie reprezentacyjnych oddziałów jeźdźców, istniejących w wielu armiach
i występujących w tradycyjnych mundurach i uzbrojeniu, gdyż te, co oczywiste, nie odgrywają już
dziś żadnej roli taktycznej.
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a niekorzyść jazdy. Jak zawsze jednak rodzi się pytanie o to, czy na pewno i do końca,
oraz, jakżeby inaczej, jeśli tak, to dlaczego.
Należy przy tym od razu zaznaczyć, że nie jest zamierzeniem autora popełnianie utworu publicystycznego na obronę honoru piechoty, konnicy bądź artylerii ani
udowadnianie wyższości którejkolwiek z tych formacji. Pracy przyświeca jej natomiast intencja kompleksowego przyjrzenia się czynnikom ówczesnego pola walki
i zastanowienia się, na ile opinia o niżej wartości wczesnonowożytnej kawalerii bierze
się z faktycznego stanu rzeczy, a na ile z możliwych błędów w jego ocenie oraz uproszczeń obecnych w popularnym wyobrażeniu tematu.
Co do zasady przyjmuje się, że wartość bojowa konnicy na Zachodzie została
w XVI wieku zdeklasowana przez wartość piechoty. Nawet jeśli było tak nie wszędzie i nie zawsze (i niekoniecznie w sensie technicznym), to przynajmniej działo się
tak w założeniach dowódców, w myśleniu samych żołnierzy oraz pod względem ról
przydzielanych poszczególnym formacjom. Wiadomo też, że gdzie indziej w Europie
– w sztuce wojennej Rzeczypospolitej lub Porty Ottomańskiej (by nie wspomnieć
o bardziej egzotycznych miejscach w rodzaju Persji czy Imperium Wielkich Mogołów2), sprawy przedstawiały się dokładnie odwrotnie: kawaleria wciąż była jądrem armii, wykonującym gros zadań bojowych, wliczając te najważniejsze i najtrudniejsze3.
Piechota zaś, artyleria i inne służby postrzegane były jako pomoc dla kawalerii i jej
uzupełnienie. Na dodatek były to armie w pełni zdolne walczyć (i zwyciężać) również
z zachodnim przeciwnikiem, dysponujące uzbrojeniem, taktyką i organizacją, które
w reszcie Europy doprowadzić miały właśnie do odebrania jezdnym dominującej
roli. Co więcej, konni dominowali w nich nie przez brak wspomnianych atutów, lecz
razem z ich uwzględnieniem i wykorzystaniem. Innymi słowy, następowało dokładne
odwrócenie taktycznych ról – przy innych niż na Zachodzie warunkach terenowych
i innych czynnikach socjoekonomicznych, lecz przy tym samym lub podobnym poziomie technologicznym, z grubsza porównywalnym poziomie organizacyjnym, oraz
znajomości (przynajmniej niekiedy) odmiennych sposobów wojowania, właściwych
dla konkurencyjnego modelu.
Ewidentne jest zatem również, że przewartościowanie w stosunkach militarnych
między rodzajami wojsk, jakie zaszło w zachodniej Europie, wcale nie było jedyną możliwą drogą rozwoju wojskowości. Owszem, tak właśnie się stało, ale pytanie
brzmi – dlaczego, i co z wyjątkami od reguły (które, jak to bywa, zdarzają się i tu)?
Nie chodzi przy tym o to, czy rozwój zachodniej wojskowości potoczył się „słusznie”, czy też nie. Skoro bowiem kanony i sztuka wojny, jakie praktykowano w świecie
zachodnio-chrześcijańskim, sprawdzały się – będąc skutecznie stosowanymi w praktyce w konfliktach europejskich, i pozwalając nawet prowadzić pozaeuropejską
2
3

Krainy te nie wchodzą w zakres niniejszych rozważań z uwagi na zupełną odmienność uwarunkowań militarnych, jak również inny (tj. niższy) poziom rozwoju technologicznego.
Por. L. Podhorodecki, Chocim 1621, Warszawa 2008, ss. 34‒37; J. Wojtasik, Podhajce 1698, Warszawa 1990, ss. 45‒47,
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ekspansję, właśnie między innymi dzięki militarnej przewadze nad konkurentami
z innych kontynentów – to znaczy, że droga ta była słuszna. Pytanie brzmi za to,
czy Europa aby na pewno wykorzystała dostępny potencjał – to jest czy osiągnięto właściwy dla swoich czasów szczyt rozwoju militarnego, możliwego aktualnie do
osiągnięcia, czy też nie zaniedbano – skupiając się na pikach, muszkietach i działach
– rozwoju konnicy jako broni.
Kwestią wartą rozważenia jest też zagadnienie, czy do rewolucji na polach bitew
doszło w wyniku upadku bądź wzrostu jednej z formacji – to jest czy to tylko piechota i artyleria zwiększyły potencjał bojowy, czy to kawaleria zatraciła swój, czy też
może ani to, ani to i zaważyła raczej kwestia skuteczniejszych sposobów walki piechurów? Jaki był w tym wszystkim udział czynników niemilitarnych, jak na przykład
ewolucji warunków społecznych czy też kwestii gospodarczych.
Barok, a w dużym stopniu także i renesans, uważa się za epoki rajtarów. Dawna
jazda rycerska oddać miała swą zasadniczą rolę w boju piechurom, w jej miejsce natomiast – ukształtowała się nowa formacja konnych, realizujących te zadania i funkcje,
których infanteria i tabor artyleryjski nie były w stanie. Charakter, specyfika oraz obraz rajtarii ewoluował przez długi czas, a sama formacja nie daje się zamknąć wyłącznie w pojęciu jazdy pomocniczej. Nazwa zresztą tego typu oddziałów jest pojęciem
częstokroć wieloznacznym i określa się nią bardzo się od siebie różniące korpusy. Zanim jednak rajtarzy zadomowili się w obozach i szeregach renesansowych (początkowo) armii, armie owe musiały przejść zasadnicze przeobrażenia związane z ekspansją
ręcznej broni palnej. Tymczasem pod koniec średniowiecza wojska europejskie miały
na stanie przede wszystkim ciężkozbrojną kawalerię feudalną, która w przypadku
większości z nich przedstawiała zasadniczą część wartości bojowej armii4.
Dodatkowo jeśli mowa o późnym średniowieczu, to oddziały rycerskie feudalnymi pozostawały głównie z nazwy, bowiem przeważnie były to jednostki najemne
(bądź też rycerze-goście5); rzadkością było już w tym czasie powoływanie pod broń
obowiązanych do służby lenników. Oczywiście, bywały różne formy organizacji –
francuskie Kompanie Ordonansowe stanowiły jednostki królewskie, we Włoszech
przeważały wojska należące do kondotierów, w Anglii i Szkocji prócz formacji milicyjnych występowały powszechnie wojska kontraktowe, w Rzeszy przeważali drobniejsi najemnicy, na Węgrzech czy w Polsce coraz powszechniej stosowano także
formułę oddziałów zaciężnych. Również w tych ostatnich krajach częstsze niż gdzie
4

5

Wyjątkami od tej zasady były np. Anglia, gdzie rycerze służyli na piechotę, a taktyka nastawiona
była na wykorzystanie łuczników, Litwa, posiadająca dużo lżejszą konnicę feudalną niż pancerne
rycerstwo, czy Hiszpania, gdzie wielka część kombatantów przedstawiała standard lekkokonnych.
Por. R. Jarymowicz, Dzieje kawalerii, Warszawa, 2010, ss. 85‒86; C. Johnson, Lanza Gineta: Spanish Light Cavalry of the Early Italian Wars [on-line:] http://xenophongroup.com/EMW/article001.
htm [09.09.2014.
Którzy to rycerze-goście nie otrzymywali żołdu, lecz podarki, bowiem dla prawdziwego rycerza
służba za pieniądze stanowiła ujmę – por. W. L. Urban, Średniowieczni najemnicy, Warszawa 2008,
s. 161.
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indziej było zwoływanie pospolitego ruszenia, podczas gdy na przykład we Włoszech
było to incydentalne. Chorągwie rycerskie zorganizowane były rzecz jasna w oparciu o poczty rycerzy, potrafiące liczyć od dwóch czy trzech do kilkunastu zbrojnych
– sami rycerze stanowili przy tym mniejszość oddziału, prócz nich byli także ich
giermkowie oraz różnej specjalności zbrojni słudzy (a także czeladź i inni niebojowi).
Ci pierwsi stawali do walki w ciężkich pancerzach (to jest zbrojach płytowych) i na
takich też koniach, niekiedy też opancerzonych; reszta wyekwipowana była znacznie
lżej6. W sensie taktycznym były to oddziały kopijnicze, choć kopii używali sami rycerze oraz czasem giermkowie7, reszta walczyła bądź lżejszymi lancami, bądź częściej
jako konni strzelcy8. Główną formą ich walki była oczywiście przełamująca szarża na
białą broń; do działań nieregularnych i osłonowych wystawiano oddziały z większym
udziałem strzelców, a czasem także tak zwane chorągwie gończe, złożone tylko z nich.
Podstawową taktyką kawalerii rycerskiej był atak w szyku en haye, czyli w płot9.
W pierwszej linii, na odległość kopii, stawali w nim rycerze, w drugim szeregu giermkowie, z tyłu zaś, gęściej, zbrojni słudzy i strzelcy. Atak miał formę starcia czołowego,
w oparciu o impet ciężkozbrojnych, ze wsparciem w postaci ostrzału nawiją (czyli
ponad głowami pierwszych linii). Regułą w bitwach były wielokrotne szarże, niekiedy połączone z przerwami na odpoczynek oraz wzajemnym ostrzeliwaniem się.
Szyk ten był dobrze dostosowany do struktury oddziałów feudalnych, nie wymagał
dobrego wyszkolenia zespołowego, pozwalał też na szybkie tempo ataku, prócz tego
miał jednak także wady, jak płytkość linii, niewielką elastyczność szyku oraz chaotyczność prowadzonej w takim stylu, trudnej do kontrolowania walki. Alternatywą
były formacje klina bądź też kolumn10. W przypadku pierwszego szyku, konnych
grupowano w jeden bądź kilka oddziałów, z kopijnikami na przedzie i w ostrzu klina,
lżej zbrojnymi za nimi i po bokach, oraz strzelcami w środku i z tyłu ugrupowania.
Kliny takie miały olbrzymią siłę przełamującą i łatwo druzgotały szyki, były też zarazem wybitne w manewrowaniu i wrażliwe na ataki z boków lub tyłu. Wymagały
ponadto dobrego zgrania zespołowego, koordynacji, a także zdyscyplinowania kombatantów. W drugim przypadku poszczególne roty ustawiały się jako osobne, zwarte
oddziały, w linii z innymi uszykowanymi tak chorągwiami, z zachowaniem przerw
taktycznych. Atak kolumnami miał, w porównaniu z klinem, również spory (choć
nieco mniejszy) impet, był także bardziej uniwersalny, elastyczny i dostosowany do
różnych pól bitew. W tym szyku zachodziła także konieczność ponawiania szarż,
6
7

8
9

10

Tj. w kolczugi, karaceny bądź elementy osłon płytowych.
Symbol rycerstwa, miecze, jak też inną broń sieczną oraz gamę broni dodatkowej (w rodzaju toporów, nadziaków, buzdyganów i innej broni obuchowej), przynajmniej w bitwach traktowano jako
broń drugoliniową.
Powszechnie używając kawaleryjskich wersji kusz, jedynie niekiedy łuków.
Nazywany tak z powodu widoku, jaki przedstawiał – luźno stojący pancerni rycerze z pierwszego
szeregu przypominać mieli sztachety w płocie na tle dużo gęstszych szeregów giermków i pocztowych z tyłu. Por. A. Michałek, Wyprawy krzyżowe: Husyci, Warszawa 2004, s. 210.
Por. ibidem, s. 210.
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wobec czego atakowano naraz jedynie częścią sił, pozostałe zachowując w rezerwie
i wprowadzając do walki lukami w szyku pierwszej linii, umożliwiając rotację sił
zaangażowanych w walkę.
Jazda pancerna w tej formule zdobyła sobie dominującą pozycje w wojnie średniowiecznej, choć nie była to dominacja całkowita. Zasadniczym założeniem bojowym było doprowadzenie do zdruzgotania szeregów wroga poprzez uderzenie armii,
przede wszystkim siłą rycerstwa – co było zresztą najzupełniej logiczne, biorąc pod
uwagę jego największą siłę przełamującą. Piechota, ustawiana najczęściej z tyłu bądź
w przerwach między szykiem konnych, za zadanie miała postępować za jezdnymi
i wspierać ich w walce, zapewniać oparcie do wyprowadzania szarż, oraz, a może
przede wszystkim, prowadzić ostrzał przeciwnika. Co istotne, choć w wiekach średnich starano się skoordynować działania rycerstwa z lekkokonnymi, zastępami pieszymi czy nawet gdzieniegdzie pojawiającą się artylerią mechaniczną11, udawało się
to jednak niemal wyłącznie wtedy, gdy do czynienia miano z wojskami w jakiś sposób profesjonalnymi – najemnikami, kontyngentami feudalnymi zaangażowanymi
w nieustanne walki et cetera. Generalnie przez całą epokę słabą stroną większości
armii była współpraca pomiędzy wchodzącymi w jej skład elementami. Już jednak
wtedy pojawiły się wyjątki od tej zasady i sposoby na przeciwstawienie się przewadze
konnych – angielscy łucznicy, husyckie zbrojne tabory czy flamandzkie, szkockie,
szwajcarskie i inne falangi pikinierów potrafiły oprzeć się rycerskiej szarży. Zastosowano do tego celu środki w sumie uniwersalne na przestrzeni dziejów – to jest.
długie piki bądź odpowiednio gęsty ostrzał – wraz z odpowiednią taktyką ich wykorzystania12. Co ciekawe, supremacja mieszanych oddziałów nowożytnej piechoty
łączy się chronologicznie z powszechną proliferacją skutecznej ręcznej broni palnej
(arkebuzów) oraz lżejszych dział na lawetach kołowych, możliwych do użytku w polu
– można więc wysunąć wniosek, że właśnie to, podobnie jak masowe użycie długich
pik w miejsce włóczni, przyczyniło się do powstrzymania siły szarż ciężkozbrojnych.
Tymczasem jednak w średniowieczu dobrzy wojownicy piesi dokonywali tego samego, używając krótszych nieco pik oraz kusz i łuków miast broni palnej. To ostatnie
nie dziwi tym bardziej, że techniczne parametry bełtu z kuszy jeszcze długo przewyższały osiągi kuli z arkebuza czy nawet muszkietu. Renesans przyniósł nowe taktyki
piechurów – ustawione schodkowato kolumny Szwajcarów Hiszpanie twórczo przekształcili w colunelas, a potem w tercios, Niemcy zaś w Haufen, zasadniczo jednak nie
11

12

Tj. trebusze, balisty, onagry, etc. Machiny te, rzecz jasna, zastosowanie miały głównie podczas oblężeń, jedynie niekiedy wyprowadzano w pole lżejsze okazy balist czy kusz wałowych. Miały one
osiągi (zasięg, siłę rażenia) nieosiągalne dla indywidualnych wojowników, jednak z uwagi na swą
incydentalną i sporadyczną obecność w działaniach polowych (uwarunkowaną przede wszystkim
kosztami, w pewnej mierze też trudnościami transportowymi), nie odgrywały istotnej roli w taktyce
walki w polu (za wyjątek można tu uznać Cesarstwo Bizantyjskie), jakkolwiek kiedy już się pojawiały, ich obecność potrafiła wywierać bardzo istotny efekt (szczególnie psychologiczny) tak na wroga,
jak i na własne szeregi. Por. J. Kinard, Artillery: An Illustrated History of Its Impact, Santa Barbara
2007, ss. 2‒31.
B. T. Carey, Wojny Średniowiecznego Świata. Techniki Walki, Warszawa 2008, s. 201-254.
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można powiedzieć, żeby pojawiły się zupełnie nowe sposoby wojowania; rozwijano
jedynie średniowieczne (i antyczne) taktyki walki włócznią i piką. Z drugiej zaś strony ciężkozbrojni kopijnicy w epoce wojen włoskich, wojen religijnych we Francji
czy w Niemczech teoretycznie nie byli w stanie rozbić uszykowanych w masywne
czworoboki piechurów – szczególnie stojących za przeszkodami terenowymi bądź
dysponujących umocnieniami polowymi – lecz przecież rycerze średniowieczni też
nie byli do tego zdolni. Z kolei oddziały piechoty przyłapane w otwartym polu,
zwłaszcza nieuszykowane i nieprzygotowane zawczasu do odparcia szarży, pancerna
jazda w XVI wieku rozbijała równie łatwo, jak kilka stuleci wcześniej.
Wydaje się wobec tego, że znacznie ważniejszym czynnikiem niż sama broń palna
stała się kwestia jakościowo-organizacyjna – upowszechnienie formuły w dużej mierze profesjonalnych oddziałów najemnych, w miejsce pospolitego ruszenia czy milicji, pozwoliło wręcz rewolucyjnie podnieść poziom wyszkolenia (przede wszystkim
zbiorowego) przeciętnego piechura. Nie znaczy to oczywiście, że w średniowieczu
zawodowi piechurzy nie bywali liczni – mimo tego w zdecydowanej większości to
jednak nie oni stanowili zasadniczą masę szeregów. I właśnie to miało się w kolejnej
epoce zmienić. Kopijnicy natomiast – nie wszędzie co prawda, bo w Polsce czy na
Węgrzech wypracowywano i uczono się nowej taktyki, podobnej do tej, którą stosować będzie potem husaria – wciąż stawali en haye, w luźnym i płytkim ordynku,
i z kopiami krótszymi niż piki piechurów.
Tymczasem jednak zapotrzebowanie na kawalerię nie malało – do zadań zwiadowczych, osłonowych, aprowizacji i dalekich rajdów potrzebni byli konni, i to, wobec
stopniowo rosnących w stosunku do średniowiecza rozmiarów armii, w proporcjonalnie większych liczbach. Wobec zmniejszającej się liczby i niedostosowania do tego
typu działań ze strony jeźdźców pancernych, na placu boju pozostawała lekka jazda,
której i liczba, i znaczenie znacząco się teraz zwiększały. Konne formacje inne niż
jazda rycerska w armiach europejskich cały czas występowały, niekiedy wcale licznie, lecz pozostawały w cieniu rycerzy. W całej południowej i centralnej Europie
powszechnym było wykorzystanie lekkokonnych z Bałkanów i Węgier. Ci pierwsi,
spopularyzowani przez służbę w armii weneckiej, zwani byli Stradiotami13. Wykształcili się prawdopodobnie z bałkańskiej jazdy feudalnej, poddanej wpływom bizantyjskim i osmańskim. Z kolei węgierscy i serbscy racowie i husarze14 najmowani byli
(najczęściej przez Habsburgów, acz nie tylko) do wojen na terenach Cesarstwa. Na
Półwyspie Iberyjskim, na skutek doświadczeń rekonkwisty, wykształciły się oddziały
Hidalgos i Caballeros, formalnie złożone z feudalnego rycerstwa, ale walczące na sposób lekkokonnych. W całej natomiast zachodniej Europie obecni byli wspominani
już uprzednio lekkozbrojni wchodzący w skład pocztów, konni kusznicy i łucznicy,
13
14

Uważani byli za Albańczyków, ale wywodzili się z różnych ludów bałkańskich. W krajach habsburskich ten typ jazdy zwano niekiedy Kroatami, gdzie indziej w Niemczech Bośniakami, etc.
Naturalnie będący wówczas jazdą (stosunkowo) lekką, z późniejsza polską, ciężką husarią łączyły ja
głównie elementy taktyki. Por. R. Sikora, Husaria – jak walczono [on-line:] http://www.husaria.jest.
pl/taktyka.html [12.09.2014].
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co lżej zbrojni giermkowie, coutilierzy (czyli nożownicy) czy oszczepnicy. Jak było
to nadmienione, a wbrew nazwie, tak strzelcom, jak i nożownikom zdarzało im się
walczyć bronią drzewcową, tyle że naturalnie w lżejszym i skromniejszym wariancie.
Co do zasady formacje te, pomimo różnic pochodzenia, stylu, czy organizacji,
stanowiły oddziały lansjerów, różnych odmian włóczni czy lekkich kopii oraz broni
siecznej używając jako głównej broni. Niektórzy – stradioci – nie używali pancerzy15,
inni – hidalgowie czy szczególnie węgierscy husarze – nosili różnych rodzajów kolczugi czy fragmentaryczne płyt. Ich sposób walki sporo różnił się od rycerskiego: ogólną
zasadą było, iż stawano w zwartych, głębokich na parę szeregów ławach (szczegóły
różniły się w zależności od miejsca i formacji), szarże prowadzono szybsze i krótsze,
po których następowały odskoki. Przede wszystkim natomiast oddziały et specjalizowały się w szybkich rajdach, potyczkach, drobnych starciach i walkach podjazdowych. Na Węgrzech istniały także oddziały wzorowane na lekkokonnych tureckich
i koczowniczych, czy nawet rekrutowane spośród rodowitych koczowników znad
Morza Czarnego, Kumanów, Pieczyngów, etc – którzy orężem, a częściowo także
i strojem, ekwipowali się na modłę wschodnią, konnych łuczników rodem ze stepów.
Jeszcze inna hiszpańska formacja, jinetes, swą charakterystyką i obrazem odpowiadała
w istocie hidalgom, z podstawowym wyjątkiem w postaci walki na odległość za pomocą oszczepów. Ich z kolei taktyka – falowe ataki szeregami, połączone z miotaniem
oszczepów i rotacją – stanowić miała pierwowzór późniejszej taktyki rajtarów.
Wszystkie te – czy to lokalne, czy też szeroko znane i rozpowszechnione – typy
wojsk łączył styl działalności, od ciężkiej jazdy różnił też ich również rodzaj dosiadanych koni – miast wielkich, dość ciężkich i bardzo silnych ogierów bojowych używali
tańszych, mniejszych i prymitywniejszych, lecz znacznie wytrzymalszych i śmiglejszych. Z początkiem zaś ery piki i muszkietu różnice w istocie taktyki ich walki poczęły
się nieco zacierać. A działo się tak za sprawą uzbrojenia konnych w broń prochową.
Zasadniczy zrąb jeźdźców począł przyjmować ją na swoje wyposażenie – najpierw
petrone, niewielkie ręczne działka opierane przy strzale o łęk siodła, następnie zaś
jednoręczny arkebuz, zwany pistala – około połowy XVI wieku. Formacje użytkujące
ją jako broń główną występowały już od wczesnych lat tego stulecia, najwcześniej
w Niemczech, w których konni, także i ci pancerni – a częstokroć lżej zbrojni od
włoskich czy francuskich odpowiedników – potrzebowali antidotum na przewagę
przeciwnika w szarży. Broń owa ustępowała co prawda dramatycznie pod względem
osiągów pełnowymiarowym arkebuzom używanym przez piechurów (o muszkietach,
początkowo zaliczanych do lekkiej artylerii, nawet nie wspominając), lecz i tak dawała możliwość walki z ciężką kawalerią na dystans dłuższy niż zasięg jej kopii, niwelując tym samym jej przewagę w sile uderzeniowej. Umożliwiała ona także względnie
skuteczną walkę z uszykowanymi pikinierami spoza zasięgu ich pik, nie wykluczając
zarazem możliwości szybkich uderzeń na białą broń przy użyciu mieczy (rapierów,
15

Z wyjątkiem co najwyżej przeszywanic czy skórzanych tołubów.
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pałaszy et cetera), na strzelców pozbawionych osłony pikinierów lub też na zdezorganizowane czworoboki piechoty czy odsłonięte baterie dział16.
Powstała wobec tego nowa formacja, rajtarzy17, której wyróżnikiem i orężem były
rzeczone pistala – pistolety. Czy było to faktycznie jej główne uzbrojenie, czy jednak
pozostawało ono na równi z bronią sieczną, pozostaje kwestią do dyskusji, z pewnością natomiast właśnie ta broń była głównym elementem odróżniającym kawalerię
wczesnonowożytną od średniowiecznej. Pojęciem rajtarów określa się często ogół
jeźdźców, jacy występowali w szeregach ówczesnych armii, a różnili się wizualnie
i taktycznie od konnych wojowników, to jest walczyli bez broni drzewcowej oraz
pełnego garnituru zbroi płytowej, stanowiąc relatywnie manewrową jazdę operującą
bronią sieczną i palną, w której to formie konnica miała z niewielkimi zmianami
egzystować aż do końca jej bojowej historii. W pojęciu ściślejszym jednak rajtarzy
byli tylko jedną z istniejących formacji kawalerii wpisujących się w powyższą charakterystykę, jakkolwiek powszechnie występującą.
Z kolei dawni konni strzelcy zastępowali kawaleryjskie kusze oraz łuki odmianami lekkiego, kawaleryjskiego arkebuza (będącego jednak bronią długą, dwuręczną),
stając się... arkebuzerami, tyle że konnymi. Byli tak nazywani nawet wtedy, kiedy
arkebuzy przestały być główną bronią tak pieszych – zastąpione przez lżejsze odmiany
muszkietu – jak i konnych, którzy w roli długiej broni palnej poczęli stosować nowocześniejsze karabiny18. Wykształciły się także – z piechoty, lecz dokonującej konnych przemarszów, co w miarę warunków i możliwości praktykowano w wiekach
średnich – oddziały dragonii. Była to formacja pośrednia: składała się początkowo
z włóczników i ze strzelców (następnie zaś coraz wyraźniej jedynie z tych drugich,
którzy okazywali się w tej roli znacznie praktyczniejsi), mogących walczyć tak konno, jak i pieszo – przy czym, z uwagi na skuteczność ostrzału, preferowano to drugie – przemieszczająca się natomiast na wierzchowcach. Dalszy rozwój tej formacji
doprowadził do wykształcenia się w XVIII wieku formacji stricte kawaleryjskiej, zachowującej jednak w dalszym ciągu długie strzelby, zbliżone bardziej do broni piechoty niż konnicy. Trzeba zauważyć, że prócz wyspecjalizowanych formacji konnych
strzelców, długiej broni palnej używali również i inni konni – z reguły im pełniej
zbrojni, tym cięższej (i dłuższej). Zasada ta odnosiła się zresztą nie tylko do kawaleryjskich arkebuzów: w powszechnym użyciu rajtarów były pistolety typu puffer, lecz
co ciężej zbrojni używali także długich i ciężkich półhaków, a potem i bandoletów19.
Jeśli chodzi natomiast o drugi element uzbrojenia, broń białą, to z mieczami począt16
17
18

19

Por. R. Jarymowicz, op. cit., s. 92.
Od niem. Reuter, czyli po prostu ‘jeździec’.
Karabin – chodzi tu oczywiście o skróconą formę muszkietu, nie zaś karabin w rozumieniu dzisiejszym. Podobnie jak kawaleryjskie arkebuzy, broń ta wyróżniała się tzw. antabą – prętem metalu przytwierdzonym do łoża broni, na którym umocowany był swobodnie poruszający się w górę
i w dół pierścień. Do tego pierścienia mocowano pasy nośne broni, przewieszane przez ramię jeźdźca, dzięki czemu mógł on mieć do niej fizyczny dostęp zarówno od strony kolby (do strzelania), jak
i lufy (do ładowania), nie musząc w tym celu cały czas podtrzymywać jej ręką.
Tj. broń o rozmiarach pośrednich pomiędzy ciężkimi pistoletami, a kawaleryjskimi arkebuzami.
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kowo współistniały, potem zaś zastąpiły je liczne odmiany rapierów (często niemal
tożsamych z mieczami, od broni średniowiecznej różniących się głównie wizualnie),
a także różne modele pałaszy, szpad walońskich czy broni specjalistycznej (na przykład koncerzy). Zaobserwować można tendencję do postępującej redukcji ciężaru
i masywności broni. Aż do XVIII wieku na Zachodzie dominowały klingi proste;
dopiero potem szerzej rozpowszechniły się szable, acz i to przeważnie w uzbrojeniu
lekkokonnych, podczas gdy wielu innych pozostało przy pałaszach.
Pierwsi niemieccy rajtarzy występowali w zbrojach, i to relatywnie dość okrywających (to jest wzoru trzy czwarte), co czyniło z nich formację ciężko- lub przynajmniej
średniozbrojną. Jeźdźców takich już w połowie XVI wieku poczęto nazywać kirasjerami. Mianem tym zresztą określano ogół ciężkozbrojnych na Zachodzie, to jest
ciężkich rajtarów, takich arkebuzerów et cetera, o ile oczywiście uzbrojeni byli także
według tego wzorca. Arkebuzerzy natomiast stanowili z reguły jazdę średniozbrojna,
lżejszą niż kirasjerzy, ale nie radykalnie. Rajtarię przyjęło się uważać ją za jazdę lekką,
choć rozumienie tej lekkozbrojności, jak i w ogóle zawartość pojęciowa nazwy tej
formacji różniły się w zależności od miejsca. Zasadniczo występowali oni w jedynie w skórzanych koletach, płaszczach i kapeluszach zamiast stalowych kirysów, hełmów, karwaszy i tym pdoobnych, ale standard ten zdecydowanie powszechniejszy był
w XVII wieku, szczególnie w przypadku Niemców i Szwedów (choć również i w tych
nacjach noszono niekiedy pancerze). Za to, dla przykładu, hugenoccy rajtarzy ery francuskich wojen religijnych byli ciężej opancerzeni niż konni strzelcy20; podobnie było
w przypadku rajtarów w krajach habsburskich – mimo iż formalnie lekkozbrojni, nosili
kirysy i hełmy, czyniące z nich raczej arkebuzerów. W Rzeczypospolitej Obojga Narodów natomiast funkcjonowały dwa rodzaje konnych cudzoziemskiego autoramentu
– rajtarzy i arkebuzerzy, przy czym ci drudzy mieli być ciężkozbrojni – w praktyce
jednak nie rozróżniano ich specjalnie, często nazywając obydwie formacje jednakowo
rajtarami; również husarię pozbawioną kopii określano jako stającą „po rajtarsku”.
Jeśli chodzi o okrycia wojsk pancerzami, to aż do końca XVII wieku było ono powszechne, i używano go nawet w ramach tych samych formacji w miarę możliwości,
kosztów i warunków kampanii. Rozpowszechnienie się ręcznej broni palnej oczywiście wpłynęło, i to dość gwałtownie, na ewolucję uzbrojenia ochronnego – wbrew
pozorom jednak nie tylko w kierunku porzucania pancerzy, nieodpornych na pociski
z broni ognistej, bądź zastępowania stalowych zbroi skórzanymi koletami. To tylko
jeden kierunek, logiczny w przypadku lekkokonnych. Drugim było natomiast, przeciwnie, wzmocnienie płyt pancerza – tak, by oparły się one wystrzelonym pociskom.
Zbroje zaczęto więc pogrubiać, nadając przy tym w miarę możliwości gładkie i zaokrąglone kształty21. Najcięższe zachowane do dziś pancerze „rycerskie” nie pochodzą
20

21

Gdyż byli wyższego stanu – była to protestancka szlachta, niemogąca sobie pozwolić na komplet
uzbrojenia rycersko-kopijniczego, wspierający ich zaś strzelcy należeli do ich pocztów; co zatem
oczywiste, tych pierwszych stać było na znacznie wyższy poziom wyposażenia.
Konieczność oparcia się kulom z muszkietów wpłynęła m.in. na zanik kanciastych w swych kształtach płytowych zbroi „gotyckich” czy rezygnację z powszechnego w zbrojach „maksymiliańskich”
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zatem wcale z ery wieków średnich, lecz właśnie z tej epoki, i służyły kirasjerom,
pancernym i kopijnikom. Nadmierny wzrost masy płyt pancerzy – w przypadku
grubych, pełnych zbroi płytowych (i częstokroć takich pancerzy dla wierzchowców)
prowadzący do obniżenia manewrowości wojowników, skutkował tendencją do rekompensowania ciężaru poprzez ograniczanie osłon do najbardziej eksponowanych
powierzchni pancerza – nawet pośród ciężkozbrojnych rozpowszechniły się hełmy
otwarte (choć przyłbic używano jeszcze długo) redukowano także kompletne osłony
rąk i nóg, zostawiając podstawowe elementy karwaszy i nagolennic. Tym niemniej
zjawisko to nigdy nie było całkowicie dominujące, a pełne zbroje występowały w zachodniej Europie jeszcze w połowie XVII stulecia.
Co istotne, mimo że w różnych krajach różnie nazywano poszczególne formacje,
mieszając prosty podział na ciężkozbrojnych kirasjerów, średniozbrojnych arkebuzerów i lekkozbrojnych rajtarów, używając tych pojęć z dużą dozą uogólnienia, to
jednak ogółem różnice między nimi miały tendencję do zacierania się, a fakt występowania lub niewystępowania pancerzy u rajtarów nie miał zasadniczego znaczenia
dla ogólnego sposobu walki. Znacznie bardziej zależało to od ogólnej taktyki armii
czy doktryny oraz zwyczajów wojskowych charakterystycznych dla danego kraju.
Ostatnim zresztą z wymienionych, formalnie lekkozbrojnym rajtarom, pod każdym
względem znacznie bliżej było do cięższych formacji tego modelu kawalerii niż na
przykład do stradiotów, hiszpańskich jinetes czy innych typowo lekkozbrojnych czy to
zachodnich, czy tym bardziej wschodnich.
W związku z użyciem pistoletów jako zasadniczego uzbrojenia wypracowano dedykowaną taktykę ich użycia bojowego, karakol. Był on najbardziej charakterystyczny
dla drugiej połowy XVI i pierwszej połowy XVII wieku, sporadycznie występował
jednak i wcześniej, i później. Stał on się najbardziej charakterystyczną metodą walki
konnych, choć należy stwierdzić, że w żadnym wypadku nie wprowadzono go zamiast innych stylów prowadzenia szarży na białą broń, lecz raczej obok nich. Karakol miał być sposobem na przeniesienie do kawalerii efektywności ogniowej typowo
infanteryjnego kontrmarszu strzelców, czyniąc z jeźdźców, według opinii z epoki,
„piechotę na koniach”22. Wedle tego spojrzenia była to taktyka mało dynamiczna
i nieefektowna, choć wcale nie musiała koniecznie stanowić statycznego sposobu
walki. Wprawdzie jako taki właśnie jest generalnie traktowana, ale warto zauważyć,
że stopień dynamiki ataku nie zależy od tego, czy zastosowano karakol czy nie, lecz
od zapału bojowego, tempa, zwartości, zgrania i wyszkolenia oddziału et cetera. Karakol miał kilka głównych odmian, a także różne mieszane, wynikające po prostu
z dostosowania się do konkretnych sytuacji23.
Typowy atak w tym stylu polegał na podejściu oddziału konnych kłusem do linii
wroga, oddaniu salwy z pistoletów przez pierwszy szereg (lub też kilka kolejnych,
22
23

kanelowania (cechy te zmniejszały skuteczność odbijania się pocisków).
W. Biernacki, Biała Góra 1620, Gdańsk 2006, s. 43.
Por. ibidem, ss. 84‒85.
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strzelających przez luki pierwszego), obrocie konia i wystrzeleniu z drugiego pistoletu, po czym odwrocie w celu przeładowania broni oraz zrobienia miejsca kolejnym szeregom. W miarę możliwości należało strzelać w bok, nie zaś na wprost, aby
unikać ogłuszenia konia wystrzałem. To był tak zwany karakol prosty. W jednym
z jego wariantów oddział, miast podjeżdżać jak najbliżej linii wroga, zatrzymywał się
w większej odległości od niego, następne szeregi natomiast kolejno pochodziły bliżej
i atakowały i wycofywały się. Logiczną kontynuacją tej taktyki była kolejna odmiana,
tak zwany ślimak bądź karakol zawijany, w którym atakowano nie szeregami, lecz
rzędami – kolejne rzędy wyjeżdżały gęsiego przed linię, zwracały się bokiem do wroga, dając ognia, po czym odchodziły za własny oddział. Wreszcie był też tak zwany
karakol protestancki – atak następował całym oddziałem. Pierwszy szereg strzelał, po
czym cały oddział skręcał, a ognia dawał skrajny boczny rząd, następnie zaś, po zupełnym obróceniu, ostatni szereg. Obrót można było kontynuować, aby mógł wystrzelić
jeszcze skrajny rząd z drugiej strony, potem jednak należało się cofnąć, bowiem nie
wchodziło w grę przeformowywanie oddziału w zasięgu oddziaływania wroga.
Szarżę w tym stylu przeprowadzano z reguły w głębokim (na około dwanaście
szeregów) ordynku – zapewniało to relatywną ciągłość ognia, wobec nieprzesadnego
tempa nie było też problemów z utrzymaniem szyku. Zasięg pistoletów był bardzo
niewielki, więc strzelano również z niewielkiej odległości – to jest takiej, jakiej tylko
się dało, czasem po prostu kiedy widać było białka oczu przeciwnika (w ten sposób
miano wówczas rozpoznawać osiągnięcie skutecznego zasięgu). Z większej odległości strzelano z broni długiej konnych, jednak i tu dystans był daleko mniejszy niż
w przypadku spieszonych strzelców – maksymalnie kilkadziesiąt metrów. Znacznie
większy dystans zachowywano przy walce z konnymi niż piechotą; starano się natomiast nie walczyć w ten sposób z piechotą dysponującą bezpośrednim wsparciem
dział, gdyż zwarte i głębokie szyki wykonującej karakol jazdy były dość podatne na
ogień artylerii. W założeniu atak na pistolety miał poprzedzać decydujące uderzenie
na miecze i rapiery, jednak przeważnie to ostatnie wykonywano dopiero wtedy, kiedy
przeciwnik oddawał już pole. Sukcesu oczekiwano raczej w wyniku długotrwałego
ognia, w przypadku jego braku natomiast po prostu się wycofywano.
Taktyka walki na białą broń w skali mikro oczywiście nie różniła się od średniowiecznej – w przypadku uderzenia wręcz starano się jak najszybciej (i z jak największym impetem) dojść do szyku przeciwnika, następnie zaś obalić go pędem, stratować
czy roznieść na klingach. Walka konna na miecze lub pałasze była przy tym zasadniczo różna od wszelkich wyobrażeń na temat szermierczych pojedynków czy nawet
analogicznej walki piechurów. Szczególnie w przypadku starcia jeźdźców po obydwu
stronach bardziej przypominało ono turniejowe uderzenie na kopie niż wyrafinowany fechtunek – regułą były raptem jeden czy dwa proste, silne i przełamujące ciosy,
a to wszystko w pełnym pędzie wierzchowca, potem przeciwnicy (niezależnie od
tego, czy przeżyli starcie) po prostu rozjeżdżali się w przeciwnych kierunkach. Bardzo
się starano uniknąć zatrzymania, bowiem oznaczało to utratę impetu oraz czyniło
oddział znacznie wrażliwszym na ataki wroga. Wobec piechurów stosowano długie,
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koliste cięcia zamachowe od dołu, jak również proste uderzenia przełamujące z góry
– trzeba przy tym powiedzieć, że jeśli konni mieli okazję stosować je wobec pieszych,
to oznaczało to, że albo udało im się wedrzeć w szyk piechurów, albo też zastali
ich nieprzygotowanych do odparcia szarży. Tak jedna, jak i druga sytuacja oznaczała
zdecydowaną klęskę piechoty (i to krwawą); jeśli udawało jej się natomiast odeprzeć
atak, konni zazwyczaj w ogóle nie dostawali się na odległość cięcia mieczem, powstrzymani od tego ostrzałem bądź murem grotów (oraz przeszkód inżynieryjnych,
świńskich piór24 et cetera). Wobec piechurów przygotowanych do odparcia szarży
najczęściej zresztą po prostu jej nie podejmowano, jako że oznaczałaby ona ciężkie
straty i relatywnie niewielką szansę na sukces.
Na drugim biegunie względem broni palnej konnych znalazła się w epokach renesansu i baroku broń drzewcowa, główny oręż średniowiecznych konnych. Pistolety, masowo rozpowszechniające się pośród konnych, w znacznej mierze je zastąpiły,
a wraz z tym przyszła zmiana taktyki. Należy jednak zaznaczyć, że sam fakt pojawienia się broni ognistej nie wywoływał automatycznie porzucania broni drzewcowej.
Owszem, znaczna część jeźdźców przeszła na puffery i półhaki jako podstawowy oręż,
ale zabierano je także nie zamiast kopii, lecz oprócz nich. Inaczej było przypadku
długich kawaleryjskich arkebuzów, których zastosowanie co prawda nie wykluczało
skutecznego użycia kopii, lecz zbrojący się w nie konni strzelcy zwyczajnie nie byli
przystosowani do roli, w której kopie byłyby przydatne, w związku z czym i tak ich
nie używali. Wracając do samej broni drzewcowej – jej użycie nadal było znaczne, i to
nie tylko wśród pancernych, ale także wśród lekkiej jazdy, tyle że nie odgrywały one
już najczęściej decydującej roli na polu bitwy. Ich formy nieco wyewoluowały – jako
że nie było już ich zadaniem przebicie za wszelką cenę ciężkich rycerskich pancerzy ani też czołowe przełamanie swą masą szeregów włóczników, XVI-, a zwłaszcza
XVII-wieczne kopie były zdecydowanie lżejsze niż te z wieków XIV i XV. Były także
krótsze – miały długość około 3,5 do 4 metrów; niektóre formacje lekkozbrojnych
używały jeszcze lżejszych lanc, pozbawionych zupełnie charakterystycznych dla kopii
wrzecionowatych kształtów i podobnych raczej do rohatyn.
Wydaje się natomiast, że zupełnie nie rozwijano sposobu ich użycia. Mimo zmienionej sytuacji na polach bitew jeźdźcy używali kopii sposób średniowieczny, i to
nawet nie wedle najskuteczniejszych taktyk średniowiecza, w klinach czy kolumnach
– których wielka siła uderzeniowa mogłaby być bardzo przydatna tak przeciw czworobokom piechoty, jak i walczącej karakolem jazdy – ale w płot. W sensie taktycznym
można zapewne mówić tu o regresie, sami zaś kopijnicy, stając tak do boju, pozbawiali się znacznej części swojej potencjalnej siły uderzeniowej, jak również realnej
możliwości samodzielnego przełamania piechoty. W walce z jazdą szyk ten mógł
sprawdzać się lepiej, ale i w tym przypadku w razie silnego natężenia ognia wroga nie
24

Świńskie pióra były bronią piechoty, służącą do wbijania przed szykiem. Pierwowzorem były dlań zaostrzone pale, noszone w średniowieczu przez walijskich i angielskich łuczników, z których tworzono
prowizoryczny częstokół. Świńskie pióra miały długość od jednego do dwóch metrów, z niewielkim grotem i masywnym tylcem, jak również niekiedy pomocniczymi niewielkimi hakami z boku drzewca.
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zapewniał dostatecznej skuteczności. Broń drzewcowa w uzbrojeniu jeźdźców zanikała stosunkowo powoli, jednak podczas gdy w połowie XVI stulecia konni używali
jej powszechnie, to pod koniec tego wieku nosili je jedynie stosunkowo nieliczni,
ciężkozbrojni lansjerzy, zaś kolejne pół wieku później użycie kopii na Zachodzie było
już zupełnie sporadyczne – czynili tak tylko pojedynczy jeźdźcy, przyboczne gwardie
monarchów bądź też z rzadka występujące niewielkie oddziały.
Wyjąwszy te sporadyczne przypadki, na placu boju pozostali wojownicy z pistoletami i arkebuzami. Dalszy rozwój kawalerii jako formacji poszedł, pozornie paradoksalnie, lecz w gruncie rzeczy dość logicznie, w kierunku powrotu do szarż na
białą broń. W istocie od samego początku stosowania karakolu i użycia konnych
jako formacji strzelczej poczynano od tych wzorów odchodzić, i to jeszcze zanim
szarże kopijników uszykowanych w płot zaczęły stawać się coraz rzadsze. Karakol
powszechnie stosowano w wojnach wyznaniowych XVI wieku w Rzeszy, w zmaganiach holendersko-hiszpańskich, konfliktach na Wyspach Brytyjskich i w innych
kampaniach, ale już w toku francuskich wojen religijnych hugenoccy kawalerzyści
atakowali na białą broń (to jest na miecze, nie mając przeważnie kopii), pistoletów
używając w bezpośredniej w walce – zaś wsparcie ogniowe dla nich zapewniali zaś
arkebuzerzy, tak konni, jak piesi. Ten sam sposób przyjmowali holenderscy (a także
najęci przez Zjednoczone Prowincje angielscy i niemieccy) kirasjerzy w wyniku doświadczeń wojny osiemdziesięcioletniej. Zupełną niemalże przewagę i powszechny
użytek przyniosła tej formule wojna trzydziestoletnia, jak i następujące po niej konflikty francusko-hiszpańskie, Szwecji z Danią, Moskwą i Rzeczypospolitą, angielska
wojna domowa i tym podobne
Szczególnie przyczyniły się do tego reformy w armii szwedzkiej i przyjęta przez
nią taktyka; szwedzcy konni stawali w stosunkowo niewielkich, mobilnych oddziałach, nacierając z użyciem broni siecznej. Ich szarże miały być przede wszystkim
szybkie i agresywne, ogniem wspierały ich zaś oddziały lekkich dział regimentowych
oraz muszkieterów odkomenderowanych, których później zastąpili w tej roli dragoni. Taktyka ta zajęła w wojskach szwedzkich tak istotne miejsce, że w epoce pierwszej
wojny północnej kawaleria przejęła w nich główna rolę w polu, przeważając liczebnie
piechotę – to na jej szarżach opierało się zarówno powodzenie w bitwie, jak i siła bojowa całej armii. Wspomniane szarże wykonywano przy tym w szykach spłyconych
z 10‒12 w przypadku walki ogniowej do zaledwie trzech w przypadku Szwedów oraz
sześciu w kawalerii holenderskiej – były to w istocie standardy szyku w płot, jedynie
gęstszego i bardziej zwartego.
Jeśli przyjrzeć się całościowo obrazowi wojsk konnych w XVI i XVII wieku pod kątem tytułowej roli uderzeniowej, uderza różnica między tym, jak walczono, a tym,
jak można było sposoby tej walki udoskonalić. Wiele miejsca poświęca się rozważaniu, czy pistolety w rękach konnych doprowadziły do ich marginalizacji na polu
bitwy, czy wręcz przeciwnie, umocniły rolę kawalerii w nowej formule, zapobiegając
zupełnej utracie przez nią walorów taktycznych. Sam wynalazek na pewno był cenny,
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zresztą pistolet rajtarski sam w sobie nie powodował i nie mógł powodować regresu
– bowiem stanowił jedynie jeszcze jeden oręż w arsenale konnych, którzy wcale nie
musieli zupełnie zarzucać innych sposobów walki. Innymi słowy, gdyby wynalazek
pistoletu obniżał wartość kawalerii, wystarczyłoby, żeby konni po prostu go nie używali. A jednak, jak wiadomo, używali, i to powszechnie, i przez całe, następne wieki,
co stanowi zapewne wystarczającą odpowiedź, czy była to „dobra” broń. Istotnie natomiast można odnieść wrażenie, że potencjał tak samej broni ognistej, jak i całego
pozostałego oręża kawalerii, nie był w pełni wykorzystany.
Karakol był raczej statycznym trybem walki i nie miał w sobie nic z dynamicznej,
nastawionej na zaczepność i nękanie wroga taktyki konnych łuczników z eurazjatyckich stepów czy Bliskiego Wschodu. To zresztą nie dziwi, nie był bowiem wymyślony
jako sposób walki lekkokonnych, lecz jako antidotum na szybkie, ale dość chaotyczne
szarże kopijników oraz odporność i masywność głębokich falang pikinierów. Bardziej
agresywnie potrafili walczyć bronią palną nie tylko Polacy, lecz także lekkozbrojni
jeźdźcy węgierscy, bałkańscy i ottomańscy, przyzwyczajeni do tego przez uprzednie
wykorzystanie łuków (a później, w połowie XVII wieku, także Niemcy i Szwedzi –
z tym, że ci ostrzał, i to z bardzo bliskiego dystansu, traktowali jako preludium do
ataku wręcz). Dlaczego większość mieszkańców świata zachodniego nie nauczyła się
tak walczyć? Cóż, taktyka konnych łuczników też była efektem długiej (bo sięgającej aż antyku) ewolucji25, poza tym na Starym Kontynencie nie odczuwano palącej
potrzeby zaadaptowania jej walorów, których w Europie często i tak nie byłoby jak
wykorzystać. Rajtaria zaś w takiej formule, w jakiej zaistniała, była w europejskich
realiach po prostu bardziej uniwersalna. Jednocześnie broń palna oraz sposób jej
wykorzystania, czyli właśnie karakol, okazały się może nie skuteczniejsze niż szarża
na kopie, ale na tyle efektywne, że po uwzględnieniu wszystkich innych czynników
w większości zastąpiły ją w praktyce bojowej. Zresztą wydaje się, że na Zachodzie,
przynajmniej z początku, traktowano jednoręczne arkebuzy (do których, bardziej niż
do nawet XVIII-wiecznych pistoletów, zbliżona była broń palna ówczesnych jezdnych) bardziej jako kopię o dłuższym zasięgu – na dodatek łatwiejszą w obsłudze,
wygodniejszą w transporcie i bardziej wszechstronną – niż jako pełnowartościową
broń dystansową sensu stricto.
Kopie niewątpliwie były skuteczne – w otwartym uderzeniu na białą broń zapewniały ogromną przewagę – ale wydaje się, że przewaga ta nie miała aż tak decydującego znaczenia (wobec posiadania również innych sposobów osiągania sukcesu
bojowego – vide lepiej wyszkolone czworoboki pik, sprawniej strzelające działa et
cetera), by ówczesne armie decydowały się kompleksowo i powszechnie inwestować
swe zasoby w ich skuteczne zastosowanie. Nie zawsze zresztą i nie wszystkie procesy
25

W przeciwieństwie do karakolu, który wprowadzono niemal dokładnie równocześnie z szerszym
rozpowszechnieniem się pistoletów, i który stanowił zaledwie pierwsze podejście w historii do wykorzystania broni palnej przez konnych – siłą rzeczy taktyka ta mogła mieć w takim razie niedociągnięcia, których po prostu nie było możliwości wcześniej przewidzieć. Por. T. Zackiewicz, Sztuka
wojenna czasów Stefana Batorego, t. I, Konin 2013, ss. 109‒110.
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można uznać za rezultat świadomej polityki wojskowej i założeń. Wycofywanie kopii
z linii było raczej długotrwałą i niezdecydowaną ewolucją niż krótkim, intensywnym
zjawiskiem. Poza wszystkim innym, mogło też wynikać z tego, że w „ziemi Franków”26 zmieniały się społeczeństwa, a wraz z przeobrażeniami realiów życia następował też zanik rycerstwa jako grupy oraz dużej części tego, co rycerstwo ze sobą
niosło – w tym i etosu pancernego jeźdźca-wojownika czy jego stylu życia skupionego na rozwijaniu indywidualnych, wytrenowanych umiejętności bojowych27. Co
oczywiste, cechy nieużywane zanikają, i tak też się działo na Zachodzie ze skądinąd
bardzo specyficznymi umiejętnościami konnej walki kopią. Prócz tego spadał też
popyt (skutkując spadkiem podaży) na wytrenowane, ciężkie konie kopijnicze. A zatem po latach trwania takiej ewolucji po prostu brakowało w Europie ludzi, którzy
potrafiliby kopiami walczyć i skutecznie ich użyć28.
Zresztą nie był to proces zupełnie nieodwracalny, bowiem w stuleciach następnych (a szczególnie szeroko w XIX) powszechnie zbrojono jeźdźców na powrót
w lance – choć oczywiście dużo lżejsze i krótsze. Jednakże nie wpłynęło to już, bo
i nie miało jak, na realia pola bitwy i rolę samej jazdy.
Odpowiadając zatem na przewodnie pytanie – czy kawaleria na Zachodzie mogła
odgrywać rolę zasadniczej formacji uderzeniowej? Konni – relatywnie i w stosunku
do reszty aktorów pola walki – z początkiem epoki nowożytnej stracili na czysto
militarnej, taktycznej sile bojowej. Obiektywnie co prawda jej nie utracili, nie zwiększyli natomiast swojego potencjału bojowego w takim stopniu, w jakim to zrobiła
u progu ery prochu piechota, a szczególnie artyleria. Nie znaczyło absolutnie, że oddali
całkowitą dominację w walce mieszanym formacjom piechurów i kanonierów, przestali
natomiast mieć możliwość samodzielnego toczenia i rozstrzygania bitew, a tym bardziej
kampanii. Stali się tym samym w nowożytnej armii zachodnioeuropejskiej tylko jednym z elementów, z których każdy był niezbędny do realizacji określonego segmentu
zadań koniecznych do wypełnienia w ramach prowadzenia działań wojennych.
Czy – hipotetycznie – jazda miała szansę utrzymać zakres swojej przewagi na
polu bitwy? Z pewnością mogła pozostać znacznie istotniejszą formacją niż się stała;
nie chodzi przy tym o niedostatek jej potencjału, lecz o to, że potencjał ten nie był
w pełni wykorzystany – to jest nie próbowano przystosować konnicy do realizacji
zadań, które mogłaby wypełniać, ale które mogły być też wypełniane przez piechotę. Tak analiza potencjału tkwiącego w jej orężu, organizacji bojowej oraz składzie
osobowym, jak i przykłady (vide Węgry i Rzeczypospolita) każą sądzić, że zasadniczo
dynamiczniejszy wzrost walorów bojowych konnicy w epoce prochu był jak najbardziej możliwy. Być może nie na tyle, żeby zachować bezwzględną przewagę nad in26
27
28

Bizantyjczycy, a w ślad za nimi także Arabowie, „Frankami” nazywali wszystkich mieszkańców średniowiecznej Europy.
Powszechnych i szeroko ćwiczonych w średniowieczu, i to nie tylko przez rycerzy i kandydatów na
nich, ale i członków ich pocztów.
Z tym samym problemem zetkną się Polacy i husaria w XVIII wieku, kiedy okaże się, że w Rzeczypospolitej praktycznie zabrakło ludzi, którzy potrafiliby walczyć „po husarsku” w pełnym znaczeniu.
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nymi formacjami (takiej zresztą nie było i w średniowieczu), ale z pewnością tak, by
kawaleria była w stanie samodzielnie bądź też jedynie z pomocniczą rolą innych formacji nie tylko wygrywać mniejsze potyczki, ale i stanowić podstawowy i decydujący
czynnik armii w walnych bitwach. Dlaczego zatem, wyjąwszy nieliczne wyjątki, tak
się nie stało, a zachodnia Europa nie wykształciła własnego odpowiednika tytułowej
husarii? Wydaje się, że to wynikało już z czynników pozamilitarnych: konieczności
poniesienia wielkich nakładów na rozwój taktyki i kosztów samego wystawienia takich formacji, potrzeby poświęcenia czasu i energii na adekwatne wyszkolenie, przemian kulturowych i częściowego zaniku etosu rycerskiego (a zatem – jeździeckiego)
na rzecz kultury dworskiej, jak i – na skutek fascynacji bronią prochową – swoistego
puszczenia w niepamięć części osiągnięć sztuki wojennej dawniejszych epok29. Słowem: było to jak najbardziej możliwe, jak również mogące przynieść pożądane efekty, ale niezwykle wymagające, a być może także zbyt trudne i kosztowne.
Wspomniany czas i energię, miast na nowożytną wersję rycerstwa (jaką była właśnie husaria), poświęcono na doskonalenie dział, muszkietów i okrętów. I choć ciekawie jest rozważyć, co armie zachodniej Europy mogłyby osiągnąć z nieporównanie
doskonalszą jazdą, to wydaje się, że – biorąc pod uwagę efekty, to jest siłę militarną
cywilizacji zachodniego chrześcijaństwa jako całości w przeciągu następnych stuleci
– ta kalkulacja okazała się słuszna.
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Summary
Why there was no Hussary in the West – the cavalry
as a strike formation in the art of warfare of the
western Europe in XVth to XVIIth century
The main purpose of the article is to mention the heavy cavalry’s inherence on
western-european battlefields during the period of Renaissance and Baroque. Beginning from the highlighting a groundwor, which for the early-modern horse formations was the late-medieval knighthood, it proceeds to the point of analysis of
the tactical premises of then-armies and its changes, which took place through the
military revolution (of the gunpowder?) at the outset of a new epoch.
Hereinafter, the paper is concerned with the issue, how the adaptation of mounted troops to the altered circumstances of warfare developed, what its role was, as well
as – why this evolution took the way it’s known from history.

Kamila Pączek

Oprawcy z CzK.
Kilka pytań o źródła zła.
Polifoniczny szkic historyczno-literacki
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

[...] Podczas swojego ostatniego pobytu w Paryżu Anna Achmatowa stwierdziła:
„Dostojewski w ogóle nie pojmował zabijania”. Jego Raskolnikow po zabiciu starej lichwiarki
roztrzęsiony miota się: „wszystko jest dozwolone”, czy jednak „nie wszystko jest dozwolone”?
A „u nas”, kontynuowała Achmatowa, człowiek zabija trzydzieści osób, a wieczorem jedzie
z żoną do opery. Kim jest ten człowiek? Ten „błękitny wyłóg”?1

Utworzona 20 grudnia 1917 roku Wszechrosyjska Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem przeszła do historii jako jedna z najbardziej osławionych – obok Gestapo i SS – policji politycznych w historii ludzkości. Zarówno
ideologiczne umocowania, jak i ich praktyczna realizacja oraz sposób, w jaki ewoluowały organy w miarę bieżącego zapotrzebowania politycznego, zostały dobrze naświetlone w szeregu prac historycznych. Współczesny czytelnik ma również do swojej dyspozycji ogromną ilość różnorodnej literatury wspomnieniowej pozostawionej
przez świadków historii, zarówno tych bezpośrednio represjonowanych (z autorami
narracji łagrowych na czele), jak i obserwatorów, którym udało się uniknąć bliższych
kontaktów z „Nocną Instytucją” (jak nazywa sowieckie organy bezpieczeństwa Aleksandr Sołżenicyn w Archipelagu GUŁag), a nawet memuary samych jej przedstawicieli. Niejako na marginesie wszelkich rozważań obejmujących represje w Związku Sowieckim przewija się pytanie o naturę i motywacje samych oprawców – czekistów2,
autorów wymyślonych spisków, sfabrykowanych śledztw, wymuszających podpisy
pod gotowymi zeznaniami za pomocą tortur psychicznych i fizycznych, „towarzyszących” milionom represjonowanym w więzieniach i łagrach, a na końcu decydujących
o ich ostatecznym losie pociągnięciem za spust. Refleksja o źródłach zła obejmuje
1
2

Р. Гуль, Я унес Россию. Апология русской эмиграции, Т. 3, Россия в Америке [on-line:]
http://www.dk1868.ru/history/gul3_2.htm [07.01.2015], tłum. własne.
Termin „czekiści” w odniesieniu do funkcjonariuszy sowieckiej bezpieki będzie używany niezależnie
od aktualnej w danym kontekście czasowym nazwy samych organów, które w różnym czasie historycznym nosiły miano GPU, OGPU czy NKWD.
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kwestie etyczne, kulturowe, historiozoficzne, socjologiczne, ociera się o rozważania
o woli i losie. Za wspólny mianownik i punkt wyjścia można uznać pytanie postawione przez Sołżenicyna w rozdziale Archipelagu GUŁag o tytule Błękitne wyłogi,
który jest swoistym portretem zbiorowym czekistów: „Skąd się wśród nas wzięło to
wilcze plemię?”3.
CzK i skok do królestwa wolności władzy
Pierwsze pokolenia czekistów stanowią prawdziwą mozaikę pod względem narodowości, pochodzenia społecznego, statusu majątkowego czy wykształcenia: w szeregach „żołnierzy Dzierżyńskiego”4 znalazło się miejsce zarówno dla anarchisty po seminarium duchownym, szlachcica z Wilna, jak i łotewskiego marynarza pływającego na
rejsach transatlantyckich5. Występowały jednak pewne dominanty. Stosunkowo dużą
grupę stanowili Żydzi, osoby pochodzące z nizin społecznych, biedoty, marginesu czy
też mające przeszłość kryminalną – słowem: jednostki, które w poprzednim reżimie
miały bardzo ograniczone szanse na jakikolwiek awans społeczny, prestiż, autorytet,
a także dostatnie życie (dziś w nomenklaturze niektórych środowisk nazywano by ich
„wykluczonymi”)6. Rewolucja bolszewicka, a następnie decyzja o utworzeniu CzK
radykalnie odmieniły ich sytuację, otwierając możliwość nie tyle natychmiastowego
awansu nawet do elity nowego reżimu, co wręcz wcielenia się w konieczny (z uwagi
na niestabilną sytuację polityczno-społeczną oraz samą ideologię bolszewicką, która
zakładała ciągłą konfrontację z „kontrrewolucją”) element porewolucyjnego świata:
„tarczę i miecz rewolucji”. Określenie to przylgnęło do CzK od samego początku
i znalazło odzwierciedlenie w jej godle. Dla osób, które nie miały przedtem literalnie
nic, wrota Nocnej Instytucji były wrotami do nowego lepszego świata: „Nie przeszedł
i dzień, jak miałem wszystko: wikt, opierunek, pracę i towarzyszy, wiernych w przyjaźni i śmierci, towarzyszy, których poza naszym krajem nie ma nigdzie na świecie”7
– pisał w częściowo autobiograficznym opowiadaniu Izaak Babel8. Niemal natychmiastową przemianę, jakiej ulegali młodzi ludzie po wstąpieniu w szeregi funkcjonariuszy Nocnej Instytucji, stając się – z pozbawionych perspektyw i lekceważonych
3
4
5

6

7
8

A. Sołżenicyn, Archipelag GUŁag. 1918-1956. Próba dochodzenia literackiego, cz. 1-2, tłum. J. Pomianowski, Warszawa 1990, s. 153.
Tytuł jednego z wierszy Władimira Majakowskiego.
Por. notki biograficzne czekistów Michaiła Frinowskiego, Romana Pillara i Leonida Zakowskiego
[w:] Н. Петров, К. Скоркин, Кто руководил НКВД. 1934-1941. Справочник, Москва 1999
[on-line:] http://www.memo.ru/history/nkvd/kto/ [07.01.2015].
Por. D. Rayfield, Stalin i jego oprawcy. Szefowie stalinowskiej bezpieki, tłum. S. Kędzierski, E. Skórska, Warszawa 2009, ss. 75-80 oraz В. Воронов, А. Шишкин, НКВД СССР. Структура,
руководящий состав, форма одежды, знаки различия 1934-1937, Москва 2005, ss. 27‒33.
И. Бабель, Дорога [w:] idem, Собрание сочинений в четырех томах, t. 1, Москва 2005,
s. 244, tłum. własne.
W pierwszych latach działalności CzK przez jej szeregi przewinęło się mnóstwo efemerycznych funkcjonariuszy, którzy po krótkich epizodach poświęcili się działalności o zupełnie innym charakterze, jak
właśnie pisarz Izaak Babel czy wieloletni współpracownik Majakowskiego, literaturoznawca Osip Brik.
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– decydentami o losie, życiu i śmierci innych, podkreśla również Sołżenicyn (choć
swój krytyczny opis odnosi już do lat późniejszych):
Przecież to upaja – jesteś jeszcze młody, mówiąc między nami – smarkacz, jeszcze
niedawno rodzice łamali nad tobą ręce, nie wiedzieli – co z tobą począć, taki głupi
– a uczyć się nie chce, ale pochodziłeś trzy latka do t e j uczelni [uczelni CzK – K. P.] –
i tak wysoko się wzniosłeś! jak zmienia się twoja sytuacja życiowa! jakiej zmianie uległy
twoje ruchy, spojrzenie, sposób obracania głowy!9

Wraz z niewątpliwym awansem i perspektywami otwierającymi się po założeniu
„błękitnej czapki” (choć w pierwszych latach częściej była ona skórzana) młody adept
otrzymywał coś, co było wyłączną domeną organów: „władzę, sięgającą nieporównywalnie głębiej, niż władza dowódcy, dyrektora, sekretarza rejkomu”10. Jak zauważa
Sołżenicyn, od czekisty nie zależała jedynie „praca, zarobki, dobre imię człowieka”11, ale
też jego wolność oraz istnienie w znaczeniu najbardziej podstawowym, bo fizycznym.
Nie, to trzeba samemu przeżyć – co to znaczy nosić błękitną czapkę! Każda rzecz, jaka
ci w oko wpadnie – jest twoją! Każde mieszkanie, jakie ci się spodoba – jest twoje!
Każda baba – twoja! Każdego wroga – z drogi! Ziemia pod nogami – też twoja! I niebo
nad głową twoje, błękitne!!12

To właśnie nieograniczoność i ostateczność władzy, jaką czekiści mieli nad drugim człowiekiem, była zdaniem rosyjskiego pisarza głównym czynnikiem wpływającym na ich odrażające oblicze moralne, specyficznym zapalnikiem uruchamiającym
to, co w ludzkiej naturze najpodlejsze, jednocześnie będąc nieodłączną, kluczową
i najważniejszą częścią ich tożsamości:
Władza – to trucizna, to wiadomo od tysiącleci. Obyż to nikt nigdy nie pozyskał
władzy materialnej nad innymi! Ale dla człowieka, który wierzy, że jest nad nami coś
wyższego – i jest dlatego świadomy własnej ograniczoności – władza nie jest jeszcze
śmiertelną groźbą. Dla ludzi bez owej wyższej strefy, władza – to jad trupi. Jeżeli się nim
zarażą – to nie ma ratunku13.

Sołżenicyn wielokrotnie podkreśla, że w swojej masie czekiści byli pozbawieni
owej wyższej sfery, mogącej się realizować w postaci czy to chrześcijańskiej moralności, czy też ludzkiej przyzwoitości. Zasady etyczne i prawo naturalne w ich przypadku
zastępowała inna sfera wyższa, która jednakże z racji na swoją istotę nie osłabiała, ale
wręcz potęgowała działanie trucizny władzy:
9
10
11
12
13

A. Sołżenicyn, op. cit., s. 143.
Ibidem, s. 144.
Ibidem.
Ibidem, s. 147.
Ibidem, s. 143.
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Ideologia! – to ona dostarcza upragnionego usprawiedliwienia łotrostwu – i koniecznej,
wieloletniej odporności zbrodniarzowi. Potrzebna mu jest teoria społeczna, która pomoże mu – przed sobą samym i przed innymi – wybielić własne postępki i słyszeć – nie
wyrzuty, nie przekleństwa, tylko pienia pochwalne i wyrazy czci. [...] Dzięki IDEOLOGII wiek dwudziesty poznał, co to jest łotrostwo pomnożone przez miliony ofiar14.

Przyjrzyjmy się kilku kluczowym dla czekistowskiej świadomości aspektom rządzącej nią ideologii.
Nowy kodeks moralny, gloryfikacja przelewu krwi
Choć duży odsetek czekistów (zwłaszcza wyżej postawionych) miał za sobą wieloletnią działalność rewolucyjną w latach caratu, nie było to regułą: służbę w Nocnej Instytucji wybierały także osoby wcześniej niezaangażowane czy wręcz analfabeci
ideologiczno-polityczni. Nie stanowiło to jednak specjalnego problemu, a wręcz było
swoistą zaletą, bo w połączeniu z niskim statusem społecznym we wcześniejszym
ustroju sprawiało, że umysły młodych adeptów stanowiły niezwykle obiecujący i podatny grunt pod obróbkę ideologiczną i agitację prowadzoną przez założycieli CzK
i jej fanatyczną wierchuszkę. Naczelni ojcowie nowej instytucji z Feliksem Dzierżyńskim na czele, kreślili obraz czekistów jako rycerzy rewolucji, podlewając go krwisto-romantycznym sosem i motywując bezpardonową walkę z wrogiem wzniosłymi
i szczytnymi względami. Swoistą maksymą czekistów stało się zdanie obiegowo przypisywane Feliksowi Dzierżyńskiemu „Gorące serce, zimna głowa, czyste ręce”15. Dwa
pierwsze przymioty nie budzą wątpliwości – chodzi o zapalczywe oddanie ideologii
oraz rozsądek i hart ducha – ale już trzeci, w odniesieniu do bezpardonowej walki
z wrogami (którzy, jak zauważa Richard Pipes, byli realni, potencjalni i domniemani16), na pierwszy rzut oka wydaje się paradoksalny. To jednak tylko pozory. Jak
zauważa Sołżenicyn, „[a]by czynić zło, człowiek musi najprzód uznać je za dobro –
albo za rzecz rozumną i zgodną z prawem”17. Nowy kodeks moralny funkcjonariuszy
Nocnej Instytucji zakładał przewartościowanie dotychczasowych „burżuazyjnych”
wartości i norm etycznych, uznając za pewnik, że droga do socjalistycznego raju
prowadzi przez krew wrogów – jej przelanie jest nie tyle moralnie dopuszczalne, ale
święte i konieczne. Czekista Martins Łacis pisał:
Nasza moralność jest nowa, a nasze człowieczeństwo absolutne, ponieważ opierają się
one na jasnym ideale likwidacji wszelkiego ucisku i przemocy.
Nam wszystko wolno [...].
Ofiary, których żądamy, to ofiary oczyszczające, ofiary, którymi wyścielimy drogę do
Jasnego Królestwa Pracy, Wolności i Prawdy.
14
15
16
17

Ibidem, ss. 165-166.
Ibidem, s. 302.
Por. R. Pipes, Komunizm, tłum. J. J. Górski, Warszawa 2008, s. 86.
A. Sołżenicyn, op. cit., s. 165.
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Krew? Niech będzie i krew, jeśli tylko nią można nanieść szkarłat na szaro-biało-czarny
sztandar starego wszetecznego świata. [...]
Wojna, którą toczymy, to święta wojna skrzywdzonych i poniżonych powstańców [...]18.

Brak refleksji i skrupułów w czekistowskim „gorącym sercu” miał najwyższy priorytet, bo tylko on gwarantował efektywność terroru, który był konieczny w celu
najpierw utrzymania i umocnienia władzy bolszewików, a następnie budowy państwa totalitarnego przez Stalina. Obróbka ideologiczna, na którą składały się między
innymi płomienne agitki w stylu wyżej przytoczonej odezwy i gra na czułej nucie
frustracji uciśnionych, dawała, zwłaszcza w przypadku czekistów z grupy „wykluczonych”, niemal niezbitą pewność, że młody funkcjonariusz będzie ciałem i duszą
oddany nowej instytucji, a jego umysłu i serca nie zmąci „burżuazyjna” refleksja nad
słusznością postępowania. „[T]ych ludzi nie rozmiękczą lemoniady psychologii – tak
właśnie postanowiliśmy, to wiemy, tego chcemy i – basta! Zresztą Karola Marksa żaden
z nich chyba nie czytał”19 – pisał o czekistach Boris Pilniak w powieści Nagi rok (1921).
Zdaniem Nadieżdy Mandelsztam niemałą rolę w ukształtowaniu psychiki oprawców z CzK spełnił również ich młody wiek. Żona zmarłego w łagrze poety Osipa
Mandelsztama w swoich wspomnieniach zwraca uwagę na szczególną krwiożerczość
młodzieży, która budowała nowy ustrój:
W ogóle wyrostków, tworzących w tych czasach historię, cechowały młodzieńcze
okrucieństwo i brak konsekwencji. Dlaczego właśnie młodych najłatwiej jest uczynić
mordercami? Dlaczego młodość odnosi się do ludzkiego życia z taką zbrodniczą lekkomyślnością? Widać to szczególnie wyraźnie w złowieszczych czasach przelewu krwi
i traktowaniu zabójstw jak normalnych życiowych zjawisk20.

Doskonałym literackim obrazem apoteozy przelewu krwi, motywacji i bezpośrednich reakcji samych katów jest powieść Władimira Zazubrina Drzazga (1923)
– pozycja o tyle unikalna na skalę sowieckiej literatury, że została napisana niejako
na bieżąco, pod wpływem osobistych obserwacji autora oraz jego rozmów z funkcjonariuszami. Akcja utworu niemal w całości toczy się w piwnicach i gabinetach
prowincjonalnej CzK w czasach Czerwonego Terroru i jest interesującym przeglądem
czekistowskich typów postaci, swoistym bestiariuszem egzekutorów. Bezpośrednio
w nocnych kaźniach – będących połączeniem mechanicznego uboju skazanych i niemal wampirycznego misterium krwi, podczas którego Rewolucja-Bogini łapczywie
pochłania składane jej ofiary – bierze udział pięciu szeregowych czekistów pod dowództwem szefa miejscowej CzK i zarazem głównego bohatera, Andrieja Srubowa.
Trzej czekiści, których imiona zdają się nosić ślady dalekiego pokrewieństwa z bo18

19
20

М. Лацис, Че-ка, „Красный меч” 1919, 18 августа [w:] ВЧК/ГПУ: документы и материалы,
red. Ю. Фельштинский, Москва 1995 [on-line:] http://lib.ru/HISTORY/FELSHTINSKY/gpu.txt
[07.01.2015], tłum. własne.
B. Pilniak, Nagi rok, tłum. J. Dziarnowska, Warszawa 1987, s. 40.
N. Mandelsztam, Nadzieja w beznadziei, tłum. A. Drawicz, Warszawa 1997, s. 104.
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haterami tradycyjnych rosyjskich bylin, Wańka Mudynia, Siemion Chudonogow,
Naum Niepomniaszczych, rozstrzeliwuje swoje ofiary automatycznie, „niemal odruchowo”21 i – mimo wściekłej brutalności, którą wykazują się, gdy ofiara stawia opór
(„w ruch szły pięści, rękojeści rewolwerów”22) – beznamiętnie. Z jednym zastrzeżeniem: przeraźliwie boją się, że chybią i ofiarę trzeba będzie dobijać. Wówczas pod wpływem makabrycznych widoków w czekistach budzi się coś na kształt skrupułów, przejawiających się nie tyle w wyrzutach sumienia, co w natychmiastowej chęci ucieczki.
Trzeba było zabić od razu. Kiedy niedobity skowyczał, charczał i pluł krwią, to w piwnicy robiło się duszno, chciało się uciec i pić do utraty przytomności. Ale nie starczało
sił. Ktoś wielki i władczy przymuszał, by pośpiesznie podnieść rękę i dobić rannego23.

Należy zaznaczyć, że podobne reakcje nie są jedynie wytworem literackiej fikcji i rzeczywiście nie należały do rzadkości nawet wśród najbardziej fanatycznych
funkcjonariuszy nowej formacji oraz wśród ich naczelników – ten sam Łacis, który
gloryfikował przelew krwi wrogów, przyznawał: „Bez względu na to, jak uczciwy
byłby człowiek, jak czyste serce by posiadał, praca w Czeka, prowadzona w tak wyjątkowych warunkach, bez żadnych ograniczeń, źle wpływała na system nerwowy”24.
Zupełnie inaczej zachowuje się inny zazubrinowski czekista, Jefim Sołomin, jako
jedyny czujący się podczas wykonywania egzekucji „swobodnie i lekko”25, służąc rewolucji „jak dobremu gospodarzowi”26. Niezależnie od swojej profesji Sołomin sprawia wrażenie osoby, która zachowała nieskażoną prostoduszność wiejskiego chłopa,
co objawia się przede wszystkim w jego odmiennym od kolegów po fachu traktowaniu prowadzonych „pod ściankę” skazańców. Interweniuje, gdy gwałtem zdziera
się szaty z duchownego i uspokaja skazanych w infantylnych słowach, które szokują
o tyle mocniej, że ich adresatem mogłoby być co najwyżej dziecko u lekarza, a nie
osoba, która lada chwila zostanie zabita („Nie strachaj się, kochana, nie strachaj się,
moja śliczna. Mi ci niczegój nie zrobim”27). Znamienny jest dialog, w którym Sołomin tłumaczy kolegom powody swojego delikatnego i troskliwego postępowania
z osobami, które odprowadza „pod ściankę”, by następnie rozstrzelać:
– Jefim, ty zawsze tak się z nimi cackasz? – pytał kwadratowy Boże. [...]
– A czegój ich drażnić i źlić się na nich? Wróg to on jest, kiedy niezłapany. A tutaj to on zestrachane bydlątko. W domu, kiedy nastawała pora bicia – jak to we wiosce – to zawsze z sercem.
Podejdziesz, pogładzisz, stój, Buraska, stój. To i stoi. A mnie tego trza, potem snadniej idzie...28
21
22
23
24
25
26
27
28

W. Zazubrin, Drzazga. Opowieść o Niej i o Niej, tłum. H. Chłystowski, Warszawa 2008, s. 21.
Ibidem.
Ibidem, ss. 21-22.
Cyt. za: D. Rayfield, op. cit., s. 90.
W. Zazubrin, op. cit., s. 22.
Ibidem.
Ibidem, s. 27.
Ibidem, s. 21.
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Przyrównanie ludzi do zwierząt, jakie czyni Sołomin, jest znamiennym przykładem
zjawiska dehumanizacji ofiar przez katów i przewija się na stronach Drzazgi wielokrotnie – czekiści widzą oskarżonych i skazanych między innymi jako wszy, mięso,
artykuły spożywcze, robaki, koguciki z ciasta, krowy z ludzkimi głowami i szpilki.
Ostatni z rozstrzeliwujących, Aleksiej Boże, to jeszcze inny przypadek: podczas egzekucji czekista zdradza chorobliwe symptomy upojenia przelewaną krwią, jest rozgorączkowany i podniecony. Tym samym stanowi kontrastujące dopełnienie trzech
kolegów, którzy starają się jak najbardziej zautomatyzować czynność, i Sołomina
traktującego swoją „pracę” jako coś naturalnego. Boże jest bohaterem dialogu, który
pozwala sądzić, że jest od swojej profesji niemal uzależniony, a wykonywanie egzekucji stanowi jego obsesję i źródło odurzenia. Boże pyta Srubowa:
– Będziem dzisiaj? [...]
– Co?
– Stukać.
– A co? [...]
– Sami wiecie.
Srubow wiedział. Wiedział, że starego chłopa z wiosną ciągnie na pole, że stary robotnik tęskni za fabryką, [...] że niektórzy starzy czekiści dręczą się okropnie, kiedy długo
nie mają okazji rozstrzeliwać albo asystować przy rozstrzałach. [...] A Boże to stary
czekista, w Czeka zawsze był tylko wykonawcą-egzekutorem.
– Musu nie ma żadnego, towarzyszu Srubow. Drugi tydzień idzie bez roboty. Napiję
się, róbcie, co chcecie29.

Okoliczności, w których Boże sięga po alkohol, również wyróżniają go na tle
innych postaci Drzazgi – większość czekistów szuka w wódce ucieczki i zapomnienia
(Wańka Mudynia przyznaje, że zaczął pić po tym, jak rozstrzelał własnego brata),
Boże – przeciwnie, pije, gdy nie ma możliwości odurzyć się mordowaniem.
Narkotyczne upojenie kata płynące z przeprowadzania egzekucji nie jest wytworem literackiej wyobraźni Zazubrina. Działacz polityczny i emigrant Gieorgij Sołomon
wspominał porażającą rozmowę, jaką odbył z jednym ze słynnych czekistów-wampirów, czerpiącym niemal erotyczną rozkosz z mordowania Aleksandrem Ejdukiem:
Siedzieliśmy przy biurku. Nagle od strony Łubianki dało się posłyszeć [...]: „Zapalaj!”.
I zawarczał silnik ciężarówki. Ejduk zastygł w pół słowa, przymknął słodko oczy i,
zadowolony, rzekł jakimś takim czułym i rozmarzonym głosem, spojrzawszy na mnie:
– Nasi pracują... [...] Na Łubiance... – odpowiedział, robiąc przy tym palcem wskazującym gest, jakby odbezpieczał rewolwer. [...]
– To straszne! – nie wytrzymałem.
– Nie, to dobrze... – odrzekł rozrzewniony Ejduk upojonym głosem maniaka w ekstazie seksualnej – polerują krew...30

29
30

Ibidem, ss. 43-44.
Cyt. za: Р. Гуль, Дзержинский: начало террора, Ню-Йорк 1974, [on-line:] http://www.lib.ru/
RUSSLIT/GUL/dzerzhinsky.txt [07.01.2015], tłum. własne.
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Dehumanizacja ofiar
Niezależnie od tego, czy dany czekista spełniał swoje obowiązki „na zimno”, czy
też zdradzał symptomy niezdrowej fascynacji przelewaniem krwi, tortury i egzekucje
przychodziły mu tym łatwiej, że jego ofiary podlegały dehumanizacji. Problem odbierania „wrogom” człowieczeństwa zasygnalizowano już, wyliczając nie-ludzkie skojarzenia, jakie w bohaterach Drzazgi budziły ich ofiary, ale zjawisko to jest znacznie
szersze. Jego źródła tkwią w dziewiętnastowiecznych ideologiach leżących u podstaw
bolszewizmu, idei walki klasowej, negacji pozycji jednostki i indywidualnej odpowiedzialności za swoje czyny, a także we wspomnianym nowym kodeksie moralnym.
W efekcie „wróg ludu”, „element kontrrewolucyjny” był wyjęty nie tylko spod prawa
kodeksowego, ale i spod prawa moralnego, co oznaczało, że można go było bez żadnych konsekwencji (zarówno zewnętrznych, na przykład prawnych, jak i wewnętrznych – to znaczy skrupułów) poniewierać i niszczyć. „Ludzie, stawiający jawnie opór
władzy sowieckiej, nie są dla NKWD ludźmi. To są wrogowie, których należy zniszczyć”31 – mówi do Aleksandra Weissberga, wieloletniego więźnia Nocnej Instytucji,
współtowarzysz niewoli. Konsekwentne odbieranie „wrogom” człowieczeństwa, służąc za środek zwiększający dystans oraz antagonizując katów i ich ofiary, z jednej
strony było źródłem niewyobrażalnych cierpień dla więźniów, z drugiej – ułatwiało
czekistom „pracę”, uciszając ewentualne skrupuły. W niektórych przypadkach dehumanizacja „wroga” osiągała w umyśle oprawcy skalę, przy której zazubrinowscy
fikcyjni czekiści wydają się ludźmi pełnymi empatii i zdrowych odruchów. Jaskrawym przykładem takiego stanu umysłu są zeznania wyjątkowo ponurej postaci wśród
czekistów, Zinowija Uszakowa, słynnego z brutalnego torturowania między innymi
marszałka Michaiła Tuchaczewskiego32. Uszakow, kiedy sam dostał się w szprychy Nocnej Instytucji w ramach jednej z wielu fal aresztowań jej własnych funkcjonariuszy, po
powitalnym mordobiciu, jakie mu zafundowano, przyznawał z rozbrajającą szczerością:
Niektórzy śledczy uważają, że z aresztanta należy od razu „wybić pychę” i tak postąpił
Jarałjanc. [...] Nie sposób przekazać, co się ze mną w tym czasie działo. Bardziej przypominałem zaszczute zwierzę niż umęczonego człowieka. Samemu przychodziło mi
[...] bić wrogów władzy sowieckiej, ale n i e m i a ł e m p o j ę c i a [wyróżnienie – K. P.]
o wywoływanych biciem mękach i cierpieniach33.

Uwagę przykuwa brak elementarnej empatii i wyobraźni, w szczególności rzekoma
nieświadomość fizycznych reakcji, jakie tortury wywoływały u ofiar. O tym, że istota
ludzka odczuwa ból, Uszakow musiał przecież wiedzieć wcześniej na podstawie własnych doświadczeń. Zdehumanizowany obraz „wroga”, jaki miał w swoim umyśle, sprawił jednak, że nie był w stanie przenieść tej prawidłowości na osoby, które torturował.
31
32
33

A. Weissberg-Cybulski, Wielka czystka, tłum. A. Ciołkosz, Warszawa 1990, s. 251.
Por. P. Wieczorkiewicz, Łańcuch śmierci. Czystka w Armii Czerwonej 1937-1939, Warszawa 2001,
ss. 17‒18, 276‒278.
Cyt. za: ibidem, s. 278.
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1937, „Repressor’s Dillema”
Rozgorączkowanie i ekscytacja pierwszych funkcjonariuszy CzK, „romantyków
terroru”, z biegiem lat ustępowały. W połowie lat trzydziestych do głosu doszło nowe
pokolenie czekistów, którzy nie znali przedrewolucyjnego świata, byli przekonani,
że „wszyscy obcokrajowcy to szpiedzy, dzieci burżuazji, bogaci chłopi i kapłani – to
renegaci, że wszyscy aresztowani są winni, a NKWD i sądy – nieomylne”34. Pokolenie
to w mniejszym stopniu kierowało się wzniosłymi hasłami o przelewaniu krwi wrogów w świętej wojnie, a bardziej było nastawione na karierę i zysk (które oczywiście
mogli osiągnąć tylko na krwi). Jak wspomina prokurator i ofiara represji Michaił Iszow:
Nowi funkcjonariusze NKWD byli, w ogromnej większości, żądni władzy, pozbawieni morale, skrajnie ograniczeni i łasi na pieniądze i nagrody. W imię osobistych interesów gotowi
byli zapomnieć o ludzkim sumieniu i byli zdolni do każdej podłości. [...] Ludzi tych nic
nie kosztowało zniszczyć i pogruchotać czyjeś życie, poniżyć i wdeptać w błoto każdego35.

W realiach Wielkiego Terroru – jak nazywa się serię wszechogarniających stalinowskich czystek z kulminacyjnym rokiem 1937 – czekiści otrzymali szereg możliwości rozwoju kariery, których nie mieli na taką skalę wcześniej. Nie krępowały
ich czynniki wewnętrzne (co jest oczywiste, jeśli weźmiemy pod uwagę przytoczony
wyżej opis), a czynniki zewnętrzne (polityka Stalina) wręcz pobudzały do działania.
Jest to szczególnie widoczne na przykładzie tak zwanych „masowych operacji”36, które były jednym z wielu aktów polowania na czarownice. W uproszczeniu masowe
operacje polegały na wykonaniu wyznaczonej z góry liczby aresztowań (tak zwanej
kwoty) przypadającej na każdą jednostkę administracyjną państwa, przy czym z góry
ustalano również, ile osób obejmuje pierwsza kategoria – rozstrzelanie, a ile druga –
zesłanie do łagru. Rzecz w tym, że po wypełnieniu wyznaczonej kwoty wielu szefów
regionalnych NKWD prosiło Moskwę o „kwoty dodatkowe”, co jeszcze bardziej rozkręcało machinę terroru. W pewnym stopniu było to makabryczne, bo opierające się
przecież nie na tonach wydobytego węgla czy pozyskanego mleka, ale na przelewie
krwi, współzawodnictwo pracy: „Czekiści mieli w tym czasie święte życie, podlegali jednak prawu konkurencji. Każdy śledził zazdrośnie »sprawy« kolegów i usiłował
ich prześcignąć”37 – wspominał Aleksander Weissberg, naoczny świadek rywalizacji
wśród czekistów.
Nie każdy funkcjonariusz dobrowolnie dążył jednak do tego, by zostać czekistowskim stachanowcem. Podbijanie „kwot”, wymuszanie zeznań torturami i inne tego
typu zachowania warunkował również mechanizm podobny do znanego z teorii gier
dylematu więźnia, określonego przez badacza sowieckiego terroru, Paula Gregory’ego,
34
35
36
37

D. Rayfield, op. cit., s. 245.
P. Wieczorkiewicz, op. cit., s. 274.
Por. M. Jansen, N. Petrov, Stalin’s Loyal Executioner: People’s Commisar Nikolai Ezhov, 1895-1940,
Stanford 2002, ss. 80-93.
A. Weissberg-Cybulski, op. cit., s. 358.
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jako tak zwany repressors’ dillema38. Konkretny czekista (wydział, region) był oceniany
przez pryzmat efektów innych. Jeśli więc dany funkcjonariusz zachowywał się zbyt
powściągliwie (na przykład nie poprosił centrum o zwiększenie „kwot”), podczas gdy
jego koledzy wciąż wybijali się przed szereg, mógł zostać oskarżony o brak dostatecznego entuzjazmu, kiepską organizację pracy, sympatyzowanie z wrogami, a w konsekwencji sam mógł paść ofiarą represji39. Gorliwość w aresztowaniach, fabrykowaniu
spisków, zmuszaniu do zeznań całkowicie niewinnych i przypadkowych ludzi za pomocą tortur czy wreszcie przeprowadzaniu egzekucji była tym, czym czekiści chcieli
obronić samych siebie przed niechybną zmianą statusu z przesłuchującego w przesłuchiwanego, z oprawcy w ofiarę. Dobrą ilustracją tego mechanizmu jest rozmowa
Weissberga z nowym współtowarzyszem w celi – właśnie byłym czekistą:
– Dlaczego biłeś tego człowieka? Czy wierzyłeś, że jest szpiegiem?
– Nie jestem przecież idiotą. [...]
– W takim razie nie rozumiem, dlaczego to robiłeś. Co by ci się stało, gdybyś tego nie zrobił?
– Nic. Nie przyznałby się do niczego. [...] Musiałbym w tym wypadku napisać raport do
kierownika z wnioskiem końcowym: śledztwo nie dało wyniku. Więzień jest niewinny. [...]
– Dlaczego tego nie zrobiłeś?
– A kimże on jest? Miałem dwudziestu takich jak on. [...] Pierwszego by zwolnili.
Następnego przekazałby kierownik innemu sędziemu śledczemu do uzupełniającego
śledztwa. Przy trzecim wezwałby mnie kierownik do gabinetu i udzieliłby mi nagany.
Przy czwartym zostałbym aresztowany za sabotaż40.

Motywacje i mechanizmy, jakie rządziły czekistami przeprowadzającymi represje,
jeszcze inaczej ujął pisarz Fiodor Abramow, który miał okazję przyjrzeć im się z bliska, pełniąc służbę funkcjonariusza kontrwywiadu:
[...] większość z nich, z powodu niskiego wykształcenia w swym ograniczeniu szczerze
wierzyła, że istotnie walczą z wrogami. A dla wrogów nie ma litości. Po drugie – hipnoza. Aresztowany – to znaczy winny. Choćby nie we wszystkim – ale winny. I spróbuj
zwolnić. [...] Po trzecie – jeżeli pojawiło się współczucie, ludzie myśleli, że są zbyt mało
rewolucyjni [...]. I wreszcie strach. Nie wypuszczać wroga. Lepiej skazać 100 niewinnych, niż wypuścić jednego wroga 41.

* * *
Można zaryzykować stwierdzenie, że CzK, z uwagi na stojące przed nią zadania i charakter wykonywanej w niej „pracy”, w naturalny sposób przyciągała osoby o ponadprzeciętnej skłonności do zbrodni i sadyzmu, nieodznaczające się czułym rozeznaniem
moralnym. Z drugiej strony Nocna Instytucja bez wątpienia wyzwalała, a następnie
intensyfikowała te cechy w bezwolnej i podatnej na kształtowanie ludzkiej glinie,
38
39
40
41

P. Gregory, Terror by Quota: State Security from Lenin to Stalin: (an Archival Study), New Haven and
London 2009, s. 220.
Ibidem.
A. Weissberg-Cybulski, op. cit., s. 452.
Cyt. za: P. Wieczorkiewicz, op. cit., s. 273.
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jaką była duża część funkcjonariuszy, opierając się na frustracji i zapładniając młode
umysły ideologią zbrodniczą z powodu samych swoich założeń. Ze względu na prawa, jakimi rządziła się działalność organów, ich funkcjonariusze przekraczali kolejne
granice zbrodni: czy to w wyniku upojenia władzą, czy z chęci awansu, czy po prostu
dlatego, by samemu nie zatonąć – motywacje ich można uznać za mieszankę pobudek pragmatyczno-ideologicznych.
Choć oceny działalności i postawy moralnej czekistów, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy, powinny być i są jednoznacznie negatywne, na koniec warto pochylić się
nad niepokojącą myślą wyrażoną przez Sołżenicyna przy okazji krytycznej refleksji
nad własnym postępowaniem przed aresztowaniem i zesłaniem do łagru:
Przypisywałem sam sobie bezinteresowną ofiarność. A tymczasem byłem gotowym materiałem na oprawcę. I gdybym za czasów Jeżowa trafił do szkoły NKWD – być może
dla Berii byłbym w sam raz? [...] Gdybyż to było takie proste! – że są gdzieś te czarne
charaktery, w czarnych zamiarach wykonujące swoją czarną robotę i że trzeba tylko
umieć je rozpoznać i zniszczyć. Ale linia podziału między dobrem a złem przecina serce
każdego człowieka. A kto gotów jest odciąć kawałek własnego serca?42

Konkluzja tej myśli najsłynniejszego sowieckiego więźnia Archipelagu brzmi następująco:
I nad samym brzegiem jamy, do której chcieliśmy zepchnąć naszych krzywdzicieli, zatrzymujemy się zdrętwiali: toż to tylko przypadek, że katami zostaliśmy nie my, tylko oni43.
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Summary
Cheka executioners. A few questions on the origins
of evil. A historical and literary polyphonic essay
The problem of repressors’ motives and way of thinking was a point of concern
for several victims of Soviet repressions. The article is an attempt to present chekists,
Soviet secret police functionaries, in the context of questions on the origins of evil.
Chekists’ motives and identity (seen as willingness to torture and murder) are illustrated with selected fragments of memoires and literary works by Alexandr Solzhenitsyn, Alexander Weissberg, Vladimir Zazubrin, Issac Babel and others. Considering
this historical and literary material, as well as some sociological factors and mechanisms of terror (the repressors’ dillema), the origins of evil could be seen, first and
foremost, in corruption by unlimited power and the criminal Bolshevik ideology.

Katarzyna Kuchowicz

Gleiwitz/Gliwice.
Wpływ wojny na ludność miejską
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Historia Śląska, choć sama w sobie jest niezwykle skomplikowana i złożona, łatwo
poddaje się generalizacji – jej koleje wyznaczają wojny oraz powstania, które przyczyniały się do sztucznego, wewnętrznego podziału regionu1. Najnowsze dzieje Śląska zdają się potwierdzać hipotezę, że jest to obszar szczególnie konfliktogenny. Jak
słusznie zauważa Kornelia Ćwiklak, „Górny Śląsk kilkakrotnie w pierwszej połowie
XX wieku był punktem zapalnym europejskiej polityki”2. Taki stan rzeczy z jednej strony wynikał z prób zdominowania regionu przez ościenne potęgi, a z drugiej
z działań zaborców i kulturowo nieuzasadnionego podziału państwowego koherentnego etnicznie obszaru3, za jaki uznaje się Śląsk. Częste zmiany przynależności
narodowej, jakich doznawali mieszkańcy regionu, przyczyniły się do wytworzenia
specyficznej, górnośląskiej tożsamości4, a w dalszej kolejności do charakterystycznego dla strefy mediacyjnej, za jaką można uważać górnośląskie pogranicze, płynnego przechodzenia od kategorii obcości do inności. Bazą dla takiej postawy jest
silne poczucie związku z ziemią i miejscem zamieszkania. Podobna postawa anuluje
odrębność kulturową sąsiadów, przezwycięża bariery językowe i obyczajowe. Warunkiem koniecznym takiego porozumienia jest postrzeganie najbliższej okolicy w kategoriach miejsca w rozumieniu, jakie nadał temu terminowi Yi-Fu Tuan w klasycznej już pracy Przestrzeń i miejsce5. W przypadku Ślązaków poczucie zakorzenienia
1
2
3
4

5

Por. K. Ćwiklak, Bliscy nieznajomi. Górnośląskiej pogranicze w polskiej i niemieckiej prozie współczesnej, Kraków 2013, s. 141.
Ibidem, s. 7.
Ciekawym przykładem i kwintesencją takiego podziału jest tzw. „Trójkąt Trzech Cesarzy” (Dreikaisereck), znajdujący się przy zbiegu rzek: Czarnej i Białej Przemszy.
Pytanie o tożsamość mieszkańców Górnego Śląska towarzyszy wielu pracom śląskoznawczym.
Ciekawą próbę odpowiedzi na pytanie: „kim jest Górnoślązak?” podejmują Roman Baron, Andrzej Michalczyk oraz Michał J. Witkowski, zob. R. Baron, A. Michalczyk, M. J. Witkowski, Kim
jest Górnoślązak? [w:] Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu,
red. J. Bahlcke, D. Gwarecki, R. Kaczmarek, Gliwice 2011, ss. 467‒474.
„Miejsce” jest dla Tuana ośrodkiem wartości i sensu, natomiast „przestrzeń” stanowi otaczający
człowieka bezkres, sferę przygody: „zamknięta i uczłowieczona przestrzeń staje się miejscem” (Yy-Fu
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było aspektem konsolidującym lokalną społeczność, który wraz z konfesją stanowił
podstawę identyfikacji narodowej. Przykładem takiej postawy jest zachowanie jednego z bohaterów Lajermana Aleksandra Nawareckiego, który pytał retorycznie: Kaj
my to som? Na takie pytanie, jak dopowiada Nawarecki, można odpowiedzieć tylko:
My som tukej6.
Mimo mediacyjnego oraz utartego na przestrzeni wieków wieloetnicznego charakteru regionu7, władze państwowe administrujące odpowiednimi częściami Górnego Śląska prowadziły akcje monokulturyzacji i nacjonalizacji społeczeństwa. Szczególnie silna
była germanizacja, wyrażająca się w polityce Kulturkampfu i działalności Hakaty, które
obrały za cel etniczną unifikację ludności zamieszkującej tereny dawnej Rzeczpospolitej.
Badacze piszą wprost o aspektach kolonizacyjnych polityki niemieckiej8. Wojciech Kunicki podkreśla, że przemysłowa waga Górnego Śląska wręcz stanowiła o istnieniu Prus,
co miało bezpośrednie przełożenie na prowadzoną politykę germanizacyjną:
Już choćby ewentualna rewindykacja przez Polskę stanu przedrozbiorowego na Zachodzie oznaczałaby utratę przez Prusy ważnych regionów, stawiając pod znakiem zapytania istnienie państwa pruskiego. Z tego względu strona niemiecka zamierzała do kulturalnej homogenizacji Śląska z wykluczeniem elementów słowiańskich czy polskich.
Ujawniało się to w wymazywaniu tradycji słowiańskich, w onomastycznym uniformizowaniu kraju w trakcie „totalnej mobilizacji”, w kształtowaniu wizji Śląska jako „Niemiec w miniaturze”. Mało tego, na szczycie emocji narodowo-socjalistycznych, po „odzyskaniu” polskich części Górnego Śląska zaczęto realizować wizję Górnego Śląska jako
bazy wypadowej dla aktualnych i przyszłych zdobyczy imperialnych na Wschodzie9.

Przyglądając się danym statystycznym, trzeba przyznać, że akcja homogenizacji narodowościowej Śląska odniosła pewne – choć nieproporcjonalne do wkładu – sukcesy.
W samej rejencji opolskiej w spisie ludności z 1910 roku wyłącznie językiem niemiec-

6
7

8

9

Tuan, Przestrzeń i miejsce, tłum. K. Wojciechowski, Warszawa 1987, s. 75).
A. Nawarecki, Lajerman, Gdańsk 2010, s. 89.
Bogusław Tracz zauważa, że: „Na oblicze narodowościowe Gliwic [które traktuje jako przykład reprezentatywny dla całego Górnego Śląska – K. K.] wpłynęło położenie w obszarze ścierania się żywiołów niemieckiego, polskiego i czeskiego [...]”. (B. Tracz, Rok ostatni – rok pierwszy. Gliwice 1945, Gliwice 2004, s.
19.) Warto pamiętać także o społeczności żydowskiej oraz autochtonach, którzy określali swoją tożsamość
w kategoriach śląskości, aby uzyskać pełny obraz narodowości współżyjących na Górnym Śląsku.
Na przejawy kolonializmu w polityce niemieckiej zwracają uwagę autorzy pracy Nowy regionalizm (W.
Browarny, A. Kalin, M. Mikołajec), uwaga o niemieckim kolonializmie pojawia się też w cytowanej już
książce K. Ćwiklak. Znamienne jest pojawienie się tematów śląskich w jednym z rozdziałów pracy (P)
o zaborach, (P)o wojnie, (P)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś pod redakcją Hanny Gosk
i Ewy Kraskowskiej. Warto zwrócić uwagę, że także niemieccy badacze mówią o wzajemnej (tj. przemiennie polsko-niemieckiej) kolonizacji Śląska, taki wątek porusza J. Joachimsthaler w artykule Wielokrotnie
wyobrażona prowincja. Śląsk między wizją a rzeczywistością. Ciekawym świadectwem jest także artykuł
Hermana Stehra Ślązak z 1927 r., w którym autor wyraża się o Śląsku bezpośrednio jako kolonii.
W. Kunicki, Śląsk. Rzeczywistości wyobrażone [w:] Śląsk. Rzeczywistości wyobrażone, red. W. Kunicki,
Poznań 2009, s. 71.
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kim posługiwało się 40% ankietowanych10, chociaż wpływ kultury niemieckiej na ludność Śląska ustala się najpóźniej na XVI wiek11. Co ciekawe, „Spis ludności [w polskim
województwie śląskim – K. K.] z grudnia 1931 roku wykazał, że Polacy stanowili około
90% mieszkańców, Niemcy około 7%, Żydzi około 2% i inne mniejszości około 1%.
Powszechne było jednak przekonanie, że proniemieckie postawy przyjmowała znacznie
większa liczba mieszkańców [...]”12. Chociaż statystyki pokazują, że granice państwowe
sztywno wyznaczały podział ludności, to bardziej prawdopodobne jest założenie, iż
deklarowano narodowość zgodną z podziałem administracyjnym, a nie poczuciem tożsamości. Potwierdzeniem tej tezy są teksty literackie, przedstawiające dokonującą się na
Śląsku wymianę kulturową oraz przenikanie się różnych narodowości13.
Dopiero II wojna światowa, chociaż zmiany administracyjne i konflikty zbrojne
stanowiły już we wcześniejszych wiekach okazję do wychodźstwa, doprowadziła do
fali ruchów migracyjnych. Warto zastanowić się, dlaczego Niemcy opuszczali w ostatnich latach wojny lub krótko po jej zakończeniu swoje małe ojczyzny, skoro płynne
granice i bariery językowe nie stanowiły problemu, a identyfikacja narodowa była
kwestią umowną, niemającą wiele wspólnego z poczuciem tożsamości mieszkańców
Śląska. Odpowiedź na to pytanie jest złożona, chodzi bowiem nie tylko o przemoc
fizyczną, jakiej doświadczyli Ślązacy w trakcie wojny, ale także o obawy przed zemstą
ze strony nowych włodarzy Śląska, którzy, jak się później okazało, traktowali ludność górnośląskiej prowincji jako niemiecką. Aby przybliżyć zjawisko i pokazać, jak
II wojna światowa wpłynęła na śląskie miasta, podejmę próbę przedstawienia zmian
demograficznych na przykładzie Gliwic. Będą mnie interesowały zmiany w strukturze demograficznej miasta po roku 1945, do których doprowadziła II wojna światowa, oraz powody, jakimi kierowali się gliwiczanie podczas podejmowania decyzji
o opuszczeniu rodzinnych stron.
Gliwice w opinii historyków uchodzą za miasto zamieszkiwane przed II wojną światową głównie przez Niemców. Aż 74% mieszkańców posługiwało się
w 1910 roku wyłącznie językiem niemieckim14. Fakt, że Polacy w dwudziestoleciu
międzywojennym stanowili w Gliwicach mniejszość narodową, potwierdza plebiscyt
przeprowadzony 20 marca 1921 roku – wówczas za stroną polską opowiedziało się
10

11

12
13
14

Por. R. Gehrke, Od wiosny ludów do I wojny światowej (1848‒1918) [w:] Historia Górnego Śląska.
Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu, red. J. Bahlcke, D. Gwarecki, R. Kaczmarek,
Gliwice 2011, s. 203.
„Cóż jednak znaczył i znaczy Śląsk dzisiaj, pięćdziesiąt przeszło lat od likwidacji niemieckiego
Schlesien w konsekwencji II wojny światowej? Dla Niemców obszar historycznie przynależny niemal w całości dziejom kultury niemieckiej, związany z tworami państwowymi, w których główną
rolę odgrywali etniczni Niemcy (cesarstwo Habsburgów 1526‒1742, Prusy 1742‒1871, Rzesza
Niemiecka do 1945)”, W. Kunicki, op. cit., s. 66.
M. W. Wanatowicz, Województwo śląskie [w:] Historia Górnego..., s. 240.
Podobne wątki pojawiają się m.in. w tetralogii Horsta Bienka oraz Finis Silesiae Henryka Wańka.
Por. R. Gehrke, op. cit., s. 203. Dla porównania w 1870 roku ponad 70% gliwiczan posługiwało
się językiem polskim, por. B. Tracz, op. cit., s. 19.
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tylko 21,3% ludności15. Mimo to aż do późnych lat trzydziestych w Gliwicach działały różnorakie polskie organizacje polityczne16, które zlikwidowało dopiero NSDAP.
W 1939 roku Gliwice zamieszkiwało prawie 115 tysięcy osób17, przy czym
Ustalenie liczby mieszkających Polaków w Gliwicach napotyka wiele trudności. Niemieckie spisy ludności z okresu międzywojennego nie oddają w pełni faktycznego
stanu. Z drugiej strony wobec terroru hitlerowskiego sami Polacy nie ujawniali się
w obawie o pracę i życie. Spis z 1925 r. wykazał, że w mieście mieszkało 2066 osób
mówiących językiem polskim, a w 1933 roku – tylko 52918.

Pod koniec wojny w dotychczas spokojnych i oddalonych od linii frontu Gliwicach
daje się zaobserwować wyraźny odpływ ludności, spowodowany zbliżającą się ofensywną Armii Czerwonej i coraz bardziej prawdopodobną klęską Rzeszy. W lutym/
marcu liczba mieszkańców wyniosła już tylko 70 00019. Kolejne ruchy migracyjne wymuszone zostały mocą rozporządzenia nr 0061 Ławrientija Berii o deportacji
Niemców w głąb ZSRR. Miasto pod przymusem opuściło kolejnych 18 400 gliwiczan20. Od maja 1945 roku prowadzono akcje mające na celu wysiedlenie wszystkich
Niemców z terytorium Polski. Na mocy wydanych rozkazów traktowano Niemców
w sposób na tyle brutalny i nieprzychylny, aby sami podjęli decyzje o migracji21.
W kolejnych latach (1945‒47, 1956‒1959) historycy odnotowują kolejne wyjazdy
Niemców z całego Górnego Śląska do NRD i RFN, najpierw jako efekt tak zwanych
„dzikich wypędzeń”, a potem jako pokłosie akcji „łączenia rodzin”. W tym samym
czasie, aby uzupełnić strukturę demograficzną Gliwic, sprowadzono do miasta ludność z Kresów Wschodnich, którą przymusem ekspatriowano22. Na skutek nieustannych przetasowań liczba Gliwiczan w 1946 roku wynosiła 95 tysięcy, natomiast dziewięć lat później już 135 tysięcy23.
Tak duże ruchy migracyjne mają tylko pozornie charakter zorganizowany. Wychodźstwo Niemców z Gliwic związane jest bardziej z aktem wolicjonalnym niż przymusem, a powodowane było głównie strachem przed Armią Czerwoną i represjami
15
16

17
18
19
20
21
22
23

Por. B. Tracz, op. cit., s. 20.
Szczegółowe informacje na temat polskiego ruchu oporu w okresie Republiki Weimarskiej i III Rzeszy por. D. Sieradzka, Polskie organizacje w latach 1923‒1939 [w:] Historia Gliwic, red. J. Drabina,
Gliwice 1995, ss. 359–364.
Por. ibidem, s. 344.
Ibidem, s. 345.
Por. B. Tracz, op. cit., s. 63.
Por. Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939‒1959. Atlas ziem polskich, red. W. Sienkiewicz,
G. Hryciuk, Warszawa 2008, s. 167.
Por. ibidem, s. 182.
Literackie świadectwo tego zjawiska daje Adam Zagajewski w eseju Dwa miasta, por. A. Zagajewski,
Dwa miasta, Warszawa 2007.
Szczegółowe informacje na temat składu narodowościowego Gliwic można odnaleźć w artykule
Kazimiery Sarny – por. K. Sarna, Stosunki demograficzne [w:] Historia Gliwic..., ss. 492–525.
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ze strony rządu polskiego. Nie znaczy to, że nie prowadzono zorganizowanych akcji
emigracyjnych, wręcz przeciwnie – strona niemiecka starała się umożliwić krajanom
ewakuację, natomiast Polska, już po przejęciu władzy administracyjnej, także dbała
o usunięcie pozostałego w Gliwicach elementu niemieckiego24. Choć warunki transportowe oraz klimat wyjazdów daleki był od ideału, prowadzone akcje były po części
odpowiedzią na potrzeby przerażonych mieszkańców Gliwic. Fakt, że po zakończeniu jakiegokolwiek innego konfliktu zbrojnego, jaki przetaczał się przez Śląsk, nie
odnotowano tak dużych ruchów ludności, jest mimo wszystko zaskakujący. II wojna
światowa jest pod tym względem przełomowa, pokazuje ogrom powojennej traumy
oraz negatywne skutki homogenizacji społeczności górnośląskiej, której wpojono
strach przed obcością. To właśnie w unifikacji kulturowej i narodowościowej Gliwic, rozumianej tutaj jako przemoc symboliczna, upatrywałabym przyczyny rozpadu
tożsamości mieszkańców miasta, jaka dokonała się za sprawą wydarzeń wojennych.
Jak przekonuje Piotr Lachmann, nie samo poczucie narodowości było problematyczne dla nowej władzy. Wystarczyło „chcieć” się spolonizować i odpowiedzieć na
kilka zadanych po polsku pytań25. W związku z problemem ustalenia pochodzenia
etnicznego niemieckojęzycznych (lub posługujących się wyłącznie gwarą) mieszkańców miasta, większości obywateli dawano szansę na pozostanie w Gliwicach. Sama
weryfikacja, jak wspomina Lachmann, była prowadzona w sposób teatralny, niezbyt
porządny i farsowo naśladujący „niemiecką biurokrację”26. Od pozostałych w mieście
Niemców wymagano jednak podległości nowej władzy i wejścia w rolę „przegranego”, co wiązało się z dyskryminacją i licznymi upokorzeniami. Taka strategia skutecznie motywowała do opuszczenia miasta. Zresztą, jak pokazują statystyki, większość
niemieckojęzycznych mieszkańców Gliwic z powodu obaw przed nadciągającą Armią Czerwoną pozostawiła rodzinne strony jeszcze przed końcem wojny. Najniższą
liczbę mieszkańców odnotowano w styczniu 1945 roku, wynosiła ona zaledwie około
55 000 osób27. Był to miesiąc, w którym zarządzono ewakuację gliwiczan, choć zrobiono to dosłownie w przededniu „wyzwolenia” miasta28.
Czynnikiem, który najsilniej wpływał na decyzję o opuszczeniu miasta, było, jak
już wspominałam, widmo wkroczenia Armii Czerwonej:

24

25

26
27
28

Wydalony z miasta został m.in. Horst Bienek, takie świadectwo podaje pisarz w Brzozach i wielkich
piecach, zob. H. Bienek, Brzozy i wielkie piece. Dzieciństwo na Górnym Śląsku, przeł. W. Szewczyk,
Gliwice 1991, s. 80.
„Scenariusz egzaminu z polskości” można znaleźć w eseju Lachamnna Wypędzenie po polsku,
zob. P. Lachmann, Wypędzenie po polsku [w:] idem, Wywołane z pamięci, Olsztyn 1999, ss. 45‒46.
O weryfikacji narodowościowej piszą także: B. Tracz, Mieszkańcy miasta – sytuacja ludnościowa [w:]
idem, Gliwice..., ss. 153‒182.
P. Lachamnn, op. cit., s. 30.
Por. B. Tracz, op. cit., s. 63.
Por. ibidem, ss. 35‒36.

159

Katarzyna Kuchowicz, Gleiwitz/Gliwice. Wpływ wojny na ludność miejską
Mityczni byli Rosjanie. O Rosjanach mówiło się stale, wyłącznie ich się bano, i bardzo,
jak się okazało, słusznie. Zaszaleli, wyszaleli się do syta, mieli widocznie takie odgórne
przyzwolenie na oddolne wybryki, w nagrodę za przebyte trudy frontu...29

Także wspomnienia Ślązaków, zebrane przez Ninę Merian, potwierdzają, że głównym powodem podjęcia decyzji o wychodźstwie był strach30. Jak zgodnie przyznają
świadkowie przejścia frontu, był to strach słuszny i uzasadniony31.
Problem zachowania Rosjan wobec Niemców i Ślązaków wymaga z pewnością
odrębnej analizy, warto jednak nadmienić, że w niemal wszystkich relacjach pojawia
się wspomnienie o brutalnych gwałtach, grabieżach i morderstwach32. Gdy rodzina
decydowała się mimo wszystko pozostać w Gliwicach, najczęściej zostawała pozbawiona dachu nad głową. Jak wspomina Lachmann:
Znaleźliśmy się w wyniku takiego wielce prawdopodobnego „poślizgu” [czasu – K. K.]
przed drzwiami własnego mieszkania, ale żaden klucz nie pomagał już w przekroczeniu
swojskiego progu. Drzwi były zaplombowane, zalakowane z naklejonym rozporządzeniem, którego treści nikt z nas nie rozumiał. I – jako prawdziwi Niemcy – nie zerwaliśmy urzędowego papieru i nie zerwaliśmy pieczęci. W niecałą godzinę po uzyskaniu tej
„informacji” znaleźliśmy się na ciężarówce i opuszczaliśmy miasto33.

Lachmannowie trafili do obozu przejściowego, z którego matka pisarza (wraz z dwójką dzieci!) w biały dzień, bez przygotowania specjalnego planu, zdołała uciec. Warto
przy tym zauważyć, że siostra i babcia Lachmanna, także mieszkające w Gliwicach, nie
zostały usunięte z miasta, lecz przysposobiono je do pomocy bogatym nasiedleńcom.
Na przykładzie Lachmannów widać więc, że urzędowe odebranie mieszkania
i zorganizowany wywóz z miasta miał charakter umowny. Nawet nierzadkie sytuacje,
w których mieszkańcy Gliwic pod groźbą śmierci musieli opuszczać swoje domostwa, a w dalszej kolejności miasto, miały charakter do pewnego stopnia symboliczny,
a nawet, jak pisze Lachmann, teatralny34. Zastosowanie pierwszego rozkazu, oddanie
lokalu i wszelkich kosztowności, było ceną zachowania życia. Gliwiczanie, którzy
byli gotowi całkowicie podporządkować się i znosić szykany, mogli pozostać w mieście. Chociaż cena to wysoka, nowym włodarzom bardziej niż o wypędzenie chodziło o stworzenie przestrzeni egzystencjalnej dla „repatriowanych Kresowiaków”. Los
29
30
31

32

33
34

P. Lachamnn, op. cit., s. 30.
Por. Wir ließen die Heimat zurück. Erlebnsberichte von Vertreibung und Flucht, hrsg N. Merian,
Augsburg 2007, ss. 283‒334.
Podobny, negatywny obraz wkroczenia Armii Czerwonej pojawia się w relacji Wolfganga Bittnera
Gleiwitz heist heute Gliwice. Gliwice zwano kiedyś Gleiwitz oraz w utworze Henryka Wańka Finis
Silesiae. Strach przed Rosjanami odczuwają także bohaterowie Czasu bez dzwonów Horsta Bienka.
Cytowany już Lachmann wspomina o „zabawie” polegającej na podrzucaniu kilkuletniej siostry
pisarza za oknem kamienicy, co miało zmusić matkę artysty do uległości seksualnej, por. P. Lachmann, op. cit., s. 48.
P. Lachmann, op. cit., s. 31.
Por. ibidem, s. 30.
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Niemców był zasadniczo obojętny władzom, choć w jednym z rozkazów jest mowa
wprost o konieczności zemsty i używania przemocy wobec niemieckich cywilów, aby
ci nie chcieli dłużej pozostać w Polsce35. Terror i przemoc stosowane na masową skalę
wobec indyferentnych językowo – choć nie zawsze narodowościowo lub tożsamościowo
– gliwiczan, sprawiały, że decydowali się oni na opuszczenie małej ojczyzny.
Taka motywacja w żaden sposób nie anuluje traumatycznych doświadczeń związanych z wychodźstwem, a nawet je podkreśla. Gliwiczanie nie tylko bowiem doświadczyli przemocy fizycznej (szczególnie odbiło się to na kobietach, które stanowiły znaczną część mieszkańców), ale także znaleźli się pod presją, której nie byli
w stanie stawić czoła. Stosowana wobec gliwiczan agresja psychiczna miała niebagatelny wpływ na zmiany demograficzne miasta. Nie należy przy tym zapominać, że
późniejsza faworyzacja Śląska jako okręgu przemysłowego, przyczyniła się do podtrzymywania resentymentów pomiędzy Polakami a mieszkańcami regionu, uważanymi często za Niemców.
Wracając do emigracji gliwiczan w okresie II wojny światowej, warto dodać,
że proponowane przeze mnie spojrzenie, ujmujące aspekt wolicjonalny opuszczenia miasta, pozwala na zmianę perspektywy oglądu zjawiska. Uściślając: największa
grupa Niemców opuściła miasto pod wpływem strachu przed wkroczeniem Rosjan.
Dynamicznie zmieniająca się struktura demograficzna miasta osiągnęła swoje apogeum w styczniu 1945 roku i była reakcją na obawy przed agresją Armii Czerwonej
i zemstą Polaków, a nie wynikała z masowych wypędzeń czy repatriacji, które miały
miejsce dopiero po 1945. Istotny jest również fakt, że po wojnie strategie nowej
władzy miały na celu takie traktowanie gliwiczan, aby chcieli oni, niepowodowani
żadnym rozkazem, lecz pod wpływem agresji ze strony służb porządkowych i szykan
pozostałych mieszkańców, opuścić miasto. Takie działanie miało również przyczyny ekonomiczne: dobrowolnie uciekającym nie zapewniano żadnego transportu ani
prowiantu. Rozgrywający się dramat ludności miejskiej warto zaakcentować także
leksykalnie, przypatrując się terminowi „wypędzenie”, który jest stosowany do określenia masowego opuszczania i wysiedlania Niemców z ziemi śląskiej. „Wypędzenie”,
jak słusznie zauważa Lachmann, jest bezpośrednim tłumaczeniem niemieckiego Vertreibung, które w humanistyce funkcjonuje na prawach nazwy określającej cały nurt
literacki Flucht und Vertreibung. W języku niemieckim wyraz ma szersze znaczenie
niż polskie „wypędzenie”. W słowniku DUDEN pole semantyczne terminu Vertreibung obejmuje takie rzeczowniki jak: ucieczka, mord, wywłaszczenie, wojna, unicestwienie, prześladowanie. Pole znaczeniowe przymiotników obejmuje takie wyrazy
jak: systematyczność, etniczność, masowość czy brutalność36. Nasycenie znaczeniowe
niemieckiego wyrazu Vertreibung wydaje się odpowiadać doświadczeniom gliwiczan,
jednak brakuje choćby drobnego zwrócenia uwagi na wolicjonalność exodusu, pew35
36

Mam na myśli rozkaz nr 0150 dowódcy 2. Armii Wojska Polskiego z 24 czerwca 1945 r.; cyt. za:
Wysiedlenia, wypędzenia..., s. 184.
Por. hasło Vertreibung [w:] DUDEN [on-line:] http://www.duden.de/rechtschreibung/Vertreibung,
[07.12.2014].
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nej autonomiczności decyzji o opuszczeniu „małej ojczyzny”. Takie ujęcie nie stoi
w opozycji do konieczności samodzielnego wyboru emigracji w sytuacji ze wszech
miar opresyjnej, w jakiej znaleźli się mieszkańcy miasta. Był to jeden z bardziej brutalnych aspektów polityki stosowanej wobec Ślązaków i strategii ich usuwania z regionu, jednak w moim odczuciu to właśnie zależność aktu wychodźstwa od woli
stanowi o niepojętym dramatyzmie sytuacji gliwiczan, którzy w swojej Heimat czuli się dobrze niezależnie od tożsamości i narodowości. Tragedia Vertreibung polega
właśnie na zmuszeniu Niemców i Ślązaków do podjęcia decyzji sprzecznych z ich
pragnieniami i emocjami. Łatwiej przecież zaakceptować konieczność opuszczenia
rodzinnego domu i pozostawienia całego dobytku pod groźbą śmierci czy rozkazu,
niż dobrowolnie zostawić majątek, pamiątki i ukochaną „małą ojczyznę”.
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Summary
Gleiwitz/Gliwice. The impact of war
on the city’s inhabitants
The paper aims to present the demographic changes in Gliwice, caused by the
migration flows during and after the Second World War. Those migrations, which
could be observed in 1945, are unprecedented in the history of Silesia.
The statistics shown in the article confirm the impact of the war on the number
of the citizens of Gliwice. This situation is bound both with the war itself, and the
problems with identity and nationality of the citizens of Gliwice. The paper attempts
to determine the reasons for leaving the city by its residents, and the policy of new
authorities of the city towards the indigenous people.

Tomasz Kurzydło

Wojna jako konsekwencja
polityczności w teorii Carla Schmitta
Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego

I
Carl Schmitt jest z pewnością jednym z najważniejszych przedstawicieli dwudziestowiecznej filozofii politycznej, jest jednak także postacią niezwykle kontrowersyjną.
Przede wszystkim wynika to z podejmowanych przez niego w życiu decyzji1 – o ile
jeszcze w 1932 roku współpracował z ówczesnym rządem w Niemczech przy projekcie delegalizacji NSDAP, o tyle po dojściu do władzy Hitlera sam zapisał się do
partii, którą wcześniej starał się zdelegalizować. Przyniosło mu to niemałe korzyści:
został członkiem Rady Państwa oraz wydawał „Deutsche Juristen-Zeitung”. W zmianie sposobu patrzenia na Carla Schmitta niewiele pomaga fakt, że jeszcze w latach
trzydziestych został pozbawiony pełnionych funkcji z powodu swojego katolicyzmu,
któremu nazizm był wrogi. Poza tym władze Rzeszy zarzuciły mu nieszczerość w głoszonych poglądach antysemickich, gdyż między innymi utrzymywał przyjazne stosunki z żydowskimi uczonymi2.
Niejednoznaczną postawę wobec rządów nazistowskich i głoszone w tym okresie
poglądy trzeba jednoznacznie poddać krytyce. Jednak również teorie Schmitta bywają przedmiotem sporu, przysparzając mu intelektualnych oponentów. Przedstawia
się go jako twórcę intelektualnej podbudowy mającej później legitymizować rządy
nazistów, przy bliższym zbadaniu wydaje się jednak, że jego postawa może nie być tak
jednoznaczna. Poparcie, jakiego na początku udzielił nowej władzy w Niemczech,
wynikało ze skrajnej konsekwencji poglądów. Jako prawnik rozumiał, na czym polega legalność3 i musiał uznać przywództwo zwycięskiej partii – to właśnie zbyt mocne
i konsekwentne trzymanie się prawnego aspektu rządów mogło być przyczyną jego
1
2
3

Informacje biograficzne za: M. A. Cichocki, Wstęp [w:] C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma,
tłum. M. Cichocki, Kraków 2000.
Możliwe nawet, że z czasem zmienił swoje poglądy, odcinając się od wydanego wcześniej jawnie
antysemickiego tekstu. Por. M. A. Cichocki, op. cit. s. 15.
Zagadnienie legalności było czymś, co w twórczości Schmitta zajmowało niemało miejsca. Jako
przykład można podać zaangażowanie w spór z Hansem Blumenbergiem dotyczący prawomocności
funkcjonowania całej nowożytności, którą Schmitt podważał. Jak widać, kwestia prawomocności

165

Tomasz Kurzydło, Wojna jako konsekwencja polityczności w teorii Carla Schmitta

życiowego zbłądzenia. Najważniejsze teksty Schmitta pochodzą jednak jeszcze z lat
dwudziestych, czyli z okresu Republiki Weimarskiej – trudno byłoby mu zarzucać
współpracę z nazistami w tym czasie.
Jeśli nawet niektórzy dopatrują się w pismach z tego okresu zaczątków ideologii
nazistowskiej, pozostają one ważnym wkładem do filozofii politycznej. Jednym z takich elementów jest pojęcie polityczności, pochodzące z eseju z roku 1927. Wprowadzone tam rozróżnienie na przyjaciela i wroga miałoby – zdaniem niektórych –
tłumaczyć, dlaczego autor konsekwentnie udzielił poparcia Hitlerowi po jego dojściu
do władzy4. Podział ten jest podstawowym rozróżnieniem charakterystycznym dla
polityczności. Jak pisze Paul Hirst: „W Pojęciu polityczności Schmitt przekonuje, że
differentia specifica polityczności jest relacja przyjaciel-wróg, odróżniająca ją od innych sfer życia, takich jak religia czy ekonomia”5.
Na bliskość poglądów Schmitta z państwem totalitarnym wpływają właśnie takie,
wprowadzane przez niego, dystynkcje, nie należy jednak potępiać z góry jego teorii,
starając się oddzielić osobiste podstawy od – skądinąd interesujących – dokonań
intelektualnych. Podstawowy podział na przyjaciół i wrogów ma znaczenie fundamentalne dla polityczności. Wszelka wspólnota, a przede wszystkim polityczna, jest
konstytuowana przez określenie siebie w opozycji do wroga, bez tego nie istniałaby w ogóle polityczność jako taka. Jest to jednak stan istniejący niejako z natury,
a Schmitt stara się jedynie dokonać obserwacji oraz wyciągnąć konsekwencje z tego,
co zaobserwował – jedną z tych konieczności jest możliwość wojny, która stanowi
rozwiązanie wynikające z ciągłego konfliktu z wrogiem. Postaram się w niniejszym
tekście przyjrzeć bliżej owemu zagadnieniu i przeanalizować, w jaki sposób funkcjonuje ono w kontekście teorii polityczności, a także sprawdzić, czy Carl Schmitt jest
w swoim podejściu konsekwentny.
II
Wojna – w rozumieniu Carla Schmitta – jest naturalnym elementem polityczności, wpisanym w nią jako stale obecna możliwość. Dlatego też zacząć trzeba od
zbadania, czym owa polityczność jest i jaka jest w jej obrębie rola państwa.
Schmitt sporo miejsca poświęcił w swoich rozważaniach Thomasowi Hobbesowi
i jego teorii państwa. Zgodnie z antropologią Hobbesa ludzie z natury znajdują się
w stanie konfliktu i wojny:
Jest więc oczywiste, że gdy ludzie żyją nie mając nad sobą mocy, która by ich wszystkich
trzymała w strachu, to znajdują się w stanie, który się zwie wojną; i to w stanie takiej
wojny, jak gdyby każdy był w wojnie z każdym innym. Albowiem WOJNA polega nie

4
5

była dla niego ważna na różnych płaszczyznach. O sporze zobacz: P. Sosnowska, Teologia polityczna
i nowożytność: Hans Blumenberg kontra Carl Schmitt, „Kronos” 2013, nr 2(25), ss. 170‒183.
Por. P. Hirst, Decyzjonizm Carla Schmitta [w:] Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności, red. Ch. Mouffe, tłum. T. Leśniak et al.,Warszawa 2011, ss. 14‒15.
Ibidem, s. 15.
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tylko na walce czy też na rzeczywistym zmaganiu: czasem wojny jest odcinek czasu,
w którym dostatecznie jest wyraźne zdecydowanie na walkę6.

Istotne jest tutaj zwrócenie uwagi na charakter wojny jako pojęcia negatywnego.
Nie tyle jest to czas, kiedy prowadzi się konkretne działania zbrojne, ale cały okres,
w którym nie panuje pokój.
Jak widać, w stanie, gdy nie ma państwa, władzy ograniczającej, wrogami są z natury wszyscy ludzie. Państwo powstaje właśnie po to, aby zabezpieczyć jednostkę i jej
interesy. Jest ono wytworem określonej wspólnoty, powstałym poprzez scedowanie
części uprawnień na suwerena. Podstawą państwa zatem musi być wewnętrzna zgoda, a ten, kto wyłamuje się spod władzy państwa, stawia się z powrotem w stanie
natury, gdzie panuje wojna, a on staje się wrogiem wspólnoty.
Schmitt będzie przyjmował takie rozumienie, zgodnie z którym w stanie wojny
będą jednostki, ale też zorganizowane grupy czy nawet państwa. Porządek i pokój
zagwarantować może jedynie zwierzchność suwerena. W przypadku państw musiałaby to być organizacja ponadpaństwowa lub też jedno ogólnoświatowe państwo.
W takim ładzie, gdy nie będzie już państwowego pluralizmu, wszyscy będą stanowili
jedność i nie będzie już podziału na przyjaciół i wrogów; bez swojego podstawowego
podziału zniknie też polityczność7.
Tym, co zbliża Hobbesa i Schmitta, jest przekonanie, że wrogość istnieje między
ludźmi z natury oraz że jest ona pierwotna. Dla Hobbesa wrogość jest wynikiem
równości ludzi i wynikającego z niej braku zaufania, gdyż nikt nie jest bezpieczny,
nie posiadając większej od innych siły chroniącej go przed nimi8. Dlatego potrzebne
jest państwo jako gwarant bezpieczeństwa.
Dla Schmitta polityczność ze swoim podziałem na przyjaciela i wroga również nie
jest związana tylko z państwem, jakkolwiek jest jego podstawową kategorią9. Ogranicza się ona do państwa tylko pod pewnym szczególnym względem i w konkretnym
przypadku – państwa totalnego. Opisywany podział charakteryzujący polityczność
dotyczy wszystkich dziedzin ludzkiego życia, takich jak chociażby religia, kultura
i ekonomia. Są to bowiem obszary życia społecznego, które nie muszą podlegać
państwu. Polityczność jest wszędzie tam, gdzie jakaś grupa jednoczy się przeciwko
drugiej, gdzie powstaje podział na przyjaciela i wroga. Państwo tworzy możliwość
organizacji owej, z gruntu politycznej, walki10, a państwem totalnym jest takie, które
podporządkowuje sobie wszystkie inne dziedziny polityczności, utożsamiając polityczność z państwem11.
6
7
8
9
10
11

T. Hobbes, Lewiatan, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 2009, ss. 206‒207.
Por. C. Schmitt, Pojęcie polityczności [w:] idem, Teologia polityczna…, ss. 224‒225.
Por. T. Hobbes, op. cit. s. 205.
Por. C. Schmitt, Pojęcie polityczności…, s. 191.
Por. P. Hirst, op. cit. ss. 15‒16.
C. Schmitt, Pojęcie polityczności…, s. 195.
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Trzeba jednak zauważyć, że polityczność u Schmitta zdaje się wymagać już jakiegoś zorganizowania. Aby, poza wrogami, mieć też przyjaciół (w rozumieniu politycznym), aby móc mówić „my” w opozycji do „oni”, trzeba mieć już pewien stopień organizacji12. Pytaniem pozostaje, czy na poziomie indywidualnym może istnieć wróg
w rozumieniu politycznym.
Jednak naturalność politycznego podziału na przyjaciela i wroga nie wynika jedynie z jego pierwotności względem państwa i prawa. Jest to podział ze swej natury
pierwotny i nieredukowalny.
Dla wyjaśnienia tego przywołuje Schmitt analogie z innymi dziedzinami ludzkiego życia. Na przykład w estetyce najbardziej podstawowy jest podział na piękno
i brzydotę, w ekonomii – na zysk i stratę, natomiast w moralności – na dobro i zło. Są
to pojęcia pierwotne i podstawowe, których nie da się sprowadzić do niczego innego13. Są to też pojęcia nieredukowalne wzajemnie. Nie da się sprowadzić korzyści do
piękna ani dobra. Jakkolwiek intuicja mogłaby sugerować utożsamienie chociażby
piękna i dobra, również jest to nieuprawnione. Każde z tych pojęć jest autonomiczne.
Również polityczność analogicznie ma swoje podstawowe pojęcia, którymi są właśnie „przyjaciel” i „wróg”, do których konsekwentnie trzeba zastosować to wszystko,
co zostało powiedziane o pozostałych kategoriach. Trzeba uznać ich absolutność: są
to pojęcia jak najbardziej pierwotne i wynikają z porządku rzeczywistości; ich wyróżnienie wynika z obserwacji, nie zaś z filozoficznego ustanowienia. Schmitt chce
powiedzieć, że w naturze na tym polega polityczność, a nie stara się samemu wprowadzać podziału definiującego polityczność w kategoriach antagonizmu i wrogości. Jest
to odpowiedź na zarzut wprowadzania do polityki kategorii konfliktu i przemocy.
Konsekwentnie trzeba do pojęcia polityczności zastosować kolejne cechy charakterystyczne dla pozostałych dziedzin życia. Podobnie jak w tamtych przypadkach, nie
można tutaj mówić o redukcji: „Polityczny wróg nie musi być moralnie zły, estetycznie odpychający, ani też nie musi być postrzegany jako ekonomiczny konkurent”14.
Oznacza to właśnie, że nie można redukować pojęć politycznych chociażby do moralności, gdyż są to zupełnie różne porządki15. Przyjaciel i wróg mają swoją odrębną
charakterystykę i – jakkolwiek w ekonomii mamy odrębne pojęcie konkurenta – nie
można utożsamiać ich z odpowiednikami w pozostałych dziedzinach. Niestety zarówno język polski, jak i niemiecki posiadają jedno określenie na wrogów zarówno
w kategoriach politycznych oraz etycznych. Jednak inaczej jest np. w łacinie, odróżniającej hostis i inimicus16. O ile to pierwsze słowo oznacza wroga w rozumieniu
12
13
14
15
16

Ch. Mouffe, Polityczność. Przewodnik Krytyki Politycznej, tłum. J. Erbel,Warszawa 2008, s. 26.
Wyjątkiem wydaje się być estetyka, w której obecnie dewaluuje się kategorię piękna. Nie ma być już
ono podstawą wartościowania.
C. Schmitt, Pojęcie polityczności… , s. 198.
Nie można w ogóle stosować pojęcia wojny sprawiedliwej, gdyż jest to wprowadzanie do kategorii
politycznych elementów obcych.
Por. C. Schmitt, Pojęcie polityczności…, s. 200.

168

MASKA 26/2015

politycznym, o tyle inimicus jest wrogiem etycznym17. Schmitt odwołuje się tutaj
do fragmentu z Ewangelii (Mt 5,44 i Łk 6,2718) nakazującego miłość nieprzyjaciół
(inimici)19, co podkreśla pierwotność i naturalność antagonizmu politycznego. Skoro
bowiem ewangeliczny nakaz nie stosuje się do wroga politycznego, jest to coś, czego
być może zmienić się po prostu nie da. Wróg polityczny może przestać być wrogiem,
ale jak długo nim pozostaje, nie można być z nim w innych relacjach niż konflikt.
Oprócz tego, że polityczność jest pojęciem pierwotnym, jej kategorie są też najważniejsze. Rozróżnienie na przyjaciół i wrogów jest nadrzędne, natomiast pozostałe
są wtórne i stanowią niejako specyfikacje rozróżnienia politycznego. Można powiedzieć, że polityczność jest określeniem samego stanu przeciwieństwa oraz konfliktu.
Inne dziedziny mówią o tym, że ktoś jest wrogiem pod pewnym określonym względem, na przykład moralnym lub ekonomicznym.
Polityczność czerpie siłę z różnych obszarów ludzkiego życia, ze sprzeczności religijnych,
ekonomicznych, moralnych i innych. Sama nie ma własnego określonego obszaru20.

W tym sensie polityczność jest też pierwotna wobec państwa w znaczeniu jej
roli społecznej. Antagonizmy pojawiają się na wielu niższych szczeblach, a państwo
spełnia rolę kontrolującą oraz wygaszającą. „Polityczność jest tutaj naturalnie mocno
złagodzenia przez fakt istnienia państwa jako politycznej jedności, która obejmuje
wszystkie wewnętrzne przeciwieństwa”21.
Jakkolwiek polityczność dotyczy wielu dziedzin, rozgrywa się jednak głównie na
poziomie państw. Państwo staje się suwerenem mającym jednoczyć wobec wspólnego wroga oraz eliminować wewnętrzne – również polityczne – konflikty. Punkt
ciężkości polityczności zostaje wobec tego przeniesiony na poziom państwowy i tutaj
przejawia się polityczność. Państwo wobec tego jest suwerenem na dwa sposoby: po
pierwsze ma ono autonomię w podejmowaniu wszelkich decyzji względem wroga, od
wyznaczania go po decyzje dotyczące wojny. Państwo musi też posiadać suwerenną
władzę kontrolującą wewnętrzne konflikty i musi pilnować swej jedności, a jeśli ma
określać siebie wobec wspólnego wroga, to wszyscy w granicach muszą stanowić jedność, politycznych przyjaciół.
III
Konsekwencją podziału na przyjaciół i wrogów jest wojna, ewentualność, z którą
zawsze trzeba się liczyć, kiedy znajdujemy się w stosunku wrogości wobec kogoś.
17
18
19
20
21

Można się tutaj odwołać do etymologii słowa inimicus, pochodzącego od amare – kochać, co wskazuje na emocjonalne podłoże dla rozumienia tego słowa.
Wszystkie odniesienia biblijne w niniejszym artykule odwołują się do następującego wydania: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Edycja Świętego Pawła, 2009.
Por. C. Schmitt, Pojęcie polityczności…, s. 201.
Ibidem, s. 209.
Ibidem, s. 201.
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Wojna jest rozumiana przez Schmitta w wąskim sensie, jako typowy konflikt
zbrojny, z którym wiąże się przemoc fizyczna. Nie jest nią sam stan wrogości trwający
między przyjacielem i wrogiem nieustannie. Wojna istnieje jedynie jako możliwość,
z którą trzeba się liczyć, ale nie jako konieczność. W pewnym sensie nawet wykracza
poza ramy polityczności. Do dziedziny polityczności należy bowiem definiowanie,
kto jest przyjacielem, a kto wrogiem, i jak należy w tak określonej sytuacji postępować. Do polityki należy decyzja o podjęciu lub zaniechaniu wojny, ocena sytuacji
i podjęcie najlepszego z możliwych rozwiązań, do których zalicza się między innymi
wojna. W tym sensie jest ona konsekwencją, z którą należy się liczyć.
Wojna jako taka wykracza jednak poza polityczność, będąc tylko jej konsekwencją. Polityczność zajmuje się stosunkiem do wroga, który podczas wojny jest określony i nie trzeba się nad nim zastanawiać. Ma ona swoje własne problemy i sposoby
myślenia. Nie jest sensem polityki, ale jednym z jej środków, środkiem ostatecznym22.
Autor Pojęcia polityczności twierdza wprost:
Wojny rządzą się własnymi technicznymi, psychologicznymi i wojskowymi regułami.
[…] Polityczność to wyraźne rozpoznanie własnej sytuacji wobec możliwości konfliktu;
trafne odróżnienie przyjaciela od wroga23.

Do polityki zatem należy określenie wroga i decyzja o podjęciu z nim wojny.
Zdaniem Schmitta jus belli, czyli prawo do wojny posiada dopiero państwo i tylko
ono może podjąć suwerenną decyzję o rozpoczęciu walki24.
Jak widać, Schmitt jedynie państwu przyznaje prawo do określania własnego wroga i podejmowania z nim konfliktu zbrojnego. Nawet jeśli jest to konflikt wewnętrzny, czyli wojna domowa, to właśnie państwo określa, kto jest jego wrogiem.
Takie stwierdzenie jest niezwykle interesujące: wspomniane uprawnienie państwa
jest niezbędne dla zachowania jego politycznej jedności. Wynika to z podstawowego
uprawnienia wspólnoty do określania swoich wrogów – zarówno zewnętrznych, jak
i wewnętrznych. Podstawowym celem jest tutaj zapewnienie jedności, która jest przecież konstytuowana przez wyłonienie wspólnego wroga. Jeśli w obrębie wspólnoty
pojawia się element niezgodności, trzeba uznać go za wroga i w ramach jedności
opowiedzieć się w relacji wrogości25. Przykładem może być tutaj wspólnota religijna,
którą jest Kościół. Posiada on określone zasady, prawdy wiary określające, co trzeba
zrobić, aby zachować łączność ze wspólnotą. Tym samym może określić, kto jest
wrogiem i znajduje się poza wspólnotą. Również tutaj może dojść w ostateczności
do politycznej decyzji o wojnie, o czym pisze sam Schmitt: „Święte wojny i wyprawy
22
23
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Por. ibidem, s. 207.
Ibidem, s. 208.
Por. ibidem, s. 216.
Może to tłumaczyć, dlaczego w 1932 roku Schmitt brał udział w przygotowywaniu ustawy delegalizującej NSDAP jako wroga godzącego w istniejącą wspólnotę polityczną.
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krzyżowe są prowadzone w oparciu o decyzję, kto jest wrogiem – tak jak to dzieje się
w przypadku każdej innej wojny”26.
Wobec tego, co właśnie zostało powiedziane, zaskakujące wydaje się wcześniejsze
stwierdzenie, że jus belli przysługuje państwu; ono ma prawo rozporządzać życiem
obywateli. Ciężko u samego Schmitta znaleźć uzasadnienie dla takiego twierdzenia.
To wspólny wróg definiuje polityczną wspólnotę, a wspólnota ta – jak dowodził
sam Carl Schmitt – nie ogranicza się tylko do państwa. Polityczność to każda relacja
przyjaciel – wróg, zdolność określenia wroga i w ostateczności podjęcia suwerennej
decyzji o wojnie. Polityczność, do której należy ta decyzja, jest czymś istniejącym
z natury i jus belli nie trzeba nikomu przyznawać.
Być może wynika to z przyjęcia narodu jako jedności pierwotnej, która nie określa siebie wobec wroga, ale po prostu istnieje. W takiej sytuacji jedynym, co pozostaje
państwu, jest arbitralne wskazywanie wrogów w celu utrzymania politycznej jedności. Możliwe, że ma to związek z osobistymi przekonaniami Schmitta i jego stosunkiem do niemieckiej wspólnoty politycznej. Wydaje się, że poza tym taki pogląd nie
ma uzasadnienia na gruncie całej jego teorii.
Stwierdza także, że dopóki istnieje polityczna jedność, to jej przysługuje jus belli,
a prawa tego nie posiadają żadne inne grupy27. Dotyczy to sytuacji, w której w obrębie jednej wspólnoty istnieją kolejne, niższego rzędu, i to nie do nich należy decydowanie o wojnie na poziomie wspólnoty państwowej. Jednak co z sytuacją, gdy
taka wspólnota z wtórnie politycznej staje się polityczną i występuje przeciwko państwowej jedności? Zostało już wyżej wspomniane, że państwo może w ramach swojej
suwerenności określać wewnętrznego wroga, co w konsekwencji może doprowadzić
do rozpadu jedności i wybuchu wojny domowej.
Jak należy traktować sytuację, gdy to wspólnota niższego rzędu sama wkracza
na poziom polityczny i wyznacza swojego wroga w osobie państwa? Grupy takie
również doprowadzą do rozpadu politycznej jedności państwa i powstania nowej
jedności politycznej. Drogą do tego może być na przykład rewolucja:
Przejęcie pełnej władzy politycznej przez proletariat oznacza powstanie państwa proletariatu, które jest tworem politycznym w takim samym sensie jak państwo narodowe,
państwo kościelne, państwo handlowe, państwo wojowników, państwo biurokratyczne
czy jakikolwiek inny rodzaj politycznej jedności28.

Wcześniej zostało powiedziane, że relacja między przyjacielem i wrogiem ma charakter konfliktu, natomiast wojna jako taka jest jedynie możliwością zawartą w polityczności. Wydaje się jednak, że w sytuacji rozpadu wewnętrznej jedności dojść
musi nie do konfliktu, ale do wojny rozumianej jako działania zbrojne. Zadaniem
państwa jest bowiem bronienie swojej jedności i do momentu pojawienia się wroga
26
27
28

C. Schmitt, Pojęcie polityczności..., s. 219.
Por. ibidem, s. 218.
Ibidem, s. 209.
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wewnętrznego to ono – jako jedność polityczna – dysponuje jus belli. Jakkolwiek
konieczność otwartej walki może nie być w tym przypadku oczywista, jednak można
znaleźć u Schmitta takie stwierdzenie:
Albowiem w »państwie konstytucyjnym«, jak pisał Lorenz von Stein, […] »[j]eśli konstytucja zostanie zakwestionowana, wojna musi rozstrzygnąć się poza konstytucyjnym
i prawnymi regułami, a więc p r z y u ż y c i u z b r o j n e j p r z e m o c y «29.

Postulując jedność państwową, Schmitt jednocześnie przeciwstawia się pluralizmowi30. Konflikty wewnętrzne mogą prowadzić do rozpadu politycznej jedności, którą
państwo ma gwarantować. Konflikty w państwie zawsze w jakiś sposób będą istnieć,
co wynika z roli państwa jako suwerena jednoczącego wiele podmiotów. Dlatego jego
funkcją jest zachowywanie jedności ponad konfliktami grup wtórnie politycznych, ale
musi to być ujęte w zasadach. Prawo do strajku rzeczywiście musi być obowiązującym
prawem. Jak wspomniał Schmitt, wyjście poza te ramy oznacza konflikt zbrojny.
IV
W przedstawionej charakterystyce pojęcia polityczności widać pewną niekonsekwencję w podejściu do tego, czy wojna jest konieczna. Sam Carl Schmitt cały czas podkreśla,
że wojna jest tylko możliwością wynikającą z faktu istnienia wroga, jest nieodłącznie
wpisana w samą polityczność. Polityczność wymaga podejmowania konkretnych i pewnych decyzji. Trzeba jasno określić, kto jest wrogiem politycznym, bez mieszania do tego
jakichkolwiek obcych czynników, chociażby natury moralnej. Trzeba też w odpowiednim momencie podjąć decyzję o wojnie. To właśnie decyzja należy do polityczności, nie
sama wojna. Schmitt przeciwstawia się poglądowi, że wojna jest przedłużeniem polityki.
Kiedy już wybucha konflikt zbrojny, kieruje się on własnymi, pozapolitycznymi prawami, a politycy nie zajmują się prowadzeniem wojen, ale ich wypowiadaniem.
Z drugiej strony przytoczony wyżej cytat pokazuje, że wojna jest jedynym rozwiązaniem poza porządkiem konstytucyjnym. Stwierdzenie, że poza prawem obowiązuje nie
konflikt, ale wojna, wydaje się dość niezwykłe i niekonsekwentne u Schmitta31. Niekonsekwencja nasila się, gdy do teorii polityczności odniesie się inne jego twierdzenie:
Wszystkie istotne pojęcia z zakresu współczesnej nauki o państwie to zsekularyzowanej
pojęcia teologiczne. Dowodzi tego nie tylko historyczna ewolucja tych pojęć, które
zostały przeniesione z teologii do nauki o państwie – w ten sposób na przykład wszechmocny Bóg stał się wszechmocnym pracodawcą – lecz świadczy o tym również ich
systemowa struktura, której znajomość konieczna jest do ich socjologicznego ujęcia32.
29
30
31
32

Ibidem, ss. 217‒218.
Por. Ch. Mouffe, op. cit. s. 29.
Istnieje sugestia, że państwo poza gwarantowaniem jedności gwarantuje też pokój. Wyjście poza
ramy państwowe stawia poza kategorią pokoju. Por. C. Schmitt, Pojęcie polityczności…, s. 217.
C. Schmitt, Teologia polityczna. Cztery rozdziały poświęcone nauce o suwerenności [w:] idem, Teologia
polityczna…, ss. 60‒61.
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Jest to słynny fragment określający to, czym jest teologia polityczna. Nowożytna, świecka polityka ma być przejęciem pojęć istniejących w teologii, jak chociażby
przytoczony przykład wszechmocnego Boga. Jak jednak należy w tym kontekście
traktować podział na przyjaciela i wroga?
Wróg u Schmitta ma charakter egzystencjalny, nie emocjonalny. Jego „wrogość”
polega na fundamentalnym przeciwstawieniu określonej wspólnocie. W teologii
wrogiem człowieka jest szatan. Jego wrogość jest wprost określona w Księdze Rodzaju33. Przeciwnikiem szatana z kolei są ludzie, „którzy przestrzegają przykazań Boga
i posiadają świadectwo Jezusa”34, czyli Lud Boży. Może on być z kolei rozumiany
w kategoriach Schmitta jako polityczna wspólnota „przyjaciół”.
Przeciwstawienie Ludu Bożego i szatana opiera się nie tylko o zwyczajny konflikt będący po prostu przeciwieństwem – jest to ciągła walka, w tym przypadku duchowa. Nie
jest to jedynie antagonizm w ramach opozycji my – oni, ale walka tocząca się cały czas.
Oczywiście można powiedzieć, że przełożenie z pojęć teologicznych na te dotyczące państwa nie jest dokładnie proporcjonalne. Szatan jest siłą przeciwną Ludowi Bożemu i to przeciwieństwo może być obecne w stwierdzeniu, że podstawą odróżnienia
wroga jest jego „naturalność”. Do odróżnienia przyjaciela od wroga potrzebna jest
jakaś egzystencjalna różnica, coś, na podstawie czego można dokonać rozróżnienia35.
Przejęcie teologicznego pojęcia polegałoby zatem na stwierdzeniu, że istnieje ktoś,
kto ze względu a swoją naturę, na to, kim jest, jest wrogiem, antagonistą z natury.
Wrogość musi się jednak czymś charakteryzować – do wroga trzeba mieć określony stosunek. Ponadto u Schmitta wróg nie jest tylko kimś, kto istnieje w naturze
niezależnie od wspólnoty. Ważnym elementem jest określenie, kto nim jest, a kiedy
wspólnota ma określonego wroga, cały czas trzeba się do niego ustosunkowywać;
posiadanie wroga musi mieć jakieś konsekwencje, chociaż nie musi to być od razu
wojna, zbrojny konflikt. Cały czas trzeba jednak podejmować decyzje wobec wroga
i na tym polega stan konfliktu.
Przypomnieć trzeba sobie także definicję wojny Hobbesa, która została przytoczona powyżej. Wojna nie polega jedynie na działaniach zbrojnych, ale także na gotowości do walki. Jest to wypowiedziany konflikt, co przypomina podjęcie decyzji o tym,
kto jest wrogiem. Schmitt rozumie wojnę jako same działania zbrojne, ale wojna
nie ogranicza się tylko do nich. Obejmuje cały okres trwania konfliktu zbrojnego,
składający się z różnych działań. Podczas wojny decyzje należą również do polityków.
Hobbes pisze o okresie, w którym panuje zdecydowanie na walkę, natomiast z pojęcia polityczności wynika, że z realną walką należy liczyć się cały czas. Można zgodzić
się ze Schmittem, że sama walka ma swoje własne, niepolityczne prawa i o tyle nie
jest przedłużeniem polityki. Jednak ustosunkowanie się wobec kogoś jako wroga jest
z definicji stanem konfliktu i wymaga podejmowania konkretnych działań, których
33
34
35

Por. Rdz 3,15.
Ap 12, 17.
Cechą jednoczącą wspólnotę jest posiadanie wroga. Jest ona konstytuowana na zasadzie negatywnej, jako zaprzeczenie wroga.
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przedłużeniem może być zdecydowanie o walce. Można powiedzieć, że unikanie walki z wrogiem jest wprowadzaniem do decyzji przesłanek pozapolitycznych, takich jak
chociażby interes ekonomiczny lub brak usprawiedliwienia.
Racją dla prowadzenia wojny jest wyłącznie uznanie kogoś za wroga36. Pytaniem jest,
czy uznając już kogoś za wroga, można zaniechać wobec niego wrogich działań; czy nie
jest to krytykowane przez Schmitta rozmywanie podziału między przyjacielem i wrogiem.
Niezależnie jednak od tego, czy wojna jako konsekwencja funkcjonowania polityczności jest konieczna czy tylko możliwa, a także od tego, czy Carl Schmitt ma rację w określaniu polityczności jako fundamentalnego przeciwstawienia zjednoczonej
wspólnoty przeciwko wrogowi, trzeba przyznać, że jego teorie do dzisiaj posiadają spory potencjał intelektualny. Pomimo swojego niechlubnego zaangażowania politycznego, jego potencjał ideowy jest dzisiaj zauważany nie tylko przez prawicę, ale również
przez lewicę37. Może to świadczyć o tym, że autor Pojęcia polityczności dotarł w swoich
rozważaniach do jakiejś uniwersalnej prawdy dotyczącej politycznego antagonizmu.
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Summary
War as a consequence of the Political
in Carl Schmitt’s theory
The main aim of this article is to present the theory of the Political introduced by
Carl Schmitt and its consequences, including war. According to him, the Political is
based on a fundamental distinction between the friend and the enemy. This distinction is independent and cannot be reduced to similar categories as good and evil. The
existence of the enemy allows to create community as the opposition. It refers not
only to the nation but also to smaller communities, such as religious and economical
groups. A community must define their enemies and assume an attitude. The ultimate possibility is war – understood as military conflict. The issue discussed in this
article is whether war is the only possibility of the Political or rather necessity. Carl
Schmitt said openly, it is just a possibility which must be taken into account all the
time. On the other hand, referring to his conception of secularization of theological
terms I try to present another possible solution. We may treat opposition between
the devil and The People of God as a basis for distinction between the enemy and the
friend and see whether a war is a necessity.

Joanna Roś

„Mit śródziemnomorski” przeciwko
nihilistycznej Europie na przykładzie
„Wygnania Heleny” Alberta Camusa
Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie
Uniwersytetu Warszawskiego

Filozofia mroku przeciwko słonecznej krainie piękna
Obecność Morza Śródziemnego w dziele Alberta Camusa, francuskiego pisarza pochodzenia algierskiego, jest reprezentowana przez liryczny kult Algierii, tradycji starożytnej
Grecji i Cesarstwa Rzymskiego, a zbiór Lato, do którego zalicza się osiem esejów napisanych
pomiędzy 1939 a 1953 rokiem, stanowi wyjątkowy wyraz tego kultu. Lato wypełnione jest
rozważaniami na temat ideologii związanych z Europą, na której ciąży piętno II wojny
światowej, oraz tych idei, które Camus utożsamia z basenem Morza Śródziemnego. Pisarz
odbywa „egzystencjalistyczną podróż”1 pomiędzy dwoma skrajnie odrębnymi światami.
Zanalizuję krótki esej Wygnanie Heleny, wchodzący w skład Lata, chcąc dowieść, że
„mit śródziemnomorski”, taki, jaki proponował Camus, miał być orężem przeciwko
nihilistycznej Europie XX wieku. Wygnanie Heleny potwierdza, że „w sercu kreatywnej
aktywności [Camusa – przyp. J. R.] tkwi temat wygnania”2. Esej ten określiłabym literacką kwintesencją jego przekonania, według którego w porównaniu z Europą, gdzie
panuje „filozofia mroku”, stanowiąca przepustkę do przemocy wojennej, rejon Morza
Śródziemnego jest słoneczną krainą pokoju i piękna. Wygnanie Heleny to dowód poszukiwania przez Camusa źródeł totalitaryzmu nie w systemach, lecz w człowieku, a także
na to, że mocna, wyrazista retoryka, katastroficzna tonacja i stylizacja – zwłaszcza, gdy
pamięć wojny powszechnej była aktualna i żywa – oddawała i potęgowała grozę położenia, atmosferę powojennej epoki, wciąż żyjącej z groźbą wojny. Ten esej, zawierający
wykładnię „mitu śródziemnomorskiego” jest doskonałym przykładem, jak Camus godził świeckość, pesymizm i elementy postawy wierzącej, które to komponenty „oddziaływały znacząco na charakter i styl jego strategii moralizatorskiej”3.
1
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J. Ehrmann, Camus and the Existentialist Adventure, „Yale French Studies” 1960, nr 25, s. 93.
K. Weinberg, The Theme of Exile, „Yale French Studies” 1960, nr 25, s. 33.
E. Kasperski, Rozliczyć egzystencjalizm… (Albert Camus z perspektywy ponowoczesności) [on line:]
http://ww.tekstualia.pl/stara/index.php?DZIAL=teksty&ID=596 [11.07.2014].
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Nihilistyczna Europa, czy….
Morze Śródziemne ma swój tragizm solarny, który nie jest tragizmem mgieł. W niektóre wieczory nad morzem, u stóp gór, noc spada na idealny łuk małej zatoczki, a wtedy
z milczących wód wznosi się mroczna pełnia. Tutaj można zrozumieć, że jeśli Grecy
ocierają się o rozpacz, to zawsze poprzez piękno i poprzez to, co w nim przytłacza.
W tym złocistym nieszczęściu dojrzewa tragedia. Nasze czasy, na odwrót, żywiły swą
rozpacz brzydotą i konwulsjami […] Myśmy piękno wygnali, Grecy się o nie bili4.

Powyższy fragment ilustruje, w jaki sposób Camus przeciwstawia ideologie – które, jak ocenia, opanowały europejską filozofię, kulturę, sztukę i religię w XX wieku
– temu, co określa po prostu cywilizacją śródziemnomorską. Mają się one różnić sposobami wyrażania siebie, obyczajami i tradycjami. Te śródziemnomorskie podkreśla,
używając metafor światła, słońca i blasku, co ma symbolizować wolność, prostotę
i szczęście, w opozycji do cywilizacji północnej, która kojarzy mu się z ponurym
mrokiem, symbolizującym zniewolenie, wojnę, zbrodnie i kłamstwo. Prostota, naturalność i duma są tu obecne w każdym słowie i każdym obrazie:
A przecież mówiono mi nieraz, że nie ma powodów do dumy. Ależ tak, jest powód:
słońce, morze, moje serce pulsujące młodością, moje ciało o smaku soli i ta olbrzymia
sceneria, w której czułość i uniesienie łączą się w żółcieni i błękicie5.

Na swój liryczny sposób w Wygnaniu Heleny Camus, „pogański pisarz”6, rzecznik
„nowego ateizmu”7, głosi potrzebę powrotu do źródeł humanizmu, utrzymując, że
mają one swoje miejsce w naturze człowieka. To właśnie ku naturze człowieka, jak sądzi, skłaniał się antyczny świat duchowy, przedchrześcijańskiej cywilizacji śródziemnomorskiej. Odejście od greckiego poczucia miary, piękna, harmonii, granic, wyznaczanych przez naturę człowiekowi i każdej, obdarzonej życiem rzeczy, przyczyniły się
natomiast do zubożenia zachodniej cywilizacji i jej kulturowej tragedii. Proces ten
owocuje popadaniem ludzi w hybris – pychę, przejawiającą się zapominaniem o ich
„nie-samoistności”. Pisarz przypomina, że granice – choćby zapomniane – pozostają
i nie znikną tylko dzięki temu, że uparcie je ignorujemy. Nemezis czuwa – jest boginią miary, nie zemsty, a prawo, które symbolizuje, wynika z samej rzeczywistości.
Pitagorasowi, Arystotelesowi, Platonowi, stoikom czy epikurejczykom prawo to było
doskonale znane – miało znaczący wpływ na rozstrzyganie spraw natury moralnej,
politycznej i poznawczej. Tam, gdzie pojawiały się racjonalność i irracjonalność, absolutyzm i konkretyzm, zniewolenie i wolność oraz historia i natura, ustanawiało
4
5
6
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A. Camus, Wygnanie Heleny [w:] idem, Zaślubiny, Lato…, s. 94.
Idem, Zaślubiny w Tipasie [w:] idem, Zaślubiny, Lato.., s. 11.
H. Peyre, Camus the Pagan, „Yale French Studies” 1960, nr 25, s. 20.
J. D. Carlson, Defending the Secular from its Secularist Critics: Albert Camus, Saint Augustine, and the
New Atheism, „Soundings: An Interdisciplinary Journal” 2014, nr 1, s. 50.
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równowagę między opozycyjnymi czynnikami. Sytuowało między nimi cnotę. Myśl
grecka, zdaniem Camusa, odwoływała się zawsze do idei umiaru:
Niczego nie posunęła do ostateczności, ani sacrum, ani ratio. Wszystko brała pod uwagę, równoważąc cień światłem. Nasza Europa przeciwnie, w swej pogoni za pełnią jest
naznaczona przesadą. Odrzuca piękno, jak wszystko, czego nie apoteozuje. Apoteozuje
zaś, choć odmiennie, tylko jedną rzecz: przyszłe królestwo rozumu8.

Autor utrzymywał też, że naród, który będzie pozbawiony piękna, przez pewien
czas może utrzymywać się przy życiu, ale oprócz zagłady nie czeka go już żadna inna
przyszłość:
Wszyscy, którzy dziś walczą o wolność, najmniej dbają o piękno. Oczywiście nie o to
idzie, by bronić piękna dla niego samego. Piękno nie może się obejść bez człowieka
i tylko towarzysząc naszym czasom w ich nieszczęściu zapewnimy im wielkość i pogodę
ducha. Nigdy już nie będziemy samotnikami. Ale prawdą jest również i to, że człowiek
nie może się obejść bez piękna, a tego nasza epoka jakby nie chce dostrzec9.

Co więcej, pisarz uważał również, że Europa oddala się od piękna i w swym totalnym szaleństwie przypomina „dziecko bez rozumu”10. Najlepiej tę myśl wyraża
liryczne stwierdzenie autora:
Zapalamy w pijanym niebie dowolne słońca. Ale mimo to granice istnieją i my wiemy
o tym. Wśród najskrajniejszych szaleństw marzymy o równowadze, którą zostawiliśmy
poza sobą i którą w swej naiwności spodziewamy się znaleźć u kresu swoich błędów.
Dziecinne zarozumialstwo, usprawiedliwiające fakt, że dziecinne narody, spadkobiercy
naszych szaleństw, kierują dziś naszą historią11.

Kara, którą Nemezis zsyła na współczesnego człowieka, objawia się w tym, czego
w wyniku przekroczenia miary człowiek zaczyna żądać – a jest to uwikłanie świata
w historię i siłę. Grecy, ci, którzy nie „posiadali” historii, jak twierdzi Camus, musieli
być ludem szczęśliwym12. Ich miasta nie jawiły się jako ucieleśnienie praw historii.
Współcześnie z kolei
[ż]yjemy więc w epoce wielkich miast. Świat został zuchwale odcięty od tego, co stanowi o jego trwałości: od natury, morza, pagórka, wieczornych rozmyślań. Nie ma już
świadomości poza ulicami, bo nie ma historii poza ulicami, taki jest wyrok13.

8
9
10
11

Por. A. Camus, Wygnanie Heleny…, s. 94.
Ibidem, s. 98.
Ibidem, s. 94.
Ibidem.
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Por. idem, Notatniki 1935‒1959, tłum. J. Guze, Warszawa 1994, s. 40.

13

Idem, Wygnanie Heleny…, s. 96.
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W przeciwieństwie do miast śródziemnomorskich, w miastach na północy, jak
wnioskujemy z Wygnania Heleny, świadomość ludzka zostaje odłączona od natury
i gubi się. Camus oddaje myślenie śródziemnomorskie – tak bardzo inne niż ten
„północny stan świadomości” – przede wszystkim w swoich licznych esejach poświęconych Algierowi.
Autor zostaje orędownikiem powrotu do tak zwanej „greckiej idei wiecznych
i podstawowych wartości, ontologicznych i naturalnych”14, które mają najlepiej
określać normy poprawnego, racjonalnego postępowania, gdyż przekonanie, że wartości wyłaniają się z dynamizmu historii, aby realizować się w przyszłości, jawią się
Camusowi jako groźna niedorzeczność, wręcz niebezpieczne szaleństwo. Pisarz nie
manifestuje w ten sposób swojej niechęci do współczesnego świata, a jedynie nadzieję,
że zainteresowanie, zrozumienie, przyjęcie i afirmowanie mądrości starożytnej Grecji
zaowocuje tym, co Thomas Merton określi przyjaźnią międzyludzką, wiernością sobie
nawzajem, a także jasnością widzenia, czyli odwagą w przyjmowaniu absurdu15.
Europejskie „państwa policyjne nowej Inkwizycji”16, jak – analizując myśl Camusa –nazywa je Merton, mogą zostać pokonane i przekształcone.
Konie Patroklesa opłakują swego pana, który zginął w walce, wszystko stracone – ale
bitwa rozgorzała na nowo dzięki Achillesowi i skończy się zwycięstwem, ponieważ została zamordowana przyjaźń – a przyjaźń jest cnotą17.

Dla francuskiego twórcy przyszłość jest otwarta: procesy społeczne w Europie
mogą potoczyć się w różnorodnych kierunkach, a warunki współczesnego życia – jak
pisał w 1948 roku – wymagają gruntownych reform, w przeciwnym wypadku głęboki kryzys osobowości jednostek osiągnie apogeum.
To, co miało zapewnić wolność, szczęście i szacunek dla człowieka, a więc odrzucenie tradycji, naiwna wiara w postęp i naukę czy zanegowanie Boga, nie przyniosło
oczekiwanych efektów. Wbrew zapowiedziom, XX wiek sprowadził wojny, dewiacje,
terror, policyjną przemoc i ideologiczną propagandę. Z humanizmu pozostał jedynie
intelektualny i polityczny cynizm. W dodatku współczesne filozofie i ideologie nie
potrafią według Camusa odpowiedzieć na podstawowe, palące pragnienia i nadzieje
człowieka. W ogóle nie niosą nadziei na przyszłość i nie propagują żadnych wartości.
Dalekie są od stwarzania poczucia stabilności i bezpieczeństwa.
Filozofia współczesna umieszcza swoje wartości w finale czynu. Jeszcze nie są, dopiero
się stają i poznamy je całkowicie dopiero u kresu dziejów. Wraz z nimi granica znika,
a ponieważ nie ma zgody co do tego, czym one będą, ponieważ wszelka walka bez
wędzidła tychże wartości rozszerza się nieograniczenie, dzisiejsze mesjanizmy ścierają
14
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się ze sobą, a ich wrzawa stapia się w zderzeniach mocarstw. […] Nietsche został prześcignięty: Europa nie filozofuje już waląc młotem, lecz waląc z dział18.

To w XX wieku nauka zwróciła się przeciwko człowiekowi. Lepsze, dokładniejsze
poznanie świata i uprzyjemnianie praktycznego życia są niczym, w obliczu wykorzystania najlepszej techniki do masowego szerzenia strachu i zbrodni w okresie wojny.
Trudno mówić o duchowości człowieka – twierdzi Camus – ponieważ ona uległa
zatraceniu. Podobnie jak granica pomiędzy prawdą a kłamstwem. Człowiek stał się
zakładnikiem abstrakcyjnych, odciętych od życia codziennego idei.
„Nienawidzę mojej epoki” – pisał przed śmiercią Saint-Exupéry, z przyczyn niezbyt
odległych od wyżej wspomnianej, ale mimo, że tak wstrząsa ten krzyk, pochodzący od
kogoś, kto w ludziach kochał ich wielkość, nie weźmiemy go na swój rachunek. Cóż to
jednak niekiedy za pokusa – odwrócić się od tego ponurego i jałowego świata!19

Ale ta epoka jest naszą i nie możemy żyć, nienawidząc się nawzajem – grzmi Camus.
…mit śródziemnomorski?
Duchowa Europa, jak chce francuski autor, wyłoniła się z narodu greckiego na
kilka wieków przed Chrystusem. „Zarozumialstwo: cofanie się postępu” – te słowa wypowiedziane przez Heraklita wyrażać mają jej istotę, podobnie jak wyznanie
Sokratesa, który, choć postawiony przed groźbą śmierci, nie rościł sobie prawa do
posiadania nad życiem jakiejkolwiek przewagi20. Najpiękniejsza wedle pisarza myśl
tej epoki kończyła się pokornym wyznaniem niewiedzy, podczas gdy współczesne
filozofie, w przeciwieństwie do filozofii Platona, zawierającej wszystko: rozum, mit,
a nawet bezsens, mają w sobie tylko bezsens i rozum.
Zastąpienie pojęcia natury ludzkiej pojęciem sytuacji, a antycznej harmonii –
przypadkiem lub odruchem rozumu to, według pisarza, od dawna już cele europejskiej filozofii. Doświadczenie solidarności, wywodzące się z poczucia więzi i wspólnoty losu ze wszystkimi ludźmi ma rozbudzać wiarę w istnienie jednej, wspólnej
i tożsamej dla wszystkich ludzkiej natury. Etyczne podstawy można tworzyć tylko
na stabilnym fundamencie, który ma ona zapewnić. Camus jednak, jak podkreśla
Ryszard Mordarski, zdaje sobie sprawę z pewnej niekonsekwencji, w którą się uwikłał21. Odrzuca jednocześnie kategorycznie istnienie Boga, aby mówić tym samym
głosem o wspólnej naturze ludzkiej, która miałaby dostarczać obiektywnych norm
moralnych. Ale mimo tej pewnego rodzaju nadinterpretacji, zdaniem Camusa, ani
człowiek, ani społeczeństwo nie są w stanie wykreować arbitralnie praw ani norm
moralnych. Mogą ich doświadczać i odkrywać w swojej naturze. Człowiek natomiast
18
19
20
21
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nigdy nie zostanie uznany twórcą własnej natury, ponieważ ona jest mu dana, aby ją
udoskonalał w pełni z jej wewnętrznymi prawami. Co więcej, Camus uważa również,
że uznanie ogólnego i uniwersalnego prawa naturalnego byłoby gwarantem stałego
kryterium moralności, wskazując, jak wydostać się z aksjologicznego relatywizmu.
Pisarz w tym miejscu jest bliski rozumieniu stoickiemu, które traktuje naturę ludzką
jako podstawowe prawo i fundament etyki22.
Cywilizacja śródziemnomorska wyrasta z pełnej światła i umiaru tradycji starożytnej Grecji, z zapatrzenia człowieka w witalność i piękno natury Cesarstwa Rzymskiego, a także z mistycznej i skierowanej ku sacrum tradycji chrześcijańskiej. Szkoda, że
kiedy dziedzictwo śródziemnomorskie upadło, Kościół nie opowiedział się za naturą,
lecz za historią, i w dobrej wierze, szukając potęgi doczesnej, dotarł do ślepego zaułka
– dynamizmu historycznego.
W ten sposób, zdaniem Camusa, Kościół przyczynił się do sytuacji, w której natura przestała być przedmiotem kontemplacji, stając się tylko materią. Pisarz uważa, że
Kościół, porzucając dziedzictwo śródziemnomorskie, którym jest uwielbienie natury,
ugodził sam w siebie23. Chrześcijaństwo straciło w ten sposób wymiar religii uniwersalnej i powszechnej, a dodatkowo w czasach nowożytnych utraciło też jedność.
Pisarz w Wygnaniu Heleny żąda, aby natura odzyskała swoją wagę w obliczu historii. Przyznaje, że nie chodzi mu o to, aby lekceważyć współczesną Europę czy aby
stawiać we wrogiej opozycji cywilizacje. Jego zamiarem jest jedynie uzmysłowienie
czytelnikowi, że dzisiejszy świat nie może dłużej obyć się bez idei świata śródziemnomorskiego. Podobną ideę wyraża w swoim Człowieku zbuntowanym:
Czyż więc możemy sobie wyobrazić tę wyższą równowagę, w której natura równoważyła historię, piękno, dobro i która wnosiła muzykę liczb nawet do krwawej tragedii?
Odwracamy się plecami do natury, wstydzimy się piękna. Nasze nędzne tragedie czuć
biurem, a krew, którą ociekają, ma kolor tłustego atramentu24.

To powody, dla jakich, wedle Camusa, ludzie, do których się zwraca, nie są synami Grecji, a co najwyżej jej „synami marnotrawnymi”25.
Wnioski
Dla Camusa historia nie jest siedzibą absolutu, jedynie współczesny świat uczynił
z niej przedmiot kultu. Jej wyznawcy w rzeczywistości niczemu nie służą, ponieważ
tylko ci posuwają naprzód historię, którzy potrafią powstać przeciw niej, kiedy trzeba. Jednym z powodów takiego powstania musi być fakt, że „historia nie wyjaśnia
22
23
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ani naturalnego świata, który był przed nią, ani piękna, które jest ponad nią. A więc
postanawia je ignorować”26.
W Wygnaniu Heleny we właściwy sobie, metaforyczny sposób pisarz sugeruje, że
Europa przestała wierzyć w świat i w żywego człowieka, przestała kochać i szanować
życie, pokochała za to wojny. Jej ludzie nie tylko rozpaczają, że są jedynie ludźmi – chociaż nie przeszkadza im to kierować się brakiem miary, ocierającym się o szaleństwo –
ale także są przekonani, że wiara w osiągnięcie doskonałości w nieokreślonej przyszłości
musi usprawiedliwiać obecny ucisk, dlatego radość odkładają wciąż na później.
Wygnanie Heleny jest jednym z esejów, w którym Camus rozwija swoją ideę światopoglądu śródziemnomorskiego. Posługując się jego lirycznym językiem, należałoby
stwierdzić, że słoneczna myśl Południa, związana z basenem Morza Śródziemnego,
wydała na świat człowieka, który doskonale zasymilował się z naturą, a ponadto był
zdolny do dystansu do zdarzeń, jakie niesie ze sobą historia. Także współcześnie –
pisał autor w 1948 roku – żyją „ludzie śródziemnomorscy”, którzy przestrzegają zawsze odpowiedniej miary, nie zapominając, że postawa nihilistyczna pozbawia życia
powagi, na jaką ono zasługuje. Dodatkowo z uwielbieniem kontemplują harmonię
i piękno widoczne w naturze, wiedząc, że wobec tego, co przynosi historia, zwrócenie
się ku przyrodzie pozwala żyć własnym życiem godnie i w równowadze27.
„Mit śródziemnomorski”, który proponuje Camus, jest kontynuacją myślenia
o jednolitym świecie tak, jak rozumieli go presokratejczycy, przywodzi na myśl panteistyczną kontemplację natury, zachwyt nad potęgą kosmosu. Pisarz wierzy, że powrót do tego mitu może uzdrowić z nihilizmu i wojen dwudziestowieczny świat,
który zatracił wiarę w znaczenie konkretnego człowieka.
Podczas lektury Wygnania Heleny, co zasugerowałam we wstępie, „rzucają się […]
w oczy wyraźne, moralizujące przesłanki i podteksty”28 pisarstwa Camusa, trudno
zatem nie zgodzić się z Edwardem Kasperskim, że Camus „sądził, ferował wyroki,
piętnował”29. Ale w końcu, jak zauważa sam przywołany krytyk, Francuz, inspirując
się dekadentami, dadaistami, ekspresjonistami i katastrofistami, kreślił obraz rzeczywistości, która, jak sądził, chyliła się ku upadkowi, stając w obliczu jądrowej zagłady.
Bibliografia
Camus A., Człowiek zbuntowany, Warszawa 1998.
Camus A., Notatniki 1935‒1959, tłum. J. Guze, Warszawa 1994.
Camus A., Zaślubiny, Lato, tłum. M. Leśniewska, Kraków 1981.
26
27
28
29

A. Camus, Wygnanie Heleny…, s. 95.
Por. K. Ouadia, L'inhumain dans le théâtre d'Albert Camus, Editions Le Manuscrit, Paris 2005, s. 162.
E. Kasperski, Rozliczyć egzystencjalizm… (Albert Camus z perspektywy ponowoczesności) [on-line:]
http://ww.tekstualia.pl/stara/index.php?DZIAL=teksty&ID=596 [11.07.2014].
Ibidem.

183

Joanna Roś, „Mit śródziemnomorski” przeciwko nihilistycznej Europie...

Anz T., Literatur der Existenz/ Literarische Psychopathographie und ihre soziale Bedeutung im Expressionismus, Stuttgart 1977.
Carlson J. D., Defending the Secular from its Secularist Critics: Albert Camus, Saint Augustine, and the New Atheism, „Soundings: An Interdisciplinary Journal” 2014, nr 1.
Ehrmann J., Camus and the Existentialist Adventure, „Yale French Studies” 1960, nr 25.
Kasperski E., Rozliczyć egzystencjalizm… (Albert Camus z perspektywy ponowoczesności), [on-line:] http://ww.tekstualia.pl/stara/index.php?DZIAL=teksty&ID=596
[11.07.2014].
Merton T., 7 esejów o A. Camus, tłum. R. Krempl, Bydgoszcz 1996.
Mordarski R., Albert Camus, Między absurdem a solidarnością, Bydgoszcz 1999.
Ouadia K., L’inhumain dans le théâtre d’Albert Camus, Editions Le Manuscrit, Paris 2005.
Peyre H., Camus the Pagan, „Yale French Studies” 1960, nr 25
Royal R., The Other Camus, „The Wilson Quarterly”1995, nr 4.
Weinberg K., The Theme of Exile, „Yale French Studies” 1960, nr 25.
Zaretsky R., The Tragic Nostalgia of Albert Camus, „Historical Reflections / Réflexions
Historiques” 2013, nr 3.
Summary
„The Myth of the Mediterranean” as the antithesis of
nihilist Europe. „Helen’s Exile” by Albert Camus
The author analyzes the „myth of the Mediterranean” contained in Albert Camus’
essay Helen’s Exile, as the antithesis of European Nihilism in the 20th century. First of
all, the idea of Camus is based on a pantheistic contemplation of nature. The writer
believes that this myth can improve the condition of European world of nihilism and
war, that has lost faith in the importance of an indiviual person.

Ewa Średnicka

Kiedy śmierć jest uzasadniona?
Albert Camus o czystkach
intelektualnych 1944 roku
w kontekście kary śmierci
ukazanej w „Obcym”

Nie wiemy nic, jak długo nie wiemy, czy wolno nam
zabić drugiego człowieka albo zgodzić się na jego śmierć1.

1. Wprowadzenie
Aby zrozumieć stanowisko Alberta Camus wobec czystek intelektualnych, należy
najpierw nakreślić kontekst stosunków między intelektualistami a władzą z okresu,
kiedy pisarz publikował na łamach gazety „Combat” swoje pełne pasji i przekonania
nawoływanie do przeprowadzania zakończonych często karą śmierci procesów czołowych kolaborantów z okresu okupacji i państwa Vichy. Nie rozumiejąc potrzeby
odczuwanej przez ówczesnych myślicieli i pisarzy zaangażowania się w życie polityczne, nie uchwycimy również głosu wewnętrznego imperatywu, za którym podążał
odgrywający niebagatelną rolę w toczącej się wówczas debacie publicznej autor Człowieka Zbuntowanego, a tym samym być może nie ustrzeżemy się przed wydaniem
jednostronnej, niesprawiedliwej opinii.
Niespełna 3 lata temu została wydana monografia poświęcona życiu francuskich
intelektualistów napisana przez amerykańskiego badacza Tony’ego Judta; jedną z zawartych w niej tez jest to, że to upadek ideałów, które w oczach młodego pokolenia
doprowadziły do rozpadu państwa, korupcji, zepsucia oraz błyskawicznego zwycięstwa Hitlera jest odpowiedzialny za waleczną i brawurową postawę wchodzących
dopiero w okres dorosłości myślicieli powojennej Francji. To potrzeba zmiany ówczesnych form państwa stała się asumptem do rozbudzenia politycznych aspiracji.
Zaistniało ogólnie przyjęte przeświadczenie, że to sama historia ogłosiła wyrok za
1

A. Camus, Człowiek zbuntowany, tłum. J. Guze, Warszawa 1998, wstęp.

185

Ewa Średnicka, Kiedy śmierć jest uzasadniona? Albert Camus o czystkach...

nieudolność struktur dominującej władzy, przeciętność całego kraju oraz upadek
moralny jej obywateli. Zdaniem Judta głos narodu, słyszany czy to z prawej, czy z lewej strony, wykrzykiwał wówczas zdanie wypowiedziane przez Drieu le Rochelle’a:
„Jedynym sposobem, by kochać dziś Francję, jest nienawidzić jej obecnej formy”2.
Potrzeba zaangażowania politycznego jest widoczna już w okresie państwa Vichy.
Została ona rozbudzona mało wyrazistą polityką kraju: rządzący mimo zadeklarowanej neutralności państwa, zdecydowali się jednak na nieoficjalną kolaborację z okupantami, którą ukazywano jako „konieczną, choć wcale nie pożądaną współpracę,
aby chronić ojczyznę i jej mieszkańców przed łupieżczą polityką Niemiec”3. Politycy
starali się zaprezentować społeczeństwu jako bohaterowie, których działania nie są
zwróceniem się ku wrogowi, lecz oczywistą chwilową apelacją do instynktu samozachowawczego4. Owa próba pogodzenia dwóch skrajnie odmiennych poglądów nie
była jednakże w stanie zadowolić przedstawicieli frakcji ani lewicowej, ani prawicowej. Jednym z największych krytyków rządów Vichy stał się Robert Brasillach,
który, będąc redaktorem naczelnym profaszystowskiego czasopisma „Je suis partout”,
zaczął głosić potrzebę podniesienia współpracy z Niemcami do „poziomu przyjaźni
narodowej”5. Krytykował władzę między innymi za ciche i spokojne „przeczekiwanie Hitlera”6, zamiast czynnego udziału w odbudowie zgodnego z nową ideologią
ładu społecznego. Nazistowscy okupanci mieli w jego oczach uratować Francję przez
bolszewizmem i sowietyzacją, w których to idee Brasillach zwątpił po ujawnieniu
zbrodni katyńskiej7.
Jednakże przypadek Brasillacha nie był odosobniony. Francja wtenczas potrzebowała działania, inteligencja francuska zaś – zaangażowania. Niektórzy wówczas
zwrócili się ku ruchowi oporu (przypadek Alberta Camus i François Mauriac’a), inni
ku komunizmowi (jak Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir i Emmanuel Mounier),
a jeszcze inni ku kolaboracji z nazistami (Brasillach czy Charles Maurras)8. Podczas
lat okupacji nie miało to większego znaczenia, ważny był sam fakt działania. Prawdziwa debata publiczna wybuchła dopiero po wyzwoleniu Francji: co zrobić z osobami, których z perspektywy zwycięzców można nazwać zdrajcami? Co z tymi, którzy
w szeroko pojęty sposób kolaborowali, czy to poprzez dopuszczenie się faktycznej
współpracy, czy poprzez samo nawoływanie do niej?
Odpowiedź przyszła szybko: zlikwidować. Jednakże artykuł 75 kodeksu karnego
z 1939 roku, który regulował kwestię zdrady, przewidując za nią karę śmierci, nie
2
3
4
5
6
7
8

T. Judt, Historia niedokończona. Francuscy intelektualiści 1944‒1956, tłum. P. Marczewski, Warszawa 2012, s. 26.
P. Klamann, Między realizmem a oportunizmem. Rzecz o Francji Vichy, „Folia Historica Cracoviensia” 2012, nr XVIII, s. 310.
Por. R. O. Praxton, Francja Vichy. Stara gwardia i nowy ład 1940‒1944, tłum. J. Lang, Wrocław 2011.
J. Bartyzel, Robert Brasillach [on-line:] http://www.legitymizm.org/ebp-robert-brasilach [11.01.2015].
Ibidem
Por. ibidem.
Por. T. Judt, Historia..., rozdział 3.

186

MASKA 26/2015

określał kwestii związanych z kolaboracją słowną lecz jedynie z działaniami, które
realnie pomagały rządowi okupantów9. Zatem stworzono precedensy, które wprowadzały inne, nieuregulowane prawnie kategorie przestępstw, a wśród nich właśnie
zbrodnię (sic!) namawiania do współpracy10. W latach 1944‒50 we Francji miało
miejsce skazanie na śmierć blisko 7 tys. osób z wielu grup społecznych: urzędników,
polityków, dziennikarzy, literatów11. Wśród nich najczęściej dyskutowanym przeprowadzonym procesem był właśnie ten toczący się przeciwko Robertowi Brasillachowi12. Zainteresowanie opinii publicznej wzbudził on przede wszystkim za sprawą
faktu, że oskarżony, oprócz tego, iż gorliwie nawoływał do kolaboracji, był wówczas
również utalentowanym, poważanym w kręgach francuskich literatów pisarzem13.
Swoje stanowisko w sprawie zapadających wyroków oraz nadchodzącej śmierci zajęli
niemalże wszyscy liczący się intelektualiści tego okresu: rozpoczynając od Simone de
Beauvoir, przez Jeana-Paula Sartre’a, Gabriela Marcela, Francoisa Mauriac’a, Maurice’a Merleau-Ponty’ego, aż do Alberta Camus.
Celem artykułu jest przedstawienie argumentów Camus afirmujących czystki intelektualne, które zawarł na łamach gazety „Combat”, wydawanej przez wchodzącą
w skład Zjednoczonego Ruchu Oporu organizację o tej samej nazwie14. Pismo ukazywało się od grudnia 1941 roku, natomiast redaktorem naczelnym autor Obcego
został w listopadzie 1943 roku15. Wszystkie omawiane tutaj argumenty pochodzą
z okresu już po objęciu stanowiska, kiedy to pisał edytoriale do każdego numeru.
Pomimo tego, że starał się przedstawiać poglądy na palące wówczas opinię publiczną tematy, uzgodniwszy je wcześniej z całym komitetem redakcyjnym (w którego
skład nota bene wchodzili jedynie sam Camus, Henri Frederic, Albert Olliver i Pascal
Pia16), to o ich osobistym charakterze możemy wnioskować po pojawiającej się niejednokrotnie formie „ja”17. O tym, że to autor Mitu Syzyfa określał politykę redakcyjną pisma, zapewnia również Olivier Todd w poświęconej mu biografii18. Artykuły
wstępne, które dotyczyły czystek intelektualnych, to przede wszystkim te z 18, 20
i 25 października 1944 roku, oraz z 11 stycznia 30 sierpnia roku 1945.
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Brasillach, Chicago 2014.
Por. O. Todd, op. cit., s. 341.
Por. ibidem, s. 351.
Por. D. Caroll, Albert Camus – Political Journalist: Democracy in an Age of Terror [w:] Camus at
Combat. Writing 1944‒1947, red. J. Levi-Valesi, tłum. A. Goldhammer, Princeton 2007.
Por. O. Todd, op. cit, s. 373.
W takim tonie został utrzymany przykładowo cały edytorial z 11 stycznia 1945 roku (na który nota
bene będę się również powoływała).
Por. O. Todd, op. cit., s. 375.
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W dalszej kolejności chciałabym przedstawić spojrzenie pisarza na karę śmierci, które nakreślił w swojej pierwszej powieści – Obcy – wydanej mniej więcej dwa lata przed
publikowanymi na kartach czasopisma „Combat” materiałami19, co przeczy ewentualnemu stwierdzeniu, jakoby opisywane przeze mnie poglądy filozoficzne dotyczące
kary śmierci Camus zaczął wyznawać pod wpływem przemyślenia swojego stanowiska
z okresu czystek intelektualnych. W tym kontekście przywołany zostanie argument
pisarza z wydanego dopiero w 1951 roku Człowieka Zbuntowanego (w którym Camus
rzeczywiście zawiera poglądy ukształtowane pod wpływem wydarzeń powojennych20),
gdzie filozof ostatecznie odcina się od tych postaw intelektualistów, które aprobują
przemoc czy terror w imię wyższych celów, takich jak abstrakcyjnie pojęta sprawiedliwość czy przyszłość. Zdaniem Camus wyznawanie takich idei doprowadza do obojętności na cudzą śmierć oraz do wiary w sensowność utraty także własnego życia w imię
wyznawanych poglądów21. Całość rozważań służy temu, by pokazać, że u filozofa racjonalny ogląd problemu nie zawsze brał górę nad skrywanymi wewnątrz emocjami.
2. Albert Camus wobec problemu
Czystek Intelektualnych
Główny problem czystek zasadzał się na tym, że sądzeni byli bardzo często wpływowi w okresie Vichy ludzie, którym często nie dało się wykazać explicite żadnej
winy, gdyż była ona oparta na wypowiedzianych słowach, nie zaś na popełnionych
czynach. Innym problemem było nieostre zdefiniowanie działań kolaboracyjnych.
Szybko okazało się również, że w środowisku pisarzy to jedni autorytatywnie sądzili
drugich. Powołany w celu stworzenia listy kolaborantów słownych Narodowy Komitet Pisarzy (w którym między innymi zasiadał Gabriel Marcel i Jean-Paul Sartre) był
niejednokrotnie bardzo stronniczy: wymowny jest chociażby fakt, że na listach nie
pojawiły się nazwiska żadnych wydawców należących do komitetu pisarzy (którym
często można było postawić różne zarzuty)22. Zastanawiające jest również to, że w tak
głośnym procesie, jakim był proces Roberta Brasillacha, sąd nie dopuścił świadków
ani dowodów, jednakże wina została orzeczona. Pojawia się od razu pytanie o usprawiedliwienie w takim wypadku kary śmierci, na którą został skazany (a która została
wykonana 6 lutego 1945 roku). Co zatem będzie uzasadnieniem wyroku, skoro nie
będą nim jasno określone czyny, udowodnione w procesie pozbawionym stronniczości,
niezawisłości i innych atrybutów, z zasady przysługującym wymiarowi sprawiedliwości?
We wstępniaku do „Combat” z 18 października 1944 roku Camus napisze:
Należy rozpocząć od stwierdzenia, że czystki są potrzebne. Jednakże nie dla wszystkich
jest to tak oczywiste, jak się wydaje. We Francji słychać głosy osób, które chciałyby
19
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Obcy został wydany 19 maja 1942 roku – por. O. Todd, op. cit., s. 296.
Por. R. Aronson, Camus and Sartre, The story of a friendship and the quarrel that ended it, Chicago
2005, ss. 115‒127.
Por. ibidem, s. 110.
Por. T. Judt, Historia..., s. 71.
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zostawić rzeczy takimi, jakimi są, jednakże nie zawsze ich powody do nieodstępowania
od swoich przekonań są uzasadnione. Jedyna odpowiedź na ich obiekcje jest taka: jeśli
mamy zostawić pewne sprawy w niezmienionej formie, to musimy mieć pewność, że
wszystko, co miało być zrobione, zrobione zostało23.

Dwa dni później doda, że jest „to jeden z tych momentów, [...] kiedy jesteśmy
zobligowani do zniszczenia żyjącej części naszego kraju, by uratować jego duszę”24.
Stwierdzi również, że prawidłowe przeprowadzenie czystek to takie, w którym uszanuje się ogólną zasadę sprawiedliwości bez popadania w indywidualnych sprawach
w ton miłosierny25. Zestawia zatem ze sobą życie ludzkie oraz dobro powszechne,
stawiając zdecydowanie na to drugie. Wyraża również pogląd kompatybilny z poglądem rządzących, według którego „są sytuacje, w których błędy są dopuszczalne, ale są takie, w których błędy oznaczają przestępstwo”26. Kolaboracja natomiast
na pewno nie będzie w tym przypadku jedynie niewinnym występkiem. Postuluje
również utrzymanie „efektywności na szczeblu narodowym”27, którą osiągnąć można
tylko poprzez modyfikowanie prawa do „precyzyjnie określonego celu”28, jakim jest
oczyszczenie narodu francuskiego z tych, którzy zdradzili własny kraj, podczas gdy
inni stawiali czoła wrogim pociskom29. „Zapomnieli [oni], że zanim byli sługami
państwa, byli sługami Francji”30, zatem powinni zostać osądzeni w imię „sprawiedliwości moralnej”31, gdyż Francja „nie zostanie wskrzeszona dopóki bezlitośnie nie
zniszczy interesów, które jej się sprzeniewierzyły”32. Kilka dni później Camus napisze:
Wielkim narodem jest ten, który powstaje by skonfrontować się ze swoimi własnymi
tragediami. Jeżeli ten kraj jest niezdolny do uzyskania zwycięstwa i prawdy w tym samym czasie, jeśli zgadza się, by iść na wojnę oraz konsekrować tchórzostwo i zdradę
w domu, [...] wtedy nie mamy innego wyboru jak stwierdzić, że jesteśmy zgubieni33.

Jeszcze ciekawsza jest dalsza część argumentacji. Camus stwierdza, że wszystko
to w imię samej zagrożonej obecnie prawdy34 oraz właśnie człowieka35. Lecz chodzi
mu o jednostki, których dusza jest nieskażona, a umysł zdolny do bezinteresowności,
23
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Camus at Combat…, s. 77. Tłumaczenie tego oraz dalszych fragmentów zaproponowane przez autorkę.
Ibidem, s. 81.
Ibidem.
Ibidem, s. 78.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, s. 81.
Ibidem.
Ibidem, s. 77.
Ibidem, s. 80.
Ibidem, s. 83.
Por. bidem, s. 89.
Camus pisze w tym miejscu: „What we need, purely and simply, is men”; ibidem, s. 83.
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gdyż tylko one są w stanie zbudować Europę pozbawioną mierności36, dla wizji której
warto poświęcić życie osób nieprzyczyniających się do jej budowy. Lecz Camus zdaje
się nie zauważać tego, że wyroki zapadały w procesach pozbawionych podstawowych
zasad sprawiedliwości, która tak często pojawia się w jego tekstach: we wszystkich
artykułach nie wspomina o tym ani razu. Dobro państwa jest dla niego wyższą wartością niż sprawiedliwość oddana konkretnemu człowiekowi. Francja nie powstanie, jeżeli będzie broniła zdrajców. Zwrócenie się w ich kierunku będzie równoznaczne
z budową „nacji zdradliwych i przeciętnych ludzi”37. Camus konkluduje, że zachowując status quo, do jakiego doprowadziłoby wyrzeczenie się czystek, jego kraj wciąż
borykałby się z istniejącymi problemami, natomiast rozwiązaniem jest właśnie zlikwidowanie „obcego ciała, małej mniejszości ludzi, którzy spowodowali obecne niedole”38.
Lecz używając górnolotnych słów, nie przekłada ich na konkretne przypadki, przez
co wykorzystywane przez niego pojęcia zostają w sferze abstrakcji. Proces Brasillacha
odbył się bez przedstawienia dowodów, jego wina zaś wydaje się być stwierdzona jeszcze przed przeprowadzeniem postępowania, sprawiającego wrażenie jedynie formalności dopełnianej po to, by uczynić zadość oczekiwaniom rządzących. Już w 1947
roku Maurice Merleau-Ponty zwrócił uwagę na fakt, że wielu oskarżonych z okresu
czystek było uznanych za winnych jedynie przez postawę, którą reprezentowali, bez
wzięcia pod uwagę motywacji czy realnych działań. Jawna niesprawiedliwość procesu
spowodowała przesunięcie kategorii winy: Brasillach był winny tego, że jego obóz
przegrał, nie zaś obiektywnie stwierdzonych działań39.
Wydaje się tym samym, że Camus zbyt łatwo poddał się nastrojom entuzjastycznym panującym we Francji po jej wyzwoleniu. Francja żądała krwi działaczy pronazistowskich, którzy pośrednio pomogli okupantom wprowadzić w kraju nastały chaos.
Ludzie zbierali się po dopiero co przeżytym głodzie, bezrobociu i śmierci protestujących, zaś Camus był jedynie głosem narodu podyktowanym przez wszechobecną
atmosferę, mówiącym słowa łatwe do zmanipulowania i wyolbrzymienia, zawierające
pojęcia nieostre, a przez pisarza uważane za niewymagające definiowania. Już sam
Camus przyznał się do słabości własnych argumentów poprzez podpisanie petycji
w sprawie ułaskawienia Brasillacha40. W liście do Marcela Ayme’a (z 27 stycznia
1945 roku) napisał, że powodem, który go do tego skłonił, jest po prostu nieuznawanie kary śmierci41. Nasuwającym się od razu pytaniem jest: czym była kara śmierci
dla Camus, skoro przez nią odżegnał się od wyznawanych wówczas poglądów?
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Por. ibidem, s. 90.
Ibidem, s. 169.
Ibidem, s. 89.
Por. M. Merleau-Ponty, Humanizm i terror, tłum. J. Migasiński [w:] Marksizm XX wieku: antologia
tekstów, cz. 1–3, red. J. Dobieszewski, M. J. Siemek, Warszawa 1990, cyt. za: T. Judt, Historia..., s. 81.
Petycja została przedłożona Charlesowi de Gaulle'owi, który to petycję odrzucił. Brasillach został
powieszony 6 lutego 1945.r.
Por. T. Judt, Brzemię odpowiedzialności. Blum, Camus, Aron i francuski wiek dwudziesty, tłum. M. Filipczuk, Warszawa 2013, s. 146.
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3. Śmierć jako zaprzeczenie buntu w „Obcym”
Mersault jest bliżej nieokreślonym, przeciętnym, algierskim urzędnikiem, którego od innych mu podobnych różni jedynie to, że pojął absurd własnej egzystencji. Absurd, którego nie pojmuje się nagle w akcie metafizycznego objawienia, lecz
taki, którego dostrzeżenie jest mozolną ścieżką konieczną do przebycia przez każdego
człowieka42. Rodzi się on na styku życia jednostki i wartości zewnętrznego świata:
człowiek zostaje wyrwany ze swojego rutynowego, bezpretensjonalnego jestestwa,
by odkryć, że w końcowym rozliczeniu jego racje zawsze zostają przyćmione przez
pretendujące do zobiektywizowania wartości większości społeczeństwa. U bohatera
odkrycie to wywołuje naturalny dla jednostki, zrodzony w obliczu niedorzeczności bunt. Lecz jego aktywność wywołałaby jedynie zaostrzenie beznadziejnego stanu
człowieka, zakopywanie się coraz głębiej w antagonizm pomiędzy mną a innymi. Zatem Mersault podejmuje decyzję o przyjęciu postawy, którą można nazwać buntem pasywnym. Jedynym aktywnym działaniem przejawianym przez głównego bohatera jest
właśnie ów akt podejmowania decyzji (którego nota bene nie obejmują ramy powieści),
zaś to, co dzieje się dalej, jest jedynie przyjęciem postawy afirmującej świat taki, jakim
jest; jakakolwiek aktywność będzie zawsze jedynie reakcją na działania innych.
I tak Mersault trwa przez całą powieść w swoim postanowieniu: nie wykazuje
żadnych emocji na pogrzebie matki, nie angażuje się w żadne decyzje, zaś wszystkie
te, które są podejmowane (jak chociażby ślub z kochanką), ktoś podejmuje za niego. Nawet gdy dochodzi do zabójstwa, jest ono popełnione bez jego woli, a jedynie
z powodu wszechobecnego, palącego w skronie, męczącego słońca, wywołującego
spływające po czole kropelki potu43. Decyzja ta zatem również zostaje podjęta bez
jakiegokolwiek zastanowienia – Mersault jedynie podporządkował się trudnym warunkom atmosferycznym panującym tego dnia, dlaczego więc powinien okazać skruchę za to, co się stało? Dlaczego miałby złamać swoje postanowienie i zmusić się do
aktywnego działania, prowadzącego do zajęcia jakiejś postawy przed sądem?
Pierwotnie wraz z wydaniem wyroku skazującego na śmierć nic się nie zmienia. Mersault osiąga swój cel: kara śmierci zostanie zwieńczeniem buntu pasywnego,
w który uwikłany jest przez całe swoje życie bohater. Określa nawet nastroje, które
zapanowały nad audytorium, jako uczucie powszechnego, wymalowanego na twarzach szacunku44. Mersault umrze za własną postawę, a nie za czyny, które popełnił.
Umrze za brak okazywania smutku na pogrzebie matki, za brak skruchy podczas
procesu, za brak dostosowywania się do panujących kanonów zachowania i wreszcie
za wybór obojętności i bierności w stosunku do otaczającego świata. Został skazany za nieumiejętność i niechęć wytłumaczenia własnej postawy, za przyjmowanie
wydarzeń bez emocji, za nieukazywanie wyznawanych wartości, czyli za brak wiary,
nihilizm oraz negację zasad wyznawanych przez społeczeństwo.
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Por. A. Camus, Mit Syzyfa i inne eseje, tłum. J. Guze, Warszawa 2004, s. 74.
Por. A. Camus, Obcy…, s. 30.
Por. ibidem, ss. 54‒55.
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Lecz nagle okazuje się, że w obliczu śmierci Mersault poddaje się. Porażka jego
postawy ujawnia się w celi podczas rozmowy z księdzem, kiedy to pod naciskiem
kleryka na okazanie skruchy bohater nie jest w stanie dłużej wytrwać w przyjętej pasywnej postawie buntu. Wybuchające w nim emocje biorą górę nad racjonalnością,
zaś sam Mersault pierwszy raz od początku powieści przejmuję inicjatywę w rozmowie i działaniu.
Wówczas, nie wiem dlaczego, coś we mnie pękło. Zacząłem krzyczeć na całe gardło, przeklinać go i mówić, żeby się za mnie nie modlił. Schwyciłem go za kołnierz sutanny. Wylałem na niego wszystko, co miałem na sercu, przeskakując od radości do wściekłości45.

To jest moment, w którym śmierć okazuje się jednak nie wybawieniem, jak wydawało się od początku powieści, lecz zagładą. Mersault, zostając skazanym, dowiaduje
się, że śmierć jednak niczego nie rozwiąże. Jest ona jedynie zaprzeczeniem samego
człowieka, wywołanym przez odrzucenie zderzenia jednostki z milczącym światem –
następstwo przerwania procesu ciągłego zmagania się z próbami przezwyciężenia tej
konfrontacji46. W Człowieku zbuntowanym Camus napisze:
[...] rozumowanie absurdalne uważa życie za jedyne dobro konieczne, skoro tylko ono
pozwala na konfrontację; bez niego zakład absurdalny nie miałby oparcia. Żeby móc
powiedzieć, że życie jest absurdalne, trzeba żyjącej świadomości. Jak bez znacznego ustępstwa na rzecz wygody zachować wyłącznie dla siebie korzyść z takiego rozumowania?47

Absurd świata zakłada zatem obligatoryjność istnienia osoby poddanej pod dyktando owego absurdu. Wraz ze śmiercią podmiot unicestwia samego siebie, zaprzeczając tym samym racjom życia. To właśnie życie ludzkie, będąc jedynym dostępnym
dobrem koniecznym, wymaga od świadomej jednostki ciągłego podejmowania rozpaczliwej walki48. Śmierć jest jedynie tchórzliwą ucieczką, zrzucającą na barki innych
nierozwiązany wciąż dylemat. Pobudzając poprzez swoją dramaturgię ludzką wrażliwość, staje się zaprzeczeniem sądu wartościującego, który jednakże już sam w sobie
okazuje się sądem wartościującym. Doprowadza to z kolei do powstania sprzeczności, która w samej swojej idei jest przecież absurdem49. Camus konkluduje:
Zawsze zresztą można kazać zabijać, jak to widać dokoła. Wszystko więc zostanie uregulowane w imię logiki, jeśli logika rzeczywiście wyjdzie na swoje. Ale logika nie może
wyjść na swoje, jeśli zabójstwo jest kolejno możliwe i niemożliwe. Bo też analiza absurdalna, która wpierw akt zabójstwa uczyniła co najmniej obojętnym, w końcu, w najważniejszym ze swych wniosków, akt ten potępia50.
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Ibidem, s. 62.
Por. A. Camus, Człowiek zbuntowany, op. cit., wstęp.
Ibidem.
Por. ibidem.
Por. ibidem.
Ibidem.
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Analiza absurdalna wykazała w akcie śmierci istnienie sprzeczności. Samobójstwo
czy zabójstwo byłyby oznaką kresu konfrontacji pytań człowieka z milczeniem świata, zaś kres ten miałby stanowić zaprzeczenie przesłanek rozumowania absurdalnego.
Camus stoi na jasnym stanowisku: „Niepodobna przydać spójności zabójstwu”51.
Zabójstwo mogłoby zostać uzasadnione jedynie poprzez nihilizm absolutny, który
byłby atrybutem pełnej obojętności wobec życia. Lecz również ta obojętność nie jest
logicznie możliwa, gdyż także w samobójstwie, na pozór wydającym się manifestacją
ignorancji istnienia, „rodzi się wartość, dla której może warto byłoby żyć”52. Zatem
nihilizm absolutny może nastąpić jedynie w sytuacji całkowitego zniszczenia siebie
i innych, czego jednostkowa śmierć nie jest w stanie zapewnić. A po stwierdzeniu
niemożności negacji absolutnej istnieje tylko jedna droga: trzeba stwierdzić sprzeczność logiczną zawartą w zabójstwie, co pociąga za sobą brak jego uzasadnienia.
Od chwili kiedy uznaje się niemożność negacji absolutnej — a uznać ją to w pewien sposób żyć — pierwszą rzeczą, której niepodobna zaprzeczyć, jest życie drugiego człowieka53.

4. Zakończenie
Kara śmierci dla bohatera Obcego okazała się zaprzeczeniem jego racji bycia, a poprzez to – unicestwieniem życia poszczególnej jednostki. Unicestwienie to zaś pociągnęło za sobą odebranie racji istnienia również innym, w tym osobom, które doprowadziły do wydania wyroku. Śmierć jest czymś, czego w kontekście rozumowania
absurdalnego stojącego u podstaw filozofii zawartej w Obcym nie da się uzasadnić.
Camus dostarcza czytelnikowi dowodu takiego rozumowania we wstępie do Człowieka zbuntowanego: zabójstwo jest zaprzeczeniem wszystkich wartości, co już samo
w sobie jest wartością. Zatem jest ono we wszystkich swoich odsłonach sprzecznością
logiczną, która na gruncie filozofii pisarza nie ma swojego uzasadnienia. Nie dziwi
zatem fakt, że Camus po nieprzespanej nocy zdecydował się jednak podpisać petycję
o ułaskawienie Brasillacha.
Lecz czy można powiedzieć, że śmierć kolaborantów była wartością przemawiającą za czystością narodu francuskiego? Oczywiście, że nie. Zabójstwo jest zaprzeczeniem wszelkich wartości, zatem samo w sobie wartością być nie może. Śmierć Brasillacha i innych (wykonanych kar śmierci w tym okresie było około 80054) była zatem
elementem akcji propagandowej mającej na celu zaspokojenie nastrojów społecznych, nie zaś filozoficznie oraz moralnie uzasadnionym działaniem, dającym podwaliny pod nowe, „pozbawione miernoty”55 społeczeństwo. Camus był w tej debacie
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Ibidem.
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Por. T. Judt, Historia.., s. 67.
Sformułowanie wykorzystywane przez Alberta Camus.
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jedynie głosem ludu, podporządkowanym atmosferze panującej wówczas we Francji.
Przyznał to sam, oddając rację swojemu oponentowi w tym sporze – Francois’owi
Mauriac’owi:
Nie ma dłużej wątpliwości, że powojenne czystki nie tylko się we Francji nie powiodły,
ale zostały obecnie zupełnie zdyskredytowane. Samo słowo „czystka” stało się raczej
niepokojące56.
To pan Francois Mauriac miał rację, a ja się myliłem57.
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Summary
When is death justified? Albert Camus
on The Épuration légale of 1944 in context
of the death penalty presented in „The Stranger”
This article presents the historical context of the Épuration légale (Legal Purge),
with particular attention to the prosecution of Robert Brasillach and Camus’ argument in favour of the Épuration. After the 1944 Liberation of France the controversial Épuration légale took place. It was a series of prosecutions of Nazi collaborators
from the preceding period of French Occupation. A prominent case was the prosecution of Robert Brasillach, a talented writer, whose crime was the cooperation with
the occupants through articles in the newspaper Je suit partout. The prosecution
was conducted without allowing witnesses or evidence, and resulted in Brasillach
being sentenced to death, and hanged in February 1945. The trial turned out to be
the beginning of a fierce debate among French society, about the justification for
the death penalty in such prosecutions. Albert Camus was a prominent participant
in this debate and provided radical arguments in favour of the Épuration. This argument is based on the confrontation of individual gain and common good, and ultimately recognizes the superiority of common good. Camus addresses the issue of the
death penalty in his novel The Stranger, where the main character struggles with the
concept of the death penalty in maintaining his attitude of the passive revolt against
the absurdity of the existence. Finally, this article will assess the argument from The
Rebel, which supports the thesis of lack of justification for homicide. In conclusion,
Camus’ approval of the Épuration légale was merely a reflection of prevailing attitudes
in post-war France, and the resulting deaths have no basis in the writer’s philosophical explanation. The debacle of the Épuration was admitted by Camus himself on the
pages of Combat, 30th of August 1945.

Dagmara Pawlik

Pamięć wojny i wojna o pamięć
w twórczości Dubravki Ugrešić
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Termin „postpamięć” zaproponowany przez Marianne Hirsch zdominował dziś myślenie o pamięci i wojnie; przedrostek „post-” wiąże się ze wspomnieniami i opowieścią zapośredniczoną, tworzoną przez osoby z drugiego lub kolejnego pokolenia.
Artykuł Pokolenie postpamięci1 rozpoczyna refleksja, że dziedzina nauki związana
z badaniami nad pamięcią i sam ten termin nabierają znaczenia przede wszystkim
w kontekście Holokaustu i tego rodzaju przeniesienia doświadczeń. Spojrzenie przez
pryzmat historii II wojny światowej nie wyczerpuje jednak możliwości mówienia
o pamięci powojennej. W obliczu konfliktów toczących się w Europie już po 1945
roku trudno o zignorowanie świadectw, jakich dostarcza między innymi literatura
krajów byłej Jugosławii. W tym przypadku nie da się mówić o względnie stałym
rezerwuarze doświadczeń, bo na pamięć o bałkańskiej wojnie nakłada się również to,
co Pierre Nora określił jako „pamięć odnalezioną Europy Wschodniej”. W ramach
postulatów krytycznego odczytywania i rewindykacji przeszłości wymazanej do głosu
dopuszczone zostają mniejszości, z czego wynika zagrożenie zauważone przez francuskiego badacza: „Bo prawdziwy problem, jaki stawia dziś przed nami sakralizacja
pamięci, to wiedzieć jak, dlaczego, w jakim momencie ożywiająca to zjawisko pozytywna zasada emancypacji i wyzwolenia może się odwrócić i stać się formą zamknięcia, bodźcem do wykluczenia, narzędziem wojny”2. Zapisem takiej drogi w realiach
bałkańskich są powieści i eseje Dubravki Ugrešić, w których przeszłość z pielęgnowanego sacrum pamięci przemienia się w narzędzie konfliktu.
Przeciwko pamięci narodowej
Początkiem wojny na Bałkanach w 1991 roku były dążenia do utworzenia niepodległych państw w miejsce jugosłowiańskich republik. Chorwackie referendum
zdecydowało o odłączeniu się od Jugosławii – wygrali je zwolennicy rozpadu wielonarodowej federacji, po przeciwnej stronie znaleźli się zaś stronnicy starego porządku,
1
2

M. Hirsch, Pokolenie postpamięci, tłum. M. Borowski i M. Sugiera, „Didaskalia” 2011, nr 105.
P. Nora, Czas pamięci, tłum. W. Dłuski, „Res Publica Nowa” 2001, nr 7(154), s. 43.
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w dążeniu lokalnych władz dopatrujący się podsycania nacjonalizmu3. W tej grupie
nie zabrakło również ludzi kultury; sprzeciw wobec wojny i narodowej segregacji stał
się ważnym punktem w twórczości literatów, miał on jednak swoje konsekwencje.
Z powodu głoszonych poglądów i krytyki władz pisarki i intelektualistki znalazły się
na marginesie chorwackiej kultury. Jak podkreśla Andrea Zlatar, pisząc o powojennych podziałach na Bałkanach, kanon literatury ojczystej ma charakter wyłącznie nominalny i tym łatwiej było o podobne wykluczenie w imię dobra wspólnego. Ugrešić
w powojennej Chorwacji okazuje się praktycznie postacią nieistniejącą:
W latach 90. zarówno Irena Vrkljan, Dubravka Ugrešić, jak i Salvenka Drakulić pisały
i wydawały szereg tytułów dobrze przyjętych za granicą, lecz ich dzieła z punktu widzenia
socjologii literatury usytuowane zostały na marginesie literatury chorwackiej. Przynależność do „kanonu literatury ojczystej” jest natury nominalnej, a ich rzeczywista nieobecność w życiu literackim powoduje izolację samego modelu poetyckiego, co ostatecznie
prowadzi do tych, które naśladowałyby ich poetykę. […] Wszystkie trzy autorki, głównie
z powodów politycznych i kulturowych, zostały wyrzucone z literatury „ojczystej”...4

Świadomość zmiany wartościowania w obrębie literatury jest silnie obecna w tekstach Ugrešić, ale fakt ten przekłada się na każdą formę publicznej aktywności pisarki.
Dlatego mówiąc o swojej sytuacji, nie diagnozuje jej jedynie jako „nieobecności” czy
„wykluczenia”, ale nazywa się wręcz „wrogiem narodu”. Pozycję tę zdaje się umacniać
powracająca nieustannie w twórczości Ugrešić jugonostalgia, niedająca przeciwnikom
autorki Kultury kłamstwa zapomnieć o jej społeczno-politycznym zaangażowaniu. Esej
Konfiskata pamięci to dowód pełnej świadomości w posługiwaniu się negatywnie konotowanym w Chorwacji pojęciem i jednocześnie próba uchwycenia jego istoty.
To, co wywołuje nostalgię, owo ukłucie mglistego uczucia, jest tak samo złożone jak
topografia naszej pamięci. […] To właśnie nieuchwytna natura nostalgii spowodowała,
że władze nowych państw byłej Jugosławii ukuły termin „jugonostalgia” i nadały mu niedwuznaczne znaczenie. Termin „jugonostalgik” służy do politycznej i moralnej dyskwalifikacji, jugonostalgik to człowiek podejrzany, wróg narodu, „zdrajca”, osoba opłakująca
upadek Jugosławii (czyli upadek komunizmu, a komunizm to „serbo-bolszewizm”!)5.

Polityczny kontekst, w jaki wpisani są jugonostalgicy, zostaje przeciwstawiony doświadczeniu indywidualnemu. Jego istotnym aspektem jest kwestia pamięci – przeszłość znajduje się poza jakąkolwiek wartościującą oceną, natomiast teraźniejszość
kojarzona jest jedynie z zagrożeniem. Nostalgia Ugrešić sprawia, że bałkańska wojna
3

4
5

Warto w tym miejscy przypomnieć o koncepcji narodu jako wspólnoty wyobrażonej. Benedict Andreson zwraca uwagę na mechanizmy kształtowania się zbiorowości i w dużej mierze kreacyjny charakter
takich pojęć jak państwo czy narodowa tożsamość. Rozwój konfliktu bałkańskiego i rozpad Jugosławii
również mogą być analizowane z wykorzystaniem tych tez. Por. B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone:
rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Kraków 1997.
A. Zlatar, Kto jest spadkobiercą literatury kobiecej? [w:] Widzieć Chorwację. Panorama literatury i kultury
chorwackiej 1990‒2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, Poznań 2005, ss. 272‒273.
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staje się precedensem, którego nic nie zapowiadało i który nie poddaje się przyczynowo-skutkowym analizom. We wspomnieniach wyraźna jest dominacja codzienności
nad politycznym aspektem życia w Jugosławii, dzięki czemu wielonarodowy kraj wydaje się wyrwany z geopolitycznych i historycznych zależności, zbliżając się raczej do
miejsca mitycznego. Dopiero bałkańska wojna staje się dla Ugrešić momentem zetknięcia z polityką i jej konsekwencjami. Wcześniejsze życie nie wymagało podobnej
konfrontacji, bo nawet Europa Zachodnia – potem tak ważny punkt odniesień dla
„Wschodu” – była poza granicą znanego i dającego bezpieczeństwo świata. Świata,
który nie musiał mierzyć się ze swoją (nie)europejskością, bo funkcjonował w innym
porządku. Rozpad Jugosławii stał się początkiem istnienia w świadomości Zachodu
niezależnych państw bałkańskich, jednak ich ocena i konieczność podporządkowania się wzorcom to w opinii Ugrešić wyłącznie inne oblicze podziału, jaki wcześniej
motywowano istnieniem żelaznej kurtyny.
Niezgoda co do podstawowych kwestii politycznych i nieustanne zwracanie się ku
przeszłości stają się zarzewiem konfliktu, prywatne doświadczenie wojny Ugrešić nie
przystaje do wizji, która ma być podstawą budowania narodowej tożsamości i zbiorowej pamięci Chorwatów. Pisarka wprost zarzuca nowej władzy manipulowanie biografiami i pamięcią swoich obywateli, by umacniać wykreowaną przez siebie wizję świata.
„Walka polityczna to walka na terytorium zbiorowej pamięci”6, stwierdza Ugrešić. Jej
elementem stało się szeroko komentowane przez pisarkę zjawisko, które określa jako
kulturę kłamstwa. Składają się na nią mechanizmy prowadzące bezpośrednio do zmian
w świadomości obywateli Chorwacji, a co za tym idzie – przekładające się na pamięć
zarówno indywidualną, jak i zbiorową. Kształtowanie społecznych przekonań w ocenie
Ugrešić służy realizacji politycznych celów, a wykreowana po wojnie pamięć narodowa
wydaje się czymś sztucznym i zakłamującym rzeczywistość:
Jedną ze strategii powołujących kulturę kłamstwa do życia jest terror niepamięci (zmuszają cię, byś zapomniał to, co pamiętasz!) i terror pamięci (zmuszają cię, byś przypomniał sobie to, czego nie pamiętasz!)7.

To nie pamięć kształtuje wspólnotę – staje się przedmiotem manipulacji, a jednocześnie jej narzędziem. Dla Ugrešić pojęcia pamięci narodowej i pamięci zbiorowej
nie są tożsame i autorka przedstawia ciekawy proces ich ewolucji. Punktem zwrotnym
jest tu rok 1991 i moment wybuchu bałkańskiej wojny, wymusza bowiem przedefiniowanie dotychczas oczywistych pojęć. Nie ma już mowy o spójnej tożsamości, bo
nowe realia wymuszają zmianę postrzegania własnej biografii. Na miejsce utraconej
części przeszłości wchodzi to, co autorka Kultury kłamstwa nazywa pamięcią narodową. Warto jednak zaznaczyć, że przymiotnik „narodowy” w jej twórczości zwykle ma
wydźwięk negatywny i staje się określeniem mniejszości, która zdecydowała o życiu
większości. Ugrešić wyraźnie przeciwstawia się przy tym wszelkim uniformizującym
6
7

Ibidem, s. 354.
Ibidem, s. 127.
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pojęciom zyskującym popularność w czasie wojny: „wola narodu”, „moment historyczny” czy „tożsamość narodowa”. Jednocześnie można zastanawiać się, na ile pamięć zbiorowa Jugosłowian jest faktycznie projektem wspólnotowym, a na ile jest to
bardzo zindywidualizowana optyka pisarki. Jak zauważa bowiem Barbara Czapik-Lityńska, w Kulturze kłamstwa mamy do czynienia z prawdą podmiotową i ekspresywną, która nie jest prawdą Chorwatów8. Warto zatem postawić pytanie: na ile to, co
Ugrešić nazywa pamięcią zbiorową Jugosłowian, jest utopijnym projektem, za który
odpowiada pamięć indywidualna – odtwarzająca, ale i stwarzająca dawną wspólnotę.
Artefakty pamięci
Problem konfrontacji z jugosłowiańską przeszłością staje się jednym z ważniejszych
wątków powieści Ministerstwo bólu. Warto jednak zwrócić uwagę, jak fikcjonalna opowieść ściśle koresponduje z tezami Ugrešić zawartymi w esejach. Medium, dzięki któremu ożywiana zostaje pamięć bohaterów, stanowią przedmioty – stają się one depozytem wspomnień związanych z utraconym wraz z wybuchem wojny życiem.
Wykładająca na wydziale slawistyki amsterdamskiego uniwersytetu Tanja Lucić
proponuje swoim studentom zamiast tradycyjnych zajęć udział w wymyślonym przez
nią „projekcie”. Jego celem ma być „skatalogowanie byłej jugosłowiańskiej codzienności”. Znaczące w tym kontekście jest położenie, w jakim znaleźli się uczestnicy
wykładów – łącznie z osobą je prowadzącą – sytuacja w rozpadającej się Jugosławii
zmusza ich do wyjazdu i prób szukania azylu poza ojczyzną. Doświadczenie emigracji
staje się czynnikiem silnie integrującym grupę, od tematu wojny na Bałkanach nie da
się uciec, a pamięć o niej ma charakter osobistej traumy:
Doskonale wiedziałam, że każdy z nas ma swoje doświadczenie wojny i że straty, takie jak
w wypadku Selima, są niewymierne. Selim i Meliha doświadczyli wojny na własnej skórze, aż do bólu. Uroš i Nevena nie chcieli to tym mówić, choć też przybyli z Bośni. […]
Moje własne doświadczenie wojny w porównaniu z ich przeżyciami było nieistotne 9.

Podkreślana bardzo mocno różnorodność doświadczeń nie staje się przedmiotem zbiorowej psychoterapii, Tanja nie chce ich zestawiać ani porównywać. Przeżycia
związane z wojną odsunięte na margines tworzą przestrzeń całkowicie prywatną, nie
zostają wypowiedziane na forum grupy. Na pierwszy plan kobieta wysuwa przeszłość,
a nie teraźniejszość, mimo iż to obecna sytuacja na Bałkanach wpływa na losy młodych ludzi. Można odnieść wrażenie, że największym dramatem jest zakwestionowanie dawnych wartości, co stało się impulsem do politycznego przewrotu. Relacje
wewnątrz grupy wskazują jednak, że nie wszyscy obywatele byłej Jugosławii wyparli
się idei wielokulturowości – etnicznie studenci są przedstawicielami różnych narodów, które stanęły przeciwko sobie, a mimo to wydaje się, że więcej ich łączy niż
8
9
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dzieli. Wobec etykiety „tych z Bałkanów”10, którą, jak twierdzi Tanja, naznaczeni są
uchodźcy, wszyscy stali się równi. Jednak najistotniejszymi czynnikami konsolidującym okazały się wspólne wspomnienia i wspólne poczucie straty.
Tak wykreowane przez Ugrešić środowisko wydaje się idealną zbiorowością jugonostalgików, która nie utożsamia się z nowo powstałymi narodowymi państwami.
Chociaż członkowie uniwersyteckich zajęć dalecy są od poddania się takiej prostej
klasyfikacji, z pewnością całą grupę emigrantów łatwo wpisać w rozważania nad istotą nostalgii, choćby te poczynione przez Marka Zaleskiego:
Przyczyną bólu jest świadomość utraty przeszłości. Bowiem przeszłość oferuje nam
przyjemności i frukta, jakich nie może dostarczyć teraźniejszość. Ale ból to nie tylko
bolesna słodycz rozpamiętywania. Sączy się również z pęknięcia w pamięciowym przedstawieniu, a mówiąc dokładniej ze świadomości tego pęknięcia11.

O symbolicznym pęknięciu mówi też Tanja i z całej grupy spotykającej się na
amsterdamskim uniwersytecie zdecydowanie najczęściej wysuwa konkretne oskarżenia. Źródłem protestu staje się ograbienie z rzeczy najbardziej podstawowych: kraju,
w którym się urodziła, prawa do normalnego życia i języka. Wprost podjęty przez
narratorkę zostaje też problem utraconej pamięci; fragment ten, mimo iż znalazł się
w powieści, wyraźnie nawiązuje do sposobu mówienia o skutkach wojny na Bałkanach, jaki znamy z Kultury kłamstwa:
Bo wszystkim nam odebrano prawo do pamięci. W momencie zniknięcia kraju także
pamięć o życiu w nim musiała zostać wymazana. Nowym władcom nie wystarczała
sama władza: w nowych państwach mieli bowiem żyć zombi, ludzie bez pamięci […].
„Jugonostalgia”, pamięć o życiu w byłym kraju, stała się nowym określeniem politycznej wywrotności12.

Uczestnicy zajęć nie posługują się przedmiotami materialnymi, mimo to przywoływane i opisywane rzeczy, postacie, wydarzenia zaczynają spełniać funkcję swego rodzaju artefaktów. Nasuwają kolejne skojarzenia i wspomnienia, okazują się wartością
w sensie nie tylko rzeczywistym, ale przede wszystkim symbolicznym. Pamięć, jaką
ożywiają, jest silnie zindywidualizowana, lecz kolejne elementy znajdujące się w metaforycznej torbie w paski – pierwszym wspomnieniu w ramach projektu – tworzą
pewną całość. Nie ma ona jednak nic wspólnego z doświadczeniem ogólnonarodowym. Zostaje to bardzo mocno zaakcentowane już na początku, gdy idea wspólnego „projektu” dopiero się klaruje. Przywołane przez Bobana wspomnienie wieców
urządzanych z okazji rocznicy urodzin Tita od razu zostaje odrzucone. Reakcją na
powołanie się na wydarzenie o charakterze społecznym i jednocześnie politycznym
jest prośba o zaproponowanie „czegoś swojego”. Odczytując tę scenę w kontekście
10

Ibidem, s. 58.

11

M. Zaleski, Formy pamięci, Gdańsk 2004, s. 12.
D. Ugrešić, Ministerstwo bólu…, op. cit., s. 58.
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eseistyki Ugrešić, można potraktować ją jako kolejny przykład napięcia pomiędzy pamięcią narodową a indywidualną. Deklarowane początkowo skupienie na jednostce
to próba odcięcia się od szerszej perspektywy, jaką Ugrešić posługiwała się w esejach.
W Ministerstwie bólu próba odtworzenia doświadczenia wspólnotowego nie zostaje
podjęta przez studentów, jedynie niektóre wypowiedzi Tanji zdradzają cechy retoryki
znanej z niefikcjonalnych utworów autorki. W przypadku uniwersyteckiego projektu
kontekst polityczny i społeczny pozostaje raczej tłem dla opowieści studentów, ich
wypowiedzi zdradzają większy dystans wobec tego, co można określić przedrostkiem
„jugo-”. Rzeczywistość przedwojenna to przede wszystkim czas dzieciństwa i młodości, do której powracają już jako osoby dorosłe, a przez fakt emigracji oderwane
od swoich rodzin. Rozpad kraju staje się sytuacją, którą przeżywają w wymiarze prywatnym, przez co Jugosławia zaczyna funkcjonować nie tylko jako mityczne wielonarodowe państwo, posiadające swoją kulturę i historię, ale przede wszystkim jako
symbol utraconego dzieciństwa. Przyjmując tę perspektywę, która wydaje się bliska
przynajmniej części emigrantów, nie dziwi wyrażona wprost przez Uroša krytyka:
„Jugosławia była strasznym krajem. Wszyscy w niej kłamali, tak jak dzisiaj kłamią.
Tyle że teraz jedno kłamstwo podzieliło się na pięć części”13.
Pozornie jednoznaczna jugonostalgia w Ministerstwie bólu okazuje się mieć różne
oblicza. Tym, co je łączy, jest świadomość utraty podsycana nie przez wspólną wizję
przeszłości, ale przez indywidualną wybiórczą pamięć.
Poetyka albumu
Fotografie zajmują w twórczości Ugrešić szczególne miejsce, a rola przedmiotów
i ich ścisły związek z pamięcią to temat, który nie został w tym momencie wyczerpany. Wykorzystanie zdjęć w literaturze nie ogranicza się jedynie do roli pretekstu do
fabularnych zwrotów ku przeszłości. Równie interesujące są nawiązana do fotografii, jakie da się zauważyć na poziomie budowy tekstów. Ich najważniejszym efektem
jest nieciągłość narracji, którą łatwo powiązać z procesami pamięci, na co zwracają
uwagę recenzenci Muzeum bezwarunkowej kapitulacji: „[Ugrešić] porównuje swoją
autobiografię do albumu nie po to, by przekonać o tej autobiografii autentyzmie,
ale po to, by przyznać jej prawo do luk, do zdeformowanych wersji, do językowych
i literackich klisz, dopowiedzenia, przemilczenia”14.
Spojrzenie przez pryzmat sztuki fotograficznej w przypadku twórczości Dubravki
Ugrešić nie musi jednak ograniczać się wyłącznie do pojawiającej się w Muzeum…
metafory. Zasadne wydaje się zestawienie również innych pozycji w dorobku pisarki (między innymi analizowanej wcześniej Kultury kłamstwa) z tezami zawartymi
w Świetle obrazu Rolanda Barthes’a. Francuski badacz, posługując się terminem
studium, charakteryzuje ogólny obraz, szerokie pole, zawierające jakąś podstawową informację, której odbiór jest mniej personalny i emocjonalny. Przełamaniem
13
14

Ibidem, s. 77.
A. Galant, Utrata, „Pogranicza” 2003, nr 1(42), ss. 71‒72.
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studium staje się punctum, które Barthes określa jako: „użądlenie, dziurka, plamka,
małe przecięcie”15. Odwołując się do tego rozróżnienia, można wyznaczyć podobne
obszary w pisarstwie Ugrešić. Tło byłoby w tym przypadku bardzo szerokie, studium
obejmowałoby problem rozpadu Jugosławii i tworzenia się niepodległej Chorwacji.
Za punctum można by uznać to, co Ugrešić mówi o sobie bądź swojej bohaterce i co
stanowi osobiste doświadczenia, przez pryzmat których zarysowuje szeroką perspektywę. Szeroką, ale jednocześnie pokawałkowaną, fragmentaryczną. Sposób, w jaki
Ugrešić konstruuje swoje teksty eseistyczne oraz powieści16, to wyraźny zwrot ku
nieciągłości narracji.
Szczególnym przykładem łączącym problem fotografii na poziomie formalnym
i tematycznym jest Muzeum bezwarunkowej kapitulacji. Do spojrzenia przez ten pryzmat prowokuje już otwierające książkę zdjęcie, do którego autorka nawiązuje w tekście, na kolejnych stronach pojawia się cytat pochodzący z O fotografii Susan Sontag
oraz znaczący podtytuł jednego z podrozdziałów: Poetyka albumu. Jest to również
określenie, które świetnie pasuje do Muzeum… jako całości, oddając jego fragmentaryczną budowę oraz nawiązując do licznych fotograficznych odwołań. Po raz kolejny
Ugrešić baczną uwagę przywiązuje do procesów pamięciowych, a w tym przypadku
odtwarzanie wspomnień przypomina i ściśle wiąże się z przeglądaniem zdjęć.
Jednym z bardziej rozbudowanych wątków Muzeum… jest literackie rekonstruowanie rodzinnego albumu. Na początku funkcję tę spełnia torebka matki narratorki
– „album” raczej z przypadku i konieczności, bo to jedna z niewielu rzeczy, od jakich
rozpoczyna się powojenne odzyskiwanie codziennych przedmiotów. Przez lata ubogie rodowe archiwum leży zapomniane w szafie, impulsem do jego uporządkowania
staje się śmierć ojca. Fakt ten można uznać za znaczący, bowiem pozwala problem pamięci rozpatrywać również w połączeniu z perspektywą genderową. Uporządkowania
przeszłości podejmują się dwie kobiety, gdy mężczyzna jest już nieobecny, a przez
to jego doświadczenie zostaje pominięte. Przekłada się to na charakter wspomnień
przywołanych dzięki albumowi – większość opowieści to historie kobiet, które razem
składają się na prywatną kobiecą sagę17. Sagę, która z założenia nie ma być jednak
spójną całością, a jedynie krótkimi impresjami niedającymi całościowego obrazu rodziny i otoczenia narratorki. Ważniejszy staje się sam proces wspominania. Prześwietlone zdjęcie okazuje się dla narratorki pretekstem do tworzenia dopowiedzeń, snucia domysłów przy zachowaniu pełnej świadomości, że coraz bardziej oddala się od
prawdy. Niewiarę tę widać również w działaniach matki, która porządkowanie zdjęć
w albumie traktuje niemal jak pisanie własnej autobiografii. Przeszłość odtwarzana
dzięki fotografiom nie jest wiernym obrazem minionych zdarzeń, ale okazją do ich
powtórnego przeżycia, w trakcie którego dochodzi do zniekształceń. Utrwalenie na
kliszy jest jednak istotne, bo jak stwierdza Ugrešić, pamięć jest „przyszpilona do te15
16
17

R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. J. Trznadel, Warszawa 2008, s. 52.
Znaczącym w tym kontekście przykładem może być pojęcie powieści patchworkowej, którego użyła
sama Ugrešić, określając tak swoją książkę Stefcia Ćwiek w szponach życia.
Por. A. Galant, op. cit.
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matów z fotografii”. To, co nie znalazło się na zdjęciu, stopniowo zaciera się we wspomnieniach aż do zupełnego wymazania. Prywatne obserwacje narratorki zazębiają
się w tej kwestii z szerszym spojrzeniem na problem pamięci w momencie wybuchu
wojny. Jeśli posłużyć się wcześniej analizowanymi pojęciami studium i punctum, wyraźnie widać, jak w twórczości Ugrešić obie płaszczyzny nakładają się na siebie. Jako
przedmiot materialny zdjęcia wydają się jedynym pewnym dowodem wcześniejszego życia. Zacytowany przez pisarkę przyjaciel stwierdza, że tylko to, co znalazło się
w ocalałych albumach, naprawdę istniało. Sytuację utraty znanej, „własnej” przestrzeni Aleksander Fiut porównuje do bezdomności czy pustego domu; jej konsekwencją jest opisywana szczegółowo przez badacza pusta tożsamość18. W pojęciu tym
zawiera się zarówno sytuacja braku spójności własnej biografii, jak i wpływ, jaki fakt
ten wywiera na tworzone teksty, czyniąc je zbiorem fragmentów ocalających pamięć
o przeszłości. Metafora będąca punktem wyjścia dla tych rozważań jest interesująca
szczególnie w kontekście opisywanych przedmiotów i fotografii, które mają zapełnić
puste miejsce. O ile Kultura kłamstwa, ocierając się o publicystykę, zawiera diagnozy
rzeczywistości wojennej i powojennej, to w Muzeum bezwarunkowej kapitulacji i Ministerstwie bólu widać próby odtwarzania tego, co utracone. Jakiekolwiek formy pamięci zbiorowej wydają się niewystarczające i niepewne, co dobitnie pokazuje rozpad
jugosłowiańskiej wspólnoty, a potem niejednorodność środowiska jugonostalgików.
Rolę ostoi musi zatem pełnić doświadczenie jednostkowe, z którego ograniczeń pisarka zdaje sobie sprawę. Ma ona świadomość, że rzeczywistość, za którą tak tęskni,
została zniszczona również w imię pamięci.
Zakwestionowanie istotnej części tożsamości związanej z życiem w wielokulturowym państwie to zaprzeczenie najbardziej podstawowego doświadczenia dzieciństwa
i młodości. Niemal obsesyjne powracanie przez Ugrešić do tematu jugosłowiańskiej
przeszłości nigdy nie odbywa się bez zwrócenia uwagi na zapamiętane szczegóły życia
codziennego i rodzinnego – można to zaobserwować w każdym z analizowanych wyżej
tekstów. Walka o prawo do pamięci nie jest wyrazem sentymentu za ideologią i dawnym
ustrojem czy postulatem jego powrotu. Wydaje się natomiast wynikać z przekonania,
że wyparcie się przeszłości nie będzie impulsem do budowania własnej tożsamości na
nowo, ale przyniesie wyłącznie straty. Podobnie jak wojna, w imię której się dokonuje.
Bibliografia
Literatura podmiotu

Ugrešić D., Muzeum bezwarunkowej kapitulacji, tłum. D. J. Ćirlić, Izabelin 2002.
Ugrešić D., Ministerstwo bólu, tłum. D. J. Ćirlić, Izabelin–Wołowiec 2006.
Ugrešić D., Kultura kłamstwa, tłum. D. J. Ćirlić, Wołowiec 2006.
18

Por. A. Fiut, Pusta tożsamość [w:] Na pograniczach literatury, red. J. Fazan, K. Zajas, Kraków 2012.

204

MASKA 26/2015
Literatura przedmiotu

Barthes R., Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. J. Trznadel, Warszawa 2008.
Czapik-Lityńska B., Dubravka Ugrešić – obca czy inna? [w:] Tropy tożsamości: Inny,
Obcy, Trzeci, red. W. Kalaga, Katowice 2004.
Fiut A., Pusta tożsamość [w:] Na pograniczach literatury, red. J. Fazan, K. Zajas, Kraków 2012.
Galant A., Utrata, „Pogranicza” 2003, nr 1(42).
Hirsch M., Pokolenie postpamięci, tłum. M. Borowski i M. Sugiera, „Didaskalia”
2011, nr 105.
Nora P., Czas pamięci, tłum. W. Dłuski, „Res Publica Nowa” 2001, nr 7(154).
Zaleski M., Formy pamięci, Gdańsk 2004.
Zlatar A., Kto jest spadkobiercą literatury kobiecej? [w:] Widzieć Chorwację. Panorama
literatury i kultury chorwackiej 1990-2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem,
B. Zieliński, Poznań 2005.
Summary
Memory of the war and the war of memory
in Dubravka Ugrešić’s prose
Issues of memory comprise an important part of contemporary humanities and
cultural studies. They overlap unavoidably in the description of war experience present in Dubravka Ugrešić’s prose. This paper concerns the relationship between the
collective and the individual memory; the conflict between them becomes particularly pronounced at the beginning of the Balkan war. Subjected to analysis are Ugrešić’s essays included in the tome Culture of Lies, as well as the novels Ministry of Pain
and Museum of Unconditional Surrender. These items show social transformations,
and at the same are a device of individual experience. It is symbolised by photographs
and objects, which in Ugrešić’s prose are given special status, because bind broken
identity of jugonostalgic and emigrant.

Izabela Pisarek

Echa wojny. Byli Jugosłowianie
w „Ministerstwie bólu”
Dubravki Ugrešić1
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dubravka Ugrešić w powieści Ministerstwo bólu opowiada o Jugosłowiance, Tanji
Lucić, mającej niewiele ponad trzydzieści lat, która (mieszkając w Niemczech) dostała propozycję pracy na Uniwersytecie w Amsterdamie. Miała przez rok prowadzić
servo-kroatisch2 na tamtejszej slawistyce. Kluczowym problemem dla bohaterki-narratorki stało się pytanie, jak wykładać literaturę państwa, które już nie istnieje, jak podzielić dzieła, będące tego państwa wspólnym dziedzictwem kulturowym,
oraz czy należy to robić. Taką właśnie dyskusją rozpoczęła zajęcia. Jej uczniami byli
w większości uchodźcy i emigranci z terenów byłej Jugosławii, podejmujący studia
głównie ze względów praktycznych (przedłużenie legalnego pobytu, stypendium,
kredyt studencki). Niemal zgodnie uznali istnienie wspólnoty kulturowej literatury
serbskiej, chorwackiej i bośniackiej3. Widząc tę nietypową grupę odbiorców i ich
1

2
3

Artykuł na podstawie mojej pracy magisterskiej pt. Emigracja, obcość, doświadczenie języka − Lost
in Translation Evy Hoffman i Ministerstwo bólu Dubravki Ugrešić, napisanej pod kierunkiem
dr hab. Olgi Płaszczewskiej, obronionej 9 lipca 2014 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Hol. serbsko-chorwacki. W całej książce, odnosząc się do nazwy przedmiotu, autorka posługuje się
terminem holenderskim, jednak nie kryje się pod nim nauka języka, a wykład o literaturze.
Te literatury wymienia autorka, pisząc o tej dyskusji (por. D. Ugrešić, Ministerstwo Bólu,
tłum. D. J. Ćirlić, 2006, s. 31 [dalej jako MB]). Z kolei wymieniając komponenty jugoslawistyki,
wylicza literaturę słoweńską, chorwacką, bośniacką, serbską, czarnogórską i macedońską (por. MB,
s. 42). Jedną ze stron zagadnienia, które obejmuje na przykład problem bohaterów z określaniem
miejsc, z których przybyli, zmienionymi (i wciąż zmieniającymi się) nazwami według coraz to nowszych podziałów, są również takie same wątpliwości dotyczące określania literatur różnymi narodowościami. Akcja rozgrywa się w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych; trudno określić ten czas
dokładniej niż między rokiem 1991 a 1995, by stwierdzić na jakim etapie był rozpad Jugosławii,
ponieważ Ugrešić pomija polityczne szczegóły. W związku z tym powyższe terminy – za autorką
– traktuję egzamplifikacyjnie, bez historyczno-politycznej dokładności. Na temat specyfiki literatur byłej Jugosławii zob. np. J. Kornhauser, Świadomość regionalna i mit odrębności (o stereotypach
w literaturze serbskiej i chorwackiej), Kraków 2001; M. Dąbrowska-Partyka, W obliczu Pyrrusowego
zwycięstwa..., „Dekada Literacka” 2000, nr 1; M. Dyras, Nowe historie bałkańskich literatur. Odzyskiwanie utraconych przestrzeni tradycji, „Porównania” 2010, nr 7, Vol. VII, ss. 113–128.
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potrzebę poradzenia sobie z tym, co się stało: z wojną, rozpadem ojczyzny, własnym
uchodźstwem (oraz sama także ją odczuwając), postanowiła prowadzić zajęcia przypominające raczej sesję terapeutyczną niż wykład. Przekonały ją do tego wypowiedzi
studentów: w kwestionariuszu na pytanie o oczekiwania w związku z wykładem Uroš
napisał „CHCĘ DOJŚĆ DO SIEBIE!”4, a Meliha w trakcie dyskusji o języku wybuchnęła: „Pieprzyć tam język, ludzie! Porozmawiajmy wreszcie ze sobą!”5.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że większość osób uczestniczących w zajęciach
miała około dwudziestu – trzydziestu lat. Wykładowczyni była od nich niewiele starsza, co ułatwiło im kontakt i relacje bliższe przyjacielskim niż oficjalnym. Była też
niezbyt dojrzała, kierowała się emocjami, nie rozsądkiem, podejmując taką formę zajęć. Sama kilka razy wspomniała, że zdaje sobie sprawę, że stąpa „nad przepaścią”6,
„po zaminowanym terenie”7.
Należy bowiem pamiętać o rozróżnieniu emigranta od uchodźcy. Zgodnie z Konwencją Genewską z 1951 roku uchodźca to osoba, „która na skutek uzasadnionej
obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych
przebywa poza granicami swojego państwa”8. W przypadku uchodźców nie mówi
się o kryzysie migracyjnym, a o zespole stresu pourazowego (inaczej: posttraumatic
stress disorder, PTSD)9. Objawia się on między innymi zaburzeniami koncentracji
i pamięci, skłonnością do nadpobudliwości i wybuchowości, ponownym przeżywaniem urazu, nikłym zaangażowaniem w sprawy życiowe, stanem nadwrażliwości
psychicznej. Często pojawiają się także natrętne obrazy pamięciowe i reminiscencje
(flashbacks), wywołujące paraliżujący lęk. Osoby cierpiące na PTSD mają niepełny,
fragmentaryczny kontakt z teraźniejszością, przeszłość jest dla nich zamazana, osnuta
bolesną mgłą, a przyszłość nie istnieje w ogóle. Ich życie emocjonalne jest „zamrożone”10. Wiele z tych symptomów można zauważyć u Lucić lub jej studentów. Nadpobudliwość i wybuchowość (związane z nadwrażliwością psychiczną) ukazują się raczej
wśród postaci męskich: Selima, rzucającego złośliwościami wobec Bobana, Igora,
kiedy atakuje Tanję, czy Uroša, który w trakcie spotkania w barze recytuje poemat
Desanki Maksimović Krvava bajka (Krwawa bajka), po czym rozbija kufel dłonią
i uderza głową w stół. Natomiast główną bohaterkę męczą koszmary senne, które są
formą ponownego przeżywania urazu (choć nie w sposób bezpośredni).
4
5
6
7
8

9
10

MB, s. 33.
MB, s. 48.
MB, s. 59.
MB, ss. 56‒57.
Pełna definicja: art 1. Konwencji Dotyczącej Statusu Uchodźców, sporządzonej w Genewie dnia
28 lipca 1951 r. [on-line:] http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/Konwencja_Dotyczaca_Uchodzcow.pdf
[16.05.2014].
Por. J. O. Ottosson, Psykiatri, Liber, Stockholm 2004, cyt. za: J. Kubitsky, Psychologia migracji,
Warszawa 2012, s. 112.
Por. J. Kubitsky, op. cit., s. 112.
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Z zespołem stresu pourazowego ściśle wiąże się również trauma wojenna, która
dotknęła większość postaci w powieści.
Doskonale wiedziałam, że każde z nas ma swoje doświadczenie wojny i że straty, takie
jak w wypadku Selima, są niewymierne. Selim i Meliha doświadczyli wojny na własnej
skórze, aż do bólu. Uroš i Nevena nie chcieli o tym mówić, choć też przybyli z Bośni. Mario, Boban i Igor uciekli przed mobilizacją i nie zdążyli – takie przynajmniej
sprawiali wrażenie – zainfekować się wirusem nacjonalistycznego szaleństwa: Boban
serbskiego, a Mario i Igor chorwackiego. Ana, wyszedłszy za Holendra, przyjechała do
Amsterdamu przed wojną, śledziła chorwackie, serbskie i holenderskie media i czasem
jeździła do Belgradu, a nawet do Zagrzebia, gdzie miała bliską rodzinę. Moje własne
doświadczenie wojny w porównaniu z ich przeżyciami było nieistotne.

Na temat Tanji wiadomo z innego fragmentu tylko, że jako czetnikusza (dziewczyna Serba) z mężem-Serbem musiała uciekać z chorwackiego Zagrzebia. Ich mieszkanie zostało zajęte przez wojsko i oddane rodzinie chorwackiego żołnierza.
Element traumy wojennej oraz przeżywanie zmian terytorialnych i ustrojowych
– rozpad Jugosławii na nowe państwa – odgrywają ważną rolę w tej powieści. Separatyści i nacjonaliści walczyli z obrońcami komunistycznego systemu marszałka Tito.
Przedstawiciele wielu nacji, którzy przemieszani żyli na terenie Jugosławii, zaczęli
ze sobą walczyć, zabijać swoich sąsiadów i znajomych ze względu na pochodzenie
etniczne, dialekt lub religię. Dla tych, którzy uciekli przed poborem lub śmiercią, nie
ma powrotu, a ci, którzy mogliby wrócić, nie chcą ani nie mają po co. Ich ojczyzny
już nie ma. Pozostali w zawieszeniu, nigdzie nie byli u siebie. W Amsterdamie wytykani byli jako „polityczni azylanci”, „ci z Bałkanów”, „prymitywy” lub „dzieci postkomunizmu”11. Z kolei wracając do miast rodzinnych, byli „tymi, którzy wyjechali”,
znów traktowani w opozycji my – oni. „Dom to nie był już dom”12.
Bohaterowie Ugrešić mówią:
„Tam nikt nas nie pyta jak się czujemy, tam motłoch mówi tylko o sobie” (Mario).
[…] „Oni wszystko wiedzą najlepiej! Ledwo otworzę usta, żeby coś powiedzieć, zaraz
odbierają mi głos! […]” (Darko). „Wychodzi na to, że nawet Amsterdam znają lepiej
ode mnie, choć nigdy tu nie byli!” (Ante). „Zawsze narzekają, że to im jest najciężej
w życiu, wciąż mnie wpędzają w poczucie winy, że wyjechałam. Kiedy tam pojadę, czuję się jakbym przyszła na własny pogrzeb” (Nevena). „A ja czuję się jak bokserski worek
treningowy, wszystko mnie boli!” (Boban).13

Lucić, odwiedzając Zagrzeb, nie rozpoznaje dobrze znanych wcześniej ulic, choć
zmieniły jedynie nazwy. Nie umie się odnaleźć, musi pytać o drogę. To bardzo trudne przeżycie, uświadamiające jej, że nie należy już do tej przestrzeni. Ten „mały
11
12
13

MB, s. 58.
MB, s. 104.
MB, ss. 97‒98.

209

Izabela Pisarek, Echa wojny. Byli Jugosłowianie w „Ministerstwie bólu” ...

blackout”14, jak określa to jej towarzysz podróży, to prawdopodobnie zaburzenie pamięci i koncentracji, spowodowane PTSD.
To wszystko sprawia jednak, że Tanja, wracając z Zagrzebia, stwierdza, że najlepiej
czuje się w powietrzu. Podróż lotnicza zyskuje wymiar metaforyczny. W samolocie ludzie
są przemieszani, przez moment nieprzypisywani jako swojscy lub obcy. Ponadto w samolocie nie ma twardego punktu odniesienia, nie jest zmuszona do ścisłego geograficznego
określenia swojego położenia. Powietrze jest ponadpaństwowe, poza podziałami.
Powrót do krajów, z których przybyliśmy, to nasza śmierć, pozostanie w krajach, do
których dotarliśmy, to nasza klęska. Dlatego z uporem maniaka obracamy w kółko
w swoich snach powtarzaną niezliczoną ilość razy sekwencję odejścia. Bo moment odejścia to nasz jedyny tryumf15.

To zagubienie, zawieszenie stawia ich w roli ofiar wojny. Jedynie w sytuacji odejścia dają w pewien sposób wyraz swoim poglądom, mają poczucie, że decydują
o własnym losie. To jedyny możliwy wyrazisty akt woli, również w rozumieniu tego
przez pryzmat metafory pamięci, gdzie powrót jest wspominaniem, prowadzącym do
rozpaczy, a zapomnienie – otępieniem, przypominającym raczej wegetację niż życie.
Jednak późniejsze trwanie nie wpędza bohaterów w stan letargu. Cierpienie i pamięć nie dają im się uśpić. Ugrešić przywołuje tu obraz spaczy (sleepers)16 – migrantów, którzy na pozór akceptują swoją sytuację, adaptują się i żyją spokojnie aż do
dnia, w którym budzi się w nich głęboka tęsknota i niepohamowana potrzeba powrotu do ojczyzny. Taka reemigracja kończy się różnie: jedni zostają, inni wracają do
kraju pierwszej emigracji, ale zawsze wiąże się to z rozpoczęciem wszystkiego jeszcze
raz. Mimo wszystko postaci Ministerstwa bólu to nie dotyczy. Są za bardzo świadome,
zbyt ciężko przepracowują swój kryzys migracyjny lub zespół stresu pourazowego,
by mogło ich to dotknąć. Ich wypowiedzi na temat powrotu są zbyt emocjonalne,
a poszukiwanie własnego miejsca za bardzo gorączkowe.
Bohaterowie Ministerstwa bólu utracili jedną przestrzeń, ale zyskali inną. Poruszając się po tym samym terenie, człowiek cały czas aktualizuje swoje wewnętrzne
mapy, wiąże nowe elementy ze znanymi już punktami odniesienia. Imigrant musi
taką mapę stworzyć od nowa. Jest to kolejny czynnik stresogenny17. Tanja wspomina, że na początku była zagubiona, nie mogła zapamiętać nazw i lokalizacji poszczególnych ulic. Ciągle zaskakiwana, niewiedząca, co spotka za rogiem, czuła się jak
Alicja w Krainie Czarów. Na to wrażenie wpłynęła też specyfika holenderskich mieszkań – bez firanek i zasłon, z małymi wystawami w oknach. Określa to „infantylnym
14
15
16

17

MB, s. 118.
MB, s. 223.
Nie udało mi się dotrzeć do materiałów naukowych na ten temat, choć autorka, wprowadzając tę
kategorię, powołuje się na teorie antropologiczne. Przytaczam więc informacje zaczerpnięte jedynie
z powieści. Por. MB, s. 169.
Por. J. Kubitsky, op. cit., ss. 38‒39.
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miejskim ekshibicjonizmem”18, formą zaznaczenia swojej obecności, swojego istnienia. W tym momencie pierwszy raz nasuwa jej się skojarzenie z domkami dla lalek.
Następnym razem przychodzi jej to na myśl w Madurodamie – holenderskim muzeum miniatur. Wtedy już dostrzega siebie jako część tego obrazu, stwierdza, że żyje
„w największym na świecie domku dla lalek”19. Częściowo przyznaje sobie prawo do
tej przestrzeni, Amsterdam staje się jej terenem, zostaje „oswojony”. To odrealnienie
i zinfantylizowanie miasta doprowadza ją w sytuacji potencjalnie niebezpiecznej do
wyparcia w pewnym stopniu tego zdarzenia: stwierdza bowiem, że „wszystko jest
tylko symulacją i […] nic nie jest prawdziwe”20.
To wszystko odpycha ją, ale mimo to w pewnym momencie zdaje sobie sprawę, że
Amsterdam – chcąc nie chcąc – staje się dla niej domem, a przynajmniej miejscem,
w którym zgadza się żyć. Można przypuszczać, że oddalenie perspektywy (przez
ogląd Madurodamu) pomogło Lucić ją zrozumieć i odnaleźć się w szerszym obrazie,
a odrealnienie przestrzeni, w której żyła, paradoksalnie zaczęło korespondować z jej
równie odrealnionym – bo zaburzonym przez kryzys – poczuciem rzeczywistości.
Uświadomiła sobie, że „wszystko jest kwestią perspektywy, sprawy są wielkie, jeśli
przeżywamy je jako wielkie, i małe, jeśli przeżywamy je jako małe”21.
Jej problemy z adaptacją mają również inny wydźwięk.
Wspomniana niechęć do przystosowania się do nowego kraju ma niekiedy swoje źródło
w nieświadomym poczuciu winy. Każdego uchodźcę gnębią wyrzuty sumienia z powodu opuszczenia ojczyzny. Część azylantów politycznych uważa się za dezerterów.
Niewykluczone, że adaptacja do nowego środowiska jest na poziomie nieświadomości
odbierana jako sprzeniewierzenie się lub zdrada. Podobne wyrzuty prześladują nawet
tych uchodźców, którym pozostanie w kraju równało się pewnej śmierci22.

Lucić ma poczucie winy, dlatego dużą ulgę przynosi jej uświadomienie sobie, że
nie na niej spoczywa ciężar odpowiedzialności23. Jest to także pierwszy krok w stronę
pogodzenia się ze swoim losem i wzięcia go we własne ręce.
Wojna odebrała Jugosłowianom nie tylko przestrzeń, ale i czas. Ich rzeczywistość
została podzielona na „przed” i „po”. Okres przedwojenny: dzieciństwo i młodość
mają dobrze zachowane, poukładane w katalogu wspomnień. Natomiast od rozpoczęcia wojny zdarzyło się tak wiele i tak szybko – przy równoczesnym ich wewnętrznym buncie przeciw tej rzeczywistości – że momentami gubili, co było prawdą, a co
nie, z trudem przyjmowali niektóre fakty, a emocje były tak silne, że czas przestawał
mieć znaczenie. Jak stwierdza jedna z postaci: „Odkąd wyjechałam, wszystko mi się
18
19
20
21
22
23

MB, s. 37.
MB, s. 82.
MB, s. 235.
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poplątało, nie wiem już nawet, bolan, która jest godzina”24. Brakowało im elementu,
który zapewniłby ciągłość czasu, łączność z przeszłością – rodziny, przyjaciół, pracy,
miejsca zamieszkania – jakiejś cząstki życia, która byłaby stała, niezmiennie obecna
w ich życiu przed, w trakcie i po wojnie. Jeśli przyjąć definicję Erika Ericksona, który
określa tożsamość jako „poczucie spójności wewnętrznej (consistency) oraz ciągłości
istnienia (continuity) w czasie i przestrzeni”25, ten brak oddziałuje na podstawę egzystencji jednostki, na jej tożsamość i poczucie spójności istnienia. Znów są to objawy
zespołu stresu pourazowego: fragmentaryczne poczucie teraźniejszości, odrealnienie
przeszłości, brak wiary w przyszłość.
Jednak percepcja czasu jest rzeczą względną, o czym przypomina Tanji towarzysz podróży z Zagrzebia. W jej odczuciu wojna wybuchła niedawno, podobnie
jak dla wszystkich emigrantów, wciąż leczących swoje wewnętrzne rozdarcie. Zapatrzeni w przeszłość zamknęli się na teraźniejszość i dalsze życie, utknęli „w swoich
czasowych zawirowaniach”26. Tymczasem dla ludzi, którzy zostali, tamte wydarzenia to odległa przeszłość, teraźniejszy Zagrzeb jest już innym miejscem, ich życie
toczy się dalej.
Pamięć i niepamięć
Najbardziej destrukcyjna dla jednostki jest jej zależność od wojny.
Zdanie: „To nie moja wojna!”, słyszałam setki razy. I rzeczywiście, to nie była nasza
wojna. Ale to była też n a s z a wojna. Bo gdyby nie była też nasza, nie byłoby nas teraz
tutaj. A gdyby jednak była nasza, także by nas tu nie było.

Bohaterowie Ministerstwa bólu nie chcieli wojny, najchętniej odcięliby się od niej,
ale jest to niemożliwe. Zostając w kraju, nie mogliby udawać, że nic się nie dzieje lub
że ich to nie obchodzi. Opowiadając się za którąś ze stron, musieliby zaangażować się
w walkę i ryzykować życie, czego także nie chcieli. Jedynie wyjeżdżając, mogli w jakiś
sposób przedstawić swoje stanowisko i ochronić się, w miarę możliwości odzyskać
niezależność: uciekli od walki i zagrożenia życia. Wyjechali, bo nie mieli innego wyjścia, choć wcale tego nie chcieli. To przeżycie bardzo głęboko się w nich zagnieździło
i nie dawało im spokojnie żyć na emigracji, nie potrafili zapomnieć o tym, ile osób
zginęło – także tych im bliskich. Autorka określa ich rekonwalescentami po tym, jak
odebrano im ojczyznę, język, prawo do normalnego życia. Niektórzy nie mogli tego
znieść i popełniali samobójstwa: zarówno w kraju, jak i na emigracji i zarówno ci,
którzy doświadczyli wojny, jak i ci, którym udało się od niej uciec.

24
25
26

MB, s. 105.
E. H. Erikson, Identity: youth and crisis, Faber and Faber, London 1971, [za:] J. Kubitsky, op. cit., s. 42.
MB, s. 120.
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Zabijali się z poniżenia, z rozpaczy, ze strachu, z samotności, ze wstydu. Wszystko to
były ciche i bezimienne śmierci, ofiary wojny, których nikt nie wliczył ani do ofiar, ani
do skutków wojny27.

Podobnie jak zwalczano zwolenników poprzedniego systemu, tak samo zwalczano pamiątki i tęsknotę za dawną Jugosławią. Powieść sugeruje, że nie tylko zniszczono ludziom ojczyznę, ale także zanegowano ich prawo do pamięci. Odbierając im
pochodzenie, zakazując wspomnień, odebrano im przeszłość, tożsamość.
Ugrešić na przykładzie swoich bohaterów pokazuje różne sposoby tego doświadczenia i godzenia się z sytuacją obecną. Ścierają się tu dwie strategie przetrwania. Pierwsza,
prowokowane przez Lucić na zajęciach, to tak zwana jugonostalgia, czyli rozpamiętywanie, zatracanie się we wspomnieniach z dzieciństwa i młodości, kiedy wszyscy żyli
zgodnie w jednym kraju, powodujące tęsknotę za wyidealizowaną przeszłością. Podejście
opozycyjne wobec powyższego, na przykład Igora, skupiało się na wadach komunizmu,
zaletach zmian oraz akceptacji swojej nowej, uchodźczej sytuacji – jednak podświadomie koncentrowało się na łagodzeniu bólu przez zapomnienie tego, co już nie wróci.
Lucić wiedziała, że obie metody zafałszowują rzeczywistość, jednak zdecydowała się
zorganizować symboliczną torbę w czerwone, niebieskie i białe paski – grupową skarbonkę na wspomnienia, do której wraz ze swoimi studentami włożyła między innymi
szkolne zabawy, zdjęcia dziadka, bośniacki garnek i spotkanie z towarzyszem Tito.
Kubitsky zauważa, że emigranci nieraz szukają ukojenia w przeszłości. Jest to
szczególnie istotne przez pierwsze pół roku, gdy trwa faza reakcji kryzysu migracyjnego. Przepracowanie wyjazdu analogiczne jest do przeżywania żałoby, szczególnie
w przypadku, gdy ojczyzna rozpadła się i nie ma możliwości powrotu28. Jako elementy wariantywne żałoby wymienia zaprzeczenie, gniew, targowanie się (pertraktacje),
depresję i akceptację (w kryzysie migracyjnym nie muszą wystąpić wszystkie objawy,
ale pojawiają się co najmniej dwa)29. U bohaterów Ugrešić można zaobserwować większość z nich. Wszyscy angażują się we wspominanie, które jest pewną formą chwilowego zaprzeczenia. Selim i Igor w różnych momentach ujawniają kotłujący się w nich
gniew, który pierwszego doprowadza do nacjonalizmu i zaangażowania w konflikt,
a drugiego do wspomnianego już napadu na Tanję. Z kolei efektem depresji Uroša było
samobójstwo. Mimo wszystko z epilogu, który ujawnia skrótowo dalsze losy poszczególnych postaci, wynika, że większość bohaterów zaakceptowała swoją nową sytuację.
W pomyślnym przejściu kryzysu pomaga tak zwany obiekt przejściowy
(transitional object)30, który łagodzi lęki i dodaje otuchy. „Obiektem przejściowym jest wszystko to, co pełni funkcję pomostu między krajem starym
27
28
29
30

MB, s. 127.
Por. J. Kubitsky, op. cit., ss. 44‒45.
Por. E. Kübler-Ross, On death and dying, Touchstone, New York 1997, [za:] J. Kubitsky, op. cit., s. 45-46.
Teorię obiektu przejściowego sformułował po raz pierwszy Donald W. Winnicott w latach 50. XX wieku
i odnosiła się ona do przedmiotu zastępującego niemowlęciu kontakt z matką. Winnicott jako psychoanalityk badał także proces dorastania i późniejsze reperkusje psychiczne, związane z posiadaniem
obiektu przejściowego lub jego brakiem oraz związane z tym zaburzenia psychiczne (por. D. W. Win-
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a nowym”31. Pełni on także funkcję elementu zachowującego lub przywracającego
ciągłość czasu jednostce. W przypadku Lucić takim obiektem przejściowym stają się
rodacy-studenci oraz współtworzona „torba pełna wspomnień”.
Obraz Jugosłowian na obczyźnie
Były mąż narratorki, Goran, w przypływie jugonostalgii, potrafił przyprowadzić
obcego człowieka do domu i rozmawiać z nim całą noc tylko dlatego, że był tej samej
narodowości. Tanja nie miała aż tak silnej potrzeby kontaktu z ojczyzną, ale potrafiła rozpoznawać za granicą rodaków. Jeszcze mieszkając w Berlinie, zauważyła, że
uchodźcy w swoich pubach, pijąc piwo i grając w karty, wyglądają jak martwi32. Są
apatyczni, nie odnajdują się, nie pasują do nowej rzeczywistości, więc tworzą własne
miejsca jako namiastkę ojczyzny.
Obraz krajan-emigrantów przedstawiony przez Lucić jest dość gorzki.
Jesteśmy barbarzyńcami. Ludzie z naszego plemienia mają na czołach niewidoczne
piętno Kolumba. Wędrujemy na zachód i zawsze docieramy na wschód, i im bardziej
zdążamy na zachód, tym bardziej docieramy na wschód, nasze plemię jest przeklęte33.

Opisując swój naród, zwraca uwagę na silne, nierozerwalne więzy. Im dalej jej
rodacy wyjeżdżają, tym silniejsze i bardziej widoczne staje się przywiązanie – do tradycji, kultury, ludzi. Pojawia się u nich potrzeba manifestacji swojej jugosłowiańskiej
odmienności. Skupiają się na „swoich” osiedlach na przedmieściach, tworząc swego
rodzaju getta, gdzie mają „swoje” sklepy, „swojego” fryzjera, „swoją” pizzerię. Nie zaglądają tam rodowici Holendrzy, a Jugosłowianie rzadko pojawiają się w centrum miasta.
Pozwolono im samodzielnie zorganizować swoją przestrzeń, namiastkę własnego kraju,
gdzie, wśród „samych swoich”34, czują się pewniej. Jednak ten substytut naznaczony
jest piętnem rekonwalescencji, powszechnym zespołem stresu pourazowego. Określenie tego przekleństwem podkreśla brak możliwości pozbycia się części swojej tożsamości, jaką jest jugosłowiańskość, a więc skazanie na cierpienie i nostalgię. Igor nazywa
to „jugogenami”, które w człowieku są od urodzenia. Nie można się ich pozbyć ani
wyprzeć. Socjologiczny termin, jakim można takie wspomnienia określić, to pamięć
zbiorowa. Jest to „świadomość trwania w czasie danej zbiorowości, a także zespół wyobrażeń o jej przeszłości, jak również wszystkie postacie i wydarzenia z tej przeszłości,
których znajomość uważana jest za warunek pełnego w niej uczestnictwa i które są
w najrozmaitszy sposób upamiętniane, oraz formy tego upamiętniania”35.
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nicott, Zabawa a rzeczywistość, Gdańsk 2001). Nie dotarłam jednak do nazwisk badaczy, którzy
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Język
Jednym z silnych spoiw narodowych również poza granicami kraju jest język.
W tym przypadku pojawia się problem różnic etnicznych, naznaczonych inną wymową. Zwolennikom jugosłowiańskiej jedności to nie przeszkadzało, ale w grupie, w której większość cierpiała na zespół stresu pourazowego, budziły się animozje i mogło to
prowadzić do konfliktów. Tak było w przypadku Selima, którego Boban drażnił ekawskim dialektem, wskazującym jego serbskie korzenie (a Serbowie zabili ojca Selima).
Do dziś trudno jednoznacznie określić czy serbski, chorwacki i bośniacki to różne języki, czy jedynie warianty języka serbsko-chorwackiego/chorwacko-serbskiego
(funkcjonuje różne nazewnictwo)36. Jednak wojna w latach dziewięćdziesiątych toczyła się także o to. Powstawały coraz nowsze dyrektywy językowe, mające na celu
rozróżnienie ich, ale od strony formalnej, zdaniem narratorki, różnią się one około
pięćdziesięcioma słowami37. Dla zobrazowania tych odmienności wskazuje jeden
z najbardziej podstawowych elementów życia – słowo „chleb”: chorwacki kruh, serbski hleb lub bośniacki hljeb38. Równocześnie „śmierć” – smrt39 – we wszystkich tych
językach brzmi tak samo. W ten sposób autorka pokazuje, jak te kultury różnią się na
poziomie codziennych drobiazgów, ale łączą je wspólne pryncypia i korzenie.
Większe różnice słychać przez dialekty w formie potocznej i w wymowie. „Język
zdradzał, piętnował, rozdzielał i łączył”40. Dlatego też niechętnej wobec tych podziałów Lucić bliższa jest idea wspólnoty językowej41. Na jej poglądy prawdopodobnie
miało wpływ wychowanie w realiach komunistycznych, a przez to oswojenie z jednością narodową i językową ponad różnicami etnicznymi. Była świadoma manipulacji
i przeciwna tworzeniu ideologicznej nowomowy, ale za jeszcze bardziej pozbawione
sensu uznawała niszczenie tego, co z wielkim trudem zbudowano.
Igor uważa oficjalne wersje tych języków wręcz za sztuczne. „Wszystkie nasze języki
starają się stworzyć literacką normę, ale naturalnie brzmią tylko w swoim zbrukanym,
bękarcim wariancie. Albo w dialekcie”42. Staje w ten sposób po stronie naturalnego żywiołu języka mówionego, stosowanego spontanicznie, na co dzień. Tworzenie i wprowadzanie nowych, sztywnych standardów językowych tworzyło sztuczną nowomowę.
Młodzi uciekali przed nią w pogardzane do tej pory gwary lub własny slang43.
36
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Więcej zob. np. A. Barac, Literatura narodów Jugosławii, Wrocław – Warszawa – Kraków 1969;
L. Miodońska, Współczesny język serbski i dylematy jego użytkowników, [w:] Njegoševi dani: mećunarodni naučni skup, Cetinje, 27-29. jun 2008, Filozofski fakultet, Nikšić 2009, [on-line:]
http://www.ff.ucg.ac.me/njegos/Z1/Lilianna%20M.pdf [26.05.2014].
Por. MB, s. 42.
MB, s. 43. W słowniku hleb odsyła do hljeb – chleb, bochen. Kruh – chleb. Por. V. Frančić, Słownik
serbsko-chorwacko-polski, t. 1, A-M, Warszawa 1987, s. 339, 623.
MB, s. 43. Por. V. Frančić, Słownik serbsko-chorwacko-polski, t. 2, N-Ž, Warszawa 1987.
MB, s. 43.
Por. MB, s. 43.
MB, s. 46.
Por. MB, s. 46.
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W kwestii dialektów ciekawym przykładem jest Nevena, która miała rodziców
różnych nacji oraz jakiś czas mieszkała u babci w jeszcze innym środowisku dialektycznym. W związku z tym mieszała różne sposoby wymowy. Nie czuła się jednak
z tym dobrze, prawdopodobnie także przez to, że małżeństwo rodziców nie było
udane i rozpadło się. „‒ Najlepiej czuję się w holenderskim... ‒ powiedziała, jakby
chodziło o śpiwór, a nie język”44. Prawdopodobnie wielość znanych dialektów dystansowała ją od naturalnego łączenia języka z postrzeganiem świata.
Zazwyczaj nowy język traktowany jest przez imigranta jako zagrożenie dla swojej
osobowości, jest on przekonany o jego niższości wobec języka ojczystego. Ponadto,
powszechnie panuje poczucie, że tylko mowa macierzysta jest w stanie wiernie opisać
rzeczywistość. Jednak równocześnie język nabyty może stanowić formę protezy lub
osłony. Łatwiej zwerbalizować w nim tematy traumatyczne – mniejszy poziom lęku
towarzyszy takiej rozmowie w języku innym niż język zdarzenia45.
Tak też jest w przypadku grupy bohaterów Ugrešić. Traktują oni holenderski
i angielski jak schronienie, neutralny grunt. Stwierdza wręcz: „Tutaj, gdzie otoczona
jestem holenderskim, a porozumiewam się po angielsku, mój język ojczysty często
odbieram jako obcy”46. Zauważa też, że serbsko-chorwacki jest „jakąś połowiczną
mową”47, sprawiającą trudności językowe, którą trzeba wspierać gestami, grymasami
i tonami, by była zrozumiała48. W tym kontekście ma poczucie, że dopiero zaczyna
uczyć się mówić i wypowiada się powoli, jak najbardziej ograniczając przerażające ją
ryzyko niewyrażalności. Serbsko-chorwacki budzi w niej odczucia typowe dla nauki
nowego języka: „Wypowiadam słowo, ale nie czuję jego treści, czuję treść, ale nie
mogę znaleźć właściwego słowa”49. Z drugiej strony zmiana języka ujawnia się tu
jako narzędzie samopoznania50. Przywołując znów teorię Wilhelma von Humboldta
mówiącą, że język odzwierciedla kulturę i organizuje wizerunek świata oraz związaną
z nią hipotezę Sapira-Whorfa na temat tego, że różne języki prezentują różne modele
świata, można stwierdzić, że bohaterka przyjmuje w ten sposób nową perspektywę
spojrzenia na rzeczywistość51. Różnice leksykalne wynikają z różnic poznawczych –
różne warunki życia powodują różną kategoryzację świata, a człowiek, ucząc się języka, uczy się konkretnego widzenia świata52. Gdy bohaterka zmienia środowisko, jej
język nie przystaje do nowej rzeczywistości.
44
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MB, s. 45.
Por. J. Kubitsky, op. cit., ss. 63‒64.
MB, s. 12.
MB, s. 12.
Por. MB, s. 12.
MB, s. 243.
Por. J. Kubitsky, op. cit., s. 64.
Por. E. Sapir, Kultura, język, osobowość, przeł. B. Stanosz, R. Zimand, Warszawa 1978; B. L. Whorf,
Język, myśl i rzeczywistość, przeł. T. Hołówka, Warszawa 1982.
Por. J. Kubitsky, op. cit., s. 65‒67.
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Tak jak realia holenderskie były niemożliwe do wyrażenia w języku serbsko-chorwackim, tak zawartość symbolicznej torby ze wspomnieniami była nieprzetłumaczalna na inny język53. By jakoś pogodzić te trzy światy językowe, bohaterowie Ministerstwa bólu wytworzyli swój własny slang. Mieszali je i, mówiąc w jednym języku,
wtrącali słowa z pozostałych dwóch albo holenderskie wyrazy odmieniali zgodnie
z regułami serbskiego i chorwackiego. Jako przykład narratorka podaje między innymi lopenować jako połączenie holenderskiego lopen (chodzić54) i odmiany właściwej
językowi rozmowy55.
Adaptacja?
Igor podczas kłótni zarzuca Tanji wywyższanie się ponad studentów, zadręczanie
ich jugonostalgią, a później zbyt łatwe poddanie się nakazowi prowadzenia poprawnych zajęć i pozostawienie ich samym sobie.
Nikt za mną nie stanął. Nikt. I gdybym sam nie zwiał, byłbym dzisiaj trupem. Pani
też tego nie zrobiła, proszę pani... Bo my nie potrzebowaliśmy pani fucking ocen ani
pani fucking literatury. Potrzebowaliśmy rozsądnej osoby, która przywróci rzeczom ich
właściwy wymiar56.

Oczekiwał od niej, że poczuje się jedną z nich, tak samo skrzywdzona i cierpiąca.
Oskarża ją o zamknięcie się w skorupie i wycofanie, brak empatii. Tanja wydawała
mu się zbyt doskonała, nienaruszona przez wojnę, a „nikt normalny nie wychodzi
z wojny bez blizn”57.
Tanja i Igor wstrząsnęli sobą, wytrącili się wzajemnie z apatii i emocjonalnej zapaści: ona przez obudzenie w nim jugonostalgii na zajęciach, wybudzenie z letargu
zapomnienia, on – atakując ją i doprowadzając do wydania z siebie rozdzierającego
krzyku, dzięki któremu wyrzuciła z siebie wszystkie kotłujące się w niej negatywne
emocje. Znaleźli kompromis między wyrzeczeniem się przeszłości oraz jugonostalgią
a głęboką depresją i poczuciem winy. Ich receptą stała się teraźniejszość, wolna od
kategorii pamięci i zapomnienia. To na niej się koncentrują. Nauczyli się radzić sobie
z zespołem stresu pourazowego i zgodnie współistnieć.
Tanja w epilogu stwierdza, że jej życie stabilizuje się, adaptuje się do nowych
warunków, zaczęła uczyć się holenderskiego. Zwraca uwagę, że przejmuje pewne cechy holenderskiego sposobu bycia: stała się małomówna, rozsuwa zasłony. Czuje, że
Amsterdam staje się dla niej domem i zaczyna układać sobie w nim życie. Wszystko
idzie w dobrym kierunku, ale widać, że jej żałoba nie jest do końca przepracowana.
53
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Por. MB, s. 231.
Lopen – biec; iść, chodzić; ciec, ściekać (por. N. Martens, E. Morciniec, Mały słownik niderlandzko-polski, polsko-niderlandzki, Warszawa 1977, s. 219).
Por. MB, s. 61.
MB, ss. 204‒205.
MB, s. 207.
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Gdy Tanję ogarnia niepokój, idzie na plażę i recytuje tam swoją litanię ludowych
klątw narodów byłej Jugosławii58. Czuje potrzebę wyrzucenia ich z siebie w przestrzeń bez adresata. Pozbywa się narosłych w niej negatywnych odczuć i wraca do
życia, które powoli się układa.
Ugrešić sugeruje, że całkowite dojście do siebie po takiej traumie nie jest możliwe.
Choć część bohaterów ułożyła sobie życie: Nevena i Mario w Amsterdamie, Meliha
w Sarajewie, czytelnik dowiaduje się niewiele ponad to, że „mają się mniej więcej
dobrze”59, a to za mało, by osądzić czy przepracowali zespół stresu pourazowego –
prawdopodobnie udało im się to w stopniu pozwalającym normalnie funkcjonować.
Wydaje się jednak, że piętno wojenne jest nieusuwalne. Dlatego Holendrzy – oraz
ogólniej: „ludzie z Zachodu” – tak bardzo różnią się od byłych Jugosłowian. Można
nauczyć się z tym żyć, ale wojna na zawsze pozostaje w człowieku.
[...] nie ma całkowitego wyzwolenia, jest tylko zapomnienie, w czym pomagają nam
cisi cenzorzy w naszych mózgach. […] Retusz to nasza ulubiona technika artystyczna.
Każdy jest kustoszem we własnym muzeum. I tak godzimy się z wolna z przeszłością,
jeśli tylko mamy ją w swojej władzy [...].60
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Summary
Echoes of war. Former Yugoslavs in „The Ministry
of Pain” by Dubravka Ugrešić
In the article author analyses the emigration and exile of former Yugoslavs and
their process of adaptation shown in The Ministry of Pain by Dubravka Ugrešić.
Tanja Lucić, the main character in the novel, starts to teach at a university in Amsterdam, where she meets her compatriots, who have run away from war, too. Together they recollect memories and talk about problems with defining their identity,
homeland, language and nationality in the context of the division of Yugoslavia. The
other important aspect is the topic of their new situation in the foreign country:
emotions connected with the exile and attempts at accepting new situation. The war
has influenced all of these problems. Ugrešić shows it to the reader from the insider
perspective. The article analyses the picture of the Yugoslavian immigrants taking
into consideration all the complexities of their situation.

Marta Sibierska

A war that never comes:
on the absurdity and philosophical
implications of anticipating conflict
in J. M. Coetzee’s „Waiting for the
Barbarians”
Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

War has been present in human history at least, as some scholars suggest, since our
ancestors abandoned relatively egalitarian and peaceable hunters-gatherers societies1. As soon as they began to organise themselves in larger, hierarchical structures,
their relations came to be marked by the different guises of conflict. Since then the
humanity has been haunted with „the unavoidability of war”2, making the collective human history „little more than a catalogue of endless wars”3. War – or, more
generally, conflict – seems to be omnipresent in human cultures: humans engage
in it on micro and macro scales, as individuals and as communities, justify it with
elaborate rhetoric, or condemn it once it lacks a justification – or a rhetoric – which
would be convincing. The cultural and discursive practices surrounding conflict, literature included, are indeed elaborate and multidimensional. One of the dimensions
– namely, the irrationality of war – has been depicted by J. M. Coetzee.
To be at war seems a baseline state in human species. In other words, to put it
bluntly, „human beings find it impossible to live in peace with one another”4. This
pessimistic statement could well serve as a motto for Waiting for the Barbarians. It
is not the only novel of the writer which captures human conflict5. It is, however,
1
2
3
4

5

See, for instance: S. Taylor, The Psychology of War, [on-line:] http://www.psychologytoday.com/
blog/out-the-darkness/201403/the-psychology-war, [30.12.2014].
M. Formisano, Introduction. Stuck in Panduria: Books and War, [w:] War in Words: Transformations
of War from Antiquity to Clausewitz, red. H. Böhme, M. Formisano, Berlin 2010, p. 3.
S. Taylor, The Psychology of War.
Ibidem. Interestingly, Steve Taylor, the author of these very words, published article The Psychology
of War at the moment just before the brink of the conflict between Russia and Ukraine, which has
confirmed his intuitions.
See, for instance, Age of Iron or Life & Times of Michael K where social turmoil and war are the
background for individual histories.
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as it is commonly agreed, the most allegorical of all of his works6. But apart from
its allegorical quality, it is also a depiction of the absurdity – here understood as „irrationality” – of anticipating conflict.
In Western culture, war has been treated as „an art or a science”, and many an
expression coined by the Western mind seems to reflect this connection: e.g. „the art
of war”, or „the science of war”7. Coetzee’s war, however, has nothing to do with
art or science. War is not a craft. War is chaotic. Nor is it scientific, for it defies any
rationality: it is irrational, it is absurd, it is surreal.
The aim of this article is to discuss war as depicted in Waiting for the Barbarians, in particular pointing to the absurdity of anticipating conflict as well as the
philosophical implications of such a depiction of war. The article first identifies the
elements of the plot connected with the absurd and the surreal, and then, further on,
confronts them with what has been said about war within the Western philosophical discourse, relying on two philosophers of different eras and continents, both,
however, interested in men’s doings in the public sphere: William James and Hannah
Arendt. By that, the article shows the ways in which Coetzee cuts war off from any
rational – be it biological, historical, or moral – explanations, thus exposing it as one
of the ultimate mysteries of the humankind.
Waiting for the Barbarians is set on the frontier of the Empire, an unnamed epitome of a bureaucratised, over-grown state. It is a state the readers do not know much
of8. In fact, what is known is that there is a town at the very edge of the Empire, cut
off from the wilderness by a desert. The life led there would be peaceful but for the
„unrest” that seems to be caused by the expectations as to what – or who – is beyond
the desert. The barbarians – as the Empire calls them – are an invisible but omnipresent threat to the well-being of the Empire. The unrest that their spectral presence
causes seems, however, to have no objective grounds in the reality.
The town is visited, from time to time, by the aboriginal peoples – mostly fishermen
and nomads living in the desert – but they are not the barbarians. As opposed to the
civilised citizens of the Empire, they are the Others, but they are not the Enemy. They
come for trading purposes and are of little threat to the imperial order. If anything, they
are a local curiosity. Still, their presence, together with the stories that are brought to the
town, culminates with common unrest among the citizens. As the narrator observes:
Last year stories began to reach us from the capital of unrest among the barbarians.
Traders travelling safe routes had been attacked and plundered. Stock thefts had increased in scale and audacity. A party of census officials had disappeared and been
found buried in shallow graves. Shots had been fired at a provincial governor during
a tour of inspection. There had been clashes with border patrols. The barbarian tribes
were arming, the rumour went.9
6
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S. Masłoń, Coetzee. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2009, p. 35.
M. Formisano, op. cit., p. 3.
See: S. Masłoń, op. cit., p. 35.
J. M. Coetzee, Waiting for the Barbarians, Johannesburg 1981, p. 8.
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Therefore, as everyone agrees, „the Empire should take precautionary measures,
for there would certainly be war”10.
It is by no means a coincidence that the words „rumour” and „certainly” are
said almost in one breath. This short quote is actually a very good illustration of the
logic that governs the Empire’s proceedings: stories circulate from the capital to the
frontier, and the other way round, no one knowing where they come from and how
accurate they are. The author also uses impersonal verb forms, so as to stress that the
agents of the misdoings – in the grammatical as well as any other sense – are unknown. At last, it is also directly stressed that all the upheaval is due to rumours – not
facts. Still, everyone seems to be certain that there is going to be war.
The certainty of war and its anticipation, which rise not from facts, but from thin
air, cannot be explained by means of what is presented in the novel itself. Is there any
other explanation that could be applied in this case?
As Sławomir Masłoń observes, the readers are not made to learn much about the
barbarians – it is not even certain whether they really exist. Why, then, the unrest?
Masłoń suggests it is a consequence of too much free time in a well-to-do society which
is not bothered by any internally inspired delinquency11. In his opinion, the threat that
the barbarians pose is just a fantasy of a „satiated society”12, and the panic that it causes
is due to the society’s need to negotiate its own structures, the barbarians being just
an external projection of the internal tensions13. This Marxism-inspired intuition is
plausible, especially with respect to historical knowledge. What is more, there are many
hints in the text that prove the aggression of the Empire being directed at its own self:
for example, at one point, the army officers are referred to as „the new barbarians”, and
at another, the protagonist of the story says: „We are at peace here [...] we have no enemies. [...] Unless I make a mistake. [...] Unless we are the enemy”14. But, all in all, such
an explanation seems to be at odds with what actually happens in the story: the Empire
does not seem to suffer from internal insubordination. On the contrary, it is quite
monolithic in its structure. There seems to be only one person who defies its workings:
the nameless narrator – and, at the same time, the protagonist – whose perspective we
follow: with whom we share doubts about what is happening around him, and whom
we see as he voices them out loud at the cost of his status, health, and dignity. This
does not seem a „tension” or a „negotiation”. It is a solitary act – of stupidity, courage,
martyrdom, it does not really matter – broken before it actually begins and, as such,
pathetic and pointless. Therefore, though it is logically tempting to accept Masłoń’s
explanation, it means overlooking the most important incidents in the novel itself.
This is not the only explanation that we can refer to, though. It is also possible to
reach beyond the literary studies as such. For example, as evolutionary psychology
10
11
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13
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Ibidem.
S. Masłoń, op. cit., p. 36.
Ibidem.
Ibidem, p. 38-39.
J. M. Coetzee, op. cit., p. 77.
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suggests, it is simply „natural for human groups to wage war because we’re made
up of selfish genes which demand to be replicated”15. Therefore, „it’s natural for us
to try to get hold of resources which help us to survive and to fight over them with
other groups”16. Here, however, war is waged not because of strife over resources or
any other means necessary for survival. Actually, from an evolutionary point of view,
spending energy on anticipating an imaginary conflict seems more than pointless.
From a more socio-historical point of view, warfare has been usually understood
as interrelated either to the pursuit of wealth, status, and power, or to the group identity17, this last element being especially interesting in this context. The problem with
the pursuit of group identity is, as Steve Taylor observes, not „so much having pride in
our identity, but the attitude it engenders towards other groups. Identifying exclusively
with a particular group automatically creates a sense of rivalry and enmity with other
groups. It creates an ‘in-out group’ mentality, which can easily lead to conflict”18. And,
indeed, the imperial mentality as captured by Coetzee seems to be an example of that.
Still, as we are told at the very beginning of the story, though the townspeople are confronted with the Others – the fishermen, the nomads, and other aboriginal people – for
years, they live alongside them in peace. If the mechanism described by Taylor is indeed
at work here, the enmity is projected onto an imaginary group – a group of nonexistent
„barbarians”. However plausible it seems from the perspective of psychology, sending
an actual army to fight off a fantasy can hardly be considered a logical behaviour.
We can try to explain war by means of biology, evolutionary psychology, history
or philosophy. Still, all those explanations seem to fail in this very case. They seem
more than logical. But it is not logic that governs the psychological mechanisms and
motivations of the characters. The tensions that are to be sensed among the society of
Waiting for the Barbarians seem at odds with common sense. They are simply beyond
human comprehension. The war as captured by Coetzee has, then, no explanation.
The lack of logical explanation is only one of the paradoxes connected with war
in Coetzee’s work. As Marco Formisano observes in the introductory part of War
in Words: Transformations of War from Antiquity to Clausewitz, the phenomenon of
warfare and its perception is inherently linked with paradoxes. In saying so, he refers
to the words of Martin von Creveld, who wrote in The Culture of War:
Like any other culture, the one associated with war consists largely of »useless« play,
decoration, and affectations of every sort; on occasion, affectations, decoration, and
play are even carried to counterproductive lengths. So it has always been, and so, presumably, it will always be.19
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S. Taylor, The Psychology of War.
Ibidem.
S. Taylor, Back to Sanity: Healing the Madness of Our Minds, London 2012.
Idem, The Psychology of War.
M. von Creveld [in:] M. Formisano, op. cit., p. 3.
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And what happens once the „occasion”, „affectations”, „decoration”, and „play”
are indeed „carried to counterproductive lengths”, or even beyond? This is precisely
what is depicted in Waiting for the Barbarians.
Indeed, in the case of any war, „[w]arfare is a highly planned and highly organized
activity, mostly conducted and organized in non-violent situations – which does not involve a great deal of actual fighting”20. Here, the war that does not really come, but even
though there is no fighting, everybody behaves as if there was. The army is everywhere,
and in great numbers: as the narrator reports, „[i]t is only when we emerge on the square
and see the tents and hear the hubbub that we understand: the army is here, the promised campaign against the barbarians is under way”21, and, thus, „the expeditionary force
against the barbarians prepares for its campaign, ravaging the earth”22. There are two or
three false starts of war, but no ensuing fight. Since there is no war to fight, the forces
brought to the frontier, instead of killing the barbarians, are forced to kill the time: as
the narrator reports, „[a]mong the small garrison that has been left behind there is more
drunkenness than I have ever known, more arrogance towards the townspeople”23, or,
further on, as he puts it bluntly, „the soldiery tyrannizes the town”24.
What is more, the soldiers are led by incompetent but fanatic officers. For instance, Colonel Joll, who arrives at the frontier at the very beginning of the novel, is
a caricature of the imperial mentality, as regards both his behaviour – the irrational,
but unreservedly consistent pursuit of „the truth”, culminating with a series of tortures – and his very looks. The dark glasses he wears seem to be a mock-symbol of his
blindness. The narrator ponders: „I have never seen anything like it: two little discs of
glass suspended in front of his eyes in loops of wire. Is he blind? I could understand
if he wanted to hide blind eyes. But he is not blind”25. The truth – though not Joll’s
truth – is that he acts as if he was.
For the army does after all act: soldiers are being regrouped, resources and information are being collected, also by means of cruel interrogations of the aboriginal people encountered accidentally on its way. But all the actions are chaotic, and
eventually, the forces fail before the war even begins. When one of the garrisons of
soldiers – or, actually, what is left of it – returns from the desert, the narrator manages to speak to one of the boys:
„How could it be that the barbarians did it to you?”
„We froze in the mountains! We starved in the desert! Why did no one tell us it would be
like that? We were not beaten – they led us out into the desert and then they vanished!”
„Who led you?”
20
21
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S. Taylor, The Psychology of War.
J. M. Coetzee, op. cit., p. 76.
Ibidem, p. 82.
Ibidem, p. 122.
Ibidem, p. 129.
J. M. Coetzee, op. cit., p. 1.
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„They – the barbarians! They lured us on and on, we could never catch them. They picked
off the stragglers, they cut our horses loose in the night, they would not stand up to us!”
„So you gave up and came home?”
„Yes!”26

It is actually the most elaborate report on what is happening „out there”, on the
barbarian lands. Once the narrator is imprisoned for his protest against torturing
the aboriginal people, all the readers learn about the war comes in pieces which do
not necessarily fit together: the soldiers supposedly return from the desert, but the
narrator wonders:
Why not horses trotting across the great square, why not the noise of preparations for
a feast? […] The obvious answer is that the soldiers have returned, but not in triumph.
[…] Later in the evening there is a burst of noise from the yard and a hubbub of voices.
Doors are opened and slammed, feet tramp back and forth. Some of what is said I can
hear clearly: talk not of strategies or barbarian armies but of aching feet and exhaustion,
an argument about sick men who must have beds.27

This is just one instance of the unsettling misinformation, a thing not uncommon in warfare: as it has been often observed, the so called „modern war”, the war
from the twentieth century onwards, is war that is „distinguished by the mobilization of entire societies”28. This, in turn, leads to the importance of what the public
decides with respect to war – and in order to control its decisions, it is important to
feed it with appropriately abridged information; thus, „[i]n the West, especially, with
the emergence of mass democracy tied to modern communications and an enquiry
press, disparate sections of informed and uninformed public opinion can at time
galvanize into widespread support for or against employing military power”29. This
is precisely what happens in this case: the support for war results from the fear of the
barbarians which, in turn, results from misinformation.
Importantly, misinformation in Waiting for the Barbarians is not so much about
propaganda about war – at least not in its commonly imagined forms: no one hands
fliers with the caricatures of the barbarians – but, perhaps, this is just because there is
no need for propaganda in a society so permeated with the fear of the invisible other.
The fear is undoubtedly reinforced by the fact that there is no reliable information as
to who the barbarians actually are: the misinformation characteristic of propaganda
here takes the form of lack of information.
All in all, the lack of logical ground for anticipating conflict as well as the almost
mad-like actions of those who are expected to act in accordance with reason and
rationality – the administration and the army – account to war being depicted as an
26
27
28
29

Ibidem, p. 144.
Ibidem, p. 87.
M. A. Hennessy, B. J. C. McKercher, op. cit., p. 3.
Ibidem, p. 2.
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act of insanity or obsession. As the narrator informs us, „[t]here is no woman living
along the frontier who has not dreamed of a dark barbarian hand coming from under
the bed to grip her ankle, no man who has not frightened himself with visions of
the barbarians carousing in his home, breaking the plates, setting fire to the curtains,
raping his daughters”30. However these „dreams”, „fears”, and „visions” seem to be
limited to the psychological sphere, they have their counterpart in the reality: „[i]n
the capital the concern was that the barbarian tribes of the north and west might at
last be uniting. Officers of the general staff were sent on tours of the frontier. Some
of the garrisons were strengthened”31. Everyone, then, is anxious about the supposed
doings of the barbarians; actually, the only person that seems to resist the common
unrest is the narrator. He is the only one who relies on reason: he does not believe anything unless he has clear evidence of it. Since there is no evidence of the activity – be
it even the existence – of the barbarians as the Empire projects them, he states, with
more than a clear mind: „[o]f this unrest I myself saw nothing”32. What is more, he
seems also very much aware of the fact that his attitude is an exception on the frontier; he says: „[i]n private I observed that once in every generation, without fail, there
is an episode of hysteria about the barbarians”33. Even though he does empathise
with the citizens who experience the unrest, his empathy does not make his mind
unclear; quite rationally, he states, for instance: „[t]hese dreams are consequence of
too much ease”34. He is so certain of his rational judgments that he is even willing to
challenge the Empire: „Show me a barbarian army and I will believe”35. Later on, this
challenge will turn into an actual conflict with the imperial administration: a conflict
between the bureaucracy and the one who rebels against it. What is important here,
however, is to observe that the barbarians seem to belong to the sphere of dreams and
shadows, and, thus, they come from the imperial imagination rather than from the
wilderness beyond the desert; the setting of the novel is just as much the geographical
frontier as the frontier of the so called civilised mind.
The novel, then, is indeed allegorical, as it has often been observed; but it also has
something clearly surreal in it. The very word „surreal” has been used in everyday language as simply a synonym for „anything strange”36, but it also has a deeper meaning.
It denotes a fantasy-like aesthetics, as in surrealist painting, and entails certain philosophical propositions, grounded in Sigmund Freud’s psychoanalysis, and, as defined
within the manifestos of surrealist movement, connotes „the automatic”, „the uncon30
31
32
33
34
35
36

J. M. Coetzee, op. cit., p. 8.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
I. Chilvers i J. Glaves-Smith, Surrealism, [in:] idem, A Dictionary of Modern and Contemporary Art,
[on-line:] http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199239665.001.0001/acref9780199239665-e-2648, [30.12.2014].
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scious”, and „the unexplored”37. Waiting for the Barbarians seems surreal in all these
senses. Just as in accordance with The Surrealist Manifesto, Coetzee’s work centres
on „the worlds of the irrational” formed out of the workings of the unconscious
minds38. It depicts anxieties and actions that are hardly explicable in terms of the rational; rather, they spring from the unconscious, and thus the uncontrollable, part of
human psyche, at the same time making the novel a perfect object of study for psychoanalytic literary criticism39. What is more, for instance, the extreme extent of bureaucratisation and its irrational actions has something of the quality found in Franz
Kafka40. In aesthetic terms, surrealism has relied on dreams, dream-like visions, and
fantasy; here, the oneiric quality is present in the story itself, some of the incidents
being reported in a fragmented manner, as well as in the landscapes. The ruins visited
by the narrator are a supposed site of ghostly appearances, an image characteristic of
a fantastic or a gothic story. The desert described by Coetzee could be well imagined
as the one depicted by Salvador Dali on his paintings. Indeed, Waiting for the Barbarians seems similar to many a cultural text that has been classified as „surrealist”:
for instance, The Exterminating Angel (1962), written and directed by Luis Buñuel.
The film tells a story of a group of people who are not able to leave the apartment in
which they have just attended a party. The surrealism of the situation consists in the
fact that there is no logical cause for them not being able to approach the door, press
the handle, and walk out. They are simply unable to do that. The same lack of logic
seems to apply here: the inhabitants of the frontier are simply waiting for the war,
waiting for the barbarians who are never to come. Waiting for the barbarians is, then,
just like waiting for Godot.41 Still, there is nothing else to do but wait:
From our ramparts we stare out over the wastes. For all we know keener eyes than ours
stare back [...] There is nothing to do but keep our swords bright, watch and wait.42
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Ibidem.
Ibidem.
Pursued, to some extent, by S. Masłoń in: idem, op. cit.
Coetzee himself has devoted to Kafka’s output one of his essays; see: J. M. Coetzee, Tłumacząc
Kafkę, [in:] idem, Dziwniejsze brzegi. Eseje literackie 1986-1999, Kraków 2008.
The reference to Samuel Beckett’s work is not accidental: throughout his academic career, Coetzee
has been much interested in the theatre of the absurd and has devoted a number of essays to Beckett (see, for instance: J.M. Coetzee, Samuel Beckett, krótkie utwory prozą, [w:] idem, Wewnętrzne
mechanizmy. Eseje literackie 2000-2005, Kraków 2012). He has also overtly admitted: „Beckett has
meant a great deal to me in my own writing – that must be obvious. He is a clear influence on my
prose”; J.M. Coetzee [w:] Doubling the Point: Essays and Interviews, red. D. Attwell, Cambridge,
Massachusetts 1992, p. 25.
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The waiting seems inescapable; at one point the narrator says to himself: „You are
living a dream! [...] You must wake up!”43, but he does not. Just as for Josef K. from
Kafka’s The Trial, there is no way for him out of the nightmare.
Thus sketched out situation seems absurd enough. But the absurdity of the plot
turns out to be something more once the readers confront it not only with the rational judgments of the narrator, or the readers’ own logically grounded intuitions,
but with the insights that have been long present in the Western philosophy. War, its
prime movers and workings have been the object of many a philosophical enquiry,
from that of Niccolo Machiavelli or Jacques Rousseau to pragmatists like John Dewey or Karl Popper. I would like to refer to two philosophers in particular – William
James and Hannah Arendt – for their intuitions seem especially interesting in the
context sketched out by Coetzee.
In his essay entitled The Moral Equivalent of War, published more than one hundred years ago, William James, one of the fathers of American pragmatist philosophy,
traces human craving for war from the darkest ages of the history up to the mind
of „a modern man”. In his opinion, „[t]here is something highly paradoxical in the
modern man’s relation to war [...] Only when forced upon one, only when an enemy’s injustice leave us no alternative, is a war now thought permissible”, and, quite
obviously, this was not the case for instance in ancient times44. Still, as in the case of
Waiting for the Barbarians, it is more than easy to act as if no other alternative existed:
it seems, then, that humans like being engaged in it. Interestingly, James managed
to make a point which is more than compatible with present-day evolutionary psychology long before the field has even emerged: „We inherit the warlike type, and
for most of the capacity of heroism of which the human race is full we have to thank
this cruel history. Dead men tell no tales, and if there were tribes of other type than
this, they have left no survivors”45. All the living humans are, then, struggling with
the legacy of a natural craving for war, as „[o]ur ancestors have bred pugnacity into
our bone and marrow, and thousands of years of peace won’t breed it out of us. The
popular imagination fairly fattens on the thought of wars”46. And so it fattens in the
Empire described by Coetzee: the thought of the barbarians is like the only nutrition
for both the collective and the individual imagination. It is absurd, or even destructive, but, still, everyone engages in it, even if no warfare as such happens. Thus, as
James suggests, „[e]very up-to-date dictionary should say that ‘peace’ and ‘war’ mean
the same thing, now in posse, not in actu”47.
The warfare as known to James was quite different from the total wars of the 20th
century, with which Hannah Arendt tried to come to terms. In On Violence, however, she says, almost as if after James, referring to Leonard Lewin’s words from Report
43
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Ibidem, p. 464.
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From Iron Mountain: On the Possibility and Desirability of Peace, that „war itself is the
basic social system”, peace being just a continuation of warfare48. During the times
of peace, what humans do is prepare for war, upkeep conscription, train soldiers, and
anticipate any signs of the upcoming conflict. No matter what the circumstances are,
then, it is a natural state for human beings to „be at war”.
Arendt also clearly points to the subsequent „insanity” of war, or even states that
there is something „stupid” in engaging in war, and those that decide on it, „they
do not think”49. As it has already been shown, the officials appearing in Coetzee’s
work, contrary to the common expectations, do not act in accordance with rational
premises. Rather, just as Arendt describes, „they reckon with the consequences of
certain hypothetically assumed constellations without, however, being able to test
their hypotheses against actual occurrences”50.
It seems, then, that the war as captured by Coetzee is similar to the war as dwelled
on by James and Arendt. It goes, however, deeper into human consciousness, and apart
from allowing us to rationalise war – as James or Arendt did – it also shows us that in
the end, war cannot be rationalised. It is, pretty much as Arendt puts it, „a riddle”, but
a riddle which cannot be solved. It is a paradox and, quite by definition, it shall not be
undone by means of biology, philosophy, or any other form of rationality.
To sum up, the absurdity of anticipating conflict in Waiting for the Barbarians
results, first of all, from the fact that there are no rational grounds for actually anticipating it. The other element of absurdity is connected with the illogical proceedings
of the Empire and the disinformation that it is subject to. Finally, all that adds to
a surrealist feel to the whole of the story. All in all, war, as captured by Coetzee, is
anticipated, but never comes. It seems, then, that within Waiting for the Barbarians,
Coetzee has managed to voice – in a literary form – a concern that has been long
present in the Western philosophy, and which seems to underlie many an inquiry
into the phenomenon of war as such. War is absurd. It cannot be comprehended.
Yet, it is constantly craved for and anticipated. It is inbuilt in the human condition.
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Summary
A war that never comes: on the absurdity and philosophical implications of anticipating conflict in J.
M. Coetzee’s „Waiting for the Barbarians”
The article discusses war as depicted by J. M. Coetzee in Waiting for the Barbarians. It concentrates chiefly on the absurdity – in the sense of “irrationality” – of
anticipating conflict and the subsequent surrealism of Coetzee’s work. Furthermore,
it relates war as captured by Coetzee to the insights of the Western philosophy as
represented by the two thinkers: William James and Hannah Arendt, pointing to
the convergences between them, but also proving Waiting for the Barbarians to be
an instance of depiction of war as something which escapes any explanations and
means of rationalisation.

Patrycja Cembrzyńska

Śmierć w bikini i mały chłopiec –
figury (nie)pamięci
Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Pora była wczesna, a ranek spokojny. Mieszkańcy miasta nie spodziewali się kuli
ognia, od której w powietrzu zapaliły się ptaki. „Jakiś człowiek pozostawił wspomnienie swej sylwetki na granitowych stopniach banku”. Na przedmieściach eksplozja
wywołała ciemne i głębokie, przypominające opaleniznę przebarwienia skóry – nazwano je maskami Hiroszimy. Ci, którzy patrzyli tego dnia w niebo, mieli oparzenia
dna oka1. Promienie radioaktywne napisały ważny rozdział w historii ciała2. Ale
nuklearna energia zapisała się w tekstach kultury także pod postacią cielesnych metafor. Jedną z nich jest kobieta w kostiumie kąpielowym – bikini. Inną – mały chłopiec
o „mangowych” oczach. To figury zniekształconej pamięci o wojennej traumie. Na
pierwszy rzut oka odpolitycznione i skarnawalizowane. Widowiskowe ślady ponurych wydarzeń – niemal wyprane z Historii, która zawsze mętnieje albo zagęszcza się,
zmieniając nie do poznania, w oparach popkulturowego karnawału.
Nadużycia karnawałowych mistyfikacji, stwarzające niebezpieczeństwo „wyparowania” rzeczywistości i „skroplenia się” prawdy w fikcję, winny stać się przedmiotem krytyki3. Dlatego interesuje mnie mowa zbiorowa kultury masowej i atomowej
bomby wersja light – komercyjny potencjał atomowego grzyba oraz przejawy i przyczyny estetyzacji destrukcji.
* * *
Wytwory kultury popularnej nierzadko zawierają w sobie krytyczny potencjał wobec
mechanizmów ideologicznych leżących u ich podstaw. W piosence Śmierć w bikini Republiki (muzyka i słowa Grzegorz Ciechowski) śmierć i dziewczyna (w jednej
osobie) zjawiają się na rajskiej plaży. „Na plaży jesteś ze mną pani / już nic nie zdoła
mnie ocalić / twój zapach chce / bym objął cię leciutko w talii”. Jej dotyk i pocałunki
1
2

3

Por. R. Rhodes, Jak powstała bomba atomowa, tłum. Piotr Amsterdamski, Warszawa 2000, ss. 649, 650.
Por. A. M. Moulin, Ciało wobec medycyny (XIII. Ciało radioaktywne) [w:] Historia ciała, t. 3: Różne spojrzenia. Wiek XX, red. Jean-Jacques Courtine, tłum. Krystyna Belaid i Tomasz Stróżyński,
Gdańsk 2014, ss. 52‒55.
Idę w ślady Rolanda Barthes’a, Mitologie, tłum. A. Dziadek, Warszawa 2000 – tamże zob. wstęp
Krzysztofa Kosińskiego, Sarkazmy, ss. 5‒23.
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sprowadzają śmierć albo chorobę: „rozbierasz mnie leciutko pani / umieram prawie rozebrany / z ust płynie mi / strumyczek krwi”. Nawet słowa – ledwo słyszalny oddech –
okazują się ranić śmiertelnie: „twój jeden szept / twój jeden szept / i nic nie zdoła mnie
ocalić”. Jak jednak będzie wyglądał koniec, zależy od odległości od epicentrum – bo to
nie miłosna piosenka jakich wiele, choć wyobrażenie śmierci pod postacią kobiety należy do typowych4. Cudem ocalony od ognistego podmuchu może na przykład zacząć
dostrzegać u siebie uporczywe objawy śmiertelnej choroby, takie jak brak łaknienia,
mdłości, wymioty, gorączka, wypadanie włosów i krwawienie dziąseł. Szczegółowe badanie wykaże małą liczbę białych ciałek krwi albo bezpłodność. W wyreżyserowanym
przez Ryszarda Czernowa teledysku do Śmierci w bikini młody mężczyzna leży na łóżku
szpitalnym, tuż przy nim czuwa bezwłosy, sklepowy manekin o ciele kobiety.
Wielki przebój Republiki powstał w 1983 roku, kilka lat przed końcem zimnej wojny, ale historia Śmierci w bikini sięga lat czterdziestych ubiegłego wieku.
Świat jeszcze nie wyszedł z szoku po zniszczeniu Hiroszimy i Nagasaki, gdy prezydent Harry S. Truman zapowiedział rozpoczęcie testów atomowych na Atolu Bikini
w archipelagu Wysp Marshalla. Eksperymenty te miały za zadanie zmniejszyć strach
i zmienić negatywne nastawienie Amerykanów wobec bomby atomowej5. Zaraz po
„udanym” nalocie na Hiroszimę Biały Dom uznał rozszczepienie jądra atomowego za
największe osiągnięcie naukowe w historii6. W 1946 rozpoczęła się Operacja Crossroads. Dnia 1 lipca (test „Able”) zdetonowano pierwszą bombę. Zainteresowanie
prasy było ogromne, fotoreporterzy tłumnie zjechali na Wyspy Marshalla, by na bieżąco relacjonować przebieg przygotowań i samo wydarzenie (trochę zawiedzeni pisali
potem, że spodziewali się większych fajerwerków). Jedna z hollywoodzkich wytwórni
filmowych zapowiedziała również nagranie eksplozji i włączenie materiału do kręconego właśnie filmu. Trzy tygodnie później, 25 lipca (test „Baker”), zdetonowano
drugą bombę, ale jej wybuch nie budził już takich emocji7.
Za sprawą mass mediów bomba atomowa bardzo szybko zmieniła się w seksbombę.
Na tej, która miała eksplodować 1 lipca, wymalowano Ritę Hayworth w sukni wieczorowej. Bombę ochrzczono też imieniem „Gilda” – film w reżyserii Charlesa Vidora
z aktorką w głównej roli szedł właśnie w kinach i bił rekordy popularności. Wytwórnia
mogła się tylko cieszyć z takiego obrotu wydarzeń, choć Hayworth bardzo nie podobało się, że jej twarz widnieje na obudowie pocisku. Ówczesny mąż gwiazdy, reżyser
Orson Welles, nie krył oburzenia i dał mu wyraz w wypowiedzi dla radia ABC. Osobliwe uhonorowanie Hayworth poprzez umieszczenie jej podobizny na bombie uznał
za przejaw złego smaku. „Więc to jest twarz, dla której tysiąc okrętów wypłynęło na
morze?” – pytał retorycznie, wywołując, jak Faust Christophera Marlowe’a, ducha He4
5
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Kobiece personifikacje śmierci pojawiają się od czasów antyku rzymskiego – por. J. Białostocki, Płeć
śmierci, Gdańsk 2008.
Por. P. Boyer, By the Bomb’s Early Light. American Thought and Culture at the Dawn of the Atomic Age,
Chapel Hill & London 1994, s. 83.
Por. R. Rhodes, op. cit., s. 667.
Por. P. Boyer, op. cit., s. 83.
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leny Trojańskiej (Tragiczne dzieje doktora Fausta). Wątpliwy to zaszczyt odpowiadać za
okropności wojny. Welles wyznał, że wolałby, gdyby jego córka mogła powiedzieć swojej córce, że portret babki widniał na o s t a t n i e j b o m b i e a t o m o w e j w historii8.
Na stateczniku pierwszej rakiety batalistycznej V2 (Aggregat 4), zaprojektowanej
przez Wernhera von Brauna (który od lat pięćdziesiątych konstruował dla USA rakietowe pociski przenoszące głowice jądrowe), pojawiło się przedstawienie nagiej kobiety siedzącej na Księżycu – aluzja do filmu Frau am Mond z 1929 roku. Hayworth
bowiem nie była pierwszą „bombową” aktorką, nie była również pierwszą „atomową” pięknością. Już 3 września 1945 roku, a więc miesiąc po zniszczeniu Hiroszimy
(6 sierpnia) i Nagasaki (9 sierpnia), w magazynie „Life” ukazały się zdjęcia gwiazdeczki Metro-Goldwyn-Mayer – Lindy Christian (pierwszej „dziewczyny Bonda”
i „dziewczyny Tarzana” granego przez Johnny’ego Weissmullera). Jako nowa „anatomic bomb” zapowiadała erę atomowej rewolucji w Hollywood. „Life” obwieszczał:
„ANATOMIC BOMB Starlet Linda Christians brings the new atomic age to
Hollywood”9. Towarzysząca tekstowi fotografia przedstawia leżącą na brzegu basenu
dziewczynę w dwuczęściowym kostiumie kąpielowym, jedną z tych uśpionych/martwych piękności, o których pisała Elisabeth Bronfen w książce Over Her Dead Body10.
Lewa ręka roznegliżowanej gwiazdy osuwa się bezwładnie w kierunku tafli wody.
Skąpana w słońcu Christian wydaje się rozkoszować radioaktywnym promieniowaniem. Na razie bierna i bezwolna, jest wystawionym na pokaz ciałem-obrazem. Lecz
przecież w każdej chwili może eksplodować. Jako tykająca bomba staje się kobietą fatalną, wcieleniem fantazmatu miłosnego obcowania prowadzącego do śmierci11.
Dwuczęściowy kostium kąpielowy odsłaniający pępek (u Christian jeszcze skromnie zasłonięty) nazywa się „bikini” właśnie na pamiątkę testów jądrowych. Bikini zostało po raz pierwszy zaprezentowane 5 lipca 1946 roku w Paryżu. Louis Réard miał
nadzieję, że jego projekt będzie równie „wybuchowy” co „atomówka” i rzeczywiście, bikini stało się jednym z symboli rewolucji seksualnej lat sześćdziesiątych. Skąpy kostium
spopularyzowały ikony popkultury – Marilyn Monroe, Brigitte Bardot i inne seksbomby kina12. Ale bomba atomowa stała się modna nie tylko wśród wielbicielek kąpieli
słonecznych. Na zdjęciu zrobionym podczas przyjęcia z okazji zakończenia Operacji
Crossroads wiceadmirał William H. P. Blandy i jego żona kroją tort w kształcie grzyba
atomowego. Przypomina go również nakrycie głowy pani admirałowej13.
8
9
10
11
12
13

Wypowiedzi Wellesa można posłuchać na stronie: http://www.youtube.com/watch?v=BXlx24HZpWk
[31.12.2014].
Cyt. za: P. Boyer, op. cit., ss. 12, 85: zapowiadający nadciągającą do Hollywood atomową erę nagłówek wykorzystuje grę słów atomic – atomowy i anatomic(al) – anatomiczny.
E. Bronfen, Over her dead body: Death, Femininity and the Aesthetic, Manchester 1992.
A tym samym to jedna z bohaterek „Wampiriady” – por. M. Janion, Wampir. Biografia symboliczna,
Gdańsk 2008.
Por. P. Boyer, op. cit., s. 11; więcej na ten temat – por. R. Cornell, J. Lichfield, Boom and Bust:
The nuclear age and the bikini age, „The Independent UK”, 17.06.2006.
Por. P. Boyer, op. cit., s. 87.
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Te i wiele innych przykładów oswajania przez popkulturę bomby atomowej przypomina Paul Boyer w książce By the Bomb’s Early Light. W przeciągu kilku dni po
wybuchu w Hiroszimie, pisze Boyer, amerykańskie sklepy zapraszały na „atomowe
wyprzedaże”, a domy burleski na występy „atomowych tancerek”. Można było ponadto kupić „atomową biżuterię” z imitacjami kamieni szlachetnych: kryształów górskich, rubinów i szmaragdów14. We wspomnianym wystąpieniu radiowym Orson
Welles z niesmakiem wspomniał o „atomowej szmince”, którą młode damy malują sobie usta. Jak pokazuje A. Costandina Titus w artykule The Mushroom Cloud as
Kitsch15, przynajmniej do czasu podpisania w 1963 roku Traktatu o ograniczonym zakazie prób nuklearnych, który zabraniał testowania broni jądrowej nad ziemią, wodą
i w przestrzeni kosmicznej, osobliwe piękno grzyba atomowego było kwintesencją
politycznego kiczu; symbolem potęgi Ameryki jako światowego gwaranta bezpieczeństwa i stabilności – a ściślej „nuklearnego pokoju”16 – w czasach wyścigu zbrojeń.
Bomba atomowa wyraźnie zaciążyła na całej powojennej kulturze amerykańskiej.
Czy może dziwić, że Andy Warhol uwiecznił atomowego grzyba na swoich serigrafiach?
Obok Marilyn Monroe i Elvisa Presleya, bomba atomowa stała się przecież ikoną powojennej Ameryki – „towarem eksportowym”, zresztą lansowanym już przez wielkich
poprzedników Warhola. Przypomnijmy, że poddana demarksizacji awangarda, jak zauważył Serge Guilbaut, dojrzała w sztuce abstrakcyjnej szansę na „bezpośredni dialog
indywidualnej ekspresji z samą istotą epoki atomu”17, dialog tylko pozornie radykalny, a tak naprawdę uwikłany w ideologię nowego liberalizmu i włączony w antykomunistyczną retorykę ery McCarty’ego, na tyle skutecznie, że udało się wykorzystać
ekspresjonizm abstrakcyjny jako zimnowojenną broń propagandową. Opublikowany
w 1946 roku w „Fortune” artykuł o próbach jądrowych na Atolu Bikini ilustrowały
reprodukcje dwóch abstrakcyjnych obrazów Ralstona Crawforda; miały pomóc oswoić
poczucie wyobcowania wobec rozpadu obrazu świata w nowej nuklearnej rzeczywistości. Malarze bomby atomowej, jak Crawford albo Jackson Pollock, którego obrazy
uznaje Guilbaut za formalny ekwiwalent eksplozji atomowej, przyczynili się raczej do
rozpowszechnienia fascynacji energią nuklearną, niż do potępienia broni jądrowej18.
Popularyzacji śmiercionośnej bomby i zimnowojennej strategii politycznej najlepiej przysłużył się jednak sprzymierzony z popkulturą eros. Warto przypomnieć,
że nasi zbuntowani na amerykańską modłę „bikiniarze”, w skarpetkach „sing-sing”
14
15
16

17
18

Por. ibidem, ss. 3‒26.
Por. A. Costandina Titus, The Mushroom Cloud as Kitsch [w:] Atomic Culture. How We Learned to Stop
Worrying and Love the Bomb, red. S. C. Zeman & M. A. Amundson, Boulder 2004, ss. 101‒123.
Por. Łukasz Kamieński, Technologia i wojna przyszłości. Wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji
w sprawach wojskowych, Kraków 2009, ss. 136‒142 (rozdział Broń jądrowa a „długi pokój”): zwolennicy tezy nuklearnego pokoju uważają, że gdyby nie broń jądrowa pewnie doszłoby do kolejnej
wojny globalnej – Kamieński przypomina ironiczną propozycję Elspeth Rostow, by przyznać broni
jądrowej Pokojową Nagrodę Nobla.
S. Guilbaut, Jak Nowy Jork ukradł ideę sztuki nowoczesnej. Ekspresjonizm abstrakcyjny, wolność i zimna wojna, tłum. Ewa Mikina, Warszawa 1992, s. 306; por. również: ibidem, ss. 146‒147.
Ibidem, s. 143-149.
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i pod krawatem z motywem grzyba atomowego albo „w gołe girlsy”, wpisali się
w światowy trend. Apoteoza rewolucji nuklearnej poprzez wprowadzenie jej w sferę estetyczną i erotyczną uchylała przerażającą perspektywę totalnej zagłady, którą
John Sommerville określił jako omnicide (łac. omni = ‘cały, wszelki’, grec. cide = ‘zabić’; neologizm stworzony w 1979 roku na wzór angielskiego słowa genocide – ludobójstwo)19. W Las Vegas rozkwitła „atomowa turystyka” (ma ona również swoją
współczesną odsłonę, od kiedy atomowe pamiątki stały się obiektami nostalgii). Do
odwiedzenia miasta zachęcało sąsiedztwo Nevada Test Site (Poligonu Nevada), gdzie
w latach 1951‒1992 przeprowadzono, jak się przyjmuje, 928 testów z bronią jądrową, z czego 100 naziemnych. Efekty eksplozji można było podziwiać w promieniu
160 km od epicentrum, w tym między innymi z okien hoteli w downtown, o czym
przypomina jedna z pocztówek z 1952 roku: gdzieś daleko na horyzoncie, spomiędzy
neonowych znaków będących wizytówką miasta, wyrasta wieka chmura w kształcie grzyba atomowego. Turystyczną atrakcją stały się również wybory Miss Atomic
Bomb, wiele mówiące o związkach między bombą atomową, śmiercią i erosem20.
Amerykanie postanowili uczynić bombę królową piękności, której urokowi nie sposób się oprzeć, nawet jeśli oznacza to igranie ze śmiercią; sąsiedztwo Poligonu Nevada
jeszcze bardziej przydawało uroku Las Vegas – największej na świecie jaskini hazardu.
Konkurs uznać trzeba za propagandowy majstersztyk – promieniotwórcze ciało staje się źródłem rozkoszy, a w cudownej przemianie biorą udział zwykli Amerykanie
kibicujący dziewczynom, zjednoczeni w wyścigu zbrojeń, u kresu którego rysuje się
idylla. Wybory atomowej piękności dobrze ilustrują, na czym polega romantyzacja
technologii śmierci i wojny, przed której zgubnym wpływem ostrzegali choćby Walter Benjamin, Michel Foucault czy Saul Friedländer21.
Pierwsze zdjęcia atomowej pin-up girl pojawiły się w amerykańskiej prasie w 1952
roku; tancerka Candyce King miała oczarować żołnierzy piechoty morskiej biorących
udział w testach broni jądrowej na Poligonie Nevada22. Pomyśleć tylko, że użycie
broni nuklearnej ostatecznie zdezawuowało etos wojny heroicznej będącej sprawdzianem dla prawdziwych mężczyzn23. W 1953 roku Miss North Las Vegas i pierwszą
Miss A-Bomb została Paula Harris. Z kolei w 1955 roku piękna showgirl Linda
Lawson, jedna z Copa Girls, to jest tancerek występujących w The Copa Room, nocnym klubie w Hotelu Sands w Las Vegas, została ogłoszona Miss-Cue na pamiątkę
Operacji Cue24. Korona, którą włożono jej na głowę, miała kształt grzyba atomowe19
20
21
22
23
24

Por. Ł. Kamieński, op. cit., s. 149.
Por. A. Costandina Titus, op. cit., ss. 108‒109, 116‒119.
Por. P. Śpiewak, Kicz i estetyzacja polityki [w:] S. Friedländer, Refleksy nazizmu: Esej o kiczu i śmierci,
tłum. M. Szuster, Warszawa 2011, ss. 17‒18.
W „Evening Telegraph” (Dixon, Illinois) oraz „Daily Record” (Statesville, North Carolina)
z dn. 09.05.1952.
Por. S. Keen, Faces of the Enemy. Reflections of the Hostile Imagination, San Francisco 1991, ss. 71‒72.
Testowano m.in. wytrzymałość różnych struktur (od budynków, poprzez artykuły gospodarstwa
domowego, po odzież zawieszoną na manekinach) na nuklearny podmuch.
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go. Inna Copa Girl podbiła serca Amerykanów w 1957 roku – zdjęcie rozradowanej
Lee A. Merlin, ostatniej atomowej królowej piękności, prezentującej swoje wdzięki
w kostiumie kąpielowym ozdobionym wielkim, bawełnianym grzybem atomowym,
to po dziś dzień najczęściej reprodukowana i kupowana przez turystów fotografia
przedstawiająca Miss Atomic Bomb25.
Energią nuklearnego erosa emanuje również beat epoki zimnej wojny. Twórcy
strony internetowej Atomic Platters: Cold War Music from the Golden Age of Homeland Security26 zarchiwizowali setkę atomowych utworów muzycznych, w tym
kilkadziesiąt piosenek o miłości albo fatalnym zauroczeniu – w treści dość podobnych, żeby nie powiedzieć: tendencyjnych (bo zdecydowanie daleko im do finezyjnej
i unikającej dosłowności Śmierci w Bikini Republiki). Golden Gate Quartet śpiewa,
jak to niewinny Atom został uwiedziony przez Panią Zło, która wzięła go pod swoje
skrzydła na zgubę człowieka (Atom And Evil, 1947). Bill Haley ze swoimi Kometami opowiada historię mężczyzny, który jako jedyny reprezentant męskiego rodzaju
przeżył wybuch bomby wodorowej i teraz używa sobie w najlepsze otoczony troskliwą opieką trzynastu kobiet (Thirteen Women [And Only One Man in Town], 1954).
Notabene, podszytą seksizmem fantazję o zwiększonej odporności kobiet na nuklearny
podmuch i promieniowanie radioaktywne znajdziemy również w Seksmisji w reżyserii
Juliusza Machulskiego (1983). Zmierzch postnuklearnego babskiego świata, w którym
Kopernik była kobietą, zapowiada bocian. Atomowa siła sfiksowanych z „braku chłopa” bohaterek filmu musi przecież w końcu zostać wzięta w karby, by wszystko wróciło do „normalności”, czyli patriarchatu. Dlatego kobiety okazują się ostatecznie tylko
istotami płciowym – samicami zazdrosnymi o penisa, mogącymi zrekompensować sobie jego brak urodzeniem chłopca. Wraz z narodzinami dziecka (naturalnie poczętego)
natężenie promieniowania jonizującego osiąga bezpieczny poziom.
Ale atomowe kochanki są gorętsze niż wybuchający trotyl – śpiewa zespół The
Five Stars – i wywołują w sercu mężczyzny reakcję łańcuchową (Atom Bomb Baby,
1957). To nic, że zostawiają po sobie zgliszcza: „tej nocy osiągniemy masę krytyczną”,
„nic po nas nie zostanie poza chmurą w kształcie grzyba atomowego” – zawodzi Sheldon Allman, wspominając, że kiedy pocałował „ją” tamtego wieczora w parku, stracił
włosy i brwi, i odtąd jego zęby świecą w ciemnościach (Radioactive Mama, 1960).
Wyobrażenia atomowych kochanek w piosenkach satyrycznych są groteskowe i ociekające kiczem. „Nikt nie lubi mojej dziewczyny, bo wypuszcza promienie gamma”,
„gdy chce coś powiedzieć, z jej ust wychodzi atomowy grzyb”. Ale jak tu nie kochać
radioaktywnej piękności i jej atomowych pocałunków, czyli opadu promieniotwórczego? – pyta Chris Cerf ([My] Fallout Filly [With The Atomic Kiss], 1961)27.
25
26
27

Por. Miss Atom Bomb, oprac. Nevada National Security Site History [on-line:] http://www.nv.doe.
gov/library/factsheets/DOENV_1024.pdf [31.12.2014].
Atomic Platters: Cold War Music from the Golden Age of Homeland Security [on-line:] www.atomicplatters.com [31.12.2014].
Obok atomowych kochanek znalazłoby się jednak również kilku atomowych kochanków.
Np. w piosence Tic, Tic, Tic śpiewanej przez Doris Day (1949) źródłem radioaktywnej miłości staje
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Apokaliptyczny beat lat czterdziestych, pięćdziesiątych i sześćdziesiątych nie wytrzymał próby czasu i popadł w zapomnienie, może z wyjątkiem utworu Love That
Bomb do filmu Stanleya Kubricka Dr. Strangelove (Or How I Learned To Stop Worrying
And Love The Bomb) z 1964 roku. Wraz z upływem lat bomba atomowa – oswojona
i pokochana – stała się „kulturową skamieliną”, co jakiś czas odkopywaną i puszczaną
w obieg. Trauma Hiroszimy i Nagasaki nie dała o sobie łatwo zapomnieć i prześwitywała przez zasłonę świata rozrywki, czego jednym z przykładów Śmierć w bikini28.
Klasykiem światowej muzyki rozrywkowej jest wciąż Enola Gay zespołu OMD
(Orchestral Manoeuvres in the Dark) z 1980 roku, opowieść o kobiecie niosącej
śmierć. Imię Enola Gay nosiła superforteca B-29 (numer boczny 82), która zrzuciła
bombę atomową „Little Boy” na Hiroszimę. Dowódca Dywizjonu Bombowego 509.
Grupy Operacyjnej i pilot bombowca Paul Tibbets nie ochrzcił maszyny imieniem
popularnej gwiazdki, jak to było w zwyczaju, ale nazwiskiem panieńskim własnej
matki. Podczas gdy ojciec Tibbetsa nie chciał, żeby Paul został pilotem, matka wspierała syna, przekonując męża, że chłopak na pewno nie zabije się podczas lotu:
Przez lata – mówił Tibbes w jednym z wywiadów – zawsze gdy znajdowałem się w powietrzu w ciężkiej sytuacji, pamiętałem o jej spokojnym zapewnieniu. To pomagało.
Przygotowując się do tego wielkiego lotu, rzadko myślałem o tym, co może się zdarzyć,
ale jeśli do tego dochodziło, to słowa mamy pozwalały mi z tym skończyć29.

W dniu zrzucenia bomby, Enolę Gay przezwano również pieszczotliwie Dimples
Eight Two (Dołeczki Osiem Dwa):
— Dimples Eight Two do wieży North Tinian. Instrukcje kołowania i startu.
— Dimples Eight Two z wieży North Tinian. Start na wschód z pasa A jak „Able”.
— Dimples Eight Two, możesz startować30.

Personifikowanie (i feminizowanie) broni i machin wojennych ma długą tradycję,
by wspomnieć choćby „Grubą Bertę” – najpotężniejszy niemiecki moździerz z czasów I wojny światowej – nazwany od imienia żony przemysłowca Gustava Kruppa.
Żołnierze nie tylko próbują oswoić w ten sposób strach przed śmiercią31, podkreślają także swój głęboko cielesny związek z wojną: matką, która daje i odbiera życie

28

29
30
31

się mężczyzna. „Spadłeś na mnie jak bomba atomowa” – zwraca się również do swojego ukochanego
Fay Simmons – „poddaję się, wygrałeś, nasze usta się spotkały i moje serce zamarło” (You Hit Me
Baby Like An Atomic Bomb, 1954).
Nie mówiąc już o obecność broni jądrowej w kinie. Lejtmotywem filmów o przygodach Jamesa
Bonda jest przecież groźba nuklearnego terroryzmu. Również Hollywood wciąż powraca do tematu
zagrożenia atomowego albo ukazuje broń jądrową jako narzędzie ocalenia, np. przed obcymi z kosmosu – por. M. Broderick, Is This the Sum of Our Fears? Nuclear Imagery in Post-Cold War Cinema
[w:] Atomic Culture, op. cit., ss. 125‒147.
Cyt. za: R. Rhodes, op. cit., s. 639.
Cyt. za: ibidem, s. 640.
Por. Ł. Kamieński, op. cit., s. 102.
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(a także kochanką)32. Twórcy „Małego chłopca” byli pełni entuzjazmu, że wyszedł im
„równie krzepki jak jego duży brat” (Fat Man)33. W momencie startu Enola Gay ważyła 65 ton, w tym 4 tony bomby (6,8 tony nadwagi). Little Boy wypadł z samolotu
o godzinie 8:15: „tam gdzie dwie minuty wcześniej wdzieliśmy miasto, teraz nie było
już miasta”34. Jeden z członków załogi zastanawiał się, czy na skutek promieniowania
staną się bezpłodni35. W przeboju OMD brzemienna Enola Gay rodzi syna. „Enola
Gay, czy matka jest dzisiaj dumna z małego chłopca / Obdarzyłaś pocałunkiem, po
którym ślad nigdy nie zniknie” („Enola Gay, is mother proud of little boy today /
Aha this kiss you give, it’s never ever gonna fade away”).
O ile unicestwienie Hiroszimy, która w jednej chwili stała się „miastem umarłych”, miało zmusić Japonię do kapitulacji i było symbolicznym odwetem za niespodziewane uderzenie z powietrza na Pearl Harbor (dzień hańby dla Ameryki)36,
o tyle zbombardowanie Nagasaki uzasadnić dużo trudniej. Ale nie tylko Nagasaki
stanowi zakłopotanie dla sztuki wojennej. Decyzja użycia broni jądrowej zakwestionowała wszelkie zasady „wojny sprawiedliwej” (której prawa regulują dzisiaj rozmaite
umowy międzynarodowe oraz konwencje haskie i genewskie). Doszło przecież tak
naprawdę do dwóch „aktów terroru wojennego”37. Jak podkreśla Richard Rhodes,
„zgodę na zrzucenie bomb wydano nie dlatego, że Japończycy nie chcieli się poddać,
ale dlatego, że nie chcieli poddać się bezwarunkowo”38; na cel wzięto rzesze cywilów,
a konsekwencje użycia bomby okazały się długofalowe, biorąc pod uwagę zmiany
chorobowe wywołane promieniowaniem jonizującym. Jednak nie tylko ci, którzy
przeżyli eksplozje zapadli na „chorobę bomby atomowej”, w sensie metaforycznym
„pika-don” („błysk-huk”) przeszył całe społeczeństwo japońskie i jego kulturę.
Pomyśleć, że sprawił to wszystko „mały chłopiec”. Siła zdolna obrócić wszystko nicość i groźba planetarnego samobójstwa objawiły się jako dziecięca igraszka. W Kraju Kwitnącej Wiśni zagrożenie nuklearne uosabia właśnie dziecko, nie zaś w pełni
świadoma swojej seksualności kobieta. „Little Boy” przypomina jednak nie tylko
o spustoszeniu, jakim zakończył się lot Enola Gay. Stanowi także aluzję do postępującego, jak uważają niektórzy, zinfantylizowania współczesnej kultury japońskiej, stając
się hasłem wywoławczym (sub)kultury otaku. Jak niedaleka droga dzieli wybuchy
32
33
34
35
36

37
38

Por. M. Janion, Wojna i forma [w:] eadem, Płacz generała. Eseje o wojnie, Warszawa 1998, s. 57.
R. Rhodes, op. cit., s. 624.
Cyt. za: ibidem, s. 645
Por. ibidem, s. 644.
„Japończycy zaczęli wojnę z powietrza, atakując Pearl Harbor. Odpłaciliśmy im z nawiązką” – usprawiedliwiał zbrodnię prezydent Truman, winą za zaistniały stan rzeczy obarczając ofiary. Skonstruowanie bomby atomowej uznał także za wielkie zwycięstwo nauki. Por. Draft statement on the dropping of the bomb, July 30, 1945 [projekt komunikatu prasowego Białego Domu], Truman Papers
[on-line:] http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/bomb/large/documents/
pdfs/9-15.pdf#zoom=100 [31.12.2014].
Por. Ł. Kamieński, op. cit., ss. 142‒149 (tamże o „wojnie sprawiedliwej” i „radioaktywnej wojnie
sprawiedliwej”).
R. Rhodes, op. cit., s. 633.
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jądrowe w Hiroszimie i Nagasaki od fenomenu Hello Kitty uświadamia wystawa Little
Boy: The Arts of Japan’s Exploding Subculture (ostatnia część trylogii Superflat), zorganizowana w 2005 roku w Nowym Jorku według pomysłu Takashi Murakamiego39.
W 1974 roku ukazała się manga Kenjiego Nakazawy Bosonogi Gen, na poły autobiograficzna opowieść o chłopcu, który przeżył bombardowanie Hiroszimy (na podstawie komiksu powstał później film anime Boso przez Hiroszimę, cz. I – 1983, cz. II
– 1986)40. Historie zagłady opowiedziane za pośrednictwem dziecięcych obrazków,
przerobione na często kiczowate wizerunki są wszechobecne w japońskiej kulturze
popularnej, którą inspirują się artyści neopopu. W szkicu Superpłaska kultura i wielkie bum Joanna Bator zauważa, że „podejmują [oni] temat wojny, aby pokazać, że
pod obsesyjnym zamiłowaniem do militariów z jednej, a słodyczą kultury popularnej
z drugiej strony ukrywa się struktura »nieprzerobionej« traumy”41.
Przykładem seria Time Bokan (2001), gdzie Murakami przedstawia chmurę po
wybuchu atomowym. „Wielkie bum” przybiera jednak nie kształt grzyba, ale kolorowej czaszki; w pustych oczodołach pojawiają się wianki ze śmiejących się kwiatków.
Inspiracją dla artysty było anime dla dzieci wyświetlane w latach 1975‒1976 w telewizji (prod. Tatsunoko)42 – każdy odcinek kończył się sceną eksplozji nuklearnej
i śmiercią bohaterów. Bator zauważa, że groza w kulturze japońskiej bywa tak bardzo
wyobcowana z historycznej świadomości, a pamięć zagłady tak bardzo wyparta, że
koszmar staje się kawaii – dziecinny, śmieszny, wręcz słodki43.
Trudno jednak byłoby znaleźć w japońskiej kulturze przykłady feminizowania
i erotyzacji broni jądrowej, choć pojawiają się historie „przeklętej miłości” – opowieści z letnich wakacji, które przerywa wiadomość o chorobie jednego z kochanków.
Analizując powojenne japońskie love stories, Noi Sawaragi zwraca uwagę na powracający w nich motyw białaczki44. Kultowe mangi i anime podejmujące temat zagłady
atomowej zwykle natomiast przenoszą nas w świat przyszłości. Weźmy Space Battleship Yamato (1974‒1975). To fundamentalne dla subkultury otaku anime obfituje
w reminiscencje z okresu II wojny światowej: przypomina o bombardowaniach Tokio, unicestwieniu Hiroszimy i Nagasaki oraz samobójczych atakach kamikadze. Tytułowy statek kosmiczny Yamato jest unowocześnionym pancernikiem, zatopionym
w 1945 roku przez amerykańskie bombowce – wyruszył w poszukiwaniu ratunku do
odległej galaktyki, ludzkość bowiem stanęła na progu zagłady: Ziemia zaatakowana
39

40
41
42
43
44

Por. katalog Little Boy: The Arts of Japan’s Exploding Subculture, red. T. Murakami, New Haven
& London 2005; ekspozycję omawia także Joanna Bator, Superpłaska kultura i wielkie bum [w:]
eadem, Rekin z parku Yoyogi, Warszawa 2014, ss. 226‒230.
W historii komiksu to dzieło równie przełomowe co Maus Arta Spiegelmana z 1991 roku – por. F. M. Szasz,
Atomic Comics. The Comic Book Industry Confronts the Nuclear Age [w:] Atomic Culture, op. cit., ss. 11‒31.
Joanna Bator, op. cit., s. 229.
Przygody bohaterów Time Bokan dały początek innym kreskówkom, m.in. popularnej serii Yatterman (1977), uchodzącej za pierwszy sequel Time Bokan.
Por. J. Bator, op. cit., s. 229‒230.
Por. T. Murakami, Earth in My Window, przeł. Linda Hoaglund [w:] Little Boy, op. cit, ss. 124‒125.
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przez obce imperium umiera i zmienia się w nuklearne pustkowie. Wybuch jądrowy
pojawia się także w futurystycznej wizji Daicon IV Opening Animation (1983) – opad
promieniotwórczy wygląda tutaj jak opadające płatki kwiatu wiśni.
Co się zaś tyczy wcieleń atomowego chłopca, to w jego poszukiwaniu trzeba się cofnąć do lat pięćdziesiątych, kiedy to japoński mangaka Osamu Tezuka stworzył postać
Astro Boya (japoński tytuł komiksu brzmi Tetsuwan Atomu, czyli Wszechwładny Atom).
To w pewnym sensie Little Boy na wspak – sprytny robot napędzany energią atomową,
który walczy ze złem i niesprawiedliwością. Inny atomowy podrostek, choć już nie tak
sympatyczny, to Akira, bohater mangi (1982‒1990) oraz filmu anime (1988) Katsuhiro Ōtomo45. Ich akcja dzieje się w przyszłości, w Neo Tokio 2019 roku, ponad trzydzieści lat po III wojnie światowej. Psychodeliczna, ogarnięta chaosem metropolia, w jaką
zmieniło się zniszczone przez bombę atomową miasto, oczekuje kolejnego kataklizmu.
Akira to spoczywający w podziemiach olimpijskiego stadionu, rozczłonkowany chłopiec – owoc, a zarazem ofiara eksperymentu, który wymknął się spod kontroli i unicestwił Tokio (w roku 1982 według mangi; w roku 1988 według anime). To zarazem imię
proroka, którego wyczekują członkowie sekty wieszczącej koniec świata.
Przyrodnim bratem syna Enoli Gay jest także Sun Child / Dziecko Słońca. Na
wieść o katastrofie w elektrowni jądrowej w Fukushimie w 2011 roku stworzył go
Kenji Yanobe, jeden z przedstawicieli japońskiego neopopu, znany przede wszystkim z projektów futurystycznych kapsuł służących przetrwaniu w warunkach zagrażających życiu, będących połączeniem fantastycznych machin wojennych i odzieży
ochronnej. Bodaj najbardziej znany jego projekt to Foot Soldier (Godzilla) z 1991
roku – zmechanizowane „spodnie” w kształcie tylnych kończyn filmowego króla
potworów, będącego przecież metaforą nuklearnego zniszczenia. Artystę interesują
dobre i złe strony energii jądrowej46. Jego Dziecko Słońca uosabia energię ujarzmioną,
„czystą”, żeby nie powiedzieć „zieloną”, co nie znaczy, że Yanobe promuje energetykę
jądrową. Sun Child jest raczej symbolem przemiany, odrodzenia i mocy, jak Astro
Boy Tezuki. Chłopiec ma ponad sześć metrów wzrostu, czarną czuprynę, wielkie
niebieskie „mangowe” oczy, w prawej ręce trzyma miniaturowe słońce. Nosi żółty
kombinezon typu HAZMAT (skrót od słów „Hazardous Materials”), w wersji „Atom
Suit” (według projektu artysty), ale zdjął ochronny kask, bowiem licznik Geigera na
jego piersi wskazuje „000”. Podwójna natura Dziecka Słońca – zawieszonego między dobrem a złem – objawiła się, gdy Yanobe pokazał Dziecko Słońca na „Arsenale
2012”: Pierwszym Biennale Sztuki Współczesnej w Kijowie, przypominając Europie
o awarii w Czarnobylu47 i globalnym charakterze nuklearnego zagrożenia.
45
46
47

Por. M. Fliciak, „Akira" Katsuhiro Otomo – animacja japońska, animacja globalna, „Kwartalnik Filmowy” 2005, nr 51, ss. 167‒181.
Por. Kenji Yanobe, [w:] Little Boy, op. cit, s. 65.
Artysta odwiedził zresztą Czarnobyl 1997 roku – w ochronnym kombinezonie przeczesywał strefę
wokół elektrowni niczym stalkerzy opisani przez braci Arkadija i Borysa Strugackich w Pikniku
na skraju drogi (1972). Na motywach powieści oraz filmu Stalker Andrieja Tarkowskiego (1979)
powstała m.in. gra komputerowa S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla (2007).
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Jak łatwo się domyślić, wychowania japońskiego małego chłopca podjął się jego
wielki brat z drugiego brzegu Pacyfiku. Zaraz po II wojnie światowej Stany Zjednoczone, jako nuklearne supermocarstwo, stanęły na straży międzynarodowego ładu.
W zimnowojennym dyskursie politycznym broń atomowa stała się instrumentem
pokoju – narzędziem pozwalającym utrzymać w równowadze bipolarny system bezpieczeństwa48. Poczucie niepewności co do losów świata osładzały, jak pamiętamy,
atomowe piękności. W zaakceptowaniu porządku rzeczy pomagał bowiem kicz –
parawan49 zasłaniający pamięć o akcie terroru i ofiarach Hiroszimy i Nagasaki. „Kicz
tam był. Śmierć nie mogła być daleko” – chciałoby się powiedzieć za Saulem Friedländerem50. Nieopodal ukrywał się także cynizm: „W końcu Japonia – oznajmił
w 1981 roku Eugene V. Rostow, dyrektor amerykańskiej Agencji Kontroli Zbrojeń
i Rozbrojenia – nie tylko przeżyła atak nuklearny, ale też po nim rozkwitła”51.
Zależy, jak kto rozumie rozkwit. Podporządkowana Stanom Zjednoczonym Japonia, której nowa konstytucja została napisana pod dyktando władz okupacyjnych,
zmieniła się w poletko doświadczalne dla systemu kapitalistycznej ekonomii. Zdaniem Murakamiego, politycznie zależne od USA państwo nigdy nie miało jednak
szansy dorosnąć i pogrążyło się w świecie wiecznej konsumpcji, gdzie każde działanie motywuje przyjemność. Little Boy, powiada Murakami, uczynił Japończyków
rozpieszczonymi dziećmi – w inkubatorze konsumpcjonizmu społeczeństwo zaczęło
gnuśnieć i nie potrafiło już stawić czoła traumatycznej przeszłości. Narodziła się „superpłaska” kultura52. „Dewastujący wpływ porażki – tłumaczy Joanna Bator – nie
został »przerobiony«, lecz »zapomniany«, pogrzebany pod dominującym po wojnie
sloganem szybkiego rozwoju ekonomicznego, któremu podporządkowano wszystko inne”53. Pamięć została „spłaszczona” – zamknięta w ahistorycznej kapsule. Nie
pamiętać i uciec w krainę imaginacji, gdzie chłopcy bawią się w wojnę, a apokalipsa
staje się pełnym fajerwerków widowiskiem, było wygodniej.
Według Sawaragi naturę „superpłaskiego” świata mangi i anime ukształtowała
właśnie polityczna opresja, sprzyjająca podwójnej amnezji: pogrzebaniu pamięci
o poczynaniach Cesarskiej Armii Japońskiej w Azji (na przykład masakra nankińska)
i zapomnieniu o ataku nuklearnym, który oznaczał dla Japończyków utratę suwerenności i upokorzenie54. Sawaragi dodaje, że testy jądrowe na Pacyfiku, a wkrótce
potem na Syberii (odkąd ZSRR stało się drugim mocarstwem dysponującym bombą
atomową) sprzyjały pielęgnowaniu strachu przed zagładą nuklearną. Strach ten jednakże nie został skanalizowany dla tak potrzebnych działań politycznych, tylko zneu48
49
50
51
52
53
54

Por. Ł. Kamieński, op. cit., ss. 134‒142.
Por. P. Śpiewak, op. cit., s. 15.
Saul Friedländer, op. cit., s. 43.
Cyt. za: Ł. Kamieński, op. cit., s. 151.
Por. T. Murakami, op. cit., ss. 99‒149.
J. Bator, op. cit., s. 228.
Por. Noi Sawaragi, On the Battlefield of „Superflat”. Subculture and Art in Postwar Japan,
tłum. L. Hoaglund [w:] Little Boy, op. cit, ss. 187‒205.
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tralizowany przy pomocy komiksowych obrazów i filmowych efektów specjalnych.
Ale przecież wyparte zawsze powraca. I choć powraca w spłaszczonej i kiczowatej
postaci, nadal ma w sobie subwersywną siłę55. Murakami rekontekstualizuje więc
wytwory kultury masowej w taki sposób, aby materiał popkulturowy odsłonił swój
krytyczny potencjał i pracował w pierwszym rzędzie na rzecz pamięci. Bo czyż w nauczaniu historii uprawnione są jedynie reguły tradycyjnej pedagogiki56?
Pod seksownym bikini ukrywa się śmierć. Mały chłopiec spada z nieba w dzień
zagłady. Przez parawan iluzji skrywający zbiorowe lęki ostatecznie zawsze przebija się
czyjaś historia: przymusowo wysiedlonych mieszkańców rajskiej plaży57 albo ofiar
nuklearnej hekatomby miasta. Prędzej czy później, w zająknięciach mowy zbiorowej,
dochodzi do głosu.
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Summary
The death in bikini and a young boy. The figures
on (no)memory
Radioactivity has left a huge imprint on the whole history of the human body.
However, the influence of the nuclear energy can also be encountered in the form of
bodily metaphors located in different cultural texts. One of the possible metaphors is
the vision of a woman attired in a swimming costume – a bikini. The other one is the
vision of a boy with “manga-like” eyes. Both of the aforementioned characters function as the remnants of distorted recollections of the war trauma. At first sight, the
visions seem to be depoliticised, as if taken from a carnival-like environment. More
intensive observations allow to notice their pure political character.

Maciej Kuster

Cienki lód nowoczesności.
„The Wall” i opresja
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

If you should go skating
On the thin ice of modern life
Dragging behind you the silent reproach
Of a million tear-stained eyes
Don’t be surprised when a crack in the ice
Appears under your feet.
The Thin Ice1

1. Postmodernistyczne requiem
Niezależnie od tego, jak chcemy odbierać dostępny dziś klaster wrażeń, na który składa się potrójne przynajmniej zjawisko The Wall, lub raczej jedno zjawisko
w trzech odsłonach: muzycznej, filmowej i koncertowej, konceptualną klamrą historii głównego bohatera jest wojna. Wydarzenia o charakterze przemocowym są również wyraźną dominantą dzieła – czy to na planie indywidualnym – rozgrywającym
się w psychice Pinka2, interpersonalnym – w jego kontaktach z ludźmi, w końcu
1

2

R. Waters, The Thin Ice (Cienki lód) [w:] Roger Waters [Pink Floyd]. Antologia tekstów i przekładów
1968‒2002, tłum. L. Halińśki, T. Szmajter, Poznań 2002, s. 156. Z racji niedoskonałości tłumaczenia motto podaję w oryginale.
Wszystkich przekładów tekstów ze Ściany dokonał Tomasz Szmajter; w nawiasach podaję ich tytuły,
poza nawiasem numery stron, z których pochodzą tłumaczenia i oryginały. Tytuły w języku angielskim podaję, zachowując pisownię niesamodzielnych części mowy wielką literą – w języku polskim
wielką zapisuję tylko pierwszy człon tytułu, jako że w powyższej antologii tytuły zapisywane są wersalikami. Tłumaczenia te – w kontekście analiz filologicznych – mogą być przyczyną nieścisłości, dlatego
odsyłam przede wszystkim do oryginałów, podając – tam, gdzie to konieczne – własne propozycje.
Jak twierdzi Mark Blake, już od początku prac nad albumem koncepcja Watersa była w ogólnych
zarysach gotowa: „Pragnienie Rogera Watersa, by odgrodzić się od fanów murem, wzbierało na
długo przed tym „strasznym okresem” pracy nad płytą The Wall […], Waters był przerażony swoim
zachowaniem […]. Bohater, nazwany później Pink, wspomina najważniejsze wydarzenia ze swojego
życia. Część pierwsza obejmuje okres dzieciństwa: śmierć ojca Rogera, podczas II wojny światowej
(była to „pierwsza cegła w murze”), relacje z nadopiekuńczą matką i brutalnymi nauczycielami
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na poziomie ścierających się społeczeństw i narodów. Trudno też w przypadku tego
dzieła, niezależnie nawet od intencji autorskiej, uciec od ciągłego lokowania go w sieci pojęciowej i różnych rozumieniach postmodernizmu. Z tych powodów i z takiej
perspektywy – jak sądzę – należałoby się kilku fragmentom Ściany przyjrzeć.
Jeśli cokolwiek da się na pewno o The Wall powiedzieć, to – pisze Bret Urick –
że jest to postmodernistyczne requiem zarówno dla przeszłości i teraźniejszości, lament nad
wyobrażaną niewinnością przedwojnia, która nigdy nie powróci (chociaż istnieje we wstecznej optyce nostalgii), mimo naszej rozpaczy nad stanem świata po II wojnie światowej3.

I trudno się z tymi słowami nie zgodzić, ponieważ niemożliwe chyba jest opowiedzenie historii głównego bohatera utworu bez przywołania doświadczenia drugiej
wojny, Holocaustu i totalitaryzmów XX wieku. Fakt utraty ojca w bitwie pod Anzio4
to właściwie pierwsza informacja o Pinku, którą otrzymuje widz w początkowych sekwencjach scen – słuchacz i uczestnik spektaklu5 muszą zadowolić się danymi mniej
eksplicytnymi aż do Another Brick In The Wall Part 1, gdzie w apostrofie wyrażona
zostaje pustka po utracie rodzica, właśnie wtedy pierwszy raz legendarną dziś strofą – „to kolejna cegła w mym murze jest”6. Trudne dzieciństwo: opresyjny system
edukacji i nadopiekuńcza matka to kolejne komplementarne ogniwa (cegły!) losów
chłopca, które przez swój traumatyzujący charakter mają swój udział w jego trudnościach socjalizacyjnych i dokładaniu kolejnych cegieł do oddzielającej go od świata
bariery. Proste, dziecinne postrzeganie samolotu na niebie – w relacji ex post – staje
się bodźcem aktywującym wypartą traumę i powrót pytań kierowanych wcześniej do
matki: „Czy widziałeś ludzi strach?/ Czy bomby już spadły na twój dach?/ Płomienie
już wygasły, ale ból ciągle trwa”7.
Kolejne fragmenty biografii Pinka – związane już z wchodzeniem w dorosłe życie
– podawane są odbiorcy właśnie na tle odczuwanej przez niego pustki, braku i bliżej
przez niego nie identyfikowanego bólu. Bez wątpienia najłatwiej ma widz – sceny
ukazujące jedną z bitew drugiej wojny światowej ujawniają multiplikację schematów
zachowań bohatera, tłumu fanów, uczestników zamieszek i żołnierzy w okopach.

3
4
5
6

7

(stanowiące kolejne „cegły”). «Za każdym razem, gdy dzieje się coś złego, bohater odgradza się od
wszystkich jeszcze bardziej, wyjaśniał Waters»” – M. Blake Pink Floyd. Zanim świnie zaczną latać,
tłum. J. Michalski, Kraków 2012, ss. 339, 344.
B. Urick, A Complete Analysis of Pink Floyd's The Wall, [on-line:] http://www.thewallanalysis.com,
[17.01.2015]. Tłum. własne.
R. Waters, When The Tigers Broke Free (Gdy tygrysy przedarły się), ss. 214‒215. Utwór nie pojawia
się na płycie, służy jedynie jako soundtrack filmu.
Por. G. Scarfe, Pink Floyd The Wall. Album – spektakl – film, przedm. R. Waters, tłum. T. Szmajter,
Poznań 2010.
R. Waters, Another Brock In The Wall Part 1 (Kolejna cegła w murze część 1), ss. 158‒159. Polskich
kategorii „ściana” i „mur”, choć istnieją pewne komplikacje w procesie denotacji, używam za tłumaczem zamiennie, gdyż nie ma to w tej analizie większe znaczenia.
Idem, Goodbye Blue Sky (Żegnaj, błękicie nieba), ss.166‒167.
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Uwolnienie się od matki, wielkomiejskie życie, w końcu status gwiazdy rocka
uzupełniony o seks i narkotyki, a potem zdrada, której dopuściła się jego żona, nie
mogą skutkować niczym innym niż dalszym bólem i destrukcją stanu psychicznego,
ustawiając go na równi pochyłej: zaprzeczenie, napady agresji, faza negacji, próba
samobójstwa8. Postępuje relegacja kolejnych czynników poza mur, wzrasta świadomość niemożności pełnego korzystania ze swobód, jakimi dysponuje ludzka jednostka; w końcu Pinkowi udaje się totalnie odgrodzić od świata istniejącego poza
zamkniętym hotelowym pokojem – mur zostaje ukończony. Nie oznacza to jednak
końca wojennych wątków w utworze – Bring The Boys Back Home jest podświadomą
reminiscencją wydarzenia traumatycznego związanego ze stratą ojca, prośbą i żądaniem, które nie mogą zostać spełnione – chłopcy nie mogą wrócić, chociaż wezwanie
powtarza się wielokrotnie. Utwór domyka pytanie: „Czy jest ktoś za tym murem?”9,
rozwijane potem przez dialog Comfortably Numb, gdzie kluczowa w tym wypadku
wydaje się – jak wyjaśnia interpretator – wielopoziomowa dysharmonia utworu,
w której [Pink – przyp. M. K.] rozerwany jest pomiędzy samorealizacją i samozniszczeniem,
pomiędzy figurą dyktatora, a osobą wołającą o pomoc do „tych, którzy są poza murem”10.

2. Historia jako zapis izolacji
„Persona” faszysty-dyktatora, której znaczenie często się bagatelizuje, zasługuje
w wyznaczonej do tej pory perspektywie na szczególną uwagę. Jedna z możliwych
interpretacji, wiedzie ku traktowaniu ostatnich wersów wyżej wspominanego utworu („I nie pamiętam dziś już nic/ Dzieciństwa sen/ Zakończył się// Otępienie ogarnia
mnie…”11) – wskutek wizji powodowanych środkami psychoaktywnymi – jako utraty
resztek świadomości i inkarnacji Pinka Dyktatora. Nie następuje to jednak ani natychmiastowo, ani bezrefleksyjnie, ani bez aktywnego udziału samego bohatera; sekwencja
pytań w The Show Must Go On znowu przywołuje obraz rodziców jako autorytetów,
do których Pink – być może znów z dziecięcą naiwnością – kieruje pytanie „Czy ten
show musi trwać”12 i podążające za nim prośby: „Tato, zabierz mnie do domu,/ Mamo,
pozwól mi iść”13. Pink popada jednak w obłęd, przedstawienie musi trwać.
8

9
10
11
12
13

W tym przypadku sprawdza się formuła „pięciu etapów” wg E. Kübler-Ross, które przechodzi
każdy pacjent na wiadomość o zbliżającej się śmierci: zaprzeczenia, gniewu, negocjacji, depresji
i akceptacji. Por. eadem, Rozmowy o śmierci i umieraniu, tłum. I. Doleżal-Nowicka, Poznań 2002.
R. Waters, Bring The Boys Back Home (Niech chłopcy wrócą już), ss.188‒189.
B. Urick, ibidem, tłum. własne.
R. Waters, Comfortably Numb (Słodkie odtrętwienie), ss. 190‒191.
Idem, The Show Must Go On (A show musi trwać), ss. 194‒195.
W tym miejscu nie zgadzam się z tłumaczem – przekład („Taaaaato – do domu chcę!/ Maaaaamo –
puśćcie mnie!”) sugeruje „wspólną” niejako pozycję obojga rodziców Pinka. Należy pamiętać, że nie
mamy żadnych informacji o śmierci matki, przedstawiam więc wersję znacznie bliższą oryginałowi,
zgodną z pozostałymi wątkami i kontynuującą depresyjno-samobójczą poetykę wypowiedzi bohatera. Por. ibidem.
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I trwa, owszem, ale – jak przyjmuję za interpretatorem – najprawdopodobniej
w jego wyobraźni, a liderem zespołu nie jest już pierwotne i samorealizujące się „ja”
bohatera, ale nowe, tanatyczne, agresywne i gwałtowne „ja” w czarnym uniformie
i przepaską na ramieniu z wyobrażonymi skrzyżowanymi młotkami14. Scena, na której odbywa się koncert-spektakl, udekorowana jest podobnie – interpretator wskazuje zjazdy NSDAP15 jako źródło stylizacji wizerunku i wykrzykiwanych przez bohatera
komend: „Czy jakieś pedały są dziś w teatrze?/ Dawać pod ścianę ich!/ […] I tego
Żyda!/ Tego czarnucha też!/ […] Gdybym tylko mógł/ Wnet rozstrzelałbym was”16.
Zwierciadlana reakcja Pinka, który, represjonowany w szkole i cierpiący z powodu straty ojca, sam zaczyna wywierać przemoc na otoczeniu – uczestnikach jego koncertu
– potężnieje z każdą chwilą. W akompaniamencie szaleńczych śmiechów kompensacyjnie wzrasta jego władza nad tłumem, nadchodzi chwila triumfu dyktatury: „Oooooch,
nie dopadniecie mnie/ Oooooch, choć tak staracie się”17, następuje suspens i moment
ukoronowania pracy całego dotychczasowego życia: „Siedzę w bunkrze, tu, za moim
murem”18. Ekstatycznie skandowanemu przez tłum „Pink Floyd, Pink Floyd…”, zmieniającemu się na marszowo rytmiczne „Eins, zwei, drei…”19, towarzyszy głos mogący
być relacją radiową wywołującego zamieszki „pochodu Robaków” – partii-bojówki
Pinka, czy być może – jak chce filmowa animacja – gigantycznych młotków. Tutaj
myśl interpretatora również oscyluje wokół drugowojennych kategorii:
Chociaż Waiting For The Worms jest utworem pisanym z myślą o II wojnie światowej,
to traktuje również o powracającym rozkładzie ludzkiej kondycji poprzez historię jako
zapis jednostkowej i społecznej izolacji20.

Nie bez znaczenia dla wspominanego suspensu jest to, że Pink stał się emanacją żywiołu i ideologii, które doprowadziły do śmierci jego ojca. Podczas wykonywania tego
utworu „bardziej racjonalne «ja»” zaczyna dochodzić do głosu i w końcu w klimaksie
zatrzymuje machinę krzyczącego tłumu okrzykiem „dość!”, zapowiadając detronizację „ja” dyktatorskiego. Bohater wykrzykuje: „Do domu chcę iść/ Ten mundur zdjąć/
Zakończyć show”, ale nawet to nie dzieje się bez przyczyny i bezrefleksyjnie: „Lecz
czekam w celi mej/ Bo mam dowiedzieć się/ Czy zawsze winny byłem ja?”21. Odkrycie
– trzymając się oryginalnej metaforyki – cienia, który rzucał mur, a w którym Pink
14

15
16
17
18
19
20
21

Skrzyżowane młotki odpowiadają raczej symbolowi rewolucji socjalistycznej. Ryzykuję tezę, że nie
jest to sierp i młot ze względu na większy niż w Rosji współczynnik urbanizacji i industrializacji
Wielkiej Brytanii. Rewolucja Pinka objąć miała więc proletariat wielkich miast.
B. Urick, ibidem.
R. Waters, In The Flesh (We własnej osobie), ss. 196‒197.
Idem, Run Like Hell (Uciekaj co sił), ss. 198‒199.
Ibidem.
Idem, Waiting For The Worms (Czekajac na robaki), ss. 200‒201.
B. Urick, ibidem, tłum. własne.
R. Waters, Stop (Dość!), ss. 204‒205.
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zmuszony był funkcjonować, wydaje się na wskroś katarktyczne; na tyle, aby podważyć
zasadność istnienia muru i wyjaśnić, co lub kto odpowiada za jego konstrukcję.
Rozstrzygnąć o tym może tylko epifaniczny sąd, któremu bohater się poddaje.
Sędzia-oskarżyciel – projekcja którejś cząstki rozszczepionej osobowości Pinka – powołuje na świadków upersonifikowane cegły – najwyraźniej zaznaczają się figury dyrektora szkoły, matki i żony. Symulakr tej ostatniej, zeznając przeciw bohaterowi,
wydaje się ostatecznie umacniać go w przekonaniu o winie i odpowiedzialności za
wybudowanie muru. Wraz z wyrokiem skazującym Pink narzuca sobie wymiar kary
– wyburzenie ściany. Tak też się staje, a ostatnie sceny filmu, w których kilkoro dzieci
porządkuje ulicę pełną śmieci i gruzu, mogących być pozostałością muru Pinka oraz
zamieszek wywołanych „pochodem Robaków”, przynoszą zaskakująco pozytywną
konkluzję dzieła, kreującego raczej pesymistyczny obraz polityczno-społeczno-jednostkowej rzeczywistości.
3. Przeszłość, która nie chce odejść
Wracając do tytułu i motta: „Jeśli już musisz iść, na łyżwach/ Przemierzać cienki
lód nowoczesnego życia,/ […] Nie zdziw się, jeśli pęknięcia/ Pojawią się pod twoimi
stopami”22. Szmajter zamiast „nowoczesnego”, modern, proponuje życie „współczesne”. Przydawka ta jest o tyle istotna, że zarysowuje horyzont oddziaływania frazy
– występowanie różnych płaszczyzn czasowych w transmedialnej narracji o Pinku
prowokuje do rozstrzygnięcia, o której lub o czyjej współczesności mówi podmiot.
W przypadku oryginału ślad ten jest o wiele wyraźniejszy – może przenieść interpretację na poziom globalnego namysłu nad relacjami jednostki i społeczeństwa oraz
stworzenie takiej narracji, która pozwoli zgodzić różne plany medialne i czasowe.
Hayden White w wydanej właśnie po polsku książce pod tytułem Przeszłość praktyczna pisze:
Postmoderniści akceptują potrzebę „pogodzenia się” z przeszłością, „która nie chce
odejść”, zwłaszcza z historią nazistowskiego ludobójstwa, które przeczyło mitom postępu, oświecenia i humanizmu, od czasów rewolucji francuskiej podtrzymywanym
przez profesjonalnych historyków ku chwale państwa i burżuazyjnego społeczeństwa23.

Uzupełniając tę metaforykę o kategorię choroby, którą podmiot przywołuje
w Comfortably Numb, można powiedzieć, że pęknięcie podstaw czytanego szerzej,
nowoczesnego życia, przed którym ostrzegała matka bohatera, jest diagnozą tyleż decydującą o pesymistycznej wymowie utworu, co diagnozą totalną, rozpoznaniem terminalnej choroby, na którą zapadł Pink w momencie przyjścia na świat (a właściwie
w momencie rozpoczęcia socjalizacji – już we wczesnym dzieciństwie oraz „po wyjściu z domu”). Choroba ta – „przeszłość, która nie chce odejść” – jest dziedzicznym
22
23

R. Waters, The Thin Ice, tłum. własne, por. ss. 156‒157.
H. White, Postmodernizm i historia [w:] idem, Przeszłość praktyczna, red. E. Domańska, Kraków
2014, s. 36.
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balastem wymuszającym na jednostce odseparowywanie się od społeczeństwa, utratę wrażliwości, niemożność identyfikacji z jakąś grupą społeczną, porzucenie etyki,
funkcjonowanie na płaszczyźnie gombrowiczowskiego atawizmu instynktów i tak
dalej24. Rozczarowanie rzeczywistością, a raczej rozczarowanie pozorną tylko możliwością uczestniczenia w niej, jest aktem melancholii, o której pisze Slavoj Žižek, czyli
ciągłym odmawianiem przez podmiot wyrzeczenia się więzi z utraconym obiektem.
W przypadku wszystkiego tego, co znajduje się „wewnątrz muru”, mamy
do czynienia z wzajemnym powiązaniem anamorfozy i sublimacji. Grupa rzeczywistych obiektów ustrukturyzowana jest wokół próżni (void) czy raczej tę próżnię zakłada.
Gdy sama próżnia jako taka staje się widzialna, rzeczywistość rozpada się. Aby gmach
rzeczywistości nie chwiał się w posadach, jeden z jej elementów musi zostać przesunięty
do centrum i zająć miejsce próżni. To lacanowski objet petit a. Jest to wzniosły obiekt
(ideologii), obiekt wyniesiony do godności Rzeczy25.

Tym sposobem psychoanaliza wyjaśnia pojawienie się Pinka-dyktatora, a więc
takie przesunięcie obiektów, które umożliwi identyfikację z możliwie najsilniejszym
z dostępnych wzorców, oraz kompensację i próbę przepracowania traumy, a w konsekwencji: powtórzenie przemocowej narracji i ponowne nią rozczarowanie, ponieważ
podmiot tak naprawdę przywiązał się do pewnej cechy obiektu, a nie do obiektu per
se. W tej, relatywizującej oczywiście, perspektywie nie można winić bohatera za to,
że z ofiary stał się opresorem, ponieważ tylko taki rezerwuar środków podsunęło mu
środowisko, które go ukształtowało. Jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, że Pink wiedzie szczęśliwe życie i nie dysponuje budulcem do budowy muru – fakt powstawania
bariery nie wynika więc z jego winy lub niekompetencji. Epifania bohatera Ściany
i moment suspensu podczas Procesu26 świadczą jednak o czymś zupełnie innym i rysują alternatywę dla dotychczasowych działań podmiotu, która byłyby tym, czym
według słoweńskiego filozofa jest przejście od polityki do etyki. Stawianie muru realizuje pragmatyczną potrzebę politycznego działania, nawet jeśli to działanie byłoby
tylko reakcją obronną na opresyjność środowiska – jego rozburzenie jest skrajnym
aktem etycznym. Sama etyczność
jest zatem sferą nierozstrzygalności, polityczność zaś domeną decyzji, przerzucaniem
mostu nad przepaścią, próbą przekładu niemożliwego do spełnienia etycznego żądania
mesjanistycznej sprawiedliwości na język konkretnych działań, które nigdy nie czynią
zadość temu żądaniu i zawsze są niesprawiedliwe w stosunku do (niektórych) innych.
Właściwa domena etyczności – bezwarunkowe widmowe żądanie, które nakłada na
nas brzemię absolutnej odpowiedzialności i zawsze opiera się przekładowi na język po24

25
26

Por. D. La Capra, Wprowadzenie [w:] idem, Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, tłum. K. Bojarska, Kraków 2009.
Więcej o amerykańskich rówieśnikach Pinka w przytaczanej książce White’a. Idem, Substancja lat
sześćdziesiątych [w:] ibidem, ss.17 i n.
S. Žižek, Melancholia i akt etyczny, tłum. M. Szuster, „Nowa ResPublica”, 2001, nr 10, s. 94.
Por. R. Waters, The Trial…
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zytywnych działań – jest zatem nie tyle formalnym, apriorycznym tłem czy ramą politycznych decyzji, co ich nieodłączną i nieokreśloną différance sygnalizującą, że żadne
rozstrzygnięcie nie jest zdolne sprostać jej wyzwaniu27.

Wszelka rzeczywistość, której doświadcza podmiot, staje się negatywną płaszczyzną odniesienia dla pozytywnych działań, będących z kolei skutkiem podjętych decyzji. Pozostawiając na boku szczegółowe aspekty autodekonstrukcji podmiotu Ściany
(a więc dalsze konsekwencje takiego myślenia – „decyzję Innego we mnie”28), należy
stwierdzić, że autoteliczna pętla etycznego aktu wieńcząca historię Pinka jest wyrażonym implicite morałem dzieła.
4. Krwawe mięso Realnego
Žižek mówi w jednym z wywiadów, że „człowiek jest wolny, kiedy uwolni się od
swojego środowiska. Tak staje się indywiduum. Ale tak też staje się szalony. Szaleństwo jest ceną wolności”29. Odnosi się to oczywiście do Fenomenologii Ducha, ale nie
pozostaje bez znaczenia w kontekście Ściany, ponieważ naświetla paradoks wolności jednostki. Paradoks polegający na wprost proporcjonalnym stosunku wolności
i izolacji – wolność indywidualna prowadzi do erozji organizmów kolektywnych.
Pochodzące z motta „nowoczesne”, odznaczające się ryzykiem życie jest zaskakująco
bliskie temu, co o procesie modernizacji pisze Urlich Beck w Społeczeństwie ryzyka30. Zakończenie The Wall, jak podaje interpretator, będące wyrażeniem nadziei, że
„osobiste i społeczne cegły przeszłości powoli znikną z życia kolejnych pokoleń”31,
okazuje się w tym kontekście równe idealistyczne, co prace Hegla.
Ostatnia sekwencja scen filmu (odpowiadająca ostatniemu utworowi na płycie)
antycypuje moment, w którym schematy zachowań zostają zmultiplikowane, jednak ich kolejne „odtworzenie” powinno być mniej drastyczne w skutkach, kolejne
pokolenie powinno „mieć łatwiej”. Heglowskie odczytanie Ściany akcentowałoby interpretację aktu rozbrojenia koktajlu Mołotowa przez dziecko w ostatniej scenie jako
wyrazu – być może naiwnej, ale mocnej – wiary w ewolucję ducha i moralność nie
tylko jednostki, ale też społeczeństwa. Taka konstrukcja płyty, w której zakończenie
ostatniego utworu płynnie przechodzi w początek pierwszego, sugeruje odbiorcy jej
ponowne przesłuchanie; paralelne zakończenie filmu: obraz dziecka wśród chaosu,
gruzów i zniszczenia odsyła do dzieciństwa Pinka. Historia zatacza koło.
27
28
29

30
31

S. Žižek, ibidem, s. 113.
Por. ibidem, s. 114.
„Der Mensch frei wird, indem er sich von seiner Umwelt befreit. So wird er zum Individuum. So
aber wird er auch verrückt. Verrücktheit ist der Preis der Freiheit”. A. Widdman, S. Žižek, Der
Preis der Freiheit [on-line:] http://www.fr-online.de/kultur/slavoj-zizek-im-interview-der-preis-derfreiheit,1472786,11346654.html [15.01.2015]. Tłum. własne.
U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. S. Cieśla, Warszawa 2002.
Tam szczególnie rozdział Na cywilizacyjnym wulkanie. Kontury społeczeństwa ryzyka, ss. 25‒65.
B. Urick, op. cit.
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Postmodernistyczność The Wall opierałaby się więc na kilku aspektach wywodzących się z praw dialektyki. Po pierwsze – na zasadzie, o której pisał Jean-François
Lyotard, „zgodnie z którą rzeczywistość istnieje o tyle, o ile zostaje potwierdzona
przez zgodę partnerów co do poznania i działania”32. Kryzys rzeczywistości Pinka,
a właściwie podmiotu Ściany (nie należy w tym miejscu odmawiać dziełu unikalnej formy i uniwersalnego charakteru) spowodowany jest oczywiście barierą ograniczającą kontakt z innym, zmuszającą podmiot do w y t w o r z e n i a innego w sobie,
a więc schizofrenicznych, zwierciadlanych projekcji. Zburzenie muru prowadzi do
odzyskania możliwości partnerskiego wytwarzania rzeczywistości, ale odbywa się to
kosztem wolności. Podmiot, po „ujawnieniu najgłębszego strachu”, skazany zostaje
na „obnażenie wśród równych sobie”33.
Po drugie – na odsyłaniu do tego, co niemożliwe do uobecnienia34. W oczywisty
sposób włącza się tutaj myślenie w kategoriach traumy i postpamięci, czyli pamięci
drugiego pokolenia35 oraz prób uobecnienia najpierw postaci ojca (po którym zostały tylko zdjęcia i wspomnienia), w końcu: na próbie odsłonięcia mroku lacanowskiego Realnego w postaci Pinka-dyktatora, rodzącego się w momencie, kiedy bohater
dokonuje przed lustrem oszpecenia swojej twarzy. Abiektualna substancja Symbolicznego skrywa krwawe mięso Realnego36 i to właśnie ona decyduje o tożsamości
poszukującego rzeczywistości podmiotu. Wektor tego poszukiwania, jak się później
okazało, miało prawidłowy kierunek, ale niewłaściwy zwrot, ponieważ jakiekolwiek
uobecnienie może zaistnieć tylko w obliczu presji Innego.
Po trzecie w końcu – na skomplikowanych relacjach pomiędzy poziomem znakowym i ontologicznym, pomiędzy tym, co historyczne i rzeczywiste, tym, co udawane
i co naśladuje rzeczywistość37. O tych związkach pisze Linda Hutcheon następująco:
Oczywiście w przeszłości historię często wykorzystywano w krytyce powieściowej,
a przynajmniej jako punkt odniesienie realistycznego modelu reprezentacji. Fikcja
postmodernistyczna problematyzuje i poddaje w wątpliwość model relacji historii i realizmu, realizmu i języka38.

32
33
34
35
36
37

38

J. F. Lyotard, Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm, tłum. M. P. Markowski [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1997, s. 55.
Por. R. Waters, The Trial…
Por J. F. Lyotard, ibidem, ss. 60‒61.
Por. M. Hirsch, Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory, Harvard 1997, ss. 217‒240,
passim.
S. Žižek, ibidem.
Por. Z. Mitosek, Mimesis – między udawaniem a referencją, „Przestrzenie Teorii” 2002, nr 1,
ss. 25‒46. „Część druga [płyty – przyp. M. K.] zainspirowana była doświadczeniami Watersa
w przemysle muzycznym oraz upadkiem Syda Barretta. Pink staje się naszprycowaną narkotykami
upadła gwiazdą, która zmuszona do wyjścia na scenę, doznaje urojeń i przeistacza się w postać podobną do Hitlera, żądną władzy nad tłumem” – M. Blake, op. cit., s. 345.
L. Hutcheon, A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction, London 1988, s. 15.
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Ściana pełna jest aluzji i nawiązań historycznych, czasem przedstawianych
wprost, które da się umieścić w czasoprzestrzeni działań II wojny światowej, oraz
emulowanych przez umysł podmiotu krytycznych wątków historii dwudziestowiecznej Europy. Pink jest też w wielu sytuacjach porte parole Rogera Watersa – trudno
tym samym bagatelizować indywidualny wymiar utworu. W tym miejscu zgadzam
się z Hutcheon i Lyotardem albo – mówiąc inaczej – potrafię stwierdzić istnienie
przejawów lyotardowskiego postmodernizmu w The Wall, natomiast nie zgadzam
się z White’em – i nie potrafię stwierdzić występowania w Ścianie – gestu kategorycznego odrzucenia zarówno grands jak i les petits récits oraz potraktowania ich jako
„nieistotnych dla praktycznych potrzeb naszej epoki”39.
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Summary
Thin ice of modern life. The Wall and war
In Pink Floyd’s The Wall we can a find very significant approach to the case of
World War II trauma and it’s overworking in the realm of post-war (and postmod39
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The main character, Pink– who is a leader of a rock band – lost his father in the battle of Anzio, which resulted in his social alienation. The psychological
pain and identity crisis overwhelmed his personality and “building the wall” became
his one and only life goal.
Psychoanalytical and philosophical thought (approach represented by Slavoj Žižek) explain the changes in Pink’s personality and extract the substantial signifiers:
melancholy, mourning, ethics and politics, which are transposed on character’s crisis
of reality. Former categories describe the change between modern and postmodern
vision of historiography, memory and subjectivity and its effect on human existence.

Karolina Owczarek

Wielka wojna ojczyźniana oczami
dziecka. Porównanie „Dziecka wojny”
Tarkowskiego i „Idź i patrz” Klimowa
Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Moment powstania Dziecka wojny i Idź i patrz dzieli ponad dwadzieścia lat. Przez
ten okres Związek Radziecki uległ wielkiej zmianie. W 1962 roku pozycja Nikity
Chruszczowa jako pierwszego sekretarza zaczęła słabnąć, a kraj powoli zaczął wchodzić w okres zastoju i ponownego zaostrzenia reżimu. Rok 1985 wiąże się już z postacią Michaiła Gorbaczowa, człowieka, który, obejmując urząd, obiecał znaczne reformy, włącznie ze zmniejszeniem cenzury.
W tej pracy postanowiono poddać analizie komparatystycznej filmy, które – mimo
odległości czasowej, odmiennej sytuacji politycznej, społecznej i kulturalnej w chwili
powstania, a wreszcie: mimo dwóch różnych reżyserów – łączy bardzo dużo. Łączy
je główny bohater – dziecko – oraz czas akcji: Wielka wojna ojczyźniana. Dziecko
wojny zapoczątkowało karierę Andrieja Tarkowskiego, a Idź i patrz stanowi ostatni
film w dorobku Elema Klimowa. Andriej Tarkowski przyszedł na świat w 1932 roku,
należał więc– podobnie jak Elem Klimow (urodzony w 1933 roku) – do pokolenia,
które nie doświadczyło bezpośrednio tworzenia nowego państwa; łączą ich także doświadczania związane z wojną ojczyźnianą.
Debiut Klimowa (Witajcie – wstęp wzbroniony, 1964) i Tarkowskiego (Dziecko wojny, 1962) przypadają na okres odwilży zapoczątkowanej w 1956 r. podczas
XX Zjazdu KPZR, kiedy oficjalnie potępiono politykę Stalina. Rozpoczął się okres,
w którym kinematografia podjęła zagadnienie rozliczenia z przeszłością, a tematem
przewodnim stała się rozprawa z II wojną światową.
Zrywając z konwencją patosu i sztampy i posługując się modną metodą neorealistyczną
[filmy te] wywoływały entuzjastyczne reakcje krytyki zachodniej, ujętej nowoczesnością formy, świeżością tematyki i mistrzowskim warsztatem1.

W okresie powojennym artyści skupiali się na ogólnonarodowym charakterze
II wojny światowej, a wizja rzeczywistości spychała człowieka na bok. W latach na1

L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, Historia Rosji, Wrocław 2010, s. 504.
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stępnych filmowcy zainteresowali się przede wszystkim jednostkowym bohaterem,
zwykłym żołnierzem, oficerem czy kobietą2. Powstały wtedy trzy ważne filmy, które
nakreśliły cały późniejszy paradygmat. W tych filmach twórcy posługują się językiem swobodnym i współczesnym, a celem nadrzędnym staje się ukazanie świata
wewnętrznych przeżyć bohatera. Los człowieka Bondarczuka przedstawia historię
Andrieja Sokołowa, zwykłego człowieka, męża i ojca, który w świecie zdehumanizowanym zachował godność i dumę. Następnie powstała Ballada o żołnierzu Czuchraja – film ukazuje losy młodego żołnierza, Aloszy Skworcowa, który dostał urlop za
zniszczenie czołgu wroga. Trzecim filmem jest Dziecko wojny Tarkowskiego.
Ofiara Iwana
Tarkowski otrzymał propozycję dokończenia Dziecka wojny podczas prac nad scenariuszem do Andrieja Rublowa. Sytuacja była nietypowa, przerwano bowiem zdjęcia
do filmu kręconego na podstawie opowiadania Władimira Bogomołowa Iwan, do
którego scenariusz napisał Michaił Papawa, a wyreżyserowania podjął się Michaił
Abałow3. Jak wspomina Tarkowski:
otrzymałem – przypadkowo – informację, że w Mosfilmie wydarzyła się katastrofa z jednym spośród kręconych filmów. Po tym, jak nakręcono ponad tysiąc metrów taśmy,
realizację zatrzymano, uznając ją za błędną, jakby to powiedzieć – artystycznie wybrakowaną. Film nosił tytuł Iwan. Zaproponowali go mnie4.

Idea, jaka przyświecała produkcji, zakładała konfrontację radosnego dzieciństwa
z tragedią zbyt wczesnego dojrzewania. Celem reżysera było pokazanie, jakie zmiany
wprowadzają w życie człowieka wojna i okrucieństwa z nią związane, chciał również
przeciwstawić się temu złu. Język tego filmu to tragiczne splątanie marzeń i rzeczywistości. Tarkowskiego nie interesowała akcja w filmie. Interesował go sam człowiek
i jego przeżycia; dlatego też uważał za niepotrzebne budowanie akcji zewnętrznej.
Akcja filmu toczy się w początkowym okresie II wojny światowej. Poznajemy Iwana, dwunastoletniego chłopca, którego dzieciństwo skończyło się wraz ze śmiercią rodziców. W wojsku pełni funkcję zwiadowcy, podejmuje się bardzo niebezpiecznego
zadania, jakim jest przedzieranie się za linię frontu i zdobywanie informacji o ruchach
wojsk. Iwan łączy w sobie dziecięcą niewinność i palącą chęć zemsty; zostaje „odarty
z dzieciństwa, ale uwolniony też od dziecinności, i to właśnie czyni z niego osobę”5.
2
3

4
5

Por. R. Jurnieniew, Historia filmu radzieckiego, Warszawa 1977, s. 226.
Podczas realizacji filmu okazało się, że nie został on przystosowany do formy filmowej. Ponadto
podczas kręcenia pierwotnej wersji dzieła wykorzystano ponad połowę środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
J. Wojnicka, Dzieci XX Zjazdu. Film w kulturze sowieckiej lat 1956‒1968; cyt. za: N. Bołdyriew,
Źertwoprinoszenije Andrieja Tarkowskiego, Kraków 2012, ss. 122–123.
I. Tatarowa, Ergo Sum. Poszukiwania sensu istnienia w polskim i radzieckim filmie 1960–1990, Warszawa 2004, s. 105.
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Jest osobą, która bierze na siebie odpowiedzialność, staje się aktywny i podejmuje walkę. Wydaje się, że jego jedynym celem jest zemsta.
Z jednej strony można uznać, że Iwanem kierowała chęć pomszczenia bliskich, ale
można również przyjąć, że tak naprawdę kochał wszystkich i wszystko, co było postawione na jego drodze. Do walki prowadziło go zniszczone wnętrze. Nie było dla niego
ucieczki przed wojną, stała się ona bowiem jego losem. Raz tylko chłopiec drży z nienawiści: wtedy, gdy bawi się w wojnę. Zabawa ta zakończyła się jego płaczem – być może
nienawiść była mu na tyle obca, że nie zniosła takiego doświadczenia jego dziecinność.
Światy pokoju i wojny zostały oddzielone poprzez sekwencje snu i rzeczywistości.
Dla Iwana nie ma już powrotu, widać to w warstwie narracyjnej, w której nie ma
przejścia od wojny do pokoju czy od pokoju do wojny. Jeden kadr ukazuje wojnę,
a drugi pokój6. Natomiast sny stanowią elementy dodające filmowi delikatności
i prywatności. Odgrywają bardzo ważną rolę – w szczególności ostatni z nich, który
pokazany jest już po śmierci dziecka. Trzeci sen został pokazany poprzez użycie negatywowego obrazu. Błyski piorunów oznaczają przejście z pozytywu na negatyw. Treść
snu przyszła wraz ze wspomnieniami: mokrą trawą, ciężarówką z jabłkami i końmi.
Jako rezultat poszukiwania prostych rozwiązań, zmierzających do przekazania nierealności snu, pojawiła się panorama z sunącymi na negatywie drzewami, a na ich tle ukazywała
się trzykrotnie przed aparatem twarz dziewczynki [...] w tym ujęciu chcieliśmy wyrazić
przeczuwaną przez tę dziewczynkę nieuchronną tragedię. Ostatnie ujęcie snu było świadomie zrealizowane nad wodą, na plaży - po to, by związać je z ostatnim snem Iwana7.

Czysta woda pojawia się w snach głównego bohatera. Pierwszy sen Iwana przedstawia jego szczęśliwe, beztroskie dzieciństwo. Matka przynosi w wiadrze czystą
wodę, którą następnie chłopiec pije. Również w ostatnim śnie pojawia się motyw
wody. Sen ten jest podobny do pierwszego: także pojawia się matka, a chłopiec, klęcząc przy niej, zanurza twarz w wiadrze i ponownie pije czystą wodę. Następnie widzimy bohatera, gdy bawi się z rówieśnikami na brzegu morza. Tym razem Iwan goni
dziewczynkę biegnącą po wodzie, w której odbijają się promienie słońca.
Jest to film czarno-biały, w którym pojawia się wiele ujęć z bliska wykonanych przy
użyciu obiektywu szerokokątnego – długie ujęcia pomagają widzowi kontemplować
obraz. Montaż poszczególnych wydarzeń z Dziecka wojny odbywał się podług zasady
analogii poetyckiej, z uwzględnieniem emocji twórców i pomijając przy tym zasadę
ciągu logicznego. Twórcy chcieli zawrzeć jak najwięcej elementów zwalniających akcję,
które miały ukazać nerwowe napięcie8. Jak twierdził Tarkowski, istnieją takie wydarzenia i przeżycia, których pokazanie umożliwiają wyłącznie środki poetyckie:

6
7
8

Por. A. Kovacs, Dwa światy Tarkowskiego, „Kwartalnik filmowy” 1995, nr 9‒10, s. 77.
A. Tarkowski, Kompleks Tołstoja. Myśli o życiu, sztuce i filmie, Warszawa 1989, s. 201.
Por. A. Tarkowski, op. cit., s. 198.
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mam tu na myśli to wszystko, co związane jest z iluzorycznością i nierealnością – ze snem,
wspomnieniem, marzeniami. W takich wypadkach z zasady pojawiają się podwójne czy
potrójne ekspozycje, zdjęcia przez szkło wysmarowane wazeliną, woale itp.9

Film należy czytać również jako obraz walki dobra ze złem. W Dziecku wojny
ukazują się wszystkie tematy dręczące reżysera, czyli przede wszystkim problem dobra i zła oraz przeznaczenia jednostki. Pytania o sens życia i śmierć dziecka są zresztą
zakorzenione w rosyjskiej twórczości, także literackiej – wystarczy wspomnieć Iwana
Karamazowa, który pyta, czy można zbudować harmonię świata, poświęciwszy choćby jedną łzę dziecka.
Tarkowski uważał, że jeśli w filmie obecne są symbole, to są one efektem niedopatrzenia. Mimo tego zastrzeżenia, w filmach artysty pojawiają się pewne stałe elementy, które jednocześnie posiadają określone znaczenie. W Dziecku wojny pojawia
się motyw wody czystej, rozumianej jako życiodajna, oraz bagiennej wody wojennej. Woda stanowi podstawowy elementem świata Tarkowskiego, jest formą, która
wszystko tworzy i do której wszystko może wrócić.
Stałym motywem filmów Tarkowskiego jest również słaby bohater. W jego filmach tacy ludzie nie uciekają przed odpowiedzialnością, dzięki czemu czują związek
ze światem. Iwan przeżywa swą tragedię i jest z tym zupełnie sam, ponadto nie oczekuje pomocy, stracił już bowiem to, co najważniejsze – nie ma domu, a więc nie ma
swego miejsca. Dlatego Dziecko wojny to film metafora, obecna jest tu walka dobra
ze złem, życia ze śmiercią, pokoju z wojną, normalnego dzieciństwa z dzieciństwem
zachwianym przez wojnę, humanizmu z antyhumanizmem. Motywem przewodnim
jest ofiara jednostki, ale i los całej kultury. Faszyzm, który poświęcił swoją kulturę,
w filmie porównany jest do apokaliptycznej Bestii. Na końcu widzimy, iż została
złożona ofiara z historii, a apokalipsa została urzeczywistniona.
Zło ukazane przez „ponadkino”
Tytuł filmu Idź i patrz (1985) został zaczerpnięty z Apokalipsy Świętego Jana:
I ujrzałem: gdy Baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci, usłyszałem pierwsze z czterech Zwierząt mówiące jakby głosem gromu: Przyjdź! I ujrzałem [и я услышал одно из
четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри]10.

Po tych słowach Jan widzi wszystkie plagi spadające na ludzi, a punktem kulminacyjnym jest otwarcie siódmej pieczęci, gdy na ziemię spadają najstraszniejsze kataklizmy.
Podobnie jak scenariusz Dziecka wojny został stworzony na kanwie opowiadania,
tak Idź i patrz, opowieść o wydarzeniach na Białorusi w czasach hitlerowskiej okupacji,
jest filmem opartym na prawdziwych wydarzeniach. Jest to jedna z najważniejszych
różnic między oboma filmami – Tarkowski, chcąc ukazać ogólną kondycję ludzkości,
9
10

Ibidem, s. 201.
Ap 6, 1-2.
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bazował na fikcyjnej historii, a punktem wyjścia Klimowa jest konkretne wydarzenie
historyczne. Jednakże z drugiej strony, wychodząc od sfery faktów, jemu również udało
się pokazać ogólnoludzką kondycję i zniszczenia spowodowane przez wojnę.
Pierwowzorem Idź i patrz prawdopodobnie jest Chatyńska opowieść. Dzieło to
było poświęcone masakrze w Chatyniu, która miała miejsce 22 marca 1943 roku
(jest to jedna z najsłynniejszych hitlerowskich zbrodni na Białorusi). Ponadto reżyser
oparł się na autobiograficznej powieści Adamowicza Partyzanci. Autor opisał w niej
własne przeżycia z okresu wojennego, gdy jako nastolatek przyłączył się do oddziału
partyzantów. Pomysł zrobienia filmu w oparciu o twórczość Adamowicza zrodził się
dzięki spotkaniu pisarza z Tarkowskim w około 1977 roku. Jednak ostatecznie pomysł ten kontynuował Klimow: „wpadła mi w ręce Chatyńska opowieść i ożyło dawne
pragnienie zrobienia filmu o wojnie”11.
Akcja Idź i patrz umiejscowiona jest w Białoruskiej Republice Radzieckiej
w 1943 roku. Tutaj Niemcy przegrywają już wojnę. Film przedstawia historię Flory,
chłopca, który chce dołączyć do oddziału walczącego z faszystami.
Początek filmu jest symptomatyczny wobec późniejszych wydarzeń. Widzimy
dzieci szukające czegoś na plaży, następnie dowiadujemy się, że szukają broni, którą
pozostawili w tym miejscu niemieccy żołnierze. Chłopcy potrzebują jej, gdyż jest to
warunek konieczny, by móc dołączyć do oddziału partyzantów dowodzonego przez
Kosacza. Próbuje im w tym przeszkodzić pewien starzec, który później pojawia się na
wyspie wraz z innymi ocalałymi z masakry mieszkańcami wioski. W scenie na wyspie
starzec znajduje się w stanie agonalnym i wyrzuca bohaterowi, że gdyby nie szukał
karabinu, prawdopodobnie nie doszłoby do pogromu w ich rodzinnej wsi. Dostanie się na wyspę jest symbolem przekroczenia kolejnego kręgu piekielnego i stanowi początek drugiej części filmu – Chatyń. Następnie towarzyszymy Florze w jego
wędrówce w poszukiwaniu jedzenia i partyzantów, po czym zostaje on przygarnięty
przez napotkanego chłopa. W kulminacyjnej scenie jesteśmy świadkami zamordowania mieszkańców wsi Pierechody. Florze udaje się ocalić życie, jednak ceną za to jest
konieczność obserwowania spalenia zamkniętych w stodole mieszkańców. Wszystkie
okrucieństwa odbijają się na twarzy chłopca – na początku twarz Flory jest zwykłą
chłopięcą twarzą, na końcu filmu – twarzą starca.
Wędrówka z Głaszą składa się ze scen abstrakcyjnych, przepełnionych metafizycznym złem, jest więc jedną z najbardziej fascynujących scen filmu. Kamera przechodzi
z widoku na las, następnie dodano akompaniament chóru, jednocześnie pojawiają
się dziwne, nieznane i złowrogie dźwięki, które wieszczą zbliżający się nalot. Jest to
przykład nierealistycznego realizmu12. Na skutek bombardowania Flora zostaje ogłuszony, słyszymy szum w jego uszach, szybki oddech, gdzieś z oddali dociera do nas
11

12

Ł. Jasina, Białoruska rzeczywistość czasu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w kinematografii radzieckiej na
podstawie filmów Łarysy Szepitko Wniebowstąpienie (1976) i Elema Klimowa Idź i patrz (1985),
„Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2006, R. 4., s. 139.
W. Goodman, Film Come and see from soviet [on-line:] http://www.nytimes.com/1987/02/06/
movies/film-come-and-see-from-soviet.html [18.12.2014].
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krzyk Głaszy. Tym chwytem Klimow przybliża nam te wydarzenia, bowiem czujemy,
jakbyśmy znajdowali się w głowie bohatera.
Gdy pierwszy raz spotykamy się z Florą, bohater jest już zniszczony przez wojnę.
Świadczy o tym beznamiętność, z jaką wyrywa broń z rąk martwego żołnierza oraz
to, jak traktuje starca próbującego mu przeszkodzić. Wszelkie prawidłowości zostały
odwrócone, a sprzeciw starca nie ma już dla chłopców żadnego znaczenia.
Flora jest bohaterem, który po omacku próbuje odnaleźć się w rzeczywistości.
W filmie pełni rolę świadka, co doskonale obrazuje scena masakry ludności białoruskiej, gdy Niemcy robią sobie z nim zdjęcie13. Podobnie jak Jan w Apokalipsie,
tak Flora w Idź i patrz patrzy i widzi: najpierw spalenie wioski, potem krwawy odwet partyzantów. Patrzymy na paloną wieś, widzimy kobietę, która została brutalnie
zgwałcona, chaos, potęgowany dodatkowo przez dźwięki: krzyki przerażenia obok
śmiechów okupantów, odgłosy silników, muzyka wydobywająca się z głośników,
dźwięki strzałów i miotaczy ognia. Mamy wrażenie, że dla Niemców jest to doskonała zabawa. A po ich odjeździe nastaje ogłuszająca cisza14.
Zniszczenie wsi stanowi punkt kulminacyjny podróży bohatera. Wydarzenie to
jest wizualnie i dźwiękowo surrealistyczne, co nie pasuje do typowego filmu wojennego. Z całą pewnością jest to jedna z najlepszych scen w filmach tego typu;
wszystkie elementy zostały dopracowane, ale jednocześnie pozostają odrealnione, co
uwidacznia poziom okrucieństwa okupantów. W filmie akcja pokazana jest z perspektywy Flory. Podróż chłopaka teoretycznie ma miejsce w kierującym się zasadami
logiki świecie realnym. Jednak reżyserowi udało się przenieść obraz w sferę metafizyczną, pokazać wizję apokalipsy:
Białoruś z filmu Klimowa to miejsce opanowane przez nieznane i złe siły, przypominające nieco dawne, słowiańskie legendy. Otoczone przez nieprzebyte lasy i moczary,
spowite mgłą, wioski są miejscem, z którego nie można uciec15.

Film ten nie przedstawia wyszukanych krajobrazów, a bohaterowie nie mają urzekać nas swym wyglądem, pozbawiony jest też symboli, a ponadto widzowi towarzyszy ciągłe poczucie wyalienowania, nierealności i obcowania z metafizycznym złem.
Wędrówka po lesie ukazuje nam istotę świata, w którym obecne jest nieuchwytne,
a jednak wszechobecne zło, uosobione w postaci hitlerowskich żołnierzy, pokazanych
jednak schematycznie. Pochodzenie zła jest nieznane, przez co nabiera ono charakteru uniwersalnego, a zatem nie istnieje racjonalna możliwość ucieczki przed nim. Zło
stało się prawdziwe, tak jak prawdziwe są dokonane na Białorusi zbrodnie.
Ziemia w Idź i patrz nie jest zwykłą żyzną ziemią. Na początku widzimy plażę,
pod którą zakopane są trupy. Następie pojawiają się błoto, bagna i puste pola. Nie13

14
15

D. J. Youngblood, Apocalyptic Visions of the Great Patriotic War: Elem Klimov's Come and See
[on-line:] https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/march-2012/
apocalyptic-visions-of-the-great-patriotic-war [17.12.2014].
Ibidem.
Ł. Jasina, Białoruska rzeczywistość czasu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w kinematografii radzieckiej..., s. 141.
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bo zostaje zamknięte przez siejące śmierć wrogie samoloty. Jedynie przez moment
w lesie zza chmur wyłania się słońce i pada oczyszczający deszcz. Jest to jedyna scena
w filmie, która daje ułudę spokoju i bezpieczeństwa.
Metoda Klimowa jest znacznie bardziej bolesna dla widza16. Idź i patrz to film epicki, dramatyczny, przy czym zdjęcia często są konwencjonalne. Również zbliżenia, wykonane przy użyciu obiektywu szerokokątnego, sprawiają wrażenie nieco amatorskich.
Powstanie Idź i patrz stanowi moment graniczny w radzieckiej kinematografii
wojennej. Nieobecne są w tym filmie wzniosłość i bohaterstwo, którymi cechowały
się wcześniejsze obrazy. Idź i patrz zrywa z motywami socrealizmu – dzieci nie są
szczęśliwe i beztroskie, matka nie jest szlachetna i gotowa do poświęceń jak typowo
przedstawiane przez propagandę radzieckie kobiety. Partyzanci z kolei to nie szlachetni współczujący żołnierze – okazują się grubiańscy i nieczuli na rozpacz matki
chłopaka, a na końcu traktują jeńców z wielkim okrucieństwem.
Doświadczenie wojny opisane w dwóch historiach
Bierdiajew pisał, iż historia jest przede wszystkim okresem wojen, rozdzielanym
chwilami pokoju. Historia w jego ujęciu jest wojną. Historia jest historią postępu,
jednak postęp może być dokonany tylko dzięki zniszczeniu i katastrofie. Przemiana
świata winna być przeprowadzona przez ludzki postęp, a wojna, która stanowi tego
postępu warunek konieczny, wiąże się z odrzuceniem wartości ludzkiej osoby17.
Omawiane filmy miały na celu ukazanie świata pozbawionego wartości, zdehumanizowanego. Nie zawierają również przedstawień spektakularnych bitew, których
obecność wpisywała się w kanon filmu wojennego. Akcja Idź i patrz – w opozycji
do filmu Tarkowskiego – dzieje się z dala od linii frontu. Dzieła te ilustrują praktyki
masowego wyniszczania narodów w imię ideologii. Wobec pojawienia się wszechobejmującego zła filozofowie stanęli przed problemem możliwości istnienia dobra
w warunkach totalnego zła.
Dziecko wojny oraz Idź i patrz, wykorzystując figurę chłopca, konfrontują niewinne
dzieciństwo z doświadczeniem wojny. W okresie odwilży postanowiono pokazać psychologiczną stronę bohaterów, w czym Tarkowski odnalazł się idealnie. Jego film z łatwością przenosi widzów w obszar wewnętrznych przeżyć bohatera; doświadczamy tego
szczególnie podczas odbioru scen ukazujących sny. Jedynym realnym dzieckiem w tych
przypadkach jest Iwan, pozostałe dzieci istnieją w jego umyśle. Dzielimy z nim przede
wszystkim przeżycia psychiczne, nie cielesne, co jeszcze bardziej oddziałuje na odbiorcę. Zatem widz czuje się opuszczony tak jak Iwan18. W Idź i patrz tylko w scenie tuż po
nalocie widz ma możliwość wejścia w świat wewnętrznych przeżyć bohatera, jednak są
to tylko przeżycia cielesne; przeżycia psychiczne Flory pozostają nieodgadnione.
16
17
18

Por. L. Brubaker, Klimov's Come and See as a Work of Cinematic Response [on-line:] http://www.bu.
edu/writingprogram/journal/past-issues/issue-3/brubaker/ [17.12.2014].
Por. M. Bierdiajew, Głoszę wolność. Wybór pism, tłum. H. Paprocki, Warszawa 1999, ss. 257–270.
Por. L. Brubaker, Klimov's Come and See…
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W Idź i patrz można odnaleźć kilka nawiązań do Dziecka wojny. Początkowa
scena filmu Klimowa umieszczona jest na plaży, podobnie jak ostatnia scena Dziecka wojny. Jednak nie jest to, jak u Tarkowskiego, niewinna zabawa. Na końcu obu
filmów Iwan i Flora patrzą na widza, jednak odpychają nas starcze oczy Flory19.
Białorusin, będąc w obozie, czuje się osamotniony, podobnie jak samotny jest Iwan.
Samotna i zrozpaczona jest Głasza, która również zachowuje się jak dziecko. W opozycji do niej sytuuje się Masza, uosobienie kobiecej radości z filmu Tarkowskiego.
W obu filmach trauma związana z wydarzeniami wojennymi została przedstawiona tak, iż widz ma możliwość identyfikacji z głównymi bohaterami, może również
wczuć się w ich sytuację. Tarkowski czyni to poprzez udostępnienie nam wewnętrznych przeżyć Iwana, a Klimow – poprzez pokazanie oczami Flory świata zewnętrznego. Patrząc na świat oczami Flory, widzimy to samo co on. Użycie takich środków
zdecydowało, że widz jest dużo bardziej poruszony, bo mimowolnie musi uczestniczyć w wydarzeniach20. Dlatego wizualne przedstawienie okrucieństw okupantów
dotyka nas o wiele bardziej niż sugestie w Dziecku wojny. Widz zostaje wystawiony
na całe okrucieństwo i nie może od niego uciec. Jest to skutek obecnego w filmie
nadrealizmu, którego unika Tarkowski, skupiający się na subiektywnych odczuciach
bohatera. Klimow odszedł od delikatności i subtelności, które były obecne w filmach
poststalinowskich, i mimo odmiennego momentu powstania jego dzieło spotkało
się z krytyką wymierzoną w wykorzystanie tak naturalistycznej metody. Tarkowski
ukazuje przeżycia chłopca, Klimow chce wstrząsnąć widzem. By przekazać swoje myśli, Klimow wybrał nową metodę, określając ją jako сверхкино (‘ponadkino’). Taka
metoda kieruje się zasadami hiperrealizmu, czyli wyjątkowo silnym skupieniem na
szczegółach połączonym z brakiem autorskich emocji21. W opozycji znajduje się metoda Tarkowskiego, który zakładał, że udany film musi zawierać emocje twórców.
W Dziecku wojny mamy do czynienia z dwoma odmiennymi światami – przestrzeń podzielona została na realną i przedstawiającą sny. W Idź i patrz jest tylko
naga rzeczywistość z całym jej okrucieństwem. Doznajemy uczucia niepokoju, gdy
widzimy pusty dom Flory, i chociaż on jeszcze niczego nie przeczuwa – spokojnie
jedząc zupę – my czujemy obecność śmierci.
Obaj reżyserzy na końcu wykorzystują materiały kronikarskie. Zabicie dzieci
przez Goebbelsa w Dziecku wojny pokazuje nam straconą niewinność. Klimow natomiast nie opowiada doświadczeń bohatera, pokazuje zakres wojny i jej konsekwencje, które zostały zredukowane do jednej osoby. Na końcu dzieła Klimowa widzimy,
jak Flora strzela do portretu Hitlera. Jednocześnie pojawiają się kadry obejmujące
sekwencje z kronik filmowych – przedstawiające wygląd dyktatora od obecnego aż
do tego z czasów niemowlęctwa. W tej scenie widzimy sprawcę całej tragedii drugiej
wojny światowej, podczas gdy w Dziecku wojny takiego elementu nie ma. Wykorzy19
20
21

Por. ibidem.
Por. ibidem.
Por. Иди_и_смотри [on-line:] http://ru.wikipedia.org/wiki/Иди_и_смотри# [18.12.2014].
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stanie materiałów archiwalnych miało na celu ukazanie szerszej perspektywy, wiąże
to bohaterów z wojną, a jej los został umieszczony w rękach zniszczonego dziecka22.
Zakończenie Idź i patrz jest nawiązaniem do końca Dziecka wojny. Flora, widząc
zdjęcie niemowlęcia, zaprzestaje strzelania. Mimo że to niemowlę – w swej przyszłości – poniesie odpowiedzialność za tragedię, która spotkała głównego bohatera i jego
kraj, Flora zachowuje w sobie człowieczeństwo, widzi w Hitlerze takie samo dziecko,
jakim jest on sam. Być może tym gestem odmówił uczestnictwa w rzezi, ale jednak
dołącza do partyzantów; możliwe, że kierowały nim te same pobudki co Iwanem. Na
samym końcu kamera robi przejście przez las, słyszymy śpiew chóru wykonującego
Requiem Mozarta, widzimy niebo i spadający śnieg.
Rzeczywistość, której doświadczyli główni bohaterowie, jest prawdziwym koszmarem, w obliczu którego ukojeniem są tylko sny i śmierć. Prawdziwy koszmar jest
dziennym światem, zrujnowanym krajobrazem wsi i okrutnymi realiami bezwzględnej wojny, w której liczba ofiar nie jest ważna – ważny jest tylko cel.
Klimowem kierowała chęć reinterpretacji rzeczywistości. W jego dziele apokalipsa została urzeczywistniona. Nie był zainteresowany introspekcją, jego celem była
rewizja historii i obrazu ukazanego w Dziecku wojny. Elem Klimow zmusza widza
do przeżywania tego wszystkiego, czego w swoim krótkim życiu doświadczył Flora.
Natomiast ze względu na okres powstania jest to dzieło podsumowujące dokonania
radzieckiej kinematografii wojennej.
Dziecko wojny również stanowi próbę rewizji historii, jednakże odnosi się bezpośrednio do okresu stalinowskiej propagandy. Jest to film introwersyjny, skupiający
się na subiektywnych przeżyciach, a jednocześnie przenoszący poruszony problem
w sferę ogólnoludzkiej kondycji moralnej.
Tarkowski i Klimow w swoich filmach podjęli się interpretacji tematu opartego
na opowiadaniach. Idź i patrz można traktować jako odpowiedź na Tarkowskiego
i na całą radziecką kinematografię wojenną. Klimowowi, podobnie jak Tarkowskiemu, udało się ukazać całe zło wojny; obaj pozbyli się epopeicznej otoczki propagandowych filmów wojennych znanych z czasów stalinowskich i pokazali, że wojna nie
może być dobra.
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Summary
Great Patriotic War through the eyes of a child.
A comparison of „Ivan’s Childhood” by Tarkovsky
and „Come and See” by Klimov
Ivan’s Childhood and Come and See are the crowning achievements of the Soviet
cinematography. It’s special feature is the avoidance of conventional agents used in
most war movies. They reject the drama and spectacular battle scenes in favour of
portraying reality destroyed by the World War II.
In the first part Tarkovsky’s film is analyzed. It describes the means used by the
director, his intentions, and emphasizes the key role that it assigns to Ivan’s dreams.
The second part is devoted to the film Come and See. It uses technical means and describes crucial assumptions of this work. The last part - comparatistic - is an attempt
to compare both films, showing many similarities and differences.
This work tries to demonstrate, through analysing of Tarkovsky’s and Klimov’s
films. Putting them together that they put a pressure on the same subject; childhood
(death of Ivan and the senile face of the Flora), dehumanisation of the world, the
condition of humanity and the crisis of the culture. By using the figure of a child
this work is portraying all the atrocities of a war, which has no rational explanation.

Piotr Urbanowicz

Inwazja jako metafora.
Kino science-fiction a problemy
społeczeństwa amerykańskiego
okresu zimnej wojny
Katedra Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

I
W niniejszym artykule postaram się przybliżyć na przykładzie dwóch wybranych
filmów: Najeźdźców z Marsa oraz Przybysza z kosmosu (oba z 1953 roku) sposób,
w jaki kino atomowe odpowiadało na społeczne lęki. Wybrane przykłady są reprezentatywne dla kina science-fiction lat pięćdziesiątych ze względu na ich mocne osadzenie w propagandzie rządowej. Zanim przejdę do właściwej analizy filmów, pragnę
jednak omówić pewne zasady konstruowania społeczeństwa w oparciu o ideologiczne strategie normalizujące.
Lata pięćdziesiąte były okresem dynamicznego rozwoju amerykańskiego kina
science-fiction. Postęp technologiczny w dziedzinie zbrojeń, którego konsekwencją
było zrzucenie bomby atomowej na Hiroshimę i Nagasaki, otworzył przed kinem
katastroficznym i science-fiction zupełnie nowe możliwości. Użycie broni jądrowej
przez Stany Zjednoczone dostarczyło kinu nowych metafor, za pomocą których
w narracjach science-fiction doszły do głosu ówczesne lęki społeczne. Kino zagospodarowało je, używając, jak pisze Jerome Shapiro, tradycyjnej opowieści o apokalipsie:
„kino bomby atomowej (Atomic Bomb Cinema) stanowi najnowszy przejaw antycznej tradycji dotyczącej apokalipsy i możliwości jej przetrwania”1. Nowe kino odniosło sukces, ponieważ w czasach pomyślnej koniunktury gospodarczej wiele nowo
powstających studiów filmowych masowo podejmowało się realizacji kina science-fiction. Im bardziej producenci eksploatowali społeczne lęki, tym łatwiej znajdowali
widzów dla swoich filmów. Ciągły niepokój odczuwany przez amerykańskie społeczeństwo lat pięćdziesiątych nie jest, jak uważa Shapiro, wyjątkowy. Strach jest
cykliczny, narasta podczas zagrożenia konfliktem i szybko ustępuje wraz z rozwiązaniem politycznym. Na marginesie swoich rozważań badacz znajduje analogię mię1
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dzy kinem a psychoanalizą. Te dwa wielkie wynalazki pierwszej połowy XX wieku,
zrodzone w epoce modernizmu, używały „tradycyjnych struktur narracyjnych”2 do
opisywania zjawisk wcześniej niespotykanych. Oznacza to, że jak psychoanaliza, tak
również kino wykorzystywały strukturę mitów i legend znanych ludzkości od początku dziejów, aby wytłumaczyć niezwykłe wydarzenia swojej epoki.
Jerome’a Shapiro można ustawić niejako w opozycji do Susan Sontag, która
w swoim słynnym eseju z 1965 roku, opisywała sytuację napięcia „atomowego” jako
z niczym niedający się porównać historyczny fenomen. Pomimo wszelkich różnic na
poziomie sposobu prowadzenia argumentacji, badaczy tych łączy jedno: w podobny
sposób piszą o reprezentacjach lęku. To, co Shapiro nazywa „tradycyjną strukturą
narracyjną”, odnosząc scenariusze „kina atomowego” do opowieści znanych ludzkości od wieków, Sontag nazywa po prostu „banalnością”. Według niej film science-fiction to rodzaj „nieadekwatnej odpowiedzi”3 w obliczu ogromnej siły, która w jednej
chwili może doprowadzić do zagłady ludzkości. Sontag inaczej niż Shapiro nazywa
pewne nieadekwatne schematy, ale również ocenia je jako zupełnie chybione w misji
uświadamiania społeczeństwa o zagrożeniach. Porównując oba stanowiska, można
dostrzec analogię także w podejściu do znaczenia omawianego medium w wyrażaniu
obaw i lęków związanych z zagrożeniem jądrowym. O sugestywności jego oddziaływania na publiczność pisze Sontag w następujący sposób: „oglądając film, uczestniczymy [...] w fantazji przeżywania własnej śmierci – a nawet więcej: wymierania
miast, zagłady całej ludzkości”4. Badaczka twierdzi, że produkcje science-fiction
potrafią „znormalizować zjawiska, które są psychicznie nie do przyjęcia”5. „Kino
atomowe” ze względu na swoją obrazową sugestywność nadaje kształt temu, co niewyobrażalne. Filmowe narracje, które Sontag dokładnie analizuje, niosą dla widza
pocieszenie i nadzieję, że zagłada nie nadejdzie – między innymi dzięki odwadze
zwykłych ludzi i odpowiedniemu przygotowaniu armii Stanów Zjednoczonych. Tego
rodzaju pocieszenie, jak pisze Sontag, jest banalne i nieadekwatne do skali zagrożenia. Badaczka nie zauważa jednak innej funkcji tego typu twórczości science-fiction.
Wykorzystuje ona powtarzalne schematy konstruowania akcji i budowania napięcia,
o czym świadczy około pięćset filmów nakręconych między 1948 a 1962 rokiem6.
Te stałe rozwiązania fabularne stały się narzędziem normalizującym nie tylko wyobraźnię, lecz także zachowania codzienne. Pisze o tym Jerome Shapiro:
Idee, które tworzą kulturę, wpływają także na codzienne praktyki […]. Są również odpowiedzialne, poprzez długą i heterogeniczną historię kulturowego treningu zmysłów,
za tworzenie połączeń między naszymi gruczołami, mięśniami i systemem nerwowym
2
3
4
5
6

Ibidem, s. 4
S. Sontag, Katastrofa w wyobrażeniu, tłum. A. Skucińska [w:] eadem, Przeciw interpretacji i inne
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[…]. Kręcenie filmów, chodzenie na nie do kina, czy recenzowanie ich, każde tego typu
działanie, ustanawia charakterystyczny zestaw praktyk7.

Na poparcie tego twierdzenia można podać kilka przykładów. Po pierwsze, w filmach science-fiction z lat pięćdziesiątych dostrzec można pewne ogólne zasady
wzorowego zachowania w momencie zagrożenia lub inwazji. Dyktowały one to, jak
należy się komunikować, identyfikować podejrzane symptomy, informować o nich
władze i tak dalej. Wiele spośród tych zachowań znajduje analogiczne odpowiedniki
w atomowej polityce społecznej – czy to w filmach propagandowych, jak choćby
w słynnym Duck and cover (1951, określany też czasem jako Bert the Turtle), czy też
publikowanych masowo podręcznikach do obrony cywilnej. Filmy, których bohaterami są dzieci, takie jak omawiani w dalszej części pracy Najeźdźcy z Marsa (1953),
propagują zachowania łudząco podobne do kanonu zachowań dyktowanego podczas
zagrożenia atakiem nuklearnym.
Po drugie, aby zwiększyć czujność Amerykanów i wzbudzić ich podejrzliwość
wobec wszelkich niezwykłych zjawisk, które mogą zaobserwować w swoim otoczeniu, należy przedstawić obywatelom definicję i zakres „normalności”. Ustanowiono
w tym celu określony model rodziny oraz wzorce kobiecości i męskości z zachowaniem tradycyjnego podziału ról płciowych. Tę funkcję pełni, moim zdaniem, obecny
w każdym filmie tamtej epoki schemat rywalizacji o kobietę między obcym a amerykańskim bohaterem. Zauważali to nie tylko krytycy, jak wspomniana już Susan
Sontag, ale także recenzenci z codziennych gazet, jak choćby ten, który po jednej
z premier science-fiction w latach pięćdziesiątych pisał w Los Angeles Times: „Każdy
szanujący się film grozy musi posiadać trzy elementy: potwora – najlepiej zrodzonego
w wyniku mutacji atomowej, ładną dziewczynę i przystojnego faceta”8. Schemat
ten literalnie odwzorowują zresztą plakaty do filmów science-fiction. W „kinie atomowym” konstytuuje się rdzeń amerykańskich wartości, nie tylko po to, aby śledzić
i tępić inność jako potencjalne zagrożenie, choćby przed komunistyczną infiltracją,
lecz także dla uprawnienia roszczeń Amerykanów do posiadania monopolu na posługiwanie się bombą atomową. Powrócę do tej kwestii w kolejnej części artykułu.
Po trzecie, filmy science-fiction ustanawiają pewien rodzaj optyki, która w momencie katastrofy narzuca określony ogląd tego wydarzenia. Możemy to zaobserwować nie tylko w kinie lat pięćdziesiątych, lecz także na przykładzie współczesnym.
Melvin Matthews uważa, że sposób relacjonowania ataku na World Trade Center,
a także działania podjęte zaraz po nim przypominały scenariusz filmu science-fiction. Zamach z 11 września był od dawna przewidywaną i oczekiwaną katastrofą,
którą zapowiadały filmy w połowie wieku9. Matthews pisze również o panice, która
w kulturze popularnej znalazła wyraz w absurdalnej wręcz formie:
7
8
9
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269

Piotr Urbanowicz, Inwazja jako metafora. Kino science-fiction a problemy...
W świecie po 11 września […] w czasopiśmie „Men’s Health” zaprezentowano mężczyznom „25 najlepszych sposobów” ochrony rodziny, zalecając, między innymi, utrzymywanie dobrych relacji z krewnymi oraz unikanie otyłości, ponieważ „wysportowany
mężczyzna szybciej ewakuuje rodzinę z płonącego budynku”10.

Zespół praktyk rozpowszechnianych przez popularne czasopismo służy propagowaniu tych samych wartości, którym hołdowało kino lat pięćdziesiątych. Wtedy również tworzono wizerunki bohaterów o nienagannej aparycji i manierach, gotowych
w każdej chwili do ewakuacji czy też ratowania kobiet przed agresją obcych. Pod tym
względem film Inwazja na USA (Invasion U.S.A.) z 1952 roku w reżyserii Alfreda
Greena można uznać za prototypowy. Opowiada on o inwazji na Stany Zjednoczone
przez armię Związku Radzieckiego. Twórcy filmu wykorzystują schemat konfrontacji
cywilizowanego świata nienagannych manier i dobrych obyczajów ze światem barbarzyństwa i prymitywnej żądzy posiadania. Kiedy radziecki żołnierz oznajmia jednej
z bohaterek „Now you are my woman!”, jej narzeczony staje w jej obronie i zostaje
zastrzelony, a kobieta rzuca się z okna. Scena tego symbolicznego gwałtu ustanawiała
kanon zachowań godnych prawdziwych Amerykanów.
Pożywką dla amerykańskiego kina science-fiction tamtych lat był szok, jaki Amerykanie przeżyli w 1949 roku, gdy Rosjanie po raz pierwszy zdetonowali bombę atomową. Przez cztery lata Stany Zjednoczone świętowały zwycięstwo w drugiej wojnie
światowej jako największa potęga militarna i ekonomiczna. Gwarantem utrzymywania
statusu supermocarstwa było zachowanie w tajemnicy sposobu produkcji bomby atomowej. Amerykanie byli pełni zachwytu nad możliwościami tej nowej broni, której,
jak wierzyli, zawdzięczali szybkie zakończenie konfliktu z Japończykami. Jak pokazała
recepcja Hiroshimy Johna Herseya11 – filmu dokumentującego zniszczenia japońskich
miast – obywateli USA potęga, którą stworzyli, z jednej strony przerażała, ale z drugiej
napawała dumą. Świetnie ilustruje to tekst popularnej piosenki z 1946 roku zespołu
Buchanan Brothers pod tytułem Atomic Power12, w której śpiewają między innymi:
Atomic power, atomic power
It was given by the mighty hand of God
Hiroshima, Nagasaki paid a big price for their sins,
When scorched from the face of earth their battles could not win
[…]

Tekst tej piosenki zawiera przekonanie o przewodniej roli USA jako strażnika
międzynarodowego ładu oraz tego, że zadecydował o tym sam Bóg, dając Amerykanom prawo do wymierzania innym narodom zasłużonej kary za ich grzechy. Tę
10
11
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Ibidem, s. 7.
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atmosferę podsycał sam prezydent Truman, który pod wpływem swoich doradców
twierdził, że Stany Zjednoczone zdołają utrzymać monopol na budowę broni atomowej przez kolejne dwadzieścia lat:
Prezydent podzielał pogląd Grovesa [Leslie Richarda – koordynatora projektu Manhattan z ramienia armii], że Sowietom brak zasobów technologicznych i intelektualnych,
żeby zbudować broń jądrową […]. Truman mówił o tym na zorganizowanej w trybie
pilnym konferencji prasowej […]. Zapewnił, że nie podzieli się z żadnym krajem „atomową tajemnicą” […]. Kilka tygodni później przyrzekł utrzymywać amerykański monopol atomowy, jak święte mienie, dopóki świat pracujący na rzecz pokoju nie osiągnie
stanu idealnego13.

Polityka prezydenta Trumana doprowadziła do swoistego „nuklearnego Apartheidu”, który według Shane’a Maddocka wytyczył kierunek polityki zagranicznej USA
bezpośrednio po drugiej wojnie światowej. Charakterystyczne dla tego okresu było
zjawisko, które Maddock nazywa „poczuciem wyjątkowości” (exceptionalism), czyli „rozpowszechnione przekonanie Amerykanów, że tylko oni mają wiedzę, odwagę
i intelekt, aby posiadać broń jądrową i używać jej”14. Bomba atomowa była, jak
wydawało się administracji Trumana, kartą przetargową w dziedzinie polityki zagranicznej. Dawała również gwarancję bezpieczeństwa państwowego. Tym bardziej
starano się unikać wszelkich doniesień medialnych o negatywnych skutkach użycia
tej broni. Cenzurowano fotografie15 (szczególnie z okupowanej Japonii), a w filmach
dokumentalnych używano wyłącznie zdjęć zburzonych budynków, nigdy zaś ofiar
ludzi (jak we wspomnianej Hiroshimie Herseya16).
Zupełnym zaskoczeniem dla władz i społeczeństwa stały się testy atomowe przeprowadzone przez Rosjan w 1949 roku. Mit atomowej hegemonii, budowany przez
Trumana, legł w gruzach i władza musiała zmienić kierunek polityki. Nie tylko podjęto decyzję o budowie bomby wodorowej, ale także wymyślono na nowo politykę
społeczną. Po Trumanie zajął się tym Eisenhower, który wprowadził program „przyjaznego atomu” oraz program obrony cywilnej. Stany Zjednoczone działały także na
polu międzynarodowym, formułując apel o nierozprzestrzenianiu broni atomowej,
który Maddock uważa za ukoronowanie nuklearnego Apartheidu:
Zachód rzekomo potrafi zarządzać uzbrojeniem nuklearnym z rozwagą i zachowa
umiar w jego stosowaniu podczas kryzysu. Ale reszta świata, zwłaszcza jego nie-biała
część, nie poradzi sobie z taką bronią. W innym kontekście […] Eisenhower przestrzegał przeciwko handlowaniu „bronią palną z Indianami”17.
13
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Próba uspokojenia społeczeństwa amerykańskiego nie powiodła się. Lęki społeczne narastały, a później przerodziły się wręcz w stan „nuklearnego odrętwienia”
(nuclear numbing). Wobec zagrożenia wybuchem termojądrowym, który unicestwia
wszystko w promilu 20 kilometrów, zapewnienia Davida Lilienthala (przewodniczącego Komisji ds. Energii Atomowej) o leczniczym wpływie atomu ludzki organizm
oraz sam tytuł podręcznika do obrony cywilnej: You Can Survive an Atomic Bomb18
brzmiały paradoksalnie czy wręcz „nieadekwatnie”, jak pisała Sontag.
II
W kolejnej części mojego artykułu chciałbym poddać analizie dwa filmy z roku
1953: Najeźdźcy z Marsa (Invaders from Mars) oraz Przybysz z kosmosu (Robot Monster) pod kątem ich powiązań z kontekstem historycznym zimnej wojny. Stan „nuklearnego odrętwienia”, o którym pisał Paul Boyer, w innym miejscu Cyndy Hendershot nazywa bezpośrednio „paranoją”. Dowodzi, że wyobrażenia na temat zagrożeń
zimnej wojny dla przeciętnego Amerykanina nosiły charakter trwałego systemu przekonań, który cechuje raczej paranoików19 niż osoby cierpiące na napadowe stany
lękowe (jak pisał Jerome Shapiro). System ten był totalny, kierowano się paranoiczną
logiką, co oznacza, że potrafiono przekonująco wytłumaczyć każde nowe, zaskakujące lub też zwyczajnie nieaprobowane zjawisko za pomocą teorii o ingerencji obcych
w tkankę zdrowego amerykańskiego życia. Paranoiczna logika, która podtrzymywała
ten system wyobrażeń, usprawiedliwiała także eksperymenty, egzekucje czy też tworzenie czarnych list (blacklisting).
Wybrałem filmy Najeźdźcy z Marsa oraz Przybysz z kosmosu, ponieważ wiąże je
ten sam motyw: dziecku śni się inwazja kosmitów na Ziemię. Wszystkie niesamowite
wydarzenia w filmie są zamknięte w ramie snu. Dzięki temu motywacja bohaterów
znajduje swoje wytłumaczenie w logice onirycznej. Śnione wydarzenia są jedynie
iluzją, lecz wpływają one później na postrzeganie rzeczywistości. W powyższych
produkcjach wyobrażony scenariusz zagłady Ameryki stanowi efekt przesunięcia do
rzeczywistości onirycznej lub wytworzonej w stanie hipnozy, jak we wspomnianej
Inwazji na USA. Finałowy chwyt polega na przeniesieniu zagrożenia hipotetycznego z rzeczywistości snu do rzeczywistości realnej. Tym samym film kierował do
publiczności kinowej komunikat, który można by porównać do tego z klasycznego
filmu pod tytułem Coś (The Thing): „Watch the sky! Everywhere! Keep looking, keep
watching the sky!”. Sądzę, że w odniesieniu do powszechnie panującego „nuklearnego odrętwienia” oraz takiej polityki władz, która z zagrożenia atomowego uczyniła
narzędzie sprawowania kontroli społecznej, film science-fiction w latach pięćdziesiątych stał się remedium dla powszechnie panującej paranoi. Oglądanie nieba staje
się zachowaniem paranoicznym, które film komentuje i krytykuje jako pochodną
nieracjonalnych obaw i odpowiadającej im polityki władz.
18
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Od sceny obserwacji nieba rozpoczyna się film Najeźdźcy z Marsa w reżyserii
Williama Menziesa. Syn naukowca, Jimmy, wstaje specjalnie w nocy, aby obejrzeć
przez swój teleskop Wenus. Na prośbę troskliwej matki chłopiec wraca do łóżka, lecz
około godziny czwartej budzi go hałas, który w pierwszej chwili bierze za odgłosy
burzy. Tymczasem okazuje się, że w małym, spokojnym miasteczku, tuż pod domem,
w którym mieszka chłopiec, wylądowali obcy, rozpoczynając inwazję na Ziemię.
Pierwszą ofiarą obcych pada ojciec Jimmy’ego, naukowiec pracujący nad tajnym
projektem, o szczegółach którego nie może rozmawiać nawet z rodziną. Ojciec staje się szorstki, nieobecny, zafrasowany swoimi tajemnicami; jest agresywny wobec
chłopca i opryskliwy wobec żony. Kochający ojciec staje się tyranem. Wezwani do
zbadania sprawy policjanci padają ofiarą Marsjan, którzy, jak się okazuje później,
wciągają swoje ofiary pod powierzchnię ziemi. Wkrótce ginie również dziewczynka
z sąsiedztwa. Marsjanie mają dobrze zorganizowane podziemie i uderzają w strategiczne cele – rodziny, których ojcowie pracują nad projektami jądrowymi.
Tak zarysowana fabuła tematyzuje obawy amerykańskiego społeczeństwa przed
konsekwencjami wykradzenia tajemnicy broni jądrowej. Jak pisze Maddock: „Przejawem amerykańskiej »wyjątkowości« było powszechne przekonanie, że Związek
Radziecki mógł posiąść wiedzę na temat budowy broni atomowej tylko wtedy, gdy
wykradł ją USA”20. Mało tego, ukrywanie się obcych pod powierzchnią Ziemi metaforycznie przestrzegało przed utajoną obecnością komunistów w społeczeństwie amerykańskim, jednocześnie obrazując wysoki poziom ich organizacji. Na atak szczególnie narażone były prowincje, gdzie poziom edukacji był niższy, a kontrola państwa
mniej rygorystyczna. Ponadto potwierdzenie w filmie znajdują teorie głoszące udział
w komunistycznym spisku osób wysoko postawionych, takich jak szef miejscowej
policji, funkcjonariusze publiczni lub urzędnicy. Słuszne okazuje się również przypuszczenie, że osoby, których nikt nie posądziłby o sabotaż, potrafią działać niczym
zawodowi tajni agenci (na przykład mała dziewczynka z sąsiedztwa podpalająca swój
własny dom). Film umacnia jednak wiarę w to, że każdy „zarażony” obcą ideologią
(która zaślepia i każe dążyć do zniszczenia Ameryki) nosi na sobie jakiś stygmat.
W przypadku tego filmu jest to czerwona blizna na karku, przypominająca znak X.
Twórcy filmu pokazali również, że aby sterować Amerykanami, Marsjanie wykorzystują zaawansowaną technologię służącą praniu mózgu. Wszczepiają swoim
ofiarom elektroniczne urządzenia. Kontrolę nad wszystkimi zainfekowanymi w ten
sposób jednostkami sprawuje najwyżej postawiony w hierarchii obcy. Wobec takiej
przewagi na miejsce zostają wezwane siły zbrojne, które po odbiciu więzionej lekarki
ostatecznie wysadzają w powietrze statek kosmiczny Marsjan.
Ze snu wybudza Jimmy’ego wybuch. Na chwilę przed jego przebudzeniem oglądamy nakręconą w ekspresjonistycznym stylu scenę streszczającą całą fabułę w formie
retrospekcji: widzimy twarz uciekającego chłopca i obrazy z filmu. Cała ta opowieść
jeszcze raz pokazywana jest w skrócie, co może sugerować, że jest to subiektywna,
stworzona przez paranoiczną psychikę Jimmy’ego projekcja jego własnych lęków.
20
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Gdy chłopiec budzi się we własnym pokoju, upewnia się, że rodzice nadal go kochają
i nie zamienili się w obcych, po czym kładzie się spać. Ze snu, tak jak na początku,
o godzinie czwartej wyrywa go odgłos burzy. Gdy Jimmy podchodzi do okna, widzi
rozświetlony statek kosmiczny, lądujący na Ziemi.
Poprzez to powtórzenie objawia się paranoja, ponieważ realne wydarzenie znajduje wytłumaczenie w scenariuszu, który przed chwilą przyśnił się chłopcu. Paranoja Jimmy’ego polega na logicznym podporządkowaniu się urojeniom. Dyktują mu
one odpowiednie zachowanie, gdy w miasteczku pojawiają się obcy. Zamiast poprosić ojca, aby rano sam zbadał tę sprawę – co wedle tego paranoicznego scenariusza
oznaczałoby utratę obojga rodziców i piekło wojny – chłopiec powinien natychmiast
zaalarmować wojsko, które skutecznie unieszkodliwi przybyszów z innej planety.
W filmie Najeźdźcy z Marsa zawiera się większość obaw Amerykanów, naprzeciw
którym wychodziła fantastyka naukowa: „filmy science-fiction z lat pięćdziesiątych
przeważnie w sposób alegoryczny opowiadały o pladze komunizmu, metodach kontroli umysłu, inwazji lub utracie tożsamości”21.
Zupełnie inaczej problemy te podejmuje Przybysz z kosmosu w reżyserii Phila
Tuckera. Głównym bohaterem jest mały chłopiec, Johnny, którego ciekawią statki
kosmiczne i praca naukowców badających pobliską jaskinię. Zmęczony po całym
dniu wrażeń zasypia i wtedy rozpoczyna się właściwa akcja osadzona w świecie postapokaliptycznym. Bohaterowie są ubrani w futurystyczne stroje i już na początku
dowiadujemy się, że są ostatnimi ludźmi na Ziemi. Robo-potwór (Robot Monster)
jest przybyszem z obcej planety, który ma za zadanie skolonizować Ziemię. Dysponuje on tajemniczą bronią emitującą promieniowanie i zdążył już wymordować całą
ludzkość z wyjątkiem szóstki ocalałych. Archeolog badający przed chwilą jaskinię we
śnie chłopca okazuje się naukowcem-geniuszem, który wynalazł serum chroniące
przed promieniami Robo-potwora. Obcy odkrywa tajemnicę serum, dlatego musi
jak najszybciej zlokalizować ostatnią ludzką osadę, zrezygnować ze śmiercionośnej
broni i zabić ocalałych siłą własnych mięśni. Na pierwszym planie pojawia się wątek
miłości, na drodze której, zgodnie z filmowym schematem, staje potwór, porywając
piękną Alice. Wtedy następuje jednak nieoczekiwany zwrot akcji, ponieważ dziewczyna rozbudza typowo ludzkie namiętności w nieczułym dotąd robocie. Przybysz
z kosmosu przeciwstawia się swojemu władcy, z którym utrzymuje ciągły kontakt,
odmawia zabicia Alice i proponuje pojednanie z ocalałą ludzkością. Zostaje zabity za niesubordynację przez swojego zwierzchnika.
Podobnie jak w Najeźdźcach z Marsa film domyka scena obudzenia się chłopca
przed jaskinią. Kiedy dochodzi do siebie, uświadamia sobie, że to, co przeżył, było
tylko snem. Genialny naukowiec jest archeologiem badającym skamieniałości, zaś
jaskinia okazała się fascynującym źródłem zmyślonej opowieści o zamieszkującym ją
Robo-potworze. Kiedy jednak wszyscy zebrani oddalają się, z jaskini wyłania się potwór. Victoria O’Donnel w następujący sposób tłumaczy sens tego chwytu: „Kiedy
bohaterowi udaje się wyeliminować zagrożenie, odradza się stary porządek, któremu
21
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towarzyszy jednak ostrzeżenie dotyczące przyszłości”22. To ostrzeżenie może być rozumiane podwójnie. Podaje widzom komunikat, że zagrożenie jest bliskie i należy
mieć się na baczności. Nie można jednak wykluczyć, że w obu filmach zakończenie
stanowi komentarz do paranoicznego lęku Amerykanów przed wojną światów.
Nie bez przyczyny Przybysz z kosmosu rozgrywa się przede wszystkim w pustynnych krajobrazach. Jak pisze O’Donnel obszary pustynne wybierano do kręcenia
zdjęć z dwóch powodów: ze względu na niskie koszty (co dla budżetu filmu klasy
B ma znaczenie decydujące), ale także dlatego, że powszechnie kojarzono pustynię
z testami atomowymi. Uzbrojenie obcego przewyższa zdolności obronne Stanów
Zjednoczonych, co odzwierciedlało ówczesne domniemania na temat mocy arsenału bojowego Związku Radzieckiego. Nie wiadomo, jak zakwalifikować samą postać
potwora. Czy jest on alegorycznym przedstawieniem komunisty – jak kontrolowany
przez Marsjan ojciec Jimmy’ego w Najeźdźcach z Marsa? Podobnie jak on mówi
powoli, jakby mechanicznie, jest opryskliwy, chłodny i pozbawiony ludzkich odruchów. Jego jedyna ludzka cecha to pociąg seksualny, który jednak, podobnie jak
w Inwazji na USA, stanowi raczej dla widzów oznakę barbarzyństwa.
Ro-man (którego grał aktor w kostiumie goryla z hełmem astronauty, pod którym, zamiast głowy widać było czaszkę) łączył w sobie trzy porządki, które w klasycznych filmach science-fiction zazwyczaj starannie od siebie oddzielano. Jak sugeruje
tytuł, obcy jest jednocześnie robotem oraz potworem, łączy tym samym rodowód
mechaniczny z organicznym. Nie wiadomo więc do końca, czy został skonstruowany, czy zrodzony. Pustynia oraz pojawiający się w filmie temat promieniowania mogą
sugerować, że jak w innych filmach z lat pięćdziesiątych (Them!, Tarantula, The Fly),
Ro-man narodził się w wyniku oddziaływania silnego promieniowania na organizm
żywy, który uległ mutacji. Czaszka, widoczna na plakacie, a nieeksponowana w filmie, może nadawać tej postaci ludzkie rysy – tym bardziej, że ocaleni z zagłady bohaterowie konsekwentnie zwracają się do potwora „Ro-man” („Robo-człowieku”).
Robot-Monster wydaje się więc bliżej nieokreślonym symbolem technologicznej
zagłady ludzkości, która postępuje także w wymiarze moralnym. Obcy to zarazem
narzędzie unicestwienia gatunku ludzkiego oraz forma postczłowieka, który zastąpi
człowieka po apokalipsie. Jest chyba w zamierzeniu twórców połączeniem dwóch
skrajności: mechaniczności i zwierzęcości, cech, które w pewnym stopniu przypisywano Sowietom.
Kolejnym odniesieniem do kontekstu zimnej wojny są śmiertelnie groźne, bliżej
niezidentyfikowane promienie używane przez obcego. Promieniowanie było powodem lęku już pod koniec XIX wieku, kiedy to Roentgen odkrył promienie X, nazwane później od jego nazwiska promieniami rentgenowskimi. Obawa przed promieniowaniem powróciła wraz z pracami nad projektem Manhattan, kiedy do wiadomości
publicznej podano informację o degradacji fauny i flory w okolicach poligonów jądrowych. Promieniowanie, jak podawano, mogło być źródłem nieprzewidzianych
mutacji, które prowadziły do chorób i dysfunkcji – w tym przede wszystkim do
22
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impotencji. Obawy te stanowiły odpowiednik syndromu traumy powojennej, która
dotykała żołnierzy powracających z frontu, negatywnie wpływając na ich życie rodzinne i pożycie seksualne. Jak pisze Cyndy Hendershot,
William L. Laurence, rzecznik prasowy projektu Manhattan, twierdził że wielu mieszkańców Los Alamos wierzyło, że sekretny projekt polegał na wynalezieniu „promieni
śmierci”. Obawiano się przede wszystkim męskiej kastracji w wyniku zbyt długiej ekspozycji na promieniowanie […], która może spowodować zmniejszenie pociągu seksualnego i zdolności reprodukcji23.

W tym kontekście swoje wytłumaczenie znajdują wątki romansowe w filmach
science-fiction. Walka bohatera i obcego o kobietę wynikała zatem bezpośrednio z lęku
przed negatywnym wpływem radioaktywnego promieniowania na męskie siły witalne.
Podobną wymowę ma klasyczny film science-fiction z tego okresu, Człowiek,
który się nieprawdopodobnie zmniejsza (The Incredible Shrinking Man, 1957) opowiadający historię mężczyzny, który uległ silnemu promieniowaniu radioaktywnemu
po wybuchu bomby atomowej na Pacyfiku. W efekcie mężczyzna z każdym dniem
zmniejszał się, co nie tylko utrudniało mu egzystencję, ale także obniżało jego pozycję społeczną. Jak można się domyślić, wpłynęło to negatywnie na jego relacje
z kobietami, prowadząc do zamiany ról. Zmniejszający się mężczyzna przestał być
partnerem, a stał się raczej dzieckiem, którym trzeba się opiekować, lub po prostu
lalką i zabawką (znamienna w tym sensie jest scena, w której bohater wprowadza się
do domku dla lalek). Fizyczne pomniejszenie ma też znaczenie metaforyczne. Degradacji ulegają także możliwości obrony obywateli w obliczu konfliktu jądrowego,
zdolności obronne państwa, potencjał żołnierza w wojnie nowego typu, pozycja mężczyzny w społeczeństwie i jego pewność siebie. Amerykanie są jak dzieci uwikłane
w konflikt, którego do końca nie rozumieją i którego nie potrafią rozstrzygnąć na
swoją korzyść. Uważam, że zastosowaną tutaj metaforę pomniejszenia odnaleźć można także we wcześniej analizowanych filmach. Jeśli w ten sposób potraktować ramę
narracyjną Najeźdźców z Marsa i Przybysza z kosmosu, zauważymy, że filmy te pokazują nikły wpływ obywateli Stanów Zjednoczonych na sposób prowadzenia polityki
atomowej: Amerykanie są jak dzieci, które obserwują niebo, podejmują nieporadne
działania i nic nie mogą wskórać bez pomocy armii.
Podsumowując, filmy science-fiction w latach pięćdziesiątych wyznaczały granice
obcości, cementując w ten sposób tradycyjny porządek społeczny. Nie do końca jednak zgadzam się ze stwierdzeniem Susan Sontag, że „filmowa fantastyka naukowa nie
zawiera żadnej krytyki społecznej, nawet zawoalowanej – na przykład krytyki panujących w społeczeństwie warunków prowadzących do dehumanizacji, którą przypisuje się tu po prostu wpływowi obcego”24. Jawną krytykę społeczeństwa podejmują
przecież takie filmy jak Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia (The Day the Earth
Stood Still) z 1951 roku. Główny bohater, Klaatu, przedstawiciel obcych, przestrzega
23
24
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Ziemię, że jej mieszkańcy ściągną na siebie zagładę ze strony innych cywilizacji, jeśli
nie zrezygnują z udziału w szaleńczym wyścigu zbrojeń. Film przedstawia szkodliwe
oddziaływanie mediów, kondycję amerykańskiego społeczeństwa oraz krótkowzroczność amerykańskich sił zbrojnych. Jest jawną krytyką organizacji amerykańskiego
społeczeństwa i – mimo prężnego działania propagandy – nieprzygotowania Amerykanów do obrony swojego kraju. Jak starałem się wykazać, także w innych filmach,
takich jak omówione przykłady: Najeźdźcy z Marsa oraz Przybysz z kosmosu, występują metaforyczne elementy krytyki społecznej. Wbrew przeświadczeniu niektórych
badaczy o banalnej strukturze narracji ówczesnych produkcji, niektóre rozwiązania
fabularne mogą stanowić polemiczny komentarz do sytuacji polityczno-społecznej.
Ich krytyczny potencjał może występować w tak, wydawałoby się, nieznaczących
elementach, jak na przykład rama narracyjna w postaci snu dziecka. W przeciwieństwie więc do traktowania gatunku science-fiction w kinie wyłącznie jako medium
prezentowania najnowszych odkryć technologicznych, starałem się wydobyć na jaw
polityczne aspekty tego rodzaju kina, które z jednej strony wspiera, a z drugiej krytykuje mechanizmy propagandowe.
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Summary
Invasion as metaphor. Science-fiction cinema and
american social problems in the Cold War era
This essay raises the issue of the representation of the atomic bomb anxiety in the
science-fiction movies in the 1950s. This study uses a framework of the anxiety states
in American society, which emerged at the beginning of the Cold War. I analyze two
movies: Invaders from Mars (1953) directed by William Menzies and Robot Monster
(1953) directed by Phil Tucker. As I want to show, these films depict and comment
on the American fear of nuclear warfare, representing it in the guise of confrontation
with the Aliens. In particular scenes I identify stereotypes, which the American society created about the Soviets and the nuclear threat. I consider a critical approach of
these movies to the political and social situation of 1950s, as opposed to other scholars, who misjudge the science-fiction stories calling them secondary, banal and naive.
On the one hand, the science-fiction cinema alleviated the anxiety of the audience,
showing every time that Americans defeat the Aliens. Thus science-fiction movies
became a channel of governmental propaganda. On the other hand, these movies
diagnose paranoia incumbent in the society. Thus, I take issue with Susan Sontag’s
argument that ”there is absolutely no social criticism, of even the most implicit kind,
in science fiction films”. I contend that science-fiction movies recognize and comment on the situation of the American society, envisaged as a child dreaming about
its own power, but unable to protect the country.

Anna Marynowska

Deus lo volt? Mit krucjat jako
element dyskursu politycznego
w artykułach prasowych
ostatnich dwóch dekad
Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Niełatwo jest niekiedy przyjąć do świadomości, że nie ma dziś społeczeństw wolnych
od mitów – i takim z pewnością nie jest nasze, jakkolwiek chcielibyśmy uchodzić za
ludzi racjonalnych i wolnych od przesądów. Owa niechęć wynika często z niewłaściwego pojmowania pojęcia mitu jako czegoś nieprawdziwego, baśniowego, na czym
swoje kultury opierali w dawnych czasach ludzie o znacznie mniejszych możliwościach technicznych i badawczych. Mit często rozumie się wyłącznie w znaczeniu,
jakiemu poświęcił jedną ze swoich rozpraw Mircea Eliade1. O ile jednak mowa o mitach politycznych, ich obecność i przemożny wpływ na odbiorów jest niewątpliwy
wszędzie, i żadne społeczeństwo nie powinno wypierać się ich istnienia.
Do tego rodzaju mitów zaliczyć należy mit krucjat, wykorzystywany szeroko
w dobie wojen Stanów Zjednoczonych z bliskowschodnimi islamistami. Funkcjonuje on w wieloraki sposób w przemówieniach notabli oraz zachodnich publikacjach
prasowych. Temu właśnie funkcjonowaniu mitu krucjat, jego powstawaniu, celom
i metodom poświęcimy uwagę.
Mity kulturowe i polityczne można określić najprościej jako funkcjonujące w określonej zbiorowości przekonania, wierzenia i idee, wyrażające wartości wspólne owej
zbiorowości i kierunkujące jej wysiłki w jednym celu. Marian Golka podaje, że mit
jest „formą świadomości cechującą się subiektywnym poczuciem prawdziwości przy
niemożności obiektywnego zweryfikowania zarówno stopnia tej prawdziwości, jak
i fałszywości […]”2, co oznacza, że każdy mit tworzy swoją rzeczywistość, subiektywny przeszłości lub przyszłości na potrzeby społeczeństwa, bowiem, cytując dalej Golkę, „Mit […] wyraża przy tym zapotrzebowania jakiejś grupy społecznej na wytłumaczenie pewnego zakresu rzeczywistości społecznej, a w tym genezy, statusu i losu
1
2

M. Eliade, Aspekty mitu, Warszawa 1998.
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tej grupy”3. Barbara Kotowa za Jerzym Kmitą podaje, że mit jest przekazem „takiego
zespołu przekonań, które tworzą trzon, istotny składnik jakiegoś funkcjonującego
społecznie światopoglądu”4. Mity są zatem budulcami i wyrazicielami światopoglądu, który można określić także jako ideologię. Mają one za zadanie wartościowanie
rzeczywistości na potrzeby odbiorców. Ludzką emocjonalność jako czynnik pozwalający kształtować mity podkreślił Antoni Szczuciński, pisząc o mitach społecznych
jako „ściśle związanych z emocjonalnymi stereotypami społecznymi, narodowymi,
rasowymi czy historycznymi”5.
Mit pozostaje zatem nieodłącznym aspektem kultury, charakteryzującym wszystkie społeczeństwa, również te wysoce rozwinięte technologicznie i pozornie wolne
od mitologizowania rzeczywistości6. Mitu nie da się zastąpić wiedzą, ponieważ nie
wszyscy członkowie społeczności będą w stanie przyswoić sobie jej składniki, zwłaszcza na temat polityki; znany jest im właściwie tylko oparty na mitach obraz tejże.
Mity potrafią się oczywiście zużyć, lecz, jak podaje Golka, nie dotyczy to z pewnością
mitów politycznych w kulturze masowej7.
Do celów mitów kulturowych i politycznych zaliczyć należy akcentowane już
wcześniej podtrzymywanie więzi w obrębie społeczeństwa i zapewnienie mu w miarę spójnej podbudowy ideologicznej. Mity mogą także służyć wyjaśnieniu istnienia
określonych zjawisk nieprzyjemnych dla danej zbiorowości. Nie tylko jednak zbiorowość czerpie siłę z mitów, ponieważ również jednostki, świadome przynależności
do społeczeństwa oraz wspólnoty poglądów i zamierzeń, mogą czuć się umocnione
w swoich wyobrażeniach i działaniu8.
Wreszcie należy wspomnieć o nieco negatywnej stronie mitów, jaką jest sankcjonowanie przywilejów wybranych części społeczności i osób. Posługując się mitami,
rządzący państwami przekazują określoną dawkę wiedzy rządzonym, podtrzymując
swą pieczę nad całością wiedzy i zasobów. Bez konstruowanych mitów utrudnione
byłoby utrzymywanie porządku społecznego i pobudzanie wszystkich członków społeczności do aktywności w chwilach, które czołowi przedstawiciele społeczeństwa czy
narodu uznają za właściwe9. Na skutek tego, mity można określić jako jedne z tych
elementów, które pozwalają ludziom występować jako zwarte grupy.
Sposób zawiązywania się i pojawiania mitu w wypowiedziach i publikacjach również był przedmiotem zainteresowania badaczy. Mity społeczne istnieją niezależnie
od publikacji polityków i dziennikarzy, lecz są przez nich szeroko wykorzystywane.
Należy zatem przyjrzeć się procesowi, w wyniku którego staje się to możliwe. Naj3
4
5
6
7
8
9
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istotniejsze tutaj jest przyjęcie założenia, że mit jako ideologia jest wyrażany najefektywniej za pomocą metafor. Metafora, jak podaje Jonathan Charteris-Black, jest
środkiem stylistycznym skutecznie wykorzystywanym w perswazji, ponieważ wyraża
sens w sposób nietypowy, świeży i atrakcyjny. Stąd metafory są bardzo często stosowane w dyskursie politycznym i prasowym10. Aby rozpoznać, jakie prawdziwe znaczenie niesie metafora i mit, którego realizacji w tekście ona służy, należy najpierw
zidentyfikować pola semantyczne , do których metafora się odwołuje, określić celowość i wywierany efekt, czyli dokonać analizy pragmatycznej, a następnie rozpoznać,
z jakich opozycji binarnych dana metafora i mit czerpią swoją siłę oddziaływania11.
Oznacza to, że metafory należy poddać dekonstrukcji. Zdaniem badaczy mit jest
czytelny wtedy, gdy w świadomości odbiorców zarysują się przeciwstawne pojęcia
lub idee, choć przynależne niekiedy do wspólnej kategorii, z których tylko jedna
jest podawana jako właściwa12. Analiza takiego rodzaju umożliwia bardziej krytyczne
spojrzenie na dyskurs polityczny, przepełniony przecież emocjami, a jeszcze bardziej
– środkami ich wzniecania. Szczególnie istotne i ciekawe z punktu widzenia historyków są te z mitów, które związane są żywo z przeszłością, a ich obecna forma funkcjonowania w wypowiedziach polityków trafia na szeroki oddźwięk społeczny. Do tego
rodzaju mitów zaliczyć można mit krucjat.
Aby mit ten mógł się wytworzyć, nie jest niezbędna rzeczowa wiedza na temat
krucjat; wystarczy samo wyobrażenie, jakie obecnie jest zakorzenione w świadomości
społecznej. Sam termin wbrew pozorom nie wykształcił się od razu. Uczestnicy wyprawy z 1096 roku określani byli nadal mianem pielgrzymów, nie zaś krzyżowców.
Jedyną nowością było sprecyzowanie, że pielgrzymi zwani później krzyżowcami mogli korzystać ze specjalnych papieskich przywilejów, być uzbrojeni i walczyć przeciw
innowiercom. Termin „krucjata” pojawił się natomiast stosunkowo późno, w schyłkowym etapie ruchu krucjatowego, czyli w połowie XIII wieku13.
Każdą krucjatę, aby była ona pełnoprawna, musiał usankcjonować papież, który
jednocześnie specjalnymi prerogatywami otaczał jej uczestników. Członkowie pierwszej fali wypraw mieli za cel odzyskanie ojcowizny Chrystusa, czyli Ziemi Świętej,
z rąk muzułmanów14. Kolejne wyprawy służyły albo umocnieniu państw łacińskich,
albo odzyskaniu terenów utraconych przez te państwa na rzecz wyznawców islamu
w następnych latach.

10
11
12

13
14

Por. J. Charteris-Black, Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis, New York 2004, s. 7.
Jest to skrócony opis drogi postępowania opisywanej przez J. Charterisa-Blacka, por. ibidem,
ss. 34‒43; M. Czeremski, Struktura mitów, Kraków 2009, s. 103‒164.
Por. B. Kotowa, op. cit., ss. 43‒57; na temat dekonstrukcji przykładową syntentyczną pracą
jest: L. Guillemette, J. Cossette, Deconstruction and différance. Signo, Quebec 2006 [on-line:]
http://www.signosemio.com/derrida/deconstruction-and-differance.asp [21.12.2014].
Por. H. E. Mayer, Historia wypraw krzyżowych, Kraków 2008, ss. 31‒32.
Por. ibidem, s. 31; J. Riley-Smith, Mentalność krzyżowców na Wschodzie 1095-1300 [w:] Historia
krucjat, red. J. Riley-Smith, Warszawa 2005, s. 100.
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Warto w tym momencie zastanowić się, jaką definicję krucjaty podaje zainteresowanym laikom najpopularniejsze obecnie pierwsze źródło informacji, czyli Wikipedia:
określenie religijnie sankcjonowanych wypraw zbrojnych w średniowieczu, podejmowanych przez państwa i rycerstwo katolickie Europy. Wojny te były prowadzone przede
wszystkim przeciw muzułmanom, ale także przeciw poganom, chrześcijańskim heretykom, a czasami przeciw katolikom. [...] Krucjaty ogłaszane były głównie przez papieży,
jednak czasami również przez innych władców, wspieranych przez papiestwo15.

Ogólnie rzecz ujmując, jest to definicja poprawna. Nie oznacza to jednak, że krucjata w obiegu popularnym i dziennikarskim funkcjonuje wyłącznie w ten sposób.
W istocie słowo „krucjata” występuje bardzo często w wielu wariacjach semantycznych. Mianem tym sympatycy i politycy lewicy politycznej w Polsce określają niekiedy dążenia prawicowych grup do utrzymania konserwatywnych norm postępowania
w sprawach wrażliwych społecznie, takich jak aborcja16 albo edukacja seksualna17.
Krucjatą określić dziś potocznie można kampanie na rzecz zmian jakiegoś stanu rzeczy albo zachowania istniejącego. W ustach polityków XX wieku termin ten miewał
różne znaczenie, nierzadko negatywne. Pomija się przy tym dziś, rzecz jasna, rolę
papiestwa w zwoływaniu ruchu krucjatowego oraz nie wyraża się głośno ekspansji
terytorialnej jako celu. Głównym eksponowanym elementem krucjat jest natomiast
wojna z cywilizacją lub grupą o odmiennych zamierzeniach politycznych i etycznych.
Niekiedy dochodzi też do powiązania znaczenia dwóch pojęć – krucjaty i świętej
wojny. Pozostało jednakże obecne religijne czy ideologiczne uzasadnianie działalności określanej jako krucjata. Generalnie krucjatą albo świętą wojną może dziś zostać
określona każda walka wywołująca emocje i dyskusje społeczne, w której ścierają się
przeciwstawne ideologie i cele. Tworzy się zatem nie wiedzę na temat krucjat, ale
mitem o nich.
Przyjrzyjmy się teraz, jak mitem krucjat operują zachodnie media w odniesieniu
do działalności państw islamskich, których obywatele oskarżeni zostali o łamanie
praw człowieka oraz akcje terrorystyczne.
* * *
Rozważania rozpoczniemy od wspomnienia o ojcu krucjatowego mitu dwudziestego
pierwszego wieku, czyli prezydencie George’u W. Bushu, który zaledwie pięć dni po
słynnym ataku Al-Kaidy udzielił wywiadu, krążącego pod nazwą Today We Mourned,

15
16

17

Krucjata [on-line:] http://pl.wikipedia.org/wiki/Krucjata [21.12.2014].
Por. Krucjata Polaków przeciw aborcji. „Motorem napędowym wcale nie byli katolicy” [on-line:]
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/rzeczpospolita-polacy-filarem-akcji-przeciw-aborcji/q0lr0
[21.12.2014].
Por. „Krucjata” przeciwko edukacji seksualnej i teledyski nie dla wszystkich [on-line:]
http://www.tvn24.pl/dwie-prawdy,101,m/krucjata-przeciwko-edukacji-seksualnej-i-teledyski-niedla-wszystkich,460463.html [21.12.2014].
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Tomorrow We Work18. W wywiadzie tym Bush powtarza, że Ameryka ma od czasu
ataku do czynienia z nowego rodzaju wrogiem, który działa niekonwencjonalnie:
Nikt nie wyobrażał sobie zamachowców-samobójców, kryjących się wśród naszego społeczeństwa, a następnie ujawniających się razem jednego dnia, aby skierować samolot
– samolot Stanów Zjednoczonych – w budynki pełne niewinnych ludzi – w dodatku
nie wykazując żadnych skrupułów. To jest nowy rodzaj zła19.

Prezydent podkreśla więc wizerunek potężnych terrorystów, których jedynym
celem jest zniszczenie swojego oponenta, Stanów Zjednoczonych, i którym Stany
są zmuszone odpowiedzieć. Dlatego nieodzowna będzie tutaj wojna wypowiedziana terrorystom, przez Busha określona jako krucjata. Stawia on tym samym znak
równości między wojną Stanów z terroryzmem a krucjatami, wojną bądź co bądź
niereligijną, choć strona, przeciwko której Ameryka występuje pozostaje silnie zideologizowana religijnie. Najprawdopodobniej to właśnie jest powód, dla którego
zabieg retoryczny zastosowany przez Busha zyskał odzew – w micie krucjaty przezeń
ukutym wojny krzyżowe to walka przeciwko muzułmańskiej opresji. Wykorzystując
taką wersję mitu, George W. Bush z jednej strony wpisuje swą politykę w szerszy
i historyczny kontekst, a z drugiej usiłuje przystępnie promować ideę wojny Ameryki
na Bliskim Wschodzie. Choć użycie słowa krucjata w takim znaczeniu spotkało się
z natychmiastową krytyką ze strony historyków oraz samych muzułmanów, wymowa
metaforyczna i ładunek emocjonalny, jakie to określenie niesie, znalazły kolejnych
amatorów pośród dziennikarzy.
Głośny swego czasu artykuł Alexandra Cockburna, wydany w 2002 roku, już
w samym tytule operuje pojęciem krucjaty – The Tenth Crusade, czyli dziesiąta krucjata20. Autor wyraźnie nawiązuje również w zakończeniu swojego tekstu do krucjat
średniowiecznych, z których za dziewiątą, ostatnią dotychczas uważa krucjatę Ludwika IX Świętego21. Cockburn używa pojęcia krucjaty na określenie wojny Stanów
Zjednoczonych z Irakiem, która była bodaj najważniejszym rezultatem ataków terrorystycznych z września 2001 roku. Dla Cockburna ataki wydają się jednak raczej
pretekstem do planowanej już wcześniej inwazji na bliskowschodnie państwa i militaryzacji polityki amerykańskiej; to także należy mieć na względzie przy analizowaniu
metafory krucjaty użytej w tym artykule.
Cockburn poprzez podanie określenia „krucjata” już w tytule skierowuje skojarzenia na wojny na tle religijnym i o takie właśnie rozumienie mu chodzi. Mit krucjat
18
19
20
21

Remarks by the President Upon Arrival, http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010916-2.html, [22.12.2014].
Ibidem; wszystkie tłumaczenia z języka angielskiego własne.
A. Cockburn, The Tenth Crusade [on-line:] http://www.counterpunch.org/2002/09/07/the-tenthcrusade/ [21.12.2014].
Istnieje w historiografii problem liczby krucjat średniowiecznych, ponieważ część badaczy za krucjatę nie uznaje wyprawy cesarza Fryderyka II. Szerzej na ten temat – por. J. Hauziński, Fryderyk II
Hohenstauf. Cesarz rzymski, Poznań 2015, passim.
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w jego ujęciu to wojna cywilizacyjna, totalna. Jego metafora siłę czerpie z tego, że
zarysowana jest wyraźna opozycja między kręgiem judeochrześcijańskim na zachodzie a kręgiem muzułmańskim na wschodzie, który powszechnie postrzegany jest za
miejsce rodzące radykalnych islamistów i przyszłych terrorystów. Jednocześnie dla
Cockburna krucjata jest także niejako synonimem wojen skazanych na niepowodzenie – autor przywołuje dramatyczny moment z dziewiątej (jak ją określa) krucjaty,
czyli śmierć Ludwika IX w Tunisie i jego świadomość niezrealizowania planów (zdobycia Jerozolimy). Paralelnie poprzez nawiązanie do tak rozumianego mitu krucjat
przestrzega swoich odbiorców przed wojną, która najprawdopodobniej zakończy się
w sposób niekorzystny dla cywilizacji zachodniej.
Drugi z dziennikarzy, James Pinkerton, w swoim artykule z 2003 roku Century
In, Century Out - It’s Crusade Time również operuje terminem „krucjata”22. Ściśle
biorąc, odwołuje się do mitu – jego rozumienie pojęcia także mija się z rzeczywistością. Już na wstępie Pinkerton sugeruje, że nienawiść pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami trwa już od czternastu stuleci i przez cały ten okres toczone są krucjaty.
Co więcej, amerykańską kampanię na Bliskim Wschodzie bezceremonialnie nazywa
„obecną krucjatą”.
Cały termin „krucjata” w artykule Pinkertona można określić jako jedną wielką
metaforę, kreującą mit na polityczny użytek. Celem Pinkertona jest tak ukształtować obraz krucjaty, aby osiągnąć wrażenie, że i dzisiejsze wojny nimi są, co miałoby
tym samym zaprzeczyć konceptowi „końca historii”. Generalizując problem genezy
krucjat, Pinkerton wykazuje się niezrozumieniem średniowiecznej geopolityki i popełnia anachronizm, oceniając tamtejsze realia przez pryzmat dzisiejszego podziału
świata na państwa i strefy wpływów.
Dla Pinkertona istotne jest też takie zaprezentowanie Ameryki, które przystawałoby jednocześnie do jego koncepcji sprawiedliwego państwa prowadzącego wojnę
obronną. Pisze wobec tego następująco:
Zachód nie jest już „chrześcijańskim uniwersum”, lecz my, pierwsi kuzyni Europejczyków, utrzymujemy starą wiarę i wnosimy nowy rodzaj ideałów, takich jak demokracja
i prawa człowieka. Lecz duch krzyżowca wciąż istnieje; wciąż polega na szerzeniu cywilizacji i zbawienia wśród zacofanych ludów. Jak ponownie narodzony George W. Bush
powiada: „Chodzi tu o walkę dobra ze Złem”23.

Jest to wyraźna próba wytworzenia paraleli pomiędzy ideałami średniowiecznych
krzyżowców a dzisiejszych Amerykanów, których określa dalej jako spadkobierców
Europejczyków. Ujmuje chrześcijaństwo jako stronę dobrą, prawą, idealistyczną,
jako Europejczyków. Dziś grupa ta została zastąpiona przez równie dobrą, kierującą
się prawami człowieka i zasadami demokracji, czyli Amerykę. Jednaki jest „duch
krzyżowców” – ta metafora podkreśla zarysowany mit trwałości krucjaty i jej prawo22
23

J. Pinkerton, Century In, Century Out – It's Crusade Time [on-line:] http://newamerica.net/node/6322
[20.12.2014].
Ibidem.
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mocności. W opozycji do Ameryki stoją państwa muzułmańskie, które przez czternaście stuleci już cechują się nieprawością, chciwością, niewrażliwością na prawa
człowieka, zacofaniem i ignorancją24. Za pomocą takich zgrabnych, prozachodnich
metafor dziennikarz skutecznie kształtuje mit krucjat jako wojny światów, świętej
wojny, która trwa od wielu stuleci i będzie nadal trwać, póki na Zachodzie znajdzie
się społeczność żyjąca według „dobrych ideałów”. Odbiorcy tekstu, wplątani w szereg uogólnień i metafor stosowanych przez Pinkertona, mogą odnieść wrażenie, że
krucjaty trwały i trwać będą, oraz że obecny spadkobierca tradycji krucjatowych –
Ameryka – podejmuje słuszne decyzje.
Temat krucjat w publikacjach dziennikarskich pojawił się niedawno ponownie, tym
razem w kontekście zagrożenia, jakie stanowi Państwo Islamskie. Problem jest tu
już innego rodzaju, ponieważ uzbrojona armia ISIS, jak wiadomo, dokonuje spustoszeń i zbrodni przede wszystkim na tle wyznaniowym. Można nawet pokusić
się o stwierdzenie, że opisywane przez Wilhelma z Tyru niegodziwości wyrządzane
w X i XI wieku chrześcijanom na Wschodzie przez Seldżuków25 stały się obecnie
udziałem chrześcijan zamieszkujących tereny, nad którymi panowanie rozciągnęło
ISIS. W takim wypadku nieco bardziej trafne jest zastosowanie terminu „krucjata”
na określenie ewentualnego odzewu Zachodu, choć i w tym wypadku nie uniknięto
paru uproszczeń na potrzeby metaforyzacji.
Według redakcji portalu Defend Christians26 wschodni chrześcijanie powinni
uzyskać czynną pomoc w opieraniu się i walce z wojującym islamem, uosobionym
w prowadzącym zbrodniczą działalność Państwie Islamskim. Metafora krucjaty
tutaj użyta jest wykształcona odmiennie niż w powyżej przywołanych artykułach.
Zdaniem autora wpisu mianem „współczesnej krucjaty” (modern crusade) określają opór i sprzeciw chrześcijan wobec ucisku sami muzułmanie. Według publicysty
to dżihadżyści stosują dziś mit krucjat, aby przedstawić samych siebie jako ofiary
zachodniej – chrześcijańskiej – agresji. Termin krucjata znów jest tu metaforą określającą tym razem zbrojną agresję chrześcijan przeciw islamowi na terenie Bliskiego
Wschodu, jednak jej nacechowanie jest tu o wiele bardziej przewrotne i negatywne
niż w artykułach tematycznie poruszających problem ataków Al-Kaidy. Mit krucjat
jest tu przez autorów krytykowany jako zabieg propagandowy Państwa Islamskiego.

24

25

26

Pisze on bowiem ewidentnie pod tezę: „Skąd ten europejski ruch neo-krucjatowy? Oni pragnęli
bogactw i zasobów, oczywiście, ale mieli też inne przyczyny, idealizm i zwyczajny pragmatyzm. Misjonarze przynosili nie tylko Dobrą Nowinę, ale także edukację i medycynę. Niestety, Arabowie nie
cenili racjonalnych korzyści, zatem Europejczycy zostali wyparci, nie zdoławszy wypełnić swoich
zamierzeń.” – ibidem.
Por. rozdział siódmy i ósmy oraz dziesiąty księgi pierwszej kroniki Wilhelma z Tyru: Historia rerum
in partibus transmarinis gestarum [...] edita a Venerabili Willermo Tyrensi Archiepiscopo [w:] Recueil
des Historiens des Croisades. Historiens Occidentaux, t. I, Paris 1844.
Are Christians Calling for a Modern Day Crusades? [on-line:] http://defendchristians.org/commentary/are-christians-calling-for-a-modern-day-crusades/ [21.12.2014].
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Oznaczać ma, według ISIS, walkę zaborczą, nieprowokowany atak na ofiary, na jakie
starają się wyglądać muzułmanie dopuszczający się gwałtów i spustoszeń:
Według muzułmańskiej logiki jeśli zjawiamy się tam i ratujemy chrześcijan przed brutalnością, jesteśmy nowoczesnymi krzyżowcami. To typowe zachowanie muzułmanów.
Prowokują przemoc, a kiedy my odpowiadamy, a oni przegrywają, udają ofiary27.

Zastosowanie mitu krucjaty pojawiło się w artykule Christophera Dickeya Pope
Francis, ISIS, and the Last Crusade28. Znalazły się tu odwołania do najistotniejszych
z punktu widzenia purystów historycznych elementów składających się na genezę średniowiecznych krucjat – jest bowiem obecne wspomnienie o samej głowie Kościoła
katolickiego, sytuacja chrześcijan wschodnich dziś przypominać ma średniowieczną
i takie same są apele do zachodnich chrześcijan o pomoc wschodnim Kościołom; zachowanie muzułmanów jest zaś wyraźnie oznaczone negatywnie, jako nieuzasadniona agresja. Przywołujący słowa papieża Franciszka redaktor podkreśla, że zatrzymanie
agresora jest uzasadnione – tworzy więc podwaliny pod orzeczenie, że jeśli dojdzie
do wojny, będzie to wojna obronna i sprawiedliwa. Stąd już tylko zaledwie krok do
stwierdzenia, że walka z Państwem Islamskim będzie kolejną krucjatą.
To jednak nie następuje, ponieważ autor artykułu również dystansuje się od
tego rodzaju wniosków. Uważa on, że pojęciem krucjaty operuje za to kalif Ibrahim, prowokujący „krucjatę XXI wieku”. Ponownie więc mamy tu do czynienia
z mitem wykutym z metafory o negatywnym zabarwieniu semantycznym – czyli
związanym z walką silniejszego przeciwko słabszemu, agresją wobec ofiary, „wojną
religijną wzniecającą uwsteczniające instynkty rodem z wieków średnich”29. Takie zastosowanie terminu „krucjata” ma służyć przede wszystkim wzmocnieniu przeświadczenia o przewrotnym dyskursie muzułmańskim, zdolnym do wykorzystywania
i przekształcania obrazu przeszłości do swoich celów. Poprzez takie działanie autorzy
artykułów przyczyniają się jednak do utrwalania mitu krucjat, ponieważ nie starają
się merytorycznie weryfikować, czym były one w rzeczywistości.
Historia krucjat stała się wyraźną inspiracją dla Państwa Islamskiego, co widoczne
jest w ponawianych artykułach zachodnich dziennikarzy, donoszących o tym, w jaki
sposób swój dyskurs kształtują ważni członkowie tej radykalnej i niebezpiecznej organizacji. W artykułach z września i października 2014 roku, publikowanych na portalach The Guardian, Christian Today oraz The Washington Post, czytamy, że Państwo
Islamskie stosuje wciąż tę samą retorykę. Zachód i kraje przeciwne terrorowi, jaki
ISIS stosuje, są zbiorczo określane metaforą „krzyżowcy”. Cała zaś działalność przeciwko ISIS, która notabene jak dotąd właściwie nie jest ani zorganizowana, ani masowa, nosi miano „krucjaty”. Analiza artykułu z The Guardian zatytułowanego We
27
28
29

Ibidem.
Ch. Dickey, Pope Francis, ISIS, and the Last Crusade [on-line:] http://www.thedailybeast.com/articles/2014/08/18/pope-francis-isis-and-the-last-crusade.html [21.12.2014].
Ibidem.
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must beware – Isis wants the west to conduct a crusade30 informuje o dwóch kwestiach:
pierwsza to to, że to właśnie Państwo Islamskie pragnie krucjaty, druga natomiast
– że krucjata jako taka jest zjawiskiem, którego żaden z zachodnich polityków nie
pragnie prowadzić. Krucjata staje się tu odzwierciedleniem nieprawości, do której
niegdyś uciekli się Europejczycy, teraz jednak nie zamierzają do niej powrócić:
Jeśli oni mogą prowokować zachód do czegoś, co zwą krucjatą, mogą liczyć na rosnące
poparcie ze strony marginalizowanych muzułmanów tak na Bliskim Wschodzie, jak
i w krajach takich jak Wielka Brytania czy Francja31.

Podobna jest wymowa publikacji Ishaana Tharoora Nevermind what Obama says:
The Islamic State claims it’s facing a crusade32:
W swoim ostatnim przemówieniu[...] prezydent Obama usilnie podkreślał, że jego kraj
nie wkracza w żadną wojnę religijną. „[Państwo Islamskie] nie jest »islamskie«. Żadna
religia nie nakazuje zabijania niewinnych, a zdecydowana większość ofiar [ISIS] to właśnie muzułmanie”, powiedział, dowodząc, że agresywne działania militarne Amerykanów nie powinny być rozumiane jako ataki na wszystkich muzułmanów33.

W tym momencie można pozwolić sobie na refleksję, że Państwu Islamskiemu
powiodła się z pewnością jedna rzecz – w zachodnich mediach zatriumfował mit
krucjat jako wojen, których chrześcijanie i Rzym powinni się wstydzić. Dowodem na
to niech będzie przykładowy artykuł noszący tytuł The Fifth Crusade? – Pope Francis
Calls For Armed Christian Crusades Against Islam…34 o dość prowokacyjnej wymowie. Autor artykułu dowodzi, że papież Franciszek, odnosząc się do bestialstwa żołnierzy ISIS, zaapelował o „piątą współczesną krucjatę” (5 of the modern crusades).
W artykule tym czytamy:
W niedzielę papież Franciszek powiedział, że to „przerażające i nieprawdopodobne”,
co dzieje się w Iraku. Państwo Islamskie nazwał wojującymi terrorystami i powiedział,
że jest zapotrzebowanie na „profesjonalną, dobrze wyposażoną armię”. „Sytuacja ze złej
wkrótce zmieni się na gorszą”, ostrzegał papież35.

30
31
32

33
34

35

O. Miles, We must beware - Isis wants the west to conduct a crusade [on-line:] http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/26/west-isis-crusade-britain-iraq-syria [21.12.2014].
Ibidem.
I. Tharoor, Nevermind what Obama says: The Islamic State claims it’s facing a crusade [on-line:]
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/09/16/nevermind-what-obamasays-the-islamic-state-claims-its-facing-a-crusade/ [21.12.2014].
Ibidem.
The Fifth Crusade? – Pope Francis Calls For Armed Christian Crusades Against Islam... [on-line:]
http://theconservativetreehouse.com/2014/08/11/the-fifth-crusade-pope-francis-calls-for-armedchristian-crusades-against-islam/ [21.12.2014].
Ibidem.
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Głębsza analiza, o którą pokusił się Peter Weber z portalu The Week36, już na
wstępie tłumaczy, jak działa retoryka krucjaty i kto ją wykorzystuje. Weber pisze bowiem, iż nie wolno ulec retoryce ISIS, które pragnie, aby Zachód zaczął postrzegać
walki przeciw islamistom jako krucjatę. Jednakże, niezależne od tego, kto operuje
pojęciem krucjaty – czy ISIS, czy istotnie papież Franciszek – niezmienne pozostaje
jedno: otóż mit krucjaty pozostaje negatywnie nacechowany w oczach zarówno Zachodu, jak i Wschodu.
Co jednak metafora krucjaty, z której z takim upodobaniem korzysta ISIS, zapewnia? Kreuje mity – przede wszystkim wspólnego wroga, co jednoczy wysiłki obywateli i to, co w państwie podzielone, aby skutecznie się temu wrogowi przeciwstawić. Po drugie mit oblężonego, zaatakowanego obozu pozostającego w defensywie.
Wszystkie akcje terrorystyczne zapowiadane przez Państwo Islamskie są odwetem,
formą obrony przeciwko agresji Zachodu. Nawiązanie do krucjat i przekształcenie
ich w mit niegodziwego ataku sprawia, że pośród muzułmanów narastać może chęć
odpłaty za krzywdy przodków. Ostatecznie zatem wykuty zostaje mit krucjaty jako
gehenny dla muzułmanów, wojny niesprawiedliwej i nieprowokowanej, zaborczej
i odwiecznie trwającej, przeciw której nareszcie należy wystąpić.
A co w takim razie powoduje tak ukształtowany mit krucjat przywoływany w odbiorcach artykułów zachodnich dziennikarzy? Przede wszystkim wrażenie, że krucjaty są krzywdą zawinioną muzułmanom w średniowieczu, błędem przeszłości, który obecnie stanowi dla Państwa Islamskiego pretekst do zbrodni wyrządzonych na
chrześcijańskich społecznościach, choć zarówno o jednych, jak i o drugich nie sposób
mówić jako o spadkobiercach średniowiecznych społeczeństw. Mit krucjat w dyskursie terrorystów wyewoluował również w kierunku utożsamienia średniowiecznych Franków z dzisiejszym społeczeństwem Ameryki, narzucając temu ostatniemu
rolę dziedzica krzyżowców – i ich poczynań przesianych przez współczesne oceny
XI–XIII wieku.
Mit krucjat działa w dzisiejszych publikacjach zachodnich jak klasyczny mit kulturowy i polityczny. Precyzuje ideę grupy, w tym wypadku albo społeczeństwa amerykańskiego albo Państwa Islamskiego, wyraża tej grupy wspólne cele i metody postępowania, ponad wszystko zaś, jako że tworzy subiektywne poczucie prawdziwości,
upraszcza zjawisko historyczne, do którego się odwołuje, na potrzeby grupy, której
ma służyć.
We wszystkich przeanalizowanych tekstach metafora jest zastosowana w prosty
sposób. Najczęściej termin „krucjata” działa jak synonim wojny świętej w przypadku
tekstów z 2001‒2003 roku lub wojny zaborczej w przypadku tekstów z 2014 roku.
W każdym też przypadku autorzy tekstów pragną odwoływać się do tego samego,
pamiętanego ze średniowiecza zjawiska, uwypuklając akurat te jego cechy charakterystyczne, które najbardziej przystają do stosowanego dyskursu.
36

P. Weber, Let's not turn the fight against ISIS into a holy war [on-line:] http://theweek.com/article/
index/266896/lets-not-turn-the-fight-against-isis-into-a-holy-war [21.12.2014].
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Mit krucjat z pewnością wyewoluował, co można stwierdzić po tej krótkiej nawet
analizie tekstów pochodzących z tego roku oraz sprzed ponad dziesięciu lat. O ile administracja George’a W. Busha i dziennikarze amerykańscy wojnę z Irakiem śmiało
ubierali w płaszcz krzyżowy, szafując mitem krucjat, których spadkobiercami zostali
Amerykanie, to już obecnie dyskurs taki jest wyparty i traktowany bardzo ostrożnie.
Mit krucjat zaczął służyć nie Amerykanom, ale terrorystom, a media zachodnie starają się stworzyć ideę, jakoby islam próbował chrześcijanom ów mit narzucić. Można
także z łatwością stwierdzić, że niestety sprawdziły się przewidywania historyków
i politologów ostrzegających przed dziesięciu laty otoczenie Busha przed nawiązywaniem do krucjat. Mit krucjat spaja bowiem ISIS, dodaje genezę i celowość do dzisiejszej walki, negatywnie waloryzuje przeciwników zbiorowości – słowem: uzasadnia
politykę Państwa Islamskiego wobec chrześcijan, przynajmniej w oczach członków
tego pierwszego.
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Summary
Deus lo volt? The myth of crusades
as an element of the political discourse
in the press of the last two decades
The article entitled Deus lo volt? The myth of the crusades as an element of the political discourse in the press of the last two decades is dedicated to the issue of modern
functioning of the crusades in English speaking media discourse. The aim of the
article is to indicate how the myth of crusades is formed, how it differs from the real
medieval crusades against infidels, and what is the result of its implementation in the
journalistic articles that describe the modern wars in the Middle East waged by the
United States of America.
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