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Słowo wstępne

Każda fala faszyzmu jest świadectwem upadku rewolucji. – Walter Benjamin

Przez wiele powojennych lat żyliśmy w przekonaniu, że doświadczenie
II wojny światowej oraz Zagłady skutecznie wyleczyło świat z zagrożenia faszyzmem. Niestety, ostatnie lata przyniosły nie tylko w Polsce, ale także innych krajach europejskich wzrost nastrojów rasistowskich, antysemickich,
antydemokratycznych. W przestrzeni publicznej formułowane są wypowiedzi jawnie gloryfikujące faszyzm i systemy totalitarne. Musi to budzić głęboki niepokój nas, jako obywateli demokratycznego państwa, ale także nas jako
Polaków, narodu tak boleśnie dotkniętego przez ideologię faszystowską.
Jednym z fundamentalnych sposobów walki z odradzającym się faszyzmem jest edukacja. Edukacja koncentrująca się na przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu w środowisku szkolnym, wzmacniająca wychowawczą
funkcję szkoły, oparta na rzetelnej wiedzy o systemach ochrony praw człowieka oraz mechanizmach demokratycznego państwa prawa.
Miasto stołeczne Warszawa podejmuje bardzo wiele działań na rzecz
wzmacniania procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego, między innymi poprzez szeroką ofertę szkoleniową skierowaną do warszawskich nauczycieli, a przygotowaną i realizowaną przez samorządową placówkę
doskonalenia nauczycieli – Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. To w tym właśnie miejscu zrealizowane zostały trzy
edycje szkolenia „Jak uczyć o faszyzmie?”, a ich efektem jest, między innymi,
niniejsza publikacja. Mam nadzieję, że będzie ona początkiem wartościowej
serii pt. „Szkoła – Idee – Praktyka”, ważnego, wspólnego głosu środowiska
akademickiego i nauczycieli praktyków na temat wyzwań stojących przed
współczesną, polską szkołą i polskim społeczeństwem.
Rafał Trzaskowski
Prezydent Miasta
Stołecznego Warszawy

Wstęp

Powstaniu tej książki przyświecała idea łączenia światów nadmiernie od
siebie oddalonych. Konieczne jest, naszym zdaniem, stałe wzmacnianie
skomplikowanego i wrażliwego organizmu edukacji humanistycznej przez
swobodny przepływ idei, wiedzy i doświadczeń między środowiskami.
Seria wydawnicza, której, jak mamy nadzieję, nasza publikacja jest początkiem, nosi nazwę Szkoła, idee, praktyka. Dzięki Warszawskiemu Centrum
Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) udało się bowiem,
w jakiejś mierze, urzeczywistnić tę holistyczno-organiczną wizję humanistyki. Zaczynem stała się międzynarodowa konferencja naukowa Uczyć o ludobójstwie, zorganizowana w 2017 roku przez Muzeum Historii Żydów Polskich
Polin i WCIES. Wtedy właśnie, jako nauczycielki z LXI Liceum Ogólnokształcącego im. Janiny Zawadowskiej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
Nr 1 „SOS”, zaproponowałyśmy Warszawskiemu Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przygotowanie projektu niniejszej publikacji.
Mamy nadzieję, że udało się stworzyć przestrzeń namysłu nad ważkimi
problemami polskiej szkoły, instytucjonalnym i aksjologicznym kryzysem
humanistyki, a także nad zagrożeniami, jakie niesie ze sobą populistyczny
nacjonalizm, szerzący postawy szeroko rozumiane jako faszystowskie. Tytułowy cytat z wiersza Tadeusza Borowskiego opatrzyłyśmy znakiem zapytania
i traktujemy jako wyzwanie dla nas, dorosłych.

Zawartość publikacji jest zróżnicowana. Obok tekstów akademickich, można tu znaleźć rozważania eseistyczne, również z dziedziny pedagogiki i nauk
społecznych, teksty o kulturze, rozmowy czy fragmenty na poły osobiste. Nie
było naszym celem przedstawienie stanowiska współczesnej polskiej szkoły
wobec skrajnych idei i postaw, bo takie jednolite stanowisko po prostu nie
istnieje, podobnie jak nie istnieje jednolity podmiot o nazwie współczesna
polska szkoła. Zależy nam po prostu, aby z książki skorzystali przede wszystkim nauczyciele i nauczycielki, czerpiąc z niej wiedzę, inspirację do pracy
i wsparcie dla własnych postaw etycznych i intelektualnych. Chciałybyśmy
też, aby dzięki tej książce uczniowie i uczennice przekonali się o wyższości
wiedzy nad niewiedzą. Wreszcie, aby uczeni i uczone zyskali pewność, że to,
co robią w dziedzinie historii, filozofii, literatury i nauk politycznych, a także
ścisłych badań nad Zagładą Żydów, jest niezbędne dla wolności i bezpieczeństwa dorastających pokoleń.
Szczególne podziękowania należą się dyrektorowi WCIES, Arkadiuszowi
Walczakowi, za zaufanie i cierpliwość.
Wreszcie, wyrazy ogromnej wdzięczności kierujemy do młodych ludzi, których uczymy.
Magdalena Gawin
Kazimiera Szczuka
Katarzyna Radecka-Mikulicz

Magdalena Gawin

Solidarność wobec
zagrożenia faszyzmem

Solidarność jest ideą o w gruncie rzeczy niejasnym znaczeniu, za to wywołującą silne emocje i takież skojarzenia historyczne, szczególnie w Polsce. Wykorzystując tę okoliczność postanowiliśmy zaproponować pewien sposób
myślenia, który wydobędzie możliwość wytworzenia czy też współtworzenia
znaczenia idei i praktyki solidarności. Wszystko po to, aby spojrzeć na możliwości zapobiegania faszyzmowi przez pryzmat działania i oporu zbiorowego,
ludzkiej wielości. Jest to istotne o tyle, że faszyzm przybiera w punkcie wyjścia formę ruchu społecznego, dążącego do opanowania aparatu władzy. Z tej
perspektywy opór indywidualny, choć niezwykle istotny, nie stanowi społecznej przeciwwagi dla ruchów faszyzujących. Zorganizowanie się przynajmniej
części społeczeństwa i aktywne przeciwstawienie tendencjom faszystowskim
daje większe szanse na sukces. Być może solidarność jest ideą odpowiednią
do tego zadania.
Przede wszystkim zastanówmy się przez moment, co faszyzm czyni w odniesieniu do ludzkiej wielości. Wskazać można na kilka, szczególnie brutalnych i destrukcyjnych sposobów jego przejawiania się. Po pierwsze, jest
to ruch nakierowany na wyzysk – zdominowanie ekonomiczne osiągane poprzez np. pracę niewolniczą i skrajnie wyniszczającą. Faszyzm w teorii i praktyce chce niejako wyssać moce i siły z rozmaitych grup aż do ich
wyniszczenia. Po drugie, wprowadza on podziały w obrębie społeczeństw
i ludzkości, uzasadniające praktyki wyzysku oraz niekiedy wprowadzające
w życie pragnienia eksterminacji. Jednym z głównych historycznych narzędzi służących uzasadnianiu owych podziałów był rasizm. Czy istnieją lub
czy mogłyby w przyszłości pojawić się nowe konceptualne narzędzia, dzięki którym można by próbować uzasadnić istnienie jakościowych różnic pomiędzy ludźmi? Nie jest to wykluczone, a wręcz można pokazać przejawy
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tego typu tendencji wykorzystujące np. różnice religijne1 . Niemniej współcześnie wciąż jednym z głównych narzędzi w tym zakresie jest szeroko rozumiany rasizm. Po trzecie wreszcie, faszyzmowi towarzyszy pewien stosunek
do płci, w szczególności do kobiet. Wykazuje to szereg badań nad tekstami oraz praktykami faszystów 2 . Przyczyny tego nie są do końca rozpoznane. Czy chodzi tu o to, że stawką jest zawładnięcie sferą reprodukcji tak, aby
wyzyskać moce reprodukcyjne jednych kobiet oraz wykluczyć z tego procesu innych? Czy też problem wynika z tego, że faszyzm karmi się i wyrasta ze
społeczeństw patriarchalnych, przejmuje i wzmacnia ten sposób działania?
A może zastane struktury społeczne wytwarzają podmioty o określonych cechach, które przybrać mogą w formie faszystowskiej tak skrajne przejawy?
Niezależnie od tych i innych możliwości z pewnością powiedzieć można,
że faszyzm karmi się rozmaitymi podziałami, w tym ekonomicznymi, społecznymi, religijnymi, rasowymi, płciowymi, narodowymi, religijnymi itd.
Podejmując problem solidarności jako ruchu, który mógłby stanowić źródło oporu przeciw tendencjom faszyzującym, zastanawiamy się, czy możliwe
jest budowanie ruchów albo postaw społecznych nakierowanych na aktywny
sprzeciw wobec wyzysku ekonomicznego, rasizmu, dyskryminacji ze względu
na tożsamość płciową i seksualną, wobec różnych postaci seksizmu?
Odpowiadając na tak zarysowany problem, najpierw zastanówmy się
nad ideą solidarności. Powstała ona (albo została odkryta, w zależności od
przyjmowanych założeń) stosunkowo późno i sięga dziewiętnastowiecznej Francji, pomimo iż źródłosłów odsyła do łacińskiego słowa solidum
(pl.: stały, solidny). U progu nowoczesności oznaczała dążenie do wolności, równości i jedności wobec ogromnych podziałów społecznych. Zaczęto
je uznawać za problem w związku ze zniesieniem społeczeństwa stanowego, w którym prawa oparte były na przywilejach, zdecydowana większość
mieszkańców pozbawiona była jakichkolwiek wpływów politycznych oraz
dostępu do edukacji i dorobku kulturowego, a społeczeństwo przeniknięte było głębokimi nierównościami ekonomicznymi. Rewolucyjna Francja,
odkrywając lud francuski i włączając go do nowo tworzącej się wspólnoty
politycznej, postawiła przed sobą cel, jakim było nie tylko wprowadzenie
zasady równości wobec prawa, ale także wyrównanie, przynajmniej częściowo, różnic przenikających społeczeństwo. W efekcie braterstwo, a później solidarność, były związane z dążeniem do wyrównania nierówności,
w szczególności w odniesieniu do niższych warstw społecznych.

1

Zob. Monika Bobako, Islamofobia jako technologia władzy. Studia z antropologii politycznej, Warszawa 2017.

2

Zob. Klaus Theweleit, Męskie fantazje, przeł. M. Herer, Warszawa 2016.
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Hanna Arendt poddała krytyce rewolucję francuską m.in. ze względu na litość względem mas, która w jej przekonaniu była powodem terroru i upadku
rewolucji3. Postawiłabym jednak inną tezę. Rewolucja była przede wszystkim
doświadczeniem ogromnej mocy, która niczym walec zniszczyła dotychczasowy porządek, zarazem uchwalając Deklarację Praw Człowieka i Obywatela,
znosząc niewolnictwo i próbując zbudować system powszechnej, bezpłatnej
edukacji4 . Była zatem doświadczeniem siły solidarnego, wspólnego działania,
znoszącego podziały i ustanawiającego swoistą jedność. Podobne doświadczenie mocy wynikającej ze współdziałania związane było z ruchem Solidarności w Polsce. W obu zresztą przypadkach ruchom tym towarzyszyło
napięcie pomiędzy stanem jedności, mocy i uniesienia, a koniecznością podejmowania wspólnych decyzji, które miały charakter polityczny. Praktyka
polityczna, przynajmniej z perspektywy historycznej, preferuje formy reprezentacji, które z kolei burzą jedność wprowadzając podział na reprezentowanych i reprezentujących5. Stan znoszącej podziały jedności trudno utrzymać
w dłuższym czasie, choć być może nie jest to niemożliwe6.
Niemniej nie dziwi fakt, że idea solidarności przeniknęła do ruchu proletariackiego. W XIX wieku, jakkolwiek nieoparta na klarownych określeniach,
zawierała ogromny ładunek emocjonalny i intelektualny, porównywalny do
sposobu, w jaki działa mit7. Stanowiła obietnicę emancypacji najsłabszych
i marginalizowanych, połączoną z ideą wspólnej walki i mocy, którą ona wytwarza. To zresztą, jak sądzę, wywoływało tak silny niepokój względem tego
ruchu. Rewolucja francuska zniosła porządek stanowy i dzięki niej ustanowiono republikę, zarazem jednak towarzyszyło jej doświadczenie zniesienia
zastanych struktur, wpływów i własności, podważenie autorytetu oraz rewolucyjny terror. Komunie Paryskiej, co prawda, doświadczenie terroru nie towarzyszyło, ale zagrożenie utraty wpływów i własności z pewnością.

3

Hannah Arendt, O rewolucji, przeł. M. Godyń, Kraków 1991.

4

Jan Baszkiewicz, Nowy człowiek, nawy naród, nowy świat: mitologia i rzeczywistość rewolucji francuskiej, Warszawa 1993.

5

Taką tezę tłumaczącą klęskę Solidarności przedstawił David Ost, zob. tenże, Klęska „Solidarności”. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2007.

6

Po pierwsze dlatego, że aktywność polityczna pochłania dużo czasu, co koliduje z wymaganiami stawianymi przez pracę. Drugi argument ma charakter indukcyjny: znane przykłady pokazują, że ruchy solidarnościowe i równościowe kończyły się pewnymi formami reprezentacji.
Czy powodem był fakt, że ludzie dążą do reprodukowania tego, co znają, a znają hierarchię
i reprezentację, czy wynika to ze zbyt dużej liczby członków wspólnoty, czy też z innych jeszcze powodów, jest kwestią problematyczną i otwartą. W kwestii problemu zob. David Harvey,
Bunt miast. Prawo do miasta i rewolucja miejska, Bęc Zmiana, Warszawa 2012.

7

Zob. Jan Baszkiewicz, Nowy człowiek…, dz. cyt.

14

15

Solidarność wobec zagrożenia faszyzmem

Niezwykle interesujące w tym kontekście są prace polskiego socjalistycznego myśliciela, Edwarda Abramowskiego. Solidarność u niego przybiera postać wyraźnie etyczną, wyrażającą odmienną wizję porządku społecznego,
opartego na współpracy, dzięki której można by znieść zarazem państwo i kapitalizm. Jednocześnie ten rewolucyjny w zamyśle projekt nie zawiera w sobie
idei rewolucji dokonywanej za pomocą działań wojennych. Pragnął on pokojowego przeobrażenia porządku społeczno-politycznego poprzez zakładanie spółdzielni i kooperatyw. Uważał przy tym, że podstawą zmian powinna
być rewolucja etyczna, której fundament stanowiłyby przyjaźń i solidarność8.
Abramowski zakładał, że relacje międzyludzkie oparte na współpracy, wzajemnej pomocy i trosce, a nie na wyzysku, nie tylko uczynią życie ludzkie pełniejszym i szczęśliwszym, ale ponadto umożliwią stworzenie skutecznego
systemu zaspokajania potrzeb materialnych członkom społeczeństwa.
Abramowski zakładał, że człowiek jest istotą społeczną, która bynajmniej
nie jest z istoty egoistyczna. Przeciwnie, to dzięki zdolności przekraczania
ram własnego interesu i działaniom podejmowanym wraz z innymi i dla innych, człowiek może być szczęśliwy.
Idee tego rodzaju nie są w historii myśli ludzkiej odosobnione i nie ograniczają się do nowoczesności czy teoretyków socjalizmu. Podam dwa przykłady
koncepcji, w których odnaleźć można ideę, że w człowieku może tkwić potrzeba działania, a właściwie współdziałania na rzecz innych.
Pierwszy, może nieco zaskakujący, przykład dostarcza Platon, który wyróżnił w duszy trzy części, tj. część pożądliwą, gniewliwą i rozumną. Część
gniewliwa odpowiadała ludzkiej zdolności do działania na rzecz większej całości oraz respektowania reguł zbiorowości. Chociaż występuje ona u wszystkich ludzi, a nawet wszystkich istot żywych9, Platon zakładał, że dominuje
u mniejszości. Większość miała działać pod wpływem części pożądliwej, która oznacza działania nakierowane na spełnianie własnych, egoistycznych
potrzeb. W swojej koncepcji państwa idealnego10 Platon przedstawił wizję
wykorzystania tej zdolności u ludzi, u których dominuje ten system wartości, do pełnienia przez nich funkcji strażników polis. Warunkiem wytworzenia tej kasty było całościowe kształcenie, którego efektem mieliby być ludzie
nie tylko działający na rzecz całości, jaką było polis, ale ponadto przejawiający szczególne przywiązanie typu rodzinnego do grupy, której są częścią.

8

Zob. Cezary Rudnicki, An Ethics for Stateless Socialism: Introduction to Edward Abramowski’s Political Philosophy, Praktyka Polityczna, Nr 1(27)/2018.

9

Platon przyjmował koncepcję metempsychozy, czyli wędrówki dusz, zgodnie z którą dusze są
nieśmiertelne i mogą wcielać się w różne ciała istot żywych, niekoniecznie ludzkich.

10 Platon, Państwo, przeł. W. Witwicki, różne wydania.
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Trzy zatem istotne cechy można odnaleźć w koncepcji Platona odniesionej
do kasty strażników. Po pierwsze, gotowość do respektowania norm mających gwarantować siłę i stabilność polis. Po wtóre, relacje silne i afektywne
pomiędzy członkami tej grupy11 . Po trzecie wreszcie, zdolność ta mogła się
uaktywnić tylko dzięki pracy nad uwspólnianiem tej grupy, co miano osiągać
dzięki całościowemu jej kształtowaniu.
Drugi przykład zaczerpnę z prac współczesnej, liberalnej myślicielki, Marthy Nussbaum. W pracy Political Emotions zwraca ona uwagę na rolę, jaką
w polityce odgrywają emocje12. W jej przekonaniu wspólnota polityczna nie
mogłaby przetrwać z uwzględnieniem jedynie racjonalnej kalkulacji, zgodnie z którą żyjemy w państwach, gdyż w ten sposób możemy spełnić nasze
z gruntu egoistyczne potrzeby, chociażby dlatego, że w ramach tego rodzaju
perspektywy trudno uzasadnić solidarność międzypokoleniową, a więc troskę o przyszłe pokolenia. Nussbaum jest liberałką o tyle, że zakłada rozdzielenie sfer publicznej i prywatnej, gdzie ta druga jest przestrzenią kształtowania
życia emocjonalnego. Niemniej wyróżnia ona tzw. emocje polityczne, które są, w jej przekonaniu, istotne dla stabilności i dobrostanu państwa i jego
obywateli. Opierają się one na zdolności do przekraczania ram własnego egoizmu i podejmowania działań na rzecz innych i większego dobra, np. dobra
wspólnego oraz zdolności do współpracy z innymi. Do emocji tego rodzaju zalicza m.in. miłość, zdolność do współczucia, rozumienia i wybaczania,
ale także solidarności czy pewną formę patriotyzmu. Nussbaum ma przekonania kosmopolityczne, co oznacza, że emocje, które mogłyby skutkować zachowaniami o charakterze dyskryminacyjnym czy szowinistycznym, uważa
za destrukcyjne dla polityki, niemniej argumentuje, że pozytywne przywiązanie do społeczeństwa i kultury, do której się przynależy, jest istotne, choć
za równie ważną uważa zdolność do solidaryzowania się z innymi na poziomie globalnym. Podobnie jak czyni to Platon, wskazuje ona na kluczową rolę
edukacji w kształtowaniu postaw prospołecznych, związanych ze wskazanymi emocjami politycznymi.
Jakie wynikają z tego wnioski? Przede wszystkim solidarność zdaje się łączyć w sobie trzy elementy: zdolność do podejmowania działań na rzecz innych, dążenie do równości czy też emancypacji oraz współpracę, kooperację
z innymi. Czy można wyobrazić sobie pojedyncze solidaryzowanie się? Wydaje się, że w obrębie społeczeństw liberalnych występuje tego rodzaju zjawisko. Liberalizm opiera się na gwarancjach swobód indywidualnych, ale

11 Istotne jest to, że nie można je nazwać braterstwem, ponieważ uczestniczyły w nich na rów-

nych zasadach kobiety.

12 Zob. Martha Nussbaum, Political Emotions: Why Love Matters for Justice, Harvard 2015.
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też na myśleniu w kategoriach interesu własnego. Stąd w tym wypadku dochodzi, jak się zdaje, do zjawiska prywatyzowania solidarności. Pokazuje to
jednak, wraz z innymi przytoczonymi przykładami, że idea ta nie ma ściśle
określonego znaczenia, ale podlega zmianom ze względu na kontekst historyczny i społeczny oraz tych, którzy się na nią powołują. Na przykład można
mówić o solidarności w kontekście państwowym interpretując go w kategoriach republikańskich13, ale też w kontekście ruchów internacjonalistycznych,
a nawet globalnych. Niezwykle interesującą perspektywę interpretacyjną
przedstawił Jan Sowa w książce Inna rzeczpospolita jest możliwa, w której nie
tylko scharakteryzował Solidarność jako ruch o założeniach zgodnych z ideą
komunizmu, ale ponadto przedstawił wizję tak rozumianej solidarności
na poziomie nie tylko Polski, ale i całego świata14 . Solidarność jest możliwością, a nie koniecznością, która zarazem podlega kształtowaniu. Ma ona przy
tym charakter afirmatywny i pozytywny. W punkcie wyjścia nie jest walką
przeciwko komuś czy czemuś, jest działaniem na rzecz innych, choć jej elementem może być tego rodzaju walka czy jawnie okazywany sprzeciw.
Czy zatem możemy potraktować solidarność jako swoistą nić przewodnią, wokół której mógłby zostać zorganizowany opór względem tendencji faszystowskich? Wydaje się, że odpowiedź jest twierdząca, choć
różnice w sposobach pojmowania tej idei są zarazem możliwością, jak i niejakim utrudnieniem. Możemy bowiem poszerzać zakres solidarności tak,
aby zwalczała ona podziały i wykluczenia generowane przez faszyzm zarazem w odniesieniu do tych problemów trawiących współczesność, które mają
charakter globalny. Z drugiej jednak strony na tym gruncie mogą odtworzyć
się podziały i spory ideologiczne. Czy idea o tak silnym, afirmatywnym, jednoczącym i emancypującym potencjale oprze się tym wyzwaniom? Zdaje się,
że stawka zobowiązuje do podejmowania wysiłku pracy nad zarówno ideą,
jak i praktyką solidarności.

13 Zob. Elżbieta Ciszewska, Filozofia publiczna Solidarności. Solidarność 1980 – 1981 z perspektywy

republikańskiej tradycji politycznej, Warszawa 2010.

14 Jan Sowa, Inna Rzeczpospolita jest możliwa. Widma przeszłości, wizje przyszłości, Warszawa 2015.
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Kłamstwo krwi.
Transformacje legendy
mordu rytualnego

Legenda mordu rytualnego to wiara, że Żydzi mordują chrześcijańskie dzieci dla krwi. Należy ona do najmocniej utrwalonych w Europie antyżydowskich fantazmatów. Powstała w połowie XII wieku i przetrwała do II połowy
XX wieku. Przez 800 lat zbierała krwawe żniwo w postaci śmierci tysięcy niewinnych ludzi zamęczonych torturami, spalonych na stosie lub zamordowanych w pogromach będących wynikiem nienawiści tłumów. Wywoływała też
inne prześladowania, takie jak wypędzenia, konfiskaty majątków czy przymusowe konwersje.
Legenda mordu rytualnego może funkcjonować na trzech poziomach:
1. ogólnego przekonania, że Żydzi popełniają lub popełniali „mordy rytualne”; 2. podejrzenia, że konkretny przypadek śmierci dziecka jest skutkiem
„mordu rytualnego”; 3. kolektywnego prześladowania w postaci śledztw, procesów lub/i pogromów.
W Europie Zachodniej w średniowieczu, a potem w Polsce w epoce nowożytnej, legenda ta funkcjonowała na wszystkich trzech poziomach. Jej siła
była wtedy największa. W Europie Zachodniej reformacja, a w Polsce dopiero
oświecenie, zapoczątkowały proces dezintegracji legendy i zaprzestanie prześladowań, choć nie doprowadziło to do całkowitego jej obumarcia. Legenda
w endemicznym stanie, który dał jej czas na przystosowanie się do nowych
warunków zewnętrznych, przetrwała do ostatnich dekad XIX wieku, kiedy
znów wywołała liczne posądzenia i procesy w wielu krajach, od Węgier przez
Niemcy i Czechy aż po Rosję, nie doprowadzając już jednak do wielkich prześladowań. Na ziemiach polskich nie miała wówczas tak spektakularnych odsłon, jak proces w Tiszaeszlár na Węgrzech, proces Hilsnera w Czechach, czy
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sprawa Bejlisa w Rosji. Po kolejnym przeformowaniu uderzyła tutaj jednak
ze szczególną siłą, przyczyniając się do powojennych pogromów w Krakowie
w 1945 i Kielcach w 1946 roku.
Pierwsze znane posądzenie o mord rytualny miało miejsce w Anglii w mieście Norwich w 1144 roku. Znaleziono tam zwłoki 12-letniego chłopca Williama. Wkrótce powstała wersja, że został on ukrzyżowany przez Żydów
w Wielki Piątek, a jego męczeńska śmierć miała na celu sparodiowanie męki
Chrystusa. Jego grób w miejscowej katedrze stał się miejscem pielgrzymek,
a on sam zyskał status świętego męczennika. Podobne oskarżenia pojawiły
się następnie w innych miastach Anglii, a po 1170 roku również na kontynencie, we Francji, Hiszpanii, Niemczech i Czechach.
Europa Zachodnia znajdowała się w XII wieku w fazie rozkwitu wypraw
krzyżowych. Figura Żyda jako zabójcy Chrystusa i wroga chrześcijaństwa,
która kształtowała się przynajmniej od końca II wieku, stanowiła niewątpliwie podkład dla tego oskarżenia, a wyprawy krzyżowe zaktualizowały ten
stereotyp.
Wariant legendy ukształtowany w Anglii wiązał mord rytualny z Wielkanocą, kiedy Żydzi mieli krzyżować chrześcijańskie dziecko jako parodię ofiary Chrystusa. Nie zawierała ona jeszcze rytuału rzekomego pobierania krwi
ofiary. Ten element pojawił się po raz pierwszy w Niemczech w 1235 roku.
Oskarżono wówczas Żydów w Fuldzie, że zabili kilku chrześcijańskich chłopców i pobrali ich krew do woskowych pojemników. Krew miała być użyta do
żydowskich praktyk magicznych i leczniczych. Jednak magia żydowska miała ustaloną renomę na długo, zanim Żydzi zostali oskarżeni o mord rytualny, podobnie jak krew, której w wielu kulturach przypisywano właściwości
magiczne. Co więc się stało, że nagle zaczęto uważać, że bez chrześcijańskiej
krwi żydowska magia nie działa? Otóż chrześcijańska krew zaczęła symbolizować krew Chrystusa, powtórnie przelewaną.
Stało się to pod wpływem poruszenia wywołanego tajemnicą transsubstancjacji, ogłoszoną w 1215 roku na IV soborze laterańskim, który uznał, że chleb
i wino podczas konsekracji ulegają przeistoczeniu w ciało i krew Chrystusa.
Wyrosły z tego dogmatu kult eucharystii doprowadził z czasem do pojawienia się licznych cudów krwawiących hostii, a później oskarżeń Żydów o jej
profanację. W ikonografii tego typu oskarżeń na plan pierwszy wysuwa się
rytuał pobierania krwi, chociaż motyw krzyżowania nie znika.
Zestawienie średniowiecznych oskarżeń pokazuje, że wierzono
w najróżniejsze magiczne zastosowania krwi przez Żydów. Część należała do
uniwersalnego repertuaru magicznego, inne wiązały się ze specyficznie antyżydowskimi stereotypami. Chrześcijańska krew miała przedłużać Żydom
życie, usuwać „właściwy” im wszystkim odór, chronić kobiety przed nieszczęśliwymi porodami, leczyć niemowlęta z wrodzonej ślepoty i tamować krwawienie przy obrzezaniu. Żydzi mieli używać chrześcijańskiej krwi w celu
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wzbudzenia wzajemnej miłości i zatrzymania menstruacji u mężczyzn. Wierzono wreszcie, że żydowskie dzieci rodzą się z dwoma palcami przyrośniętymi do czoła, a użycie krwi miało powodować ich odczepienie bez uszczerbku
dla zdrowia.
Powoli kształtowało się przekonanie, że mordy rytualne dokonywane są nie
w związku z Wielkanocą, ale przed świętem Pesach, a krew dodawana jest do
macy pesachowej. Dotąd historycy nie znaleźli przekonywującego wyjaśnienia tego elementu legendy mordu rytualnego. Być może brakującego ogniwa
między wczesnymi oskarżeniami o wytaczanie krwi i dodawania jej do macy
należy szukać w oskarżeniach o profanację hostii, które zyskały popularność
w XIV wieku. Owe oskarżenia musiały opierać się na przekonaniu, że Żydzi
wierzą w chrześcijański dogmat o transsubstancjacji, tzn. że w hostii znajduje
się krew Chrystusa, a maca – będąca tak samo jak hostia niekwaszonym chlebem – nabiera mocy dopiero w wyniku konsekracji, polegającej na dodaniu
do niej chrześcijańskiej krwi.
O ile wczesne oskarżenia angielskie i francuskie wyrastały w dużej części
z chęci stworzenia nowego kultu męczennika i rzadko wywoływały prześladowania Żydów na dużą skalę, o tyle późniejsze niemieckie oskarżenia motywowane były przede wszystkim nienawiścią wobec Żydów i prowadziły do
okrutnych masakr i wypędzeń Żydów z wielu miast i regionów Niemiec.
Niewątpliwie najsłynniejszym średniowiecznym oskarżeniem była sprawa
Szymona z Trydentu tocząca się w latach 1475 – 1478. Tak jak późniejsze sprawy, damasceńska z 1840 roku i Bejlisa z lat 1911 – 1913, znalazła ona niebywały oddźwięk wśród współczesnych, obrosła w ogromną literaturę, stając się
symbolem stosunku do mordów rytualnych swoich czasów i niezwykle ważnym punktem odniesienia dla następnych pokoleń. Szymon został ogłoszony
błogosławionym w 1588 roku.
W tym samym czasie, kiedy Watykan rozpoczynał proces beatyfikacji Szymona, w Cesarstwie Niemieckim legenda mordu rytualnego powoli traciła
swoją wiarygodność. Reformacja podważyła psychologiczne i intelektualne
fundamenty dyskursu o mordzie rytualnym. Chociaż antyżydowska retoryka protestancka nie uwolniła się całkowicie od rojeń o żydowskich mordach
rytualnych, a sam Luter w O Żydach i ich kłamstwach (1543) przypisywał Żydom
ich popełnianie, reformacyjna krytyka magii i „przesądów” Kościoła rzymskiego, w tym zakwestionowanie dogmatu o transsubstancjacji i podważanie
mocy Eucharystii, podkopały wiarę w magiczne właściwości krwi. Traktowanie wielu dotychczasowych praktyk religijnych – takich jak kult świętych czy
pielgrzymki – jako manifestacji przesądów „papistów” doprowadziło do obumarcia kultów dzieci-męczenników.
Tendencja powrotu do „prawdziwej” wiary, między innymi poprzez odkrywanie dziedzictwa Starego Testamentu, zaowocowała szerszą wiedzą na temat żydowskich pism i rytuałów, które powoli przestawały być postrzegane
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jako tajemnicze, magiczne, niezrozumiałe. Nowa wrażliwość wobec dzieci
i rodzinnej harmonii, prezentowana w pismach humanistów i reformatorów,
nakazywała inne spojrzenie na przestępstwa wobec dzieci. Już nie tylko Żydzi mogli być potencjalnymi mordercami, ale także ci wszyscy, którzy pozostawali na marginesie moralnie zdrowej i materialnie stabilnej rodziny.
W połowie XVI wieku, kiedy w Europie Zachodniej procesy o mordy rytualne powoli wygasały, legenda zaczęła znajdować coraz liczniejszych wyznawców na terenie Rzeczypospolitej. Jej zasadnicza treść była znana
w Polsce wcześniej, skoro książę Bolesław Pobożny w przywileju wydanym
w 1264 roku dla Żydów wielkopolskich stanowił:
„Zgodnie z rozporządzeniami papieskimi, w imię naszego Ojca Świętego jak najsurowiej zabraniamy, aby w przyszłości poszczególni Żydzi mieszkający w naszym państwie byli obwiniani, że używają ludzkiej krwi, gdyż wedle nakazu Prawa, wszyscy
Żydzi winni wystrzegać się wszelakiej krwi”.

Pierwszy proces w Rzeczypospolitej miał miejsce w 1547 roku w Rawie
Mazowieckiej. Do końca XVIII wieku zanotowano łącznie blisko 100 oskarżeń i procesów. O ile początkowo procesy kończyły się uniewinnieniem
oskarżonych, z biegiem czasu skala procesów była coraz poważniejsza, rosła liczba oskarżonych i wyroków skazujących. Do takich należały procesy sandomierskie z przełomu XVII i XVIII wieku oraz proces żytomierski
z 1753 roku. Nie rozwinął się jednak w Polsce, mimo pewnych prób, żaden
kult dziecka-męczennika.
W klasycznej – przedoświeceniowej – legendzie dominujące znaczenie miał
motyw powtarzania męki Chrystusa, co wiązało się z rozpowszechnieniem
obrazu Żydów jako bogobójców. Chociaż sam akt mordu nie zawsze miał być
dokonywany przez ukrzyżowanie (jak głosiła angielska wersja legendy), ale
również przez wytoczenie krwi, uważano, że Żydzi zabijają niewinne dzieciątka chrześcijańskie z nienawiści do Chrystusa i chrześcijaństwa. Wierzono również, że Żydzi dokonują mordów rytualnych, ponieważ chrześcijańska
krew zdejmuje z nich piętno zabójców Chrystusa, zmywa grzech bogobójstwa. To przekleństwo miało wyrażać się miesiączkowaniem mężczyzn żydowskich, wydzielanym przez nich fetorem, świądem, przyrośnięciem
palców do czoła u niemowląt lub zaciśniętą pięścią, której po urodzeniu nie
mogą otworzyć. Wyszczególniane w legendzie przypadłości należały do powszechnie znanego arsenału diabolicznych cech Żydów jako wrogów już nie
tylko chrześcijan, ale i samego Boga. Niektórzy zwolennicy legendy podejrzewali Żydów o ukrytą wiarę w Jezusa Chrystusa, w związku z czym mieli oni
dokonywać obrzędu pomazania krwią oczu umierającego, aby doznał zbawienia. Taka logika przypisywała zatem Żydom wiarę w to, że krew niewinnych
dzieciątek chrześcijańskich ma moc oczyszczającą.
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Patrząc na legendę mordu rytualnego jako na zbiorową fantazję, która
funkcjonowała w różnych czasach, widać, jak bardzo była ona uzależniona
od powszechnych w danej epoce wyobrażeń o Żydach. Każda epoka w nieco inny sposób, z właściwą sobie logiką szukała uzasadnienia dla domniemanej zbrodni. Dobrym przykładem może być rozpowszechnienie w drugiej
połowie XVIII wieku i na początku XIX wieku posądzeń karczmarzy żydowskich o dokonywanie mordów rytualnych. W wielu głośnych sprawach z tego
okresu byli oni głównymi oskarżonymi, a samą zbrodnię sytuowano w karczmie, która coraz częściej była postrzegana jako miejsce rozpijania chłopów
i oszukaństwa, choć za tą krytyką kryła się nierzadko chęć uzyskania przez
przedstawicieli szlachty i duchowieństwa większych zysków z tego procederu.
Atmosfera, w której żydowski karczmarz stawał się przyczyną wszelkiego zła,
a jednocześnie stanowił najbardziej reprezentatywną postać Żyda polskiego,
prowadziła do coraz częstych oskarżeń o najcięższą zbrodnię.
Oświecenie, wraz z promocją racjonalizmu, krytyką fanatyzmu religijnego, obskurantyzmu i sarmackiego zacofania, przyniosło nowe podejście
do oskarżeń Żydów o mordy rytualne, które zaczęto traktować jako krwawy
przesąd chrześcijański. Stanisław August Poniatowski (a wraz z nim oświeceniowe elity w Polsce) podzielał przekonanie, że oskarżenia te wynikały
z chrześcijańskich przesądów, które przypisywały Żydom praktyki połączone
z rozlewem krwi dzieci chrześcijańskich. Twierdził, że „oświata dzisiejszego
wieku przekonała nas o niewinności tych ofiar uprzedzenia i przesądu”.
W drugiej połowie XVIII wieku pojawiły się również przeciwstawne impulsy pozwalające na dostosowanie legendy do nowego oświeceniowego paradygmatu myślenia. Dostarczyło ich między innymi wystąpienie Jakuba
Franka, który dowodził, że „Talmud uczy krwi chrześcijańskiej potrzebować
i który wierzy w Talmud, powinien jej żądać”. Oczywiście Talmud nie po raz
pierwszy zasiadł na ławie oskarżonych. Ale dopiero rozbudowane interpretacje frankistów trafiły na podatny oświeceniowy grunt. Frankiści twierdzili,
że talmudyści używają krwi chrześcijańskiej na pamiątkę rzezi dzieci żydowskich w Egipcie: „jak faraon niegdyś […] żydowskie, tak oni chrześcijańskie
dzieci zabijać powinni”. Adwersarz Franka, lwowski rabin Chaim Rappoport, kwestionował tę logikę łączącą zabijanie dzieci Izraelitów przez faraona
z używaniem krwi chrześcijańskiej, pytając: „my się mamy mścić, czyli przeto krwi chrześcijańskiej używać, że faraon dzieci nasze zarzynał?”.
W tym okresie – w połowie XVIII wieku – nie występuje już właściwie w legendzie wątek krzyżowania rzekomych ofiar. Stopniowo zanikają chrześcijańskie uzasadnienia, punkt ciężkości bowiem zostaje przeniesiony na rytuał
żydowski i wynikające z niego rzekome zastosowania krwi chrześcijańskiej,
która miała być dodawana do macy na pamiątkę przeprowadzenia Żydów
przez Morze Czerwone albo dla upamiętnienia nakazanego im przez Boga
znaczenia domów krwią baranka przed wyjściem z Egiptu.
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W świecie coraz mniej zdominowanym przez religię trudno było utrzymywać, że Żydzi tylko przez zatwardziałość nie przyjmują chrześcijańskiej
prawdy o Jezusie jako Mesjaszu, ale w skrytości dokonują przy użyciu chrześcijańskiej krwi rytuałów oczyszczenia z grzechów przeciw chrześcijańskiemu Bogu, którego przecież nie uznawali. Stąd wynikało przeniesienie
ciężaru dowodu na żydowski rytuał i obsesyjne poszukiwanie podstawy tej
rzekomej tradycji w pismach żydowskich.
W drugiej połowie XVIII wieku zaczęły rozwijać się również wątki pozwalające zgodnie z oświeceniowym racjonalizmem widzieć w rzekomym rytuale jedynie złowrogi żydowski zabobon. Biskup Józef Jędrzej Załuski, przedstawiciel
wczesnego oświecenia w Polsce, doszedł do wniosku, że dzieciobójstwo nie jest
nakazane przez Talmud i nie jest stale przez rabinów praktykowane, choć zdarzały się takie przypadki, najczęściej w Polsce, ponieważ tutaj dużo jest Żydów
i to tych najbardziej ciemnych i zabobonnych. Choć przekonany, że Żydzi dopuszczają się morderstw na dzieciach, zdaje się mówić: my wiemy, że ta krew
nie ma żadnej mocy, ale ciemni i zabobonni Żydzi nadal w to wierzą.
Przekonanie o zacofaniu, hołdowaniu zabobonom i wynikającym stąd moralnym upadku szczególnie mocno akcentowane było w okresie dyskusji
na temat oświeceniowej reformy społecznej Żydów, toczącej się w Królestwie
Polskim na przełomie drugiej i trzeciej dekady XIX wieku. Stanowiło ono argument na rzecz radykalnych działań zarówno dla zwolenników żydowskiego
oświecenia, maskili, jak i dla polskich elit rządowych. Wielu uczestników tej
debaty z uporem głosiło, że Żydzi są ciemni i zabobonni. Tak dla polskich, jak
i żydowskich zwolenników reformy, egzemplifikacją najgorszych cech w judaizmie stawał się powoli nowy ruch chasydzki, postrzegany jako sekciarski nośnik zacofania, najczarniejszego zabobonu i fanatycznego zaślepienia. W ten
sposób oświeceniowe postrzeganie rzekomych mordów rytualnych jako żydowskiego zabobonu przerodziło się w wersję mówiącą, że są one praktykowane tylko przez pewną zabobonną i fanatyczną sektę, a nie przez całe żydostwo.
O sekciarskie zbrodnie oskarżano głównie chasydów. Na ziemiach polskich wątek chasydzki zaistniał na krótko w piśmiennictwie antyżydowskim w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy chasydyzm walczył jeszcze
o uznanie za pełnoprawny i prawowierny ruch w łonie judaizmu. Nie
wszedł jednak do zbiorowej wyobraźni i nie pojawiał się w konkretnych posądzeniach. Wraz z odejściem od antychasydzkiej krytyki, szybko zaprzestano też łączyć chasydów z rzekomymi mordami rytualnymi. Działo się
tak zapewne dlatego, że od połowy XIX wieku nikt nie postrzegał już chasydyzmu jako fanatycznej sekty, ponieważ objął on swoimi wpływami większość społeczności żydowskiej.
Wariant ten rozwijał się natomiast w Austrii, Czechach i na Węgrzech,
gdzie chasydyzm miał niewielkie wpływy i stanowił egzotyczne tło dla dominujących nurtów judaizmu – reformy bądź mitnagdyzmu. Jeszcze większe
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znaczenie miał w Rosji, gdzie do początku XX wieku panowało głębokie
przekonanie, że wśród Żydów istnieją fanatycy lub schizmatycy, którzy krew
chrześcijańską uważają za niezbędną dla swoich obrzędów, tak samo jak
wśród chrześcijan spotyka się sekty praktykujące krwawe rytuały, odnosząc
się do fobii związanych z wizerunkiem prawosławnych sekt skopców i chłystów. W rosyjskim prawosławiu zaanektowano zresztą w pełni oświeceniową
wersję legendy, dużo uwagi poświęcając poszukiwaniom rzekomego uzasadnienia w rytuale żydowskim. Podkreślano na przykład, że ofiara rytualna zastąpiła ofiary składane w Świątyni Jerozolimskiej w czasach biblijnych.
Jeśli wątek chasydzki pojawiał się jeszcze w Polsce w XX wieku to już tylko jako odbicie rosyjskiej legendy. Świadczy o tym wypowiedź Stefana Żeromskiego, którą w pośmiertnym wspomnieniu o polskim pisarzu zanotował
Szalom Asz:
„Wiem – mówi do mnie Żeromski – że wy nic o tym nie wiecie, tak jak ja nie wiem, jakie ukryte siły działają w mrokach mojego narodu. Ale tak jak inteligentny Rosjanin
nie zna wszystkich tajemnic rozmaitych sekt rosyjskich, tak i pan nie zna tajemnic
żydostwa. Ale ja sądzę (nie przypominam sobie, czy użył wyrazu »sądzę«, czy »wierzę«), że musi przecież istnieć wśród Żydów jakaś tajna sekta chasydzka, która używa krwi ludzkiej, jak u Rosjan istnieje sekta, której członkowie spalają się w ogniu.
Wiem, że wy o tym nie wiecie i że wielu Żydów o tym nie wie”.

Legenda oświeceniowa nie używała już chrześcijańskich uzasadnień, wciąż
jednak potrzebowała religii żydowskiej, a dokładniej – pewnego rodzaju wyobrażonego judaizmu. Głosiciel legendy nie musiał być chrześcijaninem, ale
oskarżony Żyd wciąż pozostawał – fanatycznym lub zabobonnym – wyznawcą judaizmu. W XIX wieku, kiedy zaczęła kształtować się nowoczesna legenda mordu rytualnego, i ten warunek został unieważniony. Legenda przyjęła
świecki kształt.
Zlaicyzowana, nowoczesna legenda bazowała na obrazach rzekomego
okrucieństwa żydowskiego, które symbolizowało wprawne rzeźnickie cięcie.
W wielu oskarżeniach z przełomu XIX i XX wieku wyimaginowanym sprawcą
miał być szochet (rzezak rytualny), powodowany nie tyle żarliwością religijną, ile brutalnością właściwą ubojowi rytualnemu, który w tym czasie stał się
jednym z głównych celów antysemickich ataków.
Ideologia rasowa rozwinęła ten wątek, upatrując źródło mordów rytualnych nie w Talmudzie czy w kabale, lecz w szczególnym okrucieństwie, stanowiącym cechę rasową Żydów. W tej koncepcji oskarżenie o zabijanie
chrześcijan było często zastępowane przez ogólny zarzut mordowania nie-Żydów. Jeden z nazistowskich ideologów, Johann von Leers, przedstawiał rzekome mordy rytualne jako kolejny przejaw „śmiercionośnej nienawiści” Żydów
wobec nie-Żydów.
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W Polsce rasowa wykładnia mordów rytualnych znalazła tylko częściowe zastosowanie. Dziennikarz endeckiej gazety Słowo Pomorskie w jednym
z artykułów z 1926 roku twierdził, że legenda mordu rytualnego zrodziła się z wrodzonej Żydom skłonności do okrucieństwa oraz z ich nienawiści
do chrześcijaństwa: „Ta nienawiść żydostwa do chrześcijan, znajduje wyraz
choćby w okrucieństwach, jakie popełnia bolszewizm z jego rozlewem krwi”.
Podobnie ks. Ignacy Charszewski próbował wpisać tradycyjnie postrzegany
mord rytualny w nowoczesny antysemityzm z jego wizją wszechświatowego
spisku żydowskiego i mitu splamionej krwią żydokomuny.
Wraz z postępującą urbanizacją ludności żydowskiej w drugiej połowie XIX
wieku i w pierwszej połowie XX wieku, wyobrażone miejsce rzekomego mordu rytualnego coraz częściej lokowano w mieście: w piwnicy, w służbówce,
na zapleczu sklepu żydowskiego, w symbolicznym „ciemnym zaułku żydowskiego życia”. Literatura polska z przełomu XIX i XX wieku w widzeniu żydowskiego świata koncentrowała się również na jego miejskich przejawach,
tajemnicę sytuując już nie w żydowskiej karczmie, jak to się działo na przełomie XVIII i XIX wieku, ale na Nalewkach. To tam w labiryncie splątanych ulic,
w podwórkach, odbywa się przemyt, handel skradzionymi towarami, lichwa,
fałszowanie pieniędzy i wszelkie inne łotrostwa.
Antysemicka publicystyka końca XIX wieku ze szczególnym upodobaniem
analizowała żydowską przestępczość, szczególnie wobec kobiet. Za prostytucją, przemysłem pornograficznym i handlem żywym towarem stać mieli
wyłącznie Żydzi. Sprzeciw budziła również rosnąca wraz z rozwojem burżuazji liczba chrześcijańskich służących w żydowskich domach. Nowoczesna
legenda mordu rytualnego szybko podchwyciła te obrazy, znajdując miejsce
dla nowej kategorii ofiar: młodych kobiet. Już nie chłopiec, nawet nie dziecko,
ale młoda służąca stawała się obiektem żydowskiego zagrożenia.
W XX wieku racjonalizacja legendy poszła jeszcze dalej: Żydzi pozorują
mordy rytualne, aby zdyskredytować za granicą Polaków jako ciemnych antysemitów. Wyjaśnienie to wpisuje się w mit międzynarodowego spisku żydowskiego. Po pogromie w Strzyżowie, który miał miejsce wiosną 1919 roku,
po tym, jak pewna dziewczyna stwierdziła, że Żydzi usiłowali ją zamordować
na macę, przedstawiciel lokalnych władz przypuszczał, że afera ta mogła być
zaaranżowana przez Żydów, którym „mogło zależeć na zdyskredytowaniu naszego włościaństwa za granicą”. Ten argument pojawił się znowu po wojnie
w rozważaniach na temat pogromu kieleckiego. Żydzi na początku XX wieku zaczęli być postrzegani jako poważna siła międzynarodowa, która działa na niekorzyść Polski i używa najróżniejszych środków, aby jej zaszkodzić.
Wyjaśnienie fenomenu mordów rytualnych jako pozorowanego działania żydowskiego ma też swoje współczesne reprezentacje. W takiej zracjonalizowanej postaci legendy nikt w żydowski mord rytualny dla krwi nie wierzy,
a legenda może trwać.
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Z mitem żydokomuny, a nawet szerzej z hasłem Żydzi we władzy i wynikającym stąd odczuciem domniemanej żydowskiej wszechmocy, wiązała
się powojenna wersja legendy, wedle której Żydzi używają krwi do transfuzji dla wycieńczonych ocaleńców z Zagłady. Oderwanie się nowoczesnej legendy od religijnych korzeni potwierdza często pojawiające się w tej wersji
stwierdzenie, że to polskie – a nie chrześcijańskie – dzieci stają się ofiarami
Żydów. W tej wersji termin domniemanej zbrodni przestawał mieć znaczenie.
W Kielcach i Krakowie (lipiec i sierpień) nikt już nie kłopotał się tym, że rzekome zbrodnie nie mają nic wspólnego z Pesach, kiedy Żydzi wypiekali macę,
bo ten religijny przestawał mieć jakiekolwiek znaczenie.
W okresie między ostatnim rozbiorem Polski a końcówką lat 40. XX wieku
sformułowano na ziemiach polskich przynajmniej 185 posądzeń i oskarżeń
o dokonanie lub, znacznie częściej, usiłowanie dokonania mordu rytualnego. Upadek Rzeczypospolitej wbrew pozorom nie stanowił w historii legendy
istotnej cezury i nie zamykał – jak chcieli niektórzy historycy – epoki procesów. W Królestwie Polskim w latach 1816 – 1830 wdrożono poważne śledztwa i przygotowania do kilku procesów, które ostatecznie nie odbyły się tylko
z powodu negatywnego stanowiska Petersburga. Pierwsze trzy porozbiorowe
dekady należą jeszcze do okresu oświeceniowej transformacji legendy, którego początek datować można na przełom lat 50. i 60. XVIII wieku.
Wielki europejski powrót legendy w latach 1880 – 1914 zaowocował około
100 posądzeniami na ziemiach polskich. Poza oskarżeniami w Lutczy i Wilnie nie miały one poważniejszych konsekwencji ani szerszego oddziaływania,
porównywalnego z wielkimi procesami o morderstwa w Tiszaeszlár, Xanten, Konitz, Polnej czy Kijowie. Jednak ich ilość i w miarę równomierne geograficzne rozłożenie powodowały, że niemal każdy zakątek kraju miał własną
współczesną opowieść o rzekomym mordzie rytualnym lub choćby o próbie dokonania takiegoż. W tym czasie legenda mordu rytualnego zaczęła coraz częściej korzystać z repertuaru oskarżeń nowoczesnego antysemityzmu
– mitu spisku żydowskiego, uzasadnień rasowych, a później również mitu żydokomuny. Najpoważniejsze konsekwencje miała fala, która przetoczyła się
przez Polskę w okresie powojennym. W latach 1945 – 1949 doszło do 50 oskarżeń, które z reguły pociągały za sobą antyżydowskie wystąpienia. W Krakowie i Kielcach przerodziły się one w krwawe pogromy.
Wygaśnięcie oskarżeń w końcu lat 40. było skutkiem odgórnych działań
władz komunistycznych i w żadnym razie nie wynikało ze zmiany stosunku społeczeństwa do istnienia mordów rytualnych. Jeśli przekonanie to nie
ujawniało się w przestrzeni publicznej, oznaczało to raczej jego zamrożenie
niż całkowite zniknięcie. Świadczy o tym pojawienie się wątku mordu rytualnego w sprawie zabójstwa syna Bolesława Piaseckiego, szesnastoletniego
Bohdana. Został on zamordowany prawdopodobnie w dniu uprowadzenia
22 stycznia 1957 roku. Do dziś powtarzana jest opinia, że był to mord rytualny
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dokonany przez Żydów pracujących w Służbie Bezpieczeństwa, którzy chcieli się zemścić na Bolesławie Piaseckim za jego działalność w przedwojennej
antysemickiej organizacji, w Obozie Narodowo-Radykalnym. O mordzie rytualnym miały świadczyć wiek i płeć ofiary, charakterystyczne jakoby rany
i motyw zemsty na wrogach Żydów. W niektórych wersjach jest mowa nawet
o tym, że mord został dokonany na zlecenie Szymona Wiesenthala.
Legenda mordu rytualnego, jak pokazują badania terenowe Joanny Tokarskiej-Bakir, ma w Polsce do dzisiaj bezrefleksyjnych wyznawców. I wydaje
się, że czas już najwyższy, aby doprowadzić do końca dzieło zapoczątkowane
przez księdza Stanisława Musiała, który kilkanaście lat temu walczył o ostateczną rozprawę z legendą.
Tym bardziej, że oszczerstwo krwi znalazło nowych zajadłych propagatorów w krajach arabskich. Z Syrii, Autonomii Palestyńskiej, Egiptu, Arabii
Saudyjskiej docierają doniesienia o przypadkach posługiwania się legendą
mordu rytualnego w propagandzie antyizraelskiej, która prócz argumentów
z pola konfliktu palestyńsko-izraelskiego zaczyna wykorzystywać antysemicki arsenał zbudowany w Europie. Protokoły mędrców Syjonu stają się lekturą coraz bardziej znaną na Bliskim Wschodzie. Talmud jest przedstawiany
jako księga nakazująca zabijanie nie-Żydów i gwałcenie nieżydowskich kobiet.
Duże możliwości antyizraelskiej kampanii dostrzeżono również w przyłączeniu się do zachodnich głosicieli „kłamstwa oświęcimskiego”.
Ta typologia, pokazująca transformacje legendy od jej postaci klasycznej
przez oświeceniową po nowoczesną, nie oznacza, że poszczególne odmiany
nie współwystępowały ze sobą. W poszczególnych oskarżeniach wykorzystywano elementy różnych wariantów, tak aby każdy konkretny przypadek morderstwa, czy jego usiłowania, można było włożyć w jakieś ogólniejsze ramy,
nawet jeśli nie zgadzała się płeć ofiary, jej wiek, domniemany sprawca, czas
dokonania rzekomej zbrodni czy jej okoliczności.
Poprzez tę analizę chciałam również pokazać, w jaki sposób to średniowieczne oskarżenie mogło być żywe w czasach nam niemal współczesnych,
podczas gdy inne, np. oskarżenie o profanację hostii, straciło siłę nośną wraz
z oświeceniem. Jego żywotność wynikała bowiem z tego, że uległo ono tak
wielkiej transformacji i dostosowało swą zasadniczą treść do obowiązującego
w danej epoce sposobu postrzegania Żydów.
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Antysemityzm1 i stosunki
polsko-żydowskie
w latach 1881 – 1939

Stosunki polsko-żydowskie na przestrzeni wieków przechodziły różne koleje. Bywały lepsze i gorsze okresy, ale ogólnie rzecz biorąc pogarszały się coraz
bardziej od lat 80. XIX wieku, osiągając w okresie II wojny światowej najgorszy stan.
W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, 25 grudnia 1881 roku, doszło w Warszawie do pogromu. Podczas mszy w kościele św. Krzyża ktoś
okrzykiem „pożar” wywołał panikę. Tłum uciekający z kościoła stratował
ok. 20 osób. Po Warszawie rozeszła się pogłoska, że to Żydzi urządzili prowokację. Wkrótce tłum zaatakował dzielnicę żydowską. Zajścia trwały przez całą
noc i następny dzień. Fakt, iż ani policja, ani wojsko rosyjskie, stacjonujące
w Warszawie nie interweniowały, skłania do przypuszczenia, iż władze rosyjskie mogły mieć udział w inspirowaniu pogromu.

1

Antysemityzm (w szerszym sensie) to zespół negatywnych przekonań, postaw i zachowań
skierowanych wobec Żydów, oparty na przesłankach religijnych, ekonomicznych, rasowych
i politycznych. Niektórzy historycy odróżniają antyjudaizm i antysemityzm (w węższym sensie), uznając, że antyjudaizm to wrogość wobec Żydów oparta na przesłankach religijnych,
a antysemityzm – na przesłankach rasowych i politycznych (czasami używane jest też pojęcie
antysemityzm nowoczesny). Inne spojrzenie prezentuje Gavin Langmuir, który za kryterium
wyróżniające antysemityzm przyjął relację między rzeczywistością i fantazją: antysemityzm
pojawił się wtedy, kiedy oskarżenia wobec Żydów przestały mieć jakikolwiek związek z rzeczywistością. Nazwał je chimerycznymi i zaliczył do nich legendę mordu rytualnego i teorie
pseudorasowe. W ostatnich dziesięcioleciach, w związku z pojawieniem się tendencji antyizraelskich, mówi się o nowym antysemityzmie.
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Fala pogromowa nie rozlała się jednak na inne polskie miasta, jak to miało miejsce w południowej Rosji, gdzie po zabójstwie cara Aleksandra II wiosną 1881 roku doszło do wystąpień antyżydowskich w setkach miejscowości.
W maju 1882 roku wydano tam tzw. prawa majowe, które skierowane były
przeciwko ludności żydowskiej. W Królestwie Polskim władze rosyjskie dążyły do wprowadzenia podobnych ograniczeń. Ostatecznie jednak zrezygnowały z tego pomysłu.
Pogrom warszawski wywołał zaniepokojenie ludności żydowskiej, pamiętano jeszcze atmosferę zbratania polsko-żydowskiego w okresie powstania
styczniowego. Uważny obserwator mógł jednak zauważyć już w końcu lat 70.
pierwsze symptomy zwrotu w stosunkach polsko-żydowskich. Zaczęły się
wówczas ukazywać publikacje krytykujące rolę Żydów w gospodarce Polski
i oskarżające ich o nieuczciwość. Cieszyły się one dużą poczytnością. Po pogromie 1881 roku ataki przybrały na sile, a w 1883 roku powstało pierwsze polskie czasopismo antysemickie Rola. Wkrótce antyżydowskie wątki można było
znaleźć w wielu innych tytułach prasowych. Należy jednak zaznaczyć, że początek lat 80. XIX wieku przyniósł narastanie antysemityzmu w całej Europie.
W Europie Zachodniej, głównie w Niemczech i Francji, rozwijał się antysemityzm rasowy i polityczny, w Europie Wschodniej zaś dominowały głównie
wątki ekonomiczne, religijne, z czasem też polityczne.
Na ziemiach polskich początkowo koncentrowano się na potrzebie wyparcia Żydów z handlu i rzemiosła. Później przystąpiono do ataku na zasymilowanych Żydów, których obwiniano o negatywny wpływ na polskie życie
duchowe i obyczaje moralne. Niebawem pojawiły się następne oskarżenia,
związane z napływem do Królestwa Żydów z innych guberni Cesarstwa Rosyjskiego, tzw. litwaków. Mimo iż dość szybko rozpływali się w społeczności Żydów Królestwa, obwiniano ich o to, że wspierają rusyfikacyjną politykę
władz. W latach osiemdziesiątych XIX wieku odżyły także stare posądzenia
o „mord rytualny”. Głośne procesy na Węgrzech, w Czechach, w Niemczech
i w Rosji znajdowały oddźwięk także na ziemiach polskich. Do odnowienia
tego mitu przyczyniały się także liczne wydawnictwa oraz niejednoznaczna
postawa duchowieństwa katolickiego, które nie dementowało tych pogłosek,
a czasami wręcz je upowszechniało. W latach 1881 – 1914 na ziemiach polskich
powstało około 100 takich posądzeń. Najgłośniejszym tego typu oskarżeniem był proces Rittera w Galicji w pierwszej połowie lat 80. XIX wieku.
Założona w 1897 roku Narodowa Demokracja nie propagowała oskarżeń o „mord rytualny”, chętnie natomiast korzystała z antysemickich
nastrojów, które ogarniały polskie społeczeństwo. Użycie haseł antysemickich zwiększało bowiem poparcie dla ruchu narodowego. Było to
o tyle ważne, że najgroźniejszy rywal endecji na polskiej scenie politycznej, Polska Partia Socjalistyczna, antysemityzm potępiała i do swoich
szeregów przyjmowała Żydów.
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Główny ideolog Narodowej Demokracji Roman Dmowski twierdził, że asymilacja Żydów jest niemożliwa, ale nie chciał też tolerować w Polsce Żydów
jako odrębnego narodu. Był wyznawcą niebezpiecznej ideologii darwinizmu
społecznego, która na grunt społeczny przenosiła teorię ewolucji Karola Darwina. Mówiła ona, iż między narodami toczy się nieustanna walka o dominację i dopuszczała podejmowanie nawet drastycznych działań, które mogły
zapewnić zwycięstwo. Z czasem antysemityzm zaczął odgrywać coraz większą rolę nie tylko w programie partii, ale także w jej działalności. Był już nie
tylko środkiem do osiągnięcia celu, tzn. do wzmocnienia ruchu narodowego,
ale stawał się celem samym w sobie.
Stosunki polsko-żydowskie zaostrzyły się bardzo tuż przed I wojną światową. Kiedy w 1912 roku Roman Dmowski przegrał wybory do rosyjskiej Dumy
Państwowej (kandydował w Warszawie), winą za swoją klęskę obarczył wyborców żydowskich, gdyż ci poparli innego polskiego kandydata, który nie był
antysemitą. Dmowski ogłosił wówczas bojkot ekonomiczny Żydów. Przy pomocy hasła „Swój do swego” wzywał Polaków, by kupowali tylko u polskich
sklepikarzy. Wypieranie Żydów z handlu miało być pierwszym krokiem
na drodze do „odżydzenia” Polski. Potem miała przyjść kolej na inne dziedziny życia. Wreszcie Żydzi pozbawieni środków do egzystencji mieli sami
z Polski wyjechać.
Narastanie antysemityzmu w końcu XIX wieku spowodowało nie tylko pogarszanie się stosunków polsko-żydowskich, ale także ideologiczne przemiany wewnątrz społeczeństwa żydowskiego. Zahamowane zostały procesy
asymilacyjne wśród Żydów, zaczęły się natomiast rozwijać żydowskie ruchy
narodowe – syjonizm, nacjonalizm diasporowy i żydowski socjalizm.
Nowy rozdział w stosunkach polsko-żydowskich przyniosło powstanie
państwa polskiego. O ile w przypadku Żydów stosunki z Polakami i państwem polskim miały znaczenie pierwszoplanowe dla ich bytu, o tyle dla Polski Żydzi stanowili jedną z wielu mniejszości, zresztą nie najliczniejszą i nie
najważniejszą z politycznego punktu widzenia. Żydzi nigdy nie zagrażali
niepodległości Polski ani jej jedności terytorialnej, jak to było w przypadku
części środowisk ukraińskich czy niemieckich. Jedynie silnie zakorzenione
stereotypy oraz propaganda czyniły z Żydów wrogów Polski.
Żydowskie partie polityczne odniosły się pozytywnie do powstania państwa polskiego, wierząc, że niepodległa Polska będzie państwem demokratycznym, wolnym od prześladowań i niesprawiedliwości. Wśród polskich sił
politycznych całkowite równouprawnienie wszystkich obywateli bez różnicy wyznania, języka i narodowości należało do powszechnie akceptowanych
założeń programowych nowego ustroju państwa. Zapisy o pełnym równouprawnieniu obywatelskim znalazły się w konstytucji uchwalonej 17 marca 1921 roku. Wprowadzenie w życie tych zapisów okazało się jednak dość
skomplikowane. Obowiązujące na terenie byłego zaboru rosyjskiego przepisy
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dyskryminujące Żydów, choć sprzeczne z konstytucją, nie utraciły automatycznie mocy prawnej. Zostały zniesione dopiero w 1931 roku dzięki inicjatywie ówczesnego premiera Walerego Sławka.
Jeszcze więcej kontrowersji budziły kwestie przyznania mniejszości żydowskiej praw narodowych, umożliwiających podtrzymanie mniejszościowych
właściwości. Podpisany przez Polskę na konferencji wersalskiej 28 czerwca 1919 roku tzw. traktat mniejszościowy przyznawał obywatelom polskim
należącym do mniejszości religijnych i językowych prawo do: prowadzenia
na własny koszt szkół i innych instytucji (charytatywnych, religijnych i społecznych) we własnym języku, zobowiązywał państwo do finansowania publicznych szkół z narodowym językiem wykładowym oraz przyznania praw
językowych osobom należącym do mniejszości językowych. Już podczas ratyfikacji traktatu w Sejmie w lipcu 1919 roku polskie środowiska polityczne
odniosły się krytycznie do tych postanowień. Traktat mniejszościowy był postrzegany przez nie jako upokarzający naród polski, narzucony Polsce przez
mocarstwa i ograniczający jej suwerenność. W publicystyce antysemickiej
formułowano absurdalne oskarżenia, że poprzez traktat Żydzi chcieli uczynić z Polski swoistą Judeo-Polonię.
W rzeczywistości traktat mniejszościowy zawierał dość ograniczony zakres
praw narodowych dla mniejszości. W trakcie prac nad nim przywódcy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, którzy mieli decydujący głos w tej
sprawie, odrzucili większość żydowskich postulatów narodowych przedstawionych na konferencji przez Komitet Delegacji Żydowskich. Przede wszystkim nie włączono do traktatu głównego postulatu, którym była autonomia
narodowo-kulturowa.
W pierwszych miesiącach istnienia Rzeczypospolitej dyskusjom na temat
statusu prawnego Żydów towarzyszył niebywały wybuch antysemityzmu. Już
w symbolicznym dniu odzyskania niepodległości – 11 listopada 1918 roku
– miał miejsce w Kielcach antyżydowski pogrom, który przyniósł cztery ofiary śmiertelne oraz wielu rannych. Antyżydowskie wystąpienia rozlały się
także na wiele miejscowości Małopolski Zachodniej. Do najstraszniejszych
wydarzeń doszło we Lwowie. Po wyparciu z miasta Ukraińców przez wojsko
polskie ludność żydowska została zaatakowana za rzekome wspieranie strony
ukraińskiej. W dniach 22 – 23 listopada na ulicach galicyjskiej stolicy zginęło 73 Żydów, a 433 zostało rannych. Spalono synagogę, zniszczono i ograbiono
setki domów. W atakującym tłumie znalazły się osoby cywilne oraz żołnierze
i oficerowie polscy.
Wydarzenia lwowskie wywołały wstrząsające wrażenie zarówno w Polsce,
jak i na świecie. Dotychczas nie dochodziło do tak drastycznych aktów przemocy ze strony Polaków. Przyszłość miała jednak pokazać, że otwierały one
dopiero długą listę antyżydowskich wystąpień. Wkrótce żydowska opinia publiczna została ponownie zaalarmowana zamordowaniem 35 Żydów w Pińsku
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5 kwietnia 1919 roku. Oddział wojskowy aresztował 80 uczestników syjonistycznego zebrania pod zarzutem przygotowywania bolszewickiego zamachu na wojsko polskie stacjonujące w mieście. Z rozkazu majora Aleksandra
Łuczyńskiego rozstrzelano 34, w większości młodych, Żydów, bez jakiegokolwiek śledztwa. Jedna osoba została zabita podczas wkraczania wojska do
Domu Ludowego, gdzie odbywało się zebranie. Specjalna komisja sejmowa
powołana do zbadania tych zajść odrzuciła całkowicie posądzenie o próbę
zorganizowania bolszewickiego spisku.
Podczas walk polsko-radzieckich na Kresach doszło niebawem do następnych pogromów: w Lidzie (16 – 17 kwietnia), w Wilnie (19 – 21 kwietnia)
i w Mińsku Białoruskim (8 maja; miasto to ostatecznie nie weszło w granice państwa polskiego). Wszędzie tam, po zajęciu miasta przez wojska polskie,
oskarżenia Żydów o sprzyjanie bolszewikom zaowocowały brutalnymi wystąpieniami przeciw całej ludności żydowskiej. W Lidzie, według dostępnych
danych, zginęło 39 osób, w Wilnie – 65.
Inne podłoże miały zajścia antyżydowskie na Rzeszowszczyźnie na przełomie kwietnia i maja 1919 roku. Rozruchy stanowiły wstęp do swoistej rewolucji chłopskiej, która w tym bardzo ubogim i radykalnie usposobionym
regionie kierowała się przeciw posiadaczom ziemskim, władzy państwowej, a pierwsze ujście znalazła w aktach przemocy wobec Żydów. Ci ostatni
postrzegani byli przede wszystkim jako handlarze spekulujący brakującymi na rynku towarami. Pojawiały się także oskarżenia Żydów o sprzyjanie
bolszewizmowi oraz o „mord rytualny”. Antyżydowskie rozruchy wybuchły
w kilkunastu miejscowościach. Najtragiczniejszy przebieg miał pogrom
w dniu 7 maja w Kolbuszowej, gdzie ośmiotysięczny tłum chłopów zaatakował policję i wojsko, a następnie Żydów. Zginęło 8 Żydów, 2 żołnierzy, 1 policjant i przynajmniej 3 chłopów.
Oskarżenia o sprzyjanie komunizmowi i podawanie w wątpliwość lojalności Żydów znalazły swój wyraz również podczas wojny polsko-radzieckiej
w lecie 1920 roku, kiedy władze wojskowe prewencyjnie internowały w Jabłonnie 3 tysiące żołnierzy i oficerów żydowskich. Dużą część internowanych
stanowili ochotnicy, którzy dobrowolnie zgłosili się do wojska, inni na różnych frontach walczyli o niepodległość Polski już od kilku lat. Dlatego to posunięcie pozostawiło wyjątkowo gorzkie wrażenie w społeczności żydowskiej.
Tym bardziej, że dała ona wiele dowodów przywiązania do Polski i poparcia
niepodległościowych dążeń Polaków, zarówno w czasie I wojny światowej, jak
i podczas powstań narodowych.
U progu niepodległości doszło do niespotykanej na ziemiach polskich
fali przemocy wobec Żydów. Tumulty i pogromy zdarzały się od czasów średniowiecznych, nigdy jednak w takiej skali. Przede wszystkim oskarżano
Żydów o popieranie wrogiego polskiej państwowości sowieckiego komunizmu. W rzeczywistości wpływy komunistyczne w społeczności żydowskiej
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były znikome, choćby z tego powodu, że Żydzi stanowili w swojej większości środowisko konserwatywne. Paradoksalnie stereotypowi „żydokomuny” towarzyszyły dawniejsze – wręcz odwrotne, gdy chodzi o treści społeczne
– oskarżenia, a mianowicie, że Żydzi rządzą międzynarodowym kapitałem. Te
uprzedzenia, w warunkach skrajnej demoralizacji wywołanej trwającą od kilku lat wojną oraz w obliczu trudności ekonomicznych i wybuchu nastrojów
patriotycznych czy wręcz nacjonalistycznych, związanych z powstawaniem
państwa polskiego, tworzyły wybuchową mieszankę, która łatwo powodowała
gwałtowny wzrost antysemickich nastrojów.
Wystąpieniom antyżydowskim nie potrafiły zdecydowanie przeciwstawić
się władze. Sprawców karano niekonsekwentnie, wielu w ogóle uniknęło kary.
Tylko częściowo można to wytłumaczyć brakiem pełnej kontroli w warunkach powstawania struktur polskiej władzy państwowej po 1918 roku.
Nowe napięcia w stosunkach polsko-żydowskich przyniósł koniec roku
1922. Związane one były z politycznym uaktywnieniem polskiej prawicy nacjonalistycznej, głównie endecji. Po wyborach, które odbyły się w listopadzie
1922 roku, w Sejmie znalazło się 89 posłów mniejszości narodowych, w tym
35 posłów partii żydowskich. Prawica, obawiając się, iż posłowie mniejszości narodowych będą popierać lewicę sejmową, wykreowała hasło „polskiej
większości”, odmawiające mniejszościom narodowym, a szczególnie Żydom,
prawa do współdecydowania o sprawach państwowych. To sprzeczne z Konstytucją hasło stało się bardzo nośne podczas wyborów pierwszego prezydenta RP przez Zgromadzenie Narodowe. Kiedy posłowie mniejszości oddali
wraz z lewicą głosy na Gabriela Narutowicza, prawica stwierdziła, że to Żydzi narzucili Polsce prezydenta. Gwałtowna agitacja endecji przeciw Narutowiczowi, nosząca silne akcenty antyżydowskie, doprowadziła do zabójstwa
pierwszego Prezydenta RP 16 grudnia 1922 roku. Zamachowcem był fanatyczny zwolennik endecji.
Centroprawicowy rząd Witosa, który doszedł do władzy w maju 1923 roku,
zasadę polskiej większości zawarł nawet w umowie koalicyjnej: „Narodowy polski charakter powinien być utrzymany w ustroju państwa i samorządu. W tym celu: podstawą większości parlamentarnej winna być większość
polska: rząd tworzyć będą wyłącznie Polacy”. Centroprawicowa większość
sejmowa przystąpiła do realizacji swojego antyżydowskiego programu. Próbowano m.in. wprowadzić zasadę numerus clausus w szkołach wyższych oraz
szereg ustaw godzących w byt gospodarczy ludności żydowskiej. Wydawało
się, że zawarcie przez sejmowe Koło Żydowskie porozumienia z rządem Władysława Grabskiego w lipcu 1925 roku, które nazwano ugodą polsko-żydowską, otworzy nowy etap w polityce polskiej wobec mniejszości żydowskiej.
Rząd zobowiązał się do spełnienia szeregu postulatów zmierzających do faktycznego równouprawnienia Żydów w Polsce, w zamian za co Koło Żydowskie w parlamencie zapowiedziało poparcie dla rządu. Niewypełnienie przez
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rząd tych zobowiązań spowodowało, że Koło znów wróciło do opozycji, a oficjalne stosunki polsko-żydowskie na swoje stare tory.
Zamach stanu Józefa Piłsudskiego w maju 1926 roku (tzw. przewrót majowy) został bardzo dobrze przyjęty przez społeczność żydowską, która miała
nadzieję, że odsunięcie od władzy endecji położy kres antyżydowskiej i niestabilnej polityce rządowej. Rzeczywiście, piłsudczycy, którzy objęli wówczas
władzę w Polsce, dalecy byli od szerzenia antysemickich haseł i stereotypów
oraz demonizowania kwestii żydowskiej. W samym obozie piłsudczykowskim znajdowali się Polacy pochodzenia żydowskiego. Wielu z nich walczyło wspólnie z piłsudczykami w polskich formacjach zbrojnych w okresie walk
o niepodległość.
Obóz rządzący chciał ułożyć stosunki z ludnością żydowską, opierając
się na zasadzie tzw. asymilacji państwowej, czyli prowadzeniu takiej polityki, która mając na celu dobro państwa, nie wyrządzałaby szkody ludności
żydowskiej. Nowy premier Kazimierz Bartel zapowiedział walkę z antysemityzmem gospodarczym oraz zniesienie ograniczeń w zakresie równouprawnienia ludności żydowskiej, które pochodziły jeszcze z czasów zaborów.
Mimo iż piłsudczycy spełniali swe obietnice z dużym ociąganiem, rządy Piłsudskiego uznawane są za najpomyślniejszy okres w stosunkach polsko-żydowskich w całym międzywojniu.
Piłsudczycy, przyjmując jako naczelną wartość dobro państwa, prowadzili politykę blokującą rozwój organizacji nacjonalistycznych, również żydowskich. Stąd wynikał ambiwalentny stosunek do ruchu syjonistycznego. Żydów
piłsudczycy postrzegali bardziej w kategoriach wyznaniowych niż narodowych. Zwalczali w związku z tym Blok Mniejszości Narodowych, przyciągając do współpracy reprezentantów żydowskich środowisk religijnych. Z list
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem w wyborach w 1928 i 1930 roku
do parlamentu weszło kilku przedstawicieli żydowskich ortodoksów i sfer
gospodarczych. Sojusz ten zaowocował uregulowaniem kwestii statusu prawnego gmin żydowskich oraz wsparciem dla szkolnictwa religijnego.
Połowa 1935 roku wyznacza początek niepomyślnej ery w stosunkach polsko-żydowskich. Śmierć Piłsudskiego spowodowała ujawnienie się nowych
tendencji w podejściu do kwestii żydowskiej w obozie piłsudczykowskim,
dotąd kontrolowanym i spajanym przez Marszałka. Do głosu doszło skrzydło akcentujące hasła nacjonalistyczne. Jednocześnie ugrupowania wywodzące się z endecji, ze Stronnictwem Narodowym na czele, zintensyfikowały
antyżydowską propagandę, traktując ją również jako oręż w walce o władzę
z rządzącymi krajem piłsudczykami (tzw. sanacją). Piłsudczycy zaś zaostrzali swoje stanowisko w kwestii żydowskiej, obawiając się, że ogarnięte antysemickimi nastrojami społeczeństwo może wynieść do władzy endeków.
Negatywny wpływ na stosunki polsko-żydowskie wywierał trwający
w Polsce dłużej niż w innych państwach światowy kryzys gospodarczy, który
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wybuchł w 1929 roku i potęgował napięcia społeczne na tle ekonomicznym.
Nie bez znaczenia była także zmiana podejścia do Żydów w sąsiednich Niemczech, gdzie w 1933 roku doszedł do władzy fanatyczny antysemita Adolf Hitler. Jego drastyczne antyżydowskie posunięcia nie wywołały specjalnych
protestów opinii światowej, co wpływało na radykalizację postaw wobec Żydów w Polsce.
Już wcześniej jednak, bo wkrótce po śmierci Piłsudskiego, w polskich miasteczkach dało się zaobserwować pierwsze oznaki narastającego napięcia.
Trudności gospodarcze stały się łatwą pożywką dla prowadzonej przez endecję akcji bojkotu gospodarczego Żydów, który miał spowodować zmniejszenie żydowskiego udziału w handlu i rzemiośle, a tym samym umożliwić
zatrudnienie w tych dziedzinach Polaków. Hasło „Nie kupuj u Żyda” stało się jednym z głównych sloganów Stronnictwa Narodowego. Posługiwano
się różnymi metodami, poczynając od ulotek wzywających do bojkotowania
handlu żydowskiego, poprzez pikiety przed sklepami aż po użycie siły wobec żydowskich straganiarzy i sklepikarzy, a czasem także kupujących u nich
mimo wszystko Polaków. Często wystąpienia takie przybierały groźną postać.
Wywracano stragany, niszczono towary, bito sprzedających. Czasem zajścia
przenosiły się na okoliczne żydowskie domy, gdzie dochodziło do wybijania
szyb i demolowania wnętrz. Czynne ataki na Żydów zdarzały się najczęściej
na terenach województw centralnych – białostockiego, warszawskiego, łódzkiego i kieleckiego.
Symbolem antyżydowskich wystąpień tamtego czasu stało się niewielkie
miasteczko Przytyk koło Radomia, gdzie wiosną 1936 roku doszło do pogromu ludności żydowskiej. Na tamtejszych jarmarkach chłopi sprzedawali produkty rolne i zaopatrywali się w wyroby wytwarzane przez żydowskich
rzemieślników. Wzrastająca od jesieni 1935 roku agitacja bojkotowa Stronnictwa Narodowego znajdowała w Przytyku i okolicach wielu zwolenników.
Atmosfera stawała coraz bardziej napięta. Jeszcze w końcu 1935 roku – wobec rosnącego wśród Żydów poczucia zagrożenia – powstała żydowska samoobrona, do której należało około 20 młodych ludzi.
Na jarmark 9 marca zjechało ok. 2 tysięcy chłopów. W pewnym momencie przed żydowskim straganem jeden z członków Stronnictwa Narodowego
próbował odwieść chłopów od kupowania tam chleba. Interwencja policji zakończyła się niepowodzeniem. Policjanci, otoczeni i atakowani przez tłum,
wycofali się na komisariat. W tym czasie inna grupa chłopów zaczęła demolować stragany żydowskie, niszczyć towar i bić Żydów. Wówczas do zajść
włączyła się żydowska samoobrona. Doszło do licznych bójek między Polakami i Żydami. Padły strzały, które zraniły troje Polaków. Na wieść o strzałach
powracający już do domu chłopi porzucili swe wozy i uzbrojeni w orczyki
zawrócili do miasta, wybijając po drodze szyby w żydowskich domach. Z jednego z okien padł strzał, który śmiertelnie ugodził jednego z chłopów. Widok
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trupa wywołał żądzę zemsty. Zniszczono kilkadziesiąt mieszkań i sklepów
żydowskich, ciężko pobito ponad 20 osób. Policja bezskutecznie próbowała opanować sytuację. Najtragiczniejszy przebieg miał napad na mieszkanie
rodziny Minkowskich. Josek Minkowski został zabity na miejscu, jego żona
Chaja zmarła w szpitalu. Wkrótce siły policyjne przybyłe z Radomia przywróciły porządek.
W związku z zajściami przed sądem stanęło 14 Żydów i 42 Polaków. Żyd
oskarżony o zabicie polskiego chłopa otrzymał karę 8 lat więzienia, dwóch
innych za strzelanie do chłopów – 6 i 5 lat. Czterej Polacy oskarżeni o zabicie
Minkowskich zostali uniewinnieni.
Do groźnych zajść doszło także m.in. w Grodnie (czerwiec 1935 roku), Mińsku Mazowieckim (czerwiec 1936 roku) i Brześciu nad Bugiem (maj 1937 roku),
kiedy to zamordowanie Polaka przez Żyda spowodowało odwet ludności polskiej na całej miejscowej społeczności żydowskiej.
Areną antyżydowskich wystąpień stały się także uniwersytety. Już od końca lat dwudziestych liczba studentów żydowskich systematycznie spadała,
głównie w wyniku wymuszania przez organizacje endeckie numerus clausus,
tj. ograniczenia ilości Żydów przyjmowanych na wyższe studia. Mimo iż zasada przyjmowania na studia nie więcej niż 10% Żydów (co odpowiadało procentowi ludności żydowskiej w państwie) nie została oficjalnie wprowadzona,
władze uczelniane prowadziły dyskryminację Żydów przy rekrutacji.
Poczynając od jesieni 1935 roku, prawicowe organizacje studenckie z coraz
większą natarczywością zaczęły domagać się wprowadzenia getta ławkowego, czyli oddzielnych miejsc dla Żydów w salach wykładowych. Siłą zmuszano opornych studentów żydowskich do zajmowania miejsc po lewej stronie
sali. Dochodziło przy tym do zajść, podczas których wielu studentów zostało poturbowanych i pobitych. Ich sprawcy pozostawali w większości bezkarni, mając przychylność nie tylko kolegów, ale i profesorów. Chociaż minister
wyznań religijnych i oświecenia publicznego oficjalnie wypowiedział się
przeciw gettu ławkowemu, upoważnił na początku 1937 roku rektorów do
zastosowania środków, które uspokoją sytuację na uczelniach wyższych.
W praktyce oznaczało to zgodę na wprowadzenie getta ławkowego. Tylko
część profesorów uniwersyteckich zaprotestowała przeciw tym zarządzeniom.
Byli wśród m.in.: Tadeusz Kotarbiński, Stefan Czarnowski, Ludwik Krzywicki, Mieczysław Michałowicz, Maria i Stanisław Ossowscy.
Stosunek władz państwowych do antyżydowskich wystąpień nie był jednoznaczny. Z jednej strony władze zapowiadały zwalczanie ekscesów, które
zaburzały porządek publiczny do tego stopnia, że często musiała interweniować policja. W Odrzywole (powiat opoczyński) w końcu listopada 1935 roku
doszło do groźnych starć policji z chłopami, którzy próbowali z posterunku odbić aresztowanych za udział w zajściach antyżydowskich. Policja użyła broni. Zginęło kilkunastu chłopów. Z drugiej strony zdarzały się jednak
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przypadki, kiedy policja ociągała się z przystąpieniem do akcji. Podczas pogromu w Brześciu nad Bugiem policja przystąpiła do tłumienia rozruchów
dopiero w kilkanaście godzin po ich wybuchu. Pomimo iż sprawcy większych zajść stawali przed sądami, wymierzane kary były dość łagodne. Rząd
nie wykazał także woli zwalczania bojkotu gospodarczego, który często prowadził do przemocy.
Wystąpieniom antyżydowskim na ulicach i uniwersytetach, zwalczanym
przez władze z różną intensywnością, towarzyszyło całkowite przeorientowanie polityki państwa wobec sposobu rozwiązania „kwestii żydowskiej”
w Polsce. Rząd doszedł do wniosku, że sytuację może załagodzić tylko
zmniejszenie liczby Żydów w kraju. Wkrótce postulat emigracji Żydów stał
się podstawowym punktem programu rządowego w kwestii żydowskiej.
Mimo iż ugrupowania prawicowe coraz częściej przedstawiały projekty
ustawowego pozbawienia Żydów praw politycznych i społecznych, w Polsce nigdy nie doszło do wprowadzenia antyżydowskiego ustawodawstwa
na wzór hitlerowski. Niemniej Sejm w latach 1936 – 1938 przyjął kilka ustaw
skierowanych przeciw ludności żydowskiej. Na początku 1936 roku został złożony w Sejmie projekt ustawy o całkowitym zakazie uboju rytualnego, uchwalony ostatecznie z rządowymi poprawkami, które zmierzały
w kierunku ograniczenia, ale nie całkowitego zakazu. Pracę straciło jednak wiele tysięcy żydowskich rzeźników. Przeciw Żydom-obywatelom polskim, przebywającym na terytorium III Rzeszy, skierowana była ustawa
o pozbawieniu obywatelstwa osób przebywających za granicą. Inna ustawa, z maja 1938 roku, umożliwiła ograniczenie dostępu Żydów do adwokatury. Podobne żądania wysuwało także środowisko lekarskie w stosunku
do swoich żydowskich kolegów. Wyrazem antysemickich nastrojów w tych
środowiskach było przyjęcie przez część organizacji zrzeszających adwokatów i lekarzy tzw. paragrafu aryjskiego, czyli zapisu o wykluczeniu Żydów
z ich szeregów.
Dwuznaczny stosunek do zagadnienia żydowskiego prezentował także kościół katolicki. Potępiał przemoc stosowaną wobec Żydów, nawoływał, by widzieć w Żydach bliźniego, sankcjonował jednak bojkot ekonomiczny i stale
ostrzegał przed złym moralnym wpływem Żydów na społeczeństwo polskie.
Wszystkie te wydarzenia wywoływały wśród Żydów polskich poczucie upokorzenia i zagrożenia. Widać było, że ich sytuacja staje się coraz trudniejsza, a Polska zmierza wyraźnie do pozbycia się Żydów ze swego terytorium.
Być może wielu z nich zdecydowałoby się na emigrację, problem jednak leżał w tym, że Żydzi nie mieli dokąd wyjeżdżać i większość nie miała także
za co wyjechać. Wielka Brytania, sprawująca mandat Ligi Narodów nad Palestyną, wprowadzała kolejne ograniczenia imigracji żydowskiej, a poza tym
pierwszeństwo mieli bardziej zagrożeni Żydzi niemieccy. Inne państwa również nie kwapiły się do przyjmowania Żydów.
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Z jednej strony Polska jawi się więc jako miejsce, gdzie mogła rozwijać się kultura żydowska, gdzie istniały szkoły – co prawda tylko prywatne
– z wykładowym językiem jidysz i hebrajskim, gdzie ukazywały się setki tytułów żydowskiej prasy i powstawała literatura żydowska. Była także jednym z niewielu krajów, gdzie działało całe spektrum partii żydowskich,
a w parlamencie zasiadali posłowie żydowscy. Z drugiej strony stała się również miejscem braku tolerancji, narastającej wrogości wobec Żydów, a nawet
ich prześladowań.

Piotr Osęka

Ideologia i działalność
polityczna ruchów
nacjonalistycznych w II RP
Już od rana na Nowym Świecie, Ordynackiej i Kopernika gromadziły się
oddziały policji. Wyznaczone pozycje zajmowały formacje konne, obok
ustawiały się szeregi uzbrojonych w pałki „Golędziniaków” w hełmach
i ochraniaczach. Szpaler funkcjonariuszy w granatowych mundurach rozciągał się wzdłuż potężnego gmachu, mieszczącego cyrk braci Staniewskich.
Obok, na schodach przy wejściu, stała grupa młodych mężczyzn w piaskowych mundurach, witająca tłum ciągnący na wiec. Na rękawach nosili zielone opaski z charakterystycznym wizerunkiem ręki trzymającej miecz.
Od kilku dni ulotki i plakaty na warszawskich ulicach obwieszczały, że 28 listopada 1937 roku o 11.30 odbędzie się „Wielkie zebranie Falangi”,
podczas którego Bolesław Piasecki wygłosi przemówienie „Fołksfront wrogiem przełomu”. Jak głosił dopisek: „Wstęp wolny dla wszystkich Polaków”.
Ruch Narodowo-Radykalny „Falanga” przeżywał właśnie apogeum znaczenia na scenie politycznej. „Jesteśmy obecnie świadkami gwałtownej, gorączkowej mobilizacji wrogów idei Wielkiej Polski. Mobilizacja ta postępuje
naprzód pod naczelnym hasłem »obrony demokracji«, sztabem mobilizacyjnym są żydzi i masoni wszystkich gatunków, lepiący szeroki front antynarodowy i filożydowski” – informował tygodnik Falanga w listopadzie 1937 roku1 .
Plany wroga należało udaremnić, zwierając własne szeregi. Jak głosił niezbyt wyszukany poemat zamieszczony w numerze pisma wręczanym uczestnikom wiecu:

1

Polska stoi w przededniu przełomu, „Falanga”, 9.11.1937.
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„W szeregi wstępuj! Butem w bruk!
Zedrzyj z bladziutkiej buzi tremę,
Pokochaj siłę, krew i huk!”

W 1937 roku RNR znalazł nieoczekiwanego sojusznika w osobie pułkownika Adama Koca, przywódcy Obozu Zjednoczenia Narodowego – nacjonalistycznej frakcji w obozie piłsudczyków. Jesienią 1937 roku Piasecki
postanowił zdyskontować swoje wpływy w obozie rządzącym i zorganizować
oficjalny wiec Falangi, który uczyniłby z niej pełnoprawnego gracza na politycznej scenie. Zarządzono mobilizację wszystkich członków i sympatyków
ruchu. Delegacje wyruszyły z całej Polski, chociaż nie wszystkie dotarły, bowiem część pociągów z działaczami została zatrzymana przez policję.
„Ulicą Ordynacką szli ludzie. Od 10 rano sznurami, sznurami – robotnicy, studenci, biedne palta, młode twarze ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, energiczne ruchy
sprężyste spojrzenia, twarde kroki. O 11.00 sznury idących stały się pochodem,
przemieniły się w zwarty, falujący rytmicznie tłum. O 11.30 tłum stał się masą” –
relacjonował tygodnik Falanga, napawając się potęgą widowiska. „Olbrzymia sala
nie może pomieścić ogromu głosów splątanych, nerwowych, podnieconych. Sala
ma szczególną dynamikę, jakby była naładowana materiałem wybuchowym. Sala,
w której serca przyczajone są do skoku. Patrzę z galerii. Na piasku areny, ogromnych rozmiarów, biała ręka z mieczem. Pod nią, półkoliste słowa: »Życie i Śmierć
dla Narodu. […] Na balustradzie loży orkiestrowej – flaga ze znakiem Ruchu. Flaga Ruchu na poręczy mównicy, po drugiej stronie sali. Nad mównicą długi, zielony
proporzec, na nim Szczerbiec. Jeszcze wyżej barwy narodowe. Mija godzina 11.45.
Od parteru aż po ostatnie rzędy galerii morze głów. Ludzie stoją już w przejściach.
Straż porządkowa rozmieszcza stojących i zajmuje wyznaczone stanowiska”2.

Strażą byli umundurowani członkowie Narodowej Organizacji Bojowej
– paramilitarnej formacji stworzonej w strukturach RNR i dowodzonej przez
Zygmunta Przetakiewicza. Przybywających pozdrawiali faszystowskim gestem uniesionej ku górze prawej ręki. „Tego dnia głównym zadaniem była
ochrona wiecu” – pisał Przetakiewicz we wspomnieniach.
„Niebezpieczeństw można się było spodziewać z dwóch stron – komunistycznej
i sanacyjnej. […] Ochrona tak dużego zgromadzenia wymagała maksymalnej mobilizacji NOB. Sala, w której wiec się odbywał, mogła pomieścić do 3.000 widzów.
W takim tłumie nie było rzeczą trudną wejście nawet pokaźnej bojówki naszych

2

Wielkie zebranie Falangi, „Falanga”, 7.12.1937.
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przeciwników. Chcąc się zabezpieczyć, podzieliliśmy widownię na sektory, w których ulokowaliśmy członków NOB, którzy mieli bacznie obserwować zachowanie
widzów i w razie czego interweniować. Poza tym należało ubezpieczać wiec na zewnątrz. W tym celu rozstawiłem część kolegów w pobliżu Cyrku. Sangowicza i Nowakowskiego oddelegowałem do bezpośredniej ochrony Piaseckiego. Tego dnia byli
oni umundurowani w piaskowe koszule i koalicyjki”3.

Sala cyrku, zmodernizowana gruntownie na początku lat trzydziestych, stanowiła wymarzoną scenerię dla patetycznego widowiska. Nowoczesny sprzęt
nagłaśniający zamieniał słowa mówcy w potężny ryk; skierowane ku górze reflektory tworzyły nad salą sklepienie z kolumn światła. Dwa podświetlały od
dołu marmurową lożę, na którą wstępowali kolejni politycy Falangi.
Fanatyczny nastrój panujący w czasie wiecu plastycznie opisał tygodnik
RNR: „Szpakowski wita zebranych podniesieniem ręki i zaczyna głębokim,
urwanym głosem: »Polska – stoi w przededniu – Przełomu!«. Słowa, zdania,
okresy rozpalają salę. Coraz więcej okrzyków, coraz silniejsze brawa. Kiedy
mówca zaczyna o fołksfroncie, o komunie, o Żydach, sala jeży się, przelatują
hasła i jedno potężne, ze wszystkich piersi słowo – precz!”4 .
Wreszcie prowadzący zapowiedział: „Przemawiać będzie Bolesław Piasecki”. Na te słowa uczestnicy wiecu zerwali się z miejsc i pozdrawiając Piaseckiego rękami wyciągniętymi ku górze, skandowali „Niech żyje wódz!”.
Przywódca Falangi mówił krótko, kreśląc wizję przyszłych zwycięstw:
„My walczymy o nowego Polaka […] Nowy Polak musi być człowiekiem zdolnym do
odczuwania silnych uczuć. Wszystko, co średnie, letnie, przeciętne, musi zniknąć
ze stosunku Polaka do idei narodowej. Nowy Polak musi mieć odwagę i siłę bezwzględnego ukochania idei narodowej i nienawiści idei wrogiej. Tylko bowiem silne uczucia rodzą silną wolę, która tworzy fakty i formuje życie na obraz ideału. […]
My chcemy i będziemy w naszej Organizacji nosić mundury. Lecz powiem więcej:
my chcemy przede wszystkim Polaków umundurować duchowo […] po to, by dać
Polakowi zdrowe warunki rozwoju, by powstał jednolity w Narodzie pion moralno-ideowy. Pion ten moralno-ideowy zniesie spory i dyskusje co do zasadniczych
prawd narodowych”5.

Na przełomie lat 20. i 30. polski ruch nacjonalistyczny rośnie w siłę,
ale ulega także podziałom na – często skonfliktowane – frakcje i odłamy.

3

Zygmunt Przetakiewicz, Od ONR-u do PAX-u, Warszawa 1994, s. 27.

4

Wielkie zebranie Falangi…, dz. cyt.

5

Tamże.
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Stopniowemu rozpadowi Obozu Wielkiej Polski – organizacji stworzonej przez Romana Dmowskiego w odpowiedzi na zamach majowy i przejęcie władzy przez Piłsudczyków – towarzyszą narodziny dwóch odmiennych
nurtów ideowych. Starsza i bardziej umiarkowana generacja działaczy endeckich utworzyła Stronnictwo Narodowe. Młodsi – radykalni i często ciążący ku wzorom faszystowskim – przeprowadzili frondę i odeszli do Związku
Młodych Narodowców (który z czasem związał się z sanacją) oraz Obozu
Narodowo-Radykalnego.
Powstały w 1934 roku ONR, kierowany przez Tadeusza Gluzińskiego, Jana
Mosdorfa i Henryka Rossmana, zapowiadał konieczność rewizji granic
i wcielenia do przyszłej Wielkiej Polski „wszystkich obszarów pozostających
pod wpływami polskiej cywilizacji”. Głosił, że „Państwo Polskie powinno być
zbrojną organizacją Narodu”, a służba wojskowa „stanowić zaszczytny obowiązek każdego Polaka i najważniejszy etap wychowania narodowego”. Zapowiadano odrzucenie demokracji parlamentarnej. Pierwszoplanowym zadaniem
ruchu narodowego miało być „odżydzenie miast i miasteczek polskich”, a także
walka z organizacjami „komunistycznymi, masońskimi i kapitalistycznymi”6.
Po niespełna trzymiesięcznym okresie działalności ONR został przez władze sanacyjne zdelegalizowany, a jego władze osadzone w Berezie Kartuskiej.
Próba kontynuowania działalności w warunkach konspiracyjnych doprowadziła w kwietniu 1935 roku do rozłamu w ruchu. Powstały dwa ugrupowania:
ONR-ABC Rossmana i ONR-Falanga kierowana przez Bolesława Piaseckiego
(nazwy pochodziły od tytułów pism stanowiących organy prasowe obu stronnictw). Między organizacjami od razu zaczął narastać konflikt, który wkrótce
przerodził się w otwartą wojnę.
Grupa Piaseckiego, która chcąc ominąć zakaz działalności ONR, przyjęła nazwę Ruchu Narodowo-Radykalnego, wyróżniała się brutalnością w prowadzeniu walki politycznej. Naczelną zasadą programową była całkowita
i bezwzględna lojalność wobec przywódcy. Głoszono także pochwałę ruchów
faszystowskich „do których należy przyszłość”.
To właśnie Falanga zbudowała najdalej idącą koncepcję przebudowy Polski,
którą inspirowały się pozostałe organizacje „młodych” narodowców. W programie Piaseckiego nietrudno dostrzec ślady zafascynowania polityką Mussoliniego i Hitlera. Po wielkim „przełomie narodowym” – rewolucji kierowanej przez
nacjonalistycznych działaczy – powstać miało Katolickie Państwo Narodu Polskiego, totalitarny ustrój z Falangą w roli rządzącej monopartii.
W roku 1938 na łamach Falangi ukazał się futurystyczny cykl Reportaże
z przyszłości. Jeden z tekstów, zatytułowany Taka będzie ta nasza Wielka Polska,
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opowiadał o „Drużynach Przysposobienie Pracy”. Oto jest rok 1948 – chłopcy i dziewczyny w karnych, zorganizowanych grupach ruszają pociągami
na wieś, żeby pomagać przy żniwach, poznawać Polskę i „walory pracy fizycznej”. Wyrwani spod matczynych skrzydeł, zahartują się, nauczą pracy
w zespole, porzucą indywidualistyczne przyzwyczajenia i przedzierzgną się
w zdyscyplinowanych, ideowych obywateli.
Przez rok mieszkać będą w obozie przygotowawczym, gdzie, oprócz nauki
rolniczego rzemiosła, czekają ich także szkolenia polityczne. Autor Falangi
wyobrażał sobie nawet treść jednej z takich pogadanek. Kierownik obozu powie swoim podopiecznym: „Dawniej system demoliberalny patrzył na człowieka jako na oderwaną od całości jednostkę. Obywatel wychowany w domu
wedle widzimisię rodziny, z zespołem stykał się tylko połowicznie przez
szkołę. Później szedł jako oderwana jednostka do obranego przez siebie zawodu i znowu zasklepiał się w domu – teraz już własnym”7.
Jednak w Wielkiej Polsce, którą rządzi ONR, wszystko się zmieniło. Odtąd
państwo troszczy się o wychowanie i ukształtowanie nowego człowieka.
„O to dbają szkoły i związki młodzieży” – tłumaczył kierownik obozu, „obejmujące
całą młodzież terytorialnie – dzielnicami miast lub gminami na wsi. Tu syn inżyniera,
lekarza czy artysty od razu zżywa się z synem robotnika, rzemieślnika, dozorcy. Teraz czeka was rok pobytu w drużynach pracy i rok służby wojskowej. Znowu każdy
z was ma przed sobą równe szanse, ale teraz już nie jest to tylko koleżeńskie współżycie, ale praca. Od rezultatów pracy zależy wasz życiowy awans – musicie wykazać
się nie tylko pracowitością, lecz i zdolnościami organizacyjnymi. Po roku opuścicie
szeregi drużyn z opiniami i szarżami – to już decyduje i w wojsku i w waszym życiu”8.

Historyka czytającego ten futurystyczny reportaż przebiega dreszcz. Rzadko kiedy zdarza mu się czytać tak profetyczne wizje. Polska roku 1948 wyglądała niemal dokładnie tak, jak wyobraził ją sobie publicysta Falangi. Brygady
Związku Młodzieży Polskiej ruszały w Polskę, aby pomagać przy żniwach
w ramach „akcji łączności miasta z wsią”. Propaganda opiewała wychowawcze
walory takich wypraw, podkreślała, że dzięki nim hartuje się „nowy, socjalistyczny człowiek”. Po powrocie ZMP-owcy otrzymywali w zapieczętowanych
kopertach „opinie”, które później okazać musieli przyszłym pracodawcom.
Inne „reportaże z przyszłości” zamieszczone w Falandze jeszcze plastyczniej
wydobywają podobieństwa między nacjonalistyczną utopią ONR a ustrojem
zbudowanym przez PZPR. „Ruch narodowo-radykalny chce wychować Nowy
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Typ Polaka” – czytamy na łamach tygodnika. „W przyszłej Wielkiej Polsce,
którą zbudujemy, zadania ideowo wychowawcze na terenie uczelni spełniać
będzie przymusowa Organizacja Wychowawcza Narodu, jako jedyna upoważniona do tego władza”9.
Z kolei kultura służyć będzie wyłącznie indoktrynacji. Centralnym miejscem „dzielnicy robotniczej za lat 20” stanie się dom kultury.
„Tam w teatrze grają piękną sztukę, w której przedstawione są walki oenerowców
o Przełom, który przyniósł wielkość Polsce. W kinie odbywa się reportaż filmowy
obrazujący wspaniały rozwój tak dawniej zapuszczonych i niespokojnych Kresów
Wschodnich. W salach odczytowych wielu robotników słucha ciekawych wykładów.
[…] W długich salach bibliotecznych pochylił się nad stołami szereg głów. Czytają przeważnie młodzi. Wykwalifikowani koledzy-bibliotekarze radzą, jaką książkę
wybrać, wypytują o zainteresowania, dyskutują na temat przeczytanych utworów.
Wreszcie lokal na parterze wypełnili głównie starsi, pamiętający jeszcze stare, złe
czasy. Ci, zmęczeni przejściami życia wolą zazwyczaj pogawędzić, powspominać”.

Po Przełomie Narodowym wszyscy Polacy będą tak samo żyć i myśleć. Znikną mniejszości narodowe – a zwłaszcza Żydzi – których pozbędzie się Zakład
Oczyszczania Kraju. Krytyków i malkontentów czekają więzienia. „Jak ci się
coś nie podoba albo widzisz, że jest źle urządzone, idziesz do specjalnego biura i mówisz, że tak i tak byłoby lepiej. – tłumaczy czytelnikom Falangi bohater
reportażu Nasza Polska radosna. „Oni tam mają specjalistów, rozważą wszystko,
obmyślą. Każdy musi mówić o tym, co jest złe. O tym nikomu milczeć nie wolno. Ale takiego gadania po próżnicy, jak dawniej, to już nie ma”. „Zagramy w totalniaka” – zapewniali dziarsko nacjonalistyczni publicyści.
„Totalizm chce związać człowieka, jednostkę z państwem w sposób organiczny, chce
wszystkie pragnienia, namiętności, energię poszczególnych członków Narodu skierować w jedno łożysko, chce wytworzyć taki stan napięcia uczuć, wytworzyć i zorganizować psychikę zbiorową, wzmocnić to wszystko, co jednoczy, zespala, wiąże
naród kosztem uczuć, które rozkładają, rozproszkowują, które tworzą nie społeczeństwo, nie organizację a swawolną bandę ludzi. Przymus, ograniczenie wolności, siła są to elementy w każdej organizacji konieczne i rezygnować z ich wartości
wychowawczych nie wolno”.

W przyszłości obywatele co roku demonstrować będą swoją jednomyślność podczas pochodów pierwszomajowych – „święta pracy i walki dla dobra
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i wielkości Narodu Polskiego”. Szczegółowy scenariusz obchodów do złudzenia przypomina gigantyczne propagandowe spektakle z czasów stalinowskich. „Pierwszego maja Polska pracująca, cała Polska, uświęci swój twardy,
codzienny, olbrzymi wysiłek” – zapowiadała Falanga.
„Karne, zespolone szeregi milionów zgodnym grzmotem marszu przedefilują przez
ulice. Chłopi, robotnicy, inteligenci, dygnitarze, księża, wszyscy… bo wieść ich będą
znaki – symbole Wielkiej Polski: Krzyż, Młot i Miecz. A gdy w błękitne niebo wetną się kliny polskich eskadr, dźwigną się ku nim spolenia z armią [sic], mocniej zahuczy rytm marszu w poczuciu własnej potęgi”10.

Podobnie jak komuniści, oenerowcy żyli w przekonaniu, że mają po swojej stronie obiektywne prawa historii. „Wielka rewolucja jest postulatem naszych dziejów, jest niejako koniecznością naszego historycznego rozwoju”
– pisali. „Czujemy za sobą oparcie historii, czujemy, że jesteśmy wyrazicielami
wielkiego, głębokiego procesu polskiego życia”11 .
Nawet gromy miotane na przeciwników narodowego przełomu brzmią jak
przepisane z Trybuny Ludu, głównego organu PZPR. „Reakcję trzeba złamać
silnym porywem nowych sił. Reakcję trzeba zniweczyć w imię przyszłości
Polski. Reakcję trzeba pokonać nie tylko ideą, ale także organizacją stojącą
w służbie nowoczesnej idei”12.
Wielka Polska przyszłości stanowiłaby zaprzeczenie liberalnej demokracji parlamentarnej. Nastąpiłoby rozwiązanie wszystkich istniejących partii
politycznych, a ich miejsce zajęłaby Organizacja Polityczna Narodu o hierarchicznej strukturze. Głównym zadaniem monopartii byłoby wcielanie
w życie poleceń wodza – Bolesława Piaseckiego – i wychowanie nowego społeczeństwa. „Nauczycielem w nowej szkole polskiej będzie mógł być tylko
członek Organizacji Politycznej Narodu, wychowany przez Powszechną Organizację Wychowawczą” – czytamy w oenerowskim Ruchu Młodych.
„Wszyscy urzędnicy państwowi wchodzą w skład drużyn organizacji politycznej.
Warunkiem mianowania urzędnika na określony urząd jest zaliczenie tej jednostki przez organizację polityczną do poziomu uprawniającego do zajmowania stanowisk tej doniosłości”13.

10 „Falanga”, 1 – 3.05.1938.
11 Wojciech Kwasieborski, Nasza droga, „Falanga”, 18.01.1938.
12 Tamże.
13 Cyt. za: J. J. Lipski, Idea Katolickiego Państwa Narodu Polskiego. Zarys ideologii ONR, „Falanga”,

Warszawa 2016, Kindle Edition.
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Istotę nacjonalistycznej rewolucji upatrywano w likwidacji kapitalizmu
i wolnego rynku, zniesieniu wolnych wyborów i niezawisłości sądów. „Zasada
separacji władz […] w państwie narodowym na prawdzie opartym obowiązywać nie będzie” – głosiła Falanga w artykule O prawo narodowe14 .
Ustrojem przyszłej Polski miał być katolicki totalitaryzm: „Umundurowanie dusz to realizacja zasady świadomego i planowego oddziaływania na ludzi żyjących w społeczeństwie, w celu wskazywania im dróg, wiodących do
prawdziwego szczęścia” – instruował Piasecki15.
Za wzór stawiano hitlerowską Rzeszę i stalinowski ZSRR. „Na zachód od
nas Niemcy zmobilizowali cały naród” – pisała Falanga.
„Każdy Niemiec czuje się odpowiedzialny za losy swego narodu i bierze w nich udział.
Na wschód od nas bolszewicy mobilizują, z równym powodzeniem, masy rosyjskie,
budzą w nich poczucie jedności i odpowiedzialności za państwo. Polska, aby im
sprostać, musi w jeszcze większym stopniu dokonać duchowej mobilizacji mas.
Musi powstać jeden zwarty, bezklasowy naród polski”16.

W świetle powyższych cytatów powojenna kariera Piaseckiego staje się tym
bardziej zrozumiała. Wódz Falangi, podczas okupacji dowódca partyzanckich Uderzeniowych Batalionów Kadrowych, w listopadzie 1944 roku aresztowany został przez NKWD. W mokotowskim więzieniu przesłuchiwał go
gen. Iwan Sierow, jedna z czołowych postaci sowieckiej bezpieki. Z tej beznadziejnej, zdawałoby się, sytuacji Piasecki zdołał wyjść obronną ręką. Po kilku miesiącach opuścił więzienie, co więcej – otrzymał zgodę na prowadzenie
działalność politycznej, co zaowocowało powstaniem Stowarzyszenia PAX.
Piasecki stanie na czele tej organizacji i aż do śmierci będzie szukał formuły
politycznej, mającej pogodzić marksizm z nacjonalizmem.
O „Wielką Polskę” narodowcy różnych odłamów walczyli nie tylko słowem,
ale i czynem. Głównym przeciwnikiem, stojącym na drodze do zwycięstwa,
miała być trzymilionowa mniejszość żydowska. Kryzys gospodarczy sprzyjał
popularności haseł „odżydzenia handlu”. Członkowie SN organizowali pikiety przed żydowskimi sklepami i nie dopuszczali żydowskich kupców na targi.
Kolejne stowarzyszenia zawodowe umieszczały w swoich statutach tzw. „paragraf aryjski”, pozbawiający członkostwa Polaków pochodzenia żydowskiego.
Antysemickie nastroje i postawy uwidaczniały się zwłaszcza na uniwersytetach. Narodowcy domagali się ograniczenia, a nawet zamknięcia Żydom

14 O prawo narodowe, „Falanga”, 6.07.1937.
15 Cyt. za: J. J. Lipski, dz. cyt.
16 Naród bezklasowy, „Falanga”, 5.04.1938.
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wstępu na wyższe uczelnie. Polityka ta miała przede wszystkim wymiar
pragmatyczny: chodziło o zmniejszenie konkurencji w zawodach takich jak
prawnicy, lekarze, architekci. Jednocześnie głoszono konieczność „oczyszczenia kultury polskiej z obcych naleciałości”. Ostrzegano, że inteligenci
pochodzenia żydowskiego szerzą pacyfizm, ateizm i demoralizują naród.
„Duch żydowski skażony jest brudnym materializmem” – krzyczały nagłówki prawicowych gazet.
Rok akademicki 1936/37 był nie tylko wyjątkowo burzliwy, ale i najkrótszy w polskiej historii. W połowie listopada minister Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego wydał rozporządzenie o zamknięciu na trzy miesiące Uniwersytetu Wileńskiego, a wkrótce taką samą decyzję podjęto wobec
Uniwersytetu Warszawskiego. Do końca grudnia władze większości uczelni
zadecydowały o zawieszeniu zajęć na okres od kilku dni do kilku tygodni.
Rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie wydał specjalne
oświadczenie:
„Zaszły wydarzenia, które zmusiły władze akademickie do zawieszenia czynności
uniwersytetu. W głównym gmachu uniwersytetu pchnięto nożem studenta Żyda,
kilku zaś innych pokaleczono uderzeniami pałek i kastetów. Uderzono w twarz starego 60-letniego woźnego za to, że pełniąc swój obowiązek, usiłował zapalić światło w korytarzu, w którym rozgrywała się krwawa bójka. Od zdarzeń powyższych
upłynęło już dni pięć, a dotychczas rektor uczelni nie spotkał się ze strony zarządu stowarzyszeń akademickich z żadnym potępieniem […] tych graniczących ze
zbrodnią czynów”17.

„Zrozumiałem, że są w życiu społecznym potężne mury odgradzające wyznania i rasy – zanotował jesienią 1936 roku Hersz Sztolcman, student Uniwersytetu Warszawskiego.
„Wprawdzie i przedtem o tym wiedziałem, w gimnazjum czasami zdarzył się epizod
na tle rasowym, ale było to sporadyczne i na sobie nigdy tego nie odczułem, gdyż
z kolegami żyłem bardzo dobrze. Tu, w świątyni wiedzy, doświadczyłem na własnej
skórze tej nienawiści wynikającej z nacjonalizmu i szowinizmu”18.

Środowisko akademickie w dwudziestoleciu międzywojennym od początku było silnie rozpolitykowane. Na uniwersytetach działały młodzieżówki

17 Rada m. Lwowa potępia ekscesy na wyższych uczelniach, „Nasz Przegląd”, 30.10.1936.
18 Ostatnie pokolenie. Autobiografie polskiej młodzieży żydowskiej okresu międzywojennego, red.

Alina Cała, Warszawa 2003, s. 47.
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partyjne, które rywalizowały o wpływy w tzw. Bratniakach, jak nazywano samorządy studenckie. Spory na wiecach i zebraniach nieraz przeradzały się w bijatyki. Z czasem największe znaczenie zdobyły organizacje narodowe takie jak
Młodzież Wszechpolska, Sekcja Akademicka Stronnictwa Narodowego i Obóz
Narodowo-Radykalny. Nazwy ugrupowań zmieniały się, a sytuacje, gdy ktoś
należał do dwóch organizacji naraz, nie należały do rzadkości. Zacierały się też
różnice programowe między poszczególnymi organizacjami – regułą były próby przelicytowania konkurencji w radykalizmie haseł i czynów.
W roku akademickim 1935/36 na wszystkich uczelniach nastąpiła duża
podwyżka czesnego. Spowodowało to zrozumiałe rozgoryczenie i protesty
wśród studentów. Na czele ruchu antyopłatowego stanęli wówczas narodowcy, którzy do postulatów ekonomicznych dołączyli polityczne. Jednym tchem
domagano się tańszych studiów i usunięcia z uczelni Żydów. Starano się wymóc na władzach akademickich wyznaczenie osobnych miejsc dla studentów
wyznania mojżeszowego. Prasa nacjonalistyczna jednogłośnie żądała wprowadzenia na uniwersytetach „getta ławkowego”, a młodzi narodowcy zmuszali Żydów, by na wykładach siadali tylko po lewej stronie sali19.
Jesienią 1936 roku sytuacja zaostrzyła się. Narodowcy świadomie podsycali konflikt, uważając, że zwycięstwo w nim będzie pierwszym krokiem
na drodze do rewolucji ustrojowej. Organizowano strajki i marsze protestacyjne. Uzbrojeni bojówkarze, z wpiętymi w klapy „Szczerbcami” Chrobrego,
atakowali studentów-Żydów i stających w ich obronie Polaków. Nie przebierano w środkach. Natężenie aktów przemocy miało miejsce głównie w październiku, kiedy trwały zapisy na zajęcia i seminaria. Narodowcy nazywali to
prześmiewczo „manewrami jesiennymi”. Regułą było, że bojówkarze rekrutowali się spoza danej uczelni: na politechnice bili słuchacze uniwersytetu,
na uniwersytet przychodzili oenerowcy z SGH itd. Chodziło o to, aby inicjatorzy zamieszek pozostali anonimowi dla woźnych, profesorów i postronnych
świadków. Z kolei warszawskie bojówki Falangi słynęły z tego, że w ich szeregach walczyli ludzie z półświatka: lumpenproletariat, nożownicy z Kercelaka,
niekiedy bezrobotni opłacani z partyjnej kasy.
Zorganizowany terror budził sprzeciw nawet wśród polityków dalekich od
lewicowych sympatii. Stanisław Grabski, jeden z przywódców obozu narodowego u progu niepodległości, zanotował w pamiętnikach:
„W latach 1937 i 1938 widziałem coraz jaśniej, że antysemicka akcja młodzieży
wszechpolskiej zatruwa jej duszę jadem iście pogańskiego nacjonalizmu. […] Organizowane były te wybryki w ten sposób, że na Uniwersytet [Lwowski] przychodziły

19 M. Natkowska, Numerus clausus, getto ławkowe, numerus nullus, paragraf aryjski. Antysemityzm

na Uniwersytecie Warszawskim 1931 – 1939, Warszawa 1999.
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bojówki złożone ze studentów Politechniki i one wyrzucały żydowskich słuchaczy
z ławek, które zajmowali polscy akademicy, do »getta ławkowego« albo i całkiem
z sal wykładowych, przy czym opierających się Żydów bito pałkami aż do silnego
ich pokrwawienia, niejednokrotnie też grupy bojowców przerywały wykłady, wzywając studentów do natychmiastowego udania się na wiec akademicki, samowolnie, bez zezwolenia rektora, zwołany”20.

Narodowcy rzadko walczyli gołymi rękami. Najczęściej uzbrojeni byli
w drewniane laski (noszone przez członków studenckich korporacji), czasami najeżone osadzonymi na sztorc żyletkami – stąd rozbite głowy i głębokie
cięcia na twarzach i rękach. Posługiwano się też kastetami i nożami. Do sal,
gdzie przebywali żydowscy studenci, wrzucano petardy, świece dymne, ampułki z kwasami. Uniwersytet Lwowski, jaki poznałem, przypominał po trosze dżunglę” – napisał we wspomnieniach Artur Sandauer.
„Chodziło się po nim ze wzrokiem wytężonym, z napiętym słuchem: napad mógł
nastąpić w każdej chwili z każdego zakamarka. Siedząc w seminarium, unosiło się
chwilami głowę znad książki: z korytarza dolatywał tupot pogoni i krzyki. Wtedy
opuszczało się wzrok ku dziejom wojny peloponeskiej, udając że nic nie zaszło”21 .

Terror stał się na uniwersytetach zjawiskiem powszechnym. W wielu wspomnieniach z tamtego okresu przewija się obraz bojówek endeckich, krążących w poszukiwaniu ofiar.
„W stronę nowego budynku Wydziału Prawa idzie student” – czytamy w reportażu stołecznego „Dziennika Popularnego”. „Bez palta i nakrycia głowy, dość szybko, jakby się śpieszył. Żyd. Nagle pada okrzyk: »Jest! Patrzcie. Jest jeszcze jeden!«.
I grupka sześciu czy siedmiu zuchów rzuca się z laskami na bezbronnego. […] Już
upadł. Podrywa się i biegnie. Dopadają go. Biją. Znów upadł. Znów biegnie. Znów
dopadają. Krzyczy. Upadł. Kopią. Aaaa – ucieka! Pada za kilka sekund pod ciosami.
Zrywa się. Stracił głowę – stracił głowę! Biegnie w zaułek. Jadą na nim. Jęczy urywanie, straszliwie”22.

Łamy gazet z lat 1935 – 37 wypełnione są opisami napadów, pogoni, znęcania się. „W wyniku zajść kilkunastu studentów Żydów zostało pobitych lub
też pokaleczonych żyletkami” – pisał syjonistyczny „Nasz Przegląd”. „Jeden

20 Stanisław Grabski, Pamiętniki, t. 2, Warszawa 1989, s. 294.
21 Adam Sandauer, Zapiski z martwego miasta, Warszawa 1963, s. 20.
22 Rodzajowy obrazek akademicki, „Dziennik Popularny”, 3.11.1936.
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ze studentów, Józef Frydman, ranny w głowę dostał krwotoku. Rannego koledzy odwieźli na stację pogotowia, gdzie udzielono mu pierwszej pomocy. […]
Również woźny SGH, Stanisław Osiadacz, który usiłował stanąć w obronie
rektora, otoczonego przez atakujących studentów, został kilkakrotnie uderzony pałkami po głowie”23.
Napastnicy chętnie korzystali też z broni łatwiejszej do ukrycia.
„W przerwie między wykładami na korytarzu nowego gmachu audytorium [Uniwersytetu Warszawskiego] grupa studentów uzbrojona w laski i kastety napadła na kilku obecnych w pobliżu studentów-Żydów, których pobito kastetami.
M.in. w pobliżu szatni bojówka oenerowska napadła na studenta Żyda, któremu kastetem ukrytym w rękawiczce wybito dwa zęby. Gdy napadnięty upadł,
skopano go”24 .

Ludwik Stöckel tak zapamiętał swoje studia na uniwersytecie lwowskim
w połowie lat 30.:
„Gdy wychodziłem w towarzystwie koleżanek z auli uniwersyteckiej, słyszałem rozmowę za plecami: »Słuchaj ty, to Żyd?«. »Tak mi się zdaje« – odparł ktoś. »No to co
czekasz – krop!«. […] Gdy byliśmy już na chodniku, zauważyłem, że kilku kolegów
już oberwało. Notowano wypadki pocięcia żyletkami. Broń ta była wtedy po raz
pierwszy w użyciu. Tych scen sam byłem świadkiem. O innych potworniejszych zajściach opowiadano mi. Ekscesy endeków mocno mnie zraziły do studiów w ogóle.
Nauka lub choćby tylko przebywanie na uniwersytecie w tak naprężonej atmosferze nie należy do przyjemności”25.

O brutalności, towarzyszącej antysemickim wystąpieniom obszernie donosiły także gazety narodowe – zwłaszcza Wszechpolak i organ SN, Warszawski
Dziennik Narodowy. Informowały, ilu Żydów zostało pobitych, w jakim są stanie, do ilu trzeba było wzywać pogotowie. Najwyraźniej postępowania działaczy z własnych szeregów nie uważały za hańbiące.
Bojówkarze narodowi nie mieli względów dla kobiet – traktowali je równie brutalnie, a zdarzało się, że oszpecali, tnąc twarz żyletkami lub oblewając kwasem. Hugo Steinhaus, profesor uniwersytetu lwowskiego, wspominał
z sarkazmem:

23 Zajścia antyżydowskie na wyższych uczelniach nie ustają, „Nasz Przegląd”, 21.10.1936.
24 Zajścia antyżydowskie na Uniwersytecie Warszawskim, „Nasz Przegląd”, 5.11.1936.
25 Ostatnie pokolenie, dz. cyt., s. 370.
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„Córka moja ukończyła wtedy pierwszy rok prawa. […] Trzeba było aż czterech tęgich bojowców dla usunięcia jej z miejsca, chociaż wcale nie odznaczała się siłą, ani
nie stawiała oporu fizycznego; uważali jednak, że mniej niż czterech mężczyzn stanowiłoby siłę zbyt małą”26.

Przemoc wobec Żydów była zaplanowana i popierana przez najważniejsze
ugrupowania nacjonalistyczne II RP. Prasa narodowa wzywała młodzież, aby
nie ustawała w walce „o odżydzenie uczelni”. „Potrzebne są czyny” – apelował dwuznacznie Warszawski Dziennik Narodowy w apogeum antysemickich
zamieszek27.
„Nie straszcie nas kulturą” – Wszechpolak odpowiadał liberalnym profesorom, potępiającym „getto ławkowe”, „bo zobaczycie, że różnimy się zupełnie,
że nie miękki fotel klubowy, czy wygoda kawiarnianego stolika, ale moc ducha – choćby w brutalnych wyrażona formach – jest naszym ideałem!”28.
Falanga w połowie grudnia 1936 roku zamieściła aluzyjną opowieść o szkole, której uczniowie terroryzowani są przez bezczelnego i zdemoralizowanego „małego brudnego Jojne”. W końcu do szkoły przychodzi Jan. „Jest to
wesoły, dobry chłopak. Jednym ruchem chwyta Jojne za kołnierz, przysuwa
do siebie i kuje żydziaka mocno, spokojnie w mordę”29.
Publicyści narodowi, zagrzewając do rozprawy z Żydami, musieli jednak
zachowywać umiar, aby nie narazić gazety na policyjną konfiskatę. Za to
autorzy anonimowych manifestów, rozlepianych na uczelniach, mogli bez
skrępowania dawać upust nienawiści do Żydów. W ulotce ze stycznia 1937
roku pisano:
„Postęp, nauka, demokracja – to pięknie brzmi. A co się za tym kryje? Wstrętny żydowski duch. A to wstrętne pałkarstwo, przed którym się wzdragasz, to w rzeczywistości piękna walka o uwolnienie narodu z żydowskich więzów. Pomyśl tylko:
spotykasz Żyda czy komunistę gdzieś w ciemnym miejscu. Walisz! Walisz żelazem
prosto w zęby. Tylko się, maminsynku, nie cofnij!”30.

Z kolei krakowski „Czas” przytaczał treść apelu rozrzucanego na Uniwersytecie Jagiellońskim w listopadzie 1936 roku:

26 Hugo Steinhaus, Wspomnienia i zapiski, Londyn 1992, s. 144.
27 Walka o odżydzenie wyższych uczelni, „Warszawski Dziennik Narodowy”, 18.11.1936.
28 Pan profesor okłamuje, „Wszechpolak”, 12.12.1937.
29 Jojne robi karierę, „Falanga”, 15.12.1936.
30 Szymon Rudnicki, Obóz Narodowo-Radykalny. Geneza i działalność, Warszawa 1985, s. 301.
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„Wzdrygniesz się, tylu na jednego. Ta krew tak niepokojąco jakoś wygląda. Nie przejmuj się widokiem krwi – bij, bij zawsze i wszędzie, bij tym, co ci pod rękę wpadnie,
bij, czym najlepiej się bije”31 .

Sprawcy antysemickich napadów stanowili zaledwie kilka procent społeczności akademickiej, jednak udawało im się skutecznie zastraszyć zarówno
studentów, jak i wykładowców. „Wielu profesorów dziwnie głuchnie i ślepnie,
gdy podczas przerwy Żydzi wypierani są z miejsc” – pisał w 1937 roku socjolog Stefan Czarnowski. „Krzyki nie są widocznie w stanie przeniknąć do pokoju profesorskiego. Aby podczas wykładu był spokój…”32.
„Dookoła owych awantur, których widownią był uniwersytet panowała swoista zmowa milczenia” – wspominał Sandauer.
„Ignorowali je profesorowie, zdający się nie zauważać plam krwi na podłogach sal
wykładowych; ignorował rektor, który – zarządzając zawieszenie wykładów – unikał starannie wymieniania powodów, jakie go ku temu skłoniły”33.

Część profesorów nie reagowała na zło, w przeświadczeniu, że ich protest
tylko podgrzeje atmosferę i pogorszy sytuację żydowskich studentów. Łudzono się, że konflikt da się załagodzić, przeczekać. Niechętnie wzywano policję
na eksterytorialny teren uczelni, bojąc się, iż władze wykorzystają sytuację do
ograniczenia autonomii uniwersytetów. Wreszcie – profesorowie sami lękali
się bojówkarzy.
Na szczęście nie zabrakło też uczonych, którzy mieli odwagę głośno protestować przeciwko maltretowaniu studentów. W drugiej połowie lat 30. prasa wydrukowała kilkanaście zbiorowych listów protestacyjnych; jeden z nich,
z grudnia 1937 roku, podpisało 60 wykładowców, m.in. Marceli Handelsman,
Tadeusz Kotarbiński, Ludwik Krzywicki, Florian Znaniecki, Józef Chałasiński, Maria i Stanisław Ossowscy.
Niektórzy profesorowie demonstrowali solidarność z prześladowanymi
słuchaczami. Gdy Żydzi w proteście przeciwko gettu ławkowemu, odmawiali
siadania na wyznaczonych im miejscach i słuchali wykładów stojąc, Tadeusz
Kotarbiński stał razem z nimi.
Wykładowcy, którzy potępiali antysemickie ekscesy i starali się nie dopuszczać do bicia Żydów, sami stawali się obiektem ataków. Pobito Marcelego
Handelsmana, obrzucono zgniłymi jajami Kazimierza Bartla. Pod oknami

31 „Rycerze” kastetu i pałki, „Czas”, 2.11.1936.
32 Stefan Czarnowski, Dzieła t. 5, Warszawa 1956, s. 56.
33 A. Sandauer, dz. cyt.
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profesorów, którzy dążyli do ukarania bojówkarzy, wybuchały petardy, a nawet bomby.
„Któregoś dnia grupa bojówkarzy o niestudenckich, obcych twarzach wślizgnęła się
do sali wykładowej i usadowiła w ławkach parzystych [przeznaczonych dla nie-Żydów] w głębi” – pisała we wspomnieniach studentka filozofii, Alicja Iwańska. „Profesor Kotarbiński wykładał, jak zwykle stojąc… W sali było zupełnie cicho i nagle trzask
jakiś, śmiech wrzaskliwy z ostatnich rzędów, a na białej ścianie tuż nad głową Kotarbińskiego ogromna krwawa chryzantem. […] Profesorowi nic się nie stało i bez słowa podjął przerwany wątek. Obok katedry w czerwonej kałuży leżało szkło z rozbitej
butelki. Bojówkarze opuścili salę. Kotarbiński kontynuował wykład. […] Dowiedziałam się, że profesor jest zagrożony. Za jego protesty, wystąpienia w prasie, odczyty
bojówkarze postanowili się podobno zemścić. Profesor potrzebował więc ochrony.
Studenci, a czasem nawet pedel po wykładach odprowadzali go na Brzozową. »Czosnkiem śmierdzą! Cebulą od nich wonieje!« – wołali za nimi bojówkarze, zatykając
sobie nosy”34.

Oficjalne ustanowienie getta ławkowego w roku akademickim 1937/38, wbrew
rachubom władz akademickich, nie uspokoiło sytuacji na uniwersytetach.
Narodowcy nadal pastwili się nad Żydami, domagając się teraz całkowitego
usunięcia ich z uczelni. „Pierwszy etap walki o odżydzenie wyższych uczelni
został skończony. Żydzi nareszcie będą siedzieli osobno” – tryumfował Warszawski Dziennik Narodowy. „Walka nie poszła na marne. Dzień pełnego zwycięstwa zbliża się. Droga ku niemu to wytrwała walka. […] Na uczelniach polskich
Żydzi są już obywatelami drugiej klasy – będą nimi niedługo w państwie polskim. […] Nadchodzi dzień Polski katolickiej, Narodowej… Wielkiej”35.
„Stare żydy rozpaczają, że ich Szmulki, Strulki i inne cebulki muszą stać
na wykładach” – drwił związany z ONR dwutygodnik akademicki Alma Mater.
„Czy to Was nie wzrusza? Bo mnie wcale – niech siedzą, póki dajemy im ławki
po lewej stronie. Mają jeszcze okazję – niedługo będą dla nich lepsze miejsca,
ale… na Madagaskarze”36.
„Dzięki akcji Stronnictwa Narodowego jest też dziś, jak nigdy, na czasie hasło – Żydzi do getta. My Żydów z Polski całkiem usuniemy” – zapowiadał
Wszechpolak we wrześniu 1937 roku.

34 Alicja Iwańska, Potyczki i przymierza, Warszawa 1993, s. 92 – 93.
35 10 listopada, „Warszawski Dziennik Narodowy”, 4.11.1936; Ghetto, „Warszawski Dziennik Naro-

dowy”, 18.11.1936.

36 Czy to was, Polacy, nie wzruszy?, „Alma Mater”, 1 – 15.11.1937.
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„Dla przestępców są więzienia. Odgrodzone od życia wysokim murem, zakratowane, pozamykane i pilnie strzeżone. Więźniowie chodzą w ubraniach odróżniających
ich od otoczenia. Jeśli się ich wypuszcza na zewnątrz, to pod opieką i o specjalnej
porze. Dla chorych na zaraźliwe choroby, dla trędowatych są stworzone warunki,
które reszty społeczeństwa nie narażają na skutki zetknięcia z nimi. Nie można tu
robić wyjątków. I nie wolno dopuszczać do tego, żeby ci trędowaci w życiu społeczeństwa rej wodzili. […] Trzeba ich odgrodzić od nas! Drutu! Drutu! Kolczastego
drutu i Żydzi do getta!”37.

Antyżydowska przemoc nie ograniczała się tylko do uniwersytetów. Walka o „odżydzenie Polski” stopniowo rozlewała się na cały kraj, a hasła rzucane przez działaczy narodowych podsycały lokalne antagonizmy. Lata 30. to
w Polsce czas pogromów.
Do najsłynniejszego z nich doszło wiosną 1936 roku w podradomskim miasteczku Przytyk. Napięta atmosfera utrzymywała się tam już od połowy 1935 roku.
Trzytysięczne miasteczko niedaleko Radomia znalazło się w centrum antyżydowskiej akcji bojkotowej zorganizowanej w powiecie przez Stronnictwo Narodowe.
Endeckie bojówki odganiały kupujących od żydowskich straganów i wyrzucały żydowskich sprzedawców z rynku. Kilkakrotnie doszło też do pobicia handlarzy. „Podkreślić należy wyraźnie, że rzucone przez Stronnictwo hasło bojkotu
ekonomicznego Żydów podjęte zostało w sposób żywiołowy przez całe miejscowe
chłopstwo, atawistycznie wrogo ustosunkowane do Żydów” – pisał w urzędowym
sprawozdaniu wojewoda kielecki, dodając, że istniejący stan rzeczy „doprowadza
do rozpaczy handlarzy zagrożonych u podstaw swego bytu”38.
Doroczny jarmark wiosenny miał się stać dla Żydów z Przytyka – stanowiących 90 procent jego mieszkańców – szansą na odrobienie strat. 9 marca 1936 roku do miasteczka z okolicznych wsi zjechało kilkaset furmanek
i prawie 4 tys. chłopów, głównie mężczyzn. Również miejscowa policja przygotowała się na ten dzień, zwiększając obsadę posterunku z pięciu do szesnastu funkcjonariuszy.
Aż do drugiej po południu panował spokój. Obok kilkudziesięciu chłopskich kramów rozstawiło również swoje stragany kilkunastu Żydów. Handel
odbywał się normalnie, gdy w pewnym momencie do żydowskich straganów podszedł młody chłopak i zaczął wykrzykiwać „swój do swego, nie kupuj
u Żyda!”, a następnie uderzył protestującego sprzedawcę.

37 W. Jachimowicz, Dla przestępców są więzienia…, „Wszechpolak”, 26.11.1937.
38 Sprawozdanie wojewody kieleckiego do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie zajść

w Przytyku, w: Piotr Gontarczyk, Pogrom? Zajścia polsko-żydowskie w Przytyku 9 marca 1936 r.,
Biała Podlaska 2000, s. 188.
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Na miejscu szybko pojawiła się policja. Dwóch posterunkowych usiłowało wylegitymować agitatora, a kiedy odmówił, postanowili odprowadzić go
na posterunek. W obronie zatrzymanego wystąpili jednak chłopi, uzbrojeni
w kamienie i orczyki. Funkcjonariusze zaczęli wycofywać się w stronę posterunku, a agresywny i miotający obelgi tłum ruszył za nimi. Zatrzymał się dopiero, gdy drogę zagrodził szpaler policjantów z karabinami.
Tymczasem na rynku zapanował chaos. Część chłopów, przekonana że lada
moment wybuchną zamieszki, w panice pakowała towar i odjeżdżała z rynku – jednak kilku podbiegło do żydowskich straganów, zaczęło je przewracać
i bić właścicieli.
Wtedy do akcji wkroczyła grupa Żydów, z których część – zawczasu przygotowana do odparcia spodziewanych ataków – uzbrojona była w rewolwery i pałki.
Jak się wydaje ofiarami ich odwetu padły po części przypadkowe osoby. W trakcie szarpaniny w wąskiej uliczce kilku chłopów zostało pobitych; pozostali
zaczęli wtedy zeskakiwać z furmanek i atakować Żydów. W pewnym momencie padły strzały: od kuli wystrzelonej z okna żydowskiego mieszkania zginął
na miejscu Stanisław Wieśniak, Żydzi postrzelili też co najmniej dwóch innych
Polaków. Wieści o ofiarach szybko się rozeszły i rozsierdziły tłum. Od tego momentu policja nie miała już szans na opanowanie biegu wydarzeń.
„Nieopanowany i niekiełznany niczym tłum przechodził z mieszkania do mieszkania
i za pomocą drągów, kamieni i kłonić wyważał okiennice i okna z ramami, rozbijał
meble, bił mieszkańców” – napisano potem w urzędowej rekonstrukcji wydarzeń.
„W trakcie tych zajść jedna z grup młodych chłopców napadła na mieszkanie szewca Joska Minkowsiego, gdzie po wyrwaniu okien i zdemolowaniu urządzenia pobili jego dzieci Gawrysia i Szmula oraz uderzeniami drągów bestialsko zamordowali
Joska i Chaję”39.

W pogromie zabito dwie osoby i poraniono kilkadziesiąt, zniszczono dobytek (najczęściej skromny) wielu rodzin. Zajścia trwały niespełna godzinę,
po czym syty zemsty tłum rozproszył się. Przybyły właśnie z Radomia oddział policji był już właściwie niepotrzebny.
Chociaż pogrom w Przytyku przeszedł do historii jako jeden z najkrwawszych, podobnych antyżydowskich rozruchów wydarzyło się w Polsce lat trzydziestych co najmniej kilkadziesiąt – m.in. w 1935 roku w Grodnie, a w 1936
roku w Mińsku Mazowieckim i Myślenicach.
W maju 1937 roku po ulicach Brześcia rozeszła się wieść o śmierci policjanta, który nakrywszy nielegalną jatkę żydowską, został pchnięty przez

39 Wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu z 26 czerwca 1936 r., w: P. Gontarczyk, dz. cyt, s. 235.
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rzeźnika nożem. W atmosferze podminowanej antysemickimi hasłami wydarzenie to zadziałało jak detonator. Najpierw doszło do ataku na żydowskie
stragany na rynku, następnie tłum podzielony na kilka grup ruszył w miasto. „Wypadki dnia 13 maja miały charakter wybitnie antyżydowski” – czytamy w sprawozdaniu kontrwywiadu wojskowego.
„Nawet najciemniejsze indywidua, demolujące sklepy czy wybijające szyby wykrzykiwały od czasu do czasu: »Niech żyje Polska chrześcijańska! Bij Żydów«. Żydzi
więc byli przedmiotem nienawiści. W tej temperaturze nastrojów nie było miejsca na uczucia humanitarne, miłość bliźniego itp. Złorzeczono Żydom i »żydowskim wojtkom«. Każdy policjant, który energicznie działał, był obrzucany epitetami
w rodzaju »żydowski wojtek«, »żydowski parobek«. Ponieważ ślubna żona prezydenta miasta Wójcika Mariana jest Żydówką z Brześcia przeto i o tym ulica nie
zapomniała. Podekscytowane rozruchami baby przypominały niekiedy sobie prezydenta i wykpiwały: »Do Wójcika chodźmy! Żydówkę u siebie przetrzymuje. Do
niego k…a jego mać chodźmy«”40.

W efekcie pogromu 50 Żydów trafiło do szpitala, a ponad 800 domostw
i warsztatów zostało zrujnowanych.
Szacuje się, że tylko w latach 1935 – 1938 w wyniku zajść antyżydowskich
rannych zostało 1300 Żydów w ponad 150 miastach i miasteczkach41 . Tłem
agresji były najczęściej hasła bojkotu ekonomicznego, przy czym oprócz masowych, spontanicznie wybuchających rozruchów, regularnie dochodziło
też do planowych aktów terroryzmu. Bojówkarze SN lub ONR urządzali rajdy po mieście, tłukli szyby w żydowskich sklepach, rzucali bomby, bili sprzedawców i kupujących. Skala zjawiska jest stosunkowo łatwa do oszacowania,
bowiem o każdym incydencie z satysfakcją donosiła prasa nacjonalistyczna.
Działania bojówek nie były z pewnością incydentalne, ale jeszcze bardziej
wszechobecna była towarzysząca im antysemicka propaganda. Hasło „odżydzenia Polski” stało się w tym czasie naczelnym postulatem obozu narodowego – programem w nieskończoność rozwijanym i uzasadnianym
na łamach prasy nacjonalistycznej i w niektórych tytułach katolickich, takich
jak Mały Dziennik, wysokonakładowe pismo wydawane przez franciszkański Niepokalanów.

40 Szymon Rudnicki, Dokument kontrwywiadu o pogromie brzeskim 13 maja 1937 r., Kwartalnik

Historii Żydów, 2/2009, s. 221 – 234.

41 Ezra Mendelsohn, Żydzi Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym, Warsza-

wa 1992, s. 111.
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Domagano się wprowadzenia „paragrafu aryjskiego” we wszystkich urzędach, szkołach oraz instytucjach użyteczności publicznej. Postulowano odebranie Żydom majątków, praw obywatelskich, zakazanie pisania po polsku
i „oczyszczenie kultury narodowej z żydowskich naleciałości”. Ksiądz Stanisław Trzeciak, jeden z głównych ekspertów Kościoła od spraw judaizmu,
demaskował przyrodzone Żydom nieprawości jako wynikające z „etyki Talmudu” i pisał, że „Żyd nawet chrzczony, Żydem w duszy zostaje”.
Wiele mówiono o konieczności fizycznego odseparowania Żydów od
Polaków, tak by ci ostatni nie musieli znosić widoku „budzących obrzydzenie chałatowych spacerowiczów”. Przez łamy prasy przetoczyła się fala artykułów żądających „odżydzenia” parków miejskich, kolei, kąpielisk i domów
wczasowych.
W połowie lat trzydziestych w publicystyce nacjonalistycznej coraz częściej
pojawia się słowo „getto” – i to nie tylko w kontekście segregacji studentów.
Na ulicach miast i miasteczek widać kolorowe plakaty SN „Żydzi do getta”.
Pod rysunkiem przedstawiającym miotłę zgarniającą mrowie małych postaci o charakterystycznych wydatnych nosach, napisano: „»Getto« to zamknięty teren, gdzie Żydom wolno żyć i zarobkować. Dopóki Żydów całkowicie
z Polski nie usuniemy, trzeba im we wszystkich dziedzinach życia polskiego
wyznaczyć »Getto«”.
Poprzez artykuły, plakaty, ulotki – a także wystąpienia endeckich polityków
na wiecach, organizowanych w miastach i miasteczkach – antysemickie klisze przesączały się do społecznej wyobraźni. Nacjonalistyczna agitacja była
odpowiedzialna nie tylko za awantury na jarmarkach, Przytyk, Brześć i getto
ławkowe, ale także za odczłowieczenie wizerunku Żydów.
Coraz częściej przyrównywani byli do zwierząt, uciążliwych szkodników.
„Żyd jest urodzonym zbrodniarzem […] instynktów zbrodniczych nie przytłumi w nim nawet choćby najlepszy stan majątkowy. Innymi słowy, Żyd nie jest
przestępcą z potrzeby, lecz z natury; jak kuna, która, choć wychowana przez
ludzi na słodkim mleku, nie omieszka zadławić kury, gdzie tylko uda jej się
jakąś przydybać” – pisała w 1938 Samoobrona Narodu 42.
W gazetach i na plakatach pojawiły się krzykliwe grafiki operujące prostymi skojarzeniami: brud – wszy – Żydzi – tyfus. „Dzielnica żydowska gniazdem tyfusu w Warszawie!” – grzmiał w tytule Warszawski Dziennik Narodowy,
organ Stronnictwa Narodowego. Ta sama gazeta domagała się w 1939 roku
urządzania przymusowych kąpieli dla Żydów. Wtórował jej Mały Dziennik,
żądając obowiązkowego strzyżenia bród Żydom.

42 Cyt. za: A. Landau-Czajka, W jednym stali domu… Koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej w pu-

blicystyce polskiej lat 1933 – 1939, Warszawa 1998, s. 55.

60

61

Ideologia i działalność polityczna ruchów nacjonalistycznych w II RP

Nagminnie powtarzają się porównania Żydów do insektów, pasożytów.
Pisano o „pejsatych pluskwach”. Jesienią 1938 roku Niemcy przystąpili do
wysiedlania kilkunastu tysięcy Żydów posiadających polskie obywatelstwo
– przez kilka miesięcy koczowali oni w nadgranicznym Zbąszyniu, części
udało się potem osiedlić także w innych miasteczkach. Warszawski Dziennik Narodowy pisał wówczas: „Zbąszyńskim korytarzem, zbąszyńską rynną, zbąszyńskim ściekiem płynie nowa fala pasożytów na Polskę. Ciągle,
bezustannie”.
Najbardziej radykalny był pod tym względem język Falangi. „Nalewki czekają dezynfekcji” – pisał tygodnik w 1938 roku.
„Tylko że tam już nie płoty, ale całe domy, bloki, ulice trzeba burzyć […]. I wrzątku
nie żałować, bo to wszystko brudne, zaplute, zażydzone i parszywe […]. Mówią nawet, że jest to jedyna dzielnica w Warszawie, dla której żaden nalot samolotowy nie
jest groźny. Najcięższa bomba zawiśnie w powietrzu […] taka tam ciężka atmosfera.
A jeśli te wszystkie czarne republikany, karaluchy, demokraty chałatowe i pluskwy
zechcą rozleźć się po całej stolicy - dam jeszcze jedną radę […]. Otoczyć Nalewki
wysokim murem. Zawalić wszystkie przejścia kamieniami”43.

Komentując podobne artykuły, socjalistyczny Robotnik pisał: „Jest to pośrednia apoteoza pogromów! Apetyty antysemitów endeckich rosną: wkrótce
zapewne wystąpią z projektem powszechnego wytępienia Żydów przy pomocy gazów”44 .
Czy retoryka nienawiści wobec Żydów, tak mocno obecna w życiu politycznym i społecznym lat 30. pozostała bez wpływu na postawy Polaków wobec
Żydów w okresie okupacji? Trudno nie postawić tego pytania.

43 „Falanga”, 19.07.1938.
44 Cyt. za: A. Landau-Czajka, dz. cyt., s. 240.
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Włoski faszyzm w Etiopii
(1935 – 1941)

Lata trzydzieste XX wieku to okres rozkwitu kolonializmu. Większa część świata pozaeuropejskiego pozostawała pod kontrolą kilku państw europejskich,
a najważniejszymi z nich były Anglia i Francja. Po I wojnie światowej Niemcy,
w wyniku przegranej, zostali pozbawieni zamorskich posiadłości, które w okresie międzywojennym funkcjonowały jako tak zwane terytoria mandatowe Ligi
Narodów. Wiele państw europejskich – w tym Polska – starało się dołączyć do
grupy kolonizatorów. Inne, które już posiadały kolonie, stawiały sobie za cel powiększenie swoich obszarów. Jednym z takich państw były Włochy, których kolonie położone były w północnej i wschodniej Afryce. Od 1911 roku włoską kolonią
była Libia, natomiast wcześniej Włosi podporządkowali sobie tereny wokół Etiopii – w 1890 roku oficjalnie skolonizowali ziemie położone na wybrzeżu Morza
Czerwonego, które nazwali Erytreą, a od 1905 roku część zamieszkałych przez
Somalijczyków terenów nad Oceanem Indyjskim, które nazwano Somali Włoskim. Apetyt Włochów był jednak znacznie większy, bowiem od drugiej połowy
XIX wieku byli zainteresowani kontrolą nad położonymi w Rogu Afryki terenami Cesarstwa Etiopskiego – dumnego ze swej niepodległości silnego afrykańskiego państwa, którego historia państwowości sięgała wówczas dwóch tysięcy
lat wstecz1. Włosi nie byli jednak w swoich dążeniach osamotnieni. O wpływy
na tych terenach rywalizowali z Anglikami i Francuzami2.

1

Na temat historii Etiopii w polskiej literaturze: Andrzej Bartnicki, Joanna Mantel-Niećko, Historia Etiopii, Wrocław 1971.

2

Na temat polityki Anglii, Francji i Włoch w stosunku do Cesarstwa Etiopskiego, która przyniosła między innymi porozumienie pomiędzy tymi trzema państwami z 1906 roku dotyczące
podziału wpływów por.: Harold Marcus, A Preliminary History of the Tripartite Treaty of Dec. 13,
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Z końcem XIX wieku Włosi postanowili zrealizować swoje ambicje. Zaatakowali Etiopczyków, jednak po kilku miesiącach wojny i rozstrzygającej
bitwie pod Aduą (w marcu 1896 roku) ponieśli spektakularną porażkę. Etiopczycy zasłynęli na świecie jako nieugięta afrykańska armia zdolna pokonać
Europejczyków. Włosi, z kolei, okryli się niesławą jako ci, którzy nie potrafili zwyciężyć Afrykanów. Spowodowało to, że ujma na honorze napędzała
przez następne dziesięciolecia marzenia sprawujących władzę we Włoszech
o zemście na Etiopczykach i udowodnieniu swojej wyższości cywilizacyjnej.
Poza urażoną dumą, w rejony Rogu Afryki ciągnął Włochów przyjazny klimat i rozległe, niezagospodarowane obszary, na których mieli nadzieję rozwijać rolnictwo, w tym uprawę winorośli. Chęć zawładnięcia etiopskimi
ziemiami spowodowała wspierane przez państwo naukowe zainteresowanie
tymi obszarami, które obejmowało nie tylko studia nad kulturą tego obszaru, ale także między innymi nad uprawami, które byłyby najlepiej dostosowane do klimatu.
W 1922 roku we Włoszech władzę przejął Benito Mussolini (żył w latach
1883 – 1945) 3. Był założycielem ruchu faszystowskiego, który stał się obowiązującą doktryną w okresie jego rządów. W 1925 roku Mussolini wprowadził dyktaturę i odtąd to on w pełni decydował o włoskiej polityce, także zagranicznej.
W pierwszej połowie XX wieku kolonie i kolonializm odgrywały tak istotną rolę w polityce państw europejskich, że każdy z rządzących musiał w niej
uczestniczyć. Kolonie służyły przede wszystkim jako symbol prestiżu, natomiast w okresie przed II wojną światową tylko pozornie rozwiązywały problemy ekonomiczne. Oferowały jednak ziemie, na których mogli osiedlać się
mieszkańcy przeludnionej Europy. Kolonie były też potężnym narzędziem
politycznym, wykorzystywanym przede wszystkim w polityce wewnętrznej.
Nie inaczej było w przypadku Włochów pod panowaniem Benito Mussoliniego. Na to, jak ważną rolę kolonializm odgrywał w jego polityce, wskazuje fakt, że w 1928 i 1929 roku, następnie w latach 1935 – 1936, osobiście stał
na czele Ministerstwa Kolonii. Prawdopodobnie też od początku sprawowania władzy Duce snuł plany podporządkowania sobie Cesarstwa Etiopskiego, by scalić geograficznie i stworzyć wielkie włoskie posiadłości w Afryce
Wschodniej. Włoskie tereny w Afryce stały się na tyle znaczące, że pomiędzy
rokiem 1937 a 1939 Mussolini, prócz innych sprawowanych funkcji, był też

1906, [w:] „Journal of Ethiopian Studies” 11, 1964, s. 21–41, oraz: Edward C. Keefer, Great Britain,
France, and the Ethiopian Tripartite Treaty of 1906, [w:] „Albion: A Quarterly Journal Concerned
with British Studies”, 13, 4, 1981, s. 364 – 380. Na temat polityki trzech mocarstw w stosunku
do Etiopii po 1906 roku: A. Bartnicki, J. Mantel-Niećko, dz. cyt.
3

Na temat Benito Mussoliniego i włoskiego faszyzmu w polskiej literaturze: Marek Borucki,
Mussolini, Warszawa, 1986.
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Ministrem Włoskiej Afryki i prowadził działania zmierzające do jak największego włoskiego zasiedlenia na tych terenach.

Stosunki włosko-etiopskie
Włoskie pragnienie podporządkowania sobie Cesarstwa Etiopskiego nie oznaczało, że oba te państwa nie utrzymywały stosunków dyplomatycznych. Od
drugiej połowy XIX wieku włoscy dyplomaci, obok Brytyjczyków i Francuzów,
byli najważniejszymi przedstawicielami obcych państw w Etiopii. Nie bez znaczenia był fakt, że wszystkie te trzy kraje były bezpośrednimi sąsiadami Cesarstwa Etiopskiego – posiadłości brytyjskie położone były na zachód, południe
i wschód od Etiopii, na północy Etiopczycy graniczyli z włoską Erytreą, a Francuzi podporządkowali sobie niewielki fragment Somalii (dzisiejsze Dżibuti),
ich ziemie leżały więc na wschód od Cesarstwa. Na przełomie XIX i XX wieku
Etiopia podpisała z tymi trzema mocarstwami szereg umów dyplomatycznych,
przy czym ostatnim podpisanym przed wojną dokumentem pomiędzy Etiopią i Włochami było Etiopsko-Włoskie Porozumienie o Przyjaźni z 1928 roku.
Nie miało ono jednak większego znaczenia dla włoskich planów i w 1932 roku
w Rzymie zaczęto przygotowywać atak na Etiopię. Mussolini uważał, że zwycięska wojna pokaże polityczną i militarną siłę Włoch.

Hajle Syllasje I i jego przestrogi wobec świata
Włoska okupacja Etiopii jest przykładem na to, jak przenikały się dwa oparte
na rasistowskiej ideologii systemy organizacji świata – faszyzm i kolonializm.
Trudno o spojrzenie na ten okres w historii Cesarstwa Etiopskiego jedynie
w kontekście ideologii faszystowskiej, tak samo, jak nie jest możliwa analiza
przez pryzmat kolonializmu, bez uwzględnienia faszyzmu. Tak więc grzechy
imperializmu początków XX wieku i faszyzmu, w przypadku włoskiej okupacji Etiopii, wydają się tożsame. Faszystowskie Włochy bezsprzecznie korzystały
z przekonań i języka propagandy obecnych w polityce wszystkich państw kolonialnych w owym okresie. Co więcej, przekonanie o potrzebie krzewienia cywilizacji i niesienia oświaty w oddalone rejony podzielała znaczna większość
Europejczyków. W samych Włoszech przeważało poparcie dla ataku na Etiopię, w wyniku którego miało powstać włoskie imperium kolonialne niosące,
wedle haseł propagandowych, „cywilizację i człowieczeństwo”. Jednak odczucia mieszkańców naszego kontynentu były podzielone. Przyczyny tego były
różnorodne. Ogromne znaczenie miała polityka prowadzona przez samych
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Etiopczyków, a przede wszystkim, przez ich władcę, cesarza Hajle Syllasje I.
Rządził on Etiopią jako cesarz od 1930 roku, a wcześniej uczestniczył w sprawowaniu władzy jako następca tronu i dał się poznać na świecie jako władca
światły i wzbudzający szacunek. Europejczycy, przed włoskim atakiem na Etiopię, słyszeli o etiopskim przywódcy nie raz. Jednym ze spektakularnych wydarzeń był ciąg dyplomatycznych wizyt złożonych przez następcę tronu, który
wówczas nosił imię Teferi Mekonnyn, w kilku europejskich państwach w 1924
roku. Wizyty te były konsekwencją przyjęcia Etiopii rok wcześniej w poczet
państw-członków Ligi Narodów4. Władca etiopski uważał, że ten sukces dyplomatyczny jest środkiem do zapewnienia Etiopii niepodległości. Kolejnym wydarzeniem, o którym wieść obiegła świat, i które opisane zostało przez
wszystkie liczące się gazety, była koronacja Teferiego Mekonnyna na cesarza.
Był to ogromny spektakl, który trwał ponad tydzień i miał na celu pokazanie
światu, że Etiopia jest silnym, niepodległym państwem5. Władca pragnął, by
oczywistym było, że jego państwo powinno być traktowane przez państwa europejskie, w tym mocarstwa kolonialne, jako partner.
Następnym razem, gdy podobizna Hajle Syllasjego ukazała się w światowej prasie, powodem ku temu był właśnie włoski atak na Cesarstwo. Włosi
zaatakowali Etiopię w październiku 1935 roku, a 9 maja 1936 roku zwyciężyli
Etiopczyków i stworzyli Włoską Afrykę Wschodnią (Africa Orientale Italiana),
w skład której wchodziły kolonie: Erytrea, Somali Włoskie oraz pokonana
Etiopia. Powodem, dla którego wielu Europejczyków śledziło z sympatią losy
Etiopczyków, były doniesienia o ich dzielnej postawie. W światowej prasie
krążyły doniesienia o bosonogich Afrykanach, którzy walczyli z dobrze wyszkoloną i uzbrojoną armią europejską. Wrażenie robiły także wieści o niezgodnym z międzynarodowym prawem postępowaniu Włochów, to znaczy
o użyciu iperytu – trującego gazu, który rozpylany był z samolotów na wojsko i ludność cywilną. Decyzję o użyciu gazu wydał sam Benito Mussolini,
wbrew opinii niektórych swoich generałów.
Cesarz Hajle Syllasje pełnił funkcję przywódcy etiopskich wojsk i oficjalnie to
on prowadził obronę przed agresorem. Kiedy jednak przegrana stała się oczywista, władca wraz z rodziną i najbliższymi współpracownikami zdecydował
się na wyjazd do Europy, by tam kontynuować walkę – tym razem sposobami

4

Na temat skomplikowanego procesu przyjmowania tego afrykańskiego państwa w poczet
członków Ligi Narodów: Antoinette Iadarola, Ethiopia’s Admission into the League of Nations:
An Assessment of Motives, [w:] „The International Journal of African Historical Studies”, 8, 4, 1975,
s. 601 – 622.

5

Na temat symbolicznego znaczenia koronacji cesarza Hajle Syllasje I w literaturze polskiej:
Hanna Rubinkowska-Anioł, Etiopia pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Symbolika koronacji Cesarza Etiopii Hajle Syllasje I, Warszawa, 2016.

Hanna Rubinkowska-Anioł

dyplomatycznymi. W czerwcu 1936 roku Hajle Syllasje I wystąpił na forum Ligi
Narodów w Genewie, gdzie w poruszającym przemówieniu apelował do członków Zgromadzenia o wsparcie Etiopii i o podjęcie działań przeciwko włoskiej
agresji6. Przemówienie to po latach robi nadal ogromne wrażenie, ponieważ
etiopski władca przewidział, do czego doprowadzi brak reakcji innych państw
na postępowanie faszystowskich Włoch. Przestrzegał ówczesną Europę, mówiąc o niebezpieczeństwie, jakie zagraża w przyszłości również jej mieszkańcom, jeżeli nie przeciwstawią się zbrodniom popełnianym na jego poddanych.
Hajle Syllasje w przemówieniu na forum Ligi Narodów mówił też o nieprzestrzeganiu przez agresora obowiązujących norm międzynarodowych, a konkretnie o użyciu gazów bojowych, które zatruwały wodę i ziemię, zabijając ludzi
i zwierzęta. Podkreślał, że jeśli Liga Narodów nie podejmie odpowiednich
działań i nie wesprze Etiopii, cierpienie, które jest udziałem mieszkańców tego
afrykańskiego państwa, może niedługo stać się udziałem wielu na całym świecie. Wedle słów cesarza, jego naród poddawany był eksterminacji, która bez odpowiedniej reakcji ze strony innych państw, dotknie też kolejne narody.

Polityka Włochów w stosunku do Etiopczyków
Podporządkowanie Etiopii nie było prostą kwestią. Mieszkańcy tego górzystego i trudno dostępnego kraju, dumni ze swojej niezależności, nie zamierzali się poddawać, ani uznawać włoskiej supremacji. Na płaskich szczytach
niedostępnych gór ukrywali się partyzanci nazywani w Etiopii patriotami.
Te partyzanckie oddziały przez cały czas włoskiego panowania prowadziły intensywne działania zbrojne. Etiopski sprzeciw spotykał się z krwawym
odwetem, a polityka oparta na dogmacie rasowej wyższości Włochów dawała przyzwolenie na mordowanie i inne zbrodnie wobec Etiopczyków.
Polityka włoska nie opierała się jedynie na metodach siły i terroru; starano się również stosować inne metody wprowadzenia włoskiego porządku
na tych terenach. Etiopia była i jest do dzisiaj krajem ogromnie zróżnicowanym kulturowo i etnicznie. Mówi się tam około osiemdziesięcioma językami

6

Polskie tłumaczenie przemówienia Hajle Syllasjego wygłoszonego na forum Ligi Narodów:
Hajle Syllasje, Mowa genewska. Forum Ligi Narodów, czerwiec 1936, (tłumaczenie z amharskiego
Hanna Rubinkowska-Anioł), Literatura na Świecie, 7/8, s. 275- 289.
Temat dyplomatycznych zabiegów Etiopczyków starających się zapobiec wojnie, a następnie
zyskać poparcie innych państw przeciwko agresorowi został przedstawiony w świetnej pracy
polskiego historyka Andrzeja Bartnickiego (Pierwszy front drugiej wojny światowej, Warszawa,
1971). Książka ta pokazuje meandry światowej polityki tego okresu, a także ukazuje, dlaczego
Polska nie wsparła wówczas dyplomatycznie Etiopii.
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Włoski faszyzm w Etiopii (1935 – 1941)

i mniej więcej tyle grup etnicznych zamieszkuje ten kraj. Około dwóch trzecich poddanych cesarza było chrześcijanami, około jednej trzeciej wyznawało islam. Przez wieki w Cesarstwie Etiopskim uprzywilejowaną rolą pełnili
chrześcijańscy mieszkańcy centralnego i północnego płaskowyżu – Amharowie i Tygrajczycy. Włosi starali się wykorzystać różnice religijne i kulturowe,
zabiegając o poparcie grup, które wcześniej były marginalizowane. Przede
wszystkim przyznali muzułmanom prawa, których ci byli przez wieki pozbawieni. Do dzisiaj widocznym śladem tej polityki jest największy etiopski
meczet – Anwar, który powstał wówczas w targowej dzielnicy Addis Abeby,
na Merkato.
Najlepiej jednak w Etiopii pamiętane są krwawe metody i siany przez Włochów terror. Apogeum miało miejsce, kiedy Etiopczycy przeprowadzili nieudany zamach na Rodolfo Grazianiego – znanego z bezwzględnych metod
generalnego gubernatora i wicekróla Etiopii (od maja 1936 roku) 7. Rodolfo
Graziani w latach dwudziestych XX wieku prowadził eksterminację Libijczyków, a w Etiopii wsławił się między innymi organizowaniem obozów pracy.
W lutym 1937 roku podczas publicznego wystąpienia Graziani został raniony granatem. Włosi otworzyli wówczas ogień do zebranego tłumu, a mordy trwały przez następne dni. Pomiędzy 19 a 21 lutego 1937 roku tysiące
mieszkańców etiopskiej stolicy, Addis Abeby, a także innych ważnych etiopskich ośrodków, zostało zamordowanych. Domy były podpalane, a ludzie
mordowani na różne sposoby – wieszani, bici na śmierć lub topieni, często
w studniach. Po wsiach masowo mordowano wróżbitów, którzy mieli przepowiadać upadek włoskich rządów. Również wtedy zaaresztowanych zostało wielu wykształconych Etiopczyków, z których część została zamordowana,
a inni trafili do więzień we Włoszech. Wydarzenie to zostało zapamiętane
jako Masakra Grazianiego8 .
Spektakularna i dobrze zapamiętana została też masakra nieustalonej dotąd
liczby mnichów9 w jednym z najważniejszych etiopskich klasztorów – Debra
Libanos. Masakra ta została przeprowadzona 20 maja 1937 roku. Po eksterminacji mnichów klasztor został zamknięty, a zgromadzone tam skarby przewieziono do Włoch. Była to część polityki Grazianiego wymierzonej w Etiopski

7

Na temat Rodolfo Grazianiego: Shawki El Gamal, „Graziani, Rodolfo”, [w:] S. Uhlig et al. (red.),
Encyclopaedia Aethiopica, t. 2, Wiesbaden, 2005, s. 877 – 878.

8

Na temat Masakry Grazianiego: I. Campbell, The Addis Ababa Massacre: Italy’s National Shame,
New York, 2017.

9

Według samego Grazianiego zamordowanych zostało 449 mnichów, późniejsze badania mówią o ponad tysiącu czterystu, a nawet dwóch tysiącach. I. Campbell, Degife Gabretsadik, La
repressione fascista in Etiopia: la ricostruzione del massacro di Debra Libanos, [w:] „Studi piacentini” 21, 1997, s. 79–128.
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Kościół Ortodoksyjny, symbol tożsamości etiopskich chrześcijan, który w czasie okupacji był istotną siłą symbolizującą opór przeciwko Włochom.
W okupowanej Etiopii obowiązywały prawa, które wynikały z panującej
wówczas we Włoszech ideologii. W 1937 roku we Włoskiej Afryce Wschodniej
zaczęto wprowadzać rasistowskie przepisy, które między innymi zakazywały
mieszanych małżeństw, promowały „rasowy prestiż” kolonizatorów i karały
wszelkie działania wymierzone przeciwko utrzymaniu tego prestiżu10.
Znane i łatwo dostępne są dzisiaj zdjęcia, na których włoscy żołnierze pozują z uciętymi głowami Etiopczyków. Zdjęcia te publikowane były przez samych Włochów, jako dowód na bestialstwo Etiopczyków. Wedle podpisów
i komentarzy do tych obrazów, przedstawiały one ofiary bestialskich i niecywilizowanych poczynań Afrykanów, a Włosi ukazani byli jako przybysze, których celem było ukrócenie tych praktyk.

Upadek Włoskiej Afryki Wschodniej
Zgodnie z tytułem książki Andrzeja Bartnickiego Pierwszy front drugiej wojny
światowej, losy Etiopii i jej włoskiej okupacji są częścią historii II wojny światowej. Etiopia została wyzwolona przez wojska brytyjskie w ramach prowadzonych w Afryce działań wojennych. Cesarz Hajle Syllasje I wkroczył z tymi
wojskami do swojego państwa od strony Sudanu, a następnie, witany jako
wyzwoliciel, 5 maja 1941 roku wjechał do Addis Abeby.
Benito Mussolini został powieszony głową w dół we Włoszech 28 kwietnia
1945 roku, a Rodolfo Graziani zmarł w 1955 roku. W 1948 roku został skazany
za współpracę z nazistami na dziewiętnaście lat, ale po kilku miesiącach wyszedł na wolność.
Wielka Brytania, która wraz z Francją wspierała Włochy w ich planach kolonizacyjnych wobec Etiopii11, nie dopuściła, aby zbrodnie faszyzmu w Etiopii podlegały pod osąd Komisji Narodów Zjednoczonych do Spraw Zbrodni
Wojennych12.

10 Na temat faszystowskich zbrodni popełnionych w Etiopii: Richard Pankhurst, Italian Fascist

War Crimes in Ethiopia: A History of Their Discussion, from the League of Nations to the United Nations (1936 – 1949), [w:] „Northeast African Studies”, 6, 1 – 2, 1999 (New Series), s. 83 – 140.

11 Por. A. Bartnicki, dz. cyt.
12 Tamże.
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Faszyzm i nowoczesność

Pomyśleć faszyzm
Choć ostrzeżenia przed rosnącym w siłę albo odradzającym się faszyzmem
pojawiają się dziś w głównym nurcie publicystyki i debaty politycznej, niemal nikt nie przyznaje się otwarcie do bycia faszystą. Ci nieliczni, którzy
nie mają przed tym oporów, wpisują się w pejzaż subkultury albo swoistego folkloru i z dużą dozą słuszności można twierdzić, że nie stanowią
poważnego zagrożenia. Nie należy, rzecz jasna, lekceważyć pokątnych czcicieli Adolfa Hitlera i temu podobnych zjawisk, problem tkwi jednak gdzie
indziej. Jest dużo szerszy, a zarazem bardziej rozmyty. Nad Europą krąży
dziś widmo faszyzmu, jednocześnie skuteczne w pogrążaniu wszelkich nadziei na lepszą przyszłość i oporne na materializację. Poczuciu, że jesteśmy
świadkami postępującej faszyzacji życia, towarzyszy niemożność jednoznacznego stwierdzenia, z czym właściwie się mierzymy. Czym jest to nawiedzające nas widmo? Odrobiliśmy lekcję lat 60. i 70., kiedy to wskutek
nadużywania pojęcia faszyzmu zaczęło ono stracić swoją funkcję krytyczną, a jego sens uległ swoistej deflacji. Nie nazywamy już faszystą każdego,
kto śmie narzucać nam jakiekolwiek ograniczenia (nie można przechodzić na czerwonym świetle – faszyzm! każą odrabiać lekcje – paskudny faszyzm!). Z drugiej strony, jednak jeśli zgodzimy się na zawężenie definicji
faszyzmu, a może nawet w ogóle na jakąś jego jednoznaczną i ostateczną
definicję, również stracimy krytyczne narzędzie, które może posłużyć do
diagnozy wielu aktualnych procesów. Byłoby to w istocie na rękę tym, których – ostrożniej, po namyśle, ale jednak – nazywamy faszystami. To oni
najczęściej domagają się konkretnej (co w praktyce znaczy: wąskiej) definicji faszyzmu, najlepiej czysto historycznej, w myśl której faszyzm był dawno
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i daleko (w międzywojniu, we Włoszech i może jeszcze w paru miejscach),
a w każdym razie sformułowanej tak, by mogli się jej wymknąć. Nie jesteśmy żadnymi faszystami, mówią. Po prostu nie chcemy imigrantów. Nie jesteśmy faszystami – po prostu nie znosimy gejów. Nie jesteśmy faszystami,
tylko narodowcami. Nie jesteśmy faszystami, lubimy po prostu militarny
styl. Nazywając nas faszystami, dajecie wyraz swojej ignorancji, nie wiecie,
w ogóle, o czym mówicie. Obdarzacie tym epitetem każdego, kto myśli inaczej od was. Któż nie czytał dziesiątek tego rodzaju komentarzy?
Właśnie dlatego ważne jest, aby nadać słowom „faszyzm” i „faszysta” sens
bardziej określony, a zarazem uchwycić złożoność i polimorficzność tych
zjawisk. Z pewnością można to zrobić na różne sposoby; ten, który tutaj proponuję, zakłada ponowne przemyślenie relacji między faszyzmem
a nowoczesnością. Ma on, jak sądzę, tę zaletę, że pozwala mówić o faszyzmie
z perspektywy jednocześnie historycznej, odsyłającej do konkretnych zdarzeń i uwarunkowań, oraz nieco bardziej abstrakcyjnej, choć bez popadania w ogólnikowość. Jest to, znów, jedna z trudności, o jaką rozbija się wiele
współczesnych dyskusji na ten temat – niezdolność do operowania kontrolowaną abstrakcją. To ona uniemożliwia, na przykład, wielu publicystom
i zwykłym obserwatorom zrozumienie, na jakiej zasadzie niektóre skrajnie nacjonalistyczne środowiska w Polsce mogą mieć, mówiąc oględnie, nie całkiem
krytyczny stosunek do nazizmu, a faszyzujący nacjonaliści wielu krajów mogą
łączyć się w rodzaj, nomen omen, międzynarodówki. Na poziomie, do którego dociera się właśnie, pokonując pewien stopień abstrakcji, widać wyraźnie,
że pomimo różnic w treści istnieje pewna forma wspólna ruchom radykalnej
prawicy w Niemczech, Polsce, na Węgrzech itp. Albo po prostu treść bardziej
abstrakcyjna, przede wszystkim idea homogenicznej wspólnoty narodowej,
która działa jako spoiwo owej międzynarodówki, jest dużo silniejsza niż historyczne zaszłości, które mogłyby ją dzielić. Wracając zaś do kwestii nowoczesności, niezależnie od tego, czy sądzimy, że nasza epoka jest wciąż nowoczesna,
późno-nowoczesna, czy już post-nowoczesna, nadal podlegamy logice, która
zasadniczo jest logiką modernizacji, nawet tam, gdzie jej tradycyjna formuła wydaje się przekroczona. Aby zrozumieć faszyzm, trzeba zrozumieć tę logikę, rozmaite aspekty i historyczną dynamikę nowoczesności, w której faszyzm
nie tylko się narodził, ale której też do dziś towarzyszy, będąc jak najbardziej
zjawiskiem historycznym, lecz nie punktowym, ograniczającym się tylko do
jakiegoś wyróżnionego momentu, na przykład lat 20. i 30. ubiegłego stulecia. Faszyzm nie jest ahistoryczny (nie stanowi odwiecznej dyspozycji człowieka w ogóle, człowieka jako takiego), lecz trans-historyczny, splata się na różne
sposoby z historią zachodniej nowoczesności, pojawia się w niej, ze zmienną
intensywnością, przybierając rozmaite formy, zależnie od tego, jakie tendencje procesu modernizacji biorą akurat górę. Powtarza się w tej historii, czasem
jako farsa (neonaziści itp.), ale częściej jako stale towarzyszące jej zagrożenie.
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Fałszywa alternatywa?
Czy jednak problem „faszyzmu i nowoczesności” nie został już całkowicie wyeksploatowany? To prawda, że pracami na ten temat można by zapełnić niejedną biblioteczną półkę, zarazem jednak trudno oprzeć się wrażeniu,
że debata została w pewnym momencie ograniczona przez wyraźne przeciwstawienie dwóch skrajnych stanowisk. Pierwsze z nich kojarzone jest
zazwyczaj ze szkołą frankfurcką, a zwłaszcza z Dialektyką oświecenia Adorna i Horkheimera. Trzeba przy tym pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, problemem, z którym mierzą się ci autorzy, jest w mniejszym stopniu
sam faszyzm, w większym zaś jego najbardziej radykalny i złowrogi wytwór,
mianowicie Zagłada. Tym, co starają się oni zrozumieć, jest Auschwitz raczej, niż społeczna, ekonomiczna i polityczna rzeczywistość Trzeciej Rzeszy,
czy nawet afekty i postawy faszystowskiej jako takie. Adorno zajmie się tymi
zagadnieniami później, w ramach badań nad „osobowością autorytarną”.
Po drugie, w Dialektyce oświecenia mowa jest o Aufklärung, ewentualnie o racjonalności czy Rozumie, próżno szukać tu natomiast jakiejś wyłożonej explicite koncepcji nowoczesności. Samo pojęcie oświecenia wydaje się nie odnosić
do żadnej konkretnej epoki historycznej, stosować zarówno do aktualności,
jak i do czasów niemal prehistorycznych (Homer). Wszelako, mając pamięci te zastrzeżenia, przynajmniej niektóre fragmenty tej książki można czytać
właśnie jako przyczynki do refleksji nad związkami faszyzmu z nowoczesnością. Dla Adorna i Horkheimera faszyzm nie jest słowem opisującym sytuację
w takim czy innym kraju. Piszą oni o „faszystowskich panach świata”1 . Ujawnia się w nim ponadto pewien ukryty wymiar albo podziemny nurt europejskiej historii:
„Pod znaną historią Europy przebiega historia podziemna. Składa się na nią los tłumionych i wypaczonych instynktów oraz namiętności człowieka. Z perspektywy
faszystowskiej teraźniejszości, kiedy to, co ukryte, wychodzi na światło dzienne,
widać także związek historii jawnej z ową mroczną stroną, pomijaną tak w oficjalnej legendzie państw narodowych, jak i w postępowej krytyce”2.

1

Por. Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Dialektyka oświecenia, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 1994, s. 250 (w wydaniu polskim czytamy: „faszystowscy panowie”; w oryginale: „die
faschistischen Herren der Welt”).

2

Tamże, s. 254.
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Owa faszystowska teraźniejszość stanowi jednak esencję kapitalistycznej
nowoczesności – „faszystowski morderca” okazuje się „czystą postacią niemieckiego fabrykanta, nie różniącą się od przestępcy już niczym oprócz
większej władzy”3. Faszyzm to granica procesu modernizacji, ostateczna
konsekwencja racjonalizacji pewnego typu. To końcowy rezultat szaleństwa
homogenizacji oraz imperatywu czystej skuteczności, który sprowadza rozum do narzędzia, służącego urzeczywistnianiu dowolnych celów. Właśnie
ów instrumentalny rozum służy zarówno do najlepszego wykorzystania
siły roboczej w nowoczesnej, zorganizowanej na naukowych zasadach fabryce, jak i do logistycznej organizacji przedsięwzięcia Zagłady, w obu
przypadkach pozbywając się wszystkiego, co uznano za zbędne (zbędnych
gestów spowalniających produkcję, zbędnych ludzi zagrażających jedności
narodowej wspólnoty).
Motyw ten pojawia się oczywiście także u Zygmunta Baumana. Jego również interesowała przede wszystkim Zagłada, jednak w odróżnieniu od Adorna i Horkheimera wiązał ją właśnie z samą logiką modernizacji.
„Niewypowiedziany strach przenikający naszą zbiorową pamięć o Zagładzie (nieprzypadkowo związany z nieodpartym pragnieniem odwracania od niej oczu) nasuwa dręczące podejrzenie, że Zagłada mogła być czymś więcej niż aberracją, czymś
więcej niż zejściem z zasadniczo prostej drogi postępu, czymś więcej niż rakowatą naroślą na zasadniczo zdrowym ciele cywilizowanego społeczeństwa, że, mówiąc krótko, Zagłada nie była antytezą nowoczesnej cywilizacji i wszystkiego, co
(w naszym przekonaniu) mieści się pod tym pojęciem. Podejrzewamy (nawet jeśli
nie chcemy się do tego przyznać), że Zagłada mogła po prostu odsłonić drugą twarz
tego samego nowoczesnego społeczeństwa, którego inne, lepiej znane, oblicze tak
bardzo podziwiamy. I że obie te twarze doskonale pasują do tego samego ciała. Najbardziej zaś chyba lękamy się tego, że żadna z tych twarzy nie może istnieć bez drugiej, podobnie jak awers monety nie może istnieć bez rewersu”4 .

Dla Baumana organizujące Zagładę państwo nazistowskie jest państwem
jak najbardziej nowoczesnym, a nawet państwem nowoczesnym par excellence,
a to za sprawą swej biurokracji, doskonale racjonalnej (w sensie racjonalności
instrumentalnej) organizacji, kultu techniki i – last but not least – obsesji kontroli oraz woli czystości i ujednolicenia. Żydzi, ów „nienarodowy naród”, stawiający pod znakiem zapytania samą ideę jednorodności (ein Volk, ein Reich…)
byli w tym państwie elementem zbędnym, niepasującym.

3

Tamże, s. 251.

4

Zygmunt Bauman, Nowoczesność i Zagłada, przeł. T. Kunz, Kraków 2009, s. 36.
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Jeśli filozofowie (i filozofujący socjologowie) mają skłonność do formułowania śmiałych, prowokacyjnych, lecz zarazem upraszczających hipotez, historycy, których podejście charakteryzuje większa skromność i ostrożność,
wolą mówić o złożoności, o splocie niejednorodnych czynników warunkujących historyczne wydarzenia i procesy. Dlatego nawet wówczas, gdy uznają
faszyzm i Zagładę za „wytwór” nowoczesności i do pewnego stopnia podążają za tokiem argumentacji filozofów, opisują ów związek w sposób bardziej
zniuansowany. Faszyzm nie „wynika” z nowoczesności jako jej ukoronowanie
czy spełnienie (konstrukcja teleologiczna) ani nie wydobywa na jaw jej ukrytej istoty (konstrukcja metafizyczna). Pozostaje jednak faktem, że „modernizacja i useryjnienie technicznych rozwiązań zadawania śmierci w okresie
dzielącym rewolucję przemysłową od I wojny światowej” stanowiły „materialne przesłanki nazistowskiej eksterminacji”5. Inne „przesłanki”, które wskazuje Traverso, to dyscyplinarne technologie wprowadzane w fabrykach,
nowoczesny, „naukowy” rasizm (przesłanka ideologiczna), przede wszystkim zaś teoria i praktyka kolonializmu. Faszyzm stanowi efekt splotu wszystkich tych elementów, powiązania tych rozmaitych przesłanek. W podobnym
duchu pisze Jean-Louis Vullierme, będący wprawdzie filozofem, ale stroniący od teleologii i metafizyki. Choć dystansuje się on od tezy o „kryzysie
nowoczesności”6, mającym w pełni wyjaśniać genealogię nazizmu, stwierdza,
że ten ostatni „narodził się ze zgromadzenia elementów, które w rzeczywistości istniały już wcześniej”7. Przy czym większość owych „zgromadzonych”
w nazizmie elementów – jak choćby nacjonalizm, biurokratyzm czy, ponownie, kolonializm8 – odsyła do idei i praktyk stricte nowoczesnych.
Niezależnie od tego, czy mówią o wyjątkowym i ostatecznie przygodnym
splocie rozmaitych czynników i elementów genealogicznych, czy też starają się odtworzyć dialektykę oświecenia albo procesu nowoczesnej racjonalizacji, i niezależnie od tego, czy mówią wprost o faszyzmie, czy przyglądają
się jego konkretnym postaciom (np. niemieckiemu nazizmowi) albo ostatecznym konsekwencjom (Zagładzie), wszyscy wspomniani autorzy, przywołani tu w sposób schematyczny jako przedstawiciele pewnego szerszego nurtu,
wierzą w istnienie głębokiego związku między faszyzmem i nowoczesnością,
która go wytwarza.

5

Enzo Traverso, Europejskie korzenie przemocy nazistowskiej, przeł. A. Czarnacka, Warszawa 2011,
s. 31.

6

Jean-Louis Vullierme, Lustro Zachodu. Nazizm i cywilizacja zachodnia, przeł. M. Żurowska, Warszawa 2016, s. 271 – 2

7

Tamże, s. 13.

8

Por.: Tamże, s. 17.
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Po drugiej stronie sytuują się wszyscy ci, którzy postrzegają faszyzm jako
zjawisko zasadniczo anty-nowoczesne, regresję, przerażający wyjątek. O ile
tezy o ultranowoczesnym charakterze faszyzmu bronią zazwyczaj autorzy
w szerokim sensie lewicowi, podkreślający związek między modernizacją
i rozwojem przemysłowego kapitalizmu, teza przeciwna wpisuje się przy tym
raczej w pejzaż myśli liberalnej. Ponadto, jeśli radykalna krytyka nowoczesnej zachodniej cywilizacji kładzie nacisk na materialne przesłanki faszyzmu,
zespół technologii i praktyk, które (jak na przykład praktyki władzy kolonialnej, z jej procedurami segregacji i samą instytucją obozu) w pewien sposób
przygotowały faszyzm, obrona koncentruje się głównie na treściach faszystowskiej ideologii, na haśle „krwi i ziemi”, odrzuceniu liberalizmu, pogardzie dla demokracji parlamentarnej itp. Idea Volk i Volksgemeinschaft jawi się
tu jako reakcyjna mrzonka, wezwanie do, skądinąd niemożliwego, powrotu do przednowoczesnej formy zbiorowości, od Gesellschaft do Gemeinschaft,
od (obywatelskiego) społeczeństwa do (narodowej) wspólnoty. W odróżnieniu
od dyskursu demaskatorów widzących w faszyzmie ostateczną konsekwencję modernizacji, stanowisko to wydaje się też dużo bliższe „zdrowemu rozsądkowi”. Dlatego rzadziej wymaga podbudowy w postaci wyszukanych teorii
i argumentów filozoficznych. Faszyzm był zjawiskiem anty-nowoczesnym
i nawet jego afirmacja techniki służyła kompletnie irracjonalnym celom.
W dyskusjach na temat nazizmu i jego związków z nowoczesnością często powraca koncepcja Sonderweg, szczególnej, wyjątkowej niemieckiej drogi. Jedni ( jak Ralf Dahrendorf ) twierdzili, że nazizm był właśnie osobliwą
drogą Niemiec do nowoczesności, podczas gdy dla innych stanowił on raczej ostateczny dowód na głęboko anty-nowoczesną tendencję niemieckiego „ducha”. Bodaj w najczystszej postaci figura ta pojawia się w tekstach
Tomasza Manna, zwłaszcza w eseju O Niemczech i Niemcach, ale też, w bardziej ogólnym sensie, niemal w całej jego twórczości, w jego próbach egzorcyzmowania owej zgubnej tendencji, którą wiąże z romantyzmem,
kultem średniowiecza, Innerlichkeit i radykalnymi sentymentami antyburżuazyjnymi. Winna jest tu „jakaś ciemna moc i nabożność, można by także
rzec: staroświecczyzna ducha, która czuje się bliska chtonicznym, irracjonalnym i demonicznym siłom życia, to znaczy: właściwym źródłom życia,
i wyłącznie rozsądnemu oglądowi i która traktowaniu świata przeciwstawia głębszą wiedzę i głębsze powiązanie ze świętością. Niemcy są narodem
romantycznej kontrrewolucji wymierzonej w filozoficzny intelektualizm
i racjonalizm oświecenia – narodem buntu muzyki przeciw literaturze, mistyki przeciw jasności”9. Niemcy – powiada Tomasz Mann – jeszcze jeden

9

Thomas Mann, O Niemczech i Niemcach, przeł. Z. Rybicka, [w:] H. Orłowski (red.), Wobec faszyzmu, Warszawa 1987, s. 299 – 300.
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wysiłek, jeżeli chcecie się stać porządnymi mieszczanami, którymi w gruncie rzeczy jesteście, i wyzwolić się od dręczącego was demona. Idźcie za Goethem, nie za Lutrem…
Mamy więc do czynienia z następującą alternatywą: faszyzm albo stanowi wytwór, ostateczny rezultat nowoczesności, albo jest czymś, co się nowoczesności przeciwstawia, by powstrzymać jej tryumfalny pochód i pogrążyć
nas na powrót w mrokach przednowoczesnego irracjonalizmu. Przedstawiona w tak skrótowy i uproszczony sposób sprawia ona od razu wrażenie
alternatywy fałszywej, i taką jest w istocie, nawet jeśli uwzględni się rozmaite teoretyczne niuanse. Opiera się bowiem na jednowymiarowej, redukcyjnej wykładni nowoczesności. Obie strony definiują ją przede wszystkim
w kategoriach racjonalizacji, o ile jednak dla krytyków jest to racjonalizacja w duchu czysto instrumentalnym, prowadząca do panowania zasady
mocy i przeliczalności, segregująca i dyscyplinująca racjonalizacja fabryczno-obozowa, obrońcy rozumieją ją w bardziej po Weberowsku, jako nieuchronny proces odczarowania świata, zwłaszcza relacji społecznych, które
z więzi substancjalnych (wynikających ze wspólnoty krwi i tradycji) przemieniają się w związki o charakterze formalnym, gwarantowane przez prawo i dobrowolne umowy. Dlatego wyjście poza granice tak zarysowanego
sporu musi poprzedzać refleksja nad złożonością procesu modernizacji.
Faszyzm z całą pewnością jest zjawiskiem nowoczesnym, to jednak nie znaczy, że musi być albo zwieńczeniem nowoczesności, albo jej prostą negacją.
Na rozmaite sposoby wpisuje się on raczej w jej logikę i historyczną dynamikę, i zależnie od aspektu lub fazy nowoczesności będzie miał rozmaite
znaczenia i funkcje.

Nowoczesna oscylacja
W odróżnieniu od teorii faszyzmu, próbujących co najwyżej uchwycić jego związek z nowoczesnością, teorie samej nowoczesności
dostarczają, rzecz jasna, jej dużo bardziej wieloznacznego i skomplikowanego opisu. Komplikacja, na jaką sam chciałbym tu wskazać, wiąże
się z faktem, że modernizacji nie sposób oddzielić od rozwoju zachodniego kapitalizmu. Ten zaś ma przynajmniej dwa oblicza, które dostrzegli
już autorzy Manifestu partii komunistycznej, w XX wieku zaś szczegółowo
opisywali Deleuze z Guattarim w Anty-Edypie. W najbardziej chyba znanym i najczęściej cytowanym fragmencie Manifestu Marks i Engels pisali na temat „w najwyższym stopniu rewolucyjnej” historycznej roli
burżuazji: „Wszystkie stężałe, zaśniedziałe stosunki wraz z nieodłącznymi od nich, z dawien dawna uświęconymi pojęciami i poglądami ulegają
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rozkładowi, wszystkie nowo powstałe stają się przestarzałe, zanim zdążą skostnieć. Wszystko, co stanowe i zakrzepłe, znika”10 . W języku Anty-Edypa należałoby powiedzieć, że kapitalizm jest maszyną społeczną, która stale dekoduje, dokonuje dekodowania albo deterytorializacji 11; to
pierwsza maszyna opierająca wręcz swoje działanie na takiej powszechnej deterytorializacji (poprzedzające ją maszyny społeczne deterytorializują tylko wówczas, gdy są do tego zmuszone). Tak wygląda jedno
oblicze procesu stawania-się kapitalizmu. Drugie, równie konieczne
i komplementarne wobec tamtego, Deleuze i Guattari wiążą z reterytorializacją. W istocie „kapitalizm nieprzerwanie reterytorializuje to, co
jedną ręką deterytorializował”12 albo: „to, co jedną ręką dekoduje, drugą ręką poddaje aksjomatyzacji”13. Zastępująca stare kody kapitalistyczna aksjomatyka to, rzecz jasna, aksjomatyka globalnego rynku. Deleuze
i Guattari pozostają więc w zgodzie także z innymi tezami Manifestu. Rewolucja burżuazyjna miała ostatecznie na celu ustanowienie, na gruzach
dawnego świata i jego „uświęconych pojęć”, rzeczywistości, którą rządzą
bezwzględne prawa kapitalistycznej ekonomii:
„Burżuazja, tam, gdzie doszła do władzy, zburzyła wszystkie feudalne, patriarchalne, idylliczne stosunki. Pozrywała bezlitośnie wielorakie więzy feudalne, które przykuwały człowieka do jego »naturalnego zwierzchnika«, i nie pozostawiła
między ludźmi żadnej innej więzi prócz nagiego interesu, prócz wyzutej z wszelkiego sentymentu »zapłaty gotówką«. Świątobliwe dreszcze pobożnej egzaltacji,
rycerskiego zapału, drobnomieszczańskiej rzewności zatopiła w lodowatej wodzie egoistycznego wyrachowania. Godność osobistą sprowadziła do wartości

10 Karol

Marks, Fryderyk Engels, Manifest Partii Komunistycznej, tłumacz nieustalony,
[w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 4, Warszawa 1962, s. 517 – 518.

11 Chodzi o proces polegający na opuszczeniu przez dane zjawisko (albo przez dany „stru-

mień”, jak piszą Deleuze i Guattari, starający się uchwycić dynamiczny charakter rzeczywistości) obszaru (terytorium), który wyznaczał ramy jego funkcjonowania i nadawał mu
pewien sens za pomocą takiego czy innego kodu. Może więc chodzić na przykład o odkodowanie strumienia pragnień, gdy opuszcza on terytorium tradycyjnej moralności. Albo
o zdjęcie z produkcji kodu narzucanego przez system potrzeb w obrębie gospodarki naturalnej. Zdekodowany strumień nie zostaje jednak puszczony całkiem wolno, jego deterytorializacja jest względna, ponieważ napotyka on inne terytorium, gdzie narzuca mu się
inny kod albo – jak w kapitalizmie – włącza w logikę rynkowego utowarowienia (co widać
zarówno w przypadku pragnień, jak i produkcji dóbr materialnych). Ten drugi moment to
reterytorializacja.

12 Gilles Deleuze, Félix Guattari, Anty-Edyp. Kapitalizm i schizofrenia I, przeł. T. Kaszubski, Warsza-

wa 2017, s. 303.

13 Tamże, s. 288.
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wymiennej, a zamiast niezliczonych, uwierzytelnionych dokumentami, dobrze nabytych wolności, wprowadziła jedną jedyną, pozbawioną sumienia, wolność handlu. Słowem, wyzysk osłonięty złudzeniami religijnymi i politycznymi zastąpiła
wyzyskiem jawnym, bezwstydnym, bezpośrednim, nagim”14 .

Faszyzm oddolny i odgórny
Jakie to wszystko ma znaczenie dla kwestii faszyzmu? Być może należałoby, w odniesieniu do owych dwóch stron procesu modernizacji, powiedzieć,
że również faszyzm występuje w dwóch podstawowych odmianach.
Po pierwsze, jest faszyzm reakcyjny albo reaktywny, polegający na blokowaniu, powstrzymywaniu procesów deterytorializacji. Ten rodzaj faszyzmu
bierze się z lękowej reakcji na gwałtowny rozkład „zaśniedziałych, stężałych stosunków”. W historii odnajdujemy go w łonie ruchu nazistowskiego
w przedwojennych Niemczech (choćby w filipikach skierowanych przeciw
„dekadencji” nowoczesnego – co często znaczyło także zamerykanizowanego – Berlina, przeciw nowoczesnej metropolii, jej moralnemu upadkowi,
wynikającemu właśnie z powszechnego „upłynnienia”15), dziś natomiast
w organizacjach stawiających sobie za cel zachowanie lub przywrócenie homogenicznego charakteru państw narodowych (a więc powstrzymanie migracji i „mieszania się” kultur), ale także wśród grup reagujących gwałtownie
na zmiany zachodzące w sferze obyczajowości, relacji między płciami czy życia rodzinnego. Trzeba przy tym podkreślić, że znajdujące się dziś w kryzysie formy – czy będzie to forma homogenicznego państwa narodowego, czy
monogamiczna, heteroseksualna i patriarchalna rodzina – same są już formami na wskroś nowoczesnymi. Co niekoniecznie oznacza, że jesteśmy świadkami prostego kresu nowoczesności. Jest raczej tak, że nowoczesność jako
taka wiąże się z kryzysem form, swoje własne formy ustanawia w taki sposób,
że wystawione są one stale na ryzyko rozpadu, chwiejne, nie do końca określone i niezdolne do całkowitego zastygnięcia. Nowoczesność jest właśnie

14 K. Marks, F. Engels, Manifest Partii Komunistycznej, dz. cyt., s. 516 – 517.
15 Również Bauman obok antysemityzmu stanowiącego główne narzędzie nowoczesnego pro-

cesu narodowej homogenizacji dostrzega i analizuje w Nowoczesności i Zagładzie (w rozdziale „Nowoczesne wymiary niespójności”) także inny jego rodzaj, będący raczej lękową reakcją na rozkład społeczeństwa stanowego. Impet tego antysemityzmu wyczerpuje się jednak
jeszcze w połowie XIX wieku, gdy staje się jasne, że nie ma powrotu do dawnych stosunków
i że w płynnym świecie nowoczesnym trzeba będzie wyznaczyć nowe granice.
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tą kruchością, niestabilnością form. Ta zaś budzi lęk, prowokuje gwałtowne
reakcje i pragnienie, by zatrzymać nowoczesny proces rozpadu, tylko z początku dotykający instytucji ancien régime’u. Radykalną postacią, jaką przybiera ten lęk i to pragnienie, jest właśnie faszyzm – od Pegidy i Ligi Północnej
po „zakaz pedałowania”.
Jeśli jednak rację mają Deleuze i Guattari (a wcześniej Marks z Engelsem)
– ów rozpad, proces permanentnej deterytorializacji to tylko połowa prawdy
o nowoczesności. „Drugą ręką” sama dokonuje ona reterytorializacji. Hipoteza, którą na próbę tu wysuwam, a której pełne uzasadnienie wymagałoby
odrębnego i obszernego studium, mówi, że druga forma faszyzmu, jego postać odgórna i totalizująca, wiąże się właśnie z reterytorializacją rozumianą – za Anty-Edypem – jako „aksjomatyzacja”, zagarnięcie „zdekodowanego”
obszaru przez logikę kapitalistycznego rynku. Nie można postawić prostego znaku równości między kapitalizmem i faszyzmem; faszyzacja w ostatniej instancji okazuje się jednak narzędziem, wehikułem, dzięki któremu
kapitalizm może niejako zainstalować się na danym terytorium, w danym
„środowisku”, w szczególności wówczas, gdy środowisko to ma charakter
niestabilny, chaotyczny lub wrogi. W ten sposób myśleć można już o państwie nazistowskim, które, dalekie od zaprowadzenia – nawet narodowego
(cokolwiek by to miało znaczyć) – socjalizmu, nie zniosło kapitalistycznych
stosunków produkcji16, a raczej przeprowadziło Niemcy od kapitalizmu rodzinnych przedsiębiorstw i „rycerzy produkcji” do naznaczonego przez
swoisty „gigantyzm” kapitalizmu masowej produkcji przemysłowej17 w warunkach skrajnej destabilizacji, zagrożenia ze strony komunistów, rozprzestrzeniającej się po kraju rewolucji itd. W latach 70. XX wieku klasycznym
przypadkiem takiej implementacji posługującej się faszystowską dyktaturą
było Chile pod rządami Pinocheta i „Chicago boys”, dziś natomiast, jak się
wydaje, Chiny, których integracja z globalnym kapitalistycznym rynkiem
(i to w roli nowego hegemona) nie budzi wątpliwości, podobnie jak charakter rządów Xi Jipinga, który dopiero pokaże nam, na czym polega totalitaryzm w XXI-wiecznej wersji hi-tech.

16 Fałszywe, a jednocześnie wcale nie tak rzadkie mniemanie na temat nazizmu czyni z niego

ruch „lewicowy”, nie tylko ze względu na „socjalizm” w samej nazwie, ale też w związku z rzekomo socjalistyczną z ducha polityką gospodarczą nazistów – centralizm, planowanie, interwencjonizm państwowy itp. Czy ktoś kiedyś raz na zawsze obali mit „Hitlera-lewaka”? Nie
sądzę. Jest on tak trwały jak mit samego kapitalizmu jako systemu opartego na „swobodnej
inicjatywie konkurujących jednostek”. Również włoski faszystowski korporacjonizm nie polegał na ustanowieniu socjalistycznego społeczeństwa bezklasowego, a raczej na faktycznej
likwidacji – w imię narodowej jedności robotników i fabrykantów – związków zawodowych.

17 Por. Luc Boltanski, Eve Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris 1999, s. 55 – 58.
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Faszyzm jest więc elementem świata nowoczesnego, towarzyszy procesowi kapitalistycznej modernizacji, pełniąc w jego ramach co najmniej dwie
różne funkcje. Albo blokuje, powstrzymuje procesy deterytorializacji (przyjmując wówczas formę „ludową”, do pewnego stopnia oddolną, a także „romantyczną”, jako że nowoczesna deterytorializacja jest, tak czy inaczej, nie
do powstrzymania), albo też uczestniczy, jako jeden z jej warunków, w reterytorializującej rynkowej aksjomatyzacji (byłby to z kolei faszyzm „odgórny”).
Historyczne ruchy faszystowskie takie jak faszyzm Mussoliniego, hiszpański
frankizm itp. są tylko jego – uprzywilejowanymi ze względu na zakres władzy, którą udało im się zdobyć18 – przykładami. Do tego, by można było jakąś grupę nazwać faszystowską, nie musi ona wcale naśladować tamtych
ruchów na poziomie symboliki. Zjawiska tego typu (recycling faszystowskich
symboli) lepiej opisuje chyba kategoria „neofaszyzmu”. Symbole się zmieniają, a do pewnego stopnia także konkretne treści ideologiczne; nawet antysemityzm nie przynależy, jak się zdaje, do twardego trans-historycznego jądra
faszyzmu (zastąpić go może z powodzeniem nienawiść do Arabów). Jądro
to odsyła raczej do pewnych funkcji, a nie treści. Co jednak, z drugiej strony, nie oznacza, że każda negatywna, nawet gwałtowna reakcja na nowoczesne upłynnienie jest z gruntu faszystowska. To punkt, w którym trzeba być
szczególnie ostrożnym, w przeciwnym razie pojęcie faszyzmu z klucza do rozumienia ważnych aspektów rzeczywistości stanie się bezużytecznym wytrychem. Ściśle rzecz biorąc, faszyzm jest kombinacją, powiązaniem pewnych
treści ideologicznych, pewnych czynników psychologicznych albo afektywnych, i właśnie pewnych funkcji.
W tym miejscu, przyglądając się relacji między faszyzmem i nowoczesnością, skupiam się na tych ostatnich, w zasadzie pomijając czynniki afektywne
i składniki ideologiczne, jedne i drugie są jednak dość dobrze zbadane i opisane. Jeśli chodzi o faszystowskie afekty i – by tak rzec – psycho-fizjologiczną bazę faszyzmu, wystarczy wspomnieć prace spod znaku nieortodoksyjnej
psychoanalizy, od Reicha do Theweleita. Ideologia faszyzmu była i jest przedmiotem jeszcze większej ilości analiz, przy czym jako fenomen trans-historyczny nie daje się ona zamknąć w jakimś katalogu tez czy stanowisk. Tak
jak zmieniają się faszystowskie symbole (być może zachowując pewien rozpoznawalny, specyficzny „styl”, ale to inna rzecz), również zbiór faszystowskich
idei nie jest dany raz na zawsze. Można na przykład powiedzieć, że faszyzm
ma zawsze charakter antydemokratyczny (choć nie każdy sprzeciw wobec demokracji jest faszyzmem) albo że deklaruje walkę z dekadencją i dewiacjami.

18 Być może należałoby w końcu podać w wątpliwość uprzywilejowany status nazizmu

i faszyzmu włoskiego jako przypadków faszyzmu w ogóle. Ostatecznie faszyzm, który (nawet
na krótko) zwycięża i przejmuje władzę, jest raczej wyjątkiem, a nie regułą.
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Lub że stanowi odmianę radykalnego nacjonalizmu. Prędzej czy później każda tego rodzaju etykietka staje się jednak problematyczna. Zmienia się wszak
sens i praktyka samej demokracji; co innego też kolejne pokolenia faszystów definiują jako dewiację; w końcu także nacjonalizm był czymś innym
w epoce wojujących europejskiej imperializmów, czym innym zaś jest w wizji „Europy narodów”. Tym, co pozwala na przykład w niemieckim nazizmie
albo faszyzmie włoskim widzieć postaci, przypadki ogólniejszego transhistorycznego zjawiska faszyzmu – i to pomimo znaczących różnic na poziomie ideologii, a także sposobu funkcjonowania machiny państwowej – oraz
tym, po czym rozpoznaje się faszyzm, jest raczej pewne „rodzinne podobieństwo”, czyli, wedle słów Wittgensteina, „skomplikowana siatka zachodzących
na siebie i krzyżujących się podobieństw”19. Faszyzm to wiązka pewnych treści ideologicznych i postaw albo afektów, które krążą między jego rozmaitymi
formami, tak że nie znajdziemy ich wszystkich (ani nawet większości) w każdej
z tych form, i których pełnej listy nie sposób sporządzić20. A także spleciony
z tamtą wiązką zbiór funkcji.
Całościowa analiza zjawiska faszyzmu musiałaby więc mieć za przedmiot
właśnie zmieniające się historyczne konstelacje owych treści, afektów i funkcji21, sposób ich każdorazowego powiązania w konkretnej sytuacji, w danym
miejscu i czasie. Mogłoby się przy tym okazać, że mają one różną genealogię, niekoniecznie ściśle nowoczesną. Dotyczy to zwłaszcza afektów, bo ideologia faszyzmu – antykomunizm, antyliberalizm, odrzucenie demokracji,
a także „naukowy” rasizm oraz idea „krwi i ziemi” – wyrasta z nowoczesnego ducha, także tam, gdzie wydaje się go negować. Faszystowska postawa,
afektywne podglebie faszyzmu, zdaje się odsyłać do głębszych pokładów historii. Czy faszystowski mężczyzna-żołnierz, o którym pisze Klaus Theweleit w swoim studium białego terroru, nie jest awatarem, kolejnym wcieleniem „wojownika”, typu może nie odwiecznego, ale na pewno bardzo
archaicznego, wyłaniającego się wraz ze wymieraniem ludów łowiecko-zbierackich i powstaniem osiadłych kultur rolniczych około… dwunastu tysięcy

19 Ludwig Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa 2000, s. 50 – 51.
20 Za taką wyczerpującą listę trudno uznać nawet tę, dość długą, jaką sporządził w swoim stu-

dium Vullierme (J.-L. Vullierme, Lustro Zachodu, dz.cyt., s. 17).

21 Być może konieczne byłoby dodanie jeszcze jednego wymiaru, związanego z formami organi-

zacji właściwymi dla faszyzmu. Przy czym jeśli, jak zostało to zasugerowane wcześniej, zniesiemy uprzywilejowaną pozycję faszystowskich państw totalitarnych, owe formy organizacji przestaną jawić się jako coś oczywistego. Czy chodzi po prostu o formy hierarchiczne?
Zamknięte? Czy rację mają Deleuze z Guattarim, gdy wiążą faszyzm nie tyle z państwem, ile
z „maszyną wojenną”, która je przechwytuje, opanowuje (por. Gilles Deleuze, Félix Guattari,
Tysiąc plateau, tłumacz nieznany, Warszawa 2015, s. 277).

84

85

Faszyzm i nowoczesność

lat temu22? To również trans-historyczność, lecz o dużo dłuższym trwaniu.
Wszelako, nawet jeśli przyjmiemy taką perspektywę, w nowoczesności ów
awatar przybiera specyficzne formy. Do tego stopnia specyficzne, że figura archaicznego wojownika okazuje się koniec końców nieprzydatna, a w każdym
razie niezbyt poręczna, gdy chce się zrozumieć konkretny charakter doświadczeń XX-wiecznego faszysty. Owszem, odczuwa on na przykład – na ogólnym
poziomie być może wspólne wszystkim wojownikom – uniesienie związane
z fizycznym unicestwieniem przeciwnika, a także braterską więź z towarzyszami walki, członkami tego samego oddziału, z dala od kobiet, które mają
wiernie czekać w domu, tudzież opatrywać jego rany. Jednak fakt, że zanim
dotarł na front, był poddany nowoczesnemu wojskowemu drylowi, jest ważniejszy, a na pewno charakteryzuje go lepiej niż tamto archaiczne odczucie,
podobnie jak jego stosunku do kobiet, choć stanowi jakąś odmianę relacji patriarchalnej, nie da się pojąć bez odwołania do swoistej, nowoczesnej
konstelacji rodzinnej, do mieszczańskiej rodziny i mieszczańskich relacji
małżeńskich. Przede wszystkim zaś na wskroś nowoczesna pozostaje właśnie
funkcja owego mężczyzny-żołnierza, broniącego cywilizacji przeciw chaosowi, rozpadowi, żywiołowi tego, co płynne i przelewające się23.

Faszyzm, który nadchodzi
Jak zatem dziś ma się sprawa z faszyzmem? W jakich ideologicznych treściach
i w jakich afektach się wyraża, przede wszystkim zaś: w jaki sposób wypełnia on obecnie swoje funkcje? By odpowiedzieć na te pytania, trzeba najpierw
ustalić, jakie są linie deterytorializacji naszego, późnonowoczesnego świata. Z pewnością jest wiele takich linii, wydaje się jednak, że dwie najważniejsze dotyczą, po pierwsze, zmierzchu homogenicznych państw narodowych,
po drugie zaś – dekodowania obszaru seksualności, a nawet szerzej, biologicznych podstaw naszej egzystencji. Procesy te wywołują, odpowiednio,
dwojakiego rodzaju faszystowskie reakcje (pierwszy typ faszyzmu w zaproponowanym tu podziale, typ reaktywny, oddolny).
Jeśli chodzi o ideę kulturowej i etnicznej jednorodności narodu, to można chyba powiedzieć, że przeżywa ona dzisiaj renesans. Renesans nieoczekiwany, bo mogłoby się wydawać, że w świecie globalnych migracji

22 Por. Klaus Theweleit, Śmiech morderców. Breivik inni, przeł. P. Stronciwilk, Warszawa 2016,

s. 157.

23 Por. Tenże, Męskie fantazje, przeł. M. Falkowski, M. Herer, Warszawa 2015, s. 235 – 252.
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i kulturowego wymieszania jest to idea dawno nieaktualna. Zarazem jednak
właśnie jako paniczną reakcję na owo wymieszanie, renesans ten można było
przewidzieć. Po dekadach, w których wizja „wielokulturowości” przyjmowana
była niemal za oczywistość (jeśli nie za opis tego, co jest, to najbardziej prawdopodobną prognozę zmian, jakim będą ulegać zglobalizowane społeczeństwa),
jesteśmy w każdym razie świadkami wielkiego powrotu do klasycznej idei narodu jako wspólnoty zamkniętej i homogenicznej. To ten powrót odpowiada
za powstanie wspomnianego tu już wcześniej, pozornie paradoksalnego zjawiska międzynarodowego frontu nacjonalistów. Dużo bardziej niż narodowców
innej narodowości dzisiejsi nacjonaliści obawiają się właśnie wymieszania, mającego prowadzić do utraty tożsamości narodowej. Dlatego też zupełnie naturalne i racjonalne jest powstanie frontu tego rodzaju, jednoczącego integralnych
narodowców przeciw polityce przyjaznej imigracji. W istocie, jeśli spojrzymy
wstecz na historię, dostrzeżemy, że zawsze istniał sojusz ruchów nacjonalistycznych, zwracających się choćby przeciw temu, co nazywało się „internacjonalizmem”. Hitler chętnie zawiązywał też sojusze z tymi, których postrzegał jako
obrońców zasady narodowej przed zgniłymi liberałami, którzy nie przypadkiem
woleli mówić o społeczeństwie. Już wtedy ujawnił się jeden z najważniejszych rysów faszyzmu, jakim według Klausa Theweleita jest lęk przed mieszaninami, wola
czystości, jednorodności, separacji, obsesja na punkcie brudu. Dzisiejsi faszyści
nieprzypadkowo określają swoich wrogów mianem „brudasów”, czy będzie chodziło o „śniadych” Arabów, czy o mieszkańców squatów, lewaków itp.
Z drugą linią albo drugim ruchem deterytorializacji koresponduje inny
typ reakcji faszystowskiej, który wyraża się w zwalczaniu „genderyzmu”
i w coraz wyraźniejszym backlashu antyfeministycznym. Chodzi o ruchy
sprzeciwiające się stopniowej dekompozycji schematów zachowania i myślenia przypisanych do biologicznej płci, reakcje na proces znoszenia kodów,
które niegdyś porządkowały stosunki między płciami w obrębie rodziny, pary itp., obronę pewnego urządzenia seksualności, opartego na władzy
patriarchalnej i ściśle binarnym podziale ról. W Polsce przybrało to swego
czasu postać prawdziwej antygenderowej histerii24 . Co do antyfeminizmu,
przebijającego się dziś, choćby dzięki wypowiedziom obecnego prezydenta
USA, do głównego nurtu debaty publicznej, wydaje się, że on również jest stałym składnikiem faszystowskiego koktajlu. Być może dałoby się nawet opisać
kolejne fale faszyzmu jako reakcje na trzy fale feministyczne, na kolejne fazy
procesu emancypacji kobiet: od opisanej przez Theweleita rebelii mężczyzny-żołnierza przeciw widmu wyzwolonej kobiety „czerwonej” albo „kobiety z karabinem”, przez – ukazany w powieściach Ferrante – mafijny faszyzm

24 Por. Maciej Duda, Dogmat płci. Polska wojna z gender, Gdańsk 2016.
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włoskich bojówek, walczących nie tylko z komunistycznymi agitatorami
w fabrykach, ale i ze zdobyczami złotego wieku kontrkultury, aż po dzisiejsze
gwałtowne wystąpienia przeciw „politycznej poprawności”…
Podstawowa funkcja wszystkich tych reakcji polega na blokowaniu, powstrzymywaniu ruchu, który prowadzi do erozji dawnych struktur: czy to homogenicznych wspólnot narodowych, czy to modeli zachowań przypisanych
do płci. Jest to jednak tylko jedna z dwóch funkcji faszyzmu w obrębie porządku nowoczesnego. Druga podstawowa forma faszyzmu, ta, która łączy się
z reterytorializacją społecznych przepływów w aksjomatyce kapitalistycznego rynku, także zarysowuje się już na horyzoncie naszej współczesności. Formy te mogą występować i oddziaływać równocześnie i równolegle, wydaje się
jednak, że faszyzm organizujący, „odgórny” najczęściej żywi się niejako przygotowującym mu drogę oddolnym faszyzmem „ludowym”. Dziś, w każdym
razie, żyjemy, jak się zdaje, w epoce przejścia. Z fazy, w której dominują rozproszone, paniczne reakcje typu faszystowskiego, przechodzimy do fazy wyłaniania się jakiegoś rodzaju faszystowskiego porządku. Reakcje wciąż się
mnożą, swoją obecność zaznacza już jednak także widmo faszyzmu reterytorializującego, faszyzmu przyszłości, który nie przyoblekł się jeszcze w ciało,
ale już daje o sobie znać. Nie bawiąc się w futurologię, można dość wyraźnie
rozpoznać przynajmniej ogólny kształt tego widma.
Wciąż odnosząc się do dwóch wyróżnionych tu wcześniej, dominujących
linii czy procesów deterytorializacji, można spodziewać się, po pierwsze, faszystowskiego re-kodowania, albo raczej: faszystowskiej aksjomatyzacji społeczeństw „zagrożonych” przez migracje i – ogólniej rzecz ujmując – etniczną
i kulturową niejednorodność. Trzeba wszelako w tym miejscu wprowadzić
jedną ważną poprawkę, jedno zastrzeżenie. Z faszystowskiego punktu widzenia heterogeniczność jest zagrożeniem tylko wówczas, gdy towarzyszy mu
wymieszanie skutkujące rzeczywistym zrównaniem. Jeśli faszyzm zwraca się
przeciw różnorodnej wielości, to o tyle, o ile miałaby ona być wielością egalitarną. Sam proces fizycznej migracji wielkich mas ludzi z obszarów „obcych
kulturowo” może okazać się nieunikniony, wówczas faszystowska międzynarodówka będzie dążyć do ustanowienia nowego systemu hierarchicznej segregacji, systemu nierównowagi władzy i dostępu do wszelkiego rodzaju zasobów
(zdrowej żywności, edukacji itd.) wzdłuż podziałów o charakterze jednocześnie etnicznym i ekonomicznym. Szeroko dyskutowany wzrost nierówności
ekonomicznych, którego świadkami jesteśmy od dłuższego czasu, stanowi jedynie subtelny wstęp, zapowiedź o wiele bardziej mrocznej przyszłości.
Po drugie, wykraczając nawet poza kwestię feminizmu, ról i tożsamości
płciowych itp., śledzimy dziś pierwsze stadium radykalnej rewolucji biotechnologicznej, której szczegółowe efekty są nie do przewidzenia, ale która z pewnością wiązać się będzie z dekodowaniem biologicznych podstaw ludzkiego
życia. Gdy jednak złamane zostaną molekularne i genetyczne szyfry, gdy
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zyskamy możliwość naprawdę głębokiej technologicznej ingerencji w same
fundamenty życia, pojawi się także zagrożenie, że owa zdekodowana i otwarta
na manipulacje biologiczna materia, tożsama z informacją, podda się procesowi rynkowej aksjomatyzacji. Czego skutkiem może być rewolucja o charakterze biopolitycznym i nowe formy faszystowskiej segregacji, nieporównywalne
z niczym, z czym mieliśmy do czynienia w dotychczasowej historii ludzkości. Najskrajniejszy rasizm może zyskać oparcie w rzeczywistości, jeśli dzięki ingerencjom biotechnologicznym i cyborgizacji ludzkiego ciała rozbita
zostanie jedność naszego gatunku. Właściwie należałoby przy tym powiedzieć nie: „ludzkiego ciała” w ogóle, tylko niektórych, wybranych ciał nowej
rasy panów, dysponujących kapitałem, mających dostęp do wiedzy i technologii, czyli zajmujących odpowiednie miejsce w nowym, segregującym porządku władzy i, poprzez rozmaite „udoskonalenia”, jeszcze pogłębiających swoją
przewagę. Aż do zerwania jakiejkolwiek łączności ze zdegradowanymi, zbędnymi biologicznymi masami. Nowy rodzaj faszyzmu, dzięki któremu będzie
mógł utrwalić się oligarchiczny kapitalizm nowego typu, z „klasą” panującą
zdefiniowaną już nie tylko przez stosunek do środków produkcji, ale także
przez odmienną konstytucję na poziomie molekularnym…
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Zachodzące dziś na całym globie zmiany – kryzys liberalnych demokracji
i wzbierająca fala populizmów na Zachodzie, coraz silniejsze ruchy migracyjne Południe-Północ, redefinicja światowego porządku polityczno-ekonomicznego, w którym Stany Zjednoczone tracą na naszych oczach rolę
hegemona, ale również zachodzące na całym świecie, choć w różnym tempie
i zakresie, przekształcenie tradycyjnych relacji między płciami – sprawiają,
że słowo “faszyzm” pojawia się w przestrzeni publicznej dalece częściej, niż
jeszcze dekadę temu. I tak powiada się, że ustrój Rosji Putina posiada elementy faszystowskie (prześladowania niektórych grup obywateli w polityce wewnętrznej oraz agresywna polityka zewnętrzna, w tym aneksja Krymu),
a jednocześnie ten sam Putin widzi w swoich działaniach jedynie reakcję
na faszystowskie zagrożenie ze strony czy to rządu w Kijowie, czy to hedonistycznej i permisywistycznej kultury Zachodu. Wskazując na strukturalny rasizm oraz stosowanie przemocy wobec określonych grup obywateli,
a zatem elementy faszystowskie ustroju Stanów Zjednoczonych, ruch #BlackLivesMatter sam oskarżany jest przez swoich przeciwników o praktyki faszystowskie (bo wyklucza białych, bo atakuje policję, czyli przedstawicieli
demokratycznej władzy). Nie ma znaczenia, że jedne zastosowania znajdują
podstawę w faktach, inne zaś mają charakter czysto ideologiczny i raczej rzeczywistość przesłaniają – słowo “faszyzm” okazuje się na tyle pojemne, a zarazem nie dość precyzyjne, że zdaje się nie stanowić to specjalnego problemu
dla użytkowników języka.
Termin faszyzm jeszcze przed wybuchem II wojny światowej wydawał się
rozmyty, odnosząc się do fenomenów zbyt złożonych lub licznych, a w związku z tym tak wieloznaczny, że niemal pozbawiony znaczenia. Faszyzm to zarazem reżim polityczny (w swoich historycznych formach oraz jako kategoria
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abstrakcyjna, typ idealny czy model), ideologia i światopogląd, specyficzna postawa, a wreszcie nazbyt często i łatwo stosowana inwektywa. Wspólnym mianownikiem wszystkich wymienionych powyżej wymiarów pozostaje
oczywiście polityka, jednak wyrażane są one w odmiennych i często trudnych
do uzgodnienia językach. Podejmowany właściwie od momentu narodzin faszyzmu naukowy namysł nad jego istotą i przejawami daleki jest, niezależnie
od dyscypliny i charakterystycznego dla niej słownika, od zgody, nawet jeżeli
chodzi o tymczasowe definicje, nie mówiąc już o ogólnej i interdyscyplinarnej teorii faszyzmu. Wszystko to sprawia, że choć o faszyzmie mówi się znowu nader często, to rzadko kiedy mówi się o tym samym.
Nie oznacza to żadnym wypadku, że termin faszyzm zużył się, a może nigdy nie był faktycznie przydatny poznawczo. Wydaje się raczej, że jest dokładnie odwrotnie: trudności z definicją i naukowym opisem fenomenu faszyzmu
wskazują raczej na jego wyjątkowy charakter, zaskakującą transwersalność, wymykającą się tradycyjnym ujęciom (politycznym, historycznym, socjologicznym,
a nawet językoznawczym). Owa nieprzystawalność naukowych kategorii oraz
wyjaśnień teoretycznych do trafnego i precyzyjnego opisania fenomenu faszyzmu znajduje wyraz w licznych paradoksach. Dochodzą one do głosu choćby
w stosunku faszyzmu do nowoczesności rozumianej zarówno jako modernizacja, jak i modernizm. Radykalnej krytyce nowoczesności utrzymanej w duchu
konserwatywnym (powrót do źródłowej lokalnej jednoznaczności i odrzucenie uniwersalistycznego zróżnicowania) towarzyszy pragnienie przekształcenia świata w duchu zgoła nowoczesnym. Co za tym idzie, faszystowskie fantazje
o nowym wspaniałym świecie łączą ze sobą elementy zaskakująco nowoczesne i skrajnie konserwatywne (np. po zwycięstwie III Rzeszy jej obywatele mieli
osiąść w folwarkach i zarządzać pracą swych słowiańskich niewolników i tylko
raz na jakiś czas udawać się swymi volkswagenami autostradami ku Germanii,
stolicy i metropolii). To, co jawi się z pozoru jako całkowite odrzucenie Oświecenia i regres w barbarzyństwo, okazuje się w rzeczywistości immanentnym
wymiarem modernistycznej nowoczesności, jedną z możliwych reakcji na wyzwania coraz szybciej zmieniającego się świata. Analogicznie, w tradycyjnym
podziale spektrum poglądów politycznych lewica-prawica uznaje się zazwyczaj
faszyzm za skrajnie prawicowy (przede wszystkim ze względu na radykalne odrzucenie idei równości), to jednocześnie jednak poglądy faszystowskie obejmują
elementy typowe dla lewicy (przede wszystkim dążenie do kontroli nad wolnym rynkiem, ale również do przekształcenia istniejącej struktury społecznej
przy pomocy szeroko rozumianej polityki społecznej czy krytykę demokracji
parlamentarnej). Napięcie to doskonały wyraz znajduje w nazwach partii faszystowskich (począwszy od NSDAP po amerykańską Traditionalist Workers Party)
i zgodne jest z deklarowanym przez nie programem politycznym, rozumianym
jako trzecia droga, przekraczająca polityczne dychotomie, takie jak lewica/prawica czy socjalizm/liberalizm.
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Faszystowskie koncepcje gospodarcze – zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznych aplikacjach – pojawiają się właśnie wraz z rozpadem
hegemonii dyskursywnej, której zazwyczaj, choć nie zawsze, towarzyszy rosnący kryzys ekonomiczny. Prezentowane są jako wyjście poza zastane oraz
pozbawione realnej treści, bo ideologiczne, dyskusje i podziały tradycyjnych
pozycji ekonomicznych, do dziś sprowadzające się w takiej czy innej formie
do sporu pomiędzy zwolennikami wolnego rynku („liberalizm”) oraz interwencjonizmu państwowego i gospodarki centralnie planowanej („socjalizm”).
Ekonomia faszystowska, głoszą jej propagatorzy, znosi konflikty, w jakie wikłają się tradycyjne teorie ekonomiczne i odnajduje trzecią drogę, wiodącą ku
korporacjonizmowi i współpracy pomiędzy klasami, przy jednoczesnym zachowaniu społecznej hierarchii i fundujących ją nierówności pomiędzy ludźmi. Prywatna inicjatywa i dążenie do zysku są godne wsparcia i w praktyce
wspierane, o ile zgodne są z interesem narodowym, co z kolei tłumaczy niechęć faszyzmu do firm i korporacji międzynarodowych czy globalnych, dalej komplikując związki ideologii faszystowskiej z kapitalizmem. Dążeniu do
autarkii ekonomicznej towarzyszy zazwyczaj agresywna polityka celna oraz
podważanie tradycyjnego ładu panującego w handlu międzynarodowym.
Narodowe faszystowskie państwo pełni funkcję zapośredniczającą i mitygującą konflikt klasowy, zarazem niemożliwy do usunięcia, jak i pożądany
z punktu widzenia społecznej całości, prowadzący bowiem do wzrostu siły
wspólnoty na drodze społecznego darwinizmu. W praktyce oznacza to każdorazowy sojusz partii faszystowskich z wielkim kapitałem, który za cenę
podporządkowania się “interesowi narodowemu” uzyskuje ochronę przed
własnymi pracownikami – związki zawodowe, najsilniejsza broń, jaką dysponują oni w walce z pracodawcą, zastąpione zostają przez organizacje państwowe czy partyjne, dążące do “harmonizacji” relacji, która ze swej istoty jest nie
tylko niesymetryczna, ale i oparta na konflikcie interesów. Grupowe negocjowanie warunków zatrudnienia zostaje zakazane, zaś płace zamrożone zostają na możliwie niskimi poziomie. Jak zawsze, trudno stwierdzić, kto bardziej
zyskuje na takim gospodarczym dirigizmie – faszystowscy politycy realizujący na tej drodze swoje ideologiczne fantazje, czy wielki kapitał, ograniczający prawa pracownicze, zyskujący rządowe kontrakty i mający bezpośredni
wpływ na kształtowanie państwowej polityki, z wywoływaniem konfliktów
zbrojnych na czele. Ubocznym efektem tego sojuszu jest – przywoływane
przez neofaszystów wszystkich krajów i związane przede wszystkim ze spadkiem płac, ale również licznymi inwestycjami państwowymi (głównie w przemysł zbrojeniowy) – ograniczenie bezrobocia, zawsze jednak kosztem jakości
warunków zatrudnienia. Faszystowskiej teorii supremacji interesu narodowego nad każdą inną jego formą towarzyszyła jednak często praktyka prywatyzacji części własności państwowej (dotyczy to szczególnie III Rzeszy)
– czasem celem uzyskania poparcia wielkiego kapitału, szybkiego uzyskania
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funduszy na inne państwowe projekty, a wreszcie w ramach często para-mafijnych działań funkcjonariuszy faszystowskiej partii i państwa na każdym
poziomie (daleko posunięta korupcja i przywłaszczenia własności publicznej).
Pomimo ideologicznych proklamacji faszystów oraz wysiłków rewizjonistów
wszelkiej proweniencji, analiza historycznych przykładów reżimów faszystowskich wskazuje na czysto propagandowy wymiar programu politycznego priorytetyzującego obniżenie bezrobocia czy budownictwo mieszkaniowe.
W praktyce niemal od momentu przejęcia władzy przez faszystów całość niemieckiej gospodarki w rosnącym stopniu podporządkowana była projektowi
remilitaryzacji, zaś spadek bezrobocia był z nim bezpośrednio związany i nie
towarzyszył mu wzrost siły nabywczej czy standardu życia obywateli.
Projekt remilitaryzacji podjęty przez przywództwo III Rzeszy – w równym stopniu wynikający z analizy strategicznej, co z ideologicznych przekonań – oznaczał nie tylko całkowitą destrukcję organizacji niemieckiego
świata pracy, ale również radykalną redefinicję pozycji kapitału w gospodarce narodowej. Nie ulega wątpliwości, że Hitlerowi udało się przejąć
władzę dzięki bezpośredniemu wsparciu wielkich niemieckich przemysłowców, z Kruppem na czele. Jednak bardzo szybko, bo już 1934 roku, okazało się, że przyjęcie prostej, redukcyjnej perspektywy, w której faszyzm
jest niczym więcej, jak tylko ideologiczną zasłoną dla rozwiązania konfliktu klasowego na rzecz kapitału, nie jest możliwe. Co prawda prawo pracy
zostało zmienione na korzyść pracodawców, zaś związki zawodowe zlikwidowane, jednak zamrożenie płac oznaczało, że przestawały być one efektem mechanizmów rynkowych, a stawały się funkcją zadań produkcyjnych
nałożonych na przedsiębiorstwa przez władzę polityczną. Ideologiczne cele władz III Rzeszy, a zatem gospodarcza autarkia i szybka remilitaryzacja, stały w jawnej sprzeczności z interesem większości niemieckich
przedsiębiorców. Nazistowskie władze były w stanie podporządkować sobie niemieckich przedsiębiorców, ponieważ ich pozycja była obiektywnie
gorsza, niż w okresie republiki weimarskiej (w konsekwencji kryzysu ekonomicznego, ale przede wszystkim kosztów obsługi zadłużenia, utrzymania przez Reichsbank sztywnego powiązania marki ze standardem złota,
a wreszcie negatywnego bilansu handlowego Niemiec).
Zupełnie inaczej wyglądała pozycja niemieckiego kapitału w handlu międzynarodowym. W pewnym sensie gospodarka III Rzeszy przed wybuchem
wojny posiadała dwie, z pozoru niedające się ze sobą pogodzić, strony. Centralizacji i odejściu od mechanizmów wolnorynkowych w gospodarce wewnętrznej towarzyszyło, na arenie międzynarodowej nastawienie, które dziś
nazwalibyśmy neoliberalnym – niemieckie korporacje, na równi z choćby
amerykańskimi, dzieliły w ramach karteli światowy rynek i tak jak one wykorzystywały swoją przewagę w handlu z krajami Trzeciego Świata, wpisując się
w ten sposób w neokolonialną logikę łupieżców.
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Podobne trudności czekają na wszystkich tych, którzy próbują określić,
w odniesieniu do konkretnych wydarzeń historycznych, kto był faszystą,
a kto jedynie ofiarą faszystowskich okoliczności. Odpowiedź na owo pytanie
ma niebagatelne znaczenie, bowiem umożliwia obarczenie konkretnych osób
czy grup lub instytucji odpowiedzialnością za wydarzenia, w których brała
udział, a przynajmniej dawała ciche przyzwolenie, często przytłaczająca większość społeczeństwa. Jeśli uznamy, że za fenomen faszyzmu odpowiada kilku
wielkich faszystów, to wszyscy mali faszyści (określenie Brechta), a zwłaszcza
przeciętni, dobrzy Niemcy, są nie tylko niewinni, ale należy uznać ich również za faszyzmu pierwsze ofiary. Abstrahując od pragmatycznych zalet takiego rozwiązania, na poziomie teorii oznacza ono przejście od stawiania
problemu faszyzmu w perspektywie społecznej (pytanie reichowskie: co sprawia, że ludzie pragną własnego zniewolenia i aktywnie do niego dążą?), do
perspektywy psychologicznej (jakie typy osobowości szczególnie łatwo poddają się faszyzacji?; co charakteryzuje osobowość autorytarną?), często osuwającej się równie szybko, co niepostrzeżenie w nierozumną fascynację postacią
faszystowskiego przywódcy/zbrodniarza (czy faszysta to osobowość nekrofilna? a może sadystyczny libertyn?). Zgodnie z tą powszechnie podzielaną wizją, Wielki Faszysta to uosobienie charyzmatycznego przywódcy, rzucającego
zaklęcie na niewinne masy; to doktor Mabuse/Caligari – zbrodniczy hipnotyzer, szaleniec siejący szaleństwo, „aktor, który uwierzył w swoją rolę”; to
Flecista z Hamelin, wirtuoz melodii sprawiających, że wszyscy dobrzy – skądinąd – Niemcy śnili latami wspólny senny koszmar, niczym bezwolne dzieci podążające ku zagładzie. Charyzma, magia, hipnoza – wszystkie wiążą
się z zewnętrznie uwarunkowaną pasywnością, stanem, w którym podmiot
przestaje odpowiadać za swoje czyny, Próba zrozumienia fenomenów społecznych kończy się w ten sposób na patologicznej fetyszyzacji demonicznej
postaci Wielkiego Faszysty, jego działań i inspirowanych przezeń zbrodni.
Miejsce krytycznej refleksji zajmuje motywowana etycznie mityzacja historii,
rozpatrywanie jej w kategoriach konfrontacji Dobra ze Złem.
Początki takiej perspektywy odnaleźć można już w kulturowych reakcjach
na wzrost popularności faszyzmu w epoce Weimaru, Do najpopularniejszych bohaterów kinowych przebojów należą wspominani wcześniej Caligari
oraz doktor Mabuse. Pierwszy jest psychiatrą, szefem szpitala dla obłąkanych,
który hipnotyzuje jednego ze swych pacjentów i jego rękoma dokonuje mordów. Drugi jest przywódcą szajki terrorystycznej, wybitnym hipnotyzerem,
geniuszem naukowym i mistrzem manipulacji. Ich ofiary/narzędzia łączą
w sobie brak opanowania targających nimi popędów typowy dla szaleńców
z uległością i gotowością poddania się władzy drobnomieszczanina. Podstawowym tematem, wokół którego krążą opowieści o Caligarim, doktorze
Mabuse i im podobnych, jest nieuchronny, a zarazem pozbawiony jakichkolwiek racjonalnych podstaw wybór, jakiego musi dokonać społeczeństwo
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między tyranią a nieokiełznanym chaosem instynktów, między hipnozą
a szaleństwem. Wizja, w której niezdolne do samodzielności, bierne i wydane
na pastwę geniusza zbrodni masy, poddają się jego hipnotyzującej charyzmie,
towarzyszyła faszyzmowi od momentu jego narodzin.
Doskonałym przykładem groteskowych efektów, do jakich prowadzi konsekwentne stosowanie owej logiki jest strategia obrony, jaką w trakcie procesu
w Norymberdze przyjął adwokat Hjalmara Schachta, byłego prezesa Reichsbanku oraz człowieka w ogromnym stopniu odpowiadającego za kształt gospodarki III Rzeszy przed wybuchem wojny. Obrońca Schachta bez cienia
ironii powołał się mianowicie na koncepcję “demonizmu” zaczerpniętą ze
Zmyślenia i prawdy Goethego, dla wyjaśnienia hipnotycznej władzy, jaką jakoby posiadał on nad swoimi zwolennikami, w tym również nad jego bogu ducha winnym klientem. Goethe pisze, między innymi: “postaci demoniczne
nie zawsze są tymi najwybitniejszymi; nie wyróżniają się wielkością ducha,
talentem, a zwłaszcza dobrocią. Ale emanuje z nich potworna moc, zdolne
są roztaczać niebywałą władzę nad ludźmi, a także nawet nad żywiołami […]
Wszystkie siły moralne razem wzięte niczego nie mogą przeciw nim zdziałać. […] Nic nie jest w stanie ich pokonać, prócz samego wszechświata, któremu wypowiedziały wojnę”. Pomimo swej jawnej absurdalności, perspektywa
przyjmowana przez obronę Schachta jest niezwykle symptomatyczna – koniec końców duża część publiki z procesów Norymberskich zrozumiała tyle,
że jedno z największych europejskich społeczeństw zapadło w kilkunastoletni koszmar, wywołany i kontrolowany przez kilkunastu, góra kilkudziesięciu
psychopatycznych hipnotyzerów. Dowodów na powszechność owego przekonania dostarcza z nawiązką kultura popularna drugiej połowy XX wieku,
w której Wróg zyskuje twarz faszystowskiego przywódcy, sam faszyzm zaś
jest przedmiotem krytycznego namysłu i przekształca się w symbol zła absolutnego. Aby oddać ogrom dokonanych przez 24 oskarżonych zbrodni, ukuto
nawet nową kategorię prawną, a zatem „zbrodnię przeciwko ludzkości”.
Proces ten jest o tyle niefortunny, że w pewnym sensie wpisuje się w logikę redukcji komplikacji wiążących się z analizą złożonych problemów charakterystycznych dla nowoczesności, typową również dla samego faszyzmu.
A przecież rzeczywiste trudności określeniem istoty faszyzmu, jego ostatecznej tożsamości, związane są bezpośrednio z właśnie z faszystowską obsesją jednoznacznej tożsamości, przede wszystkim rasowo-terytorialnej, ale
również genderowej czy seksualnej. Pragnienie koherencji, jednoznaczności
i stałości, defensywna reakcja na skonfliktowaną, wieloznaczną i stale zmieniającą się nowoczesność, znajduje bezpośredni wyraz w faszystowskiej ideologii. Fantazje o czystości rasowej czy paranoiczne śledzenie rodzinnych
genealogii, na równi z urojeniami o wszechmocnym spisku żydowskiej finansjery, pozwalały nadać chaotycznej rzeczywistości pozory sensu i określić
w niej miejsce samego podmiotu.
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Fantazje składające się na nazistowską ideologię posiadają doniosłe znaczenie nie tyle same w sobie, co jako symptomy realnych konfliktów oraz napięć
społecznych, na które stanowią uproszczoną odpowiedź. Związana z uprzemysłowieniem migracja ludności ze wsi do miast doprowadziła do rozpadu
tradycyjnych wspólnot oraz ugruntowanych w nich tożsamości, nie oferując
często niczego w zamian. Naturalna cykliczność ustąpiła miejsca chaotycznemu, nieprzewidywalnemu i podatnemu na kryzysy wolnemu rynkowi,
niepoddającemu się władzy państw narodowych. Pierwsza wojna światowa
otwarła masowo rynek pracy dla kobiet, zmieniając na zawsze jego strukturę.
W połączeniu z postępującą sekularyzacją wpłynęło to na zmianę roli kobiet
w społeczeństwie oraz relacji pomiędzy płciami. Ideologia głosząca prymat
wspólnoty narodowej, jednoznacznej tożsamości rasowej i tradycyjnej patriarchalnej rodziny stanowi właśnie reaktywną odpowiedź na wyzwania,
rzucone przez dekonstruującą tradycyjne struktury znaczenia nowoczesność.
Faszyzm jest właśnie złożoną reakcję na ów stan rzeczy.
Spróbujmy zarysować taki układ faszystowskich elementów w kontekście
dzisiejszych konfliktów społecznych. Z całą pewnością należy do niego połączenie rasizmu i nacjonalizmu, w którym rolę Innego odgrywa nierzadko
Islam i Muzułmanie. Często występują one w formie kulturalizmu, przeświadczenia o nieuchronnym starciu niemogących współistnieć cywilizacji.
Lęki wywołane globalizacją, a zatem zmianami gospodarczymi i powiązanymi z nimi procesami migracyjnymi, znajdują wyraz w paranoicznych urojeniach, w których cywilizacja białego człowieka stoi na skraju zagłady z rąk,
a często lędźwi płodnych barbarzyńców (emigracja jako „white genocide”).
Efekty niezwykle złożonych globalnych procesów społeczno-gospodarczych
rozumiane są przez dzisiejszych faszystów jako spisek wymierzonych w przetrwanie ich rasy, zaś 14 słów („We must secure the existence of our people
and a future for White children”), w których wyrażają stawkę swojej doktryny,
ma wyraźnie reaktywny charakter. Nie bez znaczenia pozostaje nadal dziedzictwo kolonializmu i związanego z nim „naukowego” rasizmu, tworzącego grunt dla „obiektywnej” i „naturalnej” gradacji istot ludzkich oraz tło dla
faszystowskich fantazji historiozoficznych. Słownik, którym faszysta opisuje dziś muzułmanina, do złudzenia przypomina ten, którym opisywany był
i nadal jest murzyn i Żyd. Obok masowej migracji ludności, jednym z głównych źródeł dzisiejszych społecznych napięć są przekształcenia na rynku
pracy. Niektóre zawody odchodzą w zapomnienie, w innych ludzie zastąpieni zostali przez maszyny. Jednak najbardziej doniosłą zmianą, wykraczające
swoimi konsekwencjami daleko poza strukturę rynku pracy, jest nieodwracalne przekształcenie pozycji zajmowanej w nim przez kobiety. Efekty owych
stopniowych, bo trwających od połowy XX wieku zmian, to przede wszystkim rozpad tradycyjnej rodziny oraz daleko idące przekształcenie relacji społecznych pomiędzy płciami. Konserwatywna reakcja na owe nieodwracalne
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zmiany dotykające rodzinę, w której upatrują przecież fundamentu życia
społecznego, znajduje wyraz w patriarchalizmie, a może raczej histerycznych
próbach obrony i reanimacji patriarchatu, męskiego przywileju i hegemonii
symbolicznej. Jeśli odpowiedzią na kryzys rodziny jest dla faszysty wzmocnienie patriarchatu, to kryzys państwa i demokracji parlamentarnej znajduje rozwiązanie w autorytaryzmie. Równie ważny co silny ojciec dla rodziny
jest przecież silny przywódca dla swojej wspólnoty. Miarą jego suwerennej
władzy jest wpływ, jaki ma na swoich zwolenników. Co za tym idzie, zdolność do bezpośredniej mobilizacji, kontrolowania i kierowania gniewem mas
oraz wykorzystywania owego gniewu do wpływania na proces polityczny,
czyli populistyczny wymiar faszyzmu, pozostaje niezwykle istotny w kontekście dzisiejszego kryzysu demokracji parlamentarnej, niskiego i stale spadającego poziomu zaufania do politycznych czy społecznych elit, a wreszcie
nieustannie wzrastających nierównościach ekonomicznych. W praktyce taki
antyelitaryzm i populizm wymagają nowatorskiego wykorzystania środków
masowego przekazu, by ominąć zastany horyzont medialnego establishmentu, podważyć jego symboliczną hegemonię i bezpośrednio połączyć się z masami – w przypadku Hitlera było to radio, w dzisiejszych czasach nieocenione
okazują się być media społecznościowe, z Twitterem na czele. Gniew mas, ich
afektywne wzburzenie, na którym faszyzm opiera swoje roszczenie do władzy, ma zazwyczaj to samo źródło – powszechną i nieznośną sytuację ekonomiczną połączoną z brakiem wiary w dominującą ideologiczną narrację, nie
tyle kapitalistyczny kryzys (np. z lat trzydziestych), co kryzys kapitalistycznej narracji. Wzrastające nierówności w podziale efektów pracy i wynikające
z nich radykalne rozwarstwienie społeczne oraz pogłębiające się różnice między oczekiwanym, a faktycznym standardem życia, w połączeniu z rzeszami
pracowników pozostawionych przez procesy modernizacyjne na poboczu historii, tworzą idealną glebę, na której zakwita faszyzm.
Ze względu na powyższe oraz liczne inne wieloznaczności i wynikające
z nich paradoksy wydaje się, że od teoretycznych ujęć faszyzmu, polegających
na poszukiwaniu jego istoty czy cech charakterystycznych, heurystycznie
bardziej owocna okazuje się raczej strategia polegająca na interdyscyplinarnej analizie historycznych przejawów faszyzmu pod kątem jego warunków
możliwości. Jest to szczególnie istotne, zważywszy, że stawka rozważań nad
faszyzmem nigdy nie jest wyłącznie teoretyczna czy abstrakcyjna, ale zawsze
pozostaje silnie związana z aktualną rzeczywistością jako forma diagnozy społecznej (w tym kontekście jednym z zadań stojących przed badaczami
faszyzmu okazuje się odgrywanie jakże irytującej roli czujki, budzącej bliźnich nieznośnymi wrzaskami: „Faszyzm! Faszyzm na horyzoncie!”). Pytanie o istotę faszyzmu zastąpione zostaje próbą opisu dynamicznego układu
czynników, ich funkcjonowania oraz relacji, w jakie ze sobą wchodzą. Żaden z nich sam w sobie nie odpowiada za faszyzm ani do niego prowadzi; nie
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potrafimy też – miejmy nadzieję, że jedynie póki co – wskazać zestawienia,
który zawsze i nieuchronnie prowadzi do pojawienia się faszyzmu.
Wszystkie wymienione czynniki pojawiają się, jak sugeruje historia,
w szczególnym horyzoncie psychopolitycznym, to znaczy w momencie
schyłkowym danej kulturowej formacji hegemonicznej, w którym jej własne dogmaty, wartości i normy, wikłając się w jawne sprzeczności, zaczynają
ją podważać. Brak spójnej kulturowej płaszczyzny odniesienia, w powiązaniu ze stale wzrastającym skomplikowaniem rzeczywistości oraz rozpadem
tradycyjnych narracji tożsamościowych, prowadzi z jednej strony do teatralizacji relacji społecznych, z polityką na czele, z drugiej zaś do rosnącego powszechnie pragnienia uproszczenia, odcięcia się od nadmiaru niemożliwych
do koherentnego usensownienia bodźców. W codziennej praktyce przekłada
się to na relatywizm, powszechny brak zaufania do polityki, polityków i sfery publicznej, a zatem „postawy antydemokratyczne” w języku liberałów, ale
również krzykliwy i domagający się uwagi „pluralizm”, obejmujący zarówno konsumeryzm, jak i rozpaczliwe próby sztucznych rekonstrukcji rozpadających się tradycyjnych tożsamości. Zgodnie z tą „nihilistyczną ewangelią”
(Krakauer), społeczna rzeczywistość zaczyna być postrzegana wyłącznie jako
„arena drapieżnych i ślepych instynktów” oraz „efekt diabelskich machinacji unicestwiających na zawsze nasze nadzieje na wolność i szczęście”. Dobro
wspólne i to, co uniwersalne znikają z horyzontu możliwości, a miejsce historii społeczeństw zajmuje psychopatologia jednostki. Ta kiedyś zteatralizowana, a dziś nazywana postpolityczną, czyli ztelewizjowana i ztwitterowana
rzeczywistość to królestwo hochsztaplerów i conmenów, gotowych zlikwidować sprzeczności na drodze fantazji defensywnych i reaktywnych, złożonych
z nowoczesnych doświadczeń i wobec nich sprzeciwu. To, jaką konkretnie
formę przyjmie taka nierzadko faszystowska fantazja, pozostaje każdorazowo
kwestią aktualnego kontekstu.
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Totalitaryzm, albo o krainie
chorej wyobraźni

Już na wstępie chcę zaznaczyć, że nie będę się zajmować ustalaniem definicyjnej siły samego pojęcia totalitaryzmu, szczególnie w politycznej
perspektywie. Zgadzam się bowiem ze zdaniem Wernera Haftmanna, wybitnego niemieckiego historyka sztuki, iż „Totalitaryzm jest uogólnieniem,
w którym w sposób widoczny sąsiadują ze sobą tak sprzeczne ruchy, jak bolszewizm okresu leninowsko-stalinowskiego, faszyzm Mussoliniego i narodowy socjalizm Hitlera…”1 . Mimo różnic, występujących przede wszystkim
w obszarze ideologicznym, czy w sposobie zarządzania (administracji), można uznać, jak będę się starała pokazać, iż tym, co łączy historyczne systemy
totalitarne, jest podjęta po raz pierwszy i na tak wielką skalę udana próba
zainfekowania społecznej wyobraźni. Stało się to możliwe głównie poprzez monopolizację wyobraźni społecznej i jej wytworów oraz upartyjnienie, poprzez instytucjonalne i polityczne działania, wszelkich form
twórczości. Postaram się przedstawić najważniejsze sposoby, które
w ustrojach totalitarnych wykorzystywano przy tworzeniu i utrwaleniu
politycznej krainy chorej wyobraźni, czyli patologicznej iluzji rzeczywistości. Przy czym interesuje mnie tutaj głównie filozoficzny wymiar
krainy schorowanej wyobraźni, czyli nie tylko możliwości, ale przede
wszystkim konieczne warunki jej istnienia, a więc jej ontologiczna podstawa. Z uwagi na charakter prezentowanego tekstu ograniczę się do
dwóch tylko form ustroju totalitarnego, czyli narodowego socjalizmu
(nazizmu) i komunizmu w formie, jaką zyskał on w Rosji sowieckiej,

1

Cytat za: Piotr Krakowski, Sztuka Trzeciej Rzeszy, Kraków 2002.
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czyli bolszewizmu. Jak stwierdziła zresztą Hannah Arendt: „Do tej pory
znamy tylko dwie autentyczne formy totalitarnego panowania: dyktaturę narodowego socjalizmu po 1938 roku oraz dyktaturę bolszewizmu od
1930 roku”2. Z konieczności także odwoływać się będę do dość ograniczonego materiału historycznego, został on bowiem już bardzo dobrze
opracowany w obszernej literaturze przedmiotu.
Na podstawie badań, w tym także empirycznych, powstało już wiele prac zarówno z psychologii, socjologii, jak i filozofii, w których
prezentowano, w jaki sposób wyobraźnia przyczynia się do tworzenia rzeczywistości. Czymś trywialnym jest już zatem dzisiaj twierdzenie, że ludzki sposób życia kształtowany jest na podstawie wyobrażeń
o takim życiu, które od czasów greckich przybierają, m.in. za sprawą filozofii, formę idei 3. Rozwijając tę koncepcję, Slawoj Žižek uznał, że to
fantazja, czy też wyobraźnia, jest podstawowym wymiarem ludzkiego bytu.
Pozwala ona ludziom traktować społeczeństwo jako organiczną, naturalną
i oczywistą całość, posiadającą własną historię i swoją niepowtarzalną tożsamość, mimo wielu konfliktów i niespójności, których w nim doświadczają 4 . Właśnie dlatego, jak twierdzi Žižek, bez komponentu wyobraźni, nie
może funkcjonować żadne społeczeństwo. W takiej perspektywie nie mieści się jednak problem chorej wyobraźni i jej wytworów. Nie wykracza
on bowiem właściwie poza ramy psychiatrii, a w związku z tym ograniczony zostaje głównie do doświadczenia indywidualnego. Podjęcie tematu ustroju totalitarnego poprzez usytuowanie go w krainie chorej
wyobraźni zakłada, iż także ona może mieć charakter społeczny, oraz
że ma zdolność tworzenia wspólnego i spójnego obrazu świata.
W polskiej filozofii temat chorej wspólnotowej wyobraźni pojawił
się za sprawą Józefa Tischnera, który zarysował jej kontury i stworzył
wstępną topografię rzeczywistości przez nią tworzonej 5. Jako punkt
wyjścia posłużył mu cytat z Cypriana Kamila Norwida, który po upadku

2

Por.: Hannah Arendt, Korzenie totalitaryzmu, t. 1, przeł. M. Szawiel i D. Grinberg, Warszawa
1993, s. 453.

3

O znaczeniu pojęcia wyobraźni społecznej w polu dyskursu naukowego por.: Bronisław Baczko,
Wyobraźnia społeczna. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej. Warszawa 1994, s. 18 i nast. Polityczne znaczenie wyobraźni w kontekście obrazu badał m.in. Georges Didi-Huberman. Patrz Andrzej Leśniak Obraz płynny. Georges Didi-Huberman i dyskurs historii sztuki, Kraków 2010.

4

Por. Slawoj Žižek Wzniosły obiekt ideologii, Wrocław 2003. Według Autora wyobraźnia jest realna i skuteczna w przekształcaniu bytu społecznego, tkwi immanentnie w ideologicznych konstrukcjach, stanowi istotę konkretnych ideologicznych form, w jakie przekształca się społeczna rzeczywistość.

5

Józef Tischner, W krainie schorowanej wyobraźni, Kraków 1997.
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zrywu wolności, jakim była Wiosna Ludów z 1848 roku, pisał w liście
do Jana Skrzyneckiego: „Całe to pokolenie jest na hekatombę dla przyszłości – zniszczy się jak narzędzie potrzeby jakiejś, co nie była. I szczęśliwi jeszcze, którym dano nie rozumieć tego położenia. Zarozumiałość
ich pocieszy, hardość się uda za odwagę, za filozofię stanie cynizm,
a wyobraźnia schorowana religii postać weźmie na się”6. Tischner wykorzystuje pojęcie schorowanej wyobraźni, aby zrozumieć, dlaczego kolejne pokolenia Polaków klęski uznają za zwycięstwa, a do zwycięstwa
podchodzą jak do klęski 7. Taki właśnie „przewrót w porządku wartości” uznaje za jeden z symptomów choroby wyobraźni i fundament budowanej przez nią rzeczywistości. I nie chodzi tutaj o jakąś określoną
chorobę, ujętą jako metafora (Susan Sontag), ale o pewne doświadczenie, które doprowadza do zainfekowania większości wyobrażeń. Zarówno Norwid, jak i Tischner piszą o wyobraźni społecznej, wspólnotowej,
która pod wpływem doświadczeń historycznych zostaje okaleczona, co
z kolei prowadzi do jej stanu zapalnego – chorobowego. Jak z tego wynika, nie jest to więc kwestia wytworów wyobraźni indywidualnej, lecz
chodzi właśnie o wyobraźnię społeczną (Baczko) lub społeczne imaginarium (Tylor).
Można zatem uznać, iż wyobraźnia społeczna pełni swoje normalne funkcje, kiedy wytwarza idee i obrazy (symbole) sprzyjające przejrzystości struktur danej wspólnoty, a ułatwiając komunikację, pozwala
jej członkom zdobyć właściwą wiedzę na jej temat. Szczególnie wiedzę
dotyczącą działających w niej sił i mechanizmów oraz własnego w niej
umiejscowienia i ewentualnie możliwości jego zmiany. Kluczowy wydaje się tutaj element wiedzy właściwej, bo to właśnie on w tej koncepcji, którą za Norwidem rozwija Tischner, zostaje w chorobie wyobraźni
zaatakowany. Obrazy i wyobrażenia produkowane przez chorą wyobraźnię społeczną nie dostarczają wiedzy, lecz wytwarzają iluzje. Mają
bowiem charakter kompensacyjny, stanowią sposób wyparcia świadomości, iż wysiłek towarzyszący przegranej sprawie był daremny, podjęty

6

Cyt. za: Tamże, s. 5.

7

Jak pisze Tischner, nawiązując do najnowszej historii Polski: „Ale przecież w drugiej połowie
wieku dwudziestego los się do nas uśmiechnął – zwyciężyliśmy. Komunizm upadł. Znów jesteśmy wolni. Jaki sens miałoby rozdrapywanie starych ran? Lecz oto dzieje się coś zagadkowego: mimo niewątpliwej wygranej nie ma w nas świadomości wygranej. Nikt nie myśli o tym,
by ustalić jakąś datę zwycięstwa nad komunizmem, jakieś święto, jakąś akademię lub pochód.
Dlaczego nikt o tym nie myśli? Bo nie ma świadomości zwycięstwa. Wciąż snuje się pomiędzy nami świadomość jakiejś przegranej. Wygrali, a jednak przegrali. Czyżby i nasze pokolenie
było „na hekatombę dla przyszłości?”. Tamże, s. 7.
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w imię „potrzeby, której nie było”. Zarówno Norwid, jak i za nim Tischner wskazują przede wszystkim na potrzebę zrekompensowania związanego z tym poczucia klęski. Tego rodzaju klęska, jak zauważa Tischner,
sprawiła, że: „Cios szedł w głąb duszy człowieka i pozostawiał trudno
gojącą się ranę”8. Dlatego klęsce zewnętrznej, a więc tej w wymiarze realnym, towarzyszy poczucie klęski w wymiarze wewnętrznym. Klęska
wewnętrzna polega głównie na tym, że nie poszukuje się sposobów leczenia doznanych ran i zawiedzionych nadziei, lecz podsycając ból,
„rozdrapując rany”, poszukuje się winnych. Jak pisze Tischner: „Klęska
wewnętrzna prowadzi do tego, że człowiek – istota walcząca – przemienia się w istotę z góry przegraną. Jego wyobraźnia osacza go zewsząd tyloma wrogami, że uniemożliwia to wszelki bunt”9.
Chora wyobraźnia infekuje również rozum, który traci nad nią kontrolę
i zaczyna działać zgodnie z narzuconą przez nią logiką. Oznacza to, że zamiast wnioskować, dedukować i analizować daną sytuację rozum, jak twierdzi Tischner, zaczyna „kombinować”: „Jakie to spiski, jakie zmowy, jakie
układy z piekłem doprowadziły do zwycięstwa przeciwników? Pytania są
czysto retoryczne, ponieważ odpowiedź jest już z góry dana. Brzmi: właśnie
spiski, właśnie układy, właśnie z piekła”10. Ostatecznie dochodzi do odwrócenia wartości, w tym przede wszystkim naruszenia poczucia rzeczywistości,
a wraz z nim twardej koncepcji prawdy jako zgodności myśli z rzeczywistością. Pojawia się jej zdeformowana postać: „musi być tak, jak myślimy, że jest”,
co znamionuje już chroniczną formę choroby wyobraźni. Wyobrażenia przez
nią produkowane stają się nie tylko jedynym obrazem świata, ale równocześnie właściwym sposobem jego rozumienia.
Możliwość zaleczenia tego rodzaju ran wiąże się z koniecznością zrozumienia i przyjęcia do wiadomości, iż w dużej mierze ludzie sami
winni są klęski. Jednak taka wiedza wymaga pewnego treningu filozoficznego, gdyż tak naprawdę możliwa jest tylko jako samowiedza.
Na ogół poszukuje się zatem przyczyn zewnętrznych – przy czym powszechnie zrozumiałych i jednoznacznych – a ponieważ dotarcie do
nich jest z reguły utrudnione, czy wręcz niemożliwe, uruchomiona wtedy właśnie zostaje wyobraźnia. Broniąc się przed niejasnym, nieoczywistym i skomplikowanym etycznie wyjaśnieniem, ludzie tworzą sobie
rozmaite iluzje, przywdziewając różne maski. W przytoczonym wyżej
cytacie Norwid wskazuje na niektóre z nich, takie jak: zarozumiałość,

8

Tamże, s. 5.

9

Tamże, s.7.

10 Tamże, s. 6.
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hardość, czy cynizm. I dodaje przy tym: „a wyobraźnia schorowana religii postać bierze na się”. Ten właśnie fragment szczególnie interesuje
Tischnera. Jego samego rani i boli to, że chora wyobraźnia w szczególny sposób wykorzystuje religię, która, jak pisze, staje się: „żywiołem,
w którym pływa przegrany. Pływa, pije, odurza się. Z religii czerpie
usprawiedliwienie dla siebie: to nic, że na zewnątrz przegrał, z pewnością wygrał wewnętrznie”11 . W ten właśnie sposób, według Tischnera,
religia staje się „opium” dla przegranych, prawdziwym „opium ludu”,
czyli formą znieczulenia dla tych, dla których już sama życiowa kondycja oznacza życiową przegraną. Religia staje się „oddechem” ich rozgorączkowanej wyobraźni, a właśnie owa gorączkowa, nadpobudliwa działalność
wyobraźni to jeden z symptomów jej stanu chorobowego. Jak będę się starała
pokazać, podobną rolę odegrać mogą także zbliżone do niej formą ideologie,
wśród których bez wątpienia najważniejsze to bolszewizm i nazizm.
Wprawdzie Tischner, podobnie jak Norwid, diagnozuje chorobę wyobraźni
w odniesieniu do polskiej rzeczywistości, nie jest to jednak doświadczenie
specyficznie polskie. Tego rodzaju patologia, polegająca na zainfekowaniu wyobraźni i obiektywizacji jej wytworów w postaci krainy chorej wyobraźni, ma charakter uniwersalny, pojawia się także w różnych
miejscach i różnych historycznych kontekstach. Skoro dotyczy ona wyobraźni zbiorowej, łatwo także daje się ją politycznie wykorzystać, a co
więcej, w polityczny sposób wygenerować. W szczególny sposób dotyczy
to, jak będę się starała pokazać, ustrojów totalitarnych.
W ustrojach totalitarnych najważniejszym środkiem umożliwiającym zainfekowanie wyobraźni społecznej w takim stopniu, aby zdolna była do współdziałania przy tworzeniu krainy chorej wyobraźni i jej
podtrzymywaniu stała się ideologia. W dużej mierze przyczyniła się
do tego jej formalizacja, a w szczególności kanonizacja 12, co pozwoliło
na stworzenie ogólnych ram całościowego obrazu świata, w którym musiały się mieścić wszelkie inne twory społecznej wyobraźni. Wprawdzie
funkcjonujące od XVIII w. pojęcie ideologii zgodnie ze swym źródłosłowem
oznaczać miało „naukę o ideach” (A.L. Destutt de Tracy), jednak z czasem coraz bardziej oddalało się od nowoczesnego rozumienia nauki. Dokonało się
to za sprawą połączenia ideologii z utopią, a co za tym idzie zdominowania
jej przez fantazję i wyobrażenia. Przy czym, za Mannheimem, przez pojęcie

11 Tamże.
12 Odwołuję się do tego pojęcia, ponieważ podobnie jak w tradycji chrześcijańskiej również

w ustrojach totalitarnych dokonuje się przejęcie przez aparat władzy kontroli nad przedmiotem i formą wiary.
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świadomości utopijnej będę rozumieć tutaj taką transcendentną wobec rzeczywistości świadomość, która: „przechodząc do działania, jednocześnie częściowo lub całkowicie rozsadza istniejący w danym czasie porządek bytu”13.
Jeśli nawet Mannheim zdawał sobie także sprawę, jak niszczącą siłą obdarzone są niektóre formy utopii wmontowane w ideologie, to jednak uznał, iż są
one niezbędne dla duchowego życia społeczeństwa. Według niego: „…całkowity brak ideologii i utopii jest wprawdzie zasadniczo możliwy w świecie,
który niejako pogodził się ze sobą i stale tylko się reprodukuje się, ale … całkowita destrukcja transcendencji bytu prowadzi w naszym świecie do rzeczowości, przy której przepada ludzka wola”14 .
Trudno zatem za symptom choroby wyobraźni uważać istnienie ideologii
jako takiej. Stanie się nim natomiast narzucenie jednej ideologii, czyli jednego obowiązującego systemu wyobrażeń na temat rzeczywistości i sposobu jej rozumienia. Jak słusznie bowiem zauważyła Arendt: „narzucony sobie
przymus ideologicznego myślenia niszczy wszystkie stosunki z rzeczywistością”15. Tym samym, według niej, ludzie tracą zdolność normalnego doświadczenia, jak i myślenia, co pozwala zdiagnozować ten stan
jako fundament krainy chorej wyobraźni. Tym właśnie cechowały się
dwie podstawowe ideologie XX wieku, czyli nazizm i bolszewizm. Ich szczególną i wspólną cechą było budowanie wyobrażenia rzeczywistości na mitach,
którym przypisano wartość naukową oraz na wprowadzeniu do tego obrazu świata elementów eschatologicznych, mających uzasadniać obecną w tych
ideologiach konieczność walki i agresji. W niemieckim nazizmie podstawą
takiej konstrukcji stała się teoria rasowa, dla radzieckiego bolszewizmu będzie nim walka klas. Obydwie te ideologie sięgają do utopii, obiecując rekompensatę za trudy takiej walki, czyli społeczeństwo „czyste” biologicznie, jedną
właściwą rasę (nazizm) oraz społeczeństwo bezklasowe (komunizm). Pozostaje jeszcze kwestia powiązania między tymi ideologiami i totalitaryzmem,
jako określoną formą ustroju.
Szczególną cechą ideologii jest próba całościowego, totalnego ujęcia
świata. Jak uznała Arendt, wszystkie ideologie zawierają elementy totalitarne, lecz zostają one w pełni rozwinięte dopiero przez ruch totalitarny. Decydują o tym, według niej, trzy elementy swoiście totalitarne.

13 Por.: Karl Mannheim Ideologia i utopia, przeł. J. Miziński, Warszawa 2008, s. 230.
14 Tamże, s. 299. Jak twierdzi z kolei S. Žižek, konieczność ideologii wynika z tego, że jest to kon-

strukcja paradoksalną i tym różni się od kłamstwa, manipulacji czy propagandy, że nie tyle
skrywa prawdę o rzeczywistości, ale sama tę rzeczywistość kreuje. Por. Wzniosły obiekt ideologii, dz. cyt.

15 Tamże.
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Po pierwsze, ideologie totalitarne, podobnie jak inne utopijne ideologie,
dążą do wyjaśnienia nie tego, co jest, ale tego, co się staje, co się rodzi
i przemija, jednak na tym także poprzestają. Po drugie – z tego właśnie
powodu – totalitarne ideologie w stopniu o wiele większym niż pozostałe stają się niezależne od jakiegokolwiek doświadczenia. Sprawia to,
że powiązane z nimi myślenie i działanie uniezależnia się od rzeczywistości odbieranej poprzez zmysły, a jego punktem odniesienia staje się
„prawdziwa rzeczywistość ukrytą za tym, co jest dostrzegalne”. I po trzecie, to uniezależnienie myśli od doświadczenia ideologie totalitarne
osiągają na poziomie dyskursu, dzięki metodom dowodzenia 16.
Ideologia totalitarna, nabierając w ten sposób wymiaru transcendentnego, przybiera formę religii i służy nie tyle nawet do zdobycia władzy, ile
głównie do jej utrzymania, stając się podstawą istnienia totalitarnego świata. W kontekście stalinowskiej wersji marksizmu Leszek Kołakowski zauważa, że wróciły, chociaż już w zniekształconej postaci, wszystkie cechy ludowej
religijności takie, jak: ikony, procesje, modły zbiorowe, spowiedź (zwana samokrytyką), kult relikwii17. Na ten aspekt nazizmu zwracali uwagę także
Hermann Rauschning oraz Hannah Arendt.
Do ugruntowania jednolitego obrazu rzeczywistości połączonego z ideologią, w państwach totalitarnych zaprzęgnięte zostały instytuty naukowe,
środowiska intelektualne i artystyczne. Wytworzonym na tej podstawie fantazmatom nadawały, na mocy swoich autorytetów, siłę prawd i teorii obowiązujących, które były także upowszechniane i utrwalane poprzez systemy
wychowania i nauczania. Na ich patologiczny charakter wskazuje głównie to,
iż prowadzone badania, ich przedmiot i efekty, nie wynikały z wolności badań naukowych, lecz były możliwe w ramach dogmatów narzuconych przez
autorytety zewnętrzne, polityczne, czyli na mocy decyzji partyjnych. Jeśli
chodzi o niemiecki nazizm, była to przede wszystkim wola wodza i zawarte
w „Mein Kampf” rozważania, które ostatecznie kulminują w państwowo zorganizowanym antysemityzmie. To antysemityzm, jako konkretyzacja teorii
rasowej, stanie się podstawą do wygenerowania społecznej agresji i rozpętania histerycznej walki z wyimaginowanym żydowskim zagrożeniem, zarówno w obszarze ekonomicznym, jak i we wszystkich obszarach kultury i nauki.
Tak rozumiana teoria rasowa pozwalała nie tylko wskazać winnych upadku Niemiec i ich klęski w I wojnie światowej, ale także uzasadnić roszczenia
do wyrównania rachunków i poszukiwać zemsty. Dlatego także w centrum

16 Por.: H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, dz. cyt., s. 510.
17 Por.: Leszek Kołakowski, Główne nurty marksizmu. Powstanie-rozwój-rozkład, t. 3, Paryż 1978,

s. 153.
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zainteresowania wyobraźni społecznej pojawia się pojęcie narodu w rozumieniu narodu szczególnie rasowo wyróżnionego, czyli narodu niemieckiego.
Poza wykorzystywaniem dość mętnych od strony filozoficznej rozważań
zawartych w pracach Rosenberga, w tym przede wszystkim w Micie xx wieku,
i okolicznościowych odwołań do Nietzschego, w nazistowskich Niemczech
nie przywiązywano zbyt wielkiej wagi do filozoficznego uzasadnienia samej ideologii. Bardziej ufano bezpośredniemu i propagandowemu oddziaływaniu na ludzi. Skuteczna propaganda, jak zauważył Le Bon, może wprawić
masy w stan zaczarowania zbliżony do hipnozy. Nie chodziło jednak o uśpienie mas. Wręcz przeciwnie. Istnienie krainy schorowanej wyobraźni wymagało rozbudzenie i ciągłego podniecania społecznej wyobraźni. Dlatego, jak
pisze Hermann Rauschning, obrano taktykę, zgodnie z którą należało: „…
zajmować, odwracać uwagę, zaskakiwać, nie pozwalać nikomu na zastanowienie się i opamiętanie, być zawsze gotowym do natarcia, występować zawsze
jako ktoś, kto rzeczywiście prowadzi grę”18. Za symbol politycznego ruchu
umysłowego nazizmu można według niego uznać maszerowanie. Najlepiej
odpowiadało ono bowiem tej taktycznej regule. Jak twierdzi Rauschning:
„Maszerowanie odwraca uwagę. Maszerowanie zabija myśl. Maszerowanie niweczy indywidualność. Maszerowanie jest niedającym się zastąpić cudownym obrzędem, służącym do tego, aby przy pomocy mechanicznego rytuału
oswoić ze wspólnotą narodową i wprowadzić ją w sferę podświadomości”19.
Trochę inaczej wyglądała sprawa w Rosji sowieckiej, gdzie w klinicznie
czystej postaci występuje mechanizm pozwalający władzy zainfekować wyobraźnię społeczną poprzez teoretyczne ugruntowanie ideologii i utrzymywać ją dość długo w tym stanie. Pierwszym krokiem stało się opracowanie
kanonicznej formy obowiązującej ideologii, czyli marksizmu, który występować będzie jako marksizm-leninizm, chociaż był przede wszystkim dziełem Stalina. Na tej podstawie określono podstawowe zasady, mające odtąd
obowiązywać we wszelkich formach twórczości, zarówno w dziedzinie naukowej, jak i w sztuce. Schemat poprawnego myślenia opracowano z inspiracji Komitetu Centralnego WKPb w czerwcu 1947 roku. Dotyczyło to przede
wszystkim ZSRR i krajów zależnych, ale poprzez działania IV Międzynarodówki i partii komunistycznych, ustalone w Moskwie wyobrażenia nabierały
wymiaru globalnego. Zasady te przedstawione jako oficjalna linia polityczna, a więc na mocy partyjnego autorytetu, stały się obowiązującym schematem myślenia, którego podstawą będzie odtąd wiara w ten autorytet. Ważnym

18 Hermann Rauschning, Rewolucja nihilizmu, przeł. St. Łukomski (Julian Maliniak), Warszawa

1996, s. 75.

19 Tamże, s. 76.
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elementem odrzeczywistnienia dotychczasowych wartości, na których opierał się ten model wiary, stało się odrzucenie przez ludzi, którzy poddani zostali indoktrynacji, swoich dotychczasowych poglądów. Według ustalonego
odgórnie scenariusza punktem wyjścia była dyskusja nad poglądami uznanymi przez decydentów za nieprawomyślne i typowe dla danego środowiska20. Następnie odbywała się, także zaprogramowana politycznie, ogólna
dyskusja, mająca w dużej mierze charakter samokrytyki całego środowiska.
Środki, jakie wykorzystywano w walce o jednolity charakter społecznej
wyobraźni poprzez narzucenie jednego sposobu myślenia, to oczywiście fizyczna eliminacja tych, których w tej walce uznano za wrogów, ale także zapanowanie poprzez propagandę nad dyskursem publicznym. Jak pokazuje
Kołakowski, próby marksistowskiego regulowania treści nauk ominęły tylko matematykę. Poza tym dotknęły one w mniejszym lub większym stopniu
wszystkie dziedziny wiedzy: fizykę teoretyczną, kosmologię, chemię, genetykę, medycynę, psychologię, cybernetykę.
Poszukując wyjaśnienia dużego stopnia aprobaty dla tych partyjnych działań i akceptacji ideologicznego obrazu świata, Kołakowski wskazuje z jednej
strony podsycany przez władze sowieckie szowinizm, a z drugiej zniszczenie dawnych elit i dominację ludzi niewykształconych. Jak pisze: „[…] w symplicystycznym marksizmie-leninizmie było wiele składników, które należały
po prostu do potocznych, zdroworozsądkowych poglądów ludzi niewykształconych… Ideologowie partyjni byli w ogromnej większości nieukami, wyspecjalizowanymi w wyszukiwaniu u przeciwnika zdań niezgodnych z Leninem
lub Stalinem i na tym najczęściej wyczerpywały się ich argumenty”21 . Przy
próbie ogólnej charakterystyki kultury państwa totalitarnego, które za sprawą bolszewików zbudowano w Rosji, Kołakowski zwraca uwagę na jej parweniuszowski charakter. Jak twierdzi: „Jeśliby się chciało jednym słowem je

20 W wypadku filozofii była to książka G.F. Aleksandrowa pt.: Historia filozofii zachodnioeuropej-

skiej. Krytyka Aleksandrowa przeobraziła się w krytykę całego środowiska filozoficznego. Do
tak przygotowanego środowiska zwrócił się główny ideolog partii Żdanow, postulując, zgodnie z zasadami chorej wyobraźni, że nie należy myśleć tak, jak jest, ale, że jest tak, jak myślimy, a głównie, że jest tak, jak mówi Partia: „Partia odczuwa potrzebę podniesienia pracy
filozoficznej. A szybkie zmiany, które każdy dzień wnosi w byt socjalistyczny, nie są przez filozofów uogólniane, nie są oświetlane z punktu widzenia dialektyki marksistowskiej… Znane
decyzje Komitetu Centralnego w sprawach ideologicznych były skierowane przeciw bezideowości i apolityczności w literaturze i sztuce, przeciw odrywaniu się od tematyki współczesnej i oddalaniu się w dziedzinę przeszłości, przeciw uwielbieniu cudzoziemczyzny, o bojową
bolszewicką partyjność… Czas odważniej posuwać naprzód teorię społeczeństwa radzieckiego, teorię państwa radzieckiego, teorię współczesnego przyrodoznawstwa, etykę i estetykę”.
Sprawozdanie z tej dyskusji por.: „Nowe Drogi” nr 7, styczeń 1948, s. 172 – 213.

21 L. Kołakowski, Główne nurty…, dz. cyt. s. 139.
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nazwać, najstosowniej byłoby powiedzieć, że była to niemal doskonała kultura parweniuszy, odzwierciedlająca w sposób charakterystyczny, we wszystkich
swoich składnikach, mentalność, gusty i wierzenia parweniusza u władzy.
Cechy te wcielał Stalin w wybitnym stopniu, jednakże były to cechy całej
warstwy rządzącej, która, choć sprowadzona za jego czasów także do statusu niewolniczego, dawała mu poparcie i ostatecznie utrzymywała na szczytach władzy, nieustanna chęć pokazywania się”, stąd też kultura parweniuszy
ma wybitne cechy „fasadowe”22. Warto jednak pamiętać, iż w Rosji sowieckiej
świadomie chciano budować kulturę proletariacką, a w nazistowskich Niemczech sięgano do tradycji ludowej.
A przecież urokowi tej wizji świata, którą oferowała totalitarna ideologia w wersji bolszewickiej, czy nazistowskiej ulegali nie tyle prości ludzie,
ile głównie intelektualiści. To oni zanurzyli się w tej formie ideologii, która
w wielu wypadkach, o czym pisał Norwid, tak jak religia stała się „oddechem”
ich rozgorączkowanej wyobraźni, a właśnie owa gorączkowa, nadpobudliwa działalność wyobraźni to jeden z najważniejszych symptomów jej stanu
chorobowego. Co więcej, to głównie w tych kręgach pojawiały się także maski towarzyszące działalności schorowanej wyobraźni, czyli „zarozumiałość,
hardość, czy cynizm”. Jak trafnie zauważyła Arendt: „Ideologie są nieszkodliwymi, bezkrytycznymi i arbitralnymi poglądami tylko dopóty,
dopóki nie bierze się ich poważnie. Kiedy totalna ważność, jaką sobie
przypisują, jest traktowana dosłownie, stają się zarodkami systemów logicznych, w których, jak w systemach paranoików, uznanie pierwszej
przesłanki sprawia, że wszystko zaczyna być zrozumiałe, a nawet nieuchronne. Szaleństwo takich systemów polega nie tylko na ich wstępnej przesłance, ale też na owej logiczności, z jaką są konstruowane”23.
To głównie intelektualne elity nie mogły się oprzeć ideologicznej argumentacji, mającej charakter logicznej dedukcji prowadzącej wręcz do
„tyranii logiczności”.
Nie było to jednak równoznaczne z wyeliminowaniem z tej wizji świata samej ideologii sprzeczności. W stalinowskiej wersji marksizmu sprzeczności,
pozwalające tłumaczyć rozbieżność między światem schorowanej wyobraźni
i rzeczywistością tłumaczono, powołując się na filozofię Hegla i Marksa, czyli prawami dialektyki. W nazizmie, jak wyjaśniał Rauschning, była to kwestia egzystencjalna. Jak twierdzi: „…im więcej sprzeczności zawiera właściwa
doktryna, im bardziej jest irracjonalna, tym lepiej i tym ostrzejszych nabiera konturów. Tylko to, co jest pełne sprzeczności, pełne jest życia… W okresie

22 Tamże.
23 H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, dz. cyt. s. 490.
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kształtowania narodowosocjalistycznego światopoglądu bagatelizowano tedy
z władczą pogardą wszystko, co mogłoby doprowadzić do powstania systematycznej, przemyślanej logicznie doktryny”24 . Logicznie ugruntowana totalitarna kraina schorowanej wyobraźni, której zasadą jest pogarda dla faktów,
tworzy tym samym, jak ujęła to Arendt, „funkcjonujący świat bezsensu”,
lub „supersensu”. Według niej to właśnie wsparcie owym supersensem
totalitarnej pogardy dla faktów, dla rzeczywistości, nadaje tej pogardzie
siłę przekonywania, logiczność i spójność. Dlatego także zdrowy rozsądek, wyszkolony w myśleniu utylitarnym, okazywał się na ogół bezsilny
wobec tego ideologicznego supersensu i jego „logicznego terroru”.
Wprawdzie ideologia wyznaczała ogólne ramy krainy schorowanej wyobraźni, to jednak właściwy materiał, pozwalający ją zabudować i wprowadzić
do niej szerokie masy dostarczyła sztuka: literatura, film, malarstwo, rzeźba i architektura, a nawet muzyka. Wbrew potocznej opinii, zgodnie z którą
chorobliwa wyobraźnia objawia się w sztuce jako przekraczanie dotychczasowych reguł i w ekscentrycznym zachowaniu samych artystów, to, jak uczy doświadczenie totalitaryzmu, naprawdę zaczyna ona chorować, kiedy narzucony
jej zostaje jeden słusznym styl. Kiedy właściwa sztuce różnorodność i wolność wyboru zostają administracyjnie podporządkowane regułom zgodnym
z politycznym kierunkiem, kiedy powstały w ten sposób styl zostaje narzucony środowiskom artystycznym środkami administracyjnymi, jako jedynie
obowiązujący. To właśnie sprawiło, że, jak zauważył Haftmann: „Oficjalny
styl sztuki krajów totalitarnych jest wszędzie taki sam”25. Charakteryzuje się
on narzuconym przedmiotem dla twórczej wyobraźni, co dokonuje się poprzez gwałt, czyli wymuszenie siłą stosowania się przez artystów do określonych administracyjnie reguł, a przede wszystkim uznania, iż sztuka musi być
służebna w stosunku do panujących i podbudowanych ideologicznie wartości, ma je wzmacniać i gloryfikować. W ten sposób wyobraźnia twórcza zostaje pozbawiona autonomii.
Narzucony zostaje zatem sam przedmiot a przede wszystkim jedyna właściwa forma sztuki. Dotyczy to zarówno sztuki popieranej w nazistowskich
Niemczech, jak i sowieckiej Rosji. Odnosząc się do wartości sztuki uprawianej w III Rzeszy, Piotr Krakowski zauważa: „Było to kiepskie malarstwo rodzajowe, które po pojawieniu się pod koniec wieku XIX sztuki nowoczesnej
zepchnięte zostało na dalszy plan, estetycznie przestało być interesujące, stało się trywialne artystycznie. Malarstwo, które do tej pory funkcjonowało tylko w ośrodkach prowincjonalnych i dopiero po likwidacji sztuki nowoczesnej

24 H. Rauschning, Rewolucja nihilizmu, dz. cyt, s. 77.
25 P. Krakowski, Sztuka i Kultura Trzeciej Rzeszy, dz. cyt. s. 45.
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odzyskało swoje utracone prawa, wykorzystując stworzoną nową szansę”26. Tę
charakterystykę można odnieść także do poziomu sztuki popieranej przez
państwo w Rosji sowieckiej.
Wiązało się to z kolejnym „odwróceniem wartości”, przeprowadzonym
pod hasłem „prawdziwej sztuki”, za którą oficjalnie uznano sztukę narodową
lub postępową „proletariacką”. Przewrotnie określono ją jako sztukę „rewolucyjną”, przeciwstawiając nienarodowej (Niemcy), czy burżuazyjnej (Rosja).
Ta pierwsza miała poparcie ze strony państwa, ta druga została zdemaskowana i starano się ją eliminować – najpierw przez usunięcie tego rodzaju dzieł
z muzeów, potem przez ich fizyczne niszczenie, a następnie przez likwidację nieprawomyślnych artystów. Przy czym proces zarażania społecznej wyobraźni w Niemczech dokonywał się w dość przewrotny sposób: poprzez
ekspozycję takich potępianych dzieł, co zostało potraktowane jako rodzaj
szczepionki. Przy okazji wystawy z 1937 r. zatytułowanej Entartete Kunst (sztuka wynaturzona) Goebbels stwierdził: „… chcę w Berlinie urządzić wystawę sztuki okresu upadku, dzięki której społeczeństwo nauczy się dostrzegać
i rozpoznawać, co w sztuce jest dobre i wartościowe, a co złe i zdegenerowane”. Natomiast Adolf Ziegler, przewodniczący Reichskammer der bildenden
Künste, otwierając tę wystawę, powiedział m.in.: „Widzicie wokół siebie owe
wytwory obłędu, bezczelności, ignorancji i zwyrodnienia. To, co ten pokaz
prezentuje, wywołuje w nas wszystkich wstrząs i odrazę”. Podkreślił to także
w swym wystąpieniu Hitler: „Wraz z otwarciem tej wystawy zaczął się koniec
opętania niemieckiej sztuki, a przy tym kulturalnej zagłady naszego narodu. Od tej chwili będziemy prowadzić bezlitosną wojnę oczyszczającą przeciw
ostatnim elementom rozkładu naszej kultury”27.
W Rosji sowieckiej podobne polityczne działania na masową skalę podjęto właściwie dopiero w latach 50. Tutaj podstawą sztuki poszerzającej krainę chorej wyobraźni stanie się utworzona partyjnie
doktryna, czyli realizm socjalistyczny 28. Wprawdzie w samym haśle odwoływano się do XIX-wiecznego realizmu, jednak zgodnie z nową ideologiczną
formułą dzieło sztuki powinno posiadać „realistyczną formę i socjalistyczną treść”. Powołując się na Lenina, uznano, iż sztuka, w tym głównie literatura, musi być zgodna z linią partii, zwalczać wskazanych przez nią wrogów,
w tym szczególnie kulturę burżuazyjną i kapitalizm oraz podkreślać wartość

26 Tamże.
27 Tamże.
28 Termin „realizm socjalistyczny” pojawił się po raz pierwszy na początku walki ideologicznej

w obrębie literatury, czyli już w roku 1932. Teoretyczną podstawą tej doktryny była praca Stalina O polityce partii w dziedzinie literatury pięknej.
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proletariatu i nowego, sowieckiego człowieka. Oznaczało to również, iż sztuka powinna mieć przede wszystkim charakter dydaktyczny, miała „patrzeć
naprzód”, to znaczy opisywać świat socjalizmu, czyli rzeczywistość, ale
nie taką, jaką była wówczas, ale taką, jaka dopiero powstanie, jaka zostanie zbudowana zgodnie z ideologicznymi założeniami29. Sztuka miała zatem dostarczyć jej wyobrażeń, czyli tak naprawdę od początku zajmowała
się nierzeczywistością.
Zestawienie działań totalitarnej władzy w zakresie ideologii i sztuki
daje podstawę, jak sądzę, do stwierdzenia, że ich partyjnie ustalony przedmiot i styl noszą znamiona laboratoryjnie wyhodowanej choroby wyobraźni,
a sposób ich rozprzestrzenienie i siłowe narzucenie ma charakter świadomie
rozwijanej epidemii. Trudno jednak uznać, iż dochodziło do tego jedynie dzięki działaniu władz i poprzez środki przymusu. Tak szeroki zasięg tej epidemii i jej siła świadczą o braku odporności wielu ludzi na tę
chorobę. Podatny grunt do jej rozwoju w państwach totalitarnych stworzyło umiejętne wykorzystanie przez władze poczucia klęski i krzywdy
oraz, jak wskazywał Tischner, związanej z nimi potrzeby zadośćuczynienia. Ważną rolę, na co zwróciła uwagę Arendt, odegrał również towarzyszący tej potrzebie szczególny stan emocjonalny ówczesnych mas.
To nastrój nostalgii, tęsknoty za światem uporządkowanym i spójnym.
Tęsknota za porządkiem, którego kodem jest przemoc; porządkiem pozwalającym na ujednolicenie świata i jego zrozumienie. W ten sposób
nostalgia, tęsknota wydaje się być filtrem, który deformuje obrazy wyobraźni
i to zarówno dotyczące przeszłości, jak i przyszłości. Totalitaryzm w umiejętny sposób zaspakajał tę potrzebę, wyczarowując, głównie poprzez propagandę
i podporządkowaną sobie sztukę, jak pisze Arendt: „… kłamliwy spójny świat
dostosowany do ludzkiego umysłu lepiej niż rzeczywistość, świat, w którym
wykorzenione masy, dzięki czystej wyobraźni, mogą się poczuć jak w domu
i który zaoszczędza im niekończących się wstrząsów, na jakie są narażeni
w prawdziwym życiu i w prawdziwych doświadczeniach zarówno ludzie, jak
ich nadzieje”30. Ta tęsknota za spójnym i uporządkowanym światem znajduje wprawdzie zaspokojenie w ustrojach totalitarnych dokonuje się to jednak kosztem niszczenia, zdaniem Arendt, najbardziej podstawowej formy

29 Np.: w miejsce indywidualnego bohatera, zalecano odwołanie się do bohatera „typowego”. Jak

pouczał G. Malenkow w referacie na XIX Zjazd KC WKPb: „[…] to, co typowe, nie oznacza bynajmniej jakiejś średniej statystycznej. Typowość odpowiada istocie danego zjawiska społeczno-historycznego, nie jest zaś po prostu zjawiskiem najbardziej rozpowszechnionym, najczęściej się powtarzającym, powszednim…Typowość stanowi podstawową sferę przejawiania się partyjności w sztuce
realistycznej. Problem typowości jest zawsze problemem politycznym”.

30 H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, dz. cyt., s. 399.
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ludzkiej twórczości, czyli „zdolności do dodawania czegoś własnego do
wspólnego świata”, co oznacza izolację i osamotnienie.
Jeśli uznać, iż totalitarna kraina chorej wyobraźni powstaje głównie
w wyniku działań partyjnego i propagandowego aparatu, to można postawić pytanie, które z tych działań doprowadziło do takiej zmiany w strukturze bytu politycznego, że zostaje on politycznie odrealniony, staje się
nierzeczywisty. W filozofii politycznej znaleźć można trzy próby odpowiedzi na to pytanie. Po pierwsze jest to, zaproponowane przez H. Rauschninga utożsamienie nazizmu (analogicznie ważne to będzie także dla
bolszewizmu) z rewolucją nihilizmu. Po drugie, wskazanie na specyficzną strukturę totalitaryzmu, którego istotą, według Arendt, nie jest, tak jak
w przypadku wszystkich dotychczasowych ustrojów politycznych, trwałość,
ale ruch. I po trzecie, uznanie od strony prawnej za podstawę polityczną
ustrojów totalitarnych stanu wyjątkowego. Zasady i teorię stanu wyjątkowego w kontekście suwerenności opracował Carl Schmitt, a niedawno dyskusję na ten temat otworzył Giorgio Agamben. Wprawdzie wymienione
tutaj koncepcje rozważają problem ontologicznej podstawy ustrojów totalitarnych z różnych perspektyw i z różnych punktów widzenia, jednak we
wszystkich pojawiać się będzie wskazanie na ich oderwanie od rzeczywistości, nierealność. Warto przy tym zauważyć, że nierealność nie musi być
powiązana, jak w wypadku marzenia sennego, z brakiem działania. Wręcz
przeciwnie, stworzona przez aktywność polityczną totalitarna kraina chorej wyobraźni, jeśli nawet wydawała się sennym koszmarem, miała wielką siłę oddziaływania i pełna była fizycznej przemocy. Przykładem tego
mogą być obozy koncentracyjne, które Arendt uznała za laboratoria, w których „poddaje się sprawdzeniu podstawowe założenia totalitaryzmu”31 . Jak
twierdzi Arendt: „Wszystko, co zrobiono w obozach, jest znane ze świata
perwersyjnych, chorobliwych przywidzeń Trudne do zrozumienia jest to,
że podobnie jak takie przywidzenia, te makabryczne zbrodnie były dokonywane w nierealnym świecie, który jednak zmaterializował się poniekąd
jako świat mający wszystkie zmysłowe cechy rzeczywistości, lecz nie mający tej strukturalnej spójności i sensowności, bez której rzeczywistość pozostaje dla nas masą niezrozumiałych szczegółów”32 .
Warto zatem, chociażby w wielkim skrócie, pokazać w jaki sposób wymienieni wyżej autorzy rozumieją konieczne warunki, w których dochodzi do
odrealnienia politycznej rzeczywistości. Według Rauschninga, dokonuje się

31 Tamże, s. 471.
32 Tamże. Do koncepcji obozów jako laboratoriów politycznych nawiąże Agamben, nadając jej ak-
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to poprzez odrzucenie zasad, w tym głównie moralnych i prawnych, na rzecz
doktryny. Zasady, jak uznaje Rauschning, mają zdolność tworzenia sieci, która normuje nasze wspólne życie, dając poczucie stabilności i rzeczywistości.
Kiedy miejsce takich ugruntowanych w przeszłości zasad zajmuje skierowana w przyszłość, utopijna doktryna, pojawia się nowy „realizm polityczny”, którego zasadą staje się dynamizm, bezkierunkowość i doraźność. Jego
podstawą, w miejsce prawa staje się wola, irracjonalny pęd do aktywności,
zmierzający, jak pisze Rauschning: „… do tego, aby wedrzeć się we wszystkie przestrzenie”33. Taki pęd nigdy nie znajduje spełnienia, dlatego powstaje
świat nieokreślonych marzeń o bogactwie, szczęściu i potędze, który rozwija się w pseudopaństwo. Nazizm, według niego, a stwierdza to na podstawie
własnego doświadczenia jako członka NSDAP, nie dokonał odrodzenia państwa i narodu jako ładu społecznego. Rauschning zwraca uwagę na sztuczność nowej społecznej rzeczywistości, fasadowość „całego owego pozornego
ładu”, który według niego „nie sprosta żadnej poważnej próbie”34 . Wskutek
partyjnych działań, pod hasłem jedności myśli i poddania się, nie mogła
bowiem powstać autentyczna wspólnota, ale doszło jedynie do stapianie się
mas, bez idei wolności i wyzwolenia. Tym samym wspólnota narodowa pozostawała fantomem, co doprowadziło do unicestwienie narodu. Według
Rauschninga jest to jeden z najważniejszych elementów procesu rozmontowania i niszczenia politycznego wymiaru rzeczywistości, który pod hasłami
„wszystko jest możliwe” i „być gotowym na wszystko” doprowadza do rewolucji nihilizmu.
Do tej nihilistycznej formuły, czyli „wszystko jest możliwe”, nawiąże także
Arendt, rozważając podstawowe założenie totalitaryzmu, inaczej jednak
rozkłada akcenty. Totalitaryzm sytuuje się, według niej, poza dotychczasowymi modelami ustrojów politycznych. Zgodnie z tradycją myśli politycznej, głównym zadaniem ustroju politycznego miało być
zapewnienie politycznego bytu, jego trwania i stabilności w ramach
ustanowionych i prawnie gwarantowanych struktur życia. Istotą totalitaryzmu jest natomiast ciągły ruch. Jak twierdzi Arendt: „Cała rzeczywista władza jest skupiona w instytucjach ruchu, poza aparatem
państwowym i wojskowym”35. Państwo wraz ze swoją administracją staje się czysto fasadowe, ponieważ władza totalitarna, nawet jeśli legalnie
dochodzi władzy, nie potrzebuje państwowej legitymizacji. Prawa stanowione to czynnik utrwalający zmieniające się nieustannie działania

33 H. Rauschning, Rewolucja nihilizmu, dz. cyt., s. 269.
34 Tamże, s.125
35 H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, dz. cyt., s. 454.
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ludzi i okoliczności ich życia, dlatego totalitaryzm lekceważy prawa,
także te, które sam ustanawia. Negacja prawa, doprowadzająca do odrealnienia politycznej rzeczywistości, dokonuje się, według Arendt, poprzez sięganie bezpośrednio do źródeł praw. Dlatego swój sprzeciw
wobec praw stanowionych totalitarna władza uznaje za wyższą formę
uzasadnienia. W totalitaryzmie wszystkie prawa stają się prawami ruchu, ponieważ zatrzymanie tego ruchu zagraża jego istnieniu. Jak zauważa Arendt: „Totalitarny władca stoi…w obliczu dwoistego zadania,
które wydaje się absurdalnie sprzeczne wewnętrznie: musi uczynić ze
zmyślonego świata ruchu namacalną rzeczywistość życia codziennego,
a jednocześnie musi zapobiec ponownej stabilizacji tego nowego świata,
ponieważ stabilizacja jego praw i instytucji na pewno zniszczyłaby sam
ruch, a wraz z nim nadzieję na ostateczny podbój świata”36.
W ten sposób koniecznym warunkiem powstania i istnienia totalitaryzmu oraz tworzonej w jego ramach krainy chorej wyobraźni okazuje
się zniszczenie prawnego szkieletu politycznego bytu, gwarantującego jego realność. Staje się to możliwe w formie decyzji o zawieszeniu
i odrzuceniu dotychczasowego systemu prawnego na mocy politycznej decyzji ustanawiającej stan wyjątkowy. W Niemczech dokonał tego
Hitler w lutym 1933 roku poprzez dekret O ochronie narodu i państwa, który nigdy zresztą nie został uchylony. Dekret ten znosił wszystkie wolności
osobiste gwarantowane przez Konstytucję Weimarską 37. W Rosji sowieckiej po rewolucyjnej zmianie ustrojowej odrzucono system prawny Rosji
carskiej i uchwalono akt prawny mający charakter tymczasowej konstytucji (1922). Ostatecznie w 1936 r. przyjęto fasadową konstytucję gwarantującą m.in. pełnię praw obywatelskich. Jednak przewodnią zasadą sowieckiego
prawa pozostawało hasło „rewolucyjnej praworządności”, której zmienne zasady określała wola wodza i linia partii38.
Stan wyjątkowy to sytuacja nadzwyczajna, konfliktowa, której nie można
rozwiązać, stosując dotychczasowe przepisy i normy. Ogłoszenie stanu wyjątkowego łamie zatem ten dotychczasowy porządek, niejako go unieważnia,
neguje. Problem polega oczywiście na tym, czy tego rodzaju decyzja ma znaczenie prawne, czy jako czyn pozaprawny jest jedynie aktem samowoli. Próbę
teoretycznego uzasadnienia stanu wyjątkowego jako podstawy suwerenności,

36 Tamże, s. 431.
37 Por. Franciszek Ryszka, Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej

Rzeszy, Warszawa, 1985.

38 Por.: Adam Lityński, Prawo Rosji i ZSRR 1917 – 1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycz-

nego prawa bolszewików. Krótki kurs, Warszawa 2012.
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podjął jeszcze w latach 20. ubiegłego wieku Carl Schmitt. Broniąc konstrukcji stanu wyjątkowego, Schmitt uznał, iż: „Stan wyjątkowy zawsze różni się
od chaosu i anarchii w sensie prawnym, wciąż istnieje w nim jakiś porządek,
choć nie jest to porządek prawny”39. Schmitt pragnie wykazać, że zawieszenie
prawa, do którego dochodzi w sytuacji politycznego kryzysu, zawsze wywodzi się ze sfery prawnej. W ten sposób stan wyjątkowy, jako wyraz suwerennej
woli nieograniczonej już porządkiem prawnym, uprawomocnia bieżące decyzje władzy i umożliwia efektywne urządzanie nowej rzeczywistości. Stan wyjątkowy ontologicznie różni się zatem od istniejącej dotąd rzeczywistości z jej
prawną strukturą. Jest momentem jej unicestwienia, nicości, z której, jak
w Biblii, poprzez słowo powstaje nowy świat. Podobnie jednak jak świat biblijny, potrzebuje mocy, siły, która będzie go nadal w bycie utrzymywać.
Giorgio Agamben w swojej interpretacji koncepcji Schmitta, sięgając do
tradycji prawa rzymskiego, zwraca uwagę, że stan wyjątkowy zawsze wprowadza rodzaj chaosu pomiędzy działaniami władzy prawodawczej (legislacyjnej)
oraz wykonawczej, czego skutkiem jest doraźność i płynność norm prawnych.
Taka sytuacja umożliwia, jego zdaniem, eliminację nie tylko przeciwników
politycznych, lecz także, całych grup ludności, które opierają się ich włączeniu w system polityczny. Dlatego podstawą totalitaryzmów jest permanentny stan wyjątkowy, który jeśli staje się regułą, ułatwia przemianę systemu
politycznego w „maszynę śmierci”40. W ten sposób odrealniona polityczna
rzeczywistość, na co wskazywała Arendt, ma szansę na materializację w laboratoryjnych warunkach obozów koncentracyjnych lub doprowadzając do zderzeniu z realnym wrogiem w trakcie wojny.
Agamben, rozwijając swoją koncepcję stanu wyjątkowego, demaskuje przy
okazji totalitarny charakter współczesnych demokratycznych państw41 . Można dzisiaj dyskutować z tymi poglądami Agambena, jednak trudno zaprzeczyć, iż wyraźnie daje się zauważyć występowanie zjawisk, które można uznać
za warunki umożliwiające powstanie nowej krainy chorej wyobraźni. W sytuacji narastających nastrojów sprzyjających tworzeniu nowych mitów, które
karmią społeczną wyobraźnię i obiecują nowy porządek, zaspakajając tęsknotę za nową spójną całością, warto może powtórzyć dawne zalecenia Raymonda Arona skierowane do intelektualistów, aby koncentrowali swoją

39 Carl Schmitt, Teologia polityczna, przeł. M. Ciechocki., Warszawa 2012.
40 Giorgio Agamben, Stan wyjątkowy, przeł. K. Pękacka-Falkowska, http://recyklingidei.pl/agam-

ben-stan-wyjatkowy, [dostęp: 06.10.2018].

41 Zdaniem Agambena, intencjonalne wytwarzanie permanentnego stanu wyjątkowego stało się

jednym z najważniejszych narzędzi (polityki) państw współczesnych, w tym państw demokratycznych. Co więcej, dziś wcale nie jest już konieczne, aby wprowadzić stan wyjątkowy w pełnym sensie tego słowa.
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działalność na nauczaniu ludzi umiejętności „odróżniania ideologii i rzeczywistość”42. Trzeba jednak pamiętać, iż jeśli nawet, jak chce Agamben, mamy
dzisiaj do czynienia z nową formą totalitaryzmu, to powiązaną z nim krainę
chorej wyobraźni poszerzają już zupełnie inne elementy. Inny jest jej podmiot. To nie ujednolicona masa, ale rozbita na mnogość jednostek wielość.
Inaczej także ukształtowana jest współczesna nierzeczywistość. To nie wytwór partyjnej ideologii i odgórnie sterowanej sztuki, lecz wirtualny świat
tworzony codziennie od nowa poprzez relacje między uczestnikami sieci.
Trudno także odróżnić co w niej jest wytworem chorej wyobraźni, która traci
swój społeczny charakter, a co właściwą pracą wyobraźni indywidualnej.

42 Por.: Raymond Aron, Opium intelektualistów, przeł. Cz. Miłosz, Warszawa 2000.
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Totalitaryzm i faszyzm
wobec polityki

Problem, który tutaj podejmuję, dotyczy relacji pomiędzy faszyzmem a polityką, a konkretnie sytuacji, w której faszyzm zaczyna realizować się w przestrzeni politycznej. Jest to punkt krytyczny, ponieważ polityka dostarcza
narzędzi kontroli i panowania, którymi, póki co, nie dysponuje na taką skalę żaden inny podmiot. Działania podejmowane przez ruchy faszystowskie,
dopóki rozgrywają się w przestrzeni społecznej, mogą budzić niepokój, gdyż
mają destrukcyjny wpływ na porządek publiczny. Jednak dopiero, kiedy uzyskują one władzę i mogą kształtować ów porządek (albo nie-porządek), stają
się, bo i mogą się stać ze względu na moc narzędzi politycznych, zbrodnicze.
Faszyzm w polityce nazywany jest różnie i niekonsekwentnie. Niemniej
wyróżnić można ustrój totalitarny, ideologię totalitarną lub faszystowską,
a także państwo faszystowskie. Roger Scruton charakteryzuje dwa pierwsze
zagadnienia następująco:
Władza totalitarna ma charakter scentralizowany, rozciąga się na każdy aspekt życia społecznego, nie podlega ograniczeniu przez prawo, ani nie ogranicza się sama
poprzez konstytucję. Totalitarna ideologia to system idei i doktryn, które uzasadniają oraz wzmacniają totalitarną władzę głównie przez prezentowanie jej jako
rządów prawa, a może nawet jako „ostatecznego rozwiązania” problemów społecznych, których inaczej nie sposób rozwikłać1 .

1

Roger Scruton, Źródło totalitaryzmu, [w:] Totalitaryzm a tradycja zachodnia, red. M. Kuniński,
Kraków 2006, https://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=71, [dostęp: 17.11.2019].
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Z kolei państwo faszystowskie wyróżnić można na podstawie analiz zawartych w pracy Tysiąc plateau autorstwa Gillesa Deleuze’a i Félixa Guattariego.
Oznacza ono reżim, który w zasadzie zatraca cechy państwa, zlewając się z ruchem nomadycznym, zwanym maszyną wojenną.
Namysłowi nad faszyzmem towarzyszy głębszy problem dotyczący jego relacji do polityki, czy też jej istoty. Wiemy, że reżimy totalitarne i faszystowskie
mają charakter destrukcyjny w stosunku do tych, którzy im podlegają. Zarazem realizują się dzięki narzędziom politycznym i są ponadto traktowane
na arenie międzynarodowej jako podmioty polityczne. Czy zatem stanowią
po prostu realizację pewnego potencjału zawartego w polityce, czy też są jej
zaprzeczeniem? Z jakiej pozycji możemy dokonywać ich oceny? Odpowiedzi
na te pytania nie są ani proste, ani oczywiste, choć w punkcie wyjścia zapewne większość z czytelników nie ma wątpliwości co do zbrodniczego charakteru tych ustrojów. Spróbujmy się zatem wgłębić w tę problematykę, wychodząc
od poziomu zjawiskowego, tzn. charakterystyki ustrojów totalitarnych.

Cechy reżimów totalitarnych i faszystowskich
Philippe Burrin wyróżnił cztery elementy strukturalne łączące reżimy tego
rodzaju2, tj.: (1) przymierze z siłami konserwatywnymi, (2) rywalizacja partii z Państwem, (3) poparcie mas (4) oraz mit wodza3.
Zacznijmy od kwestii poparcia mas. Pytanie dotyczące masowego poparcia dla reżimów totalitarnych i faszystowskich prowadzi do nieoczywistych
wniosków. Niemniej punktem wyjścia jest prosta konstatacja, że zjawisko
tego rodzaju może mieć miejsce jedynie w społeczeństwie masowym. Co do
tego w zasadzie panuje zgoda wśród teoretyków. Np. Hannah Arendt również
powiązała ruchy totalitarne z upadkiem społeczeństwa klasowego i zastąpienie go społeczeństwem masowym4 . Pojawienie się społeczeństwa masowego
miało wymiar emancypacyjny, na co wskazuje m.in. Erich Fromm, ponieważ
wiązało się z przyznaniem praw i uznania dotąd ich pozbawionym5. Człowiek
został, przynajmniej do pewnego stopnia, uwolniony z więzów społecznych,

2

Ponieważ w pracy tegoż autora nie ma odróżnienia ustroju totalitarnego i państwa faszystowskiego, analizy te będę odnosiła do obu tych reżimów.

3

Philippe Burrin, Faszyzm, nacjonalizm, autorytaryzm, przeł. O. Hedemann, Kraków 2013, s. 18.

4

Zob. Hannah Arendt, Korzenie totalitaryzmu, r. X, przeł. M. Szawiel i D. Grinberg, Warszawa 1993.

5

Zob. Erich Fromm, Ucieczka od wolności, przeł. O. Ziemilska i A. Ziemilski, Warszawa 1999.
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które wcześniej określały jego sposób życia i miejsce w społeczeństwie. Zarazem proces kształtowania się nowoczesnego społeczeństwa jest ambiwalentny. Mobilność członków nowoczesnych społeczeństw jest możliwością,
dla niektórych jednak bolesną koniecznością. Dostęp do rynku pracy w warunkach wolnej konkurencji, który jest ściśle związany z pojawieniem się
społeczeństwa masowego, produkuje nierówności społeczno-ekonomiczne nowego typu. W tych warunkach ewentualny kryzys gospodarczy radykalizuje proces powstawania nierówności, produkując przy tym rzesze ludzi
wolnych w tym sensie, że formalnie dysponujących prawami, w tym prawami politycznymi, ale jednocześnie zniewolonych i wykluczonych swoją sytuacją ekonomiczną. Już samo to doprowadzić może do radykalizacji nastrojów.
Jednakże sytuacja tego rodzaju połączona z pewnymi cechami społeczeństwa
masowego może stworzyć swoistą mieszankę wybuchową. Jest tak między
innymi dlatego, że społeczeństwo masowe, czy też członkowie społeczeństwa masowego, rozpoznają sami siebie w sposób zapośredniczony, m.in.
przez środki masowego przekazu czy system powszechnej edukacji. Żyjemy
w społeczeństwie spektaklu, jak stwierdził Debord6. Przekształcenia społeczne, o których Debord pisał, następowały stopniowo, w różnych państwach
w różnym czasie i można wysunąć wątpliwość, czy moglibyśmy odnieść
jego analizy bez zastrzeżeń np. do Niemiec, czy Polski doby dwudziestolecia międzywojennego. Niemniej myśliciel ten uchwycił pewien nowy sposób tworzenia tożsamości zapośredniczonej. W odniesieniu do omawianego
problemu oznacza to, że rozmaite „pakiety tożsamościowe” nie tyle występują w przestrzeni publicznej, ile są w niej w pewien sposób, tzn. spektakularnie, wyeksponowane – jako towar i pragnienie zarazem. Co prawda, obecny
w Niemczech ruch volkistowski był wyrazem sprzeciwu wobec procesu industrializacji i przekształceń kapitalistycznych i przejawiał tendencje elitarystyczne, ale, co znamienne, już ruch narodowo-socjalistyczny zwracał się do
mas ze wszystkimi tego konsekwencjami7. Walter Benjamin łączył faszyzm
z estetyzacją polityki8 i tę myśl również zinterpretować można jako uchwycenie momentu, w którym społeczeństwo jest organizowane za pośrednictwem
mediów o masowym zasięgu, które niejako ustanawiają, czy też raczej próbują ustanowić ogólność poprzez jej ekspozycję wzbudzającą afekty. Reżim totalitarny i faszystowski będzie nakierowany m.in. na zawładnięcie masowych

6

Zob. Gay Debort, Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, przeł.
M. Kwaterko, Warszawa 2016.

7

Zob. George L. Mosse, Kryzys ideologii niemieckiej, przeł. T. Evert, Warszawa 1972.

8

Zob. Walter Benjamin, Teorie niemieckiego faszyzmu. O pracy zbiorowej, [w:] Wobec faszyzmu,
przeł. R. Turczyn, Warszawa 1987.
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środków przekazu, czyniąc z mediów narzędzie propagandy. Dopóki to się
nie stanie, przekaz medialny jest różnorodny i tym samym na różne sposoby
organizujący sposób myślenia i działania członków społeczeństwa.
Upraszczając, w społeczeństwach tradycyjnych ludzi różniła i, to radykalnie, forma życia, niemniej panowało przekonanie, że ludzie, pomimo różnic, dzielą jeden świat. W nowoczesnych społeczeństwach forma życia jest
w miarę zbliżona. Co prawda pracujemy w różnych miejscach, mamy różne
zasoby i nawyki, niemniej dzielimy podobne uwarunkowania gospodarcze
i podobne warunki polityczne i prawne. Pomimo tego, różnice w sposobie postrzegania świata i samego siebie mogą być radykalne różne do tego
stopnia, że można odnieść wrażenie, iż niektórzy ludzie, żyjąc w tym samym społeczeństwie, zarazem żyją w różnych światach9. Jest tak dlatego,
że tożsamości nie są związane z formą życia, ale raczej są skonstruowane,
stworzone w ramach społeczeństwa spektaklu, lub, mówiąc bardziej precyzyjnie, dostępna nam nowoczesna forma życia jest tego rodzaju, że nie
tylko możemy uczynić się swoimi własnymi projektami, ale że proces ten
określony jest przez pragnienia wzbudzane w nas przez teatralny świat
przestrzeni publicznej.
W związku z tym sytuacja możliwego bezpośredniego zagrożenia dla
stabilności społecznej może wynikać np. ze sprzężenia zjawiska wykluczenia ekonomicznego z mechanizmami charakterystycznymi dla społeczeństwa masowego. Frustracja łączy się ze spektakularnymi analizami
przyczyn kryzysu oraz równie spektakularnymi wizjami jego rozwiązania.
Wielu myślicieli i myślicielek podejmowało problem racjonalności i irracjonalności faszyzmu, co jest związane ze specyficznym zjawiskiem polegającym na tym, że ruchy faszystowskie wynikać mogą z pewnych palących
problemów społecznych. Zarazem interpretacja przyczyn tych problemów
oraz przedstawienie wizji ich rozwiązania zdają się niejako oderwane czy
też wyalienowane od rzeczywistości10. Wizje te, przy tym, tworzyć mogą
względnie uporządkowane narracje, niejednokrotnie wykorzystujące wiedzę naukową, choć, dodajmy, wybiórczo i niekonsekwentnie, jednakże zawsze silnie działającą na emocje.
Wydaje się, że póki co, dominującym sposobem mającym w zamyśle chronić społeczeństwo przed faszyzmem i propagandą jest zagwarantowanie
i stymulowanie pluralizmu przekazów medialnych. I przeciwnie, reżimy totalitarne i faszystowskie będą dążyły do eliminacji pluralizmu opinii, zastępując go jednolitym, bynajmniej nie spójnym, przekazem.

9

Chantal Mouffe, Polityczność, przeł. J. Erbel, Warszawa 2008.

10

Zob. Georg Lukács, The Destruction of Reason, przeł. P. Palmer, Atlantic Highlands, N.J., 1981.
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Burrin wskazuje także na element reżimów totalitarnych i faszystowskich,
który związany jest z czymś, co nazywa przymierzem z siłami konserwatywnymi. Jest to bardzo ogólne stwierdzenie i wydaje mi się, że nieprecyzyjnie
oddaje istotę problemu. Faktem jest, że ruchy faszystowskie w przypadku
Włoch i Niemiec doszły do władzy przy poparciu konserwatystów. Nie oznacza to jednak, że faszyzm jest ideologią konserwatywną lub pewną formą zradykalizowanego konserwatyzmu. Rzecz jasna konserwatyzm jest ideologią
złożoną, obejmującą szereg odmian. Zakłada jednak, że pożądanym jest istnienie stabilnego porządku społeczno-politycznego, opartego o pewien system wartości wspartych tradycją i zastanymi obyczajami11 . W jego obrębie
może pojawić się idea przywrócenia, i to radykalnego, porządku, który uległ
rozprężeniu czy zniszczeniu. W tym momencie konserwatyzm może przybrać formę rewolucyjną, którą przynajmniej porównać można z faszyzmem.
Jest on bowiem ruchem radykalnie rewolucyjnym, dążącym do przekształcenia społeczeństwa i państwa. Nie podejmę się próby odpowiedzi na pytanie, czy konserwatyzm rewolucyjny jest już formą faszyzmu, czy też jednak
zachowuje podstawowe cechy odróżniające go od tej ideologii. Zamiast rozważać na poziomie ogólnym ten problem, odwołam się do przykładu postaci
Hermanna Rauschninga. Był on konserwatystą niemieckim, który najpierw
wsparł narodowy socjalizm, aby potem zdecydowanie go odrzucić. Jego
książka Rewolucja nihilizmu jest przenikliwą krytyką faszyzmu, w ramach której próbuje on uzasadniać twierdzenie, że konserwatyzm wyklucza się z faszyzmem na poziomie ideologicznym i praktycznym12. Podobieństwo obu
ideologii zasadza się na odwoływaniu się faszyzmu i totalitaryzmu na poziomie ideologii do takich kategorii jak naród czy państwo. Różnica natomiast
dotyczy tego, że w totalitaryzm wpisane jest dążenie do zawładnięcia wszystkimi aspektami życia człowieka, a w faszyzm dążenie do przekształcenia się
w ruch permanentnie przekształcający i niszczący społeczeństwo. Z punktu widzenia konserwatystów pokroju Rauschninga, narodowy socjalizm
jako ruch dopiero dążący do władzy był „podobny” do konserwatyzmu. Radykalizm postulatów interpretowano jako zabieg populistyczny, uzasadniony sytuacją kryzysową, w jakiej znalazła się Republika Weimarska. Natomiast
praktyka sprawowania władzy stanowiła jego zaprzeczenie, ponieważ zamiast
stabilizacji przynosiła terror i zanik wartości.
Wydaje się jednak, że kwestia relacji konserwatyzmu do faszyzmu nie
przedstawia się tak prosto, jak chciałby to widzieć Rauschning. I to pomimo

11

Zob. Anthony Quinton, Konserwatyzm, [w:] Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red.
R.E. Goodin, F. Pettit, Warszawa 2002.

12

Hermann Rauschning, Rewolucja nihilizmu, przeł. S. Łukomski, Warszawa 1996.

120

121

Totalitaryzm i faszyzm wobec polityki

tego, że na poziomie ideałów i celów faktycznie można obie te ideologie od
siebie odróżnić, rzecz jasna, poza problematycznym rewolucyjnym konserwatyzmem. Temat ten przekracza ramy niniejszego wywodu, niemniej
chciałabym zaznaczyć dwa problemy. Pierwszy dotyczy tego, że radykalizm
totalitaryzmu i faszyzmu obejmuje także silne tendencje ksenofobiczne, które w owym okresie przejawiały się poprzez rasizm i antysemityzm. Moralna
porażka konserwatyzmu w dwudziestoleciu międzywojennym zasadzała się
między innymi na akceptacji treści silnie wykluczających niektóre grupy społeczne. Prowadzi to do kolejnego problemu. Zgodnie z tym, co zostało powiedziane wcześniej, nowoczesne społeczeństwa masowe podlegają nieustającym
przemianom. Oznacza to, że konserwatyzm znajduje się w stanie pewnego
antagonizmu pomiędzy wyznawanymi tradycyjnymi wartościami a społeczeństwem w stanie ciągłego ruchu, który ma wpływ na obyczaje, wartości,
praktyki życiowe itd. Czy jest możliwy nowoczesny konserwatyzm, który, zachowując porządek społeczny, zarazem nie miałby charakteru wykluczającego w stosunku do części społeczeństwa? Jan-Werner Müller, komentując
powojenne losy Niemiec (Zachodnich), daje odpowiedź twierdzącą13. Jednak
nawet jeżeli zgodzimy się z tą diagnozą, nie unieważnia to problemu, który odsyła do konieczności nieustającej krytycznej analizy nad dziedzictwem
i zastanymi praktykami.
Cecha reżimów totalitarnych czy faszystowskich związana z rywalizowaniem partii z państwem jest również bardzo złożona. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że faszyzm wyrasta i pojawia się w przestrzeni
społecznej. W punkcie wyjścia pojawia się jako ruch społeczny, skierowany przeciwko państwu oraz aktualnej strukturze społecznej, a który zarazem nastawiony jest na zdobycie narzędzi politycznych w celu wprowadzenia
w życie alternatywnej wizji państwa i społeczeństwa. Zatem państwo faszystowskie czy totalitarne jest raczej ostatnim stadium pewnego procesu.
Nowoczesne państwo wypracowało pewne mechanizmy chroniące je przed
tendencjami faszystowskimi. Z pewnością trójpodział władzy należy do takich mechanizmów. Opiera się on na wewnętrznym rozdzieleniu suwerenności. Państwo w całości uznawane jest za suwerenne, jednak władza suwerenna
zostaje niejako rozproszona. Co oznacza, że są w gruncie rzeczy trzy źródła
władzy suwerennej, choć kompetencje tych władz nieco się różnią. Za ostateczne źródło i podstawę władzy uznaje się lud. To lud jest suwerenem, choć
jego sprawczość jest wyraźnie ograniczona przez system reprezentacji

13

Jan-Werner Müller, Przeciw demokracji. Idee polityczne XX wieku w Europie, r. 4, przeł. J. Majmurek, Warszawa 2016.

Magdalena Gawin

parlamentarnej, zastaną jurysprudencję itd.14 W ramach systemu demokracji parlamentarnej obecne jest założenie, że lud, suweren, chce zastanego
porządku opartego na trójpodziale władzy. Stąd zmieniać można poszczególne ustawy, ale nie całość porządku ustrojowego. Podobnie idea i praktyka wzajemnego blokowania i kontrolowania się instytucji państwa służyć ma
temu, aby władza nie skoncentrowała w jednym ośrodku władzy15. Mechanizm ten względnie łatwo rozmontować, co pokazały przykłady reżimów totalitarnych i autorytarnych w XX wieku. Po drugiej wojnie światowej pojawiły
się kolejne rozwiązania mające w zamyśle stabilizować zastany porządek polityczny. Przede wszystkim dotyczy to pojawienia się struktur europejskich,
obecnie Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że powiązanie ekonomiczne oraz prawne faktycznie do pewnego stopnia ogranicza suwerenność państwową. Choć można spojrzeć na proces ten inaczej, twierdząc, że tworzy się
dzięki temu nowy typ suwerenności rozproszonej, jak uważa Andrew Linklater16. Oznacza to, że źródła władzy suwerennej pojawiają się zarazem w obrębie państwa, jak i poza nim, rzecz jasna w ramach rozmaitych umów i relacji
międzynarodowych.
Kult wodza w tym kontekście związany jest z jego przedstawianiem w pewnym stopniu na obraz króla, suwerena skupiającego w swoich rękach całość
władzy, stanowiącego źródło prawa, samemu mu nie podlegając. Zarazem
wódz ten reprezentować ma ideę suwerenności ludu. On jest ludem wcielonym w jego postać. Ten wizerunek kreowany jest za pomocą narzędzi masowego przekazu i też ma być przedmiotem swoistego kultu. Przywódca
postrzegany jest zatem jako nieomylny wizjoner, który z pełną świadomością
sprzeciwia się zastanemu porządkowi ustrojowemu, z podziałem na partie
i założeniem akceptacji dla porządku prawnego i systemu sprawiedliwości.
Ma być raczej wyzwolicielem i uosobieniem rewolucyjnego dążenia do zmiany. Wódz jest widoczny, ale zarazem wymyka się określeniom politycznym.
Charakter jego władzy potencjalnie jest nieograniczony i tym samym brakuje
mu formy, którą można by opisać w języku polityki.

14

Między innymi dlatego pojawia się krytyka demokracji parlamentarnej i systemu partyjnego
opierająca się na przekonaniu, że mechanizmy te ograniczają demokrację i tym samym suwerenność ludu. Zob. Jacques Ranciére, Nienawiść do demokracji, przeł. M. Kropiwnicki, Warszawa 2008.

15

Wzorem dla tego porządku są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Zob. Stanisław Filipowicz, Pochwała rozumu i cnoty. Republikańskie credo Ameryki, Warszawa, 1997.

16

Andrew Linklater, Citizenship and sovereignty in the post-Westphalian state, „European Journal
of International Relations”, 2(1)/1996.
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Faszyzm i totalitaryzm wobec polityki
Nie ma jednej oczywistej definicji polityki. Ocena reżimów totalitarnych lub
faszystowskich w odniesieniu do polityki oznacza zajęcie w punkcie wyjścia
określonej, normatywnej pozycji. Są teorie, w świetle których pokazać można,
że reżimy te właśnie stanowią skrajne konsekwencje polityki. Do myślicieli takich zaliczyć można Carla Schmitta czy Giorgio Agambena. Jakkolwiek
myśliciele ci wyciągają radykalnie inne wnioski ze swoich analiz, to jednak
obaj zgadzają się co do tego, że skrajne zjawiska polityczne nie tyle stanowią wyjątek od reguły, ile wyjątek, który właśnie potwierdza i ilustruje regułę, w tym wypadku istotę mechaniki politycznej17. Z tego punktu widzenia
reżim totalitarny lub faszystowski pokazuje potencjał stale obecny w polityce. Agambena prowadzi to do radykalnego stwierdzenia, że żyjemy w paradygmacie obozu koncentracyjnego18. Oznacza to, że w przekonaniu tegoż
autora możliwość wprowadzania stanu wyjątkowego oraz przestrzeni wyjątku w postaci np. obozu koncentracyjnego, w ramach których prawa ulegają
zawieszeniu, jest wpisana w porządek polityczny nowoczesnych społeczeństw.
Można jednakże przyjąć inne stanowisko, zgodnie z którym omawiane
zjawiska stanowią raczej wypaczenie polityki, niż jej potwierdzenie. Hannah Arendt, inspirując się myślą starożytnych Greków, powiązała politykę
z wolnością. W jej przekonaniu podstawowym uwarunkowaniem kondycji
ludzkiej jest wielość – jeden człowiek nie mógłby wykształcić w sobie cech
ludzkich. To fakt, że jest nas wielu, czyni nas tym, czym jesteśmy. Polityka
jest zaś jedną z możliwości organizacji tej wielości. Jest to aktywność, która stwarza warunki do kolektywnego działania przy poszanowaniu równości i wolności każdego. Przy czym nie jest to wolność i równość w znaczeniu
liberalnym, opartym na wolności od ingerencji ze strony instytucji czy innych członków społeczeństwa, ale właśnie wolnością do współdziałania, rezygnującą w punkcie wyjścia z możliwości użycia wobec innych przemocy19.
Zarazem w przekonaniu Arendt, warunkiem koniecznym pojawienia się tak
rozumianej polityki jest istnienie odpowiedniej struktury wiążącej i porządkującej wszystkich członków zbiorowości, na mocy której można ściśle oddzielić aktywności służące produkcji dóbr służących ludziom do przetrwania.

17

Wyczerpujące uzasadnienie tego poglądu odnaleźć można w twórczości Carla Schmitta, zob.
tenże, Teologia polityczna i inne pisma, przeł. M. Cichocki, Warszawa 2012, s. 45 – 55.

18

Zob. Giorgio Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, przeł. M. Salwa, Warszawa
2008, s. 227 – 246.

19

Zob. Hannah Arendt, Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka, Warszawa 2000, 11 – 16.
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Idąc dalej, sądzi ona, że struktura ta powinna obejmować taki podział przestrzeni, który nie tylko dzieliłby jej wymiar ściśle materialny (gdzie indziej
odbywa się polityka, gdzie indziej uprawa roli i wychowywanie dzieci), ale
także na poziomie populacyjnym (kto inny zajmuje się polityką, a kto inny
produkcją dóbr) 20.
Z tego punktu widzenia reżimy totalitarne i faszystowskie stanowią, z jednej strony, symptom głębszego kryzysu, jaki dotknął państwa, z drugiej zaś
– praktykę na wskroś antypolityczną. Kryzysu upatruje ona m.in. w upadku
autorytetu (a więc tradycji, religii i autorytecie), czyli czynników, które stabilizowały i strukturyzowały przestrzeń społeczną, co nastąpiło w XIX wieku
wraz z pojawieniem się państw narodowych21 . W momencie, w którym państwa te obwieściły równość i wolność wszystkich jako członków jednej wspólnoty i to o domniemanym charakterze pierwotnym (naród), polityka, która,
nawet jeżeli uwarunkowana wykluczeniem (np. pracowników), miała charakter głęboko wolnościowy – gdyż niezależny od czynników takich jak pochodzenie – zniknęła. Mówiąc jeszcze inaczej, społeczeństwo masowe, któremu
brak struktury w połączeniu z powszechnymi prawami obywatelskimi sprowadzającymi politykę do aktu wyborczego, doprowadziło do zaniku praktyki
politycznej oraz rozumienia jej ważności. To w tych warunkach mógł pojawić się totalitaryzm, stanowiąc zarazem realizację organizacji wielości, która zaprzecza wszystkiemu temu, co polityczne. W jej obrębie bowiem znika
wolność. Zostaje zastąpiona koniecznością bezwzględnego posłuszeństwa
na poziomie działania i myślenia. Dążenie do wyeliminowania wszelkiej
spontaniczności neguje kondycję ludzką i samego człowieka22. Inaczej mówiąc, totalitaryzm i faszyzm przechwytują instytucje i aparat władzy, czyniąc
z nich użytek sprzeczny w tym, do czego zostały ustanowione.
Stanowisko Arendt jest silnie normatywne. Zarazem jej wizja polityki jest
tyleż pokrzepiająca, co niepokojąca ze względu na wpisaną w nią ekskluzywność polityki (obejmuje ona tylko tę część populacji, która wolna jest od aktywności nakierowanych na produkcję dóbr, a więc pracy i wytwarzania).
Autorka nie ma również łatwości wyjaśnienia relacji pomiędzy wolnością
a istnieniem aparatu przymusu23. Co więcej, stosowanie jednego terminu

20

Tamże, s. 27 – 86.

21

Hannah Arendt, Co to jest autorytet?, [w:] Między czasem minionym a przyszłym, przeł. M. Godyń, W. Madej, Warszawa 2011.

22

Tamże.

23

Arendt po prostu rozróżnia sposób użycia tegoż aparatu, który ma charakter polityczny
(tworzy siłę czy też moc państwa) od jego zaprzeczenia (który jest przemocą), zob. Hannah
Arendt, O przemocy, przeł. A. Łagodzka, W. Madej, Warszawa 1998.
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„totalitaryzm” utrudnia analizę zjawisk w nich występujących, które mogą
pozwolić rozróżnić ustrój totalitarny od państwa faszystowskiego. Sama
Arendt dostrzega, że reżimy te oparte są na ruchu totalitarnym rozbijającym
wszelkie formy instytucji stabilizujących życie społeczne24 , ale nie zauważa,
że niektóre reżimy totalitarne mogły takowe ukształtować, podczas gdy inne
faktycznie wciąż pozostawały ruchami.
Pewną odpowiedź na te wątpliwości odnajdujemy w jednym z plateau zawartym w książce Tysiąc plateau, Deleuze’a i Guattariego. Część ta obejmuje analizę
tzw. maszyny wojennej. Praca wspomnianych autorów ma charakter ontologiczny, czemu towarzyszy wypracowanie nowego języka, który w odmienny sposób
rozwiązuje problem związku języka z rzeczywistością i działaniem25. W skrócie zgodnie z tą analizą ludzka wielość przyjmuje zasadniczo dwa typy. Pierwszy to państwo, które, podobnie jak opisała to Arendt, strukturyzuje przestrzeń
w znaczeniu fizycznym, jak i populacyjnym. Dzięki wypracowanym granicom
i podziałom, może wygenerować różne znaczenia, czy też binarne struktury pojęciowe, np. wolność-zniewolenie, publiczne-prywatne itd. Inny typ wielości ma charakter koczowniczy czy też nomadyczny. Rzecz jasna rozgrywa się
on w przestrzeni, ale jej nie strukturyzuje, jest to przestrzeń w tym sensie gładka, a więc niejako jednolita, gdyż niezawierająca wyraźnych znaczeń. Brak tych
ostatnich wynika z braku wyraźnych granic. Stąd pojęcia będą miały raczej
charakter relacyjny i tymczasowy. Te dwa typy zbiorowości znajdują się w stanie
napięcia, które przez większą część historii przybierało postać walki struktur
państwa z ludami koczowniczymi, lub walki podporządkowanych o możliwość
życia i myślenia typu nomadycznego. Narodziny nowożytnego państwa naznaczone są wchłonięciem nomadyczności, która ze względu na kształt polityki
(antagonizm pomiędzy państwami), przybiera formę maszyny wojennej – tam
koczowniczy tryb życia jest niejako kanalizowany. W obrębie państw nowoczesnych doszło do zjawiska zwiększenia mocy maszyny wojennej, która może zacząć przejmować aparat państwa. Jak stwierdzają autorzy:
[…] państwa, przejąwszy i przywłaszczywszy sobie maszynę wojenną i dostosowawszy ją do własnych celów, przekazują maszynę wojenną, która sama obiera sobie cele, przywłaszcza sobie państwa oraz przejmuje kolejne funkcje polityczne26.
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25 Dlatego też zastosowanie tej pojęciowości w tym miejscu byłoby karkołomnym i zupełnie nie-

potrzebnym zabiegiem, więc nie będę stosowała tej pojęciowości.
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Zarazem destrukcyjność owego przejęcia wynika z charakteru nomadyczności:
Owa maszyna wojny światowej, która w pewnym sensie „napędza” państwa, przybiera dwie następujące po sobie postaci: wpierw postać faszyzmu, który przemienia wojnę w nieograniczony pęd, pozbawiony już jakiegokolwiek celu poza samym
sobą: jednak faszyzm jest jedynie zarysem, postacią post-faszyzmu jest natomiast
maszyna wojenna, obierająca za swój cel pokój jako pokój Terroru czy też Przetrwania. Maszyna wojenna przeobraża gładką przestrzeń, która chciałaby odtąd przejąć kontrolę nad Ziemią, objąć ją w całości27.

Wartością tej koncepcji jest to, że pozwala ona ująć faszyzm w perspektywie zjawiska immanentnie wpisanego w zastaną rzeczywistość. W państwach
po prostu zawarta jest maszyna wojenna jako stale towarzysząca możliwość.
Nowoczesne struktury państwa tylko, albo aż, wyposażają ją w narzędzia
zniszczenia na niespotykaną dotychczas skalę. Z tego punktu widzenia reżim
totalitarny i faszystowski wynikają z tego samego źródła, przy czym, o ile ten
pierwszy jest maszyną wojenną, która uległa powstrzymaniu, gdyż przyswoiła sobie moment granicy, jak stało się w przypadku Związku Radzieckiego
czy Chińskiej Republiki Ludowej, o tyle państwu faszystowskiemu brakuje
owej granicy, jest zatem ciągłym ruchem zniszczenia, czego przykładem jest
III Rzesza lub rewolucja Czerwonych Khmerów w Kambodży.
Z tego punktu widzenia Arendt ma rację, dostrzegając w totalitaryzmie ruch radykalnie odmienny od logiki działania państwa, który zarazem stanowi dla niego śmiertelne zagrożenie. Czy ma także rację zajmując
pozycję normatywną, w ramach której twierdzi, że ów ruch ma charakter „nieludzki”? Na to pytanie dużo trudniej odpowiedzieć. Autorka Kondycji ludzkiej opisuje politykę, która raczej obecna była w świecie pod postacią
myśli i teorii, niekoniecznie praktyki. Zgadza się przy tym na „koszt” tej idei
w postaci wykluczenia i wyzysku. Z tego punktu widzenia zaletą perspektywy Deleueze’a i Guattariego jest to, że pokazują ambiwalencję organizacji
ludzkiej zbiorowości, zarazem wskazując na różne tryby jej działania. Tak czy
inaczej, wszyscy oni mają rację, argumentując, że faszyzm jest stale obecnym
zagrożeniem, które wpisane jest w samą strukturę nowoczesnych państw.
Zarazem z namysłu nad charakterem ustrojów totalitarnych czy faszystowskich, którego przykład odnajdujemy przywołanych wcześniej analizach Burrina, wyłania się obraz do pewnego stopnia komplementarny
wobec refleksji nad maszyną wojenną. Przede wszystkim reżimy te niejako
wyłaniają się ze struktur społecznych, a po przekroczeniu pewnego progu
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wsparcia społecznego, dość łatwo przejmując aparat państwa tak, jakby
w nim samym zawarta była taka możliwość. Towarzyszy temu procesowi
problem natury poznawczej. Większość społeczeństwa interpretuje ruchy
faszystowskie w kategoriach politycznych, nie dostrzegając ani nie podejrzewając ich radykalnej odmienności tego, że działają zgodnie z inną, zewnętrzną wobec państwa logiką.
Z przedstawionych analiz nie wyłania się obraz optymistyczny. Nowoczesne państwa po prostu narażone są na zagrożenie faszyzmem. Trudno wyobrazić sobie takie radykalne ich przekształcenie, które wyeliminowałoby
maszynę wojenną z ich struktur. Co to znaczy dla celu, jakim jest niedopuszczenie do powstania państwa totalitarnego i faszystowskiego? Być może
po prostu codzienną walkę.

Etyka
CZĘŚĆ III

Cezary Rudnicki

O różnych znaczeniach
pojęcia etyki

Uczona definicja etyki głosi, że jest to dział filozofii zajmujący się badaniem
norm moralnych, czyli norm określających co jest dobre, a co złe oraz tworzeniem systemów myślowych, z których te normy moralne można wyprowadzać. Etyka dotyczyłaby więc poznania dobra i zła oraz teoretyzowania
na jego temat. Ma to niewiele wspólnego lub zgoła nic z tym, co pod mianem
etyki rozumieli jej twórcy – greccy, a później rzymscy filozofowie. Stanowiła ona dla nich bowiem dziedzinę przede wszystkim praktyczną; wymagającą nabycia pewnej wiedzy oraz podejmowania aktywności poznawczej, ale
w pierwszej kolejności będącą pewnego rodzaju treningiem: ćwiczeniem
nawyków, hartowaniem ciała i duszy, kształtowaniem własnego stylu życia. Kształceni w dzisiejszych akademiach etycy zajmują się opisywaniem
i uzasadnianiem uniwersalnych, tzn. obowiązujących wszystkich kodeksów
moralnych oraz ustalaniem, czy dany czyn jest zgodny z zawartymi w tych
kodeksach normami i wartościami. Przykładowo: bioetycy, debatujący nad
moralnym statusem eutanazji, zastanawiają się, czy wyższej rangi wartością
jest zachowanie życia za wszelką cenę, czy też życie godne i pozbawione cierpienia. Tymczasem etyk starożytny, gdy nie nauczał innych, poświęcał czas
wystawianiu się na mróz albo upał, odmawianiu sobie przyjemności lub medytowaniu nad śmiercią. Przepaść pomiędzy tymi dwoma sposobami rozumienia etyki ujawnia ogromne pęknięcie, które dokonało się w kulturze
europejskiej, pęknięcie, które dopiero powoli zaczynamy sobie uświadamiać.
Przytulający się zimą do lodowatych posągów cynik oraz zamożny stoik,
który zamiast obfitego i w pełni wartościowego posiłku, spożywa jadło przeznaczone dla niewolników, mogą się nam dziś wydać nieco zabawni. Musimy
jednak dobrze uchwycić znaczenie tych gestów. Dla starożytnych człowiek
znajdował się zwykle w jednej z dwóch, godnych pożałowania kondycji: albo
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był kimś opanowanym przez nawyki i opinie zaszczepione mu przez rodzinę
i wychowawców, albo kimś rozproszonym, niezdolnym skupić się na jednym
celu, gdyż co chwila goniącym za czymś innym, zależnie od rzeczy, którą zobaczy, lub od namowy bliźnich, którą usłyszy. W obu wypadkach taki człowiek był kimś, kto nie włada ani samym sobą, ani swoim życiem. Kimś, kto
jest niewolnikiem swoich pragnień, lęków oraz fałszywych przekonań. Zająć się etyką oznaczało, dla starożytnych, wydźwignąć się z tej lichej kondycji
i stać się jednostką autonomiczną, niezależną i szczęśliwą. Jednostką odporną na wpływy pochlebców, odporną na ciosy wymierzane przez los, ale też rozumnie dawkującą sobie przyjemności (nie była to jednak etyka wyrzeczenia),
a wreszcie cechującą się odwagą, która pozwala jej przekazywać innym nawet
niewygodną prawdę oraz żyć wbrew obyczajom, jeśli te są głupie i podłe.
Przejście długiej drogi od stanu zależności (czy to od wewnętrznych nawyków, czy też zewnętrznych bodźców) do stanu pełnej autonomii i nienaruszalnej szczęśliwości wymagało rozwinięcia trojakiego rodzaju relacji.
Przede wszystkim relacji z innym, który będzie odgrywał rolę przewodnika duchowego albo doradcy egzystencjalnego. Można o nim myśleć jako
o swego rodzaju trenerze lub nauczycielu rzemiosła: kimś, kto zna prawidła sztuki (w tym wypadku sztuki życia), a przede wszystkim sam tę sztukę
praktykuje, dzięki czemu może udzielać innym różnego rodzaju wskazówek. Te ostatnie muszą być przy tym oparte na jego własnym doświadczeniu, co jest wymogiem podstawowym z punktu widzenia etyki pogańskiej:
kierować innymi może tylko ten, kto sam żyje zgodnie z zaleceniami, które formułuje. Po drugie, należy nawiązać relację z prawdą, która oznacza
przede wszystkim przyswojenie sobie owych prawd-wskazówek przekazywanych przez przewodnika duchowego. Jednostka musi nie tylko poznać
racjonalne zasady działania, nie tylko je zapamiętać, ale przede wszystkim
zaabsorbować je do tego stopnia, żeby stały się one niejako częścią jej ciała.
Owa prawda mniej ma być wiedzą w umyśle, a bardziej odruchem mięśni,
które w sytuacji nieszczęścia lub wystawienia na pokusy pozwolą natychmiast prawidłowo zareagować. Zawiązaniu tej relacji z prawdą służył cały
szereg technik, jak chociażby sporządzanie hypomnemata, swoistych zbiorów sentencji, aforyzmów i cytatów zawierających porady dotyczące autonomicznego, szczęśliwego i pięknego życia. Co niezwykle istotne, to sama
pracująca nad sobą jednostka decydowała, jakie prawdy-wskazówki znajdą
się w jej zbiorze hypomnemata. Nie istniał żaden narzucony z góry i obowiązujący wszystkich zbiór reguł moralnych. Wreszcie, należy nawiązać relację z samym sobą, która polega na czymś w rodzaju treningu, w ramach
którego ćwiczy się swoją uwagę, pamięć i wolę. Do tego obszaru należy cały
zestaw technik egzystencjalnych, takich jak rachunek sumienia (wynaleziony przez pitagorejczyków, a rozwinięty przez stoików), a także szereg prób,
na które celowo wystawia się jednostka: zimno, głód, niepochlebne opinie,
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niewygodę, a nawet zagrożenie zdrowia i życia, które niosą za sobą akty
sprzeciwu wobec tyranów czy błędnych opinii tłumów.
Długa historia wpływu retoryki, rzymskiego prawa oraz zinstytucjonalizowanego chrześcijaństwa – historia, na której opowiedzenie nie ma tu miejsca
– doprowadziła do zapomnienia i przesłonięcia tamtego rozumienia etyki. (Którego elementy przetrwały jednak w chrześcijańskim monastycyzmie).
Z domeny ćwiczenia się w określonym sposobie życia, etyka przeniosła się do
domeny prawa i obowiązku. Do podejmowanych przez nią problemów nie
należy już to, jak się pozbyć złych nawyków, ale czy więcej warte jest życie jednego człowieka, czy życie pięciu innych (słynny „dylemat wagonika”1, omawiany współcześnie niemal na każdym kursie etyki). Dzisiejsza etyka pyta
więc o wartości, o normy, o reguły, którym nadaje formę zakazów i nakazów
(albo wręcz rozkazów) i które zamyka w swego rodzaju kodeksach, będących
czymś na kształt sądowych dokumentów. Następnie ustala hierarchę owych
norm i wartości oraz zakres ich obowiązywania – czy są zawsze, wszędzie
i dla wszystkich takie same, czy też pewne czynniki mogą na nie wpływać.
Pyta również, czy źródłem owych reguł moralnych jest natura, kultura czy
może jakiś wyższy, boski porządek. Wreszcie, tak rozumiana etyka zajmuje
się ocenianiem prawidłowości konkretnych czynów, ich zgodności z określonymi w kodeksie nakazami i zakazami, oraz kwestią ludzkiej odpowiedzialności za poszczególne działania.
Zamiast jednak dawać wiarę temu dzisiejszemu ujęciu, można spróbować spojrzeć na nowoczesną etykę z perspektywy owych trzech relacji, tak
istotnych dla starożytnych. Przede wszystkim relacja z kimś, kto odpowiada za moralny rozwój jednostki: sama ta postać uległa jednak gruntownej przemianie. Przestała być trenerem (lub w innych wariantach lekarzem),
by stać się sędzią, który wyrokuje o akceptowalności lub nieakceptowalności popełnionych czynów. Ów sędzia przemawia przy tym z pozycji swojego
urzędu, co oznacza, że nie powołuje się już na swoje życie i swoje doświadczenie, lecz na wyższy porządek, którego jest tylko przedstawicielem. A to z kolei sprawia, że jego własny sposób prowadzenia się przestaje mieć znaczenie.

1

Dylemat wagonika to eksperyment myślowy pozwalający ocenić system wartości badanego/
badanej, a przede wszystkim to, czy jest on/ona zwolennikiem/zwolenniczką absolutyzmu
moralnego (wartości są zawsze takie same, niezależnie od okoliczności) czy sytuacjonizmu
(okoliczności i konsekwencje czynu mają wpływ na jego wartość). W swojej podstawowej
formie eksperyment ten każe badanemu/badanej wyobrazić sobie, że stoi przy zwrotnicy kolejowej torów, po których pędzi niekontrolowany przez nikogo wagonik. Na jego drodze leży
piątka przywiązanych do torów ludzi, ale jest też boczny tor, do którego przywiązano tylko
jedną osobę. Badany/badana nie ma czasu na żadną inną reakcję niż przestawienie zwrotnicy.
Pytanie brzmi: czy moralnie lepsze jest niereagowanie czy też przyłożenie ręki do śmierci jednej osoby, za cenę życia pięciu innych?
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Jeśli tylko zna teorię moralną, na którą może się powołać, jego własna moralność przestaje mieć większe znaczenie. To przypadek wszystkich psychologów, którzy świadczą innym usługi terapeutyczne, nie uporawszy się
wcześniej z własnymi problemami; nauczycielek i wychowawców, którzy narzucają swoim podopiecznym zasady, których sami nie przestrzegają; księży, którzy potępiają grzechy wiernych i pouczają ich na kazaniach, samemu
nie przestrzegając zasad ewangelicznych. Każdą z tych osób uprawnia do kierowania innymi wyłącznie znajomość teorii – psychologicznej, pedagogicznej, tekstu Pisma i prawa kanonicznego. Zmieniła się też relacja względem
prawdy, gdyż ta ostatnia przestaje być wcielaną prawdą-wskazówką, by stać się
koniecznym do wyuczenia prawem, na które zawsze trzeba się oglądać. Zniknął tu również moment samodzielności w kolekcjonowaniu i przyswajaniu
reguł działania – kodeks jest czymś ponadjednostkowym i jako taki jest narzucany. W końcu, zapomnieniu uległa cała domena ćwiczeń etycznych. Nie
chodzi już o to, by pozbyć się pewnych nawyków oraz zahartować duszę i ciało, lecz by nagiąć swoją wolę w taki sposób, aby nie wzbraniała się przed narzuconymi jej obowiązkami moralnymi. Etyka przestała być treningiem
w panowaniu nad sobą, by stać się wychowywaniem w posłuszeństwie wobec
moralnego prawa.
Z pewnością nie należy stawiać znaku równości pomiędzy tym nowoczesnym rozumieniem etyki a faszyzmem. Nie można jednak przeoczyć
powracającej we wszystkich, nawet skrajnie odmiennych analizach faszyzmu diagnozy posłuszeństwa. Czy mamy do czynienia z bezmyślnie wykonującym polecenia urzędnikiem państwowym ( jak Eichmann, opisany
przez Hannah Arendt), czy też z jednym z żołnierzy, z rozkoszą mordującym na rozkaz dowódcy ( jak opisani przez Klausa Theweleita członkowie
Freikorpsów), element posłuszeństwa za każdym razem okazuje się kluczowy? Kluczowy dla podmiotowej konstrukcji jednostki, tzn. dla tego, jak zbudowane są te jej fundamenty, na których spoczywa jej psychika, osobowość,
charakter, wzorce zachowań, impulsy do działania. Owa podmiotowa konstrukcja jest czymś, czego nie da się uchwycić w języku nowoczesnej etyki.
Ta ostatnia jest zdolna rozstrzygać jedynie o zgodności lub niezgodności
działań podejmowanych przez faszystów z jakimś uniwersalnym kodeksem
moralnym lub ratyfikowanymi przez rządy prawami człowieka i prawem
wojennym. Jednak etyka w swoim bardziej źródłowym rozumieniu, etyka
jako praktyka sposobu życia i namysł nad tą praktyką, zdolna jest poddać
analizie te fundamentalne mechanizmy, jakie sprawiają, że dany człowiek
jest w stanie działać właśnie tak, a nie inaczej. Wbrew nowoczesnemu, spopularyzowanemu rozumieniu etyki, na faszystowskiego urzędnika lub siepacza nie należy patrzeć jak na kogoś, kto w akcie wolnej woli zdecydował się
popełnić te straszne czyny lub komu zabrakło moralnej odwagi, by odmówić
ich wykonania. Trzeba pomyśleć o nim raczej jako o kimś, czyja konstrukcja
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podmiotowa była tego rodzaju, że właściwie nie mógł on działać inaczej. Zamiast narzucającego się nam pytania „jaką wartość należy realizować?”, należy raczej zapytać „jak to możliwe? Jak można było zrobić lub powiedzieć
coś takiego?”. Czyny i wypowiedzi zależą bowiem od sposobu egzystencji.
Istnieją rzeczy, które można zrobić lub powiedzieć, tylko będąc nikczemnym. I przeciwnie, takie, które wymagają odpowiedniej wolności ducha i radości. Dopiero zrozumienie tego faktu pozwoli porzucić zadufane w sobie
i przekonane o własnej wyższości moralizowanie, na rzecz konkretnej etycznej pracy nad sposobem życia – swoim i innych.
Być może dałoby się zrekonstruować coś na kształt „faszystowskiej etyki”,
w ramach której jednostka kształtuje się poprzez określoną relację do innego, pewnego systemu przekonań oraz do samego siebie. Formowanie podmiotowości polegałoby tu na wpajaniu posłuszeństwa wobec przełożonych,
przyswajaniu szowinistycznych i rasistowskich poglądów oraz tresowaniu
ciała i duszy tak, by nie odczuwały one niczego lub zgoła odczuwały radość,
gdy stosują przemoc, mordują i dokonują aktów ludobójstwa. Wówczas takiej „etyce” można by przeciwstawić jakąś inną, pozwalającą jednostce kształtować się z dala od takiego sposobu życia. Jednak język proponowany przez
starożytnych wydaje się do takich celów nazbyt toporny. Potrzeba by nowego,
który uwzględniałby polityczny wymiar takiego ruchu, jak faszyzm (oraz potencjalnej alternatywy dla niego), a zarazem nie zrywał z samą istotą tamtej
etyki, tzn. z rozumieniem jej jako pewnego sposobu życia.
Wydaje się, że taki nowy język, nową terminologię można odnaleźć w dziełach Gillesa Deleuze’a i Félixa Guattariego oraz Męskich fantazjach Theweleita. Wymienieni autorzy usiłują opisać strukturę podmiotową jednostek oraz zależny od niej sposób życia, za pomocą szeregu pojęć opisujących psychofizyczne siły i energie, które rządzą zachowaniem jednostek
i grup. Mówią więc o afektach, o pragnieniu i jego kodowaniu, zwracają uwagę na sposób funkcjonowania środowisk, w jakich funkcjonują ludzie (rodziny, zakłady pracy, grupy przyjaciół) i na odczuwane przez nich emocje.
Nie negując warstwy ideowej, przywracają oni znaczenie temu, co się dzieje
z ciałem: jak reaguje ono na inne ciała, jak jest tresowane, jak odczuwa samo
siebie i świat wokół. Kluczowe dla tej koncepcji – zgodne z ujęciem starożytnym, ale mocniej wyeksponowane – jest wpisanie jednostki w złożoną sieć
relacji. Afekt czy pragnienie nie są czymś prywatnym, niczym indywidualne
zachcianki, ale silnie zależą od kontekstu, w jakim się pojawiają. Przy czym
sam ten kontekst oznacza nie tyle okoliczności (na wzór starożytnej koncepcji zewnętrznych bodźców zniewalających jednostkę), co raczej ustrukturyzowany w określony sposób system sił oddziałujących na podmiot. Skoro
ten ostatni sam jest rozumiany jako pewna wiązka energii, to mamy tu do
czynienia ze złożonym układem, w którym jedne siły oddziałują na drugie
i w pewnym stopniu odchylają ich tor lotu albo dają wypadkową o wektorze
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odmiennym od wyjściowego. Te ustrukturyzowane systemy to dom rodzinny,
szkoła, podwórko, ale też promowana w mediach i popkulturze wizja świata (idee tak silnie nasycone emocjami, by raczej nas pobudzały niż rozumowo
przekonywały), sieci konsumenckie, miejsca pracy, związki zawodowe, kluby
kibiców, paczki przyjaciół czy – w pewnych wypadkach – bojówki i ugrupowania paramilitarne albo koszary i akademie wojskowe.
Takie ujęcie problemu pozwala dostrzec, że sposób życia i postępowania
mniej zależą od woli (indywidualnej decyzji) czy nawet wytrenowanych reakcji, a bardziej od sytuacji, w które wprowadzona zostaje jednostka. Etyka zostaje tu silniej niż dotąd powiązana z polityką. Nie chodzi już tylko o to, by
kształtować moralnie jednostkę, by proponować jej pewne reguły postępowania i techniki egzystencjalne (choć to również!), ale przede wszystkim, by
aranżować sytuacje określonego typu oraz dekonstruować inne. Jedne z nich
sprzyjają bowiem niesieniu sobie wzajemnej pomocy, współpracy, otwieraniu się na różnorodność. Inne, dbaniu wyłącznie o siebie, konkurencji oraz
samotnemu indywidualizmowi. Jeszcze inne, społecznej homogenizacji, wykluczaniu i wszechogarniającej nienawiści wobec wszystkiego, co odmienne.
Wszystko to zbliża nas do sposobu, w jaki etykę rozumiał nowożytny filozof, Baruch Spinoza (pod którego ogromnym wpływem pozostawał wspomniany wyżej Deleuze). W najogólniejszym sensie była ona dla niego teorią
radosnych i smutnych spotkań, czyli takiego rodzaju kontaktów z innymi
ludźmi, zwierzętami, obiektami i ideami, które – odpowiednio – zwiększają lub zmniejszają naszą moc do działania. Podobnie jak starożytni, rozumiał
on etykę jako proces wydobywania się z niewoli (zależności od pochlebców,
tyranów, złych nawyków i zabobonów), którą wiązał z doznaniem smutku.
Zamiast jednak skupiać się na indywidualnych ćwiczeniach oraz samodzielnie kolekcjonowanych wskazówkach, proponował on – tak możemy go dziś
odczytać – wspólne działanie oraz wspólne konstruowanie idei. Ćwiczenie
z pewnością zwiększa indywidualną moc, ale ta nigdy nie jest w stanie przewyższyć mocy i radości wynikającej ze współpracy z innymi. Zwłaszcza gdy
jest się zdolnym kooperować z coraz to nowymi i bardziej różnorodnymi innymi oraz wspólnie wynajdywać nowe sposoby życia. W tej perspektywie
zadaniem etyki staje się konstruowanie takich sytuacji, które sprzyjają pozytywnym i twórczym spotkaniom. W ten sposób wkracza się na ścieżkę, która zamiast prowadzić do faszystowskiej rozkoszy z zadawania cierpienia albo
moralizatorskiego rozczarowania ludzkością, wiedzie do nieskończonej radości współdziałania i współdoznawania.
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Czy etyka chroni
przed faszyzmem?

Zbrodnie, które miały miejsce w XX wieku zostały dokonane przez ludzi.
Banał? Zapewne, ale jeden z tych, który przejmuje grozą. Z dużą łatwością
radzimy sobie ze świadomością ogromu zbrodni przez zrzucenie odpowiedzialności za nie np. na jakiś nieokreślonych faszystów czy nazistów. Zdarza
się nam mówić o reżimach faszystowskich, jakby były maszynami działającymi niezależnie od ludzi albo były w pełni kontrolowane przez wąskie grono
„szaleńców”. Uspokajamy się myślą, że wszystko zaczęło się w innych krajach,
więc niech się ci inni, np. Niemcy czy Włosi, męczą i rozliczają. Tymczasem
ruchy faszystowskie powstawały jak grzyby po deszczu w większości krajów
zachodnich. W owym czasie wielu fascynowało się i żywo interesowało nazistowskimi rozwiązaniami problemów wewnętrznych, a także aktywnie
wspierało prowadzoną przez nich politykę. Dodajmy, że wciąż można znaleźć
osoby podzielające ten sposób myślenia. Żadna grupa społeczna, z intelektualistami na czele, nie była wolna od tego typu inklinacji. Być może radykałowie, ideologowie gotowi aktywnie walczyć o realizację swoich idei, stanowili
mniejszość. Tym gorzej jednak, gdyż nie doszliby do władzy bez wsparcia
większości. Wsparcia, które najczęściej realizowało się, przynajmniej w trakcie procesu zdobywania władzy, poprzez zwykłą bierność. Refleksja na temat
tego, dlaczego akurat we Włoszech i Niemczech faszyzm doszedł do władzy,
nie pozwala na zachowanie spokoju – trudno bowiem o znalezienie czynników determinujących ten proces, od których zarazem w pełni wolne byłyby
inne państwa. Między innymi z tych względów etyczny namysł nad faszyzmem ma charakter uniwersalny. Namysł ten rozwinąć można z wielu różnych perspektyw. W szczególności z perspektywy aksjologicznej, mającej
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na celu m.in. pogłębienie namysłu nad wartościami naruszonymi przez reżimy faszystowskie. W części tej podejmę jednak problem praktycznego aspektu etyki w klasycznym, Arystotelesowskim rozumieniu.
Filozof do nauk praktycznych zaliczał ten rodzaj namysłu, który odnosi
się do życia nakierowanego na szczęście, rozumianego zarówno jako stan zadowolenia z życia, jak i realizację potencjału właściwego człowiekowi. Głównymi przedmiotami namysłu nauk teoretycznych były: polityka i etyka. Ta
ostatnia była przy tym uwarunkowana pierwszą. Arystoteles sądził bowiem,
że warunkiem koniecznym, choć niewystarczającym, dobrego życia jest właśnie polityka1. Zarazem oba wymiary nauk praktycznych były z pewnym sensie kompatybilne – mamy tu do czynienia z pewną zgodnością pomiędzy wizją
szczęśliwego życia, postawami spełniającymi wymogi zachowań moralnych,
które z kolei przekładały się siłę i stabilność polis. Nowoczesność rozbija tę jedność. Szczęście nie musi prowadzić do zachowań moralnych, a normy moralne
nie muszą przekładać się na prawo stanowione. Innymi słowy, te trzy wymiary ludzkiego życia zaczęły być traktowane w sposób autonomiczny. Nie brakuje
przy tym koncepcji, które szukają związków pomiędzy nimi, próbując na nowo
powiązać problem szczęścia, moralności i polityki. Doświadczenie faszyzmu
wyraźnie pokazało koszt tego typu prób, ponieważ uznanie autonomiczności
tych dziedzin niezwykle utrudnia dokonanie normatywnej oceny takiego rodzaju zjawisk. W związku tym poniżej przedstawię dwie możliwości połączenia tych dziedzin. Pierwsza będzie wynikała z namysłu nad prawami człowieka.
Druga z namysłu nad etyką rozumianą jako praktyka siebie.

Etyka i polityka – w stronę praw człowieka
Wprowadzeniem do namysłu nad interesującą nas problematyką jest myśl Immanuela Kanta. W jego filozofii praktycznej normatywną podstawą ludzkiego sposobu działania w świecie jest prawo powszechne, które powinno być, zdaniem
królewieckiego filozofa, fundamentem moralności i prawa stanowionego. Zarazem jednak wyraźnie odróżnia on moralność od szczęścia2. Człowiek moralny
to człowiek dobrej woli, który w imię obowiązku moralnego potrafi zrezygnować

1

Wspólnota polityczna zabezpiecza, o ile trwa i w pewnych granicach, życia swoich mieszkańców, zarazem stwarza warunki dla aktywności obywatelskiej, która, wedle Arystotelesa,
rozwija właściwy potencjał człowieka. Zob. Arystoteles, Polityka, ks. VII, przeł. L. Piotrowicz,
Warszawa 2001.

2

Zob. Immanuel Kant, O porzekadle: To może być słuszne w teorii, ale nic nie jest warte w praktyce,
przeł. M. Żelazny, Toruń 1995.

138

139

Czy etyka chroni przed faszyzmem?

z realizacji własnego interesu. Z kolei szczęście ma charakter indywidualny i egoistyczny. Jakkolwiek wypełnianie obowiązku moralnego może dać poczucie satysfakcji, to jednak źródłowo nie można utożsamić go ze szczęściem.
Myśl Kanta jest prekursorska względem liberalizmu, jednej z dominujących współczesnych ideologii, który podejmuje problem charakteru polityki,
zajmując przy tym dość wyraźne stanowisko normatywne i uznając, że podstawową wartością jest ochrona swobód indywidualnych przed ingerencją ze
strony instytucji politycznych, jak i wpływów społecznych3. Refleksja Johna
Rawlsa, jednego z najbardziej znanych współczesnych przedstawicieli liberalizmu, wprost nawiązuje do teorii Kanta. Jednocześnie jego myśl wyrasta
także z refleksji nad powstaniem reżimów faszystowskich w Europie i zbrodni przez nich dokonanych. W Liberalizmie politycznym autor ten przedstawia
model państwa, który z jednej strony chroni przestrzeń prywatną obywateli, a w szczególności swobody indywidualne skutkujące występującym w państwie głębokim pluralizmem światopoglądowym. Z drugiej strony jednak
bazuje na wydzieleniu sfery publicznej, w obrębie której podejmowane są decyzje o charakterze ściśle politycznym4 . Rawls, podobnie jak wielu innych
myślicieli jego czasów5, zakładał, że jednym z największych zagrożeń dla
człowieka jest zanegowanie jego indywidualnych praw oraz irracjonalizm.
Z tego też względu postanowił, podobnie jak Kant, oprzeć swoją koncepcję na założeniu rozumności, z której wynikać miała powinność poszanowania praw wolnościowych człowieka, charakterystycznych dla liberalizmu.
Rozumność Rawls pojmuje, i to kolejny trop Kantowski, poprzez ideę wzajemności. Zakłada ona równość każdego człowieka oraz jego roszczenie do
wolności. Przy tych założeniach rozumność poszukuje takiego systemu zakazów i nakazów, które nakierowane by były na „uzgodnienie” roszczeń każdego z podmiotów w taki sposób, aby każdy mógł dysponować maksymalną
wolnością możliwą do pogodzenia z wolnością każdego innego6. Oznacza

3

Zob. John Stuart Mill, O wolności, przeł. A. Kurlandzka, Warszawa 1999.

4

Zob. John Rawls, Liberalizm polityczny, przeł. A. Romaniuk, Warszawa 2012.

5

Zob. Isaiah Berlin, Dwie koncepcje wolności, [w:] Dwie koncepcje wolności i inne eseje, przeł.
H. Bartoszewicz, Warszawa 1991.

6

Taki jest sens imperatywu kategorycznego Kanta. Postulat, zgodnie z którym człowiek powinien działać zgodnie z maksymą, która miałaby obowiązywać jako powszechne prawo przyrody, niejako wymusza na człowieku przyjęcie perspektywy zewnętrznego prawodawcy, zobligowanego do ustanowienia reguł dla wszystkich w warunkach ich równości i przy założeniu
roszczeń do wolności. Imperatyw bowiem nie zakłada możliwości zajęcia pozycji stronniczej
wynikającej np. z pozycji społecznej. Przeciwnie, należy rozważyć np. czy kradzież jest niemoralna przy założeniu równości i wolności wszystkich. Imperatyw kategoryczny blokuje,
a w każdym razie utrudnia, myślenia o moralności w kategoriach wyjątków.
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to myślenie o prawie w kategoriach wzajemności, a konkretnie wzajemnego uznania7. Właśnie to pozwala Rawlsowi na oddzielenie sfery prywatnych
przekonań etycznych od sfery publicznej. Ta druga bowiem dotyczy wprost
kwestii praw wynikających z idei wzajemności. Na tym poziomie obywatele
powinni rozważać zakazy i nakazy, które pozwolą zachować równość i wolność członkom społeczeństwa oraz rozważać będą kluczowe zagadnienia
ważne dla wszystkich. Regulacje te jednak co do zasady nie powinny obejmować wyborów dotyczących preferowanego stylu życia, o ile nie narusza to wolności innych.
Teoria Rawlsa bezpośrednio odpowiada na pytanie o to, jak zachować stabilność społeczną w obliczu głębokiego pluralizmu występującego
w społeczeństwach liberalnych. Tym samym występuje jednak w obronie
tychże, uznając zasadność ich normatywnych założeń, które, dodajmy, zostały przemyślane i niejako ustanowione na nowo po II wojnie światowej,
w postaci praw człowieka. Szok społeczeństw po tym, jak do szerokiej opinii publicznej dotarły wiadomości o ogromie zbrodni dokonanych przez
nazistowskie Niemcy, przyczynił się m.in. do uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Dokument ten stanowi deklarację wspólnie podzielanych wartości moralnych i jako taki nie ma mocy wiążącej poszczególne państwa. Niemniej
treść praw człowieka, a także sama idea, została, przynajmniej do pewnego
stopnia, włączona do porządków prawnych niektórych państw, a w szczególności państw zachodnich. Z całą pewnością także stały się podstawą
kształtującej się samoświadomości Zachodu, zgodnie z którą ta część świata (w przeciwieństwie do reszty bądź jej większości) oparta jest na uznaniu
praw człowieka, a zaangażowanie międzynarodowe, np. USA, wynika z dążenia ochrony praw człowieka lub chęci ich promowania w świecie. Niezależnie od tego, że idea ta przyjmuje niekiedy formę zbliżoną do uzasadnień
praktyk kolonialnych, które również wynikać miały z pragnienia szerzenia
cywilizacji wśród ludów „barbarzyńskich”, należy przyznać, że idea ta stanowi novum w historii. Jej podstawą jest wszak uznanie wszystkich ludzi
za bezwzględnie równych, którym przysługiwać powinny pewne niezbywalne prawa chroniące ich życie, wolność, niezależność i inne8 . Wydaje się
również, że państwa, które oparły swój porządek prawny o prawa człowieka, pomimo wszystkich zastrzeżeń, które można wysunąć pod ich adresem,

7

Co prawda kategorię uznania należy wiązać z koncepcją Hegla i ani Kant, ani Rawls wprost się
na nią nie powołują, niemniej teorie obu myślicieli zakładają taki sposób rozumienia równości
i wolności, który zakłada wzajemne uznanie.

8

Zob. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/
pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf, [dostęp 12.11.2019].
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stworzyły mechanizmy, dzięki którym członkowie tych społeczeństw mogą
cieszyć się bezprecedensową w historii ludzkości swobodą.
Prawa człowieka mają charakter etyczny zarazem jednak, proklamowane w ramach pewnego rodzaju dokumentów, stają się normatywną podstawą
porządków politycznych. Tak się stało w ramach amerykańskiej Deklaracji
Niepodległości czy francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Gest
ten niejako odtworzono w 1948 roku, ale w odniesieniu do całego świata poprzez uczynienie z Powszechnej Deklaracji moralnej podstawy tworzącego
się wówczas nowego ładu międzynarodowego9. Pewną teoretyczną realizację
tego zabiegu odnajdujemy w teorii liberalizmu politycznego Johna Rawlsa.
Do pomysłu oparcia polityki na prawach człowieka zgłaszano rozmaite zastrzeżenia, m.in. kwestionując zasadność twierdzenia, że mogą one
przyczyniać się do ochrony ludzi, w tym mniejszości, przed dyskryminacją i aktami przemocy uwarunkowanymi np. rasizmem. Jedną z najbardziej
inspirujących krytyk praw człowieka sformułowała Hannah Arendt. W jej
przekonaniu prawa człowieka są ściśle związane, czy też wynikają z praktyk i mechanizmów, które doprowadziły do zbrodni II wojny światowej. Jej
krytykę streścić można w kilku punktach10. Przede wszystkim problemem
jest to, że sięgają one do człowieka jako takiego, a więc istoty ludzkiej rozumianej jako poza- czy też przed-polityczna. Wedle Arendt nie ma człowieka
jako takiego, ponieważ ludzie są zawsze częścią pewnych zbiorowości. Zarazem ideologie rasistowskie czy antysemickie opierały się na zabiegu poniekąd podobnym do tego, który odnajdujemy w prawach człowieka, tzn. sięgały
do opisu człowieka w kategoriach poza-politycznych, np. poprzez „naukowe” uzasadnienia jego podrzędności11, co miało konsekwencje o charakterze
politycznym. Reżim nazistowski pozbawił część społeczeństwa praw obywatelskich, ponieważ byli Żydami. Z kolei prawa człowieka stanowią, że należy wszystkim przyznać podstawowe prawa, pomimo tego, że np. są Żydami.
W obu jednak przypadkach, choć pierwszy opiera się na wykluczeniu, a drugi na włączeniu, mamy do czynienia z powiązaniem przyznania praw z opisem sięgającym do kategorii przed-politycznych. Dlaczego jest to groźne?

9

Zob. Wiktor Osiatyński, Prawa człowieka i ich granice, rozdz. IV, przeł. S. Kowalski, Kraków
2011.

10 Zasadniczo krytyka ta zawarta jest w pracy Arendt Korzenie totalitaryzmu (rozdz. IX: Zmierzch

państwa narodowego i koniec praw człowieka), przeł. M. Szawiel i D. Grinberg, Warszawa 1993.
Jednak nie jest ona poprowadzona w sposób klarowny i w celu bardziej precyzyjnej jej rekonstrukcji będę sięgała również do późniejszych prac Arendt, w których rozwinęła ona swoje rozumienie polityki, przede wszystkim do Kondycji ludzkiej.

11 Zob. Jean-Louis Vullierme, Lustro Zachodu. Nazizm i cywilizacja zachodnia, cz. I, przeł. M. Żurow-

ska, Warszawa 2016.
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Ponieważ, jak pokazuje Arendt i trudno się z nią nie zgodzić, ludzie tworzą
wspólnoty polityczne, w ramach których, będąc członkami jednej, pozostajemy wyłączeni z przynależności do innych. Wcześniej, tzn. do około drugiej
połowy XIX wieku, przynależność do wspólnoty politycznej miała charakter „faktyczny” wynikający z zastanej sytuacji, wspartej historią i tradycją.
Zapośredniczenie bycia częścią wspólnoty politycznej przez opis sięgający np. do pochodzenia, w połączeniu z tym, że każda wspólnota oparta jest
na włączeniu i wyłączeniu, oznacza, że owo włączenie i wyłączenie staje się
zależne od przed-politycznego opisu. Zatem nieco przewrotnie, w momencie, w którym mówimy, że każdy dorosły członek społeczeństwa powinien
mieć przyznane prawa polityczne, niezależnie od np. orientacji seksualnej,
to niniejszym dopuszczamy możliwość nieprzyznania mu praw politycznych w oparciu o kryteria oparte o orientację seksualną. Jest to możliwe, ponieważ prawa człowieka nie tylko nie zmieniły podstawowego uprawnienia
państwa w zakresie określania granicy pomiędzy obywatelami a nie-obywatelami, ale zostały wprost w ten porządek wpisane przez włączenie w nowy
ład międzynarodowy stworzony wokół Organizacji Narodów Zjednoczonych,
a oparty o uznanie suwerenności państw12. Tym samym prawa te związane są
z brzemienną w skutkach aporią. Z jednej strony wprost stwierdzają, że każdej istocie ludzkiej przysługują pewne niezbywalne prawa, łącznie z prawem
do zmiany miejsca zamieszkania i bycia włączanym do porządku prawnego
poszczególnych państw. Z drugiej zaś stanowią, że prawa te realizowane są
w ramach i poprzez państwa, którym przysługuje suwerenne prawo do określania tego, kto może przebywać na ich terytorium i komu należą się takie czy
inne prawa. Zarazem proces włączania do porządku prawnego siłą rzeczy będzie sięgał do kategorii przed-politycznych, np. odwołujących się do pochodzenia. W efekcie ludzie uznani za obywateli są objęci prawami, natomiast
pozostali będą ich pozbawieni, nawet jeżeli będą przebywali na terytorium
danego kraju i albo będą przetrzymywani w obozach dla uchodźców, albo
będą żyli w obrębie społeczeństwa, jednak bez przyznanego prawa do stałego
pobytu, stale narażeni na deportację.
Polityka według Arendt powinna bazować na ścisłym oddzieleniu sfery
prywatnej i publicznej w taki sposób, aby ta druga nie była w żaden sposób
uwarunkowana klasą czynników, na które człowiek nie ma żadnego wpływu, np. kolorem skóry, pochodzeniem, płcią itd. Rzecz jasna, można zarzucić Arendt naiwną nostalgię. W istocie bowiem trudno podać jakikolwiek
przykład organizacji politycznej, która nie odwoływałaby się do pochodzenia w ramach przyznawania uprawnień politycznych. W starożytnej Grecji,

12 Zob. Magdalena Gawin, Barbara Markiewicz, Agnieszka Nogal, Rafał Wonicki, Prawa człowieka

i obywatela w zglobalizowanym świecie, rozdz. 1, Warszawa 2016.
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do której myślicielka z upodobaniem się odwołuje, jedynie mężczyźni będący synami obywateli dysponowali prawami politycznymi. Chyba jedynie
konfucjanizm wypracował mechanizmy wiążące awans społeczny z kompetencjami, a nie pochodzeniem. Jednak nawet w Chinach doby konfucjanizmu praktyka ta nie podważała stanowego charakteru społeczeństwa. Jedyna
różnica polega na tym, że prawa człowieka wprost odwołują się do samego
faktu bycia istotą ludzką. Zjawisko to, nawet zgadzając się z analizami Arendt,
ma charakter ambiwalentny, ponieważ prawa człowieka realnie przyczyniły
się do emancypacji całych grup społecznych, z kobietami na czele.
Nowoczesne państwa nie są bynajmniej wolne od zagrożeń. Współczesne
kryzysy uchodźcze tylko potwierdzają diagnozy tej myślicielki. Wydaje się
jednak, że sytuacja nie jest aż tak jednoznacznie negatywna, ponieważ prawa
człowieka stwarzają możliwość wpisania w porządek polityczny tych, którzy
dotychczas przez całą znaną nam historię cywilizacji byli z niego wykluczeni.
Prawa człowieka ponadto z pewnością stanowią jedną z najbardziej nośnych
idei etycznych o ogromnym potencjale emancypacyjnym. Pewną, niewolną od zastrzeżeń, próbę skonstruowania modelu tego, jak nowoczesne państwo mogłoby realizować ów etyczny postulat, odnajdujemy w pracach Johna
Rawlsa. Co charakterystyczne, poniekąd można go odnieść do przekonania
Arendt, że polityka powinna bazować na ścisłym oddzieleniu sfery prywatnej
i publicznej, jednak przy założeniu normatywnej ważności praw człowieka.

Etyka jako praktyka siebie
Refleksja ta sięga do źródeł, czyli koncepcji etyki eudajmonistycznej traktującej etykę jako namysł nad szczęściem, jednak odniesiona jest do czasów
współczesnych oraz wyzwań stawianych nam przez nowoczesne społeczeństwa. Żyjemy w państwach opartych o dość złożony system prawny, który,
odwołując się do praw człowieka, tym samym gwarantuje nam swobody indywidualne, zarazem nie przedstawiając wyraźnych powinności etycznych
względem innych, poza koniecznością przestrzegania prawa. Co więcej, swoisty reżim praw człowieka oznacza konieczność poddania się, z jednej strony,
licznym regulacjom ze strony instytucji publicznych, z drugiej zaś przestrzeń
prywatna przeniknięta jest licznymi mechanizmami o charakterze m.in.
ekonomicznym, które na pewnym poziomie tworzą różnice, ale też ujednolicają, np. poprzez środki masowego przekazu13 i zjawisko ostatnich lat

13 Zob. Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Przemysł kulturalny, [w:] Dialektyka oświecenia,

przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 1994.
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– media społecznościowe. Jakkolwiek życie w dobie okresu międzywojennego
było znacząco odmienne, to jednak pewne procesy, których jesteśmy świadkami obecnie miały swój początek już wtedy.
W tym miejscu przywołam analizy wspomnianej wcześniej Hannah
Arendt14 oraz Michela Foucaulta. Oboje, choć w odmienny sposób, podejmują problem tego, jak ważna jest zdolność kształtowania samego siebie.
Autorka Kondycji ludzkiej podjęła temat postaw etycznych wobec działań
podejmowanych przez nazistowskie Niemcy, uczestnicząc jako reporterka
w procesie Adolfa Eichmanna w Izraelu w latach 1961 – 1962. Eichmann był
zbrodniarzem wojennym, odpowiedzialnym za organizację transportu Żydów, najpierw poza granice Niemiec, potem z Europy do obozów koncentracyjnych. Efektem namysłu Arendt nad tym procesem była w owym czasie
kontrowersyjna książka Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła. Refleksje tam zawarte następnie pogłębiła i uzupełniła w pracy Myślenie. Punktem
wyjścia jest teza, że zło polegające na uczestniczeniu lub zezwalaniu na zbrodnicze działania może wynikać z bezmyślności, niekoniecznie ze złośliwości
czy nienawiści. Banalną bezmyślność rozumie ona jako niezdolność do wykonania pracy nad sobą polegającej na uspójnieniu samego siebie. W opinii
Arendt Eichmann był miernym człowiekiem – ani inteligentnym, ani szczególnie urefleksyjnionym. Samo to nie jest, czy też nie musi być, zarzutem.
W tym przypadku jednak, tzn. wobec sposobu funkcjonowania reżimu totalitarnego, miało brzemienne skutki. Jak zauważyła Arendt, Eichmann w trakcie procesu wciąż popadał sam ze sobą w sprzeczność. Np. mówił, że nie miał
negatywnego stosunku do Żydów, raczej przeciwnie, że na swój sposób przeżył świadomość decyzji o ostatecznym rozwiązaniu; nie przeszkadzało mu to
jednak w uczestniczeniu w tym procesie. Co więcej, starał się on wykonywać
swoje obowiązki najlepiej jak potrafił, tzn. uczciwie i praworządnie, uważał
bowiem, że wola Hitlera jest prawodawcza i on jako obywatel ma obowiązek
się jej podporządkować. Sprzeczność zatem nie polegała na tym, że po prostu wygłaszał sprzeczne opinie. Sięgała dużo głębiej – Eichmann miał przekonania, nawet jeżeli nie były one szczególnie urefleksyjnione, jednocześnie
godził się być narzędziem w czyichś rękach, nie dając sobie prawa do kwestionowania poleceń, a wręcz odnajdując upodobanie w tym fakcie. Dla niej
oznaczało to, że ma do czynienia z człowiekiem w pewien sposób nieuformowanym, tzn. takim, który nie ma skonstruowanej spójnej tożsamości,
w ramach której wiedziałby kim jest, za jakimi wartościami ostatecznie się
opowiada i byłby zdolny do tego, aby konsekwentnie działać zgodnie z nimi.

14 Arendt co prawda nie powołuje się wprost na tradycję etyki jako praktyki siebie, niemniej zin-

terpretuję jej myśl w sposób, który umożliwi uzgodnienie jej myśli z tą tradycją.
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Klaus Theweleit zarzucił Arendt naiwność, błąd interpretacyjny15. Uznał
bowiem, że Eichmann odczuwał perwersyjną przyjemność we współorganizowaniu Zagłady. Tym samym nie był niejako skonfliktowany wewnętrznie.
Twierdzenie to uzasadnia właśnie konsekwencją i ogromnym zaangażowaniem Eichmanna w zadanie mu wyznaczone. W przekonaniu Theweleita
reprezentował on typ osobowości faszystowskiej, która przejawia się m.in.
pragnieniem niszczenia – czy to przez bezpośrednie działania związane
z zabijaniem, czy to przez tworzenie mechanizmów przynoszących śmierć
i cierpienie.
Nie kwestionuję przedstawionej przez autora Męskich fantazji diagnozy Eichmanna, sądzę jednak, że błędnie zinterpretował on myśl Arendt. Są
dwie główne różnice pomiędzy ich stanowiskami. Pierwsza dotyczy metody
oraz zastosowanych narzędzi badawczych. O ile Theweleit korzysta z narzędzi z zakresu psychoanalizy oraz jej krytyki społecznej, Arendt konsekwentnie odwołuje się do metodologii filozoficznej. Siłą rzeczy, nie dysponuje ona
narzędziami do tego, aby choćby próbować dokonać psychoanalitycznej interpretacji postaci Eichmanna. Mimo to dochodzi do wniosku w gruncie rzeczy zgodnego z rysem osobowości faszystowskiej scharakteryzowanym przez
Theweleita. Zauważa ona mianowicie, że Eichmann nie ma poprawnie uformowanej osobowości. Z jednej strony nie wygląda na człowieka cierpiącego
na jakąś chorobę psychiczną. Przeciwnie, jest normalny w tym znaczeniu,
że jest zdolny do funkcjonowania w społeczeństwie. Z drugiej jednak strony
wygląda na to, że nie ma wykształconych mechanizmów tworzących osobowość, na gruncie których człowiek może podejmować świadome, wyważone decyzje. Eichmann bardziej reagował na pobudzenia z zewnątrz i w tym
sensie nie był zdolny do krytycznego myślenia i wydawania samodzielnych
sądów. Na gruncie badań nad osobowością faszystowską pojawia się podobna diagnoza, przy czym owo pęknięcie, czy też nieuformowanie, skutkuje
silnie destrukcyjnymi pragnieniami, które jak najbardziej mogą korespondować z metodycznym działaniem w celu ich realizacji. Innymi słowy, ewentualny błąd Arendt polegał na tym, że nie doceniła wymiaru afektywnego
u Eichmanna.
Druga różnica dotyczy celów, jakie przyświecają Arendt i Theweleitowi. Ten ostatni dokonuje diagnozy, pragnie wyjaśnić i zinterpretować zachowania zbrodniarzy. Arendt, z kolei, analizuje problem w gruncie rzeczy
etyczny. Eichmann jest pretekstem, dzięki któremu może ona pokazać kompetencje i mechanizmy występujące w umyśle ludzkim sprawiające, że człowiek będzie niejako odporny na zło. Zatem, o ile część myślicieli, do których

15 Zob. Klaus Theweleit, Śmiech morderców. Breivik i inni, przeł. P. Stronciwilk, Warszawa 2016.
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zalicza się Theweleit, podjęło pytanie, co sprawiło, że ludzie uczynili takie
zło?, o tyle Arendt stawia pytanie, co sprawiło, że byli tacy, którzy mu się konsekwentnie opierali?
Odpowiedzi na to pytanie szuka Arendt w życiu umysłu, który analizuje
przez pryzmat woli, myślenia i władzy sądzenia16. Nie miejsce tu na szczegółową rekonstrukcję jej myśli. Warto jednak wskazać główne cechy jej koncepcji. Przede wszystkim interesuje ją intelektualny wymiar człowieczeństwa.
W związku z tym pomija ona życie emocjonalne człowieka. W ramach tego
podejścia wskazuje na trzy obszary aktywności człowieka. Myślenie w jej ujęciu związane jest m.in. z krytycznym namysłem. Paradygmatycznym przykładem myśliciela jest dla niej Sokrates. Cechą tzw. sokratejskich dialogów
Platona jest to, że są one aporetyczne, tzn. opierają się na analizie pojęć ogólnych, w trakcie której sproblematyzowane zostają możliwości rozumienia danego pojęcia, z których każde poddane jest krytyce, a całość nie kończy się
konkluzją, a więc definicją danego pojęcia. Myślenie w tym sensie ma zdolność odbierania nam pewności w zakresie rozumienia słów, których używamy. Zarazem towarzyszy temu pragnienie spójności wewnętrznej, która pcha
nas ku podejmowaniu nieustających prób tworzenia nowych, bardziej adekwatnych znaczeń, które zarazem będą zgodne z pozostałymi. Chroni nas
to podwójnie – przed fanatyzmem z jednej strony oraz przed nihilizmem,
z drugiej. Jednocześnie proces ten przekształca nas samych – stajemy się
ludźmi pragnącymi spójności nie tylko w odniesieniu do znaczeń, ale także
w relacji pomiędzy znaczeniami (wartościami) a działaniami, które podejmujemy w życiu. Wola, z kolei, oznacza moment, w którym uświadamiamy sobie
wyraźnie, że jesteśmy zdolni do rozpoczęcia sekwencji zdarzeń, nowego początku w ciągu przyczynowo-skutkowym. Wszystkie istoty żywe przez swoją
aktywność w świecie ów świat przekształcają. Nie wszystkie jednak mają tego
świadomość. Mało tego, wedle Arendt, człowiek długo nie mógł wyraźnie
nazwać tego faktu. Stąd wola była w historii ludzkości odkryciem. Władza
sądzenia – ostatni element życia umysłu – odnosi się do zdolności zastosowania ogólnych reguł czy wartości do konkretnego przypadku. Zdolność ta
wymaga nie tylko znajomości owych reguł czy wartości, ale także wyobraźni.
W przekonaniu Arendt kompetencje te nie tylko optymalizują zdolność do
działania w świecie, ale czynią owe działania etycznymi. Jest to dość mocna teza, gdyż myślicielka ta powinna w związku z tym być w stanie uzasadnić przekonanie, że w procesy intelektualne wpisana jest konieczność
uwzględniania innych jednostek, nie na zasadzie wrogości, ale, przeciwnie,

16 Zob. Hannah Arendt, Życie umysłu, przeł. H. Buczyńska-Garewicz, R. Piłat, B. Baran, Warsza-

wa 2016.
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współpracy, równości i uznania. Refleksja ta obecna jest u niej w szczególności w analizach dotyczących myślenia i władzy sądzenia. Myślenie krytyczne i nakierowanie na spójność oznacza, że w proces ten wpisany jest dialog,
który z kolei bazuje na równości polegającej na tym, że musimy uwzględniać
różne racje, każdą z nich traktując jako potencjalny nośnik prawdy. Myślenie
zatem opiera się na wielości, której nie próbujemy unicestwić, ale przeciwnie, staramy się uwzględnić i dzięki niej się rozwinąć. Spójność odniesiona
do relacji międzyludzkich będzie wyglądała analogicznie – szacunek dla różnych racji prowadzi do szacunku do różnych opinii. Władza sądzenia również uwzględniać musi innych za sprawą wyobraźni, dzięki której możemy
wyobrazić sobie odmienne punkty widzenia, różne strategie działania itd.
Bez tego nasz osąd sytuacji będzie niepełny. Innymi słowy, człowiek jest istotą działającą w świecie wraz z innymi i procesy intelektualnie temu odpowiadają. Zatem odpowiednie użytkowanie rozumu z kolei, siłą rzeczy, musi
uwzględniać innych.
Odpowiadając na pytanie o zło rozumiane jako bezmyślność w otaczającym
ją świecie, Arendt wskazała problem związany z nowoczesną formą państwa
opartego o zasadę reprezentacji i wsparte rozbudowanym aparatem biurokratycznym. W ramach tego porządku politycznego obywatelom gwarantowane
są pewne prawa wolnościowe, które przede wszystkim chronią sferę prywatną.
Natomiast prawa polityczne są ograniczone w zasadzie do wyboru reprezentantów. W tym wypadku ceną za ochronę swobód indywidualnych jest konieczność
podporządkowania się rozbudowanej jurysprudencji i aparatowi biurokratycznemu17. W efekcie, jak argumentuje Arendt, obywatele przyzwyczajani są do
biernego podporządkowania prawu oraz decyzjom polityków i urzędników.
Cnota praworządności, a więc posłuszeństwa, zyskuje na znaczeniu kosztem
krytycznego namysłu nad decyzjami i regulacjami życia publicznego. Kant odróżniał dwa sposoby użytkowania rozumu w odniesieniu do życia zbiorowego
– tj. czynienie prywatnego i publicznego użytku z rozumu18. Ten pierwszy odnosi się do aktywności zawodowych, w ramach których winniśmy respektować
prawo. Z kolei drugi odnosi się do aktywności obywatelskiej, w ramach której
angażujemy się do kształtowania opinii publicznej oraz wywierania wpływu
na rządzących w celu udoskonalenia praw. Warunkiem koniecznym jest tutaj
świadomość współodpowiedzialności za wspólnotę polityczną oraz zdolność
do krytycznego myślenia. W przekonaniu Arendt właśnie ten typ aktywności
intelektualnej uległ zapoznaniu. Duża część obywateli uważa, że przekonania

17 Zob. Max Weber, Polityka jako zawód i powołanie, przeł. A. Kopacki, P. Dybel, Warszawa 1998.
18 Zob. Immanuel Kant, Co to jest Oświecenie?, [w:] Tadeusz Kroński, Kant, z serii Myśli i ludzie,

Warszawa 1966.
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polityczne przynależą do sfery prywatnej, podczas gdy aktywności w sferze
społecznej i publicznej powinny charakteryzować się podporządkowaniem
prawu. Oznacza to, że pomimo leżącej u podstaw porządku politycznego nowoczesnych państw idei suwerenności ludu, obywatele nie tylko czują się niczym
trybiki w maszynie, ale jeszcze traktują to jako swoją powinność, z której niejednokrotnie są dumni19. Dokładnie to dostrzegła w Eichmannie – satysfakcję
z tego, że niezależnie od swoich prywatnych przekonań, podporządkował się
prawu, czyli w tym wypadku woli Hitlera.
Mamy tu zatem do czynienia z inną odsłoną relacji pomiędzy etyką a polityką, w ramach której swoista bezsilność etyki polega, z jednej strony, na jej
sprywatyzowaniu, z drugiej zaś – na jej zdominowaniu przez charakter nowoczesnego porządku politycznego. Michel Foucault w swoich pracach przedstawił opis do pewnego stopnia zgodny z Arendtowskim. W jego przekonaniu
współczesne państwa mają charakter biopolityczny, co oznacza, że zarządzają one społeczeństwem m.in. poprzez kształtowanie podmiotowości. Proces
ten Foucault określa mianem ujarzmiania i odnosi się do praktyk, w ramach
których poprzez instytucje publiczne, np. szkołę, dyscyplinowane są ciała
oraz kształtowany sposób myślenia obywateli20. Być może nie byłoby w tym
nic groźnego, wszak człowiek zasadniczo jest istotą tworzoną w dużej mierze
przez otoczenie (podobnie z resztą jak zwierzęta), gdyby nie to, że współczesne państwo opiera się przede wszystkim na reprodukowaniu mechanizmów
władzy zgodnie z logiką zwiększania ich efektywności. Czemu służy władza?
Samej władzy. Oznacza to, że ogólne idee, np. sprawiedliwości społecznej, nie
mają znaczenia dla państwa biopolitycznego, nawet jeżeli poszczególni politycy się na nią powołują. Liczy się bowiem to, żeby społeczeństwo było sprawnie
zorganizowane, dostosowane do rynku pracy, stabilne i zdrowe. Aby to osiągnąć, poza technikami służącymi normalizacji społeczeństwa21, władza dokonuje licznych społecznych podziałów (zgodnie z logiką dziel i rządź) na chorych
i zdrowych, praworządnych i przestępców, obywateli i osoby przebywające „nielegalnie”22 na terytorium danego państwa itd.

19 Zob. Hannah Arendt, O przemocy, przeł. A. Łagodzka, W. Madej, Warszawa 1998.
20 Zob. Michel Foucault, Nadzorować i karać: narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa

1993.

21 Normalizacja rodzi się z relacji wiedza-władza. Władza nad jednostkami pozwala na stworze-

nie systemu gromadzenia, klasyfikowania i analizowania danych o przypadkach. To z kolei wytwarza wiedzę, np. pedagogiczną, która zarazem określa normy i ich przekroczenia.

22 Można rozważyć, czy termin „nielegalny imigrant” jest słuszne. Oznacza bowiem, że moż-

na uznać kogokolwiek na osobę nielegalną, a więc pozbawioną praw. Problem ten odsyła do
wcześniejszych analiz dotyczących praw człowieka.
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Z perspektywy myśli Foucault normy moralne są wynikiem biopolitycznego zarządzania populacją. W związku z tym problemem nie jest to, że etyka
została sprywatyzowana, ale że sama prywatność została podporządkowana
mechanizmom biopolitycznym. Do koncepcji Foucault można, rzecz jasna,
zgłosić pewne zastrzeżenia, niemniej jeżeli przyjmiemy hipotezę, że myśliciel ten ma rację, postawić można pytanie, czy w tych warunkach namysł nad
etyką i praktykowanie etycznego życia, dzięki któremu moglibyśmy zyskać
pewną niezależność od otaczającego nas systemu norm i reguł, jest możliwe? Odpowiedź Foucaulta jest wbrew pozorom twierdząca. W końcowej fazie swojej twórczości zainteresował się on etyką starożytnych, czego efektem
była seria wykładów opublikowanych pod tytułem Hermeneutyka podmiotu.
W wykładach tych Foucault zwraca uwagę na zagadnienie duchowości, które związane jest z praktykami wytwarzającymi podmiotowość przez sam
podmiot, dzięki czemu osiąga on stan wolności, a więc pewnej niezależności
od świata zewnętrznego. Praktyki siebie były rozwijane w starożytnej Grecji,
Rzymie oraz w chrześcijańskiej Europie doby średniowiecza. Nie miejsce tu
na rekonstrukcję tychże, posłużę się w związku z tym przykładem, przywołanym przez Foucaulta dotyczącym praktyk stoickich. Seneka wyróżnia stan
swoistej choroby umysłu, która w punkcie wyjścia dotyczy wszystkich ludzi.
Jak rekonstruuje Foucault:
Rzecz w tym, że jednostka nawet w momencie swych narodzin, nawet w łonie matki, jak powiada Seneka, nie pozostaje z naturą w relacji określonej przez racjonalną wolę, która stanowi znamię właściwego moralnie działania i prawego podmiotu.
Stąd tym, do czego powinna zmierzać jednostka, jest nie tyle wiedza zastępująca
niewiedzę, ile status podmiotu, którego nigdy, w żadnym momencie swej egzystencji nie miała. Powinna zastąpić nie-podmiot statusem podmiotu, zdefiniowanym
przez pełnię stosunku Siebie do Siebie23.

Jest to stan stultitia, który należy rozumieć jako stan rozproszenia oraz
podlegania wpływom ze strony otoczenia. Stultus jest człowiekiem, który targany jest pobudzeniami, oczekiwaniami ze strony innych, jest rozproszony
w czasie, tzn. czas niejako przecieka mu przez palce. Celem praktyk stoickich
było wydobycie się z tego stanu poprzez wypracowanie w sobie uwagi, dzięki której człowiek będzie zdolny do tego, aby analizować i decydować o tym,
które spośród oczekiwań ze strony świata zewnętrznego spełni oraz kreować
własne życie zgodnie z podzielanymi wartościami. Elementem praktyk siebie
będzie wypracowanie zarówno uważności, jak i systemu wartości. Praca tego

23 Michel Foucault, Hermeneutyka podmiotu, przeł. M. Herer, Warszawa 2016, s. 135 – 136.

Magdalena Gawin

rodzaju nie jest przy tym prostym odkrywaniem siebie, ale raczej wytwarzaniem samego siebie.
Stosowane techniki były różnorodne. Poza pracą nad uspójnianiem samego siebie, medytacją, a więc rozważaniem rozmaitych problemów, polecano
regularne (najlepiej co dzień) pisanie pamiętnika lub listów do przyjaciela, które stanowiłyby zapis wydarzeń dnia wraz z ich oceną pod kątem tego,
jak przebiegała relacja z otoczeniem (czy człowiek biernie poddawał się wpływom zewnętrznym, czy też nie), czy realizowała ona założone wartości i zamierzenia itd. Prowadziło to do zdobycia kontroli nad swoim umysłem oraz
relacjami ze światem zewnętrznym. Towarzyszyły temu pewne założenia
dotyczące powinności względem innych. Stoicy zakładali, że rzeczywistość
przenika rozumność, która nakłada na ludzi obowiązek działania zgodnie z nią, co oznacza, że wszelkie aktywności związane ze współzależnością,
wymagają działania zgodnie z założonymi zasadami, realizującymi troskę
o każdy podmiot w nim uczestniczący. W praktyce dotyczy to odpowiedzialności za bezpośrednie otoczenie, państwo, a nawet cały świat, o ile wykryjemy obecność relacji pomiędzy nami a tymże. Z tego też wynikała ich postawa
kosmopolityczna. W efekcie stoicki sposób upodmiotowienia jednostki w założeniu nie tylko prowadzi do szczęścia indywidualnego, ale również skutkuje etyczną postawą w stosunku do innych.
Cele Foucaulta nie mają charakteru jedynie poznawczego. Zdaje on sobie
przy tym sprawę, że praktyki siebie były powiązane ściśle z formą życia charakterystyczną dla czasów przed nastaniem nowożytności. Stąd potraktować
można je jako inspirację do namysłu połączoną z możliwością inspiracji refleksją i praktykami troski o siebie. Ich celem będzie zatem wspomożenie
człowieka podlegającego wpływom biopolitycznego państwa w taki sposób,
aby był on w stanie niejako rozszczelnić regulujące go mechanizmy i zdobyć
przynajmniej częściową niezależność na poziomie umysłu, co przekładałoby
się również na podejmowane decyzje. W tym sensie myśl Foucaulta rozwija
do pewnego stopnia niektóre aspekty refleksji Arendt. Odpowiada na pytanie
o rolę etyki w nowoczesnych społeczeństwach, ujmując ów problem nie z perspektywy aksjologicznej, ale procesu upodmiotowienia, który może i powinien być dokonywany przez każdego człowieka. Nie unieważnia to krytyki
Theweleita o tyle, że zauważa on, iż osoby dokonujące zbrodni też są w pewien sposób upodmiotowione, wkładając dużo pracy w uczynienie się tym,
czym są. Odpowiedź, dlaczego praktyka siebie może wytworzyć faszystę, jest
złożona. Zarówno Arendt, jak i Foucault będą wskazywali na czynniki związane z narodzinami nowoczesnej podmiotowości, która zatraciła podstawowe przekonanie, że człowiek jest częścią świata, w szczególności wspólnoty,
do której przynależy. Faszyści czują się obco w świecie, który jawi im się jako
groźny, upodmiotowiają się zatem w sposób, który ma na celu uniezależnić
ich od tego świata, z jednej strony, z drugiej zaś pragną ów świat opanować,
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uregulować, zniszczyć w obecnym kształcie. Tymczasem klasyczna praktyka
siebie miała na celu ugruntowanie siebie, uniezależnienie od zewnętrznych
wpływów, czego efektem mogło być odrzucenie świata (np. w wykonaniu
cyników czy mistyków chrześcijańskich), częściej jednak powrót do niego
na zasadzie współdziałania z innymi, nigdy jednak zniszczenie świata i ludzi jako takich.
Namysł nad etyką w kontekście zagrożenia faszyzmem nie ogranicza się do
wąsko pojętej refleksji nad dobrem i złem lub naturą ludzką. Podnosi problem związku etyki z polityką, kształtowania własnego systemu wartości
oraz praktyk pomagających nam z wytrwać przy nim niezależnie od okoliczności. Wymaga także namysłu nad charakterem nowoczesnych społeczeństw, w szczególności norm i wzorców zachowań, które są nam wpajane.
Z tak rozumianego problemu nie wyłania się jednoznaczny obraz. Z jednej
strony, refleksja nad etyką pojętą jako troska i praktyka siebie daje narzędzia
do myślenia o systemie wartości i naturze ludzkiej w inny sposób, a mianowicie jako o stanach umysłu podlegających ustanowieniu. Z tej perspektywy nie ma stałej, niezmiennej natury ludzkiej; są raczej możliwości tkwiące
w człowieku, dotyczące jego sposobu upodmiotowienia. Z drugiej jednak
strony, ustanawiać się można na różne sposoby, które nie zawsze skutkują postawami prospołecznymi, a jak trzeba, nonkonformistycznymi. Wydaje się również, że otaczająca nas rzeczywistość społeczno-polityczna, bazująca
na zaakcentowaniu praw indywidualnych oraz, przynajmniej deklaratywnie,
ochronie sfery prywatnej, promuje postawę podporządkowania. Rzecz jasna mogą pojawić się inne reakcje, związane np. z Kantowskim czynieniem
publicznego użytku z rozumu, ale także buntem, odrzuceniem zastanego
porządku. Z tego punktu widzenia prawa człowieka mają charakter ambiwalentny. Nakierowane są na stabilizowanie zastanego stanu rzeczy w sposób,
który zarazem chroniłby ludzi przed zbrodniami i nadużyciami. Zarazem
jednak wpisane są w nowoczesny porządek społeczno-polityczny, ze wszystkimi obciążeniami i zagrożeniami z tego wynikającymi.
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Teza, że ksenofobia w Europie rodzi się na nowo, zdaje się zbyt optymistyczna. Takie twierdzenie niosłoby za sobą sugestię, że w pewnym momencie
nowoczesnej historii udało się zwalczyć ją do końca. Znamy rasizm, antysemityzm i inne formy nienawiści wobec obcych, wiemy jak powstrzymać
ekspansję tych zjawisk. Byłby to dobry powód, by sądzić, że przyczyny nawracających fal ksenofobii są zewnętrzne wobec europejskich społeczeństw. Niewolnictwo, kolonizacja, kryzys ekonomiczny, I wojna światowa, industrialny
kapitalizm, radio i Hitler. Co jednak, jeśli nienawiść wobec innych nigdy
na dobre nie opuściła Europy? Co, jeśli ta nienawiść nie znika, gdyż zasadza
się w samej ramie pojęciowej, w której myślimy o polityce?
Wielu z nas pamięta czasy, gdy dyskursy ksenofobiczne były lepiej widoczne, przykuwały uwagę i budziły oburzenie. Dziś przejawy rasizmu, nienawiści i lęku wobec obcych są coraz powszechniejsze, a ich dynamika
systematycznie wzrasta. Mimo to stają się przezroczyste, niemal niewidzialne. Mowa nienawiści, dyskryminacja i przemoc wobec osób odróżniających
się religią, kolorem skóry czy językiem to codzienność.
Gdy hasła rasistowskie i ksenofobiczne przestają wzburzać, wywoływać
sprzeciw czy gniew, gdy stapiają się z tłem tego, co się mówi, i tego, co jest
mówione, tylko krok dzieli nas od aktów przemocy. Zadawane krzywdy i cierpienie mogą stać się równie niewidzialne. Co gorsza, wiele wskazuje na to,
że krok ten jest już za nami.
Wraz z otwieraniem się granic rynków (być może należałoby już powiedzieć – rynku) na przepływ kapitału, osób i towarów, granice państw narodowych, przedstawiających się jako przestrzeń równości, obywatelskości
i uznania, są wzmacniane i starannie uszczelniane. Takie zamknięcie ma
dwa oblicza. Pierwsze dotyczy granic geopolitycznych. To uniemożliwienie przedostania się na terytorium danego kraju osobom definiowanym
przez pochodzenie i polityczny status. Chodzi zarówno o tych, dla których
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migracja jest szansą na lepszy byt, jak i osoby postawione nie przed wyborem
miejsca do życia, ale przed wyborem między życiem a śmiercią. Używam pojęcia “osoby” raczej w charakterze postulatu niż określenia faktycznego statusu tych ludzi. Bycie osobą implikuje formę upodmiotowienia, uznania we
wspólnocie, stanowienia czegoś więcej niż ciało. Z pojęciem osoby i podmiotu wiąże się też kategoria sprawczości (w tym sprawczości politycznej), dzięki której osoba staje się społecznie widoczna i znacząca. To wszystko znajduje
się poza zasięgiem uchodźców i migrantów. Struktury władzy definiują osobę, a prawa człowieka to prawa obywatela.
Blokada, z jaką mierzą się ci, którzy chcą przekroczyć linie graniczne to
nie tylko mur oddzielający dwa światy, to także zamknięcie i uwięzienie
w granicy.
Członkowie wspólnoty europejskiej nie postrzegają geopolitycznych granic
jako miejsc. Dla nas to umowna linia i przekraczamy ją niemal bezwiednie.
Nie zatrzymujemy się na granicy i nikt nas nie zatrzymuje. Niekiedy, tylko
by sprawdzić tożsamość i upewnić się, że nasze obywatelstwo wlicza nas do
uprawnionej elity.
Dla wielu spośród migrantów i uchodźców granica nie jest linią, ale specyficznym rodzajem przestrzeni. Można w nią wejść i tkwić na niej miesiącami,
latami. Bywa na niej bezpieczniej niż na zewnątrz, choć to tylko częściowe
bezpieczeństwo, okupione zbyciem wolności.
To trwanie pomiędzy życiem a śmiercią, pomiędzy podmiotem a przedmiotem. Nie-życie, nie-podmiotowość, permanentny stan tymczasowości
w oczekiwaniu. To obóz dla uchodźców, życie bez dowodu tożsamości i prawa
pobytu, to kolejka w kolejnym urzędzie. To praca bez umowy i gwarancji wypłaty wynagrodzenia.
Drugi sposób, w jaki przejawiają się granice, jest ściśle związany z pierwszym i, w pewnym sensie, stanowi jego warunek. Dotyczy on granic rozumianych nie jako linia, którą się przekracza, ale jako linia podziału. Te
wznoszone są w obrębie państw i oddzielają, hierarchizują, segregują bez
względu na członkostwo we wspólnocie państwowej i ustanowioną między
obywatelami formalną równość.
Oto marzenie ruchów faszystowskich – poprzez podział i wykluczenie
w stworzyć wspólnotę, która będzie spojona głębiej i silniej, niż czyni to prawo. W istocie, marzenie zupełnie zrozumiałe. We współczesnych liberalnych
demokracjach coraz mniej łączy obywateli. Wraz z ekspansją neoliberalizmu prawa socjalne się kurczą. W tradycyjnym modelu obywatelstwa to one
miały stanowić fundament poczucia jedności i tożsamości narodowej. Jednocześnie miejsce polityki redystrybucji zajmuje polityka tożsamości. Taki
program, w założeniu, był stworzony, by wyjść naprzeciw grupom dotychczas
marginalizowanym – osobom LGBTQ, mniejszościom narodowym i etnicznym, wspólnotom rdzennym etc. Wprowadzone zostały bardziej pojemne
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koncepcje obywatelstwa, włączające jednostki do wspólnoty politycznej przy
uznaniu ich przynależności do innych grup. Polityka tożsamości, afirmując różnicę, chroni różnorodne grupy przed podporządkowaniem odgórnie określonej kulturze narodowej. W ten sposób do wspólnoty dopuszczane
są coraz szersze grupy tożsamościowe, ale, co warto podkreślić, sama rama
teoretyczna, w której jedni są upodmiotowieni dzięki wykluczeniu innych,
nie zostaje wcale zakwestionowana. Kolejny problem, jaki rodzi ta koncepcja w praktyce to fakt, że uznawane wspólnoty kulturowo-etniczne wstępują
na miejsce dawnych wspólnot klasowych. Podkreślone zostaje znaczenie tożsamości, a miejsce w strukturze ekonomicznej spada na dalszy plan. Doprowadza to do sytuacji, w której mieszkańcy dzielą się na grupy, których nie
łączą wspólne interesy ani koncepcje dobra. Trudno wówczas o uzasadnienie
konieczności solidarności i szerszej współpracy.
W obliczu takiego rozbicia i zatomizowania współczesnych społeczeństw
faszyści szukają dziedzicznej, biologicznej substancji, która umożliwiłaby
wyizolowanie „narodu idealnego” spośród mieszkańców danego terytorium.
„Naród idealny” byłby czymś więcej niż kolejną grupą tożsamościową. Jego
szczególność uprawniałaby do hegemonii. Faszyści wierzą, że ich żądanie
„tożsamości narodowej” nie jest niemożliwe, że da się je spełnić poprzez dyskryminację, nierówności instytucjonalne i pogardę, ostatecznie prowadzącą
do prześladowań. Pielęgnując w sobie lęk wobec inności, dbając o nienawiść
wobec wszystkiego, co nie-tożsame-z-nami, hodują pragnienie eksterminacji,
snują fantazje ostatecznego rozwiązania.
Czy możliwe jest przejęcie fundamentalnego faszystowskiego pragnienia,
marzenia o wspólnocie i poczucia jedności z jej członkami? Czy możliwe jest
tworzenie Europy opartej na innym fundamencie niż wykluczenie, Europy,
której nie nawiedzałby faszystowski koszmar? Myślę, że tak, choć dotychczasowe próby nie napawają optymizmem.
Nawoływanie do projektowania nowej wizji Europy stanowi dziś już niemal rodzaj stylistycznej klamry kompozycyjnej, która zamyka i podsumowuje publikacje diagnozujące sytuację, w jakiej znalazły się zachodnie
społeczeństwa. Rzadko jednak pojawiają się konkretne propozycje takiego
projektu, a te, które powstały pozostają w sferze akademickich dyskusji, oddzielone dźwiękoszczelną ścianą od praxis.
To prawda, że potrzeba nam innej, nowej Europy. Być może jednak, i taką
hipotezę chciałabym rozwinąć, nowa wspólnota ma szansę wyłonić się nie
na gruncie z góry założonego projektu czy wizji, ale z oddolnej praktyki.
Choć instytucje i polityki państwa mają kluczowe znaczenie w kształtowaniu stosunków politycznych między mieszkańcami terytorium, nie pozostają poza zasięgiem obywateli. Przeciwnie, funkcjonują one tylko dzięki
czynnemu współudziałowi mieszkańców i są tworzone za ich poparciem.
W tym eseju chciałabym zarysować przestrzeń dla działań zbiorowych, które
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mogłyby – wpływając na zastane struktury lub wytwarzając nowe – zatrzymać
ekspansję ideologii rasistowskiej.
Taką praktykę mogłaby stanowić solidarność, lustrzane odbicie faszyzmu.
Siła zdolna do tworzenia wspólnoty niewspartej na fundamencie tożsamości,
ale spojonej siłą współpracy – działania razem. Pozwalająca na objęcie więzami osób spoza plemiennego kręgu swoich, nakierowana na znoszenie granic,
obdarzająca uznaniem wykluczonych. Dzięki solidarności jesteśmy w stanie
ująć podmioty jako otwarte i autonomiczne, bez zamykania ich w sztywnych
ramach określeń i definicji. Jako taka, oprócz stanowienia alternatywy wobec
tworzenia więzi opartych na wspólnie żywionej nienawiści, mogłaby również
być źródłem siły zdolnej do walki z faszyzmem.
Jaśniejsze ujęcie sposobu, w jaki solidarność może odpowiadać na faszyzm
i jego nieodłączny element, rasizm, umożliwi rozgraniczenie dwóch jej funkcji: tworzenia wspólnot i tożsamości alternatywnych wobec narodowo-etnicznych oraz potencjału do utworzenia szerokiego ruchu na rzecz walki
z rasizmem i ksenofobią.
Ruchy solidarnościowe istnieją, tworząc więzi między osobami zaangażowanymi w działania na rzecz wspólnego dobra. To oddolne organizacje
zajmujące się ochroną środowiska, pomocą ubogim i ofiarom przemocy,
obroną reguł demokratycznych, praw obywatelskich, jak również, często
dyskredytowane, ruchy w mediach społecznościowych. Takie organizacje,
otwarte na nowych członków, włączają tych, którzy chcą wspólnie działać,
bez względu na różnice. Tak tworzą się ponadnarodowe wspólnoty oferujące narzędzia do samoidentyfikacji w ich obrębie i budowania opartej o taką
przynależność tożsamości. Tak działa m.in. ruch feministyczny, ekologiczny czy alterglobalistyczny. Każda grupa, która organizuje się wokół sprawy,
a nie wykluczenia, stanowi pewną alternatywę wobec wspólnoty rasistowskiej. W obecnych warunkach może to się okazać niewystarczające. Dominujące instytucje państwowe i rynek promują wartości indywidualistyczne,
konkurencję i dążenie do osobistego zysku. Brak jest etycznej podstawy
do rozwoju podobnych ruchów. To błędne koło, w którym przekształcenie
sposobu organizacji społeczeństwa i jego instytucji wymaga cnót i praktyk, które mogą być reprodukowane przede wszystkim poprzez te instytucje i organizacje.
Innymi praktykami solidarnościowymi byłyby działania na rzecz aktywnej
walki z rasizmem i ksenofobią, instytucje, w które wpisane byłyby cele edukacji, współpracy i integracji, by w ten sposób przeciwdziałać lękowi przed innością i nienawiści wobec obcych.
Skonstruowanie i określenie takich praktyk wymaga jednak dokładniejszej diagnozy europejskiego rasizmu, który jest zjawiskiem heterogenicznym,
niesprowadzalnym do jednej prostej formuły. Aby ująć rasizm i ksenofobię
w sposób nieco jaśniejszy, chciałabym uwidocznić trzy elementy kluczowe
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dla ich powstania i utrzymywania się, by następnie przejść do omówienia
możliwych działań.
Po pierwsze, europejski rasizm i ksenofobia mają swoje źródła w historii
kolonialnej Starego Kontynentu, nawet jeśli podobne procesy czy wydarzenia nie determinują wystąpienia tych zjawisk. Kolonializm spleciony w czasie
z uniwersalistycznym oświeceniem pod hasłami triumfu rozumu, postępu
i nacjonalizmu znajdował w nim doskonałe uzasadnienie swojego funkcjonowania. Wyższość kultury europejskiej nad innymi ludami stała się wówczas czymś oczywistym. Coś esencjalnie różnego od innych kultur musiało
tkwić w cywilizacji europejskiej, skoro była zdolna do wydania z siebie nowoczesności. Ta esencja, utożsamiana z grecko-rzymskim dziedzictwem, innym razem z chrześcijaństwem czy bardziej abstrakcyjnymi pojęciami jak
wolność lub rozum, była czymś, co a priori wyróżniało Europejczyków na tle
podległych im ludów i uprawomocniało ich dominację.
Oświeceniowe uniwersalistyczne myślenie zostało szybko wsparte przez
prężnie rozwijające się nauki szczegółowe w XIX wieku. Rasizm naukowy,
praktyka klasyfikowania jednostek o określonym fenotypie do poszczególnych ludzkich ras oraz pseudonaukowe teorie usprawiedliwiające niższość
niektórych z nich, rozpowszechniony był już wśród oświeceniowych myślicieli i filozofów. W pełni rozwinął się jednak na gruncie nauk antropologicznych w XIX wieku. Wyjaśnienia różnic kulturowych pomiędzy białymi
i czarnymi przez fizjologiczne różnice w budowie mózgów, inne pochodzenie czy przeznaczenie doskonale budowały uzasadnienie niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych i apartheidu w RPA1 .
Humanistyka także dostarczała usprawiedliwień rasizmowi. Europejskie
zainteresowanie Orientem i badaniami „wysoko rozwiniętych cywilizacji
Wschodu” szybko zmieniło się w produkcję wiedzy uzasadniającej zachodnie panowanie. Projektowanie radykalnej odmienności Wschodu i wyższości kultury europejskiej w ramach rozwijającej się wówczas orientalistyki
usankcjonowało pewien typ myślenia o Obcych. Ten splot wiedzy i władzy
został opisany dopiero w drugiej połowie XX wieku. m.in. przez Edwarda Saida2, a wcześniej Anouara Abdel-Maleka3. Według Immanuela Wallersteina utrwalone struktury wiedzy są produktem określonej historycznej
formacji polityczno-ekonomicznej i czynnikiem jej stabilizacji. Aby argumenty i kulturowe założenia orientalistów mogły zostać poddane analizie

1

O uzasadnieniach amerykańskiego wzorca segregacji rasowej, zob. J.-L. Vullierme, Lustro
Zachodu. Nazizm i cywilizacja zachodnia, r. 2.2, przeł. M. Żurowska, Warszawa 2016.

2

Edward W. Said, Orientalizm, Poznań 2005.

3

Anouar Abdel-Malek, Orientalism in Crisis, „Diogenes” 1963, vol.11, no.44.
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i krytyce konieczna była zmiana w geopolityce nowoczesnego systemu-świata, doświadczenia II wojny światowej, które odebrały atrakcyjność esencjonalistycznemu rasizmowi i fala antykolonialnych rewolucji, które wstrząsnęły
Azją i Afryką 4 . Jednak pomimo rozwoju krytyki postkolonialnej we współczesnej humanistyce, jak pokazują współcześni badacze i badaczki, orientalistyczne schematy myślenia wciąż są powielane i stale zasilają ksenofobiczne
wyobrażenia i projekcje Obcych.
Po drugie, obecnego rozpowszechniania się rasizmu i dyskursów ksenofobicznych nie sposób analizować w oderwaniu od sytuacji polityczno-ekonomicznej i to na dwóch płaszczyznach: jednostkowej (ekonomicznego
położenia i braku politycznego sprawstwa osób najboleśniej doświadczających rasizmu, jak również sprawców takiej przemocy) oraz transnarodowej
(skutków międzynarodowego podziału pracy, zwolnienia tempa wzrostu gospodarczego i nieuregulowanego rynku).
Zjawisko ekonomicznego wykluczenia (które pociąga za sobą brak uznania, perspektyw czy możliwości rozwoju), szczególnie ludzi młodych, jest tu
kluczowe, bo to dla nich najatrakcyjniejsza jest ideologia rasistowska. Globalizacja i procesy modernizacyjne gruntownie przekształciły struktury
społeczne. Wzmożona mobilność, konieczność wielokrotnych zmian pracy i nowe formy zatrudnienia doprowadzają do zaniku klasowych form życia,
wykorzeniają jednostkę z jej klasowego otoczenia5. Obserwujemy także zanik
wspólnoty opartej na powszechnych uprawnieniach socjalnych i integracji
wokół instytucji państwowych na skutek topniejącego państwa opiekuńczego. Neoliberalna polityka, niszcząc instytucjonalne i organizacyjne zaplecze
świadomości klasowej podporządkowanych, tworzy pole dla tożsamości jako
jedynej dostępnej wykluczonym z podstawy społecznej przynależności.
Strukturalne problemy, jak nierówności i bezrobocie, są postrzegane w kategoriach osobistej porażki, upolitycznione zostają natomiast różnice kulturowe. Tak polityczność przestaje być kategorią opisującą konflikty interesów
ekonomicznych, procesy upodmiotowienia, społecznej zmiany, solidarności i emancypacji, a nabiera rysów praktyki podporządkowywania jednostek
wspólnocie pochodzenia i wytyczania granic tej wspólnoty poprzez wykluczenie innych.
Trajektorie rasy i klasy przecinają się i nakładają na siebie. Pogarda wobec
osób o niższym statusie ekonomicznym jest wzmacniana przez różnice kulturowe. Głównym celem ataków rasistowskich są nisko opłacani pracownicy najemni, ofiary zarzutów o „zabieranie pracy” prawdziwym członkom
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Immanuel Wallerstein, Europejski uniwersalizm: retoryka władzy, przeł. A. Ostolski, Warszawa 2007.

5

Ulrich Beck, Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla, Warszawa 2002.
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narodu. Podobnie jak antysemityzm, którego genezę Bauman i neomarksiści wiążą z gwałtownymi przemianami społecznymi industrialnego kapitalizmu6, współczesny rasizm i ksenofobia wyrastają na gruncie neoliberalnej
ekonomii – wzrastających nierówności, niepewności zatrudnienia i nieprzewidywalnych kryzysów. Poczucie zagrożenia, lęk przed biedą i bezrobociem,
a przede wszystkim utrata czy rozmycie się tradycyjnych wspólnot w zglobalizowanym świecie to czynniki silnie wzmacniające tendencje ksenofobiczne.
Po trzecie, i ten punkt jest ściśle powiązany z drugim, są istotne powody, by twierdzić, iż współczesny rasizm i inne formy ksenofobii nie są wcale
zjawiskiem oddolnym. Zarządzanie strachem i nienawiścią wobec określonych grup służy osiąganiu rozlicznych celów politycznych. Władza, emitując
alarmistyczny dyskurs zagrożenia przed obcymi, skutecznie zaciera istniejące w społeczeństwach napięcia i niezadowolenie, mobilizując do zjednoczenia w obronie zagrożonej wspólnoty. W atmosferze szerokiego społecznego
poparcia odbywa się stopniowe ograniczanie praw i swobód politycznych
na rzecz polityki bezpieczeństwa – skuteczniejszej inwigilacji i kontroli obywateli.
Władza przechwytuje społeczne afekty wywołane przez akty terroru, problemy ekonomiczne czy przemoc, a następnie odpowiedzialnością za nie
obarcza obcych, konsekwentnie definiowanych w kategoriach narodowo-etniczno-religijnych. Tak zostaje zbudowany dyskurs „zderzenia cywilizacji”
i „odmiennych kulturowych wartości”.
Polityka tożsamości szybko stała się polityką wrogości i strachu. Jako taka
jest niezwykle skuteczna. Dzięki przerzuceniu odpowiedzialności za strukturalne problemy na wytworzonego wroga chroni władzę przed społecznym
niezadowoleniem, zaś strach i atmosfera stanu wyjątkowego uprawomocnia
niemal każde działanie rządzących.
Taka diagnoza nie napawa optymizmem. Rasizm jest głęboko zakorzeniony w europejskim myśleniu, a geopolityczne przemiany ostatnich dekad
szczególnie podsycają nastroje ksenofobiczne. Procesy globalizacji i modernizacji wyrwały jednostki z klasowego środowiska, umożliwiając nie tylko
migracje poziome i szanse na awans społeczny, ale również zwiększając ryzyko i niepewność życia7. Użycie rasizmu i ksenofobii jako narzędzi służących
prowadzeniu polityki i walce o władzę dodatkowo wzmacnia te zjawiska.
Teza, że ruchy solidarnościowe są zdolne do stworzenia wspólnego frontu w walce z rasizmem i przerwania nakręcającej się spirali nienawiści byłaby

6

Zygmunt Bauman, Nowoczesność i Zagłada, przeł. T. Kuntz, Kraków 2012.

7

U. Beck, dz. cyt.
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przejawem nierealistycznego optymizmu. Zakładam, że bez sprzyjających
warunków ekonomiczno-politycznych żadna idea nie jest zdolna radykalnie przekształcić istniejących stosunków społecznych, które (nawet jeśli tylko w części) wynikają z takich okoliczności. W zatomizowanych zachodnich
społeczeństwach widoczny jest odwrót od polityki i życia publicznego. Nawet jeśli nie jest on zupełny, to polityczne zaangażowanie bezdyskusyjnie
osłabło, szczególnie wśród młodych. Nie oznacza to jednak katastroficznego determinizmu.
Nawet jeśli nacjonalizm i faszyzm to obecnie jedyne idee zdolne do szerszej mobilizacji młodzieży, to faszyzacja nie jest procesem koniecznym i nieuchronnym. Rasizm stanowi tylko jedną z możliwych odpowiedzi na obecny
kryzys i, paradoksalnie, zawiera w sobie nadzieję na jego przełamanie. Popularność ideologii nacjonalistycznych i faszystowskich to symptom wskazujący, że w konsumpcyjnych i zindywidualizowanych społeczeństwach
masowych istnieje przestrzeń dla działań zbiorowych, a wśród młodych ludzi wciąż tkwi potrzeba tworzenia wspólnoty politycznej.
Jeśli wzrastająca fala nienawiści ma zostać zatrzymana, stajemy wobec konieczności stworzenia ideowej alternatywy. Unia Europejska zawiodła, gdy
jasne się stało, że stanowi alternatywę jedynie instytucjonalno-prawną. Pomysł stworzenia europejskiej tożsamości skończył się na europejskim obywatelstwie, a świadomość historii, która doprowadziła do konsolidacji państw
narodowych, stopniowo zamiera. Unaocznia się natomiast fakt, że prawo
i instytucje nie wystarczają do stworzenia otwartej i tolerancyjnej wspólnoty. Mechanizmy równoważenia interesów w liberalnych demokracjach tzw.
checks and balances, nie wystarczają do zagwarantowania porządku społecznego, gdy nikt już nie pamięta idei, które mobilizowały nas w dążeniach do takiego ustroju. Prawny zakaz dyskryminacji nie zapewnia inkluzji i szacunku
wobec mniejszości, gdy w praktyki społeczne wpisany jest rasizm i ksenofobia, a wartości nacjonalistyczne jedynymi promowanymi przez instytucje, to
wykluczenie staje się wówczas zasadą działania wspólnoty narodowej.
Stajemy wobec konieczności stworzenia praktyk opartych o inną zasadę
działania, zmiany ramy pojęciowej, w której myślimy o wielości i polityce.
Unia Europejska nie może się ograniczyć tylko do poziomu narodowego, jeśli ma być czymś więcej niż ekonomiczno-polityczną organizacją.
Kluczowa dla funkcjonowania społeczeństw europejskich w XXI wieku jest
zdolność do funkcjonowania jako wspólnota, a nie agregat jednostek spojonych więzami prawa.
Pytanie o to, jak stworzyć wspólnotę z grup i jednostek niepodzielających
jednej koncepcji dobra jest najtrudniejszym, jakie nasuwa się przy takiej
refleksji. Zadowalająca odpowiedź nie jest możliwa przy ontologicznym
założeniu istnienia różnic i odmiennych tożsamości. Wymyślenie wielości wymagałoby wysiłku epistemologicznej niekonsekwencji. Porzucenia

Antonina Januszkiewicz

esencjalistycznego postrzegania tożsamości przy uznaniu realnego istnienia wartości.
Jeśli chcemy wspólnoty nie negującej, ale przekraczającej różnice tożsamościowe, potrzeba nam idei fundującej taką zbiorowość i praktyk, które zdolne
byłyby wcielić ją w życie. Solidarność, alternatywna droga tworzenia więzi, przeciwstawiona polityce wrogości opartej na praktykach podziału i wykluczenia, mogłaby stanowić fundament, na którym oparte zostałyby nowe
wspólnoty. Współpraca, kooperacja i dążenie do wspólnego dobra byłaby
przemianą myślenia o polityczności oddolnie, poprzez działanie.
Porzucając Schmittowskie kategorie wroga i przyjaciela, w których to wróg
definiuje to, z kim wiążemy sojusz interesu, solidarność byłaby sojuszem
przyjaciół ustanowionym w imię powszechnej uniwersalności – wspólnego
dobra, immanentnego rzeczywistości społecznej. Tak rozumiana solidarność
mogłaby stać się ideową zasadą działania wspólnoty, podobnie jak zasady
państwa prawa stanowią fundament, na którym opierają się rozliczne systemy prawne, nie narzucając konkretnych rozwiązań, a jedynie budując etyczną podstawę dla dialogu.
Dlaczego praktyka solidarności mogłaby zwalczać rasizm? Przede wszystkim dlatego, że zdolna jest wyjść poza jego podstawową słabość – niemożliwość uniwersalizacji swoich żądań i tkwiącą w nim sprzeczność, która stawia
go na skraju autodestrukcji.
W pierwszej części eseju wyróżniłam esencjalistyczne postrzeganie tożsamości, globalną gospodarkę rynkową oraz władzę zarządzającą kryzysami poprzez dyskursy ksenofobiczne jako trzy elementy zasilające
współczesny rasizm i ksenofobię. Czym byłaby solidarność w odpowiedzi
na każdy z tych problemów?
W odniesieniu do europejskiej, oświeceniowej tradycji myślowej, praktyka
solidarności polegałaby na odrzuceniu konceptualnej ramy państwa narodowego i odmyśleniu esencjalistycznych kategorii tożsamościowych. Jednocząc
w autonomii do bycia innym, stawiając wspólny cel ponad wspólnym pochodzeniem solidarność, oznaczałaby wolność kształtowania relacji wykraczających poza wspólnoty kulturowo-etniczne. Byłaby zdolna do znoszenia
twardych tożsamości na rzecz otwartości podmiotu i jego możliwości-bycia-innym. Ofiarom rasizmu pozwoliłaby uwolnić się od zinterioryzowanych
określeń stworzonych przez innego, zaś sprawcom zaoferowała poczucie
wspólnotowości i uznania poza ciasną grupą „swoich”.
Pierwszy krok w kierunku tak rozumianej solidarności został już postawiony. To odsłonięcie przemilczanej historii europejskiego imperializmu. Studia postkolonialne to dziedzina nowa, ale rozwijająca się. Być może
na przebicie się jej do dyskursu publicznego będzie trzeba jeszcze poczekać,
choć już dziś wpływ teorii postkolonialnej na kierunki badań współczesnych
nauk społecznych jest znaczący.
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Kryzys, jakiego doświadcza obecnie Europa, jest tyleż kryzysem ekonomiczno-politycznym, co moralnym. Stało się to szczególnie wyraźnie
w ostatnich latach w obliczu problemu migracyjnego. To wtedy dyskursy ksenofobiczne i antyuchodźcze przestały być w sposób oczywisty etycznie niedopuszczalne. Niechęć do pomocy i brak solidarności ukrywa się
pod hasłami bezpieczeństwa, nieprzystających kulturowych wartości,
niewystarczających środków, i przede wszystkim, braku odpowiedzialności za sytuację migrantów i uchodźców. Rasizm i ksenofobia swoją moralną legitymizację czerpią z ideologii nacjonalistycznej, w której racja
stanu postawiona jest na pierwszym miejscu, zaś członkowie narodu określani poprzez obywatelstwo. Ta prawna kategoria nie jest jednak czymś
naturalnym i odwiecznym, a w dużej mierze konsekwencją wykluczeń rasowo-etnicznych w dawnych imperiach. Podziału ludności i hierarchizacji,
na których Europa zbudowała swoją fortecę.
Aby obnażyć etyczną nieprawomocność tych dyskursów, potrzebna jest
nam reorientacja spojrzenia na historię. Historia Europy nie jest sumą historii państw narodowych, ale historią imperiów kolonialnych. To imperialna historia ukształtowała naszą teraźniejszość, konceptualną ramę, w której
ludzie są wewnątrz lub na zewnątrz, z prawem do posiadania praw lub bez
roszczeń do bycia rozpoznanym. To, co w dawnych imperiach było organizowane wokół relacji dominacji-podporządkowania i różnic rasowych, dziś,
po wyłonieniu się z kolonialnych potęg państw narodowych, jest przedmiotem podziału wokół obywatelstwa i granic. Brak powiązania zjednoczonej
„Europy ojczyzn” z procesami dekolonizacji, które umożliwiły taką konstrukcję, toruje drogę postawom nietolerancji i braku zrozumienia dla obecności
Innego na Starym Kontynencie.
Praktyka solidarności powinna się więc zacząć od szkoły, instytucji o najsilniej kształtującej sposób rozumienia narodu i polityczności wśród obywateli. To szkoła reprodukuje nacjonalistyczną ideologię, w której to, co obce
i inne jest nieobecne.
W Polsce, od pierwszej klasy szkoły podstawowej dzieci i młodzież poznają historię wyłącznie z perspektywy narodowej, ta zaś została utożsamiona z historią polskiej szlachty. Inteligencja, wywodząca się w sposób
symboliczny z tej warstwy, powielając tę opowieść, utrwaliła to zrównanie.
Od dziecka wpajane nam są wartości nacjonalistyczne, orientacja na kwestie pochodzenia i tożsamości, kult indywidualnego bohaterstwa, konserwatyzm wobec społecznej rzeczywistości. Historia ludowa jest nieobecna,
a wraz z nią niezgodne z dominującą narracją narodową wartości jak równość, kooperacja, solidarność.
Taki program nauczania, pomijając jego wybiórczość i arbitralność jest
zwyczajnie fałszywy, a pojęcia, którymi operuje – anachroniczne. Lekcje historii są lekcjami historii Polski nawet wówczas, gdy przedmiotem
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zajęć są okresy, w których Polska, a tym bardziej polski naród jeszcze nie
istniały 8 .
Zmiana postrzegania kwestii tożsamościowych, która mogłaby prowadzić do zrozumienia konieczności solidarności z innymi, nie odbędzie się
w kulturowo homogenicznym systemie edukacji, który napędza rywalizacja
o wyniki i indywidualny sukces. Nie stworzymy wielokulturowego, tolerancyjnego społeczeństwa wychowując jego przyszłych członków w narodowym,
militarystycznym etosie spajanym indywidualistyczną, neoliberalną ideologią. Współczesna szkoła, zamiast wychowywać ludzi zdolnych do współpracy
i życia w zglobalizowanych społeczeństwach, wytwarza jednostki niebędące w stanie zrozumieć otaczającej je rzeczywistości. To osoby, które odbierają społeczną rzeczywistość podług binarnych kategorii swój-obcy i przede
wszystkim, skrajnie przelęknioną wizję współdzielenia swojego świata
z innymi.
To, czy nasze społeczeństwa będą solidarne i otwarte, czy przeniknięte wrogością i spajane kolejnymi wykluczeniami, zależy w dużej mierze od
społecznych praktyk i obywatelskich cnót, jakie reprodukują się w szkole. Reorientacja historii, zmiana symboliki i wartości, wokół których się organizujemy oraz praktyczna nauka współdziałania – oto elementy konieczne do
budowy innej, solidarnej polityczności.
Przemiana myślenia i kształtowanie nowej podmiotowości to także krok
w kierunku tworzenia opozycyjnych wobec zglobalizowanej gospodarki
rynkowej form zaspokajania potrzeb, jak organizacje spółdzielcze i kooperatywy. Jednocześnie, nowe instytucje oparte o inną zasadę działania to możliwe miejsce wdrażania takiego etycznego projektu. Miejscem, w którym
solidarne praktyki miałyby szansę się reprodukować i wzmacniać. Kooperacja i współpraca organizują się wokół dobra wspólnego; chodzi w nich o wytworzenie czegoś, co dla indywidualnych jednostek jest niedostępne.
Założenie, że alternatywa wobec neoliberalizmu jest niemożliwa, a nowe
style życia i pracy, w kontrze do kapitalistycznego utowarowienia, prędzej

8

Pomijam tu starożytność, która w szkolnych programach obejmuje historię starożytnego Egiptu, Grecji i Rzymu. Sądzę jednak, że popularność pseudonaukowych teorii jak ta o starożytnym
Imperium Lechitów - pradawnej Polsce, której istnienie ukryto dzięki spiskowi watykańskiemu, potwierdza konsekwencje obecnego sposobu nauczania historii w szkole dla rozumienia
świata. Skoro według oficjalnej wersji, istniała epoka, w której Polaków i Polski nie było, ktoś
musiał zataić prawdę o naszym pochodzeniu, nie wzięliśmy się przecież znikąd. Naród przynależący do ziemi jawi się jako coś naturalnego i odwiecznego, a nie pewien historyczny konstrukt.
Starożytne Imperium Lechitów – zob. https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.
com/2016/04/22/poczet-krolow-lechii-kosciol-w-polsce-od-1050-lat-ukrywa-przed-polakami-ze-jestesmy-starozytnym-antycznym-wielkim-imperium/, [dostęp: 25.12.2018].
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czy później zostaną przechwycone przez logikę komercjalizacji, byłoby złożeniem broni przed podjęciem walki. Powoli odradzający się ruch spółdzielczy
w Polsce i na świecie, wskazuje, że możliwa jest odmienna kultura działania,
nawet jeśli w obecnych warunkach udaje się to jedynie na niewielką skalę.
Nowy świat społeczny potrzebuje nowych ludzi, a sprawiedliwość społeczna nie odrodzi się z rywalizujących jednostek. Istnienie gęstej sieci zrzeszeń,
związków i kół gospodarczych, handlowych, pracowniczych i kulturalnych to
nie tylko lek na wykluczenie ekonomiczne, ale także kryzys wspólnoty i systemu politycznego w ogóle.
Lekceważenie demokracji, tak charakterystyczne dla faszystów, to konsekwencja niemocy w ramach takiego porządku. Ogromna skala życia politycznego i system demokracji przedstawicielskiej, która już nikogo, prócz samych
polityków nie reprezentuje, uniemożliwia szerszy udział w debacie publicznej. Obserwujemy odwrót od polityczności na rzecz życia prywatnego – konsumpcjonizmu, pracy, rodziny nuklearnej, miłości romantycznej, elementów
wspierających rynek kosztem praktyki społecznych i życia publicznego.
Jeśli mniejszości i jednostki mają mieć polityczny wpływ w ramach większościowego systemu wyborczego i jakiekolwiek powody, by uznać jego prawomocność to raczej dzięki udziałowi w kształtowaniu opinii publicznej
niż zwycięstwu w głosowaniu. Taki wpływ możliwy jest tylko dzięki udziałowi w debacie publicznej, która wpływa i zmienia społeczne przekonania.
Ponownie ujawnia się tu jednak problem transformacji – reformy polityczne w kierunku bardziej demokratycznej debaty publicznej wymagają włączenia się do polityki obywateli i wsparcia z ich strony takich reform, co jest to
wyjątkowo trudne, gdy obecne instytucje do tego zniechęcają. Ponadto, organy państwa narodowego są skazane na tworzenie i podtrzymywanie fikcyjnej
etniczności. W obliczu coraz wyraźniejszej niemożliwości spełnienia żądań
tożsamości zbiorowej prowadzi to do wytworzenia rasizmu. W ten sposób
władza państwowa produkuje praktyki podziału i wykluczenia, które zarazem ją wspierają. Właśnie dlatego tak potrzebna jest samoorganizacja i tworzenie własnych, oddolnych i niezależnych od państwa organizacji, w tym
także politycznych.
Solidarność jako praktyka i cnota obywatelska angażująca ruchy polityczne
pozwoliłaby organizować się i tworzyć własną przestrzeń symboliczną. Stworzenie alternatywnych możliwości identyfikacji i współdziałania, szczególnie
w wymiarze lokalnym, wydaje się w tej sytuacji jedyną dostępną nam wszystkim możliwością skutecznej walki z rasizmem i faszyzmem. To poprzez oddolne organizacje i instytucje możemy stworzyć zwyczaje demokratyczne,
praktyki równościowe, przyzwyczajenie i zdolność do samodzielnego załatwiania swoich spraw i potrzeb. To sposób na stworzenie wspólnoty w oderwaniu od państwa narodowego, jego hegemonicznej władzy i kultury, która
tak sprzyja nienawiści wobec obcych.
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Emancypacyjny projekt polityczny, bez idącej za nim praktyki i projektu etycznego, jest skazany na degenerację. Aby przekształcić rzeczywistość
społeczną, musimy zmienić ramy pojęciowe, w której o niej myślimy. Tylko
czy możliwe jest trwałe przekształcenie myślenia bez zmiany sposobu działania? To kwestia, która przewija się w tym tekście, przebijając w kolejnych
wątkach. Może jednak należałoby ją traktować jako problem wyłącznie teoretyczny, nieistotny z perspektywy przyszłych działań. Sądzę, że wobec tak palącego kryzysu nie warto rozstrzygać, który ze współistniejących elementów
ma pierwszeństwo.
Solidarnościowe praktyki, kooperacja i współdziałanie z jednej strony,
z drugiej zaś kształtowanie nowej narracji, pojęć i symboliki, to elementy konieczne, które wzajemnie na siebie oddziałując i wzmacniając się, dają perspektywę przezwyciężenia współczesnego rasizmu.
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Wstęp
Ocena głębokości strukturalnych powiązań kapitalizmu z faszyzmem funkcjonuje w teorii najczęściej zależnie od indywidualnych przekonań politycznych oceniającego. Apologeci prawd ekonomii neoklasycznej będą się upierać
przy wizji faszyzmu jako politycznej anomalii, w rękach której przemysł i gospodarka w całości stają się bezwładną marionetką względem wszechwładnego państwa. Marksistowska perspektywa postara się natomiast obrócić te
proporcje, stawiając posiadaczy jako głównych architektów faszystowskiego modelu politycznego. Celem wypracowania, w mojej opinii, wyważonej
argumentacji, należy pozbyć się dwóch fałszywych założeń. Z jednej strony
porzucić myślenie o gospodarce wolnorynkowej jako o podmiocie samorodnym i funkcjonującym na abstrakcyjnym gruncie metafizycznym na rzecz
postrzegania jej raczej jako dzieło strukturalnie, zaplanowane i systemowo
modelowane przez aktywną ingerencję państwa jako instytucji ekonomicznej, łączącej interesy politycznego modulowania demokracji z przychylnością względem kapitału. Zarazem nie należy nieco naiwnie stwierdzać,
że kapitalizm w każdym swoim stadium konsekwentnie dąży do faszyzacji społeczeństwa i że faszyzm jest nieuchronnym finałem jego rozwoju.
W praktyce bowiem ani poszczególne stadia kapitalizmu nie kończą się zawsze implementacją faszystowskich polityk, ani faszyzm nie doprowadził
do historycznej klęski rynkowości. Nie znaczy to jednak, że szukanie połączeń i współzależności pomiędzy faszyzmem i kapitalizmem jest bezzasadne i skazane na porażkę. Kiedy bowiem faszyzm pojawia się jako nowy aktor
na wewnątrzkrajowej lub globalnej scenie politycznej, szybko może ulec „kapitalizacji” – z punktu widzenia ekonomicznego militaryzm, ekspansjonizm,
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imperializm czy narodowy solidaryzm mogą zostać skanalizowane w opłacalny sposób. Stąd między faszystowskim państwem a kapitałem pojawia się
relacja zysków i strat, prowadząca do potencjalnej rosnącej symbiozy władzy
politycznej i władzy ekonomicznej pod wspólnym szyldem scentralizowanej
faszystowskiej klasy panującej. Dalej, faszyzm nie rodzi się bynajmniej niezależnie od warunków historycznych, a jest raczej formą reakcji na nie, konkretnie jako pozornie antysystemowa próba zniesienia kapitalistycznych
wewnętrznych sprzeczności. Nieokreślona pozostaje nadal natura tej relacji,
to znaczy, do jakiego stopnia faszyzm jest opłacalny, gdzie zaczyna się jego
powszechna akceptacja i czy można powiedzieć, że kapitał wymaga lub nawet
pożąda faszystowskich praktyk politycznych i jeśli tak, to w jakich momentach swojego rozwoju.

Antyfaszyzm dzisiaj
Nowoczesne neoliberalne narracje antyfaszystowskie zdają się ślepo dążyć do
obudowania antyfaszyzmu murem doniosłości obywatelskiej i nieformalnym
progiem wejścia w postaci najczęściej elitarnego kapitału kulturowego lub
społecznego. Owe blokady przejawiają się najczęściej jako określona wspólna
świadomość polityczna, ogólnie związana z klasycznym liberalizmem, a w dzisiejszej Polsce – z opozycją „pro-konstytucyjną”. Ukrytą implikacją tej retoryki jest założenie, że odpowiedzialność za „wzrost nastrojów nacjonalistycznych”
czy „protofaszystowski populizm” spoczywa w rękach ludzi bez wyższego wykształcenia, pochodzących z niższych warstw społecznych, marginesu bądź
patologii. Tym samym sam faszyzm przedstawiany jest jako wypadkowa indywidualnych nastrojów ksenofobicznych i antyprogresywnych występujących
wśród biedoty, na które lekarstwem jest edukacja i stopniowa popularyzacja liberalnej etykiety politycznej. Pojawia się tutaj więc dość wyraźna oś podziału politycznego. Z jednej strony znajduje się wykształcone społeczeństwo
obywatelskie świadome niebezpieczeństw systemu autorytarnego, z drugiej natomiast podatna na propagandę hołota. Jako rozwiązanie postulowana jest natomiast dalsza i bardziej agresywna implementacja modelu demokratycznego
państwa prawa. Taka wizja zdaje się pomijać nie tylko faktyczną genezę faszyzmu, ale też cały jego systemowy charakter konstrukcyjny. Popularne liberalne
podejście, szukające korzeni dyskryminacji w osobistych uprzedzeniach podtrzymujących ją osób, odcina się zatem całkowicie od analizowania ekonomii
politycznej jako przyczyny faszyzmu. Winna nie jest gospodarka, jako struktura pół-ekonomiczna i pół-polityczna, a raczej operujące w niej podmioty, które
nie potrafią odnaleźć się na wolnorynkowej scenie, nie dorastając tym samym
do pewnego progu politycznej świadomości. Wina jest więc o tyle świadoma,
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o ile winny dobrowolnie wypada z obiegu przedsiębiorczości – a zdaniem liberalnych teoretyków inna opcja jest niemożliwa.
Konsekwentnie, antyfaszyzm staje się domeną nielicznych, operujących
w elicie, krajów wysokorozwiniętych. To ich zadaniem jest analiza politycznych determinantów faszyzmu i propozycja sposobów zapobiegania im – leżących najczęściej na osi edukacji i zmian w indywidualnym postrzeganiu. Jest
to podejście krótkodystansowe, o ile tylko zauważy się realne cele liberalnych
demokratów. Zwalczanie faszyzmu szybko okazuje się drugorzędne względem
wyższej konieczności konsolidacji władzy rynkowej. Po raz kolejny powraca tutaj dylemat zaproponowany na początku tego wywodu – wybór między etycznym balastem faszyzmu, a jego opłacalnością w kontekście rynkowym.

Kapitalizacja faszyzmu
Warto jest zatem bliżej przyjrzeć się funkcjonowaniu faszyzmu w modelu
nowoczesnych gospodarek neoliberalnych. Franz Neumann, analizując historyczne uwarunkowania nazizmu, stwierdził, że był on „tamą dla ruchu
demokratycznego, który chciał wykorzystać władzę polityczną do racjonalnego i korzystnego społecznie porządkowania gospodarki”. Powstający we
współczesnych demokracjach ustrój pozornie równościowy niesie za sobą
szereg obietnic, na czele ze sztandarową wizją społeczeństwa klasowej przyjaźni i równomiernej partycypacji politycznej. Ekonomia neoliberalna, nosząca w sobie podstawowe rozczarowania i paradoksy tradycyjnej ekonomii
klasycznej, może posłużyć do blokowania realizacji tego typu wizji państwa.
W konsekwencji następuje brutalna konfrontacja. Powszechne współuczestnictwo w prawnej budowie państwa pozostaje zamknięte w sferze formalnej. Oznacza to, że brak barier politycznych rekompensowany jest licznymi
barierami ekonomicznymi. Równość polityczna nie znosi bowiem antyrównościowych postulatów ekonomicznych. Kontrast istniejący w większości
dzisiejszych liberalnych gospodarek rynkowych balansuje więc między polityczną inkluzywnością a ekonomiczną ekskluzywnością, powodując tym samym zarazem poczucie wykluczenia, jak i próby maskowania go. Wyrażenie
rozczarowania płynącego z niespełnionych obietnic pełnej partycypacji w życiu państwowym jest więc utrudnione, ponieważ stoi w sprzeczności z fundamentalnymi zasadami, na jakich zbudowane jest takie państwo. Próbując
zatem skanalizować rosnący resentyment klas pół-wykluczonych i jednocześnie zachować podstawy władzy ekonomicznej, na scenie politycznej potrzebny jest nowy aktor. Tą opłacalną opcją najczęściej okazuje się promocja
pewnych postaw faszystowskich – nagromadzone niezadowolenie zrzucają
one bowiem na barki pewnych abstrakcyjnych problemów politycznych (jak
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rosnąca liczba uchodźców czy niedostateczny poziom zmilitaryzowania). Występuje tutaj jednak pewna ślepota na konsekwencje długofalowe. Sam fakt
występowania jakiegoś abstrakcyjnego problemu nie jest, i historycznie nigdy nie był, skutecznym środkiem zmniejszania napięć społecznych. Jest to
raczej doraźne lekarstwo, pomagające skanalizować niezadowolenie we „właściwym” kierunku, ignorujące zarazem fakt powstania fundamentów dla nowego, silnego i groźnego ruchu politycznego1 .

Funkcja pojęcia pracy w faszyzmie
Kompleksowa krytyka neoliberalizmu jest pierwszym krokiem do jego obalenia – tak więc racjonalne i (najczęściej) lewicowe próby zdemaskowania
wewnętrznych sprzeczności kapitalizmu są tłamszone w zarodku, powodując powstanie pustki w ruchu robotniczym. Jeśli bowiem progresywne opcje
antykapitalistyczne zostają całkowicie wymazane ze sceny politycznej, a sam
kapitalizm bynajmniej nie znika, klasa robotnicza zostaje klasą całkowicie
do „zagospodarowania”. Konsekwentnie więc faszyzm przybiera pewien antysystemowy wabik, za pomocą którego jest w stanie pozować na atrakcyjną
i skuteczną alternatywę względem systemów kapitalistycznych. Jest to zadanie o tyle trudne, że przed wczesnym faszyzmem stoi wyzwanie łączenia ze
sobą antagonizmów pozornego braku zagrożenia dla kapitału i budowania
zaufania wśród klasy pracującej. Stąd właśnie wynika specyfika funkcjonowania pojęcia pracy w faszyzmie. Jest ono wyciągane na sztandary jako metoda zapobieganie kryzysom ekonomicznym. Wzmocnienie przemysłu
i nacisk na militaryzację ma za zadanie stworzyć nowe miejsca pracy i przede
wszystkim przestrzeń bezpieczną dla pracowników i pracownic fizycznych,
czyniąc z nich sztandarowy fundament architektoniczny dla nowego, faszystowskiego państwa. Stąd więc potrzeba lawirowania między jednoczesnym
pozowaniem na „mniejsze zło” wobec kapitalistów i silną prorobotniczą
propagandą. Sama ta propaganda i narracja ją okalająca pozostają jednak
skrzywione względem tego, co rozumiane jest jako polityka prorobotnicza per
se. Brak w niej bowiem prób upodmiotowienia klasy pracującej – w zamian
za to przyjmuje ona formę tworu abstrakcyjnego, dla którego podstawowym pojęciem staje się właśnie Praca, mająca zresztą dużo więcej wspólnego
z wyzyskiem. Uczynienie z państwa, najczęściej w krótkim okresie, sztywno
pracującej machiny i wydajnego organizmu wymaga zarówno restrykcyjnych

1

Więcej: Paul Sweezy, Teoria rozwoju kapitalizmu, przeł. E. Lipiński, Warszawa 1965.
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wymogów nakładanych na robotników, jak i wreszcie zatrudniania niewolników na podstawie rasistowskiej czy jakiejkolwiek innej metody separatyzmu
społecznego. Świadczenia socjalne dla osób niepracujących znikają najczęściej całkowicie – osoby bezrobotne nie mieszczą się bowiem w ramach państwa faszystowskiego i stają się bezużytecznym marginesem. Podobnie ma
się sytuacja związków zawodowych – jako takie zostają zniesione i zastąpione
tworem stricte politycznym i głęboko związanym ze scentralizowanym państwem. W nazistowskich Niemczech rolę tę pełniło ugrupowanie Deutsche
Arbeitfront (Front Pracy) z Robertem Leyem na czele. Teoretycznie, głównym zadaniem organizacji było „stworzenie prawdziwie zżytej i produktywnej społeczności”. W praktyce jednak była to jedna z najskuteczniejszych
metod ograniczania siły niezależnych związków i ugrupowań pracowniczych.
W przekonaniu pracujących Niemców organizacja spełniała swoje zadanie –
płace stały się relatywnie wysokie, zwolnienia trudniejsze. Oficjalnie wprowadzono ośmiogodzinny dzień pracy i zażądano obowiązkowych przerw.
W roku 1938 Front Pracy zrzeszał już 10,3 miliona Niemców. Do 1945 liczba ta
wzrosła do 22 milionów2. DAF miał tym samym podwójną rolę w państwie III
Rzeszy i może służyć jako doskonały przykład symbiozy władzy politycznej
i ekonomicznej zachodzącej w państwach faszystowskich. Poza byciem organizacją zastępującą związki zawodowe i limitującą wolność pracowniczą DAF
zarządzał własną organizacją parabankową – The Bank of German Labour,
która pozwoliła na przykład na wprowadzenie subsydiów na samochody dla
obywateli niemieckich (głównie marki Volkswagen). Promowanie konkretnej ideologii politycznej miało zatem głębokie oparcie w kapitale, ku uciesze wielkich baronów ekonomicznych, którzy gotowi byli aktywnie wspierać
bank finansowo celem maksymalizacji zysków, niezależnie od sztandarowych haseł politycznych konsumentów.
Robotnik w państwie faszystowskim staje więc między polarnym wyborem – z jednej strony może poddać się ogólnie obowiązującej narracji i uznać
nowy porządek za skuteczną alternatywę względem kapitalizmu. Idąc za analizą historyczną, nie jest to opcja jedyna, a postrzeganie jej w taki sposób wymaga dużej dozy ignorancji i klasizmu. Warunki Nowej Pracy proponowanej
przez faszyzm bardzo szybko przynoszą rozczarowanie, burząc solidarność
międzyrobotniczą na podstawie abstrakcyjnych kryteriów, na przykład rasowych, i wymagając hiperproduktywności od tych robotników, którzy wpisali
się kanon ustalony przez architektów faszyzmu.

2

Richard Grunberger, Historia społeczna Trzeciej Rzeszy, przeł. W. Kalinowski, Warszawa 1987.
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Czy praca może stać przeciwko faszyzmowi?
Kluczowe pytanie wynikające z przyjęcia takiego podejścia może dotyczyć zarówno metod zapobiegania faszyzmowi na stopniu systemowym, jak
i indywidualnym. Punktem wyjściowym takich rozważań powinno być zdefiniowanie, kto faktycznie walczy z faszyzmem. Zauważenie, że nie są to prawiący bon moty o demokracji liberałowie wyższego rzędu to tylko połowa
drogi. Antyfaszyzm istnieje bowiem bez zainteresowania elity gospodarczo-politycznej – na szczeblu robotniczym. Patrząc nieco frazesowo, najbogatszym analitycznie historycznym przykładem faszyzmu wydaje się państwo
III Rzeszy. Prawdopodobnie jest to odwołanie historycznie banalne, szczególnie biorąc pod uwagę zatrważającą liczbę prac i publikacji na ten temat.
Co jednak jest ciekawe, mało z nich wchodzi w ramy analityczne i przenosi doświadczenia antyfaszyzmu lat 40. na współczesne konteksty polityczne.
Głębsza analiza postawy robotników krajów okupowanych ma jednak spory
potencjał interpretacyjny w odniesieniu do dzisiejszych metod walki antyfaszystowskich i dla diagnozy ogniska potencjału antyfaszyzmu w ogóle. Warto
przyjrzeć się bliżej strajkom w państwach faszystowskich i spróbować ocenić
ich skuteczność. Jest to część historii wielokrotnie ignorowana przez badaczy
i badaczki historii jako małoznaczące zdarzenia epizodyczne. Więcej nacisku
położone jest na systematyczne i zorganizowane ruchy oporu. Prowadzi to
do powstania luki interpretacyjnej – antyfaszyzm ponownie staje się domeną średnioklasowej inteligencji, a jego wymiary i środki zamykają się raczej
w akcjach pośrednich i oporze intelektualnym.

Strajk
Waga strajku generalnego jako formy walki jest ogromna – jest to metoda wyłamania się z reguł produktywności, mająca aktywny i bezpośredni
wpływ na kształt państwa faszystowskiego. Sam strajk nabiera tutaj metaforycznego wymiaru jako odmowa pracy sprzyjającej nowym modelom
polityczno-ekonomicznym, jako solidarność wyższego poziomu. Opiera
się bowiem nie na arbitralnej kategorii narodu, a na wspólnocie klasowej,
na symbiozie przeżyć i oporze względem nie tylko politycznego aspektu
faszyzmu, a całych jego ekonomicznych podwalin. Oczywiście samo zbudowanie grupy strajkowej jest o tyle trudne, że robotnikom i robotnicom
często towarzyszą defetystyczne podejścia typu There is no alternative, ponieważ główna siła pozująca na antykapitalistyczną z czasem przynosi te same
rozczarowania. Jednak właśnie poczucie zaciskających się kleszczy opresji
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bywa wystarczającą motywacją dla poszukiwania alternatywy. Aneksja
Luksemburga przez siły militarne III Rzeszy i wprowadzona niedługo potem reorganizacja systemu pracy okazała się takim bodźcem. W zaledwie
kilka godzin po zorganizowanym w 1942 roku referendum na rzecz narodowej suwerenności, w 50 robotnikach luksemburskiego miasta Witz zrodziła się idea strajku generalnego. Przyczyniło się to do wprawienia w ruch
całej machiny solidarności – niedługo po rozpoczęciu strajku oficjele
miejscy przystąpili do drukowania i dystrybucji ulotek, które pociągnęły
za sobą resztę robotniczej populacji kraju. W strajku uczestniczyli wszyscy,
włączając w to robotników pochodzenia niemieckiego. Luksemburg miał
pracować albo dla siebie, albo nie pracować wcale. 2 września walki strajkowe przybrały szczytowy wymiar – stolica kraju (i jednocześnie wyjątkowo
potrzebne nazistom centrum górnicze) została całkowicie sparaliżowana. Poczta stanęła – dystrybucja przesyłek obejmowała jedynie wiadomości
między mieszkańcami a robotnikami wysłanymi na przymusowe roboty do Niemiec. Strajk objął wszystkie dziedziny funkcjonowania państwa,
od administracji przez oświatę, od przemysłu wydobywczego do przemysłu
ciężkiego. Konsekwencja i determinacja jednostek pozwoliła na niewyobrażalny wcześniej poziom międzykrajowej solidarności opartej wyłącznie
na odmowie przystosowania się do bestialskich wymogów efektywnej produktywności. Drastyczność nazistowskiej odpowiedzi zbrojnej najdobitniej
świadczy o wadze tego strajku – Goering już od momentu pojawienia się
pierwszych przejawów robotniczej opozycji zalecił gestapo obserwowanie
fabryk i co większych centrów przemysłowych. 3 września rozpoczęły się
masowe aresztowania, egzekucje liderów strajku, zesłania do Wehrmachtu
na front rosyjski i wywózki do obozów pracy. Rozstrzelono 21 osób, a setki
zostały wydane siłom zbrojnym III Rzeszy. W następujących dniach represje zostały wzmożone – szacuje się, że zsyłkom podległo około 13 tys. robotników. Pomimo wagi wydarzenia, reakcja ze strony mediów alianckich
była niewielka – strajk nigdy nie został uznany za skuteczną metodę walki
antyokupacyjnej – Churchill w czasach powojennych określał Luksemburg
pogardliwym i protekcjonalnym stwierdzeniem „plucky little Luxembourg”.
Warto w tym momencie zauważyć, że w pierwszej połowie lat czterdziestych Luksemburg był jednym z dziesięciu czołowych producentów stali
w Europie – okupowany stał się więc poręcznym narzędziem w rękach rozwijającego się przemysłu zbrojeniowego, strajkujący natomiast – zagrożeniem dla realizacji długofalowych planów produkcyjnych 3.

3

George Kieffer, General strike against military conscription in German-occupied Luxembourg, 1942,
libcom.com, https://libcom.org/library/1942-luxembourg-post-office-strike, St Petersburg
Times, [dostęp: 10.09.1942].
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Luksemburg nie stanowi jedynego historycznego przykładu robotniczego oporu względem faszyzmu – wiele wydarzeń wykracza również poza ramy
ustrojów autorytarnych pierwszej połowy dwudziestego wieku. Opozycję robotniczą budowali pracownicy we Włoszech (odmawiając pracy w fabrykach
Fiata w Turynie za rządów Mussoliniego), Norwegii (protestując przeciwko racjonowaniu żywności), Chile (reagując na kapitalistyczno-faszystowski
reżim Pinocheta), czy w Holandii (podejmując Strajk Lutowy).
Odmowa pracy jest dwuwymiarowa – podminowuje nie tylko aspekty politycznej dyskryminacji, ale stanowi zarazem bezpośrednie zagrożenie dla
samych fundamentów państwa faszystowskiego, które bez stałego dopływu
surowców i nieprzerwanej produkcji popadłoby w katatonię. Stagnacja ekonomiczna wywołana zatrzymaniem pracy była możliwa jedynie na podstawach klasowych – nie wymagała elitarnego kapitału politycznego, a raczej
determinacji i gotowości odrzucenia rygorystycznych warunków narzucanych w tym konkretnym przypadku przez okupanta, natomiast w wymiarze
ogólnym – przez faszyzm jako podmiot polityczny.

Rozwiązanie
Dyskusje na temat skutecznego oporu antyfaszystowskiego w ramach klasowych na pewno pozostaną otwarte w najbliższej przyszłości. Pytanie, które powinno się zadać celem wypracowania wyważonej i skutecznej strategii,
powinno jednak dotyczyć zarówno roli pracownika w faszyzmie, jak i ogólnie powiązania między strukturami rynkowymi i politycznymi. Nie jestem
w stanie w tym punkcie postawić żadnego konkretnego rozwiązania dla faszyzmu, zarówno jako problemu teraźniejszego, jak i w kontekście historycznym i posthistorycznym. Wysnuć może jedynie pewną propozycję
interpretacyjną, dotyczącą postrzegania faszyzmu nie tylko w kontekście politycznym, a również, i przede wszystkim, jako złożonej struktury ekonomii
politycznej. Nie ulega wątpliwości, że pytanie o metody oporu musi być jak
najbardziej inkluzywne – podminowanie fundamentów postaw faszystowskich nie jest zadaniem wyłącznie inteligencji czy opozycji liberalnej. To również zadanie w największym stopniu klasowe. Wykluczanie pewnych grup
społecznych z praktyk oporu jest naiwne, butne i nieskuteczne. Zamykanie
antyfaszyzmu w wieży z kości słoniowej paradoksalnie prowadzi do efektu
odwrotnego od zamierzonego. Stąd więc wniosek, że pytanie o solidarność
musi zatem być pytaniem o otwarte społeczeństwo, a poszukiwania alternatywy dla faszystowskich praktyk polityczno-ekonomicznych powinny być
związane z poszukiwaniem alternatywy dla kapitalizmu w ogóle.
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Świadectwa Zagłady:
teksty – fotografie – rzeczy

Świadectwa są istotnym źródłem badań nad Zagładą i chciałbym poświęcić im trochę miejsca, zarysowując szeroką panoramę ich typów. Nie chodzi
tu tylko o świadectwa pisane, będące tradycyjnie domeną badań historycznych. Kategorie świadectwa należy zdecydowanie poszerzyć. W tym artykule
skupię się jedynie na literaturze dokumentu osobistego, pozostawiając poza
obszarem mojego zainteresowania domenę literatury pięknej, powstałej zarówno w trakcie, jak i po Zagładzie1 . Pominę także dokumenty o charakterze
urzędowym, wytworzone przez sprawców2. Niemcy bardzo skrupulatnie dokumentowali swoje działania, a wstrząsającym przykładem są listy przewozowe do Auschwitz czy papiery Centralnego Zarządu Budowlanego Waffen
SS i Policji w Auschwitz, jak również profesjonalna dokumentacja architektoniczna komór gazowych i krematoriów firmy Topf und Söhne z Erfurtu3.
Inną grupę stanowią źródła urzędowe wytworzone przez ofiary – dokumenty Judenratów i innych jednostek administracyjnych w gettach, jak na przykład opieka społeczna, służba zdrowia, handel, rzemiosło (sprawozdania,

1

Zob. pierwszą syntezę historycznoliteracką Literatura polska wobec Zagłady (1939 – 1968),
pod red. S. Buryły, D. Krawczyńskiej i J. Leociaka, wydanie drugie poprawione, Warszawa 2016.

2

Zob. wydawnictwo źródłowe Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. Zbiór dokumentów, zebrali i opracowali T. Berenstein, A. Eisenbach, A. Rutkowski,
Warszawa 1957.

3

Zob. Architektura zbrodni. Budynek tzw. centralnej sauny w KL Auschwitz II-Birkenau, praca zbiorowa pod red. T. Świebockiej, Oświęcim 2001; Małgorzata Preuss, Architekci Zagłady – analiza
funkcjonalna Centralnego Zarządu Budowlanego w KL Auschwitz-Birkenau, [w:] „Zagłada Żydów.
Studia i Materiały” 2006, nr 2.
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biuletyny statystyczne etc.) 4 . Mamy też związaną z Zagładą dokumentację
Rządu Rzeczpospolitej na uchodźstwie i Polskiego Państwa Podziemnego5,
prasę konspiracyjną6, Radę Pomocy Żydom „Żegota”7. Znakomitą antologią,
obejmująca wszystkie wymienione wyżej rodzaje źródeł, łącznie ze świadectwami literackimi, jest godna polecenia książka Aliny Skibińskiej, Roberta
Szuchty i Wiesławy Młynarczyk8.
Myśląc o świadectwach Zagłady nie można się ograniczać tylko do źródeł pisanych. Trzeba wyjść poza tekst, biorąc pod uwagę ikonografię (fotografia, film), a także topografię Zagłady (getta i obozy jako szczególny typ
opresyjnej organizacji przestrzeni, badanie zachowanych reliktów tej przestrzeni oraz jej zatartych i przesłoniętych śladów). W tym artykule pominę
problematykę topografii, wskazując jedynie na kilka opracowań9. Osobnym
terytorium poznawczym są rzeczy-z-Zagłady (pozostałe w obozach, wydobyte z miejsc-po-gettach).

Świadek i świadectwo
Należy podkreślić, że studia nad różnego typu świadectwami ludzkich doświadczeń, szczególnie doświadczeniami granicznymi, a w tym przede
wszystkim doświadczeniami Zagłady, stały się jednym z ważnych nurtów nowoczesnej antropologii literatury i badań kulturowych, psychologii

4

Zob. wydawnictwa źródłowe: Tak było… Sprawozdania z warszawskiego getta 1939 – 1943 (wybór),
wybór, wstęp i opracowanie J. Adamska, J. Kaźmierska, R. Sakowska, Warszawa 1988; Ludność
żydowska w Warszawie w latach 1939 – 1943. Życie – Walka – Zagłada, opracowanie: J. Kazimierski,
współpraca: J. Grabowski, M. Jaszczyńska, D. Skorwider, Warszawa 2012.

5

Zob. Polacy – Żydzi 1939 – 1945. Wybór źródeł. opracowanie A.K. Kunert, Warszawa 2001.

6

Zob. antologię Wojna żydowsko-niemiecka. Polska prasa konspiracyjna 1943 – 1944 o powstaniu
w getcie warszawskim, wybór i opracowania P. Szapiro, Londyn 1992.

7

Zob. „Żegota”. Rada Pomocy Żydom 1942 – 1945. Wybór dokumentów, opracował A.K. Kunert, Warszawa 2002.

8

Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, wybór i opracowanie zespołu pod kierunkiem
A. Skibińskiej i R. Szuchty, wybór, opracowanie i wstęp do rozdziału Świadectwa literackie
W. Młynarczyk, Warszawa 2010. W tym kontekście należy też przywołać monograficzne opracowanie bibliograficzne Aliny Skibińskiej Źródła do badań nad zagładą Żydów na okupowanych
ziemiach polskich. Przewodnik archiwalno-bibliograficzny, Warszawa 2007.

9

Zob. np. Jacek Leociak Miejsce-po-getcie, [w:] tegoż Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę, Warszawa 2018; Elżbieta Janicka, Festung Warschau, Warszawa
2011; Beata Chomątowska, Stacja Muranów, Wołowiec 2012.
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społecznej, filozofii oraz historii rozumianej w duchu Heydena Whita jako
sztuka budowania opowieści o przeszłości, która sama też jest opowieścią.
Żyjemy w świecie, w którym liczy się nie to, co się wydarzyło, ale to, w jaki
sposób się o tym pamięta i opowiada. Utraciliśmy naiwną wiarę, że możemy
dotknąć przeszłości tak, jak dotyka się murów gotyckiej katedry. Historia nie
objawia się nam sama w sobie, lecz jedynie poprzez medium języka – świadectwa, źródła, dokumenty i opisy – a historycy zajmują się nie tyle przeszłością samą w sobie, ile różnego typu narracjami o niej i sami takie narracje
snują. Nie inaczej rzecz się ma z Holokaustem – fundamentalnym doświadczeniem XX wieku.
Nieodparta potrzeba dawania świadectwa, jaka wyłoniła się w następstwie
Zagłady, spowodowała konieczność przemyślenia pojęcia podmiotowości
w kategoriach bycia świadkiem. Konieczność ta znalazła najgłębszy wyraz
w etycznej myśli Emanuela Lévinasa – twierdzi Dorota Głowacka10. Moja
tożsamość jako podmiotu wyłania się w następstwie nieuniknionej odpowiedzialności wobec drugiego człowieka. W tej perspektywie świadectwo
Zagłady staje się zapisem śladu istnienia drugiego człowieka. Istnienia, które miało zostać unicestwione. Dawanie świadectwa o Zagładzie to nie tylko
utrwalanie pamięci o ofiarach, lecz także przesłanie dla przyszłych pokoleń,
które jest apelem o podjęcie kondycji świadka. Pojęcie świadectwa i świadka wpisuje się w wymiar egzystencjalny i etyczny, wiąże się z moralną powinnością aktu złożenia świadectwa. Świadectwo zatem to manifestacja ludzkiej
podmiotowości (niepowtarzalnej, jedynej, indywidualnej). Świadectwo jest
ustanawiane w doświadczeniu spotkania ze światem i drugim człowiekiem.
Giorgio Agamben wskazuje na dwa łacińskie słowa określające świadka.
Pierwsze to testis – w etymologicznym znaczeniu określa kogoś, kto składa
świadectwo w postępowaniu sądowym. Takiego świadka należałoby nazwać
„obiektywnym”, występującym w charakterze osoby trzeciej (czyli terstis). Taki
świadek prezentuje fakty, dostarcza materiału dowodowego, sam zachowując
bezstronność wobec całej sprawy. Drugie to superstes – oznacza tego, kto coś
przeżył, przetrwał coś do samego końca, a zatem może dać temu świadectwo.
Moglibyśmy go nazwać świadkiem „subiektywnym”. Ten, który ocalał z Zagłady i o niej świadczy to superstes, tym samym jego świadectwo nie może być
„obiektywne”, nie sprowadza się do zbioru faktów i nigdy nie będzie kompletne11 . Ten, który ocalał, nie doświadczył wszystkiego do końca, jest jedynie

10 Dorota Głowacka, „Jak echo bez źródła”. Podmiotowość jako dawanie świadectwa a literatura Holo-

kaustu, „Teksty Drugie” 2003/3.

11 Giorgio Agamben, Co zostaje z Auschwitz: archiwum i świadek, przeł. S. Królak, Warszawa 2008,

s. 15.
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depozytariuszem tych, którzy świadectwa złożyć nie mogą, bo nie ocaleli.
Mówi w imieniu ofiar i z zewnątrz, ponieważ prawdziwy świadek jest niemy
(obozowy muzułman [człowiek całkowicie zniszczony fizycznie i duchowo,
niemający ani sił, ani woli do dalszej walki o życie, zazwyczaj z obozowymi
dolegliwościami, dojrzały do komina. Najbardziej pogardzana postać w obozie – przyp. red.], czy ten, który został zgładzony). „To nie my, którzy przeżyliśmy, jesteśmy prawdziwymi świadkami – jak pisał Primo Levi12.
Refleksja na temat statusu świadka i etycznego wymiaru świadectwa Zagłady ma bogatą literaturę przedmiotu. Różnorodność podejmowanej problematyki jest ogromna: od podstawowych rozróżnień (podział na świadka,
który świadczy z głębi własnego doświadczenia i na „świadka wtórnego” czy
„świadectwo intelektualne” – składane przez historyków, filozofów, pisarzy,
czytelników), poprzez wyrafinowaną refleksję filozoficzną i etyczną, po praktykę interpretacyjną. Szczególnie istotna wydaje się obecnie sensualna perspektywa badania świadków i świadectw. Zwraca się przede wszystkim uwagę
na zmysł wzroku, na naoczność świadectwa.
Wzrok to zdecydowanie dominujący zmysł w zapisach doświadczenia Zagłady. Naoczność konstytuuje świadectwo, a semantyka czasownika „świadczyć” na niej, między innymi, się buduje: jestem świadkiem i składam
świadectwo, to znaczy manifestuję zarówno swój bezpośredni związek z tym,
o czym mówię/piszę („widziałem to na własne oczy”), jak i pewien stan mentalny, wiedzę („znam prawdę”). Zapis doświadczenia naoczności w świadectwach Zagłady pisanych tam i wtedy nie jest więc czymś przygodnym, a tym
bardziej przypadkowym, lecz stanowi warunek możliwości jej powstania.
Dawanie świadectwa czy też świadczenie w wymiarze sensualnym jest w pewnym sensie rezultatem aktu widzenia, patrzenia na coś, spojrzenia. Jest potwierdzeniem obecności realnej w tej sytuacji, w tym miejscu i w tym czasie:
byłem – zobaczyłem – i o tym zaświadczam. Naoczność świadectwa gwarantuje realność i bezpośredniość doświadczenia Zagłady.
Roma Sendyka przeprowadziła szczegółową kategoryzację form naoczności świadectwa. Odwołując się do narzędzi badawczych wypracowanych
przez studia nad kulturą wizualną, badaczka rozwija koncepcję spojrzenia
i analizuje różne warianty widzenia w odniesieniu do kategorii świadka Zagłady, którego nazywa postronnym. Z tej perspektywy jego pozycja traci swą
jednoznaczność, komplikuje się i rozwarstwia. Mamy więc kilka rodzajów
świadków/postronnych.
Po pierwsze – patrzący, widzący. Ten, kto „patrzy”, przyjmuje bierną postawę, natomiast ten, kto „widzi”, jest poznawczo aktywny, coś za pomocą

12 Primo Levi, Pogrążeni i ocaleni, przeł. S. Kasprzysiak, Kraków 2007, s. 100.

180

181

Świadectwa Zagłady: teksty – fotografie – rzeczy

wzroku dostrzega, czegoś się dowiaduje. „»Biedny chrześcijanin patrzący
na getto« bez wątpienia nie może być świadkiem – może jedynie – jak trafnie
to zidentyfikował Miłosz – obawiać się nadejścia sędziego, któremu nie będzie miał nic do powiedzenia. Nic nie powie, bo nie wie, bo nie widział”13.
Po drugie – oglądający spoglądający, podglądający. „Oglądający patrzy
z różnych stron, przypatruje się; ma więc czas i sposobność, by zbliżyć się do
obiektu […]. Od »oglądającego« można się więc spodziewać szczegółowego
i metodycznego raportu, wyczerpującego opisu […]. Podglądający natomiast
[…] rzuca ukradkowe spojrzenie, sam nie chcąc być widzianym […]. [Podglądanie ma w sobie coś z] przekraczania zakazu, napawania się widokiem nie-dla-mnie, widokiem przejętym bez zezwolenia. […] Ten, kto spogląda lub
podgląda, ma mniej czasu – jego czynność jest krótsza. »Spoglądać« to »rzucać okiem«”14 .
Po trzecie – widz. Widz to ten, który się czemuś przygląda, nie biorąc
w tym udziału. „Wedle rozpoznania Jacquesa Rancière’a, »bycie widzem
oznacza patrzenie na spektakl. A patrzenie jest rzeczą złą z dwóch powodów.
Po pierwsze patrzenie jest przeciwieństwem poznania. Oznacza odnoszenie
się do zjawiska bez znajomości warunków produkcji tego zjawiska lub ukrytej w nim rzeczywistości. Po drugie, patrzenie uchodzi za przeciwieństwo
działania«15. […] Widz – zgodnie z dziewiętnastowiecznymi konotacjami –
jest pasywny, powodowany przyjemnością, bierny, nieuważny, ulega obrazom,
poddaje się działaniom reżyserowanym przez innych […]. Widz nie jest zdolny do złożenia w pełni osobistych, obiektywnych zeznań, do jakich zobowiązany jest moralnie świadek: bierze udział w działaniach zaprojektowanych
nie przez siebie, jest trenowany w bierności, upodobnia się do innych uczestników zdarzenia […]”16.
Po czwarte – gap. Znamienne, że ten rzeczownik w liczbie pojedynczej
brzmi na tyle dziwacznie, że nie jest praktycznie używany. „Nie można być
gapiem w pojedynkę – podkreśla Sendyka. To czynność, którą wykonujemy
wraz z innymi, gdy stajemy się częścią tłumu »przypatrującego się bezmyślnie«17. Gapie zbierają się spontanicznie, wokół niespodziewanego zdarzenia
dziejącego się publicznie, powoduje nimi ciekawość, czerpią przyjemność

13 Roma Sendyka, Od obserwatorów do gapiów. Kategoria bystanders i analiza wizualna, „Teksty

Drugie” 3/2018, s. 122.

14 Tamże, s. 122 – 123.
15

Jacques Rancière, Widz wyemancypowany, przeł. Adam Ostolski, „Krytyka Polityczna”, 2007,
nr 13, s. 311 [przyp. R.S.]

16 Roma Sendyka, dz. cyt. s. 124 – 125.
17 Andrzej Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa 2000, s. 407.
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z obserwacji zdarzeń wyjątkowych, także drastycznych”18. Podczas gdy „obserwowanie” sugeruje większe oddalenie, to gapić się można z niewielkiego
dystansu, co powoduje, że gapiący się na przemoc czy gwałt jest potencjalnie bardziej zagrożony niż obserwator, czy widz. Ci, którzy się gapią, są zbiorowością przypadkową, łączy ich na krótki czas konkretna sytuacja, na nią
wspólnie się gapią. Prócz patrzenia, gapie mogą wydawać okrzyki, wykonywać gesty, odczuwać przyjemność czy strach, lecz nie są zdolni „do analizy
i dawania świadectwa” – pisze Sendyka19.
Po piąte – obserwator, figura najbliższa funkcji tradycyjnie pojmowanego
świadka. „Obserwator podejmuje czynność uważnego, wnikliwego postrzegania. Definicje ujmują go jako postać zdystansowaną, racjonalną, nastawioną badawczo, analitycznie […]. Obserwator rejestruje zmiany, próbuje interpretować
zbierane dane. […] Wtedy więc, gdy określamy postronnych Zagłady jej obserwatorami, mamy na myśli tych, którzy widzieli, rozumieli to, co widzą, potrafili rejestrować i interpretować wydarzenia, za cenę jednak dystansowania się od
obiektów obserwacji i wychładzania możliwych odruchów empatii”20.
W tym kontekście należy wspomnieć o tzw. triadzie Hilberga: sprawcy – ofiary – świadkowie21 . Wyróżnienie tych trzech kategorii jest coraz częściej krytykowane przez badaczy, ponieważ nie oddaje złożoności sytuacji
historycznej, społecznej, psychologicznej i egzystencjalnej w czasie Zagłady.
Świadkowie to grupa niejednorodna i zaklasyfikowanie pod tym pojęciem
całego wachlarza różnych postaw jest dużym uproszczeniem. Szczególnie
problematyczne jest tłumaczenie angielskiego słowa „bystander” jako „świadek”. Utrwala to obecny w historiografii schemat interpretacyjny, traktujący
Polaków jako li tylko biernych, bezsilnych czy najwyżej obojętnych świadków
Zagłady. Jako świadków w znaczeniu terstis – zachowujących bezstronność
i będących na zewnątrz wydarzeń. Od wielu już lat historycy kwestionują
taki obraz, a pogłębione badania źródłowe, szczególnie nad tzw. trzecią fazą
Zagłady (czas ukrywania się Żydów, którzy zdołali uciec podczas akcji likwidacyjnych) wykazują, że Polacy również współuczestniczyli w tropieniu Żydów, wydawali ich, a niejednokrotnie zabijali. Nie byli więc tylko bierni
i zdystansowani.

18 Roma Sendyka, dz. cyt. s. 126.
19 Tamże, s. 127.
20 Tamże, s.128.
21 Raul Hilberg, Perpetrators, Victims, Bystanders: The Jewish Catastrophe, 1933 – 1945, Nowy Jork

1992. Wydanie polskie: Raul Hilberg, Sprawcy, ofiary, świadkowie. Zagłada Żydów 1933 – 1945,
przeł. J. Giebułtowski, Warszawa 2007.
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Teksty
Zapisy doświadczenia Zagłady stanowią szczególną postać literatury świadectwa, rozgrywającej się w polu napięć między relacją a kreacją, fikcjonalnością
a dokumentaryzmem, niedającą się pojąć grozą rzeczywistości a możliwością jej przedstawienia w języku. Jesteśmy skazani na „opowieści” o Holokauście, a więc na „literaturę” – chociaż właśnie Holokaust w sposób szczególny
powinien być daleki od „literatury” rozumianej jako domena fikcji i „pięknych słów”. Dylemat literatury Holokaustu można streścić następująco: albo
dążenie do „rozszerzenia granic literackości” tak, by obejmowała coś więcej
niż literaturę – czyli niekwestionowaną, potwierdzoną cierpieniem i śmiercią
prawdę jednostkowego i zbiorowego doświadczenia, dążenie do „formy bardziej pojemnej” (formuła Czesława Miłosza); albo też „ucieczka od literatury”,
odrzucenie literackiego instrumentarium na rzecz surowej autentyczności
faktów, zdarzeń, doświadczeń. Literatura rozumiana jest tu jako domena fikcji, sztuczności, upiększania i wymyślania. Według tej koncepcji literatura
mówiąca o Holokauście ma stać się tylko „kartką spod muru straceń” (formuła Adolfa Rudnickiego).
Skupmy się na różnego typu zapisach autobiograficznych jako świadectwach Zagłady. Tego typu teksty zaliczamy do literatury dokumentu osobistego. Pojęcie dokumentu osobistego zostało wypracowane w socjologii
humanistycznej. Do nauk społecznych wprowadził je Florian Znaniecki, odkrywca autobiografii jako cennego materiału socjologicznego i twórca tzw.
metody dokumentów biograficznych (dzienniki, pamiętniki, listy). Powstałe w obszarze socjologii humanistycznej pojęcie dokumentu osobistego przeniósł na teren literaturoznawstwa Roman Zimand, tworząc termin literatura
dokumentu osobistego, obejmujący rozległy obszar pisarstwa autobiograficznego we wszystkich jego gatunkowych odmianach. Zimand wyróżnia dwa
podstawowe bieguny literatury dokumentu osobistego: „świat pisania o sobie
wprost” (czyli postawa wyznania) oraz „świat naocznego świadectwa” (czyli
postawa świadka). Relacje, dzienniki, pamiętniki, wspomnienia, listy tworzą
wewnętrznie zróżnicowaną konstelację tekstów22.
Kryterium chronologiczne (czas powstania świadectwa) wyznacza dwa podstawowe obszary tekstów: pisanych hic et nunc (tam i wtedy, w czasie wojny
i okupacji, w getcie lub po stronie aryjskiej, na gorąco) oraz post factum (czyli
już po wojnie, z krótszego bądź dłuższego dystansu czasowego).

22 Roman Zimand, Diarysta Stefan Ż., Wrocław 1990. Zob. Jacek Leociak, Literatura dokumentu oso-

bistego jako źródło do badań nad Zagładą Żydów (Rekonesans metodologiczny), „Zagłada Żydów.
Studia i Materiały”, nr 1 (2005).
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W świadectwach zapisywanych na gorąco, w trakcie Zagłady, można wyróżnić cztery deklarowane przez autorów motywacje uzasadniające decyzję podjęcia samego aktu pisania. Po pierwsze, pisanie jako formuła profetyzmu.
Profetyzm nie polega tutaj na prorokowaniu, spełnia się natomiast w kategorycznym i nieznoszącym sprzeciwu nakazie pisania i świadczenia. Autor
działa w poczuciu wypełniania misji. Ma mówić w imieniu tych, którzy już
mówić nie mogą. Ma przekazać prawdę, którą świat musi poznać. Po drugie,
pisanie jako dawanie świadectwa. Autor uświadamia sobie, że jego moralną
powinnością jest zaświadczanie o zbrodni, zaalarmowanie i wstrząśnięcie
sumieniem świata. Po trzecie, pisanie jako wymierzanie sprawiedliwości. Tę
grupę motywów sprowadzić można albo do obowiązku gromadzenia materiałów mających dokumentować zbrodnie i oskarżać zbrodniarzy przed przyszłym trybunałem, albo do obowiązku przekazania potomnym testamentu
zemsty. W ten sposób ujawnia się rozdarcie między łaknieniem sprawiedliwości a żądzą zemsty. Po czwarte, pisanie jako liturgia pamięci. Chodzi
o uniwersalne pragnienie zatrzymania czasu i utrwalenia śladu po sobie oraz
po zamordowanym narodzie. Ten typ motywacji staje się dla piszących zobowiązaniem pamięci, sama zaś czynność pisania przybiera postać swoistej liturgii, utrwalania pamięci w słowach.
Specyficzną grupą tekstów powstających już po wojnie, stanowią źródła
wywołane: na przykład relacje składane przed komisjami historycznymi
(Centralny Komitet Żydów Polskich, potem Żydowski Instytut Historyczny).
Historycy i dokumentaliści zdawali sobie doskonale sprawę, że zbierając relacje, przygotowują nie tylko materiał procesowy, lecz także pozyskują cenne źródła historyczne. Relacje – spisywane czy też protokołowane podczas
rozmowy ze świadkiem – uzyskiwały tym samym podwójną podmiotowość:
opowiadającego i tego, który jego słowa notował. Wydaje się to jednym z najbardziej charakterystycznych znamion relacji jako gatunku. Podwójność ta
wynikała z dialogicznego charakteru składania relacji, jednakże dialog ów
był niesymetryczny (jedna strona „opowiadała”, druga „słuchała”) i wyraźnie
profilowany poprzez zadawanie pytań zgodnych z kwestionariuszem. Dwoistość podmiotu przejawia się także w samym akcie przepisywania relacji,
opracowywania i poprawiania tekstu, a także w procesie tłumaczenia. Przyjmowano też relacje spisane samodzielnie przez ocalonych. Co więcej, sporo
świadectw, składanych przez ocalonych jako gotowe teksty, reprezentowało
bardzo różne gatunki. Są wśród nich krótkie opowieści wspomnieniowe dotyczące konkretnych wydarzeń lub dłuższe, dotyczące wojennych i okupacyjnych losów.
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Fotografie
Fotografię dokumentalną można potraktować jako sui generis źródło historyczne do badań nad Zagładą. W takiej fotografii należy widzieć nie tyle
obiektywne odwzorowanie świata, obrazowe utrwalenie tego, co jest czy było,
ile raczej konstrukcję semiotyczną – czyli mającą swój początek i koniec sekwencję znaków. Fotografowanie wpisuje się w domenę subiektywności
i przypadkowości, tak po stronie autora zdjęcia, jak i oglądającego. Fotografia jest zapisem doświadczenia tego, który zdjęcie wykonuje, jego przeżyć, nastawień, postaw. Jest także przedmiotem opisu, analizy, interpretacji. W tym
sensie fotografia – podobnie jak dzieło literackie, filmowe, teatralne czy inne
dzieło sztuki – poddaje się procedurom interpretacji. Może zostać włączona
w obszar dociekań służących rozumieniu ludzkiej rzeczywistości, a nie tylko
jej dokumentowaniu.
Przywołam tytułem przykładu zdjęcia zrobione przez sprawców Zagłady.
Niemiecka dokumentacja fotograficzna zdominowała społeczną wyobraźnię i uformowała potoczny wizerunek Holokaustu. Zdjęcia zrobione przez
sprawców swoim ofiarom wypełniają karty książek historycznych i sale muzeów. Bardzo często patrzymy na niemieckie zdjęcia z getta i – bezrefleksyjnie – traktujemy je jako obiektywy obraz tamtej rzeczywistości. Musimy
sobie jednak uświadomić, że każda fotografia jest utrwalonym spojrzeniem
tego, kto fotografuje, że patrzymy na ofiary oczami oprawców.
W getcie warszawskim robili zdjęcia zarówno niemieccy profesjonalni fotografowie, zatrudnieni w specjalnych jednostkach propagandowych, jak i niemieccy „fotoamatorzy”. Przyjrzyjmy się im pobieżnie.
Heinrich Jöst – We wrześniu 1941 roku pełnił służbę jako sierżant Wehrmachtu w prawobrzeżnej Warszawie. 19 września obchodził 43. urodziny.
W tym dniu wszedł do getta z aparatem marki Rolleiflex. Wykonał 129 zdjęć.
W latach 80. XX w. ofiarował swą kolekcję archiwum Yad Vashem. Zmarł
3 grudnia 1983 roku.
Joe J. Heydreker urodził się 13 lutego 1916 roku w Norymberdze. W grudniu 1940 roku został wcielony do Propaganda-Ersatz- und Ausbildungsabteilung w Poczdamie, a na początku 1941 roku, jako laborant fotograficzny
w Propagand-Kompanie 689, przyjechał do okupowanej Warszawy. Kilkakrotnie odwiedził getto z aparatem fotograficznym marki Leica. Jesienią 1941 roku wraz ze swoją kompanią wyjechał do Rosji. Z wycofującymi
się na zachód wojskami niemieckimi ponownie zatrzymał się w Warszawie, gdzie w listopadzie 1944 roku, po upadku powstania warszawskiego, robił zdjęcia ruin miasta i obróconego w gruzy getta. Koniec wojny zastał go
w amerykańskiej strefie okupacyjnej. W końcu 1960 roku razem z rodziną
wyjechał do Brazylii.
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Willi Georg był zawodowym fotografem i służył w armii niemieckiej okupującej Warszawę jako radiooperator. Pewnego letniego dnia 1941 roku jego
dowódca wystawił mu przepustkę do getta, a Georg wszedł za mury z aparatem fotograficznym Leica. Zdążył już zrobić cztery rolki filmu i zacząć piątą, kiedy zatrzymała go niemiecka policja. Skonfiskowano mu aparat, ale nie
zrewidowano kieszeni, gdzie miał ukryte negatywy. Na początku lat 90. XX w.
Georg spotkał Rafaela Sharfa, krakowskiego Żyda mieszkającego w Londynie,
jednego z założycieli Instytutu Badań Spraw Polsko-Żydowskich w Oxfordzie. Niemiec przekazał mu negatywy. Sharf opublikował wybór zdjęć Georga w albumie wydanym w 1993 roku.
Albert Cusian oraz współpracujący z nim Erhard Josef Knobloch i Koch
pracowali w aparacie nazistowskiej propagandy i byli członkami Propaganda-Kompanie 689 (Heydreker był tam laborantem fotograficznym), działającej
pod auspicjami międzynarodowego propagandowego pisma nazistowskiego
Signal. Albert Cusian został przeniesiony do Warszawy z początkiem 1941 roku,
podczas przygotowań do inwazji na ZSRR. Spędził kilka miesięcy, fotografując
getto warszawskie. Używał aparatu Leica. Zdjęcia Cusiana, Knoblocha i Kocha
stanowiły część materiałów dowodowych podczas procesów norymberskich.
I wreszcie słynny raport Stroopa Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr! (Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie przestała istnieć) i dołączony do niego „Bildbericht”, czyli reportaż fotograficzny. Zdjęcia
są pieczołowicie uporządkowane, ujęte w ramki i podpisane. Każda fotografia zaopatrzona jest w osobny podpis, wykonany kaligraficznym pismem
gotyckim. Niektóre są powszechnie znane i wielokrotnie reprodukowane. Stanowią obecne od dawna w świadomości zbiorowej ikony Holokaustu.
W oryginale raportu przechowywanym w Polsce na 49 kart naklejono 53 zdjęcia. Istnieje jeszcze duplikat raportu, zawierający dodatkowo szesnaście zdjęć,
których nie ma w oryginale. Zdjęcia robiło kilku fotografów z Propaganda
Kompanie 689 oraz Frantz Konrad.

Rzeczy
Czym są rzeczy jako świadkowie? W perspektywie procedur śledczych i procesu sądowego rzeczy są traktowane jako – nomen omen – „dowód rzeczowy”. W perspektywie humanistyki antropocentrycznej rzeczy, artefakty, czyli
to, co jest przez człowieka wytworzone, liczą się o tyle, o ile mówią coś o ludziach. I dlatego są dla archeologów, antropologów kultury czy badaczy kultury materialnej interesujące. Nie można ich jednak uznać za „świadków”
w tradycyjnym sensie, bowiem świadectwo jest przecież manifestacją ludzkiej podmiotowości.
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Dla badaczy Zagłady rzeczy mogą mieć status corpus delicti – dowodów
zbrodni tak jak puszki po Cyklonie czy buty ofiar Majdanka i Auschwitz.
Są rzeczy, które stały się emblematami Zagłady, na przykład złoto, a szerzej
– całe uniwersum „rzeczy po-żydowskich”, rzeczy-po-ludziach-zgładzonych.
Niektóre z nich były przedmiotem rabunku, niejednokrotnie przyczyną zabójstwa. Wpisują się one w kategorię, którą prawniczym językiem można
określić jako „mienie pożydowskie”: od pościeli, talerzy i sztućców, koszul
i futer, złotych monet i pierścionków, po warsztaty pracy, domy i kamienice. Ale są też rzeczy pożydowskie, które „przeżyły” swoich właścicieli. Wszystkie te rzeczy reprezentują materialne dziedzictwo Żydów, świadczą o ludziach,
którzy je posiadali i używali, o stylu ich życia, o ich codziennych obowiązkach. Ale świadczą również o sobie samych, ponieważ po prostu są, ponieważ
je spotykamy. W takie rzeczy-świadectwa szczególnie bogaty jest warszawski
Muranów – miejsce-po-getcie.
Po dokonanym już akcie zniszczenia, rzeczy zostały przywalone zgliszczami, zagrzebane pod rumowiskiem. Można by więc sądzić, że spoczęły w grobie.
Tkwią tam, skryte pod domami ulicami, chodnikami, trawnikami socjalistycznego osiedla Muranów. Czasem ujawniają się i wychodzą na powierzchnię
– wykopane podczas robót budowlanych, wygrzebane przez ciekawskie dzieci i dorosłych. Rzeczy muranowskie niosą w sobie zarówno pismo Zagłady, jak
i czasu po Zagładzie. Pismo z innej planety, pismo obce ludzkiemu językowi
i w swojej obcości narzucające się naszemu spojrzeniu23.

Alternatywna historia Holokaustu
Na koniec słowo o zagrożeniach, na jakie w dzisiejszej Polsce narażony jest
przekaz o Zagładzie. Trzeba zdawać sobie sprawę, że nieraz u podstaw uprawiania historii, a zawsze przy produkcji propagandowych komunikatów
o historii, leżą ideologiczne, polityczne czy też aksjologiczne założenia. Wywierają one bezpośredni wpływ na kierunki badań, wybór tematów badawczych i sposoby mówienia o Holokauście w sferze publicznej. Z jednej strony
eksponuje się temat ratowania Żydów przez Polaków, pozbawiając go złożonego kontekstu historycznego i mistyfikując liczby, z drugiej wypiera się
z obszaru społecznej świadomości tematy, godzące rzekomo w narodową tożsamość, godność i dumę. W bieżących grach i zabawach politycznych zagłada

23 O rzeczach jako szczególnego typu świadkach szerzej piszę w artykule Redefinicja kategorii

świadka i świadectwa. (Wokół rzeczy wykopanych na terenie miejsca-po-getcie w Warszawie), „Teksty Drugie”, 3/2018.
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Żydów i stosunki polsko-żydowskie w czasie wojny poddawane są rażącej manipulacji, a nieraz stają się wręcz domeną kłamstwa. Coraz częściej obserwujemy próby upaństwowienia, zmonopolizowania i ujęcia w ramy partyjnej,
ideologicznej czy religijnej ortodoksji wiedzy o Zagładzie.
Mieszkańcy okupowanej przez Niemców Polski byli nie tylko biernymi
świadkami Zagłady, lecz także część z nich wzięła w niej pośredni lub bezpośredni udział, podobnie jak część z nich stawiła Zagładzie opór, starając się
ratować Żydów. Możemy bez końca spierać się o liczbę tych, którzy ratowali
i tych, którzy okradali, wydawali i mordowali. Pogłębiająca się z roku na rok
wiedza o tych czasach skłania jednak do wniosku, że – niestety – tych drugich było więcej, że więcej wyrządzono Żydom zła niż dobra. Od nas zależy,
co z tą wiedzą zechcemy zrobić.
Możemy się od niej odwrócić, wyprzeć, udawać, że nas to nie dotyczy, albo
tak ją oszlifować, by stała się dla nas wiedzą krzepiącą i bezpieczną. Wcześniej jednak trzeba zniszczyć historyczne relacje, świadectwa i dokumenty
zdeponowane w archiwach, zastępując je podróbkami; wmówić żyjącym jeszcze ofiarom i świadkom, że nie widzieli tego, co widzieli; wykopać szczątki
żydowskich ofiar z anonimowych grobów rozsianych po Polsce i włożyć tam
kamienie. Tego oczywiście zrobić się nie da. Pozostają więc tylko zaklęcia,
mistyfikacje, odprawianie publicznych rytuałów. Ustanowiono nowe święto –
Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. Słuszną wersję historii
opowiadać mają muzea i sanktuaria. Muzeum II Wojny Światowej poddano
gruntownej rekonstrukcji, aby mogli do niego powrócić tzw. wygnani bohaterowie: św. Maksymilian Kolbe, Irena Sendlerowa, rotmistrz Witold Pilecki.
Zapowiada się budowę nowego muzeum getta warszawskiego, które wg wicepremiera Piotra Glińskiego będzie „mówić o wzajemnej miłości dwóch narodów”. Wzniesione zostaną nowe pomniki: upamiętnienie Sprawiedliwych
na pl. Grzybowskim w Warszawie i koło Muzeum POLIN). Dzień po dniu
tworzy się alternatywną historię Zagłady. Operacja ta ma oficjalną sankcję
państwową, czynne wsparcie prezydenta i premiera, jest chroniona ustawowo i realizowana przez agendy rządowe i media publiczne. Władza produkuje swoją wiedzę, a spora część obywateli tę produkcję konsumuje ze smakiem,
delektując się kreowaną w ten sposób wizją Polski i Polaków.
Przeraźliwie silny jest opór przed przyjęciem doświadczenia Zagłady. Nie
chcemy się do niego zbliżyć. Moglibyśmy osmalić sobie włosy, rzęsy, poparzyć palce. Będziemy więc Holokaust otorbiać i oswajać, polerować i szlifować
tak długo, aż zajaśnieje biało-czerwonym blaskiem chwały Sprawiedliwych
wśród Narodów Świata. Będziemy go tak długo cukrować, aż nabierze aromatu naszego bohaterstwa i naszej niezłomności.
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Calek Perechodnik
Aby ślad nie pozostał…

Zapisy autobiograficzne są od dawna traktowane jako teksty zawierające cenny materiał socjologiczny1 . Badacze literatury dokumentu osobistego podkreślają brak jednoznaczności i wyraźnych granic pomiędzy poszczególnymi
gatunkami literackimi i ich odmianami. Cechą charakterystyczną jest też
płynne przenikanie się „prawdy” i „zmyślenia”. Nie sposób chyba, poprowadzić prostej linii między tymi tekstami według cech właściwych danemu gatunkowi. Tym bardziej że sami autorzy nadawali im różne tytuły: pamiętnik,
wspomnienia, notatki, zapiski, szkic kronikarski. Zresztą, ścisła klasyfikacja
nie jest tu najważniejsza. Dla nas istotną wydaje się motywacja i odpowiedź
na pytanie, dlaczego różni ludzie – starzy, młodzi, dzieci; wykształceni i ci
bez szkół, inteligenci, urzędnicy – pisali z narażeniem życia, w ekstremalnych warunkach. A jednak pisali…
W swoich tekstach dali wstrząsające świadectwo Zagłady, aby ocalić od zapomnienia wydarzenia i siebie. Opisywali swoje doświadczenia, chcieli, aby
„świat” się dowiedział, żeby dzięki ich wysiłkowi kiedyś dokonała się sprawiedliwość i oprawców spotkała kara – czy to już zemsta, czy tylko wołanie
o sprawiedliwość?
Czasami takie prowadzenie „osobistej dokumentacji” może przerodzić
się w poszukiwanie samego siebie, daje możliwość odpowiedzi na pytanie
– kim jestem? 2 W swoich pamiętnikach Korczak poszukuje prawdy o sobie
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Jacek Leociak, Tekst wobec Zagłady, Wrocław 1997, s. 15.

2

Tamże, s. 19.

Katarzyna Radecka-Mikulicz

i otaczającym go świecie, bo to są niezbędne warunki do zrozumienia tego,
co się dzieje3.
Należy podkreślić to, że wszystkie teksty „dokumentu osobistego” powstają w specyficznej sytuacji – uwięzienia – i są nastawione na „dziś”, odwołują się do bezpośredniej przeszłości „wczoraj” i przyszłego „jutro”. Piszący jest
osaczony tym tu i teraz. To „dziś” wydaje się jedynym dostępnym dla autora czasem. Jeżeli dziś nie nastąpi koniec, to może być jutro – bo musi nadejść,
a kiedy, to tylko kwestia czasu, przypadku i wielu czynników, na które prowadzący zapiski nie ma najmniejszego wpływu.
Nie można też zapominać o miejscach, w których pisano. Pamiętniki,
dzienniki i inne formy dokumentu osobistego powstawały w najróżniejszych
miejscach – w gettach, więzieniach, kryjówkach. Pisano w sytuacji beznadziejnej, w przestrzeni, która stała się obca, zagrażająca, gdzie w każdej chwili
mogła nastąpić wpadka, bo ktoś doniósł, bo przypadek spowodował, że… Ich
los zależał od całego łańcucha ludzi. W kryjówce człowiek pozostawał z sytuacji przymusowego zamknięcia. Co można robić, kiedy nie można być aktywnym, trzeba zachowywać się tak, jakby w ogóle się nie istniało? Bezczynność,
milczenie, czekanie, myślenie i nic więcej. W takim przypadku pisanie może
się okazać wręcz wybawieniem.
Tak więc pisanie pełniło wiele funkcji: świadectwo, relacja świadka,
akt oskarżenia, próba zrozumienia, próba rozliczenia się z własnymi doświadczeniami, wyborami. Teksty, w których została podjęta próba oddania obrazu okupacyjnej rzeczywistości, cierpienia ludzi, znajomych
i nieznanych, widoczna jest przede wszystkim perspektywa skazanych
na zagładę – tylko dlatego, że urodzili się jako Żydzi. Jedni od początku
mieli świadomość rangi tego co robią (naukowcy, literaci), inni – ci, którzy w innych okolicznościach nie zdecydowaliby się na opisywanie siebie
i dziejącego się dramatu wokoło, pisząc zaczynali rozumieć jak bardzo
ważne jest to, co robią.
W nudzie wynikającej z zamknięcia, w paraliżu bezczynności rodziła się
głębsza refleksja. Leon Najberg, ukrywający się na warszawskim Żoliborzu
u państwa Szczypiorskich, zapisał 800 stron. Pisał szybko, całkowicie pochłonięty swoim pisaniem:
„Gdy przystąpiłem do pisania – jak z fontanny trysnęły wspomnienia cisnące się
pod pióro. Strumień wspomnień był tak wartki, szeroki i silny, że nie byłem w stanie wynotować wszystkiego, co nasuwała pamięć”.
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Tamże, s. 20.
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W czasie swojej europejskiej historii Żydzi z wielu rabunków, pogromów
i konfliktów ratowali przede wszystkim księgi. W okresie wojny ci, którzy prowadzili dzienniki i pamiętniki byli w pełni świadomi, że nie wystarczy tylko napisać. Myśleli z wielką troską o sposobach przechowania
swoich tekstów, tak aby przetrwały i zostały przeczytane. Teksty miały dać
pamięć pomordowanym, przemówić niejako w ich imieniu, pokazać prawdę
o ich cierpieniu.
„Ocalić od zapomnienia” - te słowa brzmią pięknie, wzniośle i wzruszają
emocje, ale często za tą deklaracją nic nie stoi, jest pusta. Ostatnim etapem
Zagłady były różnego rodzaju działania mające na celu zlikwidowanie śladów
obecności Żydów. Po getcie w Warszawie zostały ruiny, ale to znaczny obszar
miasta, które całe miało ulec zagładzie, ale przetrwało. Po wojnie odbudowano Warszawę, ale jak wspominali przedwojenni warszawiacy, to już nie
to samo miasto. Jednak pamięć o warszawskich Żydach, o getcie przetrwała,
chociaż coraz częściej wydaje się, że nawet ta pamięć o historii miasta i jego
mieszkańców jest zagrożona; coraz więcej nowych warszawiaków nie zna historii, legend tego miasta, a ci, którzy je poznają, robią to poprzez lektury,
które nie zawsze wiernie i ze zrozumieniem przedstawiają dzieje Warszawy.
Otwock to miasto, czy miasteczko, jak wiele innych podwarszawskich miejscowości, mające swoją historię, która jednak w dużym stopniu jest powiązana ze stolicą.
Prawa miejskie nabył w 1916 roku i od początku swojego istnienia znaczącą rolę w jego rozwoju odegrali Żydzi. Miasteczko szybko rosło wokół kolei
wąskotorowej, było letniskiem, później też uzdrowiskiem. Zachwycał piękny budynek magistratu, stacja kolejowa, pięć synagog, jeden kościół, w przeważającej części drewniana zabudowa – słynne „świdermajery”, sanatorium
Gurewicza, dwór Cadyka, okazałe budynki pensjonatów, sanatoriów, szpitali,
budynek kasyna, park miejski. Małe miasteczko w pobliżu dużej aglomeracji, żyjące głównie z letników i kuracjuszy. Barwne, gwarne, rozbrzmiewające wieloma językami, jeszcze jedno przedwojenne miasteczko mające swoją
tożsamość i dynamikę, która musiała uwzględniać wielokulturowość. Przestało istnieć w swoim pierwotnym kształcie 19 sierpnia 1942 roku. A jak
jest dzisiaj?
„Nagle owładnął mną przymus zobaczenia po raz ostatni mego miasta rodzinnego. […] Musiałem pożegnać się z ruinami mojego utraconego świata. […] Dotarłem w południe na znajomą stację kolejową w Otwocku. Przed wojną, na placu
przed dworcem, długi rząd dorożek (powozili nimi głównie Żydzi) oczekiwał na podróżnych, aby zawieźć ich do licznych pensjonatów w tym uzdrowisku. Teraz plac
prawie pusty; zaledwie jedna czy dwie dorożki i samotna taksówka oczekiwały
na pasażerów. Minąłem je w milczeniu i skręciłem w drogę, prowadzącą pod torami i obok głównego bazaru, do dawnej dzielnicy żydowskiej. […]
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W Otwocku dotarłem do domu, w którym kiedyś mieszkałem – długiego, piętrowego,
murowanego budynku, dawniej zamieszkałego przez niemal 20 żydowskich rodzin.
We frontowej części mieściły się sklepy, natomiast z tyłu i na piętrze – mieszkania.
Brama prowadziła na przestronny dziedziniec, tętniący życiem i dziecięcym gwarem
w okresie letnich wakacji. Wszedłem na dziedziniec i nagle uderzyła mnie wszechobecna pustka i cisza. Kilka mieszkań było odnowionych i zamieszkanych, reszta pusta, z wybitymi lub zabitymi deskami oknami i drzwiami. […]
Szedłem dalej ulicą Joselewicza [obecnie Świderska] i ponownie zdumiewałem
się niewiarygodnym stopniem zniszczenia. Większość żydowskich domów, wśród
nich piętrowe i dwupiętrowe, została zburzona i zrównana z ziemią, pozostawiając otwartą przestrzeń, porastającą już trawą.
Zastanawiałem się, dlaczego tak wiele dobrych domów zostało zniszczonych. Przecież ludzie mogli się wprowadzić i cały czas z nich korzystać. Dotarłem do ruin
otwockiej mykwy, żydowskiej łaźni rytualnej. Obok niej stały pozostałości małej
synagogi – zwanej Reindorf`s Szul [czyli synagoga Reindorfa]. Cztery ściany stały wciąż nietknięte, można było rozpoznać zarysy ludowych malowideł ściennych:
różne zwierzęta biblijne, a w środku olbrzymi mityczny lewiatan. […]
Inna, dużo większa synagoga w tej dzielnicy żydowskiej znajdowała się przy ulicy
Kupieckiej. Żydzi modlili się w niej aż do likwidacji getta. Potem ją spalono i zburzono wraz z innymi budynkami przy tej ulicy”.4

Od dwudziestu lat mieszkam w Otwocku. Wychowałam się w Falenicy, do
Otwocka jeździło się pociągiem do kina, do dobrze zaopatrzonej księgarni i przede wszystkim nad Świder. Później jeździłam do przyjaciółki z dzieciństwa leczącej się w jednym z sanatoriów. Otwock pojawiał się rzadko
w rozmowach domowników, poza tym przy dzieciach nie mówiło się o „pieniądzach” i dzieci trzeba chronić przed złym światem, więc jako mała dziewczynka nie wiedziałam, o co dokładnie chodzi, ale nazwa miejscowości, jakiś
tam dom – dorośli robili się smutni i drażliwi – to był kłopot.
Dom w Otwocku, będący naszą prawną własnością, zobaczyłam po wielu
latach, kiedy pojechałam z ojcem, bo znowu był jakiś problem.
To była miłość od pierwszego spojrzenia. Dom, który po wojnie przejął „kwaterunek”, był w opłakanym stanie. Każdy z lokatorów rządził się, jak
chciał, ale bez przesady, bez zbędnych napraw, inwestycji. Ślady urody mimo
to pozostały i przede wszystkim był ogród.
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Decyzję podjęłam natychmiast, pozostało jeszcze przekonanie rodziny.
Po roku „walki” udało się, sprzedałam mieszkanie w Warszawie, zrobiłam remont jednego pustego mieszkania i byłam szczęśliwa, że mój syn będzie miał
podobne chociaż trochę dzieciństwo do mojego – przestrzeń, las, zwierzęta.
Dzisiaj w domu już nie ma lokatorów, syn mieszka w Warszawie, a rozpoczęty
dwadzieścia lat temu remont trwa dalej.
Przyznaję się, że nigdy nie chciałam zostać prawdziwą mieszkanką Otwocka; odpowiada mi ten dystans. Siedzę w starym domu, przy biurku dziadka,
patrzę na okazałe drzewa w ogrodzie i bawiące się psy.
Poznając Otwock, poznawałam też jego historię. Od początku istnienia na rozwój osady, a potem miasta, miała wpływ w równym stopniu ludność chrześcijańska, jak i żydowska. Na pewno nie była to idylla, jak w całej
II Rzeczpospolitej, ale kwitło bujne życie. Wybuch wojny i późniejsza okupacja oraz getto zniszczyły miasteczko w jego prawdziwym kształcie. Najpierw
nowe prawa, kolejno gettoizacja, głód, choroby, cierpienie, i podróż w jedną
stronę do Treblinki, polowanie na tych, którzy schowali się, uciekli. Wreszcie, usuwanie śladów obecności Żydów w mieście. Liczbę ludzi, którzy przeszli przez otwockie getto szacuje się na około 14 tysięcy5.
Niedługo po likwidacji getta miasteczko zmieniło się bardzo, nie ma żadnej z pięciu synagog, zostały puste miejsca po domach, ulice zniknęły lub
zmieniły nazwy.
Jedna z lokatorek mojego domu, pani Jadzia, miła starsza pani, opowiadała czasami o czasach okupacji – sama w 1941 roku uciekła z rodziną z terenów zajętych przez Rosjan. Pokazywała mi w lesie drzewo, w którym chowała
żywność dla Żydów z getta. To jedzenie nosiła po zmroku – wolała, żeby sąsiedzi nie wiedzieli; pokazywała miejsce, skwer naprzeciwko kasyna (dzisiaj
stoi tam nowy kościół), gdzie dwa dni leżały trupy dzieci, które zostały złapane w dzielnicy aryjskiej, zastrzelone na miejscu, a zwłoki miały działać
na innych odstraszająco. Opowiadała o AK-owcu ukrywającym się na strychu, a w tym czasie na parterze domu stacjonowali czerwonoarmiści, spali na podłodze razem z końmi – pani Jadzia z mężem zachowali oryginalną
podłogę ze śladami podków. W piwnicy jedno pomieszczenie jest o wiele
większe od pozostałych, pani Jadzia objaśniła, że to był schron, bo większość
domów w Otwocku miała schrony.
Internet był jeszcze luksusem, książek na temat żydowskiej historii Otwocka
mało, ale wreszcie trafiłam na wspomnienia Perechodnika i od razu na drugie
wydanie z 1995 roku, opracowane przez prof. Davida Engela według rękopisu
ze zbiorów Yad Vashem. To, gdzie znajduje się tajemnicza dedykacja:
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„S.N. P.P. T.Ż. Pamiętniki me poświęcam”,
a którą rozszyfrował brat Perechodnika, Pejsach:
S.N. — sadyzmowi niemieckiemu,
P.P. — podłości polskiej,
T.Ż. — tchórzostwu żydowskiemu.6

W swojej Spowiedzi autor te trzy czynniki oskarża o tragedię polskich Żydów – nie widzi niczego, co mogłoby usprawiedliwić zbrodnię. Zło, które
spotkało Żydów, przekroczyło dotychczasowe wyobrażenia, więc jak można
byłoby sądzić je jakąś znaną miarą.
We wspomnieniach Perechodnik opowiada o okupacyjnej rzeczywistości od wewnątrz, z tej (żydowskiej) perspektywy nie ma prostych granic między dobrem a złem. Brak tu sił zjednoczonych w oporze przeciwko złu, które
wdziera się z zewnątrz. Autor podejmuje jakieś, wydawałoby się, racjonalne
wybory, ale one w żadnej mierze nie obronią go przed destrukcją. Wszyscy
są zagrożeni i jednocześnie naznaczeni. Destrukcja objęła i „spowiadającego”
się i świat dookoła. Perechodnik pisze o swoich emocjach, doświadczeniach,
ale one są udziałem także innych. W ten sposób autor wyszedł poza perspektywę jednostki, które stało się jednocześnie doświadczeniem całej zbiorowości, ludzi zniszczonych przez wojnę. W tekście pojawiają się myśli na temat
sensu historii czy doświadczenia Zagłady.
W Spowiedzi nie ma Boga, Perechodnik go odrzucił, chociaż zauważa tych,
którzy do końca zachowali wiarę. Czy odrzucenie Boga przez Calka było jakąś formą religijnego doświadczenia Zagłady? W kilku miejscach tekstu
Perechodnik oskarża wprost religię żydowską o to, że ludzie się nie bronili, że wykazali się wielką naiwnością, gdy do końca nie chcieli uwierzyć w to,
że wszyscy muszą zginąć, bo taki jest plan.
Wspomnienia Calka Perechodnika Spowiedź to istotna pozycja w katalogu
tekstów o Zagładzie, opowiadająca o losie otwockich Żydów. W samym miasteczku, jak w wielu innych, śladów wielokulturowej, barwnej, pełnej życia
przeszłości zachowało się niewiele, a bez niej Otwock stał się pozbawionym
tożsamości, mało atrakcyjnym miejscem na obrzeżach Warszawy. Zagłada
pochłonęła nie tylko otwockich Żydów, ale i genius loci miasta, jego duszę.
Dramatyczna relacja Perechodnika należy do literatury dokumentu osobistego i powstała już po likwidacji otwockiego getta. Pisał ją w kryjówkach
po aryjskiej stronie. Kiedy i w jaki sposób zginął, nie wiadomo. Najprawdopodobniej chory, nie zdążył wyjść z kryjówki i spłonął w niej7. Pozostawił
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Maria Janion, Bohater, spisek, śmierć, Warszawa 2009, s. 261.

7

J. Leociak, dz. cyt., s. 55.
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wstrząsający dokument Zagłady 14 tys. ludzi, wcześniej naznaczonych opaskami, pozbawionych elementarnych praw i karmionych złudną nadzieją,
że czeka ich jakieś jutro.
W pierwszym rozdziale autor tłumaczy intencje, jakie przyświecały mu
przy spisywaniu wspomnień:
„Nie jest to pamiętnik człowieka oraz jego rodziny. […] Jest to pamiętnik Żyda oraz
jego rodziny żydowskiej. […] Proszę więc pamiętniki me przyjąć jako spowiedź
przedśmiertną. Nie łudzę się, wcześniej czy później i ja podzielę los wszystkich
Żydów z całej Polski. […] Ale niestety, modlić się – nie umiem, wierzyć zaś – nie
wierzę! […] Proszę świat demokratyczny, Anglików, Amerykanów, Rosjan, Żydów Palestyńskich, aby pomścili nasze kobiety, nasze dzieci, żywcem spalone
w Treblince“8 .

Według typologii dokumentu osobistego zaproponowanej przez Jacka Leociaka, Spowiedź jest pamiętnikiem. Ten rodzaj dokumentu osobistego, a także inne – kroniki, dzienniki, relacje, listy – pisane były z dwóch powodów:
dać świadectwo Zagładzie i dostarczyć materiał dowodowy przeciwko oprawcom lub zapewnić motywację do pomszczenia ofiar9.
W Spowiedzi Perechodnik ukazał sytuację otwockich Żydów od początku
niemieckiej okupacji do likwidacji getta. Od 17 do 19 sierpnia 1942 roku wywieziono do Treblinki 8 tys. ludzi. Kilka tygodni pozostawał w getcie jako
żydowski policjant. Między innymi na posterunku na terenie getta pilnował
tych Żydów, którym nie udała się ucieczka. Rano przyjeżdżali Niemcy i rozstrzeliwali „niedobitki“. Później uciekł, ukrywał się i zaczął spisywać swoją
relację. Ta jego spowiedź jest też próbą oddania hołdu, upamiętnienia żony
Anki, której sam kazał się zgłosić na plac, gdzie spędzano Żydów z getta, wierzył, że Niemcy dotrzymają obietnicy i najbliżsi członkowie rodzin policji żydowskiej nie zostaną deportowani. Anka razem z małą córeczką w bydlęcym
wagonie pojechała do Treblinki.
W swoich wspomnieniach Perechodnik pokazał Polaków – zarówno obcych, jak i do niedawna sąsiadów, znajomych, przyjaciół, wspólników. Calek
Perechodnik był wykształconym człowiekiem. Studia ukończył we Francji,
ponieważ na polskich uczelniach obowiązywały już przepisy dyskryminujące polską młodzież pochodzenia żydowskiego – numerus clausus. Z dyplomem
inżyniera agronomii wrócił do rodzinnego Otwocka, gdzie czekała na niego

8

Calek Perechodnik, Spowiedź, Warszawa 2011, s.7.

9

Literatura polska wobec Zagłady, red. S. Buryła, D. Krawczyńska, J. Leociak, Warszawa 2012,
s. 28 – 31.
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narzeczona Anna Nusfeld, współwłaścicielka miejscowego kina Oaza. Pobrali się i zaczęli wspólne życie. Wojna przekreśliła wszystkie plany, stracili prawo do życia.
Perechodnik wielokrotnie wyrzuca sobie naiwność, z jaką postrzegał niemiecką okupację. Wynikało to zapewne z potrzeby wiary w ład, porządek
i sens. Jako wykształcony, zasymilowany Żyd czuł się przede wszystkim Polakiem – często cytuje klasyków, głównie polskich poetów, wtrąca łacińskie
maksymy i francuskie aforyzmy, demonstruje znajomość kultury europejskiej. Dopiero kiedy przywoływał fragmenty z Biblii, kiedy pisał po hebrajsku
czy w jidysz, robił błędy, jak wskazuje wydawca. Może oceniał siebie zbyt surowo. Jednak nie on jeden nawet nie przypuszczał, że coś takiego jak Zagłada
się wydarzy, ale pisał już po opuszczeniu Otwocka i patrzył na przeszłe wydarzenia z innej perspektywy, bliższej współczesnemu odbiorcy:
„Charakterystyczne jest nastawienie wszystkich bez wyjątku Żydów, jeśli chodzi
o wynik wojny. Żaden Żyd od początku wojny do dnia dzisiejszego nie pomyślał nawet, że Niemcy mogą wygrać i pozostać na zawsze w Polsce. […] Gdyby się ktoś
mnie wtedy spytał, na jakich przesłankach opiera się moja wiara, trudno byłoby mi
wtedy odpowiedzieć”10.

Na początku filmu Polańskiego Pianista jest scena, kiedy rodzina Szpilmana słucha wiadomości radiowych i tak, jak większość Europejczyków, bagatelizuje zbliżającą się grozę. W wielu okupacyjnych wspomnieniach można
odnaleźć analogiczne treści wskazujące na to, że najbardziej zagrożona grupa – Żydzi – nie zdawali sobie sprawy z powagi sytuacji. Fakt, że naziści dbali o pozory, a plany eksterminacji Żydów były utrzymywane w tajemnicy. Do
tworzenia list obywateli różnych krajów europejskich pochodzenia żydowskiego wykorzystali miejscową administrację, organizacje faszystowskie i panujące
w całej Europie (i nie tylko) nastroje antysemickie. Nie można także zapominać,
o współpracy samych Żydów z Niemcami – o Judenratach. Być może ich postawa była wynikiem wielowiekowych doświadczeń, że trzeba przeczekać zły czas,
wpłacić kolejną kontrybucję i wszystko wróci do normy. A być może prawda jest
bardziej skomplikowana lub bardziej oczywista. Zygmunt Bauman w Nowoczesności i Zagładzie twierdzi, że przemoc jest wpisana w strukturę nowoczesności.
Przemoc wynika z przemian cywilizacyjnych, społecznych.
Istnieje wiele teorii i prób wyjaśnienia Zagłady, opisane zostały mechanizmy, następujące po sobie etapy rozrastającego się zła. W literaturze znajdują
się liczne przykłady obserwacji przemian społecznych i konsekwencje z nich

10 Tamże, s. 19.
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wynikające – wystarczy przywołać lektury szkolne: powstałe wiele lat przed
wojną Jądro ciemności Conrada, Proces Kafki czy późniejszą Dżumę Camusa.
Pozostaje pytanie, czy ta wiedza da nam odpowiedź, jak to stało się możliwe.
Z tekstu Perechodnika wynika obraz całkowitej bezradności wobec zła.
Nad Europą i nad małym Otwockiem przeszedł kataklizm, który odebrał ludziom zdolność rozumienia, co się działo dokoła. Duży i mały świat pogrążył się w chaosie. Wybory, których dokonywali ludzie zamknięci w gettach, są
trudne do zrozumienia, ale wstąpienie w szeregi żydowskiej policji miało dać
gwarancję bezpieczeństwa dla najbliższych. Wszyscy patrzyli na konających
z głodu na ulicach, ale tylko siły porządkowe musiały „asystować“ przy zbiorowych egzekucjach i patrzeć na kolejne rzędy kładących się na brzegu dołu.
Wykonywanie poleceń okupanta to zdolność przystosowania się do narzuconych warunków i możliwość, a przynajmniej nadzieja na przetrwanie. Próba
ukrycia się, gdzie, na jak długo; ucieczka, ale dokąd?
Poczucie sensu kończyło się przy przekraczaniu szlabanów, murów gett.
Perechodnik wierzył, że obietnice Niemców coś znaczą, odprowadził żonę
i córeczkę na plac, gdzie zgromadzono ludność z getta. Sami oczyścili miejsce tuż przy torach, kilkaset metrów od dworca. Miał tu być magazyn desek,
do tego tartak, co oznaczało pracę, a pracujący Żydzi są potrzebni i nie pójdą
do transportu. Kłamstwo, szyderstwo, a może czysty pragmatyzm?
Wspomnienia Perechodnik spisał już po likwidacji getta, kiedy ukrywał się
po aryjskiej stronie, po utracie żony i córki, gdy został pozbawiony jakichkolwiek złudzeń. Opowiada o tym, co się stało z ironicznym dystansem, jak
pisze Maria Janion11 . Wydaje się, że ironia chroni jego samego przed szaleństwem z bólu, rozpaczy i zdziwienia własną, że został sam na tamtym placu,
że się nie ruszył, że wykonywał rozkazy, że żył dalej. W tej ironii słychać także nienawiść i desperację człowieka żywego, ale też niezdolnego już chyba do
życia. U Calka Perechodnika, autora, który nie przeżył, najważniejsze jest głębokie odczuwanie rzeczywistości, jakby przez szkło powiększające, przerażająca szczerość, żadnych usprawiedliwień, i to pytanie, które stawia: „Czy ja
jestem mordercą?” Jedynym, co mu pozostało, żeby móc „mówić” to posłużenie się kategorią ironii. Dzięki temu zostawił nam jedno z najważniejszych
i najtrudniejszych świadectw Zagłady. Spowiedź można – czy wręcz trzeba –
odczytywać jako samotną podróż w głąb samego siebie, tam, gdzie schowana
jest odpowiedź na pytanie: kim jestem? Jakim jestem człowiekiem?
Po wielogodzinnym oczekiwaniu nadjechały wagony towarowe i zapędzono
do nich 8 tys. ludzi i pociąg odjechał do Treblinki. Calek wstąpił do żydowskiej
policji, bo obiecywano bezpieczeństwo rodzinom… Perechodnik patrzył:

11 M. Janion, dz. cyt., s.259 – 279.
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„Niemcy dochodzą do żon policyjnych, zaczynają je segregować, dzieci nie będą
zwolnione! […] – Calek, Calek, co mam robić? Zygmunt, co mam robić? Mężowie
nasi, co mamy robić? […] Nieprzytomny chwytam Aluśkę, krew z mojej krwi i odstawiam na bok. […] Wtem karabiny zostają na nas skierowane. Pada rozkaz: Wszyscy
policjanci na drugi koniec biegiem marsz, w dwuszeregu zbiórka! Zdaje się, że stoimy w miejscu, ale nie, nogi wbrew naszej woli niosły nas na drugi koniec placu. […]
Z daleka widzimy tylko tuman i sylwetki, których już nie odróżniamy. Wszystko
przepadło. […] Długi gwizd, wyruszyłaś Anko, w twą ostatnią podróż“12.

Jeden z żydowskich policjantów, Willendorf, stał w szeregu i wraz z innymi tworzył kordon otaczający zgromadzonych Żydów. W pewnym momencie
zdjął czapkę, opaskę policyjną z ręki i dołączył do żony i syna. Nikt oprócz
niego tego nie zrobił.
Marek Edelman w rozmowie z Hanną Krall w Zdążyć przed Panem Bogiem
podkreślał wielokrotnie, aby ci, którzy nie przeżyli tego, co Żydzi, nie oceniali ich. Nie mają do tego prawa. Ta opinia nie jest odosobniona i truizmem
będzie przypomnienie, że nikt nie wie, jak zachowałby się w sytuacji granicznej. Perechodnik pozostał na placu, nie potrafił poradzić sobie z myślami,
z pustką, z życiem, które instynktownie wybrał. W Spowiedzi zapiski opowiadają o próbach przetrwania jego krewnych, znajomych. Szukanie kryjówek,
organizowanie jedzenia, wyprzedawanie tego, czym jeszcze dysponowali, aby mieć pieniądze na opłacenie sobie życia. Autor dał świadectwo zachowań ludzi, którzy dostali od Niemców prawo do życia – Polaków stojących
obok furmanek, czekających pod domami, z których wyganiano Żydów do
transportu, bo najważniejsze to zająć dobre miejsce, być pierwszym do przejmowania już niczyjego majątku. Po akcji, idąc przez nieistniejące już getto,
Perechodnik zobaczył młodą kobietę z dzieckiem, które siedziało w wózku
jego córki. Opowiada także o człowieku – Magistrze, z którym znał się od
dawna i który, na tyle ile mógł, pomagał. Po akcji Calek przeniósł się do jakiegoś pokoju w jednym z opuszczonych mieszkań, gdzie były właściciel pozostawił cenną biblioteczkę: „Chętnie bym te książki podarował Magistrowi,
ale przecież ani de jure, ani moralnie one nie są moje. Właściciel zginął w Treblince, a na tych książkach odczuwam plamy krwi ludzkiej. Jakże podarować
człowiekowi o czystych rękach? Nie daję mu też ich – pytając po prostu, czy
chciałby je przyjąć w takim stanie rzeczy. Nie – Magister odmawia mi, takich
pamiątek woli nie mieć z getta. Odmowa Magistra nie przeszkodziła innemu
Polakowi, urzędnikowi Arbeitsamtu w zabraniu ich sobie“13.

12 C. Perechodnik, dz. cyt., s. 76.
13 Tamże, s. 139.
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Spowiedź Perechodnika powstała w warszawskiej kryjówce przy ulicy Pańskiej między 7 maja a 19 października 1943 roku. Autor oskarża o zbrodnię
przede wszystkim Niemców, ale też Polaków i samych Żydów. Bezwzględnie
autorami Zagłady są naziści, podkreśla ich cynizm, kłamstwo i okrucieństwo. Polakom wytyka podłość, obojętność i to, że byli tacy, którzy pomagali
oprawcom w zbrodni. Żydom zarzuca tchórzostwo, naiwność i to, że tak długo nie chcieli dostrzec niebezpieczeństwa.
Perechodnik do czasu akcji deportacyjnej kierował się poczuciem obowiązku wobec najbliższych, żony i dziecka. Dopiero po ich utracie zachodzi
zmiana w jego postrzeganiu tego, co się dzieje do dokoła. Odkrył, że nie ma
moralnej różnicy między obowiązkiem wobec bliskich, a wobec społeczności.
Doświadczenia Perechodnika dają się wpisać w próbę zrozumienia moralnej
odpowiedzialności ludzi czasu Zagłady.
Zapraszam na długi spacer po Otwocku. Są tu jeszcze piękne, zadbane świdermajery, ukryte w dużych ogrodach. Są nijakie domy podmiejskie z lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych. Znajdziemy trochę marzeń
o dobrobycie z lat dziewięćdziesiątych, kilka zabytkowych obiektów i te się
wyróżniają, ale wyjęte z szerszego kontekstu historii, nie udźwigną i nie
opowiedzą o losach tego miasteczka. Nie można się wyprzeć prawdy, nie
wolno niczego budować na negowaniu faktów. Kilka lat temu Otwock obchodził uroczyście stulecie uzyskania praw miejskich. Między innymi, była
wystawa przedwojennych fotografii w centrum miasta. Ileś razy przechodziłam tamtędy i za każdym razem sprawdzałam, czy nie ma jakiś nowych
zdjęć, na których byłoby wspomnienie o żydowskim Otwocku, ale nie doczekałam się.
Czasami chodzę po ulicach, przyglądam się domom, szukam śladów. Wiele
drewnianych domów niszczeje lub nagle znika w pożarze. Po pięciu synagogach nie zostało ani jedno zdjęcie, istnieją tylko na planach miasta i w pamięci odchodzącego pokolenia. W niektórych częściach miasta jest dziwny,
co najmniej nielogiczny układ ulic, a to dlatego, że całe jego fragmenty przestały istnieć. Co stanie się z tym miasteczkiem, kiedy odejdą ostatni świadkowie? Kto opowie prawdziwą historię Otwocka?
Jaki musi być opór wśród ludzi, władz, że nie chcą przyznać: tak to było
w dużej części żydowskie miasteczko. Czy piekielny plan nazistów został
zrealizowany, dokończony, rzeczywiście ślad nie pozostał? W czasie okupacji skazano na śmierć wszystkich Polaków żydowskiego pochodzenia, a plan,
zrealizowany w 90%, obejmował też usunięcie śladów po ich obecności. I tu
Polacy bardzo „pomogli” nazistom, grabiąc mienie pożydowskie, czy po wojnie zacierając pozostałości po życiu i kulturze swoich współobywateli-sąsiadów. Czas, obojętność czy też celowe zaniedbanie dokonały reszty.
Czy można jednak zbudować dobrą, uczciwą przyszłość na negacji, wyparciu, budowaniu fałszywej historii?
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Spowiedź Calka Perechodnika należy do tych tekstów, o których zapomnieć
nie można – przerażająca relacja z małego podwarszawskiego miasteczka
z okresu wojny i okupacji niemieckiej. Szczerość osobistych wyznań, obserwacje przechodzące w refleksje ogólnej natury, groza tego, co się stało wyrażona w poprzez ironię – wszystko to jest bardzo ważnym świadectwem
Zagłady. Niestety w szkołach otwockich jest to temat mało znany. Jedynie nieliczni nauczyciele ryzykują przedstawienie uczniom i uczennicom książki
otwocczanina Perechodnika. Kino Oaza, to samo, którego współwłaścicielką była Anka, żona autora Spowiedzi, na nowo funkcjonuje od ponad dwóch
lat. W tym kinie Jakub Kamieński zaprezentował 19 sierpnia 2017 roku swój
spektakl Wbrew swojej woli, oparty między innymi na tekście Perechodnika.
Jest niewielka grupa ludzi, którzy dbają o przekaz prawdziwej historii Otwocka i tego, co się wydarzyło w latach wojny. Co roku odbywa się w rocznicę likwidacji otwockiego getta upamiętnienie otwockich Żydów. Zaczyna się przy
„starej” rampie kolejowej, gdzie 8 tys. ludzi załadowano do bydlęcych wagonów i wywieziono do Treblinki, a kończy się w miejscu zbiorowej mogiły,
gdzie zabijano tych, którzy próbowali się ukryć, przeżyć. Jest też w centrum
miasteczka skwer „Pamięci Żydów otwockich” z kamieniem i kwiatami. To
właśnie ich, ludzi niedających zapomnieć o zbrodni dokonanej na współobywatelach, sąsiadach, znajomych, jest to inicjatywa.
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Wbrew swojej woli
Rozmowa z Jakubem Kamieńskim
twórcą spektaklu Wbrew swojej woli.

Premiera tego spektaklu odbyła się 17 grudnia 2016 roku w Teatrze Soho
w Warszawie. Przedstawienie grupy Supermarket opiera się na dwóch tekstach, autobiograficznej Spowiedzi Calka Perechodnika, Żyda z Otwocka, który był w getcie policjantem. Druga część to historia najmłodszego żołnierza
II wojny światowej, żydowskiego chłopca Alexa Kurzema. Jego historię przedstawił Paweł Nowak w książce Maskotka i wywiadzie Nie trzeba zabijać. Spektakl został pokazany również w mieście Perechodnika, Otwocku, 19 sierpnia
2017 roku w budynku kina Oaza należącego przed wojną do żony Perechodnika, Anny, z domu Nusfeld.
Historię Perechodnika przedstawił Jakub Kamieński, o małym żydowskim
chłopcu opowiedział Modest Ruciński.
Rozmawiają: Jakub Kamieński aktor, pedagog, twórca spektaklu na podstawie tekstu Calka Perechodnika i Katarzyna Radecka-Mikulicz nauczycielka,
polonistka.
Dlaczego Perechodnik i jego Spowiedź?

Pamiętasz, jak spalono kukłę Żyda na wrocławskim rynku? Wtedy pomyślałem o tym pierwszy raz poważnie i… powstał spektakl. To historia tragiczna zaczyna się wtedy, kiedy Calek uważa się za Polaka, jak zapewne większość
Żydów zasymilowanych przed wojną. Oni uważali się za Polaków, ale nie wierzę w to, że Polacy to w pełni zaakceptowali. Możesz się asymilować, ale pewne miejsca są zamknięte i takimi pozostaną. Przedwojenny antysemityzm był
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tak naprawdę jedynym możliwym w tamtym czasie kompromisem. Ścierały się w nim i ta szesnastowieczna postawa otwartości na innych i późniejsze
zamknięcie się sarmatów na wszelką inność. Do tego doszły kolejne zmiany, rozbiory, kapitalizm, utrwalane stereotypy i w efekcie projekt „Mieszkajmy pod wspólnym dachem” się nie udał. Moim zdaniem świetnie pokazał
to Twardoch w Królu. Tu całe ulice w Warszawie należą do bogatych Żydów,
żydowskie bojówki, półświatek. Wystarczyła iskra, żeby ten nieudany projekt
eksplodował. Projekt wspólnego życia się nie udał, choć do tej pory nie potrafimy się do tego przyznać. To naprawdę wielka porażka Polaków.
Ale to znaczy, że w całej Europie taki projekt się nie udał. Miał być
wspólny dom dla wszystkich, wspólnota, równość wobec prawa – raz
była, raz nie była. To błyskawiczna podróż poprzez wieki, tylko to nie
jest budująca opowieść.

Wracając do tego, co pchnęło mnie i moich przyjaciół z grupy Supermarket
w stronę Perechodnika, to przysłuchując się uważnie debacie na temat historii,
w jaki sposób o niej mówić, i uczyć, właściwie dosyć szybko zaczynamy zastanawiać się nad pytaniem, czy tym, którzy podejmują decyzję w kwestii jak, chodzi
o historię jako zbiór faktów, czy o mit? Wychodzi na to, że historia opowiadana jest tylko tak, aby zawsze świeciło słońce, było miło i ślicznie, a jeżeli słońce
zaszło to dlatego, żeby nie oglądać cierpienia Polaków. A to przecież obraz zafałszowany. Droga do poznania wiedzie przez mroczny las – taki wymiar ma
też Spowiedź Perechodnika. Tu nie ma radosnej, wzruszającej historii o wojence,
gdzie szlachetni bohaterowie stają zawsze po dobrej stronie.

Czy tylko?

Oczywiście, że nie. W trakcie tych dyskusji o tym, jaka jest nasza historia, dla
nas artystów istotnym zagadnieniem jest to, jaka jest nasza odpowiedzialność
w przekazywaniu mitologicznej czy historycznej prawdy o historii. W naszym
przedstawieniu nie ma lekcji rycerskości. Jest za to strach, który staje się wręcz
namacalny, natarczywy. Ze słów wypowiadanych przez bohatera przebija gorycz. W pytaniach o cenę życia wybrzmiewa ironia, a jednocześnie wyrzuty sumienia i rozpacz nad samym sobą. To w części pierwszej, a w drugiej – wojna
widziana oczami dziecka. Mały Kurzem przedstawia ten groteskowy obraz wojenki, pełen okrucieństwa, demoralizacji, niemożliwy do pojęcia, zrozumienia.
A dziś, kiedy powróciła opowieść o wojnie chłopców malowanych, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – nowa dyrekcja zmienia treść pierwotnej wystawy, bo za mało „pozytywnych aspektów heroicznych”, za dużo
pokazywania cierpienia ludności cywilnej.
To prawda o wojnie, która odczłowiecza, gdzie etyka ponosi klęskę, moralności nie ma, to czas, kiedy już nad niczym nie można zapanować. Ludzi porywa silny nurt upiornych wydarzeń, doświadczeń.
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Perechodnik mówi wyraźnie – wszyscy są winni. Robią, to co robią.Dodatkowym impulsem do zrobienia tego spektaklu było to, co przeżyłem na premierze Naszej klasy według tekstu Słobodzianka. Prosta teza płynąca z treści
sztuki sprowadza się do tego, choć nie wiem, czy takie było zamierzenie reżysera, że Polacy od zawsze mordowali i będą mordować Żydów i grabić ich
mienie. Przez cały czas trwania spektaklu widownia zrywała boki ze śmiechu,
salwy śmiechu – po co ten śmiech? Tekst mówi sam za siebie.
Tak więc dojrzeliśmy do zrobienia tego spektaklu, poczuliśmy, że to
nasz obowiązek.
A jak wam się pracowało nad tymi bardzo trudnymi tekstami? Jak Tobie się
pracowało nad Spowiedzią?

Z jednej strony, świadomość, że to trudny moment – umierają świadkowie
– a więc pamięć o wojnie i Zagładzie staje się coraz bardziej tylko wyobrażeniem o tamtym czasie i tym, co się stało. Z drugiej strony, od razy poruszył
nas uniwersalizm obu tych historii.
Nie wiem, czy już mówiłem, że przeczytałem wówczas bardzo dużo książek o Zagładzie i dalej nie rozumiałem tego fenomenu. Pytanie, czy kiedyś
zrozumiemy ten mechanizm, który tu zadziałał? Jak w ogóle ludzie mogli to
zrobić ludziom – Żydom? Po przeczytaniu wielu stron tekstów opisujących
Zagładę zaczęła się praca, średnio dziesięć godzin dziennie. Czułem coraz
bardziej, że pochłania mnie jakaś emocjonalna czeluść, czarna dziura. Nieustające kłótnie z reżyserem. Tekst Perechodnika wypalał mnie od środka.
Aż wreszcie padło, właściwie zostało ono wykrzyczane, tak bez uprzedzenia:
„Czy ratowałbyś Żyda?!”
I moja automatyczna odpowiedź: „Nie!”. Tym samym zakwestionowałem wszystko, w co wierzyłem do tej pory, co wydawało mi się ważne. A tu…
Przede wszystkim mam dwoje małych dzieci. Nie mógłbym wystawić ich
na takie niebezpieczeństwo, nie mógłbym ich poświęcić. Wydaje mi się,
że gdybym był sam, to bez chwili wahania pomagałbym, ukryłbym Żyda. Perspektywa mi się zmieniała, kiedy w tekście doszedłem do momentu, kiedy
na rampie, Calek usłyszał od Niemców, że dzieci nie będą zwolnione – postawił córeczkę z boku. A później, jak sam o tym pisze – wsadził żonę i córkę
do bydlęcego wagonu. W pewnym momencie pracy nad tekstem Perechodnika dotarło do mnie, że ja mentalnie wsadziłem moją rodzinę do pociągu. Potem biegłem za tym pociągiem, biegnę do tej pory, i być może będę biegł do
końca życia. To się stało. Nieraz żałowałem, że podjąłem się stworzenia tego
spektaklu. Cena za jego powstanie jest ogromna. Do tej pory nie radzę sobie
ze wspomnieniem nawet tamtych emocji. Wielu mądrych ludzi ostrzegało
mnie, że nie wiem, w co wchodzę i jakie mogę ponieść koszty. A ja, jak zwykle,
a może bardziej jeszcze, się uparłem i przedstawienie powstało. A czy ktoś zastanawia się nad wysiłkiem artysty?

Katarzyna Radecka-Mikulicz

To stary problem, „czym śpiewak dla ludzi?” Ale jednak Ty i Twoi przyjaciele
tym przedstawieniem wpisaliście się w dyskusję o relacjach polsko-żydowskich. Wiesz, ten wasz głos jest kolejnym istotnym głosem. Ustawa o IPN
obudziła znowu jakieś demony, teraz przycichło, tylko od czasu do czasu
coś zapiszczy. Tu prawdziwi Polacy, tam uzurpatorzy, zdrajcy, nie-patrioci.
A może chodzi o coś prostego, banalnego?

Ja myślę, że chodzi o coś jeszcze innego. Więc chyba dobrze, że się znowu zrobiło głośno. Dopiero głośna awantura dociera do tłumu. Poważnych naukowców
i ich prac naród nie czyta. A wielkie gesty: list biskupów polskich do biskupów
niemieckich i słowa: „wybaczamy i prosimy o wybaczenie”, klęknięcie Kwaśniewskiego w Jedwabnem i prośba o wybaczenie. To są rytuały, ale one są potrzebne, muszą się odbyć. A ja wiem, czym było dla mnie i chyba nie tylko dla
mnie powiedzenie tekstu Perechodnika w Otwocku, w kinie Oaza. Cała ta historia miała coś z magicznego myślenia. A wiesz, kiedy skończyła się dla mnie?
Jakoś w kwietniu, stałem w kolejce, na stacji benzynowej, tu niedaleko (przy stacji kolejowej w Międzylesiu). Stałem na końcu, przede mną kilku, pięciu, może
sześciu facetów. Wtedy Polityka wydała Spowiedź Perechodnika. Jeden z nich
sięgnął po czasopismo, zobaczył, że jest książka, wziął tę książkę i zaczął czytać – zatrzymał ją. Kilku mężczyzn z tej kolejki zrobiło to samo – kupili książkę. Dla mnie ta historia miała symboliczny wymiar. I tak sobie myślę, że cała
historia Spowiedzi Perechodnika, wątpliwości, czy wręcz obawy Mariana Turskiego, czy ryzykować wydanie tej książki, wszystkie późniejsze moje problemy z wystawieniem spektaklu na jej podstawie, czarna lista w Ministerstwie…
Właściwie nikt nic strasznego nikomu nie zrobił, ale… Zrobienie tego przedstawienia, wystawienie go w Otwocku w tamtym miejscu. Uwolnienie tej ponurej przeszłości… Zależało mi na tym, przede wszystkim, żeby trafić do ludzi,
żeby dać im to świadectwo, żeby im je przekazać. Nie mówię, że to tylko moja
zasługa. Dobrze się poskładało; książka przetrwała, została wydana, przedstawienie powstało i zostało wystawione tam, właśnie tam. A przecież mogło się
nie udać, tekst by nie przetrwał, nie byłoby książki, spektakl by nie powstał.
A jednak… I daleki jestem od myślenia, że coś od razu to zmieni.
Modest z kolei ma opowiadać swoją, a właściwie historię swojego bohatera w Lążku, małej miejscowości pod Stalową Górą. Tam w Ośrodku, gdzie
w centralnym punkcie stoi fotel, na którym kiedyś siedział Lech Kaczyński.
Będzie opowiadał, swoim sąsiadom, bo stamtąd pochodzi, historię przetrwania małego żydowskiego chłopca z Łotwy – Kurzema. On już to raz zrobił.
Przy ognisku, przygrywając na ukulele, opowiadał najbliższym sąsiadom
o żydowskim chłopcu. Mówił w pierwszej osobie, więc sąsiedzi szybko zareagowali: „co ty gadasz, jaki z ciebie Żyd? Przecież wszyscy tu znaliśmy twoich
dziadków, rodziców…”. Trudno było im wytłumaczyć to, że Modest nie o sobie opowiada, a o swoim bohaterze, o jego losach. Dalej słuchali już do końca w ciszy. Potem mówili, że to na pewno zmyślone, że to niemożliwe. Ktoś

204

205

Calek Perechodnik Aby ślad nie pozostał…

wreszcie krzyknął, Jak to niemożliwe, co wy za brednie wygadujecie! A twoja chałupa gdzie postawiona, na dawnym cmentarzu żydowskim, a tam, niedaleko kto mordował Żydów? Nie Niemcy, tylko ich sąsiedzi Polacy. I gadali
tak do rana, szczerze, bez oporów, zadziałała moc teatru: wyzwoliła tych ludzi z milczenia, pomogła im zacząć rozmawiać o takich trudnych sprawach.
Dla mnie jako artysty liczy się słuchanie ludzi, widzów po przedstawieniu. Tak też zrobiłem w Otwocku. Ludzie mówili dużo, o rzeczach istotnych,
ważnych dla nich. Wbrew swojej woli otworzyło ich; jedni mieli jakieś pretensje, że przedstawienie szkaluje mieszkańców przedwojennego Otwocka, drudzy mówili, że to ważne, że czekali na coś takiego, że dzięki temu czują się,
jakby doczekali się jakiejś sprawiedliwości, że dziękują. Reakcje widowni są
nieprzewidywalne.
To przedstawienie powinno obejrzeć dużo ludzi, tu w Otwocku, ale także
w innych miastach i miasteczkach. Dziękuję Ci za nie i za rozmowę.

Post Scriptum
Spektakl Wbrew swojej woli został, jak dotąd wystawiony tylko dwa razy.
W dawnym kinie otwockim, prowadzonym przez Ankę, żonę Calka Perechodnika, obejrzało go może kilkadziesiąt osób. Zapewne trudno byłoby
aktorom odpowiedzieć na pytanie, czy warto było mierzyć się z psychiczną
otchłanią, z „czarną dziurą”, skoro tak nieliczna garstka osób wie, że takie
wydarzenie artystyczne w ogóle miało miejsce. Jednak „myślenie magiczne”, wyobrażeniowe, nieracjonalne, o którym wspomina Kuba Kamieński,
pozwala dostrzec coś nieoczywistego, nieprzejrzystego. Obecność, choćby
jednorazowa, głosu Calka Perechodnika w tym miejscu, po tylu latach, to
może najbardziej ulotny, ale jednak ślad. Może nie pozostał, ale pojawił się,
w sierpniowy wieczór, na przekór nicości i ciemnościom zbrodni…

Katarzyna Radecka-Mikulicz

Kobiety w systemach
totalitarnych – wspomnienia
z łagrów i lagrów

Pamięć traumatycznych doświadczeń gett, lagrów, łagrów jest obecna w pamięci zbiorowej najczęściej w formie ogólnikowej wiedzy, naznaczonej znanymi powszechnie pojęciami: walką, człowieczeństwem, zbrodnią, piekłem.
Dla przeciętnego odbiorcy stanowi w miarę prostą drogę, po której można
przejść, nie potykając się o głębszą refleksję, pozostając w sferze schematów
i stereotypów interpretacyjnych. Nieczęsto się zdarza, aby czytelnicy dostrzegli to, że ta „droga” składa się z milionów małych, najczęściej za krótkich,
wąskich „dróżek”, z których każda ma imię, nazwisko i swoją historię wypełnioną lękiem i cierpieniem. Często zachowały się tylko świadectwa, a ludzie
– mężczyźni, kobiety, dzieci – już nie. Trudno uświadomić sobie, że to, co wynika z lektury wspomnień, pamiętników, czy innych form, to kwestie dotyczące nas wszystkich, to prawda o tym, do czego jesteśmy zdolni. My, ludzie,
w specyficznych warunkach. Niektórzy przeżyli, ale to, co przeszli nigdy nie
dało się wymazać z pamięci: „To, co widziałem, tego człowiek nie powinien
widzieć, nie powinien o tym wiedzieć” – pisze jeden z nich1 .
Oba totalitaryzmy – nazizm i stalinizm – wyznaczyły wyraźnie, jakie jest
miejsce kobiety w nowej rzeczywistości. Narodowy socjalizm dał kobiecie
rolę istoty całkowicie podporządkowanej mężczyźnie wojownikowi. Jej przeznaczenie wyznaczało 3xK – Kinder, Küche, Kirschen – ze szczególnym naciskiem na rolę Matki przyszłych wojowników (matki, które miały czworo
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dzieci dostawały od państwa brązowy medal, te posiadające powyżej dziesięciorga dzieci – złoty). Ilość urodzonych dzieci stanowiła o wartości kobiety.
W Związku Sowieckim nowy ład zakładał, w dużej mierze teoretycznie, równouprawnienie kobiet, wyzwolenie ich z mieszczańskich okowów – przyniósł możliwości kształcenia, pracy w wielu zawodach, samodzielnego życia
w społeczeństwie.
Tak więc kobieta mogła się poczuć, zarówno w jednym, jak i drugim systemie, wyróżniona w misji Matki czy budowniczej nowego porządku.
W praktyce, jak wszyscy inni, została uprzedmiotowiona. Te kobiety, które
nie podporządkowały się władzy, były surowo karane zgodnie z logiką systemów totalitarnych.
Istnieje bogata reprezentacja literatury dokumentu osobistego stworzonego
przez kobiety. Są zapiski prowadzone już w okresie wojny, są też wspomnienia powstałe po odzyskaniu wolności. Pisały kobiety znane, wykształcone
i takie zwyczajne, które zostały żonami, matkami i mimo swoich doświadczeń próbowały „normalnie” żyć. Barbara Skarga we wstępie do swoich wspomnień z sowieckich więzień i łagrów pisze: „Zaczęłam tę książkę chyba z pięć
lat temu, przerywałam pracę nad nią wiele razy. Z przykrością zasiadałam do
niej znowu. Gdyby nie przyjaciele, bym jej chyba nie skończyła”2.
Helga Weissowa prowadziła swój dziennik od początku okupacji, namówiona przez ojca, dotąd, dopóki mogła to robić. Zeszyty ocalały, po wojnie dokończyła pracę. Potem kilka razy przeredagowywała go sama. Halina
Birenbaum zaczęła pisać dopiero po procesie Eichmana, (w roku 1962, dzięki któremu uświadomiono sobie w Izraelu i nie tylko, czego doświadczyli Żydzi w czasie wojny.
Wojenne wspomnienia Helgi Weissowej i Haliny Birenbaum to zapis doświadczenia żydowskich dziewczynek w podobnym wieku, około dziesięciu lat. U nich wojna, okupacja jest przedstawiona emocjonalnie,
z perspektywy dziecka; dziecka chronionego przez rodziców, choćby samą
obecnością. Skarga została aresztowana przez władze sowieckie jako młoda,
dorosła dziewczyna.

„Nie wiem, czy chcę pisać o tym, co przeżyłam”
Gułag to akronim nazwy Gławnoje Uprawlenije Łagieriej (Główny Zarząd
Obozów). Tak nazwano sowiecki system pracy niewolniczej i wszystkie jego
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formy: obozy pracy, obozy karne, obozy dla więźniów politycznych i kryminalnych, obozy dla kobiet, dzieci, obozy przejściowe.
Gułag utożsamiano z samym systemem represji (cały zespół procedur)
– aresztowanie, przesłuchania, śledztwo, „procesy”, transporty, przymusowa
praca. Epilogiem najczęściej była przedwczesna śmierć.
Tradycja ta sięga zsyłek znanych już w drugiej połowie XVII wieku – tzw.
katorgi. Po rewolucji zmienia formę i staje się nieodłączną część sowieckiego systemu. Już w 1918 roku Lenin domagał się, aby „niepewny klasowo materiał” zamykać w specjalnych obozach. W 1921 roku były już 84 takie obozy
i służyły resocjalizacji wrogów ludu. W 1929 roku Stalin zdecydował o wykorzystaniu pracy przemysłowej do przyspieszenia industrializacji państwa i to
wtedy NKWD zaczęło przejmowanie systemu penitencjarnego.
Czystki z lat trzydziestych przyniosły szybki „rozwój” GUŁAGU. Obozy
zakładano na terenie całego kraju. Nawet w czasie wojny system nie przestał się rozrastać, a liczba działających obozów sięgała 476. Obozy stanowiły ważną część gospodarki radzieckiej (wydobycie węgla, złota, innych
kopalin surowców, wyrąb lasów, budowa dróg, produkcja różnorodnych
materiałów). Tysiące więźniów pracujących w tych obozach żyło jakby w wewnętrznym państwie. GUŁAG rządził się własnymi prawami, panowały tam
odrębne zwyczaje, obowiązywała inna moralność; powstał też specyficzny język. Miał też swoich bohaterów i zbrodniarzy. Odcisnął traumatyczne piętno na wszystkich, którzy przeszli ten system, zarówno więźniów, jak
i strażników. Byli więźniowie podkreślają, że łatwo rozpoznawali towarzyszy niedoli z obozów po wyrazie oczu”3.
W obozach była duża rotacja. Często przenoszono więźniów do innych podobnych miejsc, ale za drobne przewiny można było trafić do takiego, gdzie
przeżycie graniczyło z cudem. Były też zwolnienia po odsiedzeniu wyroku, w wyniku kalectwa, wstąpienia do Armii Czerwonej; wielu więźniów nie
opuszczało obozu, tylko pracowali tam już jako ludzie wolni lub strażnicy.
Przyjmuje się, że w okresie od 1929 do 1953 roku przez GUŁAG przewinęło się
ponad 20 milionów ludzi.
Za czasów Stalina GUŁAG stanowił doskonałe narzędzie represji, ale też był
ważnym elementem gospodarki radzieckiej. Następcy Stalina widzieli w GUŁAGU zacofanie i marnotrawstwo, i stopniowo zaczęto zamykać obozy. Łagry
jednak nie zniknęły. Przeszły ewolucję, a w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zreformowano je, zamieniając na więzienia dla nowych „wrogów
ludu i państwa”. Dopiero Gorbaczow, wnuk łagierników, zaczął w roku 1987
rzeczywiście likwidować obozy polityczne.

3

Anne Applebaum, Gułag, przeł. J. Urbański, Warszawa 2013, s. 276

208

209

Kobiety w systemach totalitarnych – wspomnienia z łagrów i lagrów

Książka Barbary Skargi zawiera wiele konkretnych informacji, wnikliwych
obserwacji, stanowiąc bardzo wiarygodne źródło wiedzy o życiu w radzieckich więzieniach i łagrach. Autorka została aresztowana 8 września 1944 roku,
w więzieniu spędziła trzynaście miesięcy, po którym to czasie zapadł na nią
i innych członków AK Okręgu Wileńskiego wyrok dziesięciu lat obozu i dożywotniej zsyłki. Kolejno przebywała w Prawianiszkach koło Wilna, od lata
1946 roku w obozach Uchty, a kiedy rozpoczęły działalność w 1948 roku obozy o zaostrzonym reżimie (dla więźniów politycznych), przetransportowano
ją, i wielu innych, do Bałchasza. Tu przebywała do końca wyroku, a następnie
została jako zesłaniec skierowana do kołchozu w okolicach Pietropawłowska.
Do Polski wróciła w grudniu 1955 roku.
W lekturze tekstu Barbary Skargi Po wyzwoleniu 1944 – 1956 uderza od początku, że, jak podkreśla sama autorka, istnieje podział na dwie odmienne
perspektywy: polską i rosyjską. Przepaść kulturowa między wykształconymi
kobietami „z zachodu”, członkiniami AK-owskiego podziemia, a Rosjankami
jest ogromna. Łączy je jedynie płeć, praca ponad siły i wyniszczenie głodem.
Rosjanki trafiały do łagru często za to, że mąż, ojciec, brat zostali już skazani. One próbowały zrozumieć swój błąd, chciały wierzyć, że to jakaś straszna
pomyłka lub przewinienie, o którym nie miały pojęcia. Nie ma w nich buntu, jest pogodzenie się z tym, co je spotkało. Najczęściej do tego dochodziło opuszczenie przez bliskich, gdyż rodziny wyrzekały się swoich krewnych.
Tak działo się głównie w przypadku więźniów politycznych. Rzadkie były
wypadki, aby skazaniec mógł liczyć na pomoc rodziny, ale i takie się zdarzały.
„Nigdy nie aresztujemy niewinnych. Ale nawet jeśli byłaś niewinna, nie możemy cię wypuścić, bo ludzie mówiliby, że zgarniamy niewinnych”4 .
Okrucieństwo systemu stalinowskiego polegało na tym, że więzień miał
przez ciężką pracę zrozumieć swoje błędy i „pokochać Wielkiego Brata”.
W przypadku Skargi perwersyjny cel nie został osiągnięty, choć po latach autorka podkreśla, że nie ma już w niej nienawiści, jest tylko ponure doświadczenie, od pamięci którego nie uwolni się nigdy.
Barbara Skarga była zaangażowana w walkę z Niemcami w podziemiu
AK w Wilnie. Kiedy Rosjanie weszli drugi raz na te ziemie, tym razem nie
jako okupanci, a wyzwoliciele, szybko rozpoczęły się aresztowania, więzienie, śledztwa, wyroki i zsyłki. W 1944 roku Skarga dostała wyrok - 10 lat GUŁAG-u i dożywotnie zesłanie. Odbyła cały wyrok, kilkakrotnie przenoszona
do coraz to innego obozu. Po dziesięciu latach została wypuszczona z łagru
i skierowana do pracy w kołchozie, gdzie spędziła ponad rok. Do Polski repatriowano ją pod koniec 1955 roku.

4

Tamże, s. 51.
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Wiele razy, snując wspomnienia, podkreśla, że na pewno miała dużo szczęścia. Być może udało się jej spotkać lepszych ludzi. Nigdy też nie popełniła żadnego wykroczenia, za które szło się do karceru, skąd kobiety wracały
chore, okaleczone i często był to początek końca. Nie znalazła się też w najgorszym miejscu. Nie zmogła jej praca ponad siły wycieńczonego głodem i fatalnymi warunkami organizmu. Być może pomógł jej „więzienny staż”, gdzie
szybko dowiedziała się, że tylko przyjęcie określonych więziennych, a później
obozowych reguł daje jakąkolwiek szanse przetrwania.
Po latach zaznacza: „Pisanie tych wspomnień nie sprawia mi przyjemności.
[…] Co bowiem można powiedzieć nowego, o czym przekonać?”5. Z tych lakonicznych słów wynika niemożność opowiedzenie wszystkiego tak, aby czytelnik mógł zrozumieć to, co autorka chciała przekazać, a nie to, czego często
słuchacze, czytelnicy poszukują:
„Ileż razy, opowiadając o obozach, spotykałam się z dziwnym faktem. Słuchacze
chcieli opisu jak największych okropności, niemal w stylu współczesnych filmów
kryminalnych. Mord, bicie, tortury, oto co wydaje się im najważniejsze. Jak gdyby
cierpienie ludzkie było tylko fizycznej natury. Jest w tej reakcji coś niedobrego, utrata wrażliwości, stępienie na ból, który czasami jest tylko bólem moralnym. Ale nie
chcę być niesprawiedliwa. Może w ten sposób słuchacze pragnęli umocnić się w nienawiści, upewnić się w mniemaniu, że tam było dno, piekło i że ludzie, którzy nami
rządzili, sami z piekła byli rodem. Cóż, jest w tym coś z prawdy, że komunizm jest nowym wcieleniem diabła. Nic jednak poradzić na to nie mogę, że nienawiści nie czuję, zwłaszcza do ludzi. Może do systemu, do tej idei, planu, czegoś w gruncie rzeczy
abstrakcyjnego, co jednak konkretyzując się, stawało się potwornym mechanizmem
łamiącym w swych trybach każdego, kto nie potrafił, nie umiał lub nie chciał tak
wyszlifować swych kantów, by się mogły do nich dostosować. To fakt, że maszyna ta łamała swoich i cudzych, tych wolnych i tych uwięzionych, łamała ciała, gorzej,
bo charaktery, wypaczała wyobrażenia, poglądy, prała mózgi, jednym słowem „sowietyzowała” ludzi. Odbierała im poczucie godności i wewnętrzną wolność. Uczyła myśleć gotowymi formułkami, zmieniała ludzi w ubrane w mundury manekiny”6.

Autorka podzieliła swoje wspomnienia na osiem części, nie zachowując ścisłej chronologii, gdyż jak sama to określa: „Wydobywane z niepamięci wspomnienia z trudem układają się w ciągi tematyczne. Nie chcę ich na nowo
układać, logiczniej szeregować”7.

5

B. Skarga, dz. cyt., s 6.

6

Tamże, s. 21 – 22.

7

Tamże, s. 6.
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Skupia się na wydarzeniach codziennych, ale pojawiają się też chwile grozy, przypominające czym naprawdę był GUŁAG, by za chwilę opowiedzieć
o czymś zabawnym, bo, jak napisała: „Śmiech jest ratunkiem, on stwarza dystans wobec sytuacji, w której znaleźliśmy się wszyscy; on nas wyzwala, każe
patrzeć niby z zewnątrz na nas samych, na cierpienie, czyniąc je lżejszym”8.
I tak najpierw w więziennej, potem łagrowej codzienności ból, cierpienie,
strach mieszały się ze śmiechem i najbanalniejszymi sprawami.
Obozy były różne, więzień nie miał wpływu na to, dokąd trafi. Były cieszące się sławą najgorszych, gdzie praca w lesie, czy przy budowie dróg
i głodowe racje szybko wykańczały skazanego. W obozach, jak i całym państwie radzieckim wszechobecne były tufta i blat, czyli oszustwo i układy. Jedynie w tych najcięższych łagrach nie obowiązywały; tam śmierć była to
tylko kwestią czasu.
Dla więźnia, zeka, najważniejsze to jedzenie – pajka. Pracująca fizycznie kobieta potrzebuje codziennie 3200 kalorii, więźniarki dostawały, według wyliczeń, 1615 kalorii. W teorii, w praktyce było to mniej. Po drodze kradli
wszyscy, którzy tylko mogli – od naczelników po kucharzy – tak, że więzień
szybko mógł zacząć wycieńczać się z głodu. Rekordnyj pajok, czyli w teorii 2200
kalorii, był dla silnych jeszcze i zdrowych. Więźniowie kombinowali; można było coś zarobić, wykonując drobne usługi, pranie, sprzątanie, zszycie czegoś, ale to była też prosta droga do zostania szestiorką – sługusem gotowym
na każde skinienie. Tacy obstawiali więźniów kryminalnych, urki, bo to oni
rządzili w obozie. Respekt przed urkami mieli także strażnicy.
Skarga opisuje więźniów kryminalnych jako ludzi prostych, bezwzględnych, trzymających się swoistego kodeksu postępowania:
„Ty padluczka, ty bladziuchna, szepce niemal miłośnie urka, zadając nożem
cios. To szept i słodycz węża, ale także, jakże często, szept krwawiącej duszy,
marzącej o czymś lepszym, a pokornej, już złamanej, świadomej, że ta wola-woluszka już nie dla niej”9.
Ale i na urkę mógł przyjść zły czas:
„[…] mięknie, traci butę, traci odwagę i gotów jest na wszystko, pokorny,
tchórzliwy […]”10.
W tych przykładach jasno widać, że ci, których bał się nawet nadzór w mundurach i z karabinami, są w gruncie rzeczy sentymentalni i słabi. Urki siały
strach i zdarzało się, że załatwiali swoje porachunki publicznie, na oczach innych więźniów. Skarga przyznaje, że dwukrotnie była tego świadkiem.

8

Tamże, str. 17.

9

Tamże, str. 99.

10 Tamże.
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Kobiety kryminalistki nie dzierżyły władzy w obozie. Różnicę między politycznymi i pospolitymi więźniarkami widać było między innymi po codziennym wysiłku, żeby zadbać o siebie i swoje otoczenie, uprać, umyć się,
posprzątać czy nawet udekorować łóżko, szafkę, ubranie. Skarga zapamiętała
z czasu pracy w cegielni, że raz, po bardzo męczącym dniu, kiedy wróciły do
łagru, jedna z kobiet nie chciała iść się umyć, położyła się w ubraniu, mówiąc,
że jest zmęczona. Natychmiast przy niej znalazło się kilka kobiet perswadujących jej, że to może oznaczać, że zaczyna się poddawać i że wiadomo, czym się
skończy. Nie wolno, nie można się poddać, nie można tylko płakać i zamęczać swoim nieszczęściem innych, przecież tam nie było szczęśliwych kobiet,
wszystkie dzieliły taki sam los.
Tymczasem kryminalne, zwłaszcza jeżeli były w jednym baraku, szybko się
poddawały lub niczego nikomu nie chciały udowodnić. Kiedyś Skarga była
w takim baraku i zrobił na niej przygnębiające wrażenie. Wszędzie bałagan,
porozrzucane ubrania i szmaty, kobiety brudne, rozczochrane i – co było dla
niej najgorsze – hałas. Wszystkie mówiły, klęły, przekrzykiwały się.
Innym problemem, z którym borykali się więźniowie, to stukacze, czyli donosiciele. Nikt nie donosił tylko dlatego, że chciał. Robił to ze względu
na większą pajkę, lżejszą pracę, jakieś przywileje. Różni byli stukacze, jedni niegroźni, drudzy nieliczący się z konsekwencjami informowania władz
o tym, co mówią i robią więźniowie. Nie o wszystkim się mówiło, a już
na pewno trzeba było się orientować, z kim się rozmawia. Autorka wspomnień twierdzi, że stukaczki wśród Polek i Litwinek to rzadkość.
Obozy były koedukacyjne i dopiero kiedy powstały te pod specjalnym nadzorem, mężczyzn od kobiet oddzielono płotem i drutami. W tych wcześniejszych, gdzie przebywała autorka wspomnień, baraki kobiece stały obok
baraków męskich. Los kobiet w obozie był w dużym stopniu zależny od
mężczyzn. Autorka wspomina o trzech rodzajach miłości, jaka była obecna
w obozie: zakonnaja, żenatikow, kobłowa. Wyrazy nie do końca przetłumaczalne, ale w uproszczeniu określają: prawnych małżonków, pary żyjące na „kocią
łapę” i homoseksualistów. Najwięcej było tych żenatikow. Tu liczyły się korzyści płynące z takiego związku – ona mu prała, cerowała, a on dzielił się
dodatkowym jedzeniem, załatwiał lżejszą pracę. Związek małżeński zawierano za obopólną zgodą. Takim parom sprzyjali wszyscy dookoła, choć oficjalnie miłość jest zakazana i grozi za nią karcer. Szczególnie więźniarki mają
czułe serca i rozumiejąc sytuację, pomagają i tak miłość kwitnie publicznie,
bez fałszywego wstydu. Tu wszyscy raczej zachowują się lojalnie. Obowiązuje jedna podstawowa zasada – wierność. Nie wolno zdradzać obozowego męża,
kara za zdradę jest natychmiastowa i okrutna. Może to być podbite oko, ale to
raczej ostrzeżenie. Jeżeli to nie pomoże, kończy się pociągiem, czyli zbiorowym gwałtem albo ciosem noża. Skarga, pracując w obozowym szpitalu, napatrzyła się na takie przypadki i niektóre kobiety udało się uratować. Ceną
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za obozowe małżeństwo mogła być też ciąża. Polityczne nie chciały rodzić,
świadome losu, jaki czeka dzieci. W chwili kiedy więźniarka przestawała karmić, dziecko było jej odbierane i trafiało do sierocińca, a stamtąd wywodzili się głównie bezprizorni. To budziło strach przed zajściem w ciążę. Autorka
opowiada o jednym przypadku, gdzie finał był pomyślny. Bohaterowie tej historii to Muza – Rosjanka i Igor, też Rosjanin. Muza jest wyjątkiem, matka
przysyła jej paczki i listy. Igora rodzice się wyrzekli zaraz po aresztowaniu,
kontaktuje się z nim tylko jakaś ciotka staruszka. Skarga namówiła dziewczynę, żeby ta napisała o wszystkim rodzicom i poprosiła o zaadoptowanie
dziecka – udało się.
Inaczej do macierzyństwa podchodziły urkaczki. Dla nich ciąża oznaczała
dodatkowe jedzenie, mleko, a przy widocznej ciąży przenoszono je do specjalnego obozu dla matek, gdzie dostawały lekką pracę. Pozostawały tam do
końca karmienia, czyli mogły liczyć na pół roku odpoczynku. Po tym odbierano dzieci i trafiały one do dietkomu. Tym kobietom zdawało się to obojętne.
Niektóre w ten sposób urodziły kilkoro dzieci, czasami pisały do nich listy.
Dobrze, jeżeli w obozowym szpitalu był ktoś, kto potrafił dokonać aborcji, dysponując wiedzą i odpowiednimi narzędziami. Większość chwaliła się
tym, że świetnie posługuje się szydełkiem, udawało się nielicznym. Kobiety
z reguły zostawały same z takim problemem, a strach, co ewentualnie stanie
się z dzieckiem, był tak wielki, że jeżeli tylko mogły, wybierały zabieg.
W zwykłych łagrach związki między kobietami a mężczyznami były bardzo częste, tam strach bardziej dotyczył niechcianej ciąży czy zarażenia się
chorobą weneryczną. Tymczasem w specłagrach, gdzie oddzielono kobiety od
mężczyzn, bliskie, intymne kontakty stawały się niemożliwe. Panowała miłość romantyczna, sentymentalna. Jej narzędziem były listy przerzucane
przez płot, kilkuminutowe spotkania, parę krótkich zdań. Autorka świetnie
rozumie tę potrzebę kontaktu, zainteresowania, troski; to były takie zwyczajne, ludzkie potrzeby. Ona stroni od ocen, doskonale wie, jak tam było, co pomagało przetrwać, nie poddać się. Była jednak wyraźna granica, której nie
przekroczyła, bo brzydziło to ją – miłość, a właściwie nie żadna miłość, tylko
„głód seksualny”, który mieszał w głowach ludziom i sprawiał, że sami się narażali na konsekwencje szaleństwa.
Bez pruderii opowiada autorka o obozowej prostytucji i to zarówno kobiet,
jak i mężczyzn. Korzystali z tych usług nadzorcy, naczelnicy konwoju i wolni
pracujący tam, gdzie więźniarki. Tu wystarczył kawałek kiełbasy. Wolne kobiety natomiast były hojne, opłacały się jedzeniem i rzeczami. Więźniowie
mężczyźni twierdzili, że są prymitywne i wulgarne. Proceder kwitł, ale nie
bano się tak kar, tylko choroby.
Po latach Barbara Skarga patrzy inaczej na związki homoseksualne. Widzi
w nich już nie demoralizację, lecz przede wszystkim ogromną potrzebę bliskości, zapomnienia, czułości. Zwraca też uwagę, że więcej takich związków
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pojawiało się w niekoedukacyjnych obozach i dotyczyło młodych dziewczyn,
które dostawały długie wyroki – dwadzieścia pięć lat.
Ci, którzy dostali list od bliskich, że się ich wyrzekają, że już się rozwiedli, tracili grunt pod nogami i sens trwania w koszmarze. Popadali w apatię,
poddawali się, przestawali walczyć. Tu w lepszej pozycji byli Polacy i Litwini,
oni wiedzieli, że rodziny będą na nich czekać.
Miłość do drugiej istoty jest zakazana w nowym radzieckim porządku, nawet do zwierząt. Jedna z historii dotyczy mądrego psa, który przybłąkał się
nie wiadomo skąd, towarzyszył więźniarkom w drodze do pracy w cegielni;
nawet obozowa kuchnia otoczyła go opieką. Raz rzucił się na jakiegoś oficera
i nie pomogły płacze, błagania. Pies został zastrzelony.
Tam, gdzie przebywali razem więźniowie pospolici razem z politycznymi, naczelnicy obozów mianowali brygadzistami urki. Mogło to się źle
skończyć dla członków brygady, podobnie jak w przypadku, gdy brygadzistą zostawał głupi człowiek. Mądry dbał o ludzi i znał się na przepisach dotyczących norm. Wtedy zarabiał i obóz, i więźniowie (nie w pieniądzach, ale
w chlebie). Sama Skarga stała się bohaterką jednej z takich historii, a jej zachowanie, upór i odwaga wprawiły w konsternację władze cegielni, w której
zatrudnione były więźniarki. Stała się rzecz niesłychana, zek powiedział „nie”
i trwał w uporze, zek nie chciał działać na szkodę obozu. Postawiło to na nogi
wszystkich notabli w zakładzie pracy i obozie, łącznie z naczelnikiem, który
nie krył zadowolenia: „Oto jak więzień broni interesów obozu”11 .
Wygrana! Trochę poczucia satysfakcji i przede wszystkim trochę szczęścia,
gdyż ta historia mogła się skończyć inaczej. Zadziałał jednak element zaskoczenia – robotnica, więźniarka wykazała się nieznaną tam odwagą i podała
takie argumenty, że decydenci nie mieli wyjścia, musieli ustąpić. Pokonała
ich własną bronią – uświęconymi normami.
Po odbyciu zasądzonej kary Barbara Skarga, zgodnie z drugą częścią wyroku, do końca życia miała pozostać na zesłaniu. Niektórzy więźniowie w takiej sytuacji postanawiali zostać w obozie, ale mogli mieszkać na zewnątrz.
Zostawali strażnikami, zachowywali stanowiska w administracji, pracowali
w tych samych zakładach co przedtem, tyle tylko, że teraz jako wolni ludzie.
Było to tym łatwiejsze, że władze nie zgadzały się na powrót do rodzinnych
miast i wsi, choć najczęściej i tak nie było do kogo i czego wracać.
Skarga dostała przydział do kołchozu Budionowka w głębi Rosji. Więzienne i łagrowe doświadczenie pozwoliło jej w niezłym stanie przetrwać ten
okres. Wolność była jednak jedynie teoretyczna, bo nawet na wizytę u lekarza musiała otrzymać zgodę zwierzchnika. Najlepiej pamięta uczucie, gdy ze

11 Tamże, str. 189.
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stadem krów wędrowała kilkanaście kilometrów, nareszcie sama, pierwszy
raz po wielu latach. Więzienie, łagry to tłok, ścisk to brak jakiejkolwiek intymności, odpoczynku od zastraszonych, głodnych ludzi. A tu – dzika przyroda, czyste powietrze, cisza i cudowna samotność.
W kołchozie autorka napatrzyła się z bliska na gospodarkę radziecką. Szybko awansowała i przekonała się, że gospodarka jest całkowicie podporządkowana celom politycznym. Ludzie byli zdemoralizowani, a jednocześnie
całkowicie podporządkowani władzom. Marnotrawstwo przybierało ogromną skalę. Ziarno zebrane z pól kołchozowych gniło, podobnie jak siano,
kartofle, buraki cukrowe, bo pracownicy najpierw zbierali ze swoich przydziałowych poletek – tylko tam było wszystko zadbane i zrobione na czas. Tak
opowiada o Budionowce:
„W obozie byli pilnowani i pilnujący. Tu wszyscy się pilnują wzajemnie,
w sposób doskonały. Najgorliwszymi stróżami są najmniej zdolni, najbardziej bezwzględni, ci bez skrupułów, których każde społeczeństwo zepchnęło
gdzieś na margines. W tym kraju są cenieni najwyżej. Sowieckość to szansa
dla każdej miernoty i miernota tej swojej szansy broni, depcze każdego, kto
jej zagraża. To jej panowanie, to jej królestwo. Na zdolniejszych, uczciwszych
patrzy się z podejrzliwością. Nie ustanie też w swych podejrzeniach, dopóki
lepszych dokładnie sobie nie podporządkuje”12.
Wiadomości o repatriacji Polaków zaczęły dochodzić do autorki w maju
1955 roku. Jej reakcje były pełne niedowierzania i sceptycyzmu. Czy to możliwe, żeby ot tak wypuścić świadków zbrodni na wolność, niech idą i opowiadają, niech świadczą przed światem, czym był stalinizm? Nadchodziły
listy z głębi Rosji o powrocie do Polski kolejnych znajomych a tu, w Budionowce nic. Cisza, żadnych papierów, telefonów, żeby się pakowała i jechała.
Mimo że była świadoma, iż czekanie może być oszukiwaniem się, nie traciła
nadziei. Czas w kołchozie niemiłosiernie się nużył. Mechanicznie wykonywała jakieś prace i, jak sama pisze: „Sowietyzuję się szybko i bez specjalnych
wyrzutów sumienia”13.
To znaczy, że bez kłopotów sprzedała zorganizowany worek siewnej pszenicy. Nie reaguje na słowa „kampania” (siewna), walka o litry mleka, o urodzaj
i tym podobne. A wszyscy walczą dzielnie, bo tu nic nie jest zwyczajne, wróg
czai się na każdym kroku, więc trzeba być czujnym i walczyć. Zastanawiała
się nad sposobem wywalczenia sobie wyjazdu, jeżeli by ją pominięto.
Dopiero pod koniec czerwca wezwano ją do MWD i kazano podpisać papier zawiadamiający o umieszczeniu na liście repatriantów. Tego lata

12 Tamże, s. 270.
13 Tamże, s. 285.
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prawie nie pamięta, wszystko szło jakimś swoim trybem, robiła swoje, z naczalstwem piła wódkę, chodziła na długie samotne spacery. Kiedyś na takim spacerze widziała, jak ludzie ze wsi w długim korowodzie, zawodząc
jakąś starą pieśń, zamawiają deszcz. Pradawny obyczaj okazał się silniejszy
od nauk partii czy cerkwi i wiary. W dodatku po kilku dniach spadł rzęsisty deszcz i lał cały dzień.
Tak naprawdę już nic jej nie cieszyło, nic nie dziwiło. We wrześniu
zawiadomiono ją, że ma jechać do Polski. Trzeba było tylko załatwić
formalności. Okazało się, że jest dłużniczką kołchozu. Naczelnik popracował jednak przy liczeniu trudodni i wyszło na zero. Zaświadczenie przyjęto i zaczęło się czekanie.
Pod koniec listopada jest wyczekiwany telefon – jedzie za tydzień. Wieś żegnała Skargę, jak kto mógł. Dzięki temu, co dostała, mogła przetrwać długą
podróż do Karagandy, a stamtąd jeszcze jedenaście dni do granicy. W szczelnie zamkniętym pociągu jest czterystu ludzi – wynędzniałych, ubranych
w nie swoje ubrania. Wszyscy szczęśliwi, radośni, nikt nie martwi się, co będzie jutro, ważne, że wyjeżdżają stąd. Z Polakami jadą też radzieccy oficerowie, którzy ciągle pytają, czy będą dobrze wspominać ich i wielką Rosję.
Lektura wspomnień Barbary Skargi jest wstrząsająca. Jak sama podkreśla
we wstępie, nie ma w niej nienawiści do krzywdzicieli. Opowieść jest pełna
dystansu. Autorka spełniła swój obowiązek i dała świadectwo. Może nawet
wbrew swojej woli, ulegając namowom przyjaciół. Można jednak odnieść
wrażenie, że starała się oszczędzić nas, czytelników, relacjonując ponad dziesięć lat życia w niemożliwych do wyobrażenia warunkach.
Sądzę, że świetnie rozumiała, iż tego doświadczenia nie da się do końca
wyrazić słowami, bo jak opisać strach, głód, przenikliwe zimno, niemiłosierny upał, pracę ponad siły, nadzieję lub jej dławienie, bo tak bezpieczniej,
ciągle otaczający tłum ludzi i porażającą samotność. Stara się chronić samą
siebie, tych co przetrwali i tych, co stamtąd nie wrócili. Nie szafuje tanią sensacją, nie stara się wzbudzić w czytelniku nienawiści. Zdaje sobie sprawę,
że ludzi przeczytają, przez chwilę się wzruszą, może nawet przejmie ich zgroza i będą o tym mówić, powoływać się na jej świadectwo. Czy aby na pewno
będą jednak próbowali zrozumieć?
O tym, jacy jesteśmy naprawdę, przekonujemy się dopiero w sytuacji granicznej, ale nie wyobrażonej, tylko realnej. Aby zrozumieć w pełni to, co przeszła, co czuła, jakich Barbara Skarga dokonała wyborów, musielibyśmy być
tam z nią, spać na pryczy obok. A że tak nie jest, musimy zaufać jej, że wiedziała, dlaczego daje nam te wybrane wspomnienia. To w nich zawarta jest
część odpowiedzi na pytanie: jak to było możliwe?
W tym tekście dokumentu osobistego Barbara Skarga, uczona, filozofka,
uwolniła się od naukowego obiektywizmu. Pokazuje swoje obozowe doświadczenia. Dystans przykrywa emocje, których nie sposób wyeliminować, jakby
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wiedziała, że czytelnicy chętnie by zobaczyli ją „nagą”, sponiewieraną, ale
ona wie, co robi. Zależy jej, by odbiorcy zastanowili się; by fakt, że podzieliła
się z nami swoją traumą, nie skończył się krzykiem, lękiem i ucieczką przed
trudnym tematem, tylko zapadł w nas i uruchomił myślenie.

„Maluj to, co widzisz”
Na terenie KL Auschwitz I, w bloku 27, na wystawie przygotowanej przez Izrael jedna sala upamiętnia dzieci ofiary Zagłady. Nie ma żadnych zdjęć, tekstów,
artefaktów, a jedynie umieszczone wzdłuż ścian na wysokości oczu dziecka
rysunki. Artystka, autorka tej ekspozycji, pracowała nad koncepcją i wykonaniem kilka lat i tak powstała ta pomalowana na biało sala. Tę czystą biel
przerywa ciąg dziecięcych rysunków wiernie przekopiowanych z Terezina14 .
Przy wejściu rysunki są typowe: dom, mama, tata, rodzeństwo, czasem jakiś
zwierzak. Tak dzieci rysują swoje bezpieczne dzieciństwo. Szybko pojawiają
się samoloty, ludzie w mundurach, jakiś pożar. Potem rysunki są coraz mniej
kolorowe. Barwą, która przykuwa wzrok, jest żółta plama na ubraniach. Już
nie ma kwiatów, drzew, obłoków na niebie. Z rysunków wyłania się niepewność i strach. Dzieci wyrysowały swoją i swoich bliskich Zagładę. To nie jest
żadne naśladowanie dziecięcej wyobraźni, tylko oryginalna ekspresja emocji,
lęków, przeczuć tego, co się stanie. Jedną z autorek rysunków, swoistych zapisków, tego rysowanego dziennika, była Helga, dziewczynka, która przeżyła zagładę swojego świata. W opublikowanej po wojnie książce Dziennik Helgi
autorka pozostawiła swoje rysunki z pierwszego zeszytu, który dał jej ojciec
mówiąc: „Maluj to, co widzisz, […]”15.
Dziennik Helgi to wspomnienia Helgi Hoškowej-Weissowej. Obejmują czas
od ogłoszenia mobilizacji w Czechosłowacji na wiosnę 1938 roku, do maja
1945 roku, kiedy autorka wróciła z matką do Pragi.
Kiedy wszystko się zaczęło, była zaledwie dzieckiem. Po wkroczeniu wojsk
niemieckich do Czechosłowacji i ustanowieniu Protektoratu Czech i Moraw,
szybko zaczęły obowiązywać rozporządzenia antysemickie. Początek dziennika wypełniają wydarzenia historyczne mające wpływ na życie rodziny żydowskiej. Opowiedziane są z perspektywy dziecka, które nie rozumie, ale

14 Terezin – w 1941 roku na terenie dawnej twierdzy, zbudowanej przez Austriaków pod koniec

XVIII wieku, Naziści utworzyli obóz koncentracyjny. Więźniowie to Żydzi głównie z Czech,
Niemiec, Austrii i Holandii. Obóz wyzwolili żołnierze Armii Czerwonej wiosną 1945 roku. Przebywało tam ok. 140 tysięcy osób, zginęło ok. 60 tysięcy.

15 Helga Weissowa, Dziennik Helgi, przeł. A. Kaczorowski, Kraków 2013, s. 228.
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czuje, że „w powietrzu wisiało coś ciężkiego“16. Dzieci intuicyjnie wyczuwały narastającą grozę.
Kolejne restrykcje, szykany i dziecięca konstatacja: „Najgorzej jest nam Żydom. Na nas wszystko można zwalić. To wszystko przez nas, wszystkiemu
jesteśmy winni, chociaż nic złego nie zrobiliśmy. Nic nie możemy poradzić
na to, że jesteśmy Żydami, ani na nic innego17.
Prosty, jasny świat dziecka rozpadł się jak domek z kart. Zakaz uczęszczania
do szkoły publicznej, wchodzenia na plac zabaw i wiele innych nakazów wykluczających ze strefy publicznej to tylko niektóre niezrozumiałe rzeczy, jakie
spotkały małą dziewczynkę. W nowej rzeczywistości pojawiły się też nowe słowa: Aryjczyk, nie-Aryjczyk. Helga opowiada o staraniach rodziców o to, aby nie
utraciła poczucia ciągłości, porządku, ładu, czyli poczucia bezpieczeństwa. Dlatego też dziewczynka uczęszczała na komplety, gdzie nauka odbywała się w prywatnych mieszkaniach. Z czasem, kiedy pojawiały się kolejne rozporządzenia,
jak na przykład obowiązek noszenia żółtej gwiazdy, przyszło też zobojętnienie. Ludzie się przyzwyczajają i przestają reagować. Dziewczynka prowadzi prawie normalne życie, ma swoje koleżanki, „szkołę“, i przede wszystkim rodziców,
którzy starają się, aby jak najmniej ucierpiała. Małą Helgę i wszystkich wokół
nurtowało jedno pytanie: co dalej? Znowu pogłoski, plotki, domysły; pojawiło
się słowo o nowym, nieznanym do końca znaczeniu – transport. Panuje przeczucie, że to nie koniec szykan, ale trwają próby ocalenia tej normalności, którą
im jeszcze pozostawiono – gotowanie, sprzątanie, nauka, zabawa.
Tu ton relacji wyraźnie się zmienia, pojawia się coraz silniejszy lęk. Kolejno
rodzina, przyjaciele, znajomi dostają wezwanie do transportu. Rodzina Helgi przygotowała się bardzo sumiennie do tego, że też będą musieli opuścić
Pragę i stosować się ściśle do zaleceń. Pakowała niezbędne rzeczy, aby chociaż trochę domu mieć ze sobą w nowym nieznanym miejscu. Matka skrupulatnie robiła spis całego bagażu. W domu Helgi, tak jak w innych żydowskich
domach, czuć było zapach świeżo upieczonego pieczywa, niezbędnego zapasu
na drogę. W tym czasie Helga po zajęciach na kompletach spotykała się z rówieśnikami – może to ostatni raz, bo: „Dziś w nocy roznosili wezwania“18.
Miesiąc po dwunastych urodzinach dziewczynki przychodzi do rodziny wezwanie, a ona komentuje to w ten sposób: „Wolimy już mieć to za sobą,
zwłoka nie trwałaby długo, a takie czekanie w niepewności jest straszne“19.

16 Tamże, s.24.
17 Tamże, s. 26.
18 Tamże, s. 39.
19 Tamże, s. 42.
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Na miejscu zbiórki ojciec nie melduje stawienia się rodziny, tylko odczytuje przydzielone numery: „[…] 518, 519, 520 – tata zgłasza nasze przybycie“20.
Miejscem zbiórki praskich Żydów była Hala Wystawowa, nazywana przez
Helgę Pałacem Wystaw. Stąd wywożono ich do Terezina, gdzie później będzie ich czekał transport do obozów zagłady.
Początkowo rodzina była blisko siebie – Helga razem z matką, a ojciec piętro niżej. Nie trwało to długo. Przy pożegnaniu ojca z córką, dziewczynka
pierwszy raz pomyślała, że mogą się już nie zobaczyć i pierwszy raz widziała płaczącego ojca. Od tamtej chwili Helga z matką uczyły się życia w terezińskim getcie. Próbują zorganizować sobie namiastkę domu i jedno jest
pewne – to, że Helga miała obok siebie matkę, pomogło jej przetrwać. Autorka dokładnie opisuje pogarszające się warunki, sporadyczne kontakty
z ojcem; opowiada o swojej chorobie, głodzie, pracy, przygotowaniach do wizytacji przedstawicieli Czerwonego Krzyża, o pierwszej miłości. Helga przebywała w Terezinie do września 1944 roku.
Czytelnik Dziennika Helgi, początkowo jest zdumiony spokojnym, rzetelnym opisem świata ulegającego destrukcji. Zastanawia także brak silniejszych
emocji wypowiadanych wprost, być może młodziutka autorka nie umiała wyrazić tego, co czuła, bo nie poznała do tej pory strachu, poniżenia, prawdziwego zagrożenia. Przecież żyła w szczęśliwym, bezpiecznym domu. Tak więc
czytelnik może sobie tylko wyobrazić, co czuła dziewczynka. W opisach codzienności Helga koncentruje się na zwykłych czynnościach – higiena osobista
i utrzymywanie ładu wokoło siebie. Tak jak inni Żydzi zgromadzeni w Terezinie, celebruje święta i przygotowania do nich. Tu, w obliczu Zagłady, świadectwa przynależności do religii, tradycji, historii miały większe znaczenie niż
przed wojną.
Pojawił się też Ota; autorka pilnie odnotowuje swoje uczucia, jak pewnie
robi to większość nastolatek. Wrzesień 1944 roku przerywa tę „sielankę“, zaczynają odchodzić transporty gdzieś do Polski. Drugim transportem mają
odjechać: ojciec i Ota. Nikt nie wie niczego na pewno; znowu plotki, domysły, spekulacje. W noc poprzedzającą odjazd transportu młodzi ludzie siedzą
razem w jednej z sal. Ci, którzy rano pojadą nie wiadomo dokąd, śmieją się,
śpiewają głośniej od pozostałych, próbują żartować, żeby ratować pełną napięcia sytuację. Helga nie potrafiła zapanować nad emocjami: „Nie śmiejcie
się, przecież to jest gorsze. To nazywacie dobrym humorem? To wisielczy humor, nie róbcie z siebie bohaterów. Może jestem tchórzem, ale moje łzy są
szczere, podczas gdy wasz śmiech… Pozwólcie mi płakać“21 .

20 Tamże, s. 53.
21 Tamże, s.138.
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Autorka odnotowuje w dzienniku, że w transporcie z 3 października byli ojciec i Ota. Tu już Helga pozwala sobie na pytanie wprost: „Tatusiu, wierzyłeś,
że jeszcze się spotkamy?“22. Warto zwrócić uwagę na to, że w dzienniku pojawia się niewiele dat. Autorka wyróżnia jedynie najbardziej znaczące wydarzenia. Pod wierzchnią warstwą prostej, rzeczowej relacji z życia w Terezinie
krył się lęk, narastająca świadomość, że najgorsze jeszcze przed nimi, a koniec czeka ich jednakowy, bo: „[…] że nas wywiozą to niemal pewne, Jak nie
dziś to jutro albo pojutrze“23. Wyrok już zapadł, może zostać odroczone jego
wykonanie, ale tylko na jakiś czas.
Helga w swoim dzienniku nie skupia się na strasznych obrazach terezińskiej rzeczywistości, ale koncentruje się na sposobach przystosowania się do
coraz gorszych warunków. Ona sama jest dobrym przykładem. W ciągu bardzo krótkiego czasu Helga musiała dojrzeć. W Terezinie znika ufne dziecko; dobry, bezpieczny dom uległ destrukcji; wie, że działania Niemców oparte
są na oszustwie, kłamstwach i dotąd, dopóki mogła, broniła się przed myśleniem o tym, co naprawdę czeka ją i innych Żydów. Ostatnie zdanie kończące
pierwszy zeszyt brzmi: „Zaczynam nowy zeszyt, jutro zacznę wypełniać jego
niezapisane strony. Czy i ten zeszyt uda mi się dokończyć?“24 . To zdanie Helga zapisała 3 października 1944 roku.
Drugi „zeszyt“ został napisany po wojnie, po powrocie z obozów: Auschwitz-Birkenau, Freiberg i Mathausen. Ocalały, wróciły do Pragi, do
mieszkania, które już nie należało do niej.
Wspomnienia spisane po wyzwoleniu obejmują czas, kiedy Helga
wraz z matką przebywały w kolejnych obozach. Z Terezina trafiły do
Auschwitz-Birkenau. Na rampie przeszły selekcję, obie trafiły na prawą stronę. Autorka dziennika koncentruje się na próbach opisu codziennych starań o jedzenie, ubranie, lżejszą pracę – to było najistotniejsze,
bo stanowiło podstawę przetrwania. Ważne było też to, aby nie rzucać się
w oczy, żeby unikać srogich kar za najdrobniejsze przewinienia – to także
zwiększało szansę przetrwania. Tłem dla tej codzienności jest „lewa strona – gaz”. Kiedy sztubowe krzyczą, że nieposłuszne wyślą tam i wskazują
na ciągle dymiące kominy, mająca zaledwie czternaście lat Helga – choć
wygląda starszą, dzięki czemu przeszła selekcję – myśli: „Może sztubowe tylko tak straszą? Czy któraś była po drugiej stronie? Naprawdę jest
tam komora gazowa? […] Daremne są wszelkie pytania. Widzę, i to jest

22 Tamże, s. 140.
23 Tamże, s. 143.
24 Tamże, s. 149.
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jedyna odpowiedź, dwa kominy, które dymią w dzień i w nocy. Podobno
to krematorium”25 .
Brak ręczników i przeciąg w saunie, podłe jedzenie, które jednak instynktownie się zjada, to są kwestie skrupulatnie przez nią odnotowywane. Często
natomiast porównuje warunki w Auschwitz do tych z Terezina – tam prycze
miały drewniane schodki. Cieszą ją drobne z naszego punktu widzenia rzecz
– dostała dobry, długi, ciepły płaszcz – ale dla niej to kolejny element niezbędny do przetrwania. Z Auschwitz wywieziono Helgę razem z matką do Freibergu, gdzie pracowały w zakładach lotniczych. Helga czuła głód i strach,
ale fakt, że była przy niej matka miało istotne znaczenie w patrzeniu na zagładę dziejącą się obok:
„Nigdy nie wiadomo, co będzie, ale najważniejsze to trzymać się razem”26.
Obecność matki, zwłaszcza w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, stanowiła dla dziewczynki pomost łączący ją z dawnym, minionym światem funkcjonującym według jakiś uporządkowanych reguł i dawała iluzoryczną
namiastkę poczucia bezpieczeństwa. Nie znajdziemy jednak w dzienniku
żadnych analiz, wielkich przemyśleń. Jakby w tamtej rzeczywistości nie było
miejsca na refleksje, bo czym ona miałaby się zakończyć, jakim wnioskiem?
Prawdopodobnie, gdyby zaczęła się zastanawiać nad tym, dlaczego się tak
dzieje, nie przetrwałaby. W niej działał instynkt, chciała żyć, a kiedy nie miała sił, była matka.
Kolejny transport z Freibergu w nieznane okazał się szesnastodniową tułaczką w odkrytych wagonach. Zakończył się powrotem do rodzinnej Pragi 21 maja 1945 roku. Helga odebrała swój pierwszy zeszyt, rysunki oddane
na przechowanie. Przepisała go na maszynie, przeredagowała, odrzuciła
część tekstu, poprawiła i tak w latach 1945 – 46 powstała wersja książkowa. Powstał dziennik – zapis kilku lat z życia dziecka, któremu odebrano dzieciństwo, które musiało pogrążyć się w chaosie.
W praskiej dzielnicy żydowskiej, w synagodze Pinkasa, zaraz po wojnie urządzono małe Muzeum Holocaustu – wnętrze synagogi zostało pomalowane na biało, a na ścianach zapisano imiona, nazwiska, daty urodzin
i śmierci ofiar Zagłady. W dwóch niewielkich pomieszczeniach, w dawnym
domu pogrzebowym, w szklanych gablotach umieszczono rysunki i zabawki dzieci z Terezina. Szybko okazało się jednak, że trzeba przeprowadzić remont i muzeum zamknięto na czterdzieści lat. Otwarcie nastąpiło dopiero
w 1994 roku. Od tamtej pory przewinęło się przez to małe muzeum tysiące ludzi. Można tam było usłyszeć, jak zwiedzający, wskazując na nazwisko,

25 Tamże, s.168.
26 Tamże, s. 177.
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mówili: „tego znała moja matka! […] ta mieszkała obok ciotki, […] ten słynął
z …”. Dzięki Dziennikowi Helgi, w którym Weissowa opisała swoich krewnych
i przyjaciół, przy kilkunastu nazwiskach można opowiedzieć ich historię. Ta
pewnie mało znana książka, którą zaczęła pisać dziewczynka, a dokończyła
kobieta, jest też ważnym świadectwem, przykładem dokumentu osobistego,
opisującym rozpad małego prywatnego świata, wpisanego w historię faszyzmu, wojny i Zagłady.

„[…] dowód osobisty z Oświęcimia”
Trzecia ważna książka to Nadzieja umiera ostatnia Haliny Birenbaum. Autorka, Polka, Żydówka, przeżyła warszawskie getto, Majdanek, Auschwitz,
Ravensbrück i Neustadt-Glewe, w 1947 roku wyjechała do Izraela. Jak sama
przyznaje, wśród codziennych obowiązków nie rozpamiętywała traumatycznych przeżyć. Pisanie przywróciło świadomość tego, co przeszła, wspomnienie otaczającej grozy czasu okupacji, obozów: „[…] kiedy każda godzina była
wiecznością albo godziną poprzedzającą tą ostatnią“27.
Birenbaum przekazuje swoje świadectwo w prosty, naturalny sposób. Pochodziła ze zwyczajnej rodziny – ojciec, matka, dwaj starsi bracia – i we wrześniu 1939 roku miała 10 lat. Nowy porządek świata widzi oczami dziecka,
które pogodziło się z warunkami narzuconymi przez okupację, przez getto.
Jej poczucie bezpieczeństwa zapewniali bliscy, zwłaszcza matka dotąd, dokąd
było to możliwe. Autorka podkreśla mądrość, zaradność i dzielność matki.
Relacja zachowuje porządek chronologiczny, zawiera dużo informacji dających obraz realiów życia w getcie i obozach. Są też fragmenty, gdzie do głosu
dochodzą silne emocje. Nazywa wprost żydowską policję w getcie zdrajcami,
piętnuje powszechne przekonanie wśród samych Żydów, że kto ma pieniądze,
ten przeżyje, wskazuje na konsekwencje takiego myślenia: „[…] to przekonanie znieczuliło jednych na nieszczęścia drugich“28.
Głód, „akcje“, epidemia tyfusu, trupy na ulicach getta to rzeczywistość,
w której żyła i uczyła się rozumieć świat. Powoli dostrzegała, że zapewnieniom dorosłych – w tym matki – że będzie dobrze, nie można wierzyć. Zaczęła odczuwać bezradność i rozpacz, i te uczucia zdawały się gorszymi od
własnego cierpienia. We wspomnieniach Birenbaum ustawiczny strach, nieludzkie warunki mieszają się z pamięcią zabaw z rówieśnikami na podwórku

27 Halina Birenbaum, Nadzieja umiera ostatnia, Warszawa 1988, s. 6.
28 Tamże, s. 11.
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przy Muranowskiej, wrażeń z lektur, nauki na kompletach, pozorów normalnego życia zwyczajnej dziewczynki. W getcie nie było drzew, więc nie było też
ptaków, a w dziecięcych rozmowach przeplatały się marzenia o wycieczce do
lasu, owocach, słodyczach z opowieściami o znęcaniu się nad ludźmi, mordach i grabieżach, i o tym, co będzie po wojnie.
Pogarszające się warunki bytowe w getcie, tułaczki po kolejnych obcych
mieszkaniach, pokojach, strychach, na zewnątrz łapanki, odgłosy strzałów,
dni, w których wszystko bolało od bezruchu, napięcie i determinacja, aby
uniknąć transportu. Koszmar walki o przetrwanie, „ucieczka“ z Umszlagu,
utrata ojca, codzienność getta, aż do transportu: „Nadeszła nasza kolej. […]
Wśród nieustannych krzyków, nawoływań i strzelaniny pociąg ruszył29“.
Z Umschlagplatz cała rodzina, bez ojca, odjechała w bydlęcych wagonach
do Majdanka. Tam, na lubelskim Umschlagu selekcja rozdzieliła rodzinę.
Helena nie zobaczyła więcej matki. Pozostała bratowa, która oświadczyła:
„Nie ma mamy. […] Od tej pory to ja jestem twoją matką, rozumiesz?“30.
W swoich wspomnieniach Birenbaum przyznaje: „Gdyby nie Hela, nie jej
bezgraniczne oddanie i ciągła troska zginęłabym po kilku dniach. […] Miałam trzynaście lat, kilkuletnie prześladowania w getcie, utrata ojca, brata i najboleśniejsza ze wszystkich utrata matki nadszarpnęły moje nerwy
i w chwili, gdy powinnam była zdobyć się na maksimum oporności, załamałam się zupełnie“31 .
W obozie nie było miejsca dla słabych. Warunki w Majdanku tak samo
koszmarne, jak w pozostałych obozach. Więźniowie stawali się numerami,
które były przyszywane do ubrań i byli poddawani nieustającemu terrorowi,
pracy ponad siły, przy głodowych racjach marnego jedzenia – brud, choroby
i selekcje: „W obliczu niekończących cierpień musiałam otrząsnąć się z rezygnacji i rozpaczy“32. W Majdanku przesiedziała z innymi kobietami w komorze gazowej, wszystkie były przeznaczone na śmierć, ale ocalały, zabrakło
gazu: „Byłyśmy jak nowo narodzone! Wyjść z komory gazowej – to graniczyło z cudem!“33.
Niemcy wycofywali się z obozu, zbliżał się front, więźniów transportowano
do innych obozów, Halina trafiła do Auschwitz-Birkenau. Z początku prześladowała ją myśl, że to ostatni etap, że stąd już żywa nie wyjdzie. Tu też była

29 Tamże, s. 86.
30 Tamże, s. 96.
31 Tamże, s. 78.
32 Tamże, s. 101.
33 Tamże, s. 114.

Katarzyna Radecka-Mikulicz

numerem, już wytatuowanym. Znowu też uśmiechnęło się szczęście – bratowa i cioteczna siostra znowu są razem. W pamięci autorki przetrwał dokładny
obraz piekła obozowego, sytych i okrutnych funkcyjnych, głodu, ciężkiej pracy, selekcji, utraty ludzi, których kochała, ale również wspomnienia nowych
przyjaźni, ludzi, którzy jej pomogli. Sama też po latach przyznaje, że miała
trochę szczęścia. W relacjach Ocalałych często pojawia się motyw dymiących
kominów krematoryjnych – one są i cały czas leci z nich dym. Sama pracowała jakiś czas w komandzie budującym przedłużenie torów kolejowych
do krematorium.
Z całej rodziny przeżyła ona i brat Marek. Spotkali się po wyzwoleniu przypadkiem na warszawskiej ulicy. Po wojnie zdecydowała się na wyjazd z Polski
i w 1947 roku wyemigrowała do Izraela. Tam założyła rodzinę. Kiedy podjęła
decyzję o spisaniu wspomnień, okazało się, że:
„[…] oddychałam tym samym zatrutym powietrzem spod krematoriów. […] numer
wytatuowany na moim lewym ramieniu – dowód osobisty z Oświęcimia […], bolesne przypomnienie okrutnych czasów hitleryzmu, dla mnie zaś pewnego rodzaju
świadectwo dojrzałości, z okresu, w którym poznawałam życie i świat w ich nagich kształtach, bezlitosną walkę o kęs chleba, łyk powietrza i trochę przestrzeni, z okresu, w którym uczyłam się odróżniać prawdę od obłudy, przejawy uczuć
ludzkich od zwierzęcych instynktów, dobroć i szlachetność od zła i podłości. […]
Na szczęście nie każdy posiadacz świadectwa dojrzałości tego typu okupił jej utratą rodziny i dzieciństwa, codziennym obcowaniem ze śmiercią, zasobem straszliwych przeżyć i doświadczeń“34 .

Birenbaum kończy swoje wspomnienia relacją z podróży do Polski
po czterdziestu latach. Rodzina bardzo się sprzeciwiała, znajomi odradzali,
ale ona wiedziała, że musi to zrobić. W 1986 roku wybrała się w samotną pielgrzymkę do miejsc, których nie mogła zapomnieć. Pierwsza była Warszawa:
„Otaczają mnie wspomnienia zewsząd“35. Kolejny etap, wycieczki do obozów
zagłady: „Nie potrafię być normalną turystką oprowadzaną przez przewodników po obozach zagłady, w których przez lata męczyłam się i umierałam
na tysiąc sposobów“36.
Halina Birenbaum w książce Nadzieja umiera ostatnia opowiedziała historię swoich krewnych i przyjaciół. W tamtym trudnym czasie pojawiają się
na dłużej lub krócej ludzie, którym nie zapomina ani dobra, ani zła. Często

34 Tamże, s. 244.
35 Tamże, s. 252.
36 Tamże, s. 246.
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fragmenty życiorysów tych osób mogą być jedynym wspomnieniem o nich.
Pozostaje świadomość, że w obozach zagłady, w nieoznakowanych miejscach
leżą prochy milionów. Ich śmierć miała charakter „przemysłowy“, śmierć
była produktem, a ludzie zasobem. Halina Birenbaum pojechała do Treblinki – do ojca i na Majdanek – do matki, i do Oświęcimia – do bratowej
Heli. A co z tymi, których nie ma kto opłakiwać; z co tymi ofiarami masowej
śmierci, którzy nie pozostawili po sobie nikogo?
Profesor Leociak, w swoich pracach o literaturze Zagłady, podkreśla wyjątkowość grupy dokumentów osobistych, których autorami były dzieci. Wśród
tych świadectw są słynne, znane jak Dziennik Anny Frank czy wydany już
w 1945 roku w Nowym Jorku Dziennik Mary Berg, czy takie jak mniej znany Pamiętnik Dawida Rubinowicza, trzynastolatka spod Bodzętyna. Są też
– i tych chyba jest najwięcej – takie, które są czytane tylko przez badaczy. Zachowało się wystarczająco dużo wspomnień, aby móc powiedzieć, że dziecięcy autorzy dali cenne świadectwo tamtego czasu. Fenomen tych zapisków
polega przede wszystkim na naturalności sposobu, w jaki opowiadają o tym,
co widzą, czują i rozumieją. Często wydaje się, że dziecko bywa znacznie
uważniejszym obserwatorem od dorosłych.
W trakcie rozmowy z Henrykiem Grynbergiem Leociak usłyszał, że to
właśnie dziecko okazało się najbardziej wiarygodnym świadkiem i opowiadaczem o Zagładzie37. Dlaczego? Bo to świat, w którym wyrosły, punkt odniesienia nie istnieje, jeżeli są jeszcze jakieś wspomnienia innej rzeczywistości,
to coraz bardziej upodabniają się do marzeń sennych. W prosty sposób relacjonują swoje doświadczenia i to, co dzieję się dookoła. Tak robią i Helga Weissowa i Halina Birenbaum.

37 Jacek Leociak, Tekst wobec Zagłady, Wrocław 1997, s.46 – 78
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Łaskawe. Punkt zero
Wywiad ze Sławomirem Grzymkowskim,
odtwórcą roli Thomasa w przedstawieniu Łaskawe.
Punkt zero w reżyserii Janusza Opryńskiego.

„…tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono” – Wisława Szymborska

Latem 2006 roku Jonathan Littell wydał po francusku powieść Les Bienveillantes (w Polsce ukazała się pod tytułem Łaskawe). Książka zyskała duży
rozgłos, podzieliła krytykę i czytelników. Jednych zachwyciła, drudzy byli
oburzeni. Max, główny bohater, na samym początku zwraca się do odbiorców: „czy jesteście przekonani, jakbyście się zachowali na moim miejscu?”1 .
Jest to powieść o Zagładzie, w której organizują i wykonują różni ludzie,
także ci zwyczajni lub przede wszystkim ci zwykli, przeciętni. Główny bohater, naznaczony złym dzieciństwem i wykształcony erudyta, kocha i pożąda
swoją siostrę Unę, nienawidzi matki, buduje fałszywy obraz wspaniałego ojca
i ukrywa swój homoseksualizm. Jest to też lojalny członek partii, wykonujący rzetelnie powierzone mu zadania, po wojnie odgrywający z powodzeniem
rolę porządnego, uczciwego człowieka, skryty, a jednocześnie dwulicowy. Zawsze, kiedy Max stoi przed podjęciem jakiejś ważnej decyzji, pojawia się przy
nim jego przyjaciel Thomas – postać Mefistofeliczna – który jest wiernym,
oddanym przyjacielem i nigdy go do niczego nie przymusza, zawsze pozwalając Maxowi samodzielnie dokonać wyboru. Na pierwszym planie pojawiają się postaci historyczne, znane z działalności w latach II wojny światowej,

1

Jonathan Littell, Łaskawe, przeł. M. Kamińska-Maurugeon, Kraków 2008, s. 33.
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na drugim cała galeria ludzkich typów, osobowości – w cywilu zwykłych ludzi, których „praca” polega na zabijaniu tysiącami tych, którzy według jakiejś wymyślonej, szalonej idei nie mają prawa do życia. Wątek mitologiczny
pełni tu bardzo istotną rolę. Ród Atrydów jest przeklęty, członkowie rodziny obracają się przeciwko sobie, nie wytrzymują świadomości zbrodni, które
popełnili, tu nie ma niewinnych. Max i Una jak Orestes i Elektra, bliźniacze
rodzeństwo, które przekracza tabu. A w tym wszystkim Thomas niczym mityczny Pilades.
W przedstawieniu Łaskawe. Punkt zero, reżyser Janusz Opryński wykorzystuje także tekst Baumanna Nowoczesność i Zagłada2, fragmenty prozy Wasilija Grossmana3, cytaty z wystąpienia Imre Kertesza w berlińskim Renaissance
Theater, mit opowiadający o rodzie Atrydów. Znajdziemy tam też inspiracje
wynikające z długoletniej współpracy reżysera z filozofem Cezarym Wodzińskim, z którym pracowali między innymi nad spektaklem według nowego
tłumaczenia Braci Karamazow Dostojewskiego. Opryński wprowadza także
wątki współczesne, nadające machinie Zagłady strukturę sprawnie działającej korporacji. Każdy ma tu swoje zadanie, które powinien wypełniać skrupulatnie, profesjonalnie, z pełnym zaangażowaniem.
Reżyser razem z całym zespołem stawia podstawowe pytanie: skąd się wzięło to zło?
Premiera odbyła się w lutym 2016 roku w Lublinie.
Rozmawiają: Sławek Grzymkowski – absolwent PWST w Warszawie, aktor
filmowy i teatralny związany z warszawskim Teatrem Dramatycznym, pedagog… i Katarzyna Radecka-Mikulicz nauczycielka, polonistka…
Jak Wam się pracowało nad tym przedstawieniem? Trudne teksty poruszające jeszcze trudniejsze tematy.

Nie było to łatwe. Praca z Januszem polega na dogłębnym badaniu tematu.
Zaproponował nam zrobienie spektaklu na podstawie tekstu Littella – przygotował adaptację tej powieści, około dwieście stron. Punktem wyjścia był
tekst Baumana Nowoczesność i Zagłada, do tego fragmenty prozy Grossmana. Powieść Littella, jej interpretację, otwiera z kolei analiza pojęć: Holokaust,
Shoa, Zagłada. One różnią się, zawarte są w nich istotne niuanse znaczeniowe, bardzo istotne różnice, jak chociażby kwestia ofiary.

2

Zygmunt Bauman, Nowoczesność i Zagłada, przeł. Tomasz Kunz, Kraków 2012.

3

Wasilij Grossman, Życie i los, przeł. Jerzy Czech, Warszawa 2009. i tegoż samego autora Wszystko płynie, przeł. Wiera Bieńkowska, Warszawa 2010.

Chodzi o to, że prawdziwa ofiara powinna być dobrowolna?

Tak, to jedno. Przed nami aktorami stanęło trudne zadanie. Musieliśmy odnaleźć motywację do Baumanowskiego „ukrytego agenta”, który jest właśnie
ukryty w nas i nie wolno go budzić. Musieliśmy być świadomi tego, że nie
wiemy, jak się zachowamy w sytuacji skrajnej, a zło tkwi w każdym z nas. Janusz ma zaufanie do zespołu, z którym pracuje. On czuwa nad całością, tworzy ogólny wymiar przedstawienia, czuwa nad ideową, filozoficzną stroną.
A aktorom pozostawia wolność w kreowaniu ról, w tworzeniu poszczególnych postaci. Wiele godzin dyskusji, rozmów o tekście i jego interpretacji.
A później praca oparta na wzajemnym zaufaniu.

To chyba bardzo trudne?

Tak, na pewno, ale tak pracując, można uzyskać niezwykłe efekty.

Chciałabym wrócić na chwilę do „ukrytego agenta”. Podobnie postrzegał to
zjawisko Camus w Dżumie, gdzie „bakcyl dżumy” był w każdym z nas. Tylko
świadomość obecności uśpionego zła może uchronić ludzi przed wybuchem
zarazy. Bauman twierdził, że zarazę umożliwiła dopiero dojrzała cywilizacja,
zgadzasz się z tą myślą?

Tak. Rozwój cywilizacji, postęp umożliwił zbrodnię na taką skalę. Postęp
technologiczny związany był zawsze z rozwojem technik wojskowych, nastawionych na wynalezienie i udoskonalenie sposobów efektywnego eliminowania wroga.

Littell wskazuje na moment, kiedy „zabijanie ręczne” jest już niemożliwe na
wielką skalę.

Tak, to już jest niemożliwe. Czytając adaptację opracowaną przez Janusza,
musieliśmy podjąć decyzję, czy jesteśmy w stanie wejść w taką perspektywę.
Skupiliśmy się na tej myśli wyprowadzonej z tekstu Littella. Dotarło do nas
to, że wykonawcami zbrodniczego planu nazistów byli zwykli ludzie, a nie
demony. Tę konstatację wykorzystałem w budowaniu swojej roli, Thomasa.
On nie jest ani zły, ani okrutny, ani brzydki.

To nie jest typowa bestia…

Thomas jest takim „złotym chłopcem” i jak go połączyć z tym, za co jest odpowiedzialnym, z tym, czym się zajmuje? Nie od razu dostrzegamy w nim
zbrodniarza. Można pokazać to na przykładzie dziadka, który jest całym
światem dla małego wnuczka, jest czuły, cierpliwy, troskliwy. Po wielu latach
dorosły już wnuk dowiaduje się, co robił jego ukochany dziadek w czasie wojny, że był, na przykład, strażnikiem w obozie koncentracyjnym. Czy ta wiedza
zmieni uczucia, wspomnienia o dziadku? Przecież on tylko wykonywał swoją
pracę, wypełniał rozkazy.
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Lata dwudzieste, lata trzydzieste, Niemcy, Austria – jak szybko wykluczono
ze zdrowego społeczeństwa rasę żydowską, odebrano im prawo do życia.
Przyznaję, że najpierw oglądałam wasze przedstawienie, a później dopiero
przeczytałam Littella. Pierwsze skojarzenie po spektaklu to Zmierzch bogów
Viscontiego – przekroczenie kulturowego tabu. I w filmie i u Litella, przekroczenie, czy transgresja, a jednocześnie dokończenie koła – punkt wyjścia
stał się punktem dojścia, początek i koniec jednocześnie… Historia, analogia
Auego i głównego bohatera Wybrańca Manna. Nazizm przekroczył różne
tabu… I to jest przerażające, nie ma już żadnego tabu, hamulca, nie zostało
już nic, do czego można się odwołać…

Trudność tego spektaklu, pracy nad nim polegała między innymi właśnie
na tym, że dochodziliśmy do różnych wniosków i nie były one ciekawe, optymistyczne. Okazywało się, że jest tak bardzo powtarzalne.

To nie tylko obszar niemieckojęzyczny. Antysemityzm obudził się w całej
Europie.

I szybko się przyjął wśród zwykłych ludzi. Odpowiedzialnymi za zło, niesprawiedliwość i wszystkie inne plagi są Żydzi. Pozbywając się Żydów, pozbędziemy się problemów, kłopotów. A więc najpierw trzeba ich odpodmiotowić,
pozbawić ludzkiej twarzy, praw należnych ludziom. Tu na pewno przyszła
z pomocą totalitarna propaganda, pokazująca społeczność żydowską jako pasożyty żerujące na zdrowej tkance prawdziwych Niemców, Polaków, czy Francuzów. A pasożyty się eliminuje, tak trzeba, bez sentymentów, bo nie można
przejmować losem tego, co stanowi zagrożenie dla zbiorowości prawdziwych ludzi.

W wiedeńskim Stürmerze4 królowała karykatura paskudnego Żyda, któremu
nic innego się nie marzy tylko szkodzenie rodowitemu Europejczykowi. U nas
też nie wyglądało to lepiej, karykaturalna sylwetka Żyda była, i co gorsze
jest nadal, często spotykana w sklepikach z pamiątkami.5

Pracując nad tym przedstawieniem, zrozumieliśmy, że właśnie takie działania są skuteczniejsze od radykalnego, siłowego rozwiązania. To była ważny
moment w pracy nad tekstem Littella. Uchwycenie tego momentu, w którym zostaje przekroczona niewidoczna granica. Po jej przejściu sąsiad zabija

4

Der Stürmer, tygodnik polityczny związany z NSDAP, był ważnym elementem aparatu propagandowego, znany z zaciekłego, antysemickiego charakteru ukazujących się tam materiałów.
Wydawany w latach 1923 – 1945.

5

Alina Cała, Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej, Warszawa 1992. I Alina Cała, Żyd – wróg
odwieczny? Antysemityzm w Polsce i jego źródła, Warszawa 2005.
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sąsiada, ludzie nie dociekają już, co się stało z częścią społeczeństwa, gdzie
oni zniknęli? Gdzie jest ten punkt w człowieku, po przekroczeniu którego
zgadza się już na zbrodnię i zaczyna wierzyć w to, że tak musi być…
Taka jest racja stanu, takie są tylko rozkazy, a nie wykonywanie rzetelne
swoich zadań grozi zapaścią całości, wszyscy zgodnie budujemy lepsze jutro.

A żeby to się stać, trzeba odwalić brudną robotę i wyeliminować jakąś chorą, niewłaściwą część – dla higieny. To jest konieczność. I tu ciekawe, uznane
autorytety, Kościół, intelektualiści, nie tylko ci, którzy mogli dobrze zarobić
na nowym porządku, mali i duzi, przechodzą na stronę nazistów.

Myślisz o Heideggerze?

S.G. Tak, o jego wykładach, wystąpieniach po wojnie. To trochę jak w tej relacji dziadek, wnuczek. Wtedy też zrozumieliśmy to, że nie możemy opowiedzieć o Zagładzie, demonizując jej obraz.

Udało się wam. Przekaz jest prosty, trudny, sięga bardzo głęboko. Trzeba
po Baumanowsku oczy mieć otwarte. Bo pójście tylko w jedną stronę jest
złym uproszczeniem, kończy się banalizacją, staje się żałosnym ratowaniem
naszego człowieczeństwa, cokolwiek ono by nie oznaczało.

Cały zespół miał poczucie, że temat jest ważny i trudny. Wszystkie nasze
działania były bardzo ostrożne. Wynikało to przede wszystkim z szacunku
do ofiar. Jak opowiedzieć po raz kolejny tę straszną historię? Ale musieliśmy
to zrobić. Wtedy zaczęły się jeszcze dziwne rzeczy w naszym kraju. Często
rozmawialiśmy o tym, jaki wpływ wywiera na masy środowisko, autorytety
naukowe, kościelne, polityczne. Zaczęliśmy dostrzegać analogie, jakby pewne mechanizmy zaczęły się powtarzać. To nas bardzo przeraziło, zaczęliśmy
więcej czytać, oglądać, badać. Sygnałem alarmowym był język debaty publicznej, w wielu przypadkach analogiczny, czy wręcz będący kalką języka, którym
posługiwano się przed wojną.

Ta analogia jest przerażająca…

Tak, ta analogia jest przerażająca. Zaczęliśmy porównywać, sięgaliśmy
po teksty źródłowe, czytaliśmy literaturę, oglądaliśmy filmy, przeglądaliśmy dodatkowe opracowania związane z tym tematem. Dotarło do nas, że język, który pojawił się w debacie publicznej, jest taki sam, jak kiedyś. Było to
dla nas całkowicie przerażające. Zdaliśmy sobie sprawę z działania tego mechanizmu. Byliśmy tak potwornie wyczuleni, ta praca była potwornie trudna,
mieliśmy problem z czytaniem na głos. Czasami po prostu ściskało gardło,
bo to są tak przerażające rzeczy. Człowiek dostaje jakichś wibracji, każdy element, który słyszymy… Czytamy jakieś opracowanie, że taki proces uprzedmiotowienia w latach trzydziestych…, a potem przełożyło się to na spektakl.
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Pojawił się też aspekt, który wydawał się nam bardzo istotny i który także występuje u Littella – pierwiastek antyczny. Byłem ogromnym orędownikiem
włączenia go do przedstawienia i to chyba jest mój wkład w to przedsięwzięcie. Namawiałem, żebyśmy rezygnowali z Grossmana, a zamiast tego rozbudowali ten element antyczny.
Uważałem, że wątek antyczny musiał się tam pojawić jako coś, co jest podstawą kultury. Należę do tej grupy, która twierdzi, że antyk opowiedział
wszystkie historie i są one tylko powielane w literaturze, teatrze i tak dalej.
Że tylko opowiadamy na nowo, swoim językiem, ale wszystko zostało już
opowiedziane dawno temu. Moja postać wywodzi się z Orestei, jest Piladesem. On w Orestei nie ma siły sprawczej, ale Thomas, przyjaciel Auego, jest
przykładem zła, które z niego przecieka w sposób subtelny. Gdyby przyjrzeć
się całej konstrukcji spektaklu, można dostrzec, że zawsze, kiedy w życiu Auego wydarza się coś ważnego, pojawia się Thomas i mówi: „Chcesz to rób, nie
chcesz, to cię zabiorę”. Thomas nie zmusza Auego do niczego, tylko daje mu
wolny wybór.
Tak Thomas to taki „złoty chłopak”, który zawsze się dobrze bawi… A tego
Aue nie potrafi, nie jest to tylko efekt jego homoseksualizmu, on po prostu
nie potrafi; a Thomas w każdym momencie chce się dobrze bawić i korzystać
z życia. Zawsze są jakieś dziewczyny, jakiś dobry alkohol i zawsze można
urządzić zabawę… do końca tańczy na tym Titanicu. I to jest Thomas… Dlatego tak zaskakujące jest zakończenie – Aue zabija Thomasa w taki banalny
sposób, jakby cała erudycja, obycie, kultura zniknęła…albo jakby Aue zrozumiał, jaki przemożny wpływ miał na niego Thomas. Bohaterów Szekspira
czy idealnego rycerza Rolanda tu nie znajdziemy, nie ma miecza, czy jakiejś
szlachetnej broni – jest kij od szczotki… Jak mysz, tak po prostu miotłą…

To właśnie jest genialne w swojej banalności…

Siedziałam po tym zakończeniu osłupiała i czekałam, że może coś się wydarzy, ale nie…to jedyne zakończenie i to jest bardzo dobre zakończenie…

Tak, puenta jest zawsze trudnym momentem, można przekreślić wcześniejszy wysiłek.

Z drugiej strony, postać Thomasa ma dużo z innych diabolicznych postaci,
które do niczego nie muszą namawiać swoich „wybrańców”. Krótkie negocjacje, jakiś mały kontredans, jakieś ciche „nie”, w które nikt nie wierzy
i gotowe, cyrograf podpisany.

Relacja Thomasa i Auego oparta jest na przyjaźni, zaufaniu. Thomas pokazuje przyjacielowi tylko to, że zło jest piękne, seksowne, atrakcyjne i wcale
nie ma demonicznego oblicza. Od nas zależy czy potrafimy w odpowiednim
momencie dostrzec, dokąd brniemy. Opowiadamy w naszym przedstawieniu
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o tragedii człowieka, która polega na tym, że potrafimy się zagapić. I z reguły
jest za późno, żeby się wycofać, zareagować. Tak jak było z faszyzmem, tak jak
może być teraz, jeżeli się nie obudzimy, że te pojawiające się rzeczy, pozornie
dobre, mogą nas niezauważalnie zaangażować w inną sytuację, że to może
skończyć się pozbawieniem nas wolności.
I przez antyk chcieliśmy pokazać, że pewne mechanizmy są powtarzalne.
Są dwie części spektaklu, jedna z nich to ta korporacyjna, łącząca sztukę
z Baumanem. Potem okazało, że część ludzi odpowiedzialnych za opracowanie planu Zagłady trafiła do USA i sprawnie budowała wielkie korporacje
w Ameryce i w samych Niemczech. Nie możemy zapomnieć o tym, że świetnie zorganizowana korporacyjność jest pokłosiem tamtych, doskonale działających struktur.
Widziałam ten spektakl raz, a chciałabym jeszcze. Dlaczego nie gracie, na
przykład, w Warszawie?

Dlatego, że ten spektakl powstał w nurcie niezależnym, a tu nie ma takich miejsc.

Lublin nie jest tak daleko, ale tam też nie gracie. I ta widownia jest za mała…

Tak widownia jest za mała, a poza tym, to takie miejsce, gdzie można zagrać
pięć razy i Lublin to obejrzy…

Przepraszam, ale w Warszawie cały czas można obejrzeć Naszą klasę, a moim
zdaniem, choć jest to tylko poprawne, przewidywalne przedstawienie,
a tymczasem wasz spektakl wbija w fotel. To jak to jest? Taki spektakl, który
jest bolesny, bo inaczej nie da się mówić o rzeczach ważnych, zniknął?

Dla mnie najbardziej istotne jest, że i nasze przedstawienie i książka zmusza
do pytania: a co ty byś zrobił? To jest przerażające. Jak graliśmy to przedstawienie i byliśmy oswojeni z tematem…to jest pytanie z kategorii tych najcięższych, najgłębszych. To znaczy ja nie wiem, co bym zrobił, ja nie mogę
powiedzieć, że bym nie zrobił czegoś…

Znalazłam tekst Joanny Tokarskiej-Bakir, która nazywa wasze przedstawienie
moralitetem dla współczesnego człowieka6. To mówił też Janusz Opryński –
reżyser i odtwórca roli doktora Aue – w którymś wywiadzie: „Człowiek nie ma
dokąd uciec”. I faktycznie, ten spektakl przygważdża widza do ściany i nie ma
on dokąd uciec. Można jeszcze próbować zamknąć oczy. O zamykaniu oczu
mówi też Bauman, że trzeba wytrzymać i nie zamykać oczu. Żeby naprawdę
zmierzyć się z tematem Zagłady, nie wolno zamykać oczu.

6

Joanna Tokarska-Bakir, 1939:Littell, https://www.dwutygodnik.com/artykul/415 – 1939-littell.
html, [dostęp: 12.09.2019].
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Chodzi też o to, aby nie prowokować sytuacji, w której można obudzić drzemiące w nas zło. Nigdy nie wiadomo dlaczego artyści w danym momencie czują przemożną potrzebę opowiadania o różnych rzeczach. Ja miałem
w pewnym momencie takie skojarzenie z ekspresjonizmem niemieckim, który, gdy powstawał, był mroczny. Oczywiście dopiero po latach można było
dojść do wniosku, że to był lęk przed tym, co się wydarzy. I najpierw opowiadają o tym lęku artyści, malarze. Artyści są taką wrażliwą grupą i w ich twórczości te lęki społeczne bardzo się kumulują…
Bardzo często, zanim społeczeństwo dojrzeje do czegoś, co artyści wyrazili
jakiś czas wcześniej, musi minąć sporo czasu.

Tak, i ta potworna analogia; artyści, intelektualiści dostrzegają zagrożenia
i ostrzegają, ale nikt ich nie słucha, dopiero kiedy się dzieje, często, gdy jest
za późno na powstrzymanie jakiegoś procesu, kiedy zło już się stało, ludzie
dostrzegają tamte ostrzeżenia, tamto wołanie na puszczy. A co się dzieje teraz? Dlaczego ludzie nie chcą zobaczyć tych analogii? U nas, we Włoszech,
w Austrii, na Węgrzech, w Holandii, w Szwecji…

Antysemityzm w Europie się obudził, strach budzą wyznawcy Islamu, Kneset
uchwala rasistowskie ustawy, w Stanach Meksykanie są obywatelami drugiej kategorii. Co się dzieje? Szaleństwo. Jak by nikt nie znał nie tak odległej
historii. Ewentualnie historia o etiopskich Żydach i krwi… Wodziński nazwał
ten moment punktem pęknięcia7.

Czyli szczelina. A Wodziński był bliskim przyjacielem Opryńskiego, pracowali razem nad Dostojewskim. Wodziński był kimś bardzo ważnym dla Janusza Opryńskiego.

Czyli ten punkt zero z waszego przedstawienia to punkt pęknięcia Wodzińskiego?

Moment, w którym zbudowano komory gazowe to punkt zero naszej cywilizacji.

Często ci, którzy zajmują się na poważnie tym tematem, obruszają się, kiedy
słyszą o człowieczeństwie. Ta prawda, którą pokazaliście w spektaklu, miała
nam pokazać nas samych w lustrze.

Będę odwoływał się do spektaklu. Jestem aktorem od 25 lat, ale to doświadczenie było znaczące. Ludzie nie chcą nam patrzeć w oczy, odwracają wzrok.
Jak pamiętasz, nie wychodzimy po zakończeniu sztuki na scenę, aby się kłaniać. Uznaliśmy, że to by było coś absolutnie niestosownego. Przecież chcemy,

7

Cezary Wodziński, Światłocienie zła, Wrocław 1998.
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żeby ta historia w ludziach została. Nie chcieliśmy ukłonami zakończyć spektaklu; chcieliśmy, aby ludzie zabrali temat ze sobą. To jest historia, którą wam
opowiedzieliśmy, a teraz wy macie z nią zrobić coś, bo ona trwa, ale co zrobicie, to jest wasza sprawa, my wam niczego nie podpowiemy…
To tak, jak zawsze mówił Thomas do Maxa: wybieraj. Bo jaką to by miało wartość,
jeżeli daje się gotowe schematy. Niemcy byli właśnie posłuszni, wykonywali
rozkazy, nie musieli myśleć, wybierać. Barbara Skarga w swojej książce, wspomnieniach z gułagu, też kilkakrotnie o tym mówi – Sowieci nie byli samodzielnie
myśleć, ci ludzie umieli działać tylko według jakiś wytycznych8.

Chcieliśmy też uniknąć takiej sytuacji, ale to jest w konstrukcji literackiej
Littella, że to odchylenie homoseksualne Maxa i ta jego perwersja – bo ona
w nim jest – stanowią przyczynę wszystkiego.

No chyba nikt tego tak nie odczytał.

No właśnie, ale my się tego przestraszyliśmy, że ktoś mógłby w ten sposób
wytłumaczyć sobie zło Maxa.

Przyznaję, że dwa razy zrobiło mi się żal Maxa. Pierwszy raz pod Stalingradem, tu spadł z bardzo wysokiego konia, a drugi raz to wtedy, kiedy pojechał
do pustego dworku siostry i to, co tam robił, to przedsmak szaleństwa. Całe
życie był samotny, nikt w zasadzie nie starał się dowiedzieć, co się z nim
dzieje, a tym bardziej mu pomóc. Opryński powołuje się na Człowieka bez
właściwości Musila. Max jest poniekąd nie wiadomo kim. Wyszedł z opresyjnego domu, bez miłości, ciepła. Jedyną naprawdę bliską osobą była siostra,
później ją też mu odebrano. Może my już też przeszliśmy jakąś granicę kulturową, gdzie współczucie zastępuje potępienie. I ta siostra, która zachowuje
pozory dla świata i chowa się w samotność z mężem kaleką, ale właśnie
artystą, z tą swoją tajemnicą – istnieniem bliźniaków. A Max nieświadomy,
że jest ich ojcem, odrzucony przez bliskich – matka brzydziła się go – molestowany przez kolegów w bursie.

Tam jest jeszcze mit ojca, który nie był dobrym człowiekiem, co łączy znowu
ten tekst z antykiem – Agamemnon i Orestes… spotkanie… wszystkie te matki jakby przebijają się przez nas, we wszystkich spektaklach…
Janusz ma taką zdolność kondensowania tego, co byśmy chcieli… wszystkich nas to dotyczy, a jednocześnie chodzi o uświadamianie sobie tego –
świadome podejście do tego, co się wydarzyło…

8

Barbara Skarga, Po wyzwoleniu 1944 – 1956, Kraków 2008.
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Nie uciekanie, nie zamykanie oczu…

Dlatego w pierwszej części naszego spektaklu jest nieustający raut, okazuje
się, że decyzje, które zostały przyjęte, spotkanie takich najważniejszych osób
reprezentujących różne dziedziny i tej całej machiny, to byli specjaliści, to
byli inżynierowie, doktorzy prawa, doktorzy filozofii, ekonomiści, oni mówili: no dobrze, żeby nam się to wszystko opłacało, to jest nieprawdopodobna
rzecz, hmm, włosy będą szły na materace, kości na coś innego, skóry możemy
wykorzystać tak…

A później sami się w tym wszystkim pogubiliśmy…

No oczywiście… Ale też pamiętajmy, że sami Żydzi opłacali transport do
obozów zagłady.

Kiedy czyta się o tych kwestiach, to czasami naprawdę oczy ogromnieją ze
zdumienia.

To prawda. Nie pamiętam nazwy miejscowości, spotkali się tam specjaliści…

Może Wannsee? Tam przecież trafia Thomas, to nie jest przypadkowe…

Tak, to spotkanie przy dobrym jedzenie i ci ludzie, jedząc szynkę i popijając
wino zdecydowali o losie milionów ludzi, a właściwie o ich śmierci.

Pamiętasz taki stary film Larsa von Triera pod tytułem Europa, o rodzinie,
właścicielach fabryki wagonów transportujących Żydów do obozów zagłady
i trzeba było wszystko doskonale zorganizować, zaplanować, na przykład,
ilu ludzi można zmieścić do jednego wagonu.

Zwrotnicowy, który przekłada zwrotnicę i transport jedzie na śmierć, producent i dostawca drutu kolczastego, człowiek sypiący węgiel do paleniska
w lokomotywie ciągnącej wagony, ludzie wypisujący różne dokumenty, kto?
Lekarz, pielęgniarka… Czyli wszyscy a tym samym nikt. Potem każdy z nich
powie, że on wykonywał tylko polecenia, rozkazy… Ona tylko pracowała jako
pielęgniarka, ona tylko wprowadzała jakieś osoby gdzieś…

Przecież w Niemczech przed wybuchem wojny pozbyto się obciążenia dla
społeczeństwa, wyeliminowano prawie trzy miliony chorych psychicznie,
obłożnie chorych, kalek.

I to byli Niemcy. Kilka lat temu była fantastyczna wystawa w Zachęcie o eugenice. Wychodzi na to, że my się cały czas zajmujemy w europejskiej kulturze doskonaleniem wzorca, czyli skazujemy, na przykład, ludzi zgarbionych,
otyłych, niskich na bycie gorszymi. Dzisiaj też narzuca się jakiś powszechnie
mało realny wzorzec. Dlaczego nie możemy być tym, kim jesteśmy… Czy jest
dobry czy zły… O to nie pytamy.
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To wydaje się najmniej istotne…

To, że ludzie brną w to, żeby być umięśnionymi, żeby być wiecznie młodymi,
żeby dążyć za wszelką cenę do jakiegoś narzuconego wzorca. A cała reszta się
nie liczy, jakby nie istniała… i mogą co najwyżej popaść w depresję.

Wiesz, ja pracuję z takimi młodymi ludźmi, którzy nie mieszczą się w jakimś
wzorcu, modelu czy schemacie…

Dyskryminacja, wykluczenie…

Czyli co? Albo jesteś z nami, taki jak my albo jesteś inny, przeciwko nam?
Przecież pierwszymi więźniami w Dachau nie byli Żydzi, tylko polityczni,
homoseksualiści, ci inni… Analogie, ciągle jakieś narzucające się analogie…
Gdybym mogła, chyba bym chciała, żeby późni nastolatkowie obejrzeli ten
spektakl. Wierzę, że gdyby zobaczyli konsekwencje, to marsze ONR i innych
skrajnych, nietolerancyjnych, szermujących hasłami o zabijaniu, eliminacji,
nie byłyby takie duże…Trzeba mówić, pokazywać różne rzeczy w wieku lat
nastu, bo wtedy jeszcze może ma to sens – jest nadzieja na zmianę.

Wiesz, często to rozmawiamy o tym z Łukaszem, który gra Maxa, przyjaźnimy
się i często rozmawiamy o takich rzeczach, poważnych. Ostatnio zastanawialiśmy się nad tym, czy dla nas Polaków temat II wojny, nazizmu to niby taki ważny,
wciąż dyskutowany, wywołujący tak duże emocje, a Niemcy mają lepiej przepracowany ten temat niż my. Bo my cały czas jesteśmy ofiarami, zachowujemy się
jak społeczeństwo dźwigające głęboki uraz. Wyparcie tego, co było czy jest nadal
niewygodne, bo przecież Polacy nigdy nie byli źli. Ustawa IPN-owska nas w tym
upewnia. No, może były jakieś skrajne i wyjątkowe przypadki, dranie – najpewniej jacyś komuniści. To było nieprawdopodobne, by szacowna kiedyś instytucja dopuściła się czegoś takiego. Teraz podkreśla się niemieckie, a jak mówimy
o zbrodniach komunistycznych, to nie mówimy, że za część tych zbrodni byli odpowiedzialni Polacy, tylko komuniści. Czyli jak naziści to Niemcy, ale powiedzenie, że ci źli komuniści byli Polakami, nie wchodzi w grę.

No, chyba że komunistami byli Żydzi…

Tak, patrz na ‘68 rok, prowokacja komunistyczna… To jest kolejny dowód
na to, w jakiej traumie jesteśmy jako społeczeństwo, może nie do końca jesteśmy świadomi tego. Zachowujemy się jak ofiary wypadku, który sami spowodowaliśmy, ale z czasem uwierzyliśmy w inną wersję wydarzeń. Czyli jak
po tym spektaklu nie spojrzymy sobie w oczy w lustrze, to nie drgniemy, nadal będziemy na ślepo, po omacku podążać nie wiadomo dokąd…

Chciałam zapytać, czy odnieśliście się jakoś do muzycznej konstrukcji powieści, która jest „skomponowana” jako suita?

Do konstrukcji książkowej?
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Tak.

Nie, ale w tak jak w książce, u nas też muzyka jest istotna. Komponowaliśmy poszczególne sceny. Pracując z Opryńskim, często przynoszę na próby
różne dźwięki, które mnie inspirują. A Janusz jest taką osobą, która pozwala aktorowi robić różne rzeczy. Czasami jest to trochę jazda bez trzymanki,
wszystko, co ci przyjdzie do głowy, możesz „przynieść” i pokazać. A Janusz
wysłucha, obejrzy, i mówi: „no dobra”. Mamy poczucie współtworzenia spektaklu, a to angażuje, czyni nas współodpowiedzialnymi – to przedstawienie
jest nasze, nas wszystkich. I my też płacimy jakąś swoistą cenę, a on jest dla
nas strażnikiem czegoś bardzo ważnego. Konstrukcje myślowe, znaczeniowe
– on ma nad tym pieczę i ostateczne decyzje podejmuje on. My czasami mówimy mu o specyfice teatru, języku teatralnym, bo on nie jest reżyserem, on jest
przede wszystkim polonistą, specjalistą od tekstu literackiego. Janusz przynosi literaturę, a my teatr i razem robimy przedstawienie. Ma też niesamowitą intuicję przy tworzeniu zespołu. On nam zaufał i pozwolił nam przełożyć
literaturę na widowisko teatralne.

Widać niesamowite zgranie zespołu, każdy wie, dlaczego najmniejszą
kwestię wypowiada w imieniu swojego bohatera i jak to się ma do całości
przedstawienia. Gdyby ktoś z was nie rozumiał swojej postaci, nie rozumiałby całości i wtedy nie byłoby wrażenia spójnej całości. Tę spójność jeszcze
podkreśla scenografia, taka oczywista, a jednocześnie oryginalna; bardzo
symboliczna bardzo, a jednocześnie bardzo prosta.

Tak, wszystko to się zgrało. Ja przynosiłem muzykę z Wielkiego piękna i był
świetny facet, który ją przetwarzał do tego przedstawienia. Jest tu więc mnóstwo motywów zaczerpniętych z tego filmu. Niestety nie mogliśmy wykorzystać oryginalnej ścieżki filmowej bo nie było nas stać na to. Udało nam się
jednak ją przetworzyć.

No tak, ten film ma też taki wydźwięk apokaliptyczny, coś się skończyło… wracamy do tego pęknięcia, po którym nic już nie może być takie jak wcześniej…

Jeżeli to zauważysz. Ja uważam, że cały czas musimy pamiętać, że my ludzie
jesteśmy zdolni do tego, co zdarzyło się całkiem niedawno. Musimy pamiętać, że mamy taki potencjał. Przepraszam za to porównanie, ale spotkałem
kiedyś na planie filmowym faceta szkolącego psy, między innymi do filmów.
Ja robiłem ze studentami z Katowic taką scenę, że był nam potrzebny wilk.
On powiedział, że przywiezie wilka. Zapytałem go, jak to jest możliwe. Przecież w powszechnej opinii wilk się nie da wytresować, a facet powiedział,
że tu, tak jak przy innych agresywnych rasach, jedynym warunkiem jest to,
żeby nigdy nie obudzić genu zła, dzikości. I czy to będzie wilk, czy inny pies
wyhodowany do zadań specjalnych, to jeśli nie będziemy go drażnić, prowokować, to jest szansa, że będzie łagodny i posłuszny.

Katarzyna Radecka-Mikulicz

Po obejrzeniu waszego przedstawienia pomyślałam, że Twój Thomas to
kolejna odsłona Mefista, przede wszystkim chyba z Fausta, ale i z Doktora
Faustusa, i Mistrza i Małgorzaty. Szatan nie musi się trudzić, nie jest zaskoczony, jakby on od dawna nie miał najmniejszych złudzeń, do czego zdolny
jest człowiek. On wie, bo widział niejedno, i to nie z perspektywy niebieskich
wysokości, ale prawie że z żabiej perspektywy, z poziomu ziemi.

W tworzeniu Thomasa najbardziej mi zależało na tym, aby widz pomyślał,
że dobrze mieć kogoś takiego jak Thomas. Lojalny, wierny przyjaciel Maxa,
zawsze jest przy nim, kiedy trzeba podjąć jakąś decyzję albo kiedy jest w jakiejś potrzebie. Pierwsza propozycja złożona Auemu przez Thomasa była jedną z tych propozycji, których się nie odrzuca, chyba że ma się odwagę
przyznać do tego, że jest się innym. Thomas wtedy też nic nie sformułował
wprost, a Max nie powiedział nie. W zasadzie Thomas niczego nie podpowiada Maxowi, ten dokonuje wyboru sam. No i mieć takiego przyjaciela, któremu zawsze się udaje, zawsze wychodzi cało z różnych opresji.

Ja nie wiem, czy chciałabym takiego przyjaciela, który jest jakby nietykalny,
bo przecież przyjaciel powinien być także człowiekiem, a Thomas jest jakby
takim nadczłowiekiem, piękny, zdrowy, bogaty, zawsze wie co i jak – wspaniały okaz rasy panów, nadludzi.

Chodzi o to pierwsze wrażenie, które Thomas może i chyba wywiera na odbiorcy, ale to też taka gra. Musisz mieć do Thomasa zaufanie, zanim się zorientujesz, że tak naprawdę wyprowadził cię na manowce… Kiedy czytałem
Łaskawe, to gdy pierwszy raz odłożyłem książkę, dotarło do mnie, że się zastanawiam nad tym, gdzie zakopią ciała następnych dziesięciu tysięcy rozstrzelanych… W pewnym momencie Niemcy mają problem, bo rozstrzelali
dużo ludzi, a tam, gdzie kazali kopać zbiorową mogiłę, były już ofiary NKWD,
i łapiesz się na tym, że myślisz z Niemcami, co robić… i dociera do ciebie,
że właśnie wpadłeś w pułapkę, zastawioną przez autora. Na samym początku
Max mówi, że on, ale równie dobrze każdy inny. A tu, empatycznie zaczynasz
przejmować się problemami bohatera.

Tak, no i jeszcze to, że Littell odrobił świetnie lekcję historii i nie można go chyba
złapać, na jakiejś nieścisłości czy braku rzetelności. Mówiłeś, że Opryński to
przede wszystkim polonista, więc dla niego chyba też język tej powieści był
niezłą przygodą. Już Klemperer zwrócił uwagę na to, że systemy totalitarne
utworzyły dużo skomplikowanie nazywających się instytucji i w ten sposób
powszechnie zaczęły funkcjonować skrótowce9. A wszystkie do rozszyfrowania

9

Victor Klemperer, LTI. Notatnik filologa, przeł. J. Zychowicz, Warszawa 1989.
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tylko przez bezpośrednich użytkowników, taki zaszyfrowany wewnętrzny język.
Taki korporacyjny język, dla kogoś obcego niezrozumiały. Jednocześnie daje
obraz skomplikowanej struktury, zamkniętej, takiej korporacji.

Tak, to korporacja, w której możesz zrobić karierę, ale pierwszym i najważniejszym warunkiem jest całkowite oddanie, lojalność i wiara w nieomylność
i sens wszystkich działań. Tej wiary nie zaneguje groteskowa, ale prowadzona przez naukowe autorytety dyskusja o Bergenjuden na Kaukazie. Prowadzą
ją ludzie z naukowymi tytułami, a jeżeli pojawią się u nich jakieś wątpliwości, jedna fanatyczka może zdecydować o likwidacji iluś tysięcy ludzi. Może
to tylko fabularyzowane przypomnienie tego, na jakiej podstawie pojawiło
się przekonanie o niższości Żydów wobec rasy panów (na podstawie różnic
w języku).
Wgryźliśmy się w temat i zaproponowaliśmy otwarcie oczu i dokładne
przyjrzenie się tematowi, ale przede wszystkim nam samym. To każdy z widzów zdecyduje, czy zechce otworzyć, oczy czy zamknie je jeszcze mocniej.
Nie ma powrotu do tego, co było kiedyś; pękło i nawet artystycznie sklejone,
nie będzie tym samym, co było.

Czyli zostaje jako jedyna obrona nasza świadomość, co robimy, po co i co
z tego może wyniknąć? Dlatego między innymi siedzimy tu i rozmawiamy
o waszym spektaklu i nie tylko. My chcemy pomóc młodym ludziom, naszym
uczniom być świadomymi swoich słabych i mocnych stron, tego, co może im
się zdarzyć, jeżeli nie będą świadomi tego, jaką istotą może być człowiek –
„bakcyl dżumy drzemie w każdym z nas”.

Ja miałem kiedyś takiego profesora, który kiedyś użył takiego zdania, to było
à propos walki z komunistami, a właściwie rozliczenia polskich komunistów.
Ja byłem wtedy studentem i byłem przekonany, że trzeba umieć się dogadać,
że trzeba szukać rozwiązania, że dobrze jest, kiedy można bezkrwawo przeprowadzić zmiany. A on powiedział: „Pamiętaj, nigdy się nie negocjuje się
ze złem”.

Dziękuję za poświęcony czas.

Kazimiera Szczuka

Bękarty wojny, czyli Gloria
victis według Tarantino

Bękarty wojny (2009) to bodaj najbardziej skomplikowany z filmów Quentina Tarantino. Z innymi jego dziełami łączy Bękarty… wiele podobieństw; co
najmniej trzy z nich rozpoznamy bez trudu, o czym za chwilę. Jednocześnie
jednak dzieło stawia opór próbom ścisłego ustalenia odpowiedzi na pytania o nadrzędny sens całości („o czym to jest?”) i jej strukturę („Jak jest zrobione?”). Rzecz jasna, można, a nawet trzeba, takie pytania stawiać, zarówno
w odniesieniu do zjawiska tzw. holokaustowego kiczu – któremu, jak się zdaje, Tarantino skutecznie się przeciwstawia – jak i ważnej kategorii estetycznej
stosowności, dotyczącej sposobów mówienia o Zagładzie1 .
Zacznijmy zatem od cech rozpoznawczych stylu Tarantino. Najbardziej spektakularna to, jak nietrudno zgadnąć, przemoc. Rzeźnickie, gotyckie, mafijne,
biblijne, taoistyczne, żydowskie czy afroamerykańskie sceny walk, tortur, okaleczania, rozczłonkowywania, miażdżenia i rozstrzeliwania w twórczości reżysera zyskują charakter pastiszu czy wręcz parodii, jako odwołanie do gatunku
exploitation film, czy jego odmiany splatter film, w wolnym przekładzie kina rzezi klasy B. Tytuł Pulp fiction – znaczący tyle, co „literatura brukowa” – kojarzyć

1

Por. Michał Głowiński, Wprowadzenie, [w:] Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie. Praca
zbiorowa pod red.: K. Chmielewskiej, M.Głowińskiego, K. Makaruk, A. Molisak, T. Żukowskego,
Kraków 2005. „Granice między kiczem do szczętu strywializowanym a kiczem wymyślnym,
podobnie zresztą jak między kiczem w ogólności, a tym, co nim niej jest, nie są rygorystycznie
wyznaczone, bywają płynne, a niekiedy nawet mogą się zacierać. Głośny i na swój sposób
doniosły film Spielberga Lista Schindlera ocenia Kertész jako kicz bezdyskusyjny” - pisze Głowiński. (s.18). Uwagi Imre Kertésza o obecności kiczu w literaturze i sztuce Zagłady zawarte
zostały w jego esejach zebranych w tomie Język na wygnaniu, Warszawa 2004. Podaję za M.
Głowiński, tamże, s. 17.
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się może dosłownie z pulpą jako wytworem jatki, rozsmarowywaniem wrogów po ścianach. Pulp fiction jako brukowiec, opowieść ze szmatławca, groszowa czy śmieciowa, naprowadza nas na kolejną cechę stylu Tarantino – związki
ze sztuką postmodernizmu i jej (sformułowaną przed laty) zasadą dwukodowości2. Jeden z kodów tekstu stanowi, wedle upowszechnionej wersji tej definicji,
struktura znana masowemu odbiorcy, forma niekiedy właśnie poślednia czy
niska, łatwa do odkodowania. Drugi kod, przeznaczony dla istot bardziej wyrafinowanych, tworzy sieć zapożyczeń, odniesień, parafraz, cytatów, nawiązań etc.,
budujących meta-poziom, wewnętrzną „samoświadomość” tekstu. U Quentina Tarantino pierwszym kodem jest tzw. kino gatunkowe – kryminał, western,
kino Kung-Fu, wreszcie komercyjne kino drugiej wojny światowej, określanej
w amerykańskiej kulturze jako „dobra wojna”3. „Śmieciowy” surowiec, po który reżyser sięgnął, jak sam sugeruje, w pierwszej kolejności, to włoski film Bohaterowie z piekła (w oryginale Quel maladetto treno blindato) z roku 1978. Reżyser,
Enzo G. Castelari, przekazał prawa do swojego dzieła Quentinowi Tarantino i zagrał w Bękartach… dwa epizody. Prócz tytułu, którego angielską wersję
Tarantino ozdobił błędami ortograficznymi, filmy łączy powszechnie znana
matryca fabularna; grupa niesubordynowanych, ale wybitnie sprawnych żołnierzy (u Castelariego po wyrokach, u Tarantino są to żądni zemsty amerykańscy Żydzi, jeden niemiecki antyfaszysta i jeden pechowy Anglik) tworzy oddział
mający wykonać zadanie specjalne; odbić kogoś z hitlerowskiego więzienia,
przechwycić tajemnicę wywiadu, przeprowadzić zamach na tyłach wroga etc.4
Dzieło Tarantino to jednakże nie remake włoskiego filmu, a raczej uszlachetnienie i spożytkowanie surowca wtórnego; tyleż przejaw „niewybrednych gustów”
amerykańskiego reżysera, co jego świadomości ponowoczesnej.
Bękarty wojny niemal w całości składają się z odniesień do fragmentów innych filmów, są esejem poświęconym historii kina wojennego. Termin dwukodowość można uzupełnić szerszym terminem intertekstualność, zwłaszcza
że odnosi się on nie tylko do szeroko rozumianej sztuki, ale również do historii literatury, filmu i historiografii jako takiej5, a ta jest przecież – w jakimś
stopniu – tematem Bękartów…

2

Por. Charles Jencks, Wstęp do języka architektury postmodernistycznej [w:] Postmodernizm – kultura wyczerpania? , red. M. Giżycki, A. Taborska, Warszawa 1998.

3

Por. Tanine Allison, The Good War? Style and Space in 1940s Combat Films, [w:] tejże, Destructive
Sublime: World War II in American Film and Media, Rutgers University Press, 2018.

4

Por. http://mfcinerama.pl/zanim-bekarty-wojny-spotkaly-tarantino/ [dostęp: 17.11.2019]

5

Por. Linda Hutcheon, Historiograficzna metapowieść: parodia i intertekstualność historii,
[w:] Postmodernizm. Antologia przekładów. Wybór, opracowanie, przedmowa R. Nycz, Kraków 1997. s. 378 – 398.
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Trzecia cecha stylu Tarantino, obok nagromadzenia scen przemocy i bogactwa warstwy intertekstualnej (na ogół nieróżnicującej między niską a wysoką klasą filmów), dotyczy pewnego chwytu fabularnego. Jeden z bohaterów
– na ogół ten najgroźniejszy – jest ukrytym reżyserem zdarzeń, jego scenariusz
realizują inne, nie w pełni świadome tego postaci. Plan niekiedy wymyka się
spod kontroli, ale knująca całą intrygę postać nie traci uprzywilejowanego statusu. W filmie Kill Bill jest to bohater tytułowy, Bill (David Carradine), w Pulp
fiction Marsellus Wallace (Ving Rhames), w Bękartach wojny perwersyjny gestapowiec Hans Landa; Jew hunter – Łowca Żydów (Christoph Waltz) 6.
Reasumując: Bękarty wojny nie są prowokacyjnie dobraną formą dla tematu Holokaustu. Nie są komedią, choć niekiedy posługują się jej chwytami. Bękarty… nie są nawet stricte kinem o wojnie. To kino o kinie o wojnie. Jeden
z bohaterów, pechowy Anglik, porucznik Archie Hicox (Michael Fassbender),
w cywilu krytyk i znawca niemieckiego kina, opowiada Winstonowi Churchillowi (Rod Taylor), że Joseph Goebbels (Sylvester Groth) zamierza pokonać hollywoodzkie „kino żydowskie z lat dwudziestych”. Główny rywal to
w oczach Goebbelsa właśnie David O. Selznick, nie Luis B. Mayer. „Idzie mu
już całkiem nieźle”, twierdzi indagowany przez wywiad Hicox, wkrótce mający dołączyć do brawurowej operacji „kino” w okupowanym Paryżu.

Dawno temu w okupowanej przez nazistów Francji…
Taki tytuł nosi pierwsza część filmu stanowiąca prolog i zalążek fabuły całości. Jest rok 1941. Scena trochę jak z baśni, trochę jak z westernu. Drewniany dom na zielonym wzgórzu. W oddali droga, las. Rosły mężczyzna wali
siekierą w pieniek, mimo że nie ma na nim żadnych drew do rąbania. Obok
dziewczyna wiesza pranie. Biała płachta prześcieradła łopocze na wietrze.
Nadjeżdża gestapo pod wodzą pułkownika Hansa Landy. Łowca Żydów rozpoczyna swój spektakl. Delektuje się smakiem wiejskiego mleka, chwali urodę trzech córek gospodarza, potem zaprasza go do rozmowy w cztery oczy.
Francuski rolnik, pan LaPadite (Denis Menochet) i pełen kurtuazji gestapowiec siadają przy stole. Długa, statyczna, teatralna scena. Hans Landa – poliglota, uwodziciel, radosny mistrz swojego fachu, odgrywa pedantycznego
biurokratę. Odnotowuje nazwiska miejscowych Żydów w specjalnie w tym

6

Por. Marco. Grosoli, History is Always Virgin: Quentin Tarantino’s Inglorious Basterds and the
Lyotardian Sublime, [w:] Terror and the Cinematic Sublime: Essays on Violence and the Unpresentable in post-9/11 Films, praca zbiorowa pod.red. T.A. Comer i I. Vayo, Jeffersona, North Carolina
2018. s. 88 – 102.
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celu przytaszczonej księdze. Od tego miękko przechodzi do rzeczy; szantażem skłania gospodarza do wydania ukrywającej się u niego rodziny. Albo
oni, albo pana urocze córki. Pułkownik rozkoszuje się swoimi łowieckimi
talentami, rozwija przypowieści o Żydach-gryzoniach, o nazistach-orłach,
o spokoju i dyskrecji, jakie konieczne są do właściwego załatwieni sprawy. Gospodarz poci się. Zapala fajkę. Płacze. Gestapowcy oddają serie prosto
w podłogę, mordując ukrytą tam pięcioosobową rodzinę Dreyfusów. Ocaleje tylko najmłodsza córka, Shoshana, biegnąca teraz co sił w stronę lasu.
Uważny widz choćby intuicyjnie odczuwa, że siekiera obecna w prologu musi
– choćby niedosłownie – znaleźć jakieś zastosowanie przed końcem filmu. Reżyser nie zawiedzie naszych oczekiwań. Już wkrótce widok skalpowanego
nazistowskiego trupa i swastyki, żywcem wycinanej bagnetem na czole niemieckiego żołnierza wzbudzi w nas zgrozę, ale i radość. „Zabijanie nazistów
jest dla nas jak oglądanie filmów” – powie porucznik Aldo Raine – Apacz
(Brad Pitt), dowództwa oddziału amerykańskich Żydów-mścicieli, przerzuconych do okupowanej Europy. W ten sposób objawia się niszczycielska wzniosłość, zjawisko opisane jako zamaskowana przyjemność czerpana z oglądania
scen bitew, mordów i rzezi w kinie wojennym7. Dla nas oglądanie filmu jest
jak zabijanie nazistów.

Prawda fikcji versus kłamstwo propagandy
Intertekstualny meta-poziom, „samoświadomość’ dzieła Tarantino owocuje wglądem nie tylko w historię produkcji amerykańskich (albo mieszanych),
sytuowanych w okupowanej Europie, oraz dzieł propagandy faszystowskiej.
Można tu wytropić także odniesienia do arcydzieła Pancernik Potiomkin Siergieja Eisensteina (1925). W Bękartach wojny obecny jest również film nieistniejący. Duma narodu, zmyślony wytwór goebbelsowskiej kinematografii,
prezentowany na uroczystym pokazie w Paryżu to prymitywna, narcystyczna fantazja falliczna, sprowadzająca się do dwóch elementów – kamiennej
wieży z dzwonnicą i karabinu snajperskiego, w nieskończoność wypluwającego łuski. Plus góra alianckich trupów. Tytułowa duma narodu to porucznik Frederick Zoller (Daniel Brühl), pełen samozachwytu aktor-naturszczyk,
który uwierzył Goebbelsowi, iż oto, dzięki wojennym czynom, stanie się
amantem na miarę Hollywood. Ale Tarantino potrafi też utrudniać sobie zadanie. W Bękartach… parokrotnie powraca nazwisko Leni Riefenstahl, nie

7

Por. Tanine Allison, Destructive Sublime… tamże, s. 11. Autorka podaje, że jako pierwszy zastosował to pojęcie do teorii kina David J. Slocum.
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tylko naczelnej propagandzistki III Rzeszy, ale i, niestety, wybitnej artystki.
Jej Triumf woli (1935), dokumentalny zapis wielkiego zjazdu nazistów w Norymberdze, finansowany z partyjnych funduszy, do dziś uznawany jest za bodaj najniebezpieczniejszy propagandowy zapis filmowy w dziejach. Podobnie
Olimpiada (1938), dyptyk o olimpiadzie w Berlinie z roku 1935, to niekwestionowany kamień milowy dokumentalistyki. Wprost pojawia się u Tarantino mniej znane Białe piekło na Pitz Palü (1928), fabularny film w reżyserii
G.W. Pabsta, gdzie Riefenstahl wystąpiła jako aktorka. Białe piekło uchodzi
za najlepszy z jej filmów alpejskich, tworzących protofaszystowski gatunek
sportowo przygodowy. Skądinąd nazwiska Pabsta i jego największego odkrycia, Grety Garbo, również pojawią się w Bękartach wojny. W trakcie zabawy w „zgadnij kto?” niemieccy żołnierze, pijąc piwo i schnappsy w paryskiej
gospodzie, z uciechą odgadują postaci i nazwiska, nierzadko zresztą z „żydowskiego” kina. Tego rodzaju aluzji i odniesień jest u Tarantino bez liku,
pamiętajmy jednak, że erudycyjne ornamenty nie znalazły się tu przypadkiem. Chodziło reżyserowi o podkreślenie, że tym razem jego zabawa
w żaden sposób nie jest niewinna, że istotę sztuki (o) przemocy stanowi nierozstrzygalna sprzeczność. Nazwisko Riefenstahl powraca właśnie jako znak
najgłębszej ambiwalencji Tarantino wobec kina – jako sztuki i jako sztuki
kłamstwa. Dokładnie te atrybuty – formy i kłamstwa – wyciągnięte na jaw,
potraktowane dosłownie i w pełni wyzyskane, stanowią o świetności jego
własnego dzieła, same Bękarty wojny zbudowane są przecież z filmowych
konwencji i jawnie zaprzeczają historycznym faktom. Zmyślenie o oddziale
żydowskich komandosów mordujących Hitlera w 1944 roku w Paryżu ma status prawdy fantazmatycznej, masowego pragnienia zyskującego urealnienie
w fikcji. „Recyclingowa”, parodystyczna poetyka Tarantino to antypody poetyki wzniosłości Riefenstahl, dokumentującej piękno młodych, mocarnych
ciał, tłumy unoszące rękę w identycznym geście i postać samego führera. Ale
dla znawcy historii kina nierozstrzygalna ambiwalencja pozostaje w mocy.
„Miło, że młoda, francuska dziewczyna jest wielbicielką Leni Riefenstahl” –
mówi porucznik Zoller do uroczej właścicielki paryskiego kina, zdejmującej znad frontowego wejścia litery układające się w nazwisko przyjaciółki
Hitlera i tytuł Białego piekła, aby – jak mówi – zastąpić je reklamą tygodnia
Maxa Lindera. „Nie mam wyjścia” – odpowiada paryżanka umundurowanemu okupantowi, chwalącemu jej wszechstronne sympatie dla niemieckich
twórców. „Nie użyłabym słowa »uwielbiać« by opisać moje uczucia dla pani
Riefenstahl. Ale jestem Francuzką. W naszym kraju szanujemy reżyserów.
Nawet niemieckich” – mówi śmiało panna Emanuelle Mimieux (Mélanie
Laurent). Shoshana Dreyfus – bo tak brzmi prawdziwe nazwisko tej postaci
– jest młodą Żydówką ocalałą z masakry przedstawionej w sekwencji rozpoczynającej film. To, co mówi, prawdopodobnie jest prawdą. Prześladowanie
artystów to domena faszyzmu. Tarantino sygnuje nazwiskiem Riefenstahl
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epokę kinematografii niemieckiej w ambiwalentnym geście uhonorowania
i napiętnowania.
Budynek kina, przed którym w wieczornym zmierzchu toczy się ta scena, to klasyk modernistycznej architektury. Wkrótce stanie się centralnym
punktem wielowątkowej intrygi Bękartów…

Fascynujący faszyzm
Drugim, obok nazistowskiego, zasadniczym źródłem parafraz, cytatów, aluzji i klisz jest, oczywiście, kino amerykańskie. Tytułów można by tu wymienić wiele, istotne jest jednak po pierwsze jak, po drugie – po co – Tarantino
tak spektakularnie otoczył swoje dzieło siecią odniesień. Bękarty… wywodzą
się z tradycji Złota dla zuchwałych (1970), Parszywej dwunastki (1967) i całej generacji przygodowych filmów o II wojnie. Oto, na przykład, jedna z bardziej
rozbudowanych sekwencji filmu to przetworzenie superprodukcji Metro
Goldwyn Mayer z 1967 roku. Tylko dla orłów, w reżyserii Briana G. Huttona,
z Clintem Eastwoodem i Richardem Burtonem w rolach głównych, to jeden
z bardziej znanych filmów gatunku men–in–action, odtwarzanego przez Tarantino. Scenariusz Tylko dla orłów napisał (i wkrótce przerobił na powieść)
Alistaire MacLean. Amanci brytyjskiego i amerykańskiego kina w towarzystwie pięknej blond agentki Mary (Mary Ure) odbijają alianckiego generała
uwięzionego w alpejskim zamczysku Hohenwerfen. Młody Clint Eastwood
i młody Richard Burton w oficerskich niemieckich mundurach – oto uczta
„seksownego faszyzmu”, o którym pisała w znanym eseju Susan Sontag8. Kręcony w plenerach austriackich Alp i autentycznej twierdzy Werfen film, pełen scen zwisania nad przepaścią, wysadzania w powietrze składów amunicji,
zrywania umocowań kolejki linowej etc., zapożycza od niemieckiego kina
również aurę piękna i zgrozy, które opromieniały niegdyś popisy fizycznej sprawności samej Leni Riefenstahl. Intryga opiera się głównie na niemożności ustalenia, którzy to nasi, którzy nasi w przebraniu, a którzy udają
naszych w przebraniu, a pracują albo dla Niemców, albo na dwa fronty. Tarantino, przetwarzając cały fragment filmu na użytek swoich Bękartów…,
każe gestapowcom poznawać Anglików po angielskim akcencie ich niemczyzny. Po sposobie zamawiania schnappsa. W ten sposób Tarantino wskazuje na absurdalność szanowanej, komercyjnej rozrywki wojennej, gdzie
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wszyscy nieodmiennie i bezkolizyjnie mówią po angielsku. Przygody wynikające z przebieranki przenika erotyczna fascynacja, znana wielbicielom serialu Stawka większa niż życia, gdzie porucznik Kloss (Stanisław Mikulski) był
w istocie agentem J-23, ale prawie nigdy nie pokazywał się w cywilu i kochaliśmy go jako Klossa. W jakimś sensie rację miał zatem Daniel Olbrychski rzucający się z szablą na swój własny umundurowany portret zamieszczony przez
Piotra Uklańskiego na wystawie Naziści. Miało to miejsce w warszawskiej Zachęcie, w roku 2000. Aktora, broniącego w ten sposób – jak sam twierdził
– honoru kolegów grających jak, on, w faszystowskich mundurach, poparł listownie inny aktor, Jean Paul Belmondo. Piotr Uklański pracując nad dekonstrukcją wizerunku amanta-hitlerowca pokazywał, jak bardzo rozrywka
masowa, uznawana za słuszną i politycznie poprawną, przyczynia się do apoteozy faszystowskiej wizji męskości. Aktor Olbrychski zaprotestował zatem
przeciw raptem objawionej, głęboko niemoralnej oczywistości: nazistowskie
mundury, projektowane między innymi przez Hugo Bossa, prezentują się
na ekranie olśniewająco, znacznie atrakcyjniej niż, nie przymierzając, lagrowe pasiaki. Fakt ten wielokrotnie wykorzystywany był przez komercyjne kino,
z Listą Schindlera Stevena Spielberga włącznie. Quentin Tarantino w Bękartach wojny idzie, w jakimś sensie, drogą Uklańskiego, ukazując perwersyjny
wymiar scen kostiumowych, czyniących z żydowskich chłopaków aryjskich
nadludzi Hitlera. Bodaj najbardziej uwodzicielski jest u Tarantino autentyczny Niemiec – sierżant Hugo Stiglitz (Till Schweiger). Mroczny, zabójczo
przystojny oficer Wermachtu, grany przez znanego niemieckiego amanta, to
fenomenalne ucieleśnienie ukrytych pragnień masowej widowni. dobry Niemiec – zdaje się jednak mówić Tarantino – to ktoś, wobec kogo kino powinno mieć wysokie wymagania. Niech nienawidzi gestapowców. Niech zabija
ich podstępnie, gołymi rękami. Niech sprawia mu to przyjemność. W jakimś
stopniu jest postać sierżanta Stiglitza odpowiedzią na stricte poprawną politycznie opowieść Spielberga o dobrym Niemcu Oskarze Schindlerze.
Długa scena w paryskiej gospodzie, gdzie odział żydowskich komandosów
z Bradem Pittem na czele, przebrany za grupę oficerów Wermachtu, spotyka się z piękną niemiecką aktorką, agentką angielskiego wywiadu Bridget
von Hammersmark (Diane Kruger). Tarantino pokazuje, jak wiele klasyka
rozrywki wojennej zawdzięcza wstydliwym inspiracjom nazistowskim i vice
versa, jak głęboko klisze te tkwią w potocznej pamięci. Oto niewidoczne
i nieobecne dekoracje alpejskie zostają dobudowane przez kostiumy i dialogi. Zaczepiony przez podejrzliwego hitlerowca Anglik tłumaczy się ze swojego dziwnego akcentu, podając się za… postać z Białego piekła na Pitz Palü.
Bridget von Hammersmark przybywa na to spotkanie ubrana w tyrolską garsonkę i kapelusik z piórkiem. Ranna po fiasku całej akcji będzie tłumaczyć
gestapowcowi Landzie, że złamała nogę, jeżdżąc na nartach. W ten sposób
– przy minimum środków – paryska tawerna zmienia się w scenerię z Tylko
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dla orłów, a ta odsłania związki z górskimi fascynacjami Leni i Hitlera. Jedno
marzenie, jedna przygoda, jeden świat.

Nauczyciel Goebbelsa
Naiwnym widzom, uznającym Bękarty wojny za apoteozę amerykańskiej
armii i amerykańskiej ideologii warto przypomnieć, że kąśliwe uwagi
obecnej tu postaci Goebbelsa na temat amerykańskiego rasizmu są w pełni uzasadnione. Goebbels wygłasza kwestie o pocie i krwi czarnych niewolników pracujących na sukcesy amerykańskiego sportu. Pamiętajmy,
że w Olimpiadzie Riefenstahl ukazany został czarnoskóry, afroamerykański
lekkoatleta Jesse Owens, zdobywca czterech złotych medali w Berlinie. Pokazywanie Owensa, „najszybszego człowieka świata”, sportowca wszechczasów, wzbudzało zawiść aryjskiej „rasy panów”, ale zarazem usypiało obawy
opinii międzynarodowej wobec hitlerowskich Niemiec. Tymczasem w Bękartach wojny rasizm amerykański, ukryta ideologia Hollywood, wypunktowany zostaje przez Tarantino ustami Niemców. Oto postać z filmowej
zabawy w „zgadnij kto?”: Pojmany w dżungli. Skuty łańcuchami. Przywieziony na statku do Ameryki. „Murzyn? Nie? W taki razie, jeśli nie
murzyn, to King-Kong!” – szybko odgaduje pijany esesman. Potwór z hollywoodzkiego przeboju (1933) to nic innego jak rasistowskie wyobrażenie
o nadludzkiej sile i nie-ludzkiej naturze mieszkańców Afryki. Dzięki sile
oddziaływania fabryki snów, tego rodzaju fantazmaty zyskiwały w latach
trzydziestych status świadomości uniwersalnej, dla której seksistowskie
i rasistowskie stereotypy okraszone teraz zostały rzewną nutą niemożliwej miłości małpoluda i blond laleczki. Podobnie silnie oddziaływało najbardziej kasowe w dziejach widowisko filmowe, sygnowane przez Davida O.
Selznicka Przeminęło z wiatrem, film, który kazał pokoleniom widzów na całym świecie ubolewać nad upadkiem wielkiej kultury białego Południa. Tarantino twierdzi, że sam Goebbels pragnął się uczyć od Selznicka.

Twarz żydowskiej zemsty…
…należy u Tarantino do kobiety. Podczas inicjalnej sceny masakry rodziny Dreyfusów tylnymi drzwiami domu wybiega drobna, kilkunastoletnia
dziewczynka z buzią zabrudzoną krwią. Biegnie co sil w nogach przez łąkę,
w stronę lasu. Łowca Żydów mierzy do niej z rewolweru, ale po chwili opuszcza rękę. „Au revoir, Shoshana, au revoir!” – woła za dziewczynką. Dlaczego
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darowuje jej życie? Bo wie, że i tak ją dopadnie? Bo lubi bawić się swoją zwierzyną? Jako postać nikczemna i potężna, a także obdarzona pewnymi kompetencjami samego reżysera, Hans Landa wie, że akcja filmu musi się zawiązać
i dopełnić.
Nie znamy szczegółów jej przetrwania, ale po paru latach spotykamy
Shoshanę jako właścicielkę paryskiego kina, pannę Mimieux, paryżankę
w kaszkiecie na głowie, spodniach na szelkach, z papierosem i kieliszkiem
czerwonego wina w dłoni. Pełna uroku i z trudem skrywanej pogardy wobec
Niemców, Shoshana prowadzi swój kinowy interes z czarnoskórym Marcelem, przyjacielem i kochankiem, który wie, kim ona jest i stanie się wspólnikiem brawurowego planu. Nazistowska premiera, mająca odbyć się w kinie
„Le Gamaar”, to jedyna okazja do gigantycznego zamachu, zaplanowanego
przez Żydówkę i czarnoskórego Francuza zupełnie niezależnie od brytyjskiego wywiadu i dowództwa amerykańskiej armii. Podpalając wielką górę celuloidowej taśmy – bogatą kolekcję najlepszych światowych filmów – Shoshana
czyni kino i wszystkich zgromadzonych w nim nazistów uczestnikami erupcji żywiołów ognia i zemsty. Gdy niezależnie od dynamitu użytego w tym
samym momencie przez Bękarty, kino staje w płomieniach – na ekranie pojawia się roześmiane, triumfalne oblicze dziewczyny. „Oto twarz żydowskiej
zemsty” - słyszymy z ekranu w ekranie, trwającym tylko chwilę, aby spłonąć wśród krzyków, dymu, wybuchów i paniki. Chłopcy z oddziału Aldo Raine’a zginą, oddając serie do samego Hitlera a później do trupa Hitlera. Kino
wylatuje w powietrze.
Cała ta niesamowita scena jest objawieniem sprzeczności wpisanej na różne sposoby w strukturę filmu. Czy twórca Bękartów wojny jest po stronie kina,
czy przeciwko niemu? Czy wierzy w moc sztuki, tworzącej chwałę bohaterów,
czy z niej szydzi? Czy stawia się ponad Riefenstahl, Selznickiem, Linderem,
Pabstem, Aldrichem i dziesiątkami innych twórców, od których czerpie garściami? Czy raczej przedstawia siebie jako ich ucznia i kontynuatora? Z jednej
strony – zdaje się mówić – celuloidowa taśma nadaje się akurat na podpałkę,
skoro przez długie dziesięciolecia swojego istnienia kino, pod pozorami dawania przyjemności, służyło również szerzeniu przemocy, dominacji i pogardy. Z drugiej strony spektakl, jaki urządzić może Shoshana, jaki przygotować
może on sam – nie ma sobie równych. Jest jedynym bezpiecznym miejscem
uwolnienia pragnienia zemsty jako rozkoszy bogów. Nietrudno byłoby uznać
te przeżycia za „niskie” i „infantylne”, jednak staje temu na przeszkodzie fakt,
że przeżywamy je w stanie uświadomionej sprzeczności.
Nie powinno ujść uwagi odbiorców, że żydowski odział pod wodzą porucznika Raine’a ponosi kolejne klęski. Akcja „Kino”, mająca na celu zgładzenie za jednym zamachem Hitlera, Goebbelsa, Bormanna i kilkuset innych
oficjeli, a także całej elity Trzeciej Rzeszy, jest tyleż zwycięstwem, co tragedią oddziału Bękartów. Pierwszą przyczyną fiaska – co zabawne – staje się
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obecność wśród nich pyszałkowatego Archie Hicoxa, agenta, a zarazem krytyka filmowego, który swoim nieznośnym brytyjskim akcentem doprowadza
do wsypy całego przedsięwzięcia. Ale nie tylko. Zapewne zagrała tu również
„ironia tragiczna”, często przez Marię Janion przypisywana polskim przedsięwzięciom niepodległościowym, kiedy szlachetne intencje rozmijają się
z możliwościami ich realizacji i wszystko kończy się śmiercią na okrwawionej kupie gruzów. Tarantino, wymyślając swoich bohaterów, starannie wyważył urok tych postaci i ich nieudolność. Tragizm i komiksowy infantylizm.
Bękarty, których nigdy nie było, uosabiają nie tyle kompensacyjny sen o potędze – bo ta jest w filmie wątpliwa – ile raczej marzenie milionów bezimiennych ofiar o zabijaniu nazistów. To właśnie fantazmat zemsty jest właściwym
bohaterem opowieści Tarantino. Siekiera, pojawiająca się w pierwszym akcie
zostaje użyta w ostatnim. Francuski rolnik, pan LaPadite, mimo że w niewiadomym celu wali siekierą w pieniek – wszakże nie ma na nim rąbanego drewna! – nie użyje jej przeciw Niemcom, zrobi to Shoshana.
Władza na filmowym światem należy do postaci demonicznego wroga Żydów, do Hansa Landy. To on jest wszystkowiedzącym tropicielem i reżyserem
zdarzeń, to on zmusi historię, by została napisana pod jego dyktando. Bohaterowie – szeregowcy z oddziału Bękartów, Shoshana, Marcel, Bridget von
Hammersmark, Żyd Niedźwiedź – wszyscy giną bez chwały, jak postaci z papieru. Fantazmat zemsty, zaczarowany i uwodzicielski, jest tyleż krwiożerczy, co bezbronny. Jedynie swastyka wycinana na czole nazistom przez Aldo
Apacza odnosi się do realności, uobecnia rzeczywiste piętno hańby, jakimi
naznaczyli się sami zbrodniarze. W realnym świecie ta swastyka pozostaje
niewidzialna. W kinie patrzymy na nią z przyjemnością.
Michał Głowiński w swoich rozważaniach o kategorii stosowności w tekstach dotykających doświadczenia Zagłady formułuje taki oto paradoks:
Stosowne może być wszystko – nic nie może być stosowne”9. Cóż on oznacza? Po pierwsze, nie możemy stawiać żadnych barier poszukiwaniom
sztuki i literatury, muzyki ani jakimkolwiek innym gatunkom i rodzajom
ekspresji, bo nie da się przewidzieć, gdzie i pod jaką postacią objawi się
przekaz dotykający istoty rzeczy. Po drugie – realność traumy z samej swojej istoty pozostaje zawsze w jakiejś mierze niewyrażalna, musimy jednak,
z etycznych i terapeutycznych przyczyn, pracować niejako wokół niewyrażalności, starając się wyrwać jej choćby mały fragment tamtych doświadczeń. Nie istnieje rejestr właściwych i niewłaściwych form, których mieliby
prawo używać tworzący teksty kultury o ludobójstwie, na ogół jednak, choć
nie zawsze bez trudu, daje się odróżnić te udane od nieudanych. Rzeczy
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stereotypowe, ckliwe, trywialne czy zafałszowane, wulgarne albo dla odmiany patetyczne, wywołują w odbiorcach znacznie silniejsze odczucie
„niestosowności”, niż chybione dzieła nie dotyczące granicznych doświadczeń. Głowiński formułuje jedną dość arbitralną zasadę: otóż uznaje on
estetykę wzniosłości za – wbrew pozorom – formę w tym wypadku niestosowną. „Jakże często bowiem dążenie do wzniosłości pozbawia dzieło literackie mówiące o Zagładzie lub oddające hołd jej ofiarom wszelkiego
konkretu, a w poezji zwłaszcza sprowadza się do powtarzania szlachetnych banałów, nic do sprawy nie wnoszących” – pisze10. Natomiast ukształtowania takie jak groteska czy ironia, dla swoich „dysonansów i zgrzytów”,
okazują się – według autora „skutecznym środkiem wypowiedzi”11 . Słuszność tych uwag można z przekonaniem potwierdzić, jedynie jednak przy
założeniu, że pojęcie wzniosłości definiujemy jako patetyczny czy rzewny frazes. Tymczasem w wypadku dzieł takich jak Bękarty wojny mierzyć
się musimy – jak czyni to Marco Grosoli12 – z koniecznością znalezienia
odpowiedzi na inicjujące niniejszy tekst pytania. Jak to możliwe, że cały
proceder ironii, groteski, gry konwencją, określany tu mianem intertekstualności, ale de facto noszących cechy dekonstrukcji, prowadzi do zbudowania nieoczywistego efektu, dla którego wzniosłość zdaje się najtrafniejszym
określeniem. Innymi słowy, przesłaniem stworzonej przez Tarantino dekonstrukcji dziejów wojennej kinematografii zachodniego świata jest „oddanie hołdu ofiarom” Zagłady. Dzieje się to za sprawą fikcyjnych, niemal
papierowo-groteskowych postaci Żydów mścicieli, podczas gdy ofiary ani
razu nie zostają ukazane (oprócz niemych mini-portretów rodziny Dreyfusów, ukrywającej się pod podłogą domu pana LaPadite) i nie pada ani jedno
słowo na temat rozmiarów i metod ludobójstwa przeprowadzanego metodycznie w okupowanej Polsce. Rzecz jasna, we wspominanych tu filmach,
takich jak Złoto dla zuchwałych, Parszywa dwunastka, Działa Nawarony czy
Tylko dla orłów, temat żydowski nie istnieje w ogóle. Ten brak, przyjmowany
dotąd za oczywistość ( jakby „dobra wojna” i Holokaust toczyły się w osobnych galaktykach) Tarantino wyciąga na jaw, wprowadza Żydów i Żydówkę

10 Tamże, str. 14.
11 Głowiński przywołuje prace poświęcone tym zagadnieniom: G. Marzec, Holocaust, wzniosłość,

ironia. Przedstawienie nieprzedstawialnego w „Umschlagplatzu” Jarosława Marka Rymkiewicza,
„Pamiętnik Literacki” 2005, z.1. , M. Kowalska, Ironia jako strategia narracyjna w opisach świata
Zagłady, [w:] Stosowność i forma…, tamże. Prócz tego warto wskazać – ze względu na podobieństwo problematyki – tekst K. Makaruk, Czy możliwa jest komedia o Holokauście? O filmach
„Życie jest piękne” Roberta Benigniego i „Pociąg życia” Radu Michaileanusa, [w:] Stosowność i forma…, tamże.

12 M. Grosoli , History is Always Virgin…, dz. cyt., tamże.
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na scenę, przydziela im główne role. Dysonans, jaki wywołuje tego rodzaju
zderzenia galaktyk, buduje poza sceną sens nie do końca czytelny, ale wyraziście obecny.
Nie wdając się w szczegółowe rekonstrukcje pojęcia wzniosłości – od
Edmunda Burke’a przez Immanuela Kanta, po Jean-François Lyotarda13,
przedstawię w największym skrócie i uproszczeniu wywód, jaki przeprowadza Grosoli. Autor, podążając za Lyotardem, przedstawia jedyną możliwą
u Tarantino (stosowną) wzniosłość jako niemal całkowicie negatywną, schowaną za powierzchnią obrazu, tożsamą z niewyrażalnością. Jedyne jej zobrazowanie to parę sekund płonącej twarzy żydowskiej zemsty, oddzielonej od
nas podwójnym ekranem (bo to kino w kinie).
Nie jest ten wywód wolny od sprzeczności14 , niemniej stanowi głos w dyskusji o kulturze późnej ponowoczesności, w której obecnie żyjemy.
Dzieło Tarantino spełnia wymogi stosowności. Reżyser, koneser „brukowych” rejestrów kultury, potrafił uobecnić żydowski temat na wielkiej scenie masowego, komercyjnego kina, wystrzegając się wszelkich mielizn kiczu,
melodramatu, dydaktyki. Nie pokazuje ani nie przekazuje wprost wiedzy
o realności traumy, jedynie pośrednio wskazuje, że to ona steruje ekscesami
furii i okrucieństwa jego i „naszych” bohaterów.

13 Czyni to i M. Grasoli i w jakimś stopniu T. Allison w książce Destructive Sublime…, dz. cyt., tam-

że. Wyczerpujące, szczegółowe polskie opracowanie tej tematyki znaleźć można w książce
J. Płuciennika Retoryka wzniosłości w dziele literackim, Kraków, 2000.

14 „Adresatem protestu jest kultura masowa. To przecież ona nazywana jest często kulturą ob-

razkową, i to do niej apelują niektóre z głównych nurtów postmodernizmu. Akcentując zatem
wartość wzniosłości Lyotard występuje jako obrońca kultury wysokiej, elitarnej, w której wartością niezbywalną jest wolność podmiotu” - pisze Jarosław Płuciennik. Retoryka wzniosłości…,
tamże, str. 154. Mimo, iż wolność podmiotu ma niepodważalny charakter właśnie ze względu
na istnienie form zniewolenia takich jak Holokaust – jak pisze dalej autor, generalnie wynika
z jego wywodu, iż uwikłanie Lyotarda w konflikt kultury wysokiej z niską najprawdopodobniej
zakłócać musi próby spójnego czytania Tarantino poprzez idee francuskiego filozofa.

Szkoła, idee,
praktyka
CZĘŚĆ V
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Gwiazdki, gwiazdy, żółte
łaty. Wokół kanonu lektur
szkolnych

W eseju Pismo i rana. O literaturze Polsko-żydowskiej Władysław Panas notuje
rozważania o znaku graficznym, obecnym w podtytule tekstu. Między tym,
co w naszej rodzimej literaturze polskie a tym, co żydowskie, leży pozioma
kreseczka, „którą widać, ale jej nie słychać”. To znak w gramatyce nazywany
„łącznikiem, a w drukarstwie dywizem”. „Znak pełen ambiwalencji”, jak pisze
Panas, bo spełnia podwójną funkcję; łączy i dzieli1 . Krótką medytację nad fenomenologią dywizu autor osnuwa wokół realności Zagłady, wokół filozofii
i poezji2.
Znaki graficzne w istocie mają swoją fenomenologię, choćby doraźną
i płynną. Naśladując Panasa, zaczepiam swoje rozważania o dobrze znane
dzisiejszym polonistom i polonistkom pojęcie szkolnej „lektury z gwiazdką” (absolutnie obowiązkowej), prowadzące nas do lektur poświęconych

1

„Poza obszarem pisma odpowiada mu granica, mur. Wszak granica ma w sobie też coś, co równocześnie oddziela i łączy. Może najbardziej mur getta jako znak wewnętrznej granicy. Oddzielenie, odstęp rozsunięcie powoduje rozcięcie i naruszenie całości. Kiedy narusza się jakąś
całość – rani się ją. […] Przy tym przestrzeń rany jest takim pograniczem, które zawsze jest
w środku”. W. Panas, Pismo i rana. O literaturze polsko-żydowskiej, [w:] tegoż, Pismo i rana. Szkice
o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin 1996, s.57.

2

Autor, odwołując się do J. Derridy i do E. Levinasa, opisując obraz z filmu Shoah C. Lanzmanna,
mottem i tytułem eseju uczynił słowa E. Jabésa „ja bowiem jestem pismo a ty jesteś rana…”.
Por. W. Panas, dz. cyt., s. 58., E. Jabés, Księga pytań, przeł. A. Wodnicki, Kraków 2004, s.38.
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Zagładzie, jako tych „z żółtą łatą”, niekanonicznych i nieobowiązkowych3.
Asterysk, (gr. aster – gwiazda) to znak graficzny o niskiej arbitralności i przyjaznych konotacjach. W zależności od formatu czcionki przybiera różnorakie kształty, od koniczynki po tzw. asterysk prasłowiański, mający postać
heksagramu, gwiazdy Dawida. Łatwo dostępny na pisarskich klawiaturach,
asterysk ma cały szereg zastosowań. Odsyła, oznacza, zasłania (jak w Mickiewiczowskim tytule Do M.***), dzieli fragmenty.
Obecność gwiazdki wśród tzw. znaków niealfabetycznych zawdzięczamy najdawniejszej tradycji filologicznej, czyli w istocie mediacjom między tekstem/
światem żydowskim a tekstem/światem nieżydowskim. W III w. n. e. Orygenes,
uczeń szkoły aleksandryjskiej i twórca monumentalnej Heksapli, pierwszego
krytycznego przekładu Biblii hebrajskiej na grekę, swoje siedem kolumn porównywanych wersji tekstów oznakowywał gwiazdkami i krzyżykami4.
Dzisiejsza wielość zastosowań asterysku zapewne jest związana z dwojakim,
naturalnym (planetarnym) i kulturowym (mitologicznym, filologicznym) pochodzeniem znaku. Między biegunami elementarnej opozycji natura/kultura istnieje nieoczywista, a zarazem niezaprzeczalna więź, wykorzystywana
przez kapłanów, filozofów, uczonych i poetów. Umieszczenie gwiazd na firmamencie to początek dziejów w mitologiach5 i kreacyjny gest monoteistycznego Boga6. Spojrzenie w rozgwieżdżone niebo gołym okiem, przez lunetę
czy poprzez satelitę nieodmiennie każe myśleć o zderzeniu nieskończoności

3

Zręby mojego tekstu powstawały wiosną roku szkolnego 2018/19, kiedy jeszcze nie były znane
ścisłe rozporządzenia dotyczące listy lektur z języka polskiego po reformie edukacji. Obecnie
wiadomo, że jest ona dłuższa i mniej pozostawia nauczycielom swobody wyboru. Nieobjęci
reformą uczniowie klas trzecich roku szkolnego 2019/20 zdają maturę jeszcze w starym systemie, co w jakimś stopniu podtrzymuje aktualność moich wywodów. Prócz tego sądzić można,
że zestaw gwiazdkowy formalnie czy nieformalnie pozostanie w mocy, jak że wymaganie od
uczniów znajomości pełnej listy lektur, tym bardziej „przerobienie” ich na lekcjach jest fizyczną niemożliwością.

4

Obeliks oznaczał wówczas niemożliwe do odtworzenia fragmenty tekstu, te, na których można postawić krzyżyk. Gwiazdka oznaczała fragmenty niepewne. Dzisiejsza tradycja edytorska
stosuje te znaki w biogramach jako oznakowanie dat (*) narodzin i (†) śmieci.

5

„Od Chaosu pochodzi Ereb, nie znające światła ciemności otchłani, oraz Nyx, Noc. Nyx zrodziła Ester, światło niebieskie, oraz Hemerę, dzień, którzy łączą się w miłosnym uścisku. Przede
wszystkim jednak Gaja zrodziła – jako równych jej w bóstwie – rozgwieżdżone niebo, Uranosa,
aby w pełni ją objął, aby była lepiej posadowioną, wiecznotrwałą siedzibą szczęśliwych bogów”, K. Kerenyi, Mitologia Greków, przeł. R. Reszke, Warszawa 2002.

6

„I utworzył Bóg dwa owe światła wielkie: światło większe dla panowania dniem, a światło
mniejsze dla panowania nocą, i gwiazdy. I umieścił je Bóg na przestworzach nieba, dla przyświecania ziemi. I aby panować dniem i nocą i przedzielać między światłem a ciemnością.
I wiedział Bóg, że dobrze robi.[ Genesis rozdz. I 14 – 18] Tora. Pięcioksiąg Mojżesza, przeł. I. Cylkow, Kraków 2010.
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ze skończonością, bez względu na to, jak je rozumiemy. Ciemności otchłani
i martwe, puste niebo stanowią tożsame figury tego, co ponadludzkie i nieludzkie; śmierć czy triumfujące zło.
Ogwiazdkowanie – jak w wypadku lektur szkolnych – teoretycznie można
by zastąpić innym wyróżnieniem, pogrubieniem, podkreśleniem, odmiennym krojem czcionki. Wyróżnienie gwiazdkowe jest jednak również pochwałą, nagrodą; poza ściśle rozumianym pismem znakuje jakość restauracji
i hoteli, szarżę wojskową i policyjną. W szkole, jak się zdaje, gwiazdki były
na różne sposoby obecne z dawien dawna, na pewno w latach 40. XX wieku
w Anglii. „Wkrótce po tym, jak zadano nam wypracowanie o pojęciach imperium i narodu, Hilary wezwał mnie do swojego pokoju, po lekcjach, aby osobiście, nie, jak się wyraził, razem ze wszystkimi innymi elaboratami, oddać
mi moją pracę, z notą A i trzema gwiazdkami” – opowiada tytułowy bohater
powieści Austerlitz W.G. Sebalda7.

Kudy Zagładzie do Zagłoby
W idiomie współczesnej szkolnej polonistyki lektury z gwiazdką to sprawa
poważna.8 Do ekskluzywnego grona należą książki i wybrane utwory, których nauczyciel/ka nie ma prawa pominąć. Są rzeczy, które przeczytać z klasą
należy, powinno się, jest wskazane albo po prostu można. Zbiór tych ostatnich jest niemal nieskończony. Zbiór „z gwiazdką” – bardzo wąski. Minimum
minimorum tego, co uczeń/uczennica musi znać, aby zdać maturę. (Mniejsza
o praktykę, tak głosi teoria). Twórcy wyróżnieni gwiazdką to: anonimowy
autor Bogurodzicy, Jan Kochanowski (wybrane treny, pieśni, fraszki i psalm),
Ignacy Krasicki (któreś z bajek). Dalej: Adam Mickiewicz (Dziady II, III i Pan
Tadeusz), Henryk Sienkiewicz (Krzyżacy, Quo Vadis albo Potop) Bolesław Prus

7

W.G. Sebald, Austerlitz, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2007, s. 92. Opatrznościowy dla
nauczyciela, wybitny uczeń jest w istocie żydowskim dzieckiem, uratowanym, ale rzuconym
w byt kosmicznego wyobcowania, z dala od wszystkiego, co było mu bliskie. Jego losy mogą
być ilustracją wieloznaczności symbolu wybraństwa i naznaczenia – inteligencja dziecka,
przybysza z zaświatów Zagłady do bezpiecznej, zdawałoby się, Walii może zabłysnąć w szkole,
gdzie ja-nie ja chłopca przekształca się w chroniące ja-uczeń, podczas gdy dom – zarówno ten
prawdziwy, rodzinny, zaginiony w pamięci, jak ponura plebania przybranych rodziców - jest
nierozerwalnie powiązany z utratą i śmiercią. „Nieszczęśliwy czułem się dopiero, kiedy w czasie ferii musiałem jechać do domu. Zwłaszcza przy pierwszym powrocie do domu na Zaduszki
czułem się tak, jak gdyby znowu zaświeciła nade mną gwiazda nieszczęścia, towarzysząca mi
w życiu odkąd pamiętałem” (dz. cyt. s. 78.)

8

Por. przyp. 3.

Kazimiera Szczuka

(Lalka), Stanisław Wyspiański (Wesele), Bruno Schulz, ze wskazanym przez
nauczyciela opowiadaniem. Listę zamykają fragmenty Ferdydurke Witolda
Gombrowicza, tej książki zbójeckiej sprzed już ponad osiemdziesięciu lat
(wyd. 1937) 9.
Minimum minimorum literackie maturzysty10 zatrzymuje się zatem na międzywojniu, ostatnim złotym wieku światów dawnych. Unicestwione podczas
kampanii wrześniowej 1939 roku, dwudziestolecie trwało w polskiej świadomości (i trwa do dziś) jako mit, przede wszystkim, ziemiański; szlachecki
i pański. W istocie był to również unicestwiony świat środkowo-wschodnio-europejskiego żydostwa, rekonstruowany na różne sposoby przez pokolenia
po Zagładzie, w tym nielicznych ocalonych rodzimych naszych pisarzy i poetów, piszących na poszarpanej ranie po polsko-żydowskim życiu. Żaden ani
polski, ani żydowski tekst powstały po 1938 roku nie zasłużył sobie jednak
na gwiazdkową szarżę nieśmiertelności.
Programy szkolnego nauczania literatury i, szerzej, kanony dzieł, z istoty są
konserwatywne, niewystarczające i ograniczone. Nastręczają wiele trudności
uczniom i nauczycielom i nie jest to jedynie polski przypadek. Kanony muszą być odkurzane, nowelizowane i odchudzane ostrożnie. Młodzież z krajów
anglosaskich wciąż zmaga się z Ostatnią księżną Roberta Browninga11, a polska wciąż (na nieszczęście) z obszerną i niezrozumiałą III częścią Dziadów
Mickiewicza. Literatura, jak się zdaje, starzeje się coraz szybciej, a zadaniem
nauczycielek i nauczycieli jest ten fakt twórczo urefleksyjniać, aby lekcje nie
były katuszą. Powyższy zestaw oczywistości nie uzasadnia jednak dobrania
lektur z gwiazdką w ten, a nie inny sposób. Przeciwnie. Kanon ogwiazdkowany świadczy nie tyle o szacunku wobec klasyki, ile raczej o bezwarunkowej
kapitulacji wobec najszerzej rozumianej rzeczywistości. Rzecz jasna, czym
innym jest lista lektur z gwiazdką, a czym innym lista lektur jako taka. Podstawa programowa wyznacza dużą pulę utworów, z której nauczyciele, wedle upodobań i potrzeb, mogą wybierać i kreować autorskie programy dla

9

Nie oznacza to, oczywiście, że proces „ferdydurkizacji” społeczeństwa polskiego kiedykolwiek odbył się i zakończył sukcesem przemiany świadomości, o czym marzył autor. Gombrowicz po wojnie oddziaływał na wolnościowe środowiska jako pisarz emigracyjny (wyklęty),
więc w III RP nie dało się go bez skandalu wyrugować z kanonu lektur szkolnych, co usiłował
uczynić Roman Giertych, minister edukacji w rządzie PiS – LPR – Samoobrona w roku 2007.
Fragmenty Ferdydurke obecne są dziś w szkole jako nieszkodliwa – bo odnosząca się do pradawnych realiów – satyra na szkołę. Zagadnienie procesu „ferdydurkizacji” wyczerpująco
przedstawiła K. Suchanow w monografii Gombrowicz. Ja, geniusz, t. I – II, Wołowiec, 2017.

10 Zestaw gwiazdkowy, czyli super-obowiązkowy przedstawiam jako jeden zestaw gimnazjalno-

-ponadgimnazjalny, dziś można by go już nazywać podstawówkowo-ponadpodstawówkowym.

11 Por. M. Atwood, Moja ostatnia księżna [w:] Moralny nieład, tejże, przeł. Zofia Uhrynowska-Ha-

nasz, Kraków 2008, s. 64 – 93.
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różnych roczników i klas. Są tam teksty okresu wojny, w tym Tadeusza Borowskiego i Zofii Nałkowskiej, i dwa teksty wprost traktując o Holokauście;
nauczyciel w (†) gimnazjum miał wybór między Zdążyć przed panem Bogiem
Hanny Krall a którymś z opowiadań Irit Amiel z tomu Osmaleni. Jest to jednak kwestia indywidualnej decyzji: można się tymi tekstami zająć na lekcjach,
ale nie trzeba. Na ogół jednak nie można, bo nie ma na to czasu, i – mówiąc
brutalnie – nie opłaca się. Omawianie na lekcjach tekstów opisujących przemoc i zbrodnie przeciw ludzkości jest zadaniem trudnym; obciążeniem psychicznym, a także wkroczeniem na grząski grunt. Uczniowie nierzadko mają
na temat ludobójstwa, faszyzmu, wojny i Zagłady znacznie więcej przekonań
i złudzeń niż wiedzy12.
Zatem mimo okoliczności łagodzących (istotowy konserwatyzm kanonu,
możliwość wyboru tekstów przez nauczyciela) zestaw minimum minimorum
lektur szkolnych uderza, aby nie powiedzieć, poraża konsekwentną obojętnością wobec wszystkiego, co – powtórzmy – nie jest poczciwością szlacheckiego dworu, pochwałą rycerskiego stanu, umiłowaniem ojczyzny, opiewaniem
cnót gospodarskich, cudowności dzieciństwa, dawnej świetności, cierpień
patriotycznych i/lub prawowiernej pobożności katolickiej. Owszem, jest
tu i miejsce na tzw. krytykę przywar, szczyptę soli attyckiej ironii, a nawet
– na deser – mini odsłonę gombrowiczowskiej szydery, składniki konieczne
dla strawności gwiazdkowej uczty. Jednak od pól Grunwaldu, gdzie ponoć
rycerstwo polskie śpiewało Bogurodzicę, przez cienisty podworzec Czarnolasu, sienkiewiczowskie stepy, celę Konrada i Soplicowo, po Rydlówkę i tereny
przed-niepodległościowego mitu Galicji, gdzie Żydzi istnieją jako komponent egzotyczno-oniryczny – wszystko to mieści się w rozległych, widmowych granicach dawnej Rzeczpospolitej, szklanej kuli świata feudalnego
patriarchatu błogosławionego przez księdza dobrodzieja. Owszem, w Weselu Wyspiańskiego wieczyste odrealnienie Polaków stało się przedmiotem
krytycznego wglądu, podobnie jak Ferdydurke, w swym wątku ziemiańskim,
jest obnażeniem „tajemnicy dworu wiejskiego”13. Dzieje się to wciąż jednak

12 A. Bartuś, Edukacja w miejscu pamięci Auschwitz w świetle ankiet przeprowadzonych wśród ma-

łopolskich uczniów w 2016 roku, [w:] Dzieci wojny, red. naukowa A. Bartuś, Oświęcim 2016.
s.271 – 289. We „wnioskach końcowych” autorka jako pierwszy przedstawia „brak elementarnej wiedzy historycznej”, na drugim „wzrost znaczenia dumy narodowej, która sprowadza się
do postaw nacjonalistycznych”, dalej; „wybiórczą wrażliwość” i „odurzenie internetem”. Ten
ostatni czynnik sprawia, że młodzież nie potrafi odróżnić twardych, naukowych danych od
opinii, niekiedy nawet anonimowych. Za sprawą mediów społecznościowych młodzież „zupełnie bezmyślnie i bezrefleksyjnie nawiązuje do Holocaustu i obozów koncentracyjnych np.
w memach o Auschwitz, jako miejscu gotowym na przyjęcie emigrantów”.

13 „Pojąłem owej strasznej nocy, leżąc bezsennie na łóżku, tajemnicę dworu wiejskiego, ziemiań-

stwa i obywatelstwa, tajemnicę, której wielorakie i mętne symptomy od pierwszej chwili na-
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wewnątrz owego zamkniętego, minionego świata, któremu trwanie zapewnić
ma szkolny obrządek. Owszem, jest tu i Żyd, nie tylko pod postacią Jankiela z Pana Tadeusza i Racheli z Wesela, ale również jako autor, Bruno Schulz14 .
Jak Mickiewicz Litwę w Panu Tadeuszu, tak Schulz dawną Galicję w „Sklepach cynamonowych” i „Sanatorium pod klepsydrą” opromienia światłem
nostalgii i okrywa cieniem utraty. „Czym jest dla ciebie, drogi czytelniku,
marka pocztowa? Czym jest ten profil Franciszka Józefa I z łysiną uwieńczoną wieńcem wawrzynu? Czy nie jest on symbolem codzienności, rękojmią
nieprzekraczalnych granic, w których już raz na zawsze świat jest zamknięty?”15 – zwraca się do nas Schulzowski narrator, wiedząc dobrze, iż świat ten
rozleciał się jak bańka mydlana niemal w jeden dzień16. Tak, w ostatnich
opowiadaniach Sanatorium pod klepsydrą wszystko już się kruszy i sypie, interesy kupieckie rodziny uległy „ostatecznej likwidacji”, a ojciec, niegdyś mędrzec i mag, teraz wyschnięty skorupiak, „powlókł się ostatkami sił dalej,
w bezdomną wędrówkę, i nie ujrzeliśmy go więcej na oczy”17. Za to nasze sanatorium pod trzynastoma gwiazdkami (tyle liczy grono wybranych autorów)
to potężna twierdza, mieszcząca i „onirycznych” Żydów i nawet pupę, gębę
i miny, bo koniec świata, niosący się już w powietrzu późnych lat 30. nigdy
nie dociera w jej mury. Twierdza polskiej jaźni to zarazem strefa nauczycielskiego komfortu, gdzie credo pana Dulskiego „a dajcie wy mi wszyscy święty
spokój” wyryto nad bramą. Trzynastogwiazdkowy świat dawny, sporządzony
przez ekspertów dla młodzieży jest (wobec naporu realności rozciągającej się
poza jego granicami) bytowaniem polskiej świadomości w jakimś hen tam,
u pana Zagłoby. A – można by rzec – kudy Zagładzie do Zagłoby?
Wielokrotnie diagnozowano i opisywano syndrom polskości jako wybór
snu ponad jawą, ponad tym, co realne. „Pieścicie się ino snami” i „jakieś ich
chyciło spanie” powiadają w Weselu. Oznacza to tyleż „zaleniwienie ducha”
(wytykane Polakom przez Słowackiego) co stosunek do historii, zastąpienie

pawały mnie przeczuciem trwogi pogębnej i gęby! Służba była tą tajemnicą. Chamstwo było
tajemnicą państwa. […] I wuj, ciocia na pewno, wiedzieli, co o nich mówią w kredensie – jak
widzą ich ślepia chamidłów. Wiedzieli – lecz nie pozwalali tej wiedzy rozpanoszyć się, tłumili,
dusili, spychając ją do piwnic mózgu”. W. Gombrowicz, Ferdydurke, Kraków 1993, s. 212 – 213.
14 Jeżeli zestaw gwiazdkowy przetrwa reformę edukacji, jako legalna czy nielegalna „krótka li-

sta”, Bruno Schulz prawdopodobnie jednak z niej zniknie. W nowym programie jego wybrane
opowiadania znalazły się po stronie lektur nadobowiązkowych.

15 B. Schulz Wiosna, [w:] tegoż, Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod klepsydrą, Kraków 1978, s. 149.
16 Por. Mit Galicji, katalog wystawy, Międzynarodowe Centrum Kultury i Wien Museum, Kraków

2014. Por. H. Lewi, Być Żydem w niepodległej Polsce, [w:] „Schulz/ Forum”, 4, 2012, s. 86 – 98.

17 B.Schulz, dz. cyt., s. 314, s. 319.
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wiedzy i pamięci wiecznie powracającą marą, rycersko szlacheckim snem
o potędze, nawiedzanym przez widmowe (czy wręcz trupie) alegorie narodowych dziejów. Diagnoza Wyspiańskiego, stawiana kulturze romantycznej
tuż za progiem XX wieku (premiera Wesela odbyła się w roku 1901 w Krakowie) jest nadal aktualna. Dowodem na to jest Prześniona Rewolucja. Ćwiczenie
z logiki historycznej Andrzeja Ledera, współczesne eseje o psychoanalitycznie pojmowanej narodowej świadomości i nieświadomości. „Myśmy wszystko zapomnieli, mego dziadka piłą rżnęli” z Wesela, oznacza teraz, dla Ledera,
również nie-pamięć ostatniej wojny, okupacji, ludobójstwa, wreszcie komunizmu, jako warunków możliwości przemian, które po roku 1945 wytworzyły
polskie społeczeństwo, jakie dzisiaj znamy. Nie sposób jednak wykazać tego
rodzaju hermeneutycznej skali znaczeń tekstów Wyspiańskiego, Gombrowicza czy Schulza bez wyjścia poza dworkowe opłotki.
Ogwiazdkowane, kanoniczne teksty polskiej kultury szlacheckiej: Zemsta,
Pan Tadeusz, Trylogia, wszystko w udanych, przystępnych adaptacjach filmowych, wpoić mają młodzieży kanoniczną wersję polskości. Zgodnie z tym wyobrażeniem, wszyscy „My” pochodzimy ze szlachty, nie z Żydów, Ukraińców,
Niemców czy pańszczyźnianych chłopów. Najtrafniej i najzwięźlej wśród
współczesnych autorów ujęła ten (poza szkołą dobrze już rozpoznany) fenomen Dorota Masłowska w poemacie hip-hopowym Inni Ludzie:
„I samochody. Samochody. Samochody po horyzont. Skąd tych samochodów tyle o tej porze. On ich rozumie niby, sam samochodem, ale on przynajmniej ma powody. A oni by mogli spokojnie tramwajem, metrem czy pójść
piechotą. Ale szlachcic lubi wygodę, do komunikacji nie wsiądzie z motłochem. Rano w rodową corsę… Czy tam corollę, pakuje gówniaki i żonę. I …
pierd pierd trach bum bęc …! Samochodem. Do pracy, do szkoły. Na tydzień
szlachecki do biedrony! Polować na bażanty mrożone. Herby rodowe w promocji. Kto bogatemu zabroni”18.

Kanon fakultatywny
Sylwia Karolak w obszernej monografii Doświadczenie Zagłady w literaturze
polskiej 1947 – 1991. Kanon, który nie powstał, analizuje podręczniki i programy nauczania języka polskiego w okresie między powojniem a początkiem
transformacji. Pokazuje, w jaki sposób marginalizowano, zamazywano czy
pomijano wówczas wiedzę o Shoah. „To, w jakim stopniu ukształtował się on

18 Dorota Masłowska, Inni ludzie, Kraków 2018, s. 65.
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[kanon] po 1991, pozostaje pytaniem otwartym” – kończy swoje rozważania
autorka19. Wskazując na fenomen małego żydowskiego renesansu, dojrzewającego jeszcze w obrębie kultury lat 80., schyłku PRL-u, przypominając szereg
przełomowych w tej dziedzinie publikacji, przemiany po ostatecznym zniesieniu cenzury u progu lat 90., wreszcie – powstające już w latach 10. XXI wieku poważne prace poświęcone uczeniu o Zagładzie20, autorka tym końcowym
pytaniem zrzeka się jednak oceny sytuacji obecnej. Książka wyszła w roku
2014, a diagnoza byłaby zapewne podobna do dzisiejszej. Jeśli słowa „kanon
lektur” potraktujemy dosłownie, rozumiejąc przez to zbiór obowiązujący
uczącą się młodzież, na pewno dla nauczania o Zagładzie coś takiego w szkole nie istnieje. Spokojnie można zdać maturę bez znajomości jakiegokolwiek
tekstu na ten temat.
Dla nauczycieli i nauczycielek gotowych na wyprawy z uczniami poza strefę komfortu, w te inne, naznaczone żółtą łatą przestrzenie, powstała, poza
szkołą, cenna pomoc: Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów na okupowanych Ziemiach Polskich, obszerna antologia tekstów uzupełniona o zeszyt praktycznych „ćwiczeń ze źródłami”, wydana przez PAN-owskie Centrum Badań
nad Zagładą Żydów21 .
Zagłada na okupowanych ziemiach Polskich nie oznacza Zagłady jedynie
polskich Żydów, jest terenem wspólnej pamięci Europy, i jako taka powinna

19 Sylwia Karolak, Doświadczenie Zagłady w literaturze polskiej 1947 – 1991. Kanon, który nie powstał,

Poznań 2014. Oprócz tekstów, które w różnych okresach pojawiały się na liście lektur, ich recepcji i interpretacji, autorka analizuje podręczniki szkolne a także zapisy w programach nauczania, tematy maturalne, opracowania zamieszczane w piśmie „Polonistyka” czy scenariusze lekcji. W ten sposób – przynajmniej częściowo – udaje się poznać – jak pisze - „teoretyczne
zaplecze” szkoły, pracy nauczycieli i uczniów. (s. 41).

20 Autorka wymienia: Jak uczyć o Auschwitz i Holokauście. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli,

wybór i red. J. Ambroziewicz-Jacobs, K. Oleksy, P. Trojański, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, Oświęcim 2007; R. Szuchta, P. Trojański, Holocaust. Program
nauczania o historii i Zagładzie Żydów na lekcjach przedmiotów humanistycznych w szkołach ponadpodstawowych, Warszawa 2000; Dlaczego należy uczyć o Holokauście?, red. J. Ambroziewicz-Jacobs i L. Hońdo, Kraków 2003; Nauczanie o Holokauście…, red. A. Żbikowskiego, Pułtusk 2006;
Auschwitz i Holocaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji, pod red. P. Trojańskiego, Oświęcim
2008; Polacy i Żydzi: nauczanie o Holokauście w perspektywie ośmiu wieków dziejów Żydów w Polsce. Poradnik dla nauczyciela, red. A. Żbikowskiego, Warszawa 2008. Cała, do roku 2010, bibliografia tematu nauczania Zagłady w szkole, sporządzona przez Roberta Szuchtę, znajduje się
w pracy wymienionej przeze mnie w następnej kolejności, patrz: przyp. poniżej.

21 Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, wybór i opracowanie A. Skibińska i R. Szuchta,

Wstępy i Słownik terminów R. Szuchta, Wybór, opracowanie i wstęp do rozdziału Świadectwa
literackie W. Młynarczyk. Ćwiczenia ze Źródłami do nauczania o Zagładzie Żydów, opracowali B.
Jędruszczak, W. Młynarczyk, R. Szuchta, Warszawa 2010.
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być obecna w polskiej szkole – podkreślają twórcy22. „Zgodnie z zamierzeniem, prezentowani są tu zarówno klasycy, autorzy znani i od dawna prezentowani w szkole, np. Zofia Nałkowska, Hanna Krall, jak i ci twórcy, którzy są
w polskiej szkole praktycznie nieznani, a których teksty stanowią kanon powszechnie uznanych tekstów o Zagładzie, np. Primo Levi, Elie Wiesel, Paul
Celan czy Imre Kertész” – pisze we wstępie do części poświęconej literaturze
Wiesława Młynarczyk, autorka wyboru tekstów i zestawu ćwiczeń.
Równolegle wobec europeizacji pamięci podkreślany jest ściśle polski kontekst. Nasza tradycja literacka, przedzielona murem-dywizem (literatura
polsko-żydowska), świadoma niewyrażalności Zagłady, dążyła jednak do dawania świadectwa, upamiętniania czy – symbolicznie – dawania schronienia
ofiarom. Albo chociaż zostawienia śladu.

Ta kartka wieki tu będzie płakała
(Juliusz Słowacki Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała…)

Pierwszym z proponowanych ćwiczeń jest zestawienie wierszy: ody Horacego Exegi monumentum, Słowackiego Testament mój, po Zuzanny Ginczanki Non
omnis moriar, tekst prawdopodobnie napisany już dwa lata przed męczeńską
śmiercią poetki w roku 194423. Pisała o nim Maria Janion:
„Charakterystyczna dla tej europejskiej tradycji sakralizacja poezji, wystawienie
pomnika własnym dziełom, uposągowienie poety oraz wiara w przeanielającą
moc poezji zostają tutaj ostatecznie zanegowane i zironizowane. Testament prześladowanej, ściganej, zadenuncjowanej ograbionej i zamordowanej Żydówki przeprowadza wstrząsający proces samowydziedziczenia z poezji polskiej. Umowa,
którą zawarła z polskością w dzieciństwie, jest wypowiedziana raz na zawsze.
Nie zostawiłam tutaj żadnego dziedzica, pisze Ginczanka, porzucając polszczyznę
i ciało, a raczej ciało-polszczyznę. Ale wiersz został napisany po polsku – i będzie trwał, jako niedający się odrzeć z polskości najwyższej miary poetycki moment tragicznej obcości. Zacytujmy jednak Słowackiego: Ta kartka wieki tu będzie
płakała i łez jej stanie”.24

22 Z konieczności zajmują się tu jedynie literacką częścią całego przedsięwzięcia, pomijając na-

rzędzia, źródła i problemy dotyczące nauczania o Zagładzie na lekcjach historii.

23 Agata Araszkiewicz, Wypowiadam wam moje życie. Melancholia Zuzanny Ginczanki, Warszawa

2001, por. s 163.

24 M. Janion, [w:] A. Araszkiewicz, Wstęp, tamże. s.10
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Drugie ćwiczenie to – podobnie – zestawienie Ballad i romansów Mickiewicza z niby-balladą ludową Broniewskiego pod tym tytułem, rozpoczętą i zakończoną słynną frazą z Romantyczności:
„Słuchaj dzieweczko! Ona nie słucha…
to dzień biały, to miasteczko”.
Nie ma miasteczka, nie ma żywego ducha,
po gruzach biega naga, ruda Ryfka,
trzynastoletnie dziecko.
[…]
„Słuchaj Jezu, słuchaj, Ryfka, sie Juden,
za koronę cieniową, za te włosy rude,
za to, żeście nadzy, za to, żeśmy winni,
obojeście umrzeć powinni”.
[…]
Potem salwa rozległa się głucha…
„Słuchaj dzieweczko! …Ona nie słucha…”25

Mur zostaje w ten sposób oprotestowany. Zagłada wbija się w teksty
wieszczów, tworzy rozdarcie, nawiązanie/zerwanie. W warunkach szkolnych to nie tylko okazja do powtórki z romantyzmu, ale i choćby wzmianki o wielkim temacie poezji po Auschwitz. Henryk Grynberg wiersz Popioły
i diamenty wprost kończy słowami „jeszcze tylko dodam, że można/wbrew
oczekiwaniom/pisać wiersze po Oświęcimiu”26. Znaczy to w tym wypadku tyle, iż (metaforycznie) są one pisane wprost na dawnych wierszach, tych
sprzed Auschwitz, takich jak rozsławiony przez powieść Jerzego Andrzejewskiego fragment wiersza Norwida, poświęcony obrazowi duchowego spalania
się poety/człowieka i eschatologicznym wokół tego pytaniom. Człowiek jako
„drzazga smolna” jest czymś innym teraz, po krematoriach, kiedy popiół
to rzeczywisty popiół z ludzkich ciał, a diament – pożydowskie znalezisko
na miejscu zbrodni. Przesunięcie w obrębie języka poetyckiego, choćby z pozoru niewielkie – bo cytat, nawiązanie czy parafraza to znane szkolnej nauce „środki stylistyczne” – ma jednak charakter fundamentalny, nieusuwalny.

25 Władysław Broniewski Ballady i romanse, [w:] Wiersze i poematy, Warszawa 1962, s. 220 – 221.

cyt. za Wybór źródeł…, s. 547 – 548.

26 Henryk Grynberg, Popioły i diamenty [w:] tenże, Z Księgi Rodzaju, Warszawa 2000, cyt. za Wy-

bór źródeł. Por. także R. Szuchta, Wybór źródeł…, Wstęp, s. 7 – 8. Autor podaje wybraną, nowszą bibliografię dyskusji rozpoczętej w roku 1951 słowami Teodora Adorno „Pisanie wierszy
po Oświęcimiu jest barbarzyństwem”. Por. także S. Felman, Nauczanie i kryzys albo meandry
edukacji, w: „Literatura na świecie”, Nr 1 – 2/2004 (390 – 391), s. 376 – 377.
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Nie jest to rzecz trudna do wytłumaczenia nastolatkom, wręcz przeciwnie.
Na ogół rozumieją to znaczenie lepiej niż spór Horeszków z Soplicami.

… i użyźnią ziemi szmat
(z piosenki „Dziś do ciebie przyjść nie mogę”)

W literaturze Zagłady znajdujemy szereg figur, śladów i obrazów wskazujących na to, że refleksje o gwiazdach, gwiazdkach i łatach snuć trzeba tyleż
wokół metafizycznych, co środowiskowych kontekstów27. Nie ma wówczas
wątpliwości, że ludobójstwo pozostawać musi dla nas rodzajem prefiguracji
ekocydu, ostatecznego zniszczenia przez ludzi własnego środowiska naturalnego, na wzór eksterminacji wybranej grupy istot własnego gatunku. W takim ujęciu rozwój cywilizacji jest stale przyśpieszającą linią zmierzającą do
kataklizmu, gdy eksterminacja nie będzie już miała charakteru stricte przemysłowego; rolę fabryki śmierci przejmą procesy geologiczne i klimatyczne,
chemiczne i nuklearne wywołane przez ludzką działalność na planecie Ziemia. Zakładamy, że destrukcyjny wymiar owej działalność istnieje – obok
wymiaru kreacyjnego – jako immanentna cecha rodzaju ludzkiego. Rdzenność naszej autoagresji gatunkowej, znanej od zarania, potwierdzają fakty
ludobójstw w XX wieku28, efektywnych dzięki wynalazkom takim jak kolej,
radio, ciężarówki, ale wykorzystującym również zjawiska przyrodnicze, epidemiologiczne, czy najprostsze narzędzia, jak miało to miejsce w Rwandzie29.
Możliwość unicestwienia populacji ludzkiej i środowiska naturalnego w wymiarze globalnym badacze wiążą z pojęciem antropocenu, jako epoki rozpoczętej po II wojnie światowej wraz z testami i zastosowaniem broni jądrowej30.
Zygmunt Bauman w klasycznej książce Nowoczesność i Zagłada konsekwentnie wiąże eksterminację europejskiego żydostwa z przemysłowo-biurokratyczną

27 Por. „Teksty drugie”, nr 2/2017. Jest to numer monograficzny zatytułowany Środowiskowa histo-

rii Zagłady.

28 Por. Bernard Bruneteau, Wiek ludobójstwa, Warszawa 2005, przeł. B. Spieralska. Autor, wspo-

minając kolonialne źródła masowych eksterminacji nowożytnych, przedstawia ludobójstwo
Ormian przeprowadzone przez Turcję; sowiecką Rosję; Holokaust Żydów; działalność reżimu
Czerwonych Khmerów w Kambodży; czystki etniczne w Bośni; wreszcie – Rwandę między
7 kwietnia a 2 lipca 1994 roku.

29 Por. Jean Hatzfeld, trylogia wydana po polsku w następującej kolejności: Strategia antylop,

2009; Nagość życia. Opowieści z bagien Rwandy, 2011; Sezon maczet; 2012, Wołowiec, przeł. J. Giszczak.

30 Por. Jacek Małczyński, Historia środowiskowa Zagłady, w: „Teksty Drugie” 2017, nr 2, s. 17 – 32.
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fazą rozwoju kapitalizmu. Jak referuje myśl Baumana Przemysław Czapliński:
„[…] Holocaust to probierz państwa nowoczesnego. Inaczej rzecz ujmując, dane
państwo przekracza próg nowoczesności dopiero wtedy, gdy osiąga zdolność
przeprowadzenia zagłady”31 .
Dla Tadeusza Borowskiego, więźnia Auschwitz, czytelna była rola niemieckich firm obsługujących Holocaust: „Dziwne są dzieje tutejszej firmy
Lenz. Firma ta wybudowała nam obóz, baraki, hale, magazyny, bunkry, kominy. Obóz wypożyczał jej więźniów, a SS dawało materiały. […] Lenz […]
zrobił na Oświęcimiu olbrzymi interes i spokojnie czeka końca wojny. Tak
samo firma Wagner i Continental od wodociągów, firma Richter od studzien,
Siemens od oświetleń i drutów elektrycznych, dostawcy cementu, żelaza
i drzewa, wytwórcy części barakowych i ubrań pasiastych”32. W filmie dokumentalnym Shoah Claude’a Lanzmanna, kręconym w latach 70. i 80. XX wieku, loga holokaustowych firm wyłapywane są przez kamerę z przemysłowego
pejzażu ciągnącego się wzdłuż autostrady ówczesnej RFN. Tak dla Lanzmanna, jak dla Borowskiego, nie ma to oznaczać wskazania winowajcy, raczej
ironiczne wskazanie niemożliwości rzeczywistego dochodzenia w tej sprawie. Cóż firma jest winna, że pracowała i w warunkach wojny i realizowała
zamówienia? Bezosobowy charakter produkcji, u początku której stoi kapitał zakładowy, a u końca żydowskie zwłoki, rozciąga się na wszystkie obszary sprawstwa. Głośna książka Edwina Blacka ibm i Holocaust z roku 2001 nie
tylko retorycznie oskarżyła amerykańską korporację o współudział, wskazała na ponadnarodowy, globalny wymiar działania rynków lat 30. i 40. XX wieku, ale także, co może najistotniejsze, udowodniła, że Zagłada była nie tylko
„probierzem państwa nowoczesnego” (jak, za Baumanem, pisał Przemysław
Czapliński), ale również technologicznym zalążkiem dzisiejszego społeczeństwa cyfrowego z jego możliwościami inwigilacji i kontroli.33
Mimo iż ludobójstwo Żydów europejskich uznajemy za wydarzenie przekształcające, zmuszające cały świat zachodni do najgłębszej refleksji, warunki
i mechanizmy ludzkiej cywilizacji nie zmieniły się. Totalitaryzm hitlerowski za paliwo miał antysemityzm; odwieczny motyw kultury chrześcijańskiej,
a zarazem osobistą obsesję Hitlera. Prócz tego wynalazł i zastosował masową
produkcję śmierci ludzi, na wzór masowej produkcji śmierci zwierząt w rzeźniach i ubojniach; innowację stanowiło trucie żywych gazem i spalanie zwłok.

31 Przemysław Czapliński, Poszerzanie pola Zagłady, w: „Teksty Drugie”…..(tamże) s. 9.
32 Tadeusz Borowski, U nas w Auschwitzu [w:] tenże, Pisma w czterech tomach. Proza 1, opraco-

wał S. Buryła, Kraków 2004, s.57 – 67. Cyt. Za Wybór źródeł …, s. 545 – 546.

33 Edwin Black, IBM i Holocaust. Strategiczny sojusz hitlerowskich Niemiec z amerykańską korporacją,

przeł. P. Budkiewicz, Warszawa 2011.
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Chociaż produktem Holocaustu nie było, jak w przypadku zwierząt, mięso jadalne, powstawał realny zysk; obroty firm obsługujących eksterminację,
rzeczy i nieruchomości pozostawione przez Żydów, uwolniona od nich przestrzeń w państwach Europy. Historycznie, przed i po Zagładzie podążamy
dalej tym samym traktem wzrostu, kumulacji kapitału, eksploatacji zasobów,
produkcji odpadów, handlu bronią i organizowania konfliktów zbrojnych. Te
zagrażające światu hegemoniczne wartości przekształciły się jedynie w niewielkim stopniu. Rzecz jasna, ekocyd jest wobec ludobójczych paroksyzmów
nawiedzających ludzkość zjawiskiem znacznie powolniejszym. Rozpoczęty wraz z uprzemysłowieniem, przyśpiesza jednak coraz gwałtowniej i coraz
wyraźniejsze są tego efekty.
Zagłada Żydów nie poruszyła niebios ani nie naruszyła równowagi sił natury. Dla astronomicznie pojmowanej nieskończoności, nawet dla istnienia
planet układu słonecznego, ludobójstwo pozostaje wydarzeniem bez znaczenia. Sens jego jest mierzalny jedynie ludzką miarą, zapisany i upamiętniany
w kulturze, niekiedy tylko odczuwalny dla środowiska naturalnego człowieka. Gleba, rzeka, las, kamienie noszą ślady. To wszystko. Współczesne miejsca pamięci, tereny krematoriów Auschwitz, masowe mogiły w lasach, przez
blisko już 80 lat zostały wchłonięte przez ziemię; zarośnięte drzewami, trawą,
koniczyną, ziołami, kwiatami, dla których ludzkie prochy stały się nawozem.
„Jak pogodzić idylliczność, oszołamiające piękno pejzażu z »genocydalną«
pamięcią miejsca? I czy natura ma pamięć?” – pyta Aleksandra Ubertowska,
analizują myśl francuskiego filozofa odwiedzającego Auschwitz:
„Zdaję sobie z tego sprawę, odkrywając, ze ściśniętym sercem, zadziwiającą
mnogość białych kwiatów dokładnie w miejscu krematoryjnych wyrw. Bujny rozrost polnych kwiatów nie jest bowiem niczym innym jak tylko odwrotnością ludzkiej hekatomby, zużytkowanej przez ten skrawek polskiej ziemi”
– pisał Georges Didi-Huberman34 .
Ludobójstwo europejskich Żydów, wbrew pozorom, nie jest przestrogą
w pełni czytelną dla dzisiejszej cywilizacji. Przynależy do epoki przemysłowej, współtworzy dawny pejzaż kolei żelaznych, fabryk i dymiących kominów.
Razem z nimi powoli zaciera się w zbiorowej świadomości. Odchodzą ostatni
świadkowie. Dlatego ślady, upamiętnienia, a także po prostu wiedza o „epoce pieców”, „czasach pogardy” powinny być pielęgnowane. Dlatego konieczna
jest obecność tej tematyki w szkole.

34 Aleksandra Ubertowska, Pastoralne dystopie i wizje terracydu, [w:] „Teksty Drugie” nr 2/2017 137.

s. 75. Cytat z francuskiego filozofa przytaczam za autorką: G. Didi-Huberman, Kora, przeł. T.
Swoboda, Gdańsk 2013, s.75.
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Gwiazdo, gwiazdo serca ranisz
(Stanisław Grochowiak, Płacz Żyda)

Galaktyka w swoim kalendarzu lat świetlnych nie odnotowała człowieczej roboty przy taśmach śmierci. Bóg nie grzmiał, planety trwały w obojętności,
którą tylko ginący odczuwali jako prześladowczą i szyderczą.
Noc pochłaniała świat, ten, który istniał od księgi Genesis do ciemności
Erebu i z powrotem. „Nikt nie modlił się o to, aby szybko minęła. Gwiazdy były jak iskry z trawiącego nas wielkiego ognia. Gdy któregoś dnia ogień
zgaśnie, na niebie pozostaną już tylko wypalone gwiazdy przypominające martwe oczy” – pisał Eli Wiesel 35. W słynnej Fudze śmierci Paula Celana pustka nieba przygarnąć ma żydowskie popioły: „Grób posiądziecie
pośród chmur, tam nie leży się ciasno”. W Pieśni o zamordowanym żydowskim narodzie Icchaka Kacenelsona niebiosa są obrazem zdrady i kłamstwa.
Jak scenografia nazistowskiej farsy jak „napis Łaźnia na budynku komory gazowej i jakby na urągowisko ogromny wazon z kolorowymi kwiatami” opisane przez uciekiniera z Bełżca 36 . Obojętność nieba jest szydercza,
prześladowcza.
Nie zachmurzyłyście się, błyszczała fałszem wasza niebieskość tania,
Słońce, kat groźny w purpurze, krążyło po wiecznej orbicie.
Księżyc jak stara nierządnica wychodził na nocne polowania
I gwiazdy mrugały brudno, pałając jak oczka mysie.
[…]
W górę spójrzcie, spójrzcie jeszcze w niebiosa jasne!
Pluńcie im w twarz! Przekleństwo im, przekleństwo!37

Rozpacz obraża Boga. Ten dziwny zwrot, mówiący, że cierpiąc, powinniśmy być jak Hiob, wierni i ufni wobec Stwórcy, zyskał nowe znaczenie w holokaustowej poezji. W wierszu Władysława Szlengla ginący obrażają Boga.
Giną i życzą mu tego samego:
Gdy Cię sprowadzim w miejsce kaźni,
100-dolarowym złotym krążkiem słońca
Ty nie przekupisz wartownika łaźni.

35 Elie Wiesel, Noc, przeł. Małgorzata Kozłowska, Kraków 2007. Cytuję za Wybór źródeł…, s. 659.
36 Rudolf. Reder, Bełżec, Kraków 1999,wyd. II, s. 19 – 20.
37 Icchak Kacenelson, Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie, przeł. J. Ficowski, Warszawa 1982.
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[…]
I będziesz krzyczał, będziesz chciał uciekać –
Kiedy się skończą już konania męki,
Zawloką, wrzucą, tam potwornym dołem
Wyrwą Ci gwiazdy – złote zęby ze szczęki –
A potem spalą.
I będziesz popiołem38 .

W Nocy nad Birkenau Tadeusza Borowskiego niebo dogorywa. „Powietrz
dusi”, obóz to teren skażenia przemysłowego. „Blady jak trup zapada księżyc”,
gwiazdy gasną - „milkną” - oddając blask i głos żelaznym bestiom, maszynom śmierci:
I jak rzucona w boju tarcza milknie wśród gwiazd błękitny Orion.
Głucho w ciemności auta warczą
I błyszczą oczy krematorium39.

Podobnie, spojrzenie w niebo gwiaździste nade mną… zamkniętym
w Auschwitzu, tworzy strukturę anafory Pieśni. Niebo to siny trup. Gwiazdy, w Nocy nad Birkenau oniemiałe, tu są ogłuchłe. Goreją, palą się na martwym ciele jak wrzody, rozjątrzone rany, których, w przyszłości, na szczęście
dla świata, żadna pamięć nie będzie rozdzierać.
Nad nami noc. W obliczu gwiazd ogłuchłych od bitewnych krzyków
jakiż zwycięzców przyszły czas
i nas odpomni, niewolników?
[…]
Nad nami – noc. Goreją gwiazdy,
dławiący, trupi nieba fiolet.
Zostanie po nas złom żelazny
i głuchy, drwiący śmiech pokoleń40.

38 Wladysław Szlengel, Już czas [w:] Co czytałem umarłym. Wiersze z getta warszawskiego, opraco-

wała I. Maciejewska, Warszawa 1979.

39 T. Borowski, Noc nad Birkenau [w:] tenże, Pisma w czterech tomach, Poezja 1, oprac. Tadeusz

Drewnowski, Justyna Szczęsna, Kraków 2003. cyt. za Wybór źródeł…, s.547

40 T. Borowski, Pieśń [w:] tamże.

Kazimiera Szczuka

Biedni uczniowie patrzą na getto
Między gwiazdką z nieba należną istotom najukochańszym, na ogół dzieciom, „niebem gwiaździstym” czuwającym nad ludzkim porządkiem dobra i zła, a okupacyjnym stemplem śmierci, oznakowującym całe rodziny,
całe miliony, istnieje przejście odnotowane w literaturze. Utożsamienie
piętna eksterminacji z „prawdziwą” (w bajkowym sensie) gwiazdą z nieba
przedstawił Marek Hłasko w opowiadaniu Szukając gwiazd z 1962 roku 41 .
Tekst, liczący zaledwie kilka stron, jest wspomnieniem wojennym i rodzajem upamiętnienia. Bohaterowie to dziewięcioletnie dzieci. Chłopiec,
po prostu chłopiec, bez imienia, i dziewczynka Ewa. Ona „włosy ma czarne i oczy ma czarne”, a on „był zakochany i wiedział już, że zakochany jest
na całe życie”. Czas: okupacja. Miejsce: gdzieś na wsi koło lasu. Dwa wątki
tego dziwnego tekstu, wahającego się między byciem paraboliczną przypowieścią a świadectwem holokaustowej traumy42 , od pierwszych zdań budzą
niepokój. Po pierwsze – dziewięciolatkowie najwyraźniej zamierzają uprawiać seks i spłodzić dziecko. Nie wiedzą tylko – chłopiec nie wie – jak się
do tego zabrać. Dziewczynka mówi niewiele, może wychodzić z domu tylko
po ciemku i szybko wracać. Po drugie, dziewczynka „jest czarna”. Niepokój
gęstnieje, bo zakochany sprowadził na schadzkę starszego, agresywnego
chłopaka, który ma ich uświadomić seksualnie, tymczasem od razu rozpoznaje w Ewie Żydówkę. To słowo ani razu nie pada, mowa jest tylko o czerni
włosów i oczu. Dziewczynka czmycha do domu, ale wiemy już, że zostanie
ofiarą; mordu albo gwałtu.
Niemcy przyjeżdżają do wioski (sprowadzeni przez ojca starszego chłopaka) nad ranem, aby ją zabić wraz z rodzicami i chłopem, który udzielił rodzinie schronienia. Mężczyźni kopią mogiłę dla siebie, kobiety i dziecka, czyli
Ewy. Jeden z Niemców napomina polskiego policjanta, że należy być człowiekiem. Głaszcze dziewczynkę po głowie.

41 M. Hłasko, Szukając gwiazd [w:] „Zagłada Żydów. Studia i materiały”, nr 4, Warszawa 2008,

s. 413 – 418. (Tekst jest tak krótki, iż nie wymaga szczegółowej lokalizacji cytatów).

42 W ten sposób interpretuje tekst Paweł Dobrosielski, autor pracy magisterskiej „Człowiek

bez niewinności. Problem Holokaustu w prozie Marka Hłaski” obronionej w czerwcu 2008 r.
w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW. Autor konsekwentnie przeprowadza interpretację, przedstawiając bohaterów jako postaci biblijno-mitologiczne, niosące temat
inicjacji zarazem w miłość i w Zło holocaustu, zło świata. Utrata ukochanej naznacza bohatera
u zarania dojrzewania, czyniąc z niego „człowieka bez niewinności” właśnie. Por. P. Dobrosielski, „Opowiadanie Marka Hłaski „Szukając gwiazd” jako parabola Holokaustu i mityczne „wydarzenie początkowe” w twórczości pisarza, [w:] „Zagłada Żydów. Studia i materiały”…, tamże.
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„Nie płacz mała – powiedział. – Wiesz, kim jesteśmy ?
– No? Powiedziała Ewa.
– My jesteśmy poszukiwaczami gwiazd – powiedział. Szukamy żółtych gwiazd”.

Potem opowiada bajkę o koźlątkach i wilku, nie każe ofiarom się rozbierać.
I zaraz jest po wszystkim.
Opowiadanie, z pozoru realistyczne, pełne jest luk, niedopowiedzeń
i niekonsekwencji (np., w jakim języku Niemiec swobodnie porozumiewa się
z Polakami i Żydami?). Właściwie jest zaledwie szkicem, ale dotyka najistotniejszych kwestii.
Sprawcy każą obudzić chłopca, aby patrzył na zabijanie. Matka chce mu
tego widoku oszczędzić – „Nie trzeba, żeby dziecko patrzyło”. Ojciec z kolei, zanim zniknie „na parę dni”, bo wie już, co się będzie działo, mówi matce, aby chłopiec patrzył43. „Niech patrzy i niech pamięta” – brzmi surowe
ojcowskie przykazanie. Całe opowiadanie jest próbą spełnienia obu wymaganych postaw naraz: patrzenia i niepatrzenia. Pamiętania i niepamiętania
o losie Żydów. Nie wiemy, czy w lesie chłopiec patrzył, czy nie, ale kiedy dorastał „wiedział to wszystko, słyszał o tym wszystkim i pomału zapominał. Płakał jednak od czasu do czasu, kiedy przypominał sobie […] że zakochany jest
przecież na całe życie”44 .
W rozprawie The Return of the Voice poświęconej filmowi Claude’a Lanzmanna Shoah, Shoshana Felman rozróżnia sposoby widzenia,
jakie przypadają w udziale trzem grupom bohaterów/narratorów: ofiarom, sprawcom i świadkom. Są to w istocie sposoby nie-widzenia, nie-świadkowania. Ryszard Glazar, ocalony z Zagłady i narrator filmu,
wspomina siebie wśród Żydów w pociągu docierającym do Treblinki. Widzą, że pociąg wjeżdża na boczny tor, pomiędzy drzewa, ale nie są w stanie pojąć znaczenia tego, co widzą. Pytają na migi chłopca stojącego przy
torach, gdzie jesteśmy, co tu się dzieje? Wówczas, relacjonuje świadek,
niedobitek ludobójstwa, „dzieciak wykonał dziwny gest” – opowiadający
pokazuje gest podrzynania gardła. Chłopiec przekazał wiadomość „zabiją was”, ale ofiary „nie mogły pojąć, co to znaczy”. Polacy, jako świadkowie (gapie, osoby postronne?) „nie patrzą”, omijają wzrokiem, unikają
widzenia jako zobowiązania i jako koszmaru. Niemcy wreszcie i widzą
i wiedzą, ale zasłaniają obraz zbrodni i swoją na nim obecność. Opowiadają, że druty kolczaste Treblinki maskowano gałęziami sosen, godzą się

43 Nie jest w pełni jasne, czy na pewno na zabijanie Żydów jeszcze tej nocy czy może na przyszłe,

planowane przez głowę rodziny zabijanie hitlerowców, jak zgadujemy, w okolicznej partyzantce.

44 Opublikowane w roku 1963, opowiadanie pierwotnie nosiło tytuł „Amor 43”. Autor, Marek Hła-

sko, urodzony w roku 1934 i dziecięcy bohater są ściśle rówieśnikami.
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na udział w filmie (kręconym jeszcze w latach 70.) pod warunkiem nieujawniania tożsamości 45 .
Podział ról w opowiadaniu jest zbliżony. Niemiec ukrywa się pod maską
dobrego wujka. Chłopiec z matką idą do lasu, aby patrzeć na zabijanie, jak
im kazano, ale obraz pozostaje niewidzialny. Chłopiec albo nie patrzył, albo
patrząc, nie widział . Może bał się, iż widok poraziłby na zawsze jego wzrok.
Albo nawet na te kilka chwil śmierć Ewy oślepiła go, przeżył black out, stojąc
mocno trzymany przez matkę za rękę, stracił świadomość ze zgrozy i przerażenia. Cała procedura, zarysowująca niedookreślony status wiedzy i pamięci,
dotyczy tyleż bohatera co czytelnika opowiadania. Przeczytawszy tekst wiemy,
gdzie prowadzi nas tytuł – do Niemca, bawiącego się żydowską dziewczynką jak kot myszą. Czy był dobrym Niemcem, czy sadystą – tego nie zgadniemy. Przyjechaliśmy Cię zabić – mówi swoim zamaskowanym, ezopowym
językiem. Czy dziewczynka rozumie, że to ona jest koźlątkiem, to ona nosi
na sobie żółtą gwiazdę śmierci i właśnie została złapana – tego też nie zgadniemy. W zwięzłym epilogu dopowiedziane są ostateczne fakty żydowskiego
losu podczas wojny i pamięć chłopca, balansująca na granicy wyparcia; słyszał-wiedział-zapominał. Ale płakał czasami, bo jednocześnie nie zapomniał.
Pamiętajmy, że na chłopcu ciąży także wina tragiczna – to jego zakochanie
i pożądanie sprowadziło zło – złego chłopaka – i w efekcie przyjazd „poszukiwaczy gwiazd”.
Dzisiejsi uczniowie są pokoleniem pra i pra-pra wnuków bohatera, a zarazem autora opowiadania. Nierozstrzygalny, skonfliktowany wewnętrznie
model pamięci, skonstruowany na fundamentach klasycznej trójcy sprawcy-ofiary-świadkowie towarzyszy świadomości pokoleń Polskich, niczym przekleństwo zasklepiające drogi wyjścia, zabraniające przyzwolenia na „jedną
łzę”, o której kiedyś pisała Wisława Szymborska46. Prawdopodobnie odsłonięcie samej sprzeczności, całości modelu (nie)patrzenia, dawałoby większe
możliwości przepracowania traumy niewidzącego, ale wiedzącego bohatera,
a więc i czytelnika, niż sytuowanie dzisiejszych dzieci jedynie po stronie plemienno-narodowej wspólnoty wyobrażonej, zawsze gotowej walczy o czystość
własnego wizerunku i dziwacznie pojmowany honor.

45 Shoshana Felman, The Return of the Voice: Claude Lanzmann’s Shoah, [w:] S. Felman, D. Laub,

Testimony. Crisis of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History, New York, London 1992,
s. 204 – 283, cyt. s. 208.

46 Chmura z ludźmi nad krajem szła/z dużej chmury mały deszcz, jedna łza,/mały deszcze, jedna łza/

suchy czas./Tory wiodą czarny las. W. Szymborska, Jeszcze, [w:] taż, Sto wierszy-sto pociech, Kraków 2002, cyt. za Materiały…, s.655.
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Holokaust/Genocyd jako
zadanie dla polonisty.
Stare i nowe wyzwania

Zagłada i (szkolne) konteksty
Polityka historyczna PRL, realizowana na kartach podręczników szkolnych,
stała się w ostatnich latach przedmiotem namysłu licznego grona badaczy
– głównie metodyków, historyków i literaturoznawców. Obecność (a raczej
nieobecność) Zagłady w peerelowskiej edukacji to temat kilku istotnych publikacji naukowych1 . Z punktu widzenia nauczyciela polonisty szczególne
ważne są antologie zawierające materiały źródłowe (historyczne i literackie)2
oraz pomoce i poradniki stricte metodyczne3.
Doświadczenie Zagłady w literaturze polskiej 1947–1991 Sylwii Karolak
jest pierwszym syntetycznym opracowaniem problematyki Holokaustu
w podręcznikach dla dzieci i młodzieży opartym na źródłach metodycznych,

1

Zob. m.in. Joanna Wojdon, Propaganda polityczna w podręcznikach dla szkół podstawowych Polski
Ludowej (1944–1989), Toruń 2001; Maria Sieńko, Polonistyka szkolna w gorsecie ideologii. Dyskusje wokół wychowania literackiego w latach 1944–1989, Kraków 2002; Krzysztof Kosiński, O nową
mentalność. Życie codzienne w szkołach 1945–1956, Warszawa 2000.

2

Za szczególnie cenny należy uznać Wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów, pod red. A. Skibińskiej, R. Szuchty, Warszawa 2010.

3

Polacy i Żydzi. Nauczanie o Holokauście w perspektywie ośmiu wieków dziejów Żydów w Polsce.
Poradnik dla nauczyciela, pod red. A. Żbikowskiego, Warszawa 2008. Wspomnijmy jeszcze
o dwóch numerach tematycznych „Polonistyki” (2004, nr 4 oraz 2014, nr 11/12).
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dokumentach ministerialnych oraz tekstach beletrystycznych4 . Monografia
Karolak ma tę przewagę nad innymi, że stanowi połączenie opracowania naukowego z antologią tekstów prozatorskich dotyczących Holokaustu.
Karolak ukazuje – z perspektywy nauczania szkolnego – uwikłanie nie tylko Zagłady, ale i – pośrednio – relacji polsko-żydowskich, polsko-niemieckich oraz polsko-rosyjskich w sieć gier i zależności politycznych. „Tematy
polsko-żydowskie”, „polsko-rosyjskie” i „polsko-niemieckie” w PRL zawsze
były obecne w edukacji (nawet w epoce stalinizmu), nigdy jednak nie funkcjonowały w oderwaniu od propagandowej linii partii. Nie tyle więc chodzi o to,
że relacje polsko-żydowskie czy problematyka polsko-niemiecka w ogóle nie
mogły zaistnieć na lekcjach języka polskiego czy historii, ile o to, że musiała
zawsze pojawiać się w określonym kontekście ideologicznym. Nieodmiennie
stanowiła pochodną wizji przeszłości realizowanej przez komunistów.

Stare i nowe wyzwania
Nauczanie o ludobójstwie, Holokauście, wojnie w szkole dzisiejszej jest
w pewnym sensie trudniejsze niż w czasach komunizmu. Pedagogom mówiącym w PRL o doświadczeniu wojennym wystarczyła lektura wytycznych
ministerialnych (partyjnych), a więc dbałość o to, by nie przekraczać granicy wyznaczonej przez cenzurę ideologiczną. Realia II wojny światowej oraz
okupacji nabierały wtedy ściśle określonych kształtów, miały wyraziste kontury, jasny zestaw dopuszczalnych pytań i możliwych odpowiedzi. Fakty oraz
emocje były kontrolowane i koncesjonowane. Były też dobrze znane, niejako oswojone przez uczniów i pedagogów. Trudno orzec, do jakiego stopnia wiedza zmodyfikowana ideologicznie przyjmowana była jako prawdziwa
(niepodlegająca dyskusji), a na ile napotykała na opór ze strony pamięci pozainstytucjonalnej. Depozytariuszką tej ostatniej była głównie pamięć indywidualna, a jej nośnikiem pokolenie rodziców i dziadków. Jak jednak
przekonuje Krzysztof Kosiński, krótko po wyzwoleniu spod hitleryzmu również pierwsze roczniki młodzieży (1925–1930) były jawnie antykomunistyczne,
dzieliły z dorosłymi „klęskę wojny, czasami udział w konspiracji”. Pamiętały
też epokę międzywojenną. Osoby urodzone w latach 30. (szczególnie w drugiej połowie tej dekady) nie pamiętały już czasów II Rzeczpospolitej. Dodatkowo wojna „nie była [dla nich] aż tak złowieszczą przestrogą, jak dla

4

Sylwia Karolak, Doświadczenie Zagłady w literaturze polskiej 1947–1991. Kanon, który nie powstał,
Poznań 2014.
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starszych pokoleń”5. Również i z tych powodów stały się one bardzo dobrym
materiałem dla komunistycznej indoktrynacji.
Po obaleniu komunizmu przed szkołą otworzyła się nowa przestrzeń, która
– oprócz szansy myślenia poza siecią ideologicznych nakazów i zakazów – wyznaczyła problemy (nie)znane peerelowskiej edukacji. Należy w tym miejscu
wymienić co najmniej cztery.
Po pierwsze, powstaje pytanie, jak wydobyć z dzieł powojennej prozy polskiej fundamentalny dla nich komponent – opowieść o eksterminacji Żydów? Chodzi o przeczytanie na nowo rodzimej prozy, poezji, by w tekstach
funkcjonujących w świadomości powszechnej – a wcześniej w peerelowskim nauczaniu, jako zapis cierpienia narodu polskiego – dostrzec zapis Zagłady. Realizacja tego zadania wymaga od nauczyciela odpowiedniej wiedzy
oraz kompetencji lekturowych. Utwory dwóch wybitnych autorów, znajdujące
się w ministerialnym wykazie lektur obowiązkowych: Tadeusza Borowskiego (Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli) oraz Hanny Krall (Zdążyć przed
Panem Bogiem), to teksty traktujące o Szoa. Analogicznie jak Przy torze kolejowym (jedna z nowel z tomu Medaliony) Zofii Nałkowskiej oraz Rozmowy
z katem Kazimierza Moczarskiego6. O ile jednak reportaż Zdążyć przed Panem Bogiem nie nastręcza problemów, o tyle opowiadania Borowskiego, Medaliony Nałkowskiej oraz Rozmowy z katem Moczarskiego zazwyczaj czytane
są przede wszystkim jako świadectwa martyrologii Polaków. W interpretacji
tej zostaje bardzo mało miejsca na gehennę Żydów.
Rodzi się pytanie, dlaczego wcześniej – w PRL – Rozmów z katem Moczarskiego nie postrzegano jako opowieści o Holokauście? Odpowiedź „z przeszłości” jest prosta: z perspektywy komunistów Zagłada była elementem
internacjonalistycznej walki z imperialistycznym kapitalizmem7. Również
społeczeństwo przytłoczone z jednej strony własnym cierpieniem, a z drugiej
nienazwanym poczuciem winy za bierność wobec losu mordowanych Żydów,
reagowało podobnie na Szoa. Dziedzictwo takiego sposobu myślenia można jeszcze obserwować i dziś. Przejawia się ono w trwającej wciąż rywalizacji
na cierpienie. Nie ulega wszakże wątpliwości, że obecnie zarówno skala żydowskiego cierpienia, jak i jego wyjątkowość docierają do społeczeństwa polskiego w większym stopniu.

5

Zob. K. Kosiński, O nową mentalność, dz. cyt., s. 142–143.

6

Zob. Zagłada w „Medalionach” Zofii Nałkowskiej. Teksty i konteksty, pod red. T. Żukowskiego,
Warszawa 2016; Bartłomiej Krupa, O nieobecności Zagłady, czyli czytanie „Rozmów z katem” Kazimierza Moczarskiego, „Zagłada Żydów” 2011, nr 7.

7

Zob. m.in.: Zofia Wóycicka, Przerwana żałoba. Polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów
koncentracyjnych i zagłady 1944–1950, Warszawa 2009.
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Po roku 1989 wypada jednak sformułować innego rodzaju wątpliwość:
na ile dzisiejszy nauczyciel jest przygotowany do tego, by z Rozmów z katem
wydobyć opowieść o Zagładzie? Na ile potrafi ją dojrzeć w opowiadaniach Borowskiego czy w Medalionach Nałkowskiej8? Wciąż przecież wielu pedagogów
interpretuje przywołane utwory w takim duchu, w jakim je interpretowano
w latach 1945–1989. U przyczyn tego zjawiska stoją w równym stopniu brak
odpowiedniej wiedzy oraz intelektualne wygodnictwo – bezwiedne przyjmowanie dobrze zadomowionych już schematów myślowych, wedle których proza obozowa Borowskiego i Medaliony Nałkowskiej stanowią tylko i wyłącznie
opis cierpienia Polaków.
Po drugie, rodzi się poważna wątpliwość – dobrze znana refleksji akademickiej. Można ją sprowadzić do problemu, jak uczyć o Zagładzie, by nie
utracić wyjątkowego miejsca Żydów w hitlerowskiej polityce eksterminacyjnej, ale też, jak przedstawić ją na tle cierpienia innych narodów, by nie
umniejszać ich martyrologii. Dochodzimy tu do sedna sporu Henryka Grynberga z arcydziełem Nałkowskiej. Jak przekonuje autor Dziedzictwa, słynna formuła „Ludzie ludziom zagotowali ten los” zaciemnia żydowskość ofiar
i rozmywa ją w abstrakcyjnym pojęciu ludzkości9. Ten trudny dylemat dobrze też ilustruje monografia Timothy’ego Snydera pt. Skrwawione ziemie10.
Jak się jednak wydaje, amerykański historyk, ukazując ludobójstwo na terenach Białorusi, Ukrainy, Litwy, Rosji i Polski, nie tyle umniejsza wyjątkowość Holokaustu, ile umieszcza go w szerszym kontekście. Bez bestialskiego
charakteru wojny na Wschodzie – nieporównywalnego z tym, co się działo
na Zachodzie – Zagłada byłaby niemożliwa w takim wymiarze, w jakim się
dokonała. To złożone zagadnienie, w którym zbiega się martyrologia Żydów
i innych narodów, w praktyce szkolnej da się rozwiązać tylko na jeden sposób: nie można pomijać pamięci o cierpieniach Polaków, ale pamięć ta nie
może ujmować niczego ze szczególności żydowskiego losu. Był on szczególny
i wykracza poza granice debaty o tym, kto bardziej ucierpiał w czasie wojny.
Pytanie o Zagładę implikuje też powikłaną kwestię wzajemnej zależności między Holokaustem i ludobójstwem. Jakie są relacje między tymi kategoriami? Z pozoru odpowiedź wydaje się prosta: Szoa jest jedną z postaci

8

Opowiadania Borowskiego w kontekście Zagłady interpretowałem w szkicu Proza Tadeusza
Borowskiego wobec Holocaustu, „Ruch Literacki” 2004, z. 3. Najbardziej wszechstronną i najpełniejszą wykładnię prozy Borowskiego jako komponentu literatury Holokaustu stanowi monografia Pawła Wolskiego Wstręt i Zagłada. Nowoczesność Tadeusza Borowskiego, Kraków-Budapeszt-Syrakuzy 2018.

9

Henryk Grynberg, Ludzie Żydom zgotowali ten los [w:] Prawda nieartystyczna, Warszawa 1994.

10 Timothy Snyder, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, przeł. B. Pietrzyk, War-

szawa 2004.
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ludobójstwa. To nie nastręcza kłopotów. Ale czy Holokaust jest takim samym przypadkiem genocydu jak masowy mord Ormian albo Tutsi? Zwolennicy wyjątkowości Zagłady będą trwać przy odmiennym charakterze
żydowskiego doświadczenia. Wyjątkowość Zagłady unieważnia jednak jakąkolwiek perspektywę porównawczą, poniekąd „wyjmując” to zdarzenie z historii i przenosząc na grunt metafizyczny. Część badaczy proponuje zastąpić
kategorię wyjątkowości pojęciem „wydarzenia przekształcającego”, w ten sposób starając się uchronić część z aury wyjątkowości/niepowtarzalności Szoa11 .
Mimo obaw, zgłaszanych przez niektórych znawców zagadnienia, twierdzących, że podważanie wyjątkowości Holokaustu oznacza jego relatywizację,
coraz częściej pojawiają się opinie, by spojrzeć na Endlösung jako na kolejny przypadek okrutnej, masowej zbrodni w dziejach ludzkości12. Taka perspektywa daje nauczycielowi szansę mówienia o „okolicach Zagłady” – rzezi
Romów, osób psychicznie chorych (ich eksterminację postrzega się jako prolog Szoa) 13.
Po trzecie, pojawia się inne dobrze znane pytanie: jak mówić o doświadczeniu wojennym? Empatia z pewnością jest jedną z tych metod, do której
powinniśmy się odwołać na zajęciach traktujących o wszelkich sytuacjach
granicznych. Trzeba jednak pamiętać o jej obosiecznej naturze. Lekcja tak
nie może się przerodzić w zestaw pustych frazesów – powtarzanie nic nieznaczących wytartych formuł.
Empatii i współczucia nie wolno też mylić z ckliwością. Nauczyciel nie
może zapominać, że emfaza i patos wykazują tendencję do przeradzania się
w swoje zaprzeczenie, karykaturę. Wszelkie podniosłe wydarzenia – nie tylko
historyczne – celebrowane ponad miarę, łatwo popadają w kicz. Pedagog zatem musi się odnaleźć między trywialnością wynikającą z nazbyt frywolnego
podejścia do tematyki wojennej i zagładowej (do czego namawia popkultura)
a tą samą trywialnością biorącą się z eksponowania patetycznego tonu. Obydwie te strategie okazują się dydaktycznie chybione.
Po czwarte, jak mówić o faszyzmie i sprawcy? To również jest dylemat,
przed którym stawała peerelowska szkoła. Jednak – podobnie jak w przypadku wątpliwości sformułowanej w punkcie drugim – i dziś mamy do czynienia
z odmiennym kontekstem poznawczym. Nie jest to już kontekst polityczny,
lecz cywilizacyjny.

11 Zob. Alan Milchman, Alan Rosenberg, Eksperymenty w myśleniu o Holocauście. Auschwitz, nowo-

czesność i filozofia, przeł. L. Krowicki, J. Szacki, Warszawa 2003.

12 Zob. Arkadiusz Morawiec, Literatura polska wobec ludobójstwa. Rekonesans, Łódź 2018.
13 Zob. Sławomir Kapralski, Naród z popiołów. Pamięć Zagłady a tożsamość Romów, Warszawa 2012.
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Pytanie o sprawcę
W latach 90. XX wieku krąg sprawców poszerzył się o dwie kategorie. Hitlerowskiego kata uzupełnił kat sowiecki. O ile jednak enkawudysta mordujący polskich oficerów w Katyniu czy strażnik w komunistycznych łagrach
był wcześniej jedną z „białych plam”, o których sztuka wreszcie mogła mówić wprost, o tyle polski sprawca – delator, a nawet morderca Żydów – stał się
przedmiotem ogólnonarodowej, niezwykle gorącej debaty14 .
Przywołane trzy grupy sprawców wytwarzają odmienną temperaturę emocjonalnego sporu. Bez wątpienia najmniej problematyczna jest tu postać komunistycznego kata. Jest on ostatnio często przywoływany – głównie za sprawą mody
na tzw. żołnierzy wyklętych15. Osąd moralny jego czynów nie rodzi wątpliwości.
Być może ów radykalizm w ferowaniu wyroków – czarno-biały osąd sowieckiego sołdata – jest po części reakcją psychologiczną na dziesięciolecia forsowania
kłamliwego obrazu w epoce komunizmu, gdy przedstawiano jedynie pozytywny wzorzec radzieckiego żołnierza (tak jak i całego narodu).
Najwięcej emocji budzi kwestia zaangażowania Polaków w mordowanie Żydów. Problem ten podnieśli ostatnio na nowo autorzy dwutomowej publikacji
Dalej jest noc16. To – z punktu widzenia edukacyjnego – chyba najtrudniejszy
i zarazem najbardziej odpowiedzialny problem.
Po roku 1989 – inaczej niż w PRL – narracja wojenna nie tworzy już konsolidującej opowieści, nie jednoczy i nie cementuje w takim stopniu pamięci
narodowej. Obok opowieści martyrologicznej – obrazów bestialstwa, jakiego dopuścili się hitlerowcy na obywatelach II Rzeczpospolitej – pojawiają się
pytania o zaangażowanie niektórych Polaków w eksterminację Żydów. Przynajmniej od połowy lat 90. XX wieku silna jest tendencja do rozliczeń i nowego odczytywania faktów z nieodległej przeszłości. Okupacja jest więc często
przyczynkiem do debaty o problemach narodowej tożsamości, o naszych mitach i autostereotypach. Szkoła musi uczestniczyć w tym procesie trudnego
dochodzenia do złożonej prawdy o historii. Jej sytuacja nie jest jednak (i nie
może być) prosta. Klarownie oddaje to Agnieszka Kania w Lekcji (nie)obecności:

14 Zob. m.in. Paweł Dobrosielski, Spory o Grossa. Polskie problemy z pamięcią o Żydach, Warsza-

wa 2017.

15 O obrazie żołnierzy drugiej niepodległości w prozie czasów PRL pisze Mariusz Solecki w książ-

ce Literackie portrety żołnierzy wyklętych. Eseje o literaturze polskiej lat 1948–2010 (Łomianki
2013). Zob. też Żołnierze wyklęci”: między historia a popkulturą. Z R. Wnukiem i T. Łabuszewskim rozmawia A. Friszke i Z. Nosowski, „Więź” 2016, nr 3.

16 Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, t. 1–2, pod red. B. Engelking,

J. Grabowskiego, Warszawa 2018.
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Balansując między obawą, że obciąża się młodych ludzi niechcianym bagażem
trudnej pamięci, a potrzebą uwiadomienia im genezy współczesnych wydarzeń,
mając na uwadze rolę przeszłości w budowaniu tożsamości i – równocześnie –
pozwalając podopiecznym dokonywać wolnych wyborów, nauczyciel potrzebuje
nieustannie wyciągać wnioski i reagować na aktualny przebieg życia społeczno-politycznego. Tylko wtedy można mieć nadzieję na względnie trwałe efekty
kształcenia i wychowania, którego podmiot – samodzielnie i etycznie myślący młody człowiek – będzie odporny na indoktrynację i zaszczepiony przeciwko złu 17.

Peerelowska polityka historyczna, której sekundowała oparta na paradygmatycznej, wywodzącej się z romantyzmu koncepcji ofiary pamięć zbiorowa, okupacyjne zło czyniła wektorem konkretnej nacji. Oprawca nie był
człowiekiem, był Niemcem, a więc szczególną istotą sytuującą się poza obszarem tego, co ludzkie i – przede wszystkim – tego, co polskie. Wbrew świadectwu literatury (opowiadaniom Borowskiego i nowelom Nałkowskiej) kat nie
był kimś do nas podobnym, lecz stanowił aberrację gatunku. Zatem odpowiedzi na pytanie o źródła zła również należało szukać poza naturą i kondycją psychofizyczną człowieka i – co oczywiste – Polaka.
Komuniści wywodzili genezę faszyzmu ze struktury klasowej, z zachodniego bezdusznego kapitalizmu i imperializmu oraz klasowej organizacji stosunków społecznych. Nie były to jedyne próby wyjaśnienia masowych
mordów. Tradycja chrześcijańska oraz jej eksplikacje odwoływały się do kategorii grzechu. Celem tych zabiegów była teodycea – obrona dobroci Boga.
Laickie i chrześcijańskie eksplikacje starały się zachować wiarę w dobroć
ofiary, a sprawstwo zamknąć w czarnym mundurze esesmana18. Działo się
tak, mimo iż proza polska od początku opatrywała znakiem zapytania łatwe
pocieszenie, wznoszone na etnicznych (germanie) lub klasowych (imperializm) teoriach zła.
W edukacji szkolnej pytanie o kata – konstytutywne dla literatury Holokaustu – nie powinno być sprowadzane jedynie do obszaru Zagłady. Mimo
iż brzmi to niepokojąco, etiologia zła należy do tych kwestii, przez które
można nawiązać kontakt z uczeniem. Zło, a zwłaszcza szczególny rodzaj

17 Agnieszka Kania, Lekcja (nie)obecności. Dziedzictwo polsko-żydowskie w edukacji polonistycznej,

Kraków 2017, s. 150.

18 Z tym uproszczeniami rozprawiał się Andrzej Werner, analizując w Zwyczajnej apokalipsie pro-

zę Borowskiego i ukazując, jak w proces wytwarzania zła w lagrze została wciągnięta również
ofiara. A. Werner, Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów, Warszawa 1981.
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bestialstwa, tzw. przemoc zbędna – zgodnie z wykładnią Primo Leviego19
– jest czymś niepojętym i choćby z tego względu domaga się rozmowy, również na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. Wszak dotyka kwestii
zasadniczej – zagadki natury ludzkiej.
Drugim punktem do rozmowy winna być zobrazowana w Proszę państwa do gazu i Ludziach, którzy szli, a przeanalizowana i skonceptualizowana w ramach eseistycznego wywodu Leviego, „szara strefa” – płaszczyzna,
na której spotykały się drogi kata i ofiary; obszar, w którym dochodziło
do przejęcia przez prześladowanego roli prześladowcy. Obserwując ofiarę, która powoli podlegała procesowi zlagrowania, by w pewnym momencie znaleźć się niebezpiecznie blisko kata i jego metod działania, Levi nie
zapomina jednak o sprawie zasadniczej – odpowiedzialność za to spada
przede wszystkim na zbrodniczy system totalitarny i jego demoralizującą strukturę. Nauczycielowi-poloniście również nie można o tym zapominać. Koncepcja „szarej strefy” nie oznacza bynajmniej przyzwolenia
na relatywizm etyczny. Z faktu, że rzeczywistość lagrowa wyglądała bardziej skomplikowanie niż się powszechnie sądzi, nie wynika wcale labilny status prawd moralnych. „Szara strefa” dowodzi jedynie tego, że reguły
i zasady moralne trzeba wciąż potwierdzać w działaniu i że ich kondycja jest krucha. Tak jak krucha bywa osłona wytworzona przez kulturę
w długim procesie ewolucji i socjalizacji.
Na koniec uwaga innej natury – lektura dzieł prozatorskich i poetyckich podejmujących pytanie o etiologię zła na lekcji języka polskiego
nie może być dziś zawężana jedynie do egzemplifikacji literackich. Teksty Nałkowskiej, Borowskiego, tak jak i teksty wspomnieniowe, nie zastąpią przekazu pochodzącego z szeroko pojętej popkultury (od muzyki
popularnej i filmu począwszy, a skończywszy na internecie). Internetowe portrety hitlerowca to ogromny temat – do tej pory jedynie cząstkowo i wybiórczo przeanalizowany 20 . Podobnie jak obraz nazistowskiego
oprawcy w kulturze popularnej, w takich jej rejonach jak choćby muzyka rockowa (zarówno w sferze wizualnej, jak i tekstowej), komiks, graffiti,
film 21 , gry wideo22 .

19 Primo Levi, Pogrążeni i ocaleni, przeł. S. Kasprzysiak, Kraków 2007.
20 Zob. m.in. Marek Kaźmierczak, Auschwitz w Internecie. Przedstawienia Holokaustu w kulturze po-

pularnej, Poznań 2012.

21 Estetyczne aspekty nazizmu w kinematografii omawia książka Jana Borowicza Nagość i mundur.

Ciało w filmie Trzeciej Rzeszy (Warszawa 2015).

22 Bogactwo wyobrażeń kata w kulturze popularnej powoduje, że trudno o naukową syntezę,

która omówiłaby wszystkie jednostkowe przypadki.
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Nadczłowiek z przyszłości
Jak powiada Dariusz Czaja w Lekcjach ciemności, żyjemy w epoce końca czasu23.
Być może najłatwiej rozpoznawalnym i jednocześnie najbardziej zatrważającym sygnałem nadciągającego zmierzchu jest uchodzenie metafizycznego
sensu ze świata. Drenaż sfery sacrum jest chyba największym niebezpieczeństwem dla kultury. Zło nabiera nowego wymiaru. Jawi się jako jeden z aspektów techniki, jeden z potencjalnych i nieredukowalnych komponentów świata
trapionego przez centralną kwestię: jak zabić najskuteczniej i z najmniejszym zaangażowaniem emocjonalnym? Zbrodnia przestaje być tabu. Nie ma
już odniesienia pozaludzkiego, a zło widziane jedynie w horyzoncie człowieka, bez ponadludzkiego umocowania, zdaje się nie do zniesienia. Przekonuje
o tym choćby malarstwo Francisa Bacona.
Horyzont czysto ludzki, a raczej postludzki, otwiera się przed nami wraz
z „nadchodzącą osobliwością”24 . Jako że wciąż dokładnie nie wiemy, czy jest
nadciągająca osobliwość, pozostają nam spekulacje. Już teraz jednak mamy
podstawy, by o pewnych obawach mówić z dużą dozą prawdopodobieństwa.
Kategorie posthumanizmu i postczłowieka dobrze już zadomowiły się
w polskiej humanistyce. Przestały być tylko kolejną modną nowinką z Zachodu. Nie są już jedynie intelektualną zabawą ani ćwiczeniem wyobraźni przez
futurologów. Nie podlega dyskusji, że tematy, które porusza posthumanizm,
dołączają do grona nowych wyzwań, przed jakimi staje cywilizacja Zachodu. Zagrożeń, na które wskazują mniej optymistycznie zorientowani badacze,
jest zresztą wiele. Odnotujmy tylko jedno – bezpośrednio związane z kwestią ludobójstwa. Są to zagadnienia, z którymi mierzy się tzw. nowa eugenika.
Znamienne, że termin ten zastępuje się innymi pojęciami, mniej obciążonymi przez dziedzictwo hitleryzmu. Sięga się więc po inne pojęcia – kryptoeugenika, reprogenetyka i, szczególnie popularne, inżynieria genetyczna25.
W polu zainteresowań nowej eugeniki nie jest już – jak w pierwszej połowie
XX wieku – eliminowanie osobników o niepożądanych cechach biologicznych i hodowla „rasy panów”, lecz „ulepszanie” człowieka w imię jego dobra.
Celem staje się „»uwolnienie ludzkości z więzów dewiacji DNA«, zdefiniowanie »genetycznej normalności« i doprowadzenie do »konwersji« ludzkości

23 Dariusz Czaja, Lekcje ciemności, Wołowiec 2009.
24 Raymond Kurzweil, Nadchodzi osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice biologii, przeł.

E. Chodkowska, A. Nowosielska, Warszawa 2013.

25 Michał Klichowski, Wojna przeciw przypadkowości [w:] Narodziny cyborgizacji. Nowa eugenika,

transhumanizm i zmierzch edukacji, Poznań 2014, s. 58–61.
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na »najwyższy poziom genetyczny«”26. Zadaniem reprogenetyki jest „ukierunkowanie na poprawę ludzkości poprzez dobieranie – na poziomie genetycznym – ludziom pewnych pozytywnych cech”27.
Część naukowców jest ostrożna wobec koncepcji poprawiania człowieka,
z większym sceptycyzmem podchodząc do rezultatów tego typu zabiegów:
„Technika poprawek genetycznych będzie prawdopodobnie droga i związana z ryzykiem, nawet jednak gdyby była względnie tania i bezpieczna, ludzie
ubodzy i niewykształceni nadal nie mogliby z niej skorzystać”28.
Michał Klichowski, referując poglądy Timothy Mahera, stwierdza:
[…] inżynieria genetyczna jest jedną z form współczesnej władzy. Władzy nad
ludzkim gatunkiem, nad kierunkami jego rozwoju. Inżynierowie genetyczni ustalają bowiem pewien standard człowieka, określają, którzy ludzie mogą żyć, a którzy
poddani muszą być eliminacji oraz – co najważniejsze – projektują pojawiających
się w społeczeństwach ludzi (ich cechy, możliwości, charaktery itp.)29.

Idee posthumanizmu muszą – zdaniem tych badaczy – prowadzić do powstania dwóch grup (ras?) ludzi. Pierwszą będą reprezentować osobniki
„wzbogacone” na mocy zabiegów biotechnologicznych i technicznych (cyborgi) 30. Pojawi się więc nowy gatunek31 . Może się wykształcić też nowa „rasa panów”. Ulepszone egzemplarze ludzkie będą fizycznie i intelektualnie o wiele
sprawniejsze niż pozostała część ludzkości. Dojdzie do niewyobrażalnego
pogłębienia różnić społecznych, których podstawą będzie technologiczna
modyfikacja.

26 Tamże, s. 63.
27 Tamże, s. 70.
28 Francis Fukuyama, Godność ludzka [w:] Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicz-

nej, przeł. B. Pietrzyk, Kraków 2006, s. 209.

29 M. Klichowski, Wojna przeciw przypadkowości, dz. cyt., s. 77.
30 Zob. M. Klichowski, Miałem sen, iż pewnego dnia ten człowiek, stanie się nadczłowiekiem [w:] Na-

rodziny cyborgizacji.

31 Ursula K. Heise pisze: „Nie ograniczone już do wyobrażeń utopijnych czy dystopijnych prze-

kształcania się ludzi w inne gatunki – konceptualnie jak również technologicznie – stało się
tematem literatury i szerzej kultury na początku trzeciego milenium”. U. K. Heise, Zwrot postludzki. Nowa narracja o gatunkach we współczesnej literaturze amerykańskiej, przeł. K. Bojarska
[w:] Teoria, literatura, życie. Praktykowanie teorii w humanistyce współczesnej, pod red. A. Legeżyńskiej, R. Nycza, Warszawa 2012, s. 224.
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Stare zadanie w nowej sytuacji – popkultura
W rodzimych badaniach nad Zagładą popkultura stanowi dziś jedno z największych wyzwań. W każdym razie jest to teren wciąż zaskakująco słabo
rozpoznany. Pionierską pracą o obecności Holokaustu w nowych mediach
jest – niewolna od błędów – monografia Marka Kaźmierczaka Auschwitz w Internecie32. Aktualnie najpoważniejszą publikacją poświęconą Szoa i popkulturze jest książka Marty Tomczok Czyja dzisiaj jest Zagłada?33.
Polonista – ale i historyk – na lekcji w szkole musi zatem pamiętać o nowej
konfiguracji, w jakiej funkcjonują tematy zagładowe. Dobrze oddaje ją Justyna Kowalska-Leder:
Przepływ śladów Zagłady w polskim imaginarium biegnie nie tylko w kierunku tematów i zjawisk, które nie mają związku z Holokaustem jako wydarzeniem
historycznym. Interesująca jest również ich cyrkulacja między różnymi formami
i obiegami kultury, obejmującymi teksty literackie i naukowe, wypowiedzi publicystyczne, filmy i seriale, spektakle teatralne, nagrania oraz zdjęcia upubliczniane
przez internautów, wpisy na portalach internetowych czy uliczne graffiti. Te zróżnicowane formy i media kultury interferują z różnorodnymi wspólnotami pamięci –
rodzinnymi, rówieśniczymi, etnicznymi, religijnymi, klasowymi34 .

Udział innych mediów i obiegów kultury niż literatura wysoka oraz szkoły w kreowaniu wyobrażeń na temat Holokaustu z każdą dekadą, a nawet
rokiem, staje się coraz bardziej znaczący. Nie jest wykluczone, że już zdominował on przekaz instytucjonalny (a jeśli jeszcze nie, to z pewnością stanowi
alternatywne wobec szkoły źródło informacji o Zagładzie). Książki (literatura
piękna, opracowania historyczne) czy opowieści rodzinne nie są dziś ani jedynym, ani nawet dominującym źródłem wiedzy o relacjach polsko-żydowskich i II wojnie światowej. Tą sferą jest internet (fora, strony internetowe,
korespondencja mailowa, komunikatory).
Popkultura unieważnia granice narodowe. Sformułowanie „polska kultura popularna” jest jedynie częściowo słuszne. Globalna sieć umożliwia niczym nieskrępowany przepływ idei. Funkcjonują one w sferze poza (ponad)

32 Marek Kaźmierczak, Auschwitz w Internecie. Przedstawienia Holokaustu w kulturze popularnej,

Poznań 2012.

33 Maria Tomczok, Czyja dzisiaj jest Zagłada? Retoryka – ideologia – popkultura, Warszawa 2018.
34 Justyna Kowalska-Leder, Wstęp do: Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej, pod red.

J. Kowalskiej-Leder, P. Dobrosielskiego, I. Kurza, M. Szpakowskiej, Warszawa 2017, s. 14.
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granicami państw. Wizualizacje faszyzmu stanowią kod porozumienia
– jak wszelkie wizualizacje – przekraczającego bariery słowa, a za sprawą medium (sieci) także państw narodowych. Nauczyciel musi zdawać sobie sprawę, że żyjemy w galaktyce tekstów, w której polska poezja i proza jest już tylko
fragmentem.
Współcześni nauczyciele, zwłaszcza nauczyciele średniego i starszego pokolenia, muszą pamiętać, że mamy do czynienia z generacją nazywaną „pokoleniem Sieci”, z powszechnym dostępem do internetu, wychowaną w świecie
reklamy. Popkultura stanowi dla niej naturalne środowisko egzystencji, fundamentalną sferę codziennego doświadczenia. Środowisko internetu powoduje, że nauczyciel traci jedną z dróg porozumienia z młodym człowieka
(zresztą dotyczy to tak samo ucznia szkoły średniej, jak i współczesnego studenta). Umiejętność nawiązania kontaktu z młodzieżą zawsze stanowiła niezwykle ważną kwestię w nauczaniu każdego przedmiotu i każdej tematyki.
Poznawcza elastyczność i otwartość pedagoga jest tym bardziej istotna, gdy
chodzi o przekazywanie delikatnych i trudnych treści nauczania. Pytanie dotyczy zatem nie tego, „czy”, tylko „jak” nauczyć się żyć ze świadomością naporu tego, co „niskie”, „łatwe” (gdyby pozostać przy tradycyjnym podziale). Już
Leo Spitzer – jeden z pierwszych analityków popkultury z połowy XX wieku
– przekonywał, że musimy starać się wykorzystać to, co oferują współczesne
środki masowego przekazu do poszerzania (rzec by można popularyzowania)
tego, co „wysokie”35.
Gwałtowne przemiany kulturowe, będące efektem dynamicznego rozwoju nowych technologii, generują nowe sytuacje w edukacji. Powodują zmiany wizerunku nauczyciela. Jego autorytet w coraz mniejszym stopniu wynika
dziś ze sprawowanego urzędu. Powinien być wznoszony równolegle na innych podstawach. Polonista nie może zapominać, że i on jest częścią świata
kapitalistycznej konkurencji. Należy zatem znaleźć takie środki postępowania, które pozwolą mu dotrzeć do ucznia, być „konkurencyjnym” w stosunku
do autorytetów kreowanych przez prasę i telewizję. A nie jest to łatwe w rzeczywistości, w której jego podopieczny jest permanentnie bombardowany
atrakcyjnymi stylami życia i nowymi idolami serwowanymi przez cywilizację medialną.
W nowej sytuacji kulturowej od nauczania o wojnie i Holokauście należy
oczekiwać umiejętnego zespolenia wiedzy i faktów historycznych ze specyfiką momentu cywilizacyjnego, w jakim się aktualnie znajdujemy. Procesy,
które wyznaczają jego główny bieg, będą się nasilać i krzepnąć, a nie słabnąć.
Chodzi o dwa współbieżne zjawiska.

35 Zob. L. Spitzer, Amerykańska reklama jako sztuka popularna [w:] Język i społeczeństwo, pod red.

M. Głowińskiego, Warszawa 1980.
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Po pierwsze, zmienia się stosunek naszej cywilizacji do przeszłości. Teraźniejszość została zawieszona w bezczasie. Współczesne nauczanie o Zagładzie
i (szerzej) o dwudziestowiecznym ludobójstwie trzeba ściśle połączyć z wiedzą historyczną. Konieczność tę uzasadnia przede wszystkim specyfika cywilizacji medialnej nastawionej na prezentyzm. W tej perspektywie przeszłość
funkcjonuje poza czynnikami formującymi oblicze dzisiejszej rzeczywistości. To rozdzielne sfer, które się nie spotykają, a nawet jeśli się stykają ze sobą,
to określenie charakteru związków pomiędzy nimi sprawia uczniowi olbrzymie trudności. Ten sam uczeń ma często jeszcze większe kłopoty z nazwaniem i datowaniem podstawowych faktów historycznych (dotyczy to nie tylko
wydarzeń związanych z II wojną światową). Młody człowiek znajdzie w sieci
ogromną ilość informacji niepełnych, wyjętych z kontekstu lub wręcz kłamliwych (czasami rasistowskich). Stopień uczniowskiej indolencji może nas
niejednokrotnie zadziwić. W tym porządku lekcje dotyczące Szoa muszą być
również momentem kształtowania postawy etycznej, której podstawą będzie
rzetelna informacja o faktach. Bez niej nie można odpowiedzialnie podjąć
się rozmowy o literaturze Zagłady. Dzisiejszy polonista musi być przygotowany do merytorycznego odparcia demagogicznych niekiedy argumentów
przedstawianych przez uczniów. Prostowanie tych informacji, odsyłanie do
wiarygodnych źródeł (których nie brakuje także w sieci), to jedno z zadań pedagoga w XXI wieku.
Po drugie, faszyzm i Holokaust – co najmniej w ostatnich trzech dekadach –
stały się zjawiskiem estetycznym. Odebrano im realność, umieszczając w sferze fikcji filmowej, telewizyjnej i wirtualnej36.
Ten rodzaj społecznego i historycznego wymiaru, który jeszcze pozostaje do zapomnienia pod postacią poczucia winy, wstydliwego zatajenia tego, co niewypowiedziane […] – nawet on już nie istnieje, ponieważ dziś „wszyscy o tym wiedzą”, każdy
z nas doznał już owego drżenia, zanosił się szlochem w obliczu Zagłady – to pewny znak, że „to” nigdy się już nie wydarzy37.

Swój udział w tym ma – by odwołać się raz jeszcze do Baudrillarda – społeczeństwo konsumpcyjne. W jego ramach nie przekazuje się już znaczenia i niczego nie wyjaśnia. Filozof odwołuje się w tym miejscu do syntagmy
reklamowej, która nie jest „ani prawdziwa, ani fałszywa, ruguje wszelkie

36 Zob. Jean Baudrillard, Holokaust [w:] Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005,

s. 65–68.

37 Tamże, s. 65.
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znaczenie i dowód”38. Równocześnie tryumfuje wszechobecny infantylizm.
Jak przekonuje Benjamin Barber, „Zanosi się na to, że miejsce szekspirowskich siedmiu aktów ludzkiego żywota zajmie dzieciństwo trwające przez
całe życie” 39.
Fragmentem odrealnienia Zagłady, ale i postępującego infantylizmu,
o którym mówi Benjamin Barber, jest niebezpieczne dla pamięci jako kośćca moralnego „selfie” z obozów śmierci czy miejsc masowej eksterminacji.
Okrucieństwo – zazwyczaj nieuświadomione przez młodych ludzi – rodzi
opór również w ich środowiskach40. Wyobrażam sobie współczesną szkołę jako jedno z miejsc, w których kształtuje się wrażliwość krytyczna wobec
podobnych mód. Jest to tym bardziej palący problem, że w naszym świecie
„ideologie, opinie, cnoty i przywary stanowią w ostatecznym rozrachunku jedynie tworzywo wymiany i konsumpcji”. Czytamy dalej: „W tym kontekście
tolerancja nie już ani jakimś rysem psychologicznym, ani cnotą, jest jednym
z wymogów samego systemu” 41 . Nieautentyczne, przyjmowane na warunkach
mody (politycznej poprawności?) tolerancja i szacunek mogą łatwo przyjąć
formę przemocy, stając się własnym zaprzeczeniem. „Bohaterowie konsumpcji są zmęczeni”, powiada Baudrillard. Tymczasem „[z]męczenie, depresja
i nerwica zawsze mogą przerodzić się w jawną przemoc i odwrotnie” 42.
Jak unaocznić Holokaust, wyrwać go z sieci konsumpcji? Jednym ze sposobów „unaocznienia” Holokaustu jest sięganie po takie teksty, które pozwolą
osobom urodzonym długo po klęsce hitleryzmu – w świecie Web 2.0, w nowej rzeczywistości społecznej i kulturowej – przenieść się z wirtualnej do
konkretnych ludzkich historii i cierpień. Chodzi o odwoływanie się na lekcji do konkretnych ludzkich losów. Wojnę, która jest dla młodego słuchacza
czymś coraz bardziej znanym z gier komputerowych albo filmu i mody (niezwykła popularność tzw. odzieży patriotycznej) 43 trzeba urealnić i przydać jej
też odrażający wymiar (dominujący zazwyczaj nad bohaterstwem).

38 Tenże, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, przeł. S. Królak, warszawa 2006,

s. 169.

39 Benjamin Barber, Kapitalizm triumfujący i etos infantylizmu [w:] Skonsumowani. Jak rynek psuje

dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2007, s. 9.

40 Anna Sosnowska, YOLOCAUST. Selfie… w obozie zagłady, „Aletheia”, nr 19.01.2017, https://pl.ale-

teia.org/2017/01/19/yolocaust-selfie-w-obozie-zaglady/ [dostęp: 29.06.2018].

41 Jean Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne, dz. cyt., s. 240.
42 Tamże, s. 254 i 255.
43 O fenomenie koszulek patriotycznych zob. m.in. T. Tomasik, Duma i uprzedzenie – czyli feno-

men odzieży patriotycznej [w:] Popkulturowe formy pamięci, pod red. S. Buryły, L. Gąsowskiej,
D. Ossowskiej, Warszawa 2018.

286

287

Holokaust/Genocyd jako zadanie dla polonisty.Stare i nowe wyzwania

Geno- i ekocyd
Formuła Ulricha Becka „społeczeństwo ryzyka”, opisująca kryzysy nawiedzające zachodnią cywilizację w minionym stuleciu, może służyć również analizie katastrof i konfliktów dotykających wiek XXI wiek44 . Znajdziemy tu
dwie grupy kryzysów – do „starych” (demograficzne, gospodarcze, polityczne) dołączają nowe, związane z rozwojem współczesnego świata (np. kryzys
imigracyjny, problemy wynikające z przewartościowań kulturowych w świecie przyśpieszenia technologicznego). „Świat, w którym dzisiaj żyjemy, jest
niebezpieczny i pełen napięć”45, stwierdza Anthony Giddens. Jednak źródła
lęku tkwią też i w rzeczywistości pozaludzkiej. Brytyjski socjolog wskazuje
na problemy ekologii. Pośród zatem znanych ludzkości od kilkudziesięciu lat
niebezpieczeństw wymienić trzeba postępujące (z)niszczenie ekosystemu46.
Niepokojące zjawiska zachodzące w przyrodzie zaczyna się już określać mianem „ekocydu”. Przytoczmy dłuższy cytat:
Pojęcie ekocydu zostało wprowadzone do światowej myśli społecznej i historycznej w latach sześćdziesiątych jako reakcja na niszczące dla środowiska skutki
wojen prowadzonych przez armię Stanów Zjednoczonych w Azji Południowo-Wschodniej. Kontekst globalizacji poszerzył słownik „ekocydalny” o inne, pokrewne formuły: „planetocydu” i „terracydu”. Franz Broswimmer w oparciu o ten
termin skonstruował oryginalną, środowiskową historię Ziemi, rozumianą jako
dzieje masowego wyniszczenia gatunków, czyniąc „zagładę” podstawową kategorią teoretycznego opisu. Tak określona rama konceptualna obejmuje historię Ziemi w perspektywie milionów lat: od pierwszej masowej eksterminacji gatunków,
która nastąpiła 250 milionów lat temu w wyniku zmian klimatycznych, spowodowanych dryfem kontynentalnym, aż po destrukcję środowiska w erze globalizacji.
Pojęcie to zatem oddziałuje retrospektywnie (jego autorzy nawet nie ukrywają
silnie konstruktywistycznego charakteru terminu), rzucając cień na historię naturalną z perspektywy współczesnego człowieka, zanurzonego w kulturze posttraumatycznej, wraz z centralną dla niej kategorią całkowitego zniszczenia,

44 Ulrich Beck, Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa,

przeł. B. Baran, Warszawa 2012.

45 Anthony Giddens, Konsekwencja nowoczesności, przeł. E. Klekot, Kraków 2008, s. 7.
46 Giddens ma dość pesymistyczny ogląd sytuacji: „Długotrwałe, nieodwracalne zniszczenia śro-

dowiska prawdopodobnie już się dokonały, a być może towarzyszą im zjawiska, których jeszcze nie jesteśmy świadomi” (tamże, s. 122).
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a także powiązanymi z tą tematyką, dominującymi w ponowoczesnej humanistyce, dyskursami bio- i tanatopolityki. Perspektywa ta strukturyzuje obraz
przeszłości, wybywając z niego zdarzenia destrukcyjne, apokaliptyczne, poddając je swoistemu „gęstemu opisowi”, w którym traktowane są one jako przejaw prawidłowości, często ukrytych, latentnych, ale silnie oddziałujących
na rzeczywistość47.

O ile wszelkie – nawet najdrobniejsze – konflikty zbrojne pozostawiały zawsze ślad w świecie natury, to wyjątkowo niebezpieczną formę przybrały one
w wieku XX. Wiązało się to ze zmianą charakteru dwudziestowiecznych konfliktów zbrojnych, w których wykorzystano broń o nieznanej dotąd sile rażenia – zagrażające w równym stopniu człowiekowi i środowisku naturalnemu.
Jak przekonuje Aleksandra Ubertowska, referując myśl zachodnich badawczy ludobójstwa, istnieje wiele punktów zbieżnych pomiędzy pojęciem
„ekocydu” i „genocydu” ukutym przez Rafaela Lemkina. Należą do nich radykalizm aktu zniszczenia powiązany z równie radykalną, bezwzględną ideologiczną legitymizacją samego aktu destrukcji48.
Choć termin ekocyd jest późniejszy od genocydu, wprowadzonego do dyskursu naukowego już w latach 40., to genocyd etymologicznie wywiedziony został od kategorii biologicznej, darwinowskiej (genos), jest więc niejako
uszczegółowieniem procesu „zagłady gatunków”, który wieszczą współczesne studia środowiskowe” 49. Jedne i drugie zabiegi prowadzą do samozniszczenia. Nie dość tego, wzajemnie się warunkują, gdyż „podbój terytoriów,
utylizacja zasobów natury i masowa przemoc przeradzają się w akty ludobójstwa” 50. Kolonializm to nie tylko masowa rzeź ludności Konga przez Belgów
pod rządami króla Leopolda II Koburga, ale i totalna eksploatacja bogactw
naturalnych tych terenów, nastawiona na maksymalny zysk finansowy.
Ubertowska stawia pytania:
Czyż nie jest tak, że właśnie refleksja nad genocydem powinna stać się fundamentem „kondycji postludzkiej”? Czy doświadczenie to nie powinno zostać konstruktywnie przepracowane, tak, by na rozpoznaniach tej myśli możliwe stało się
zbudowanie nowej bioetycznej podstawy historii?

47 Aleksandra Ubertowska, Krajobraz po katastrofie: natura, historia, reprezentacja [w:] Poetyki eko-

cydu. Historia, natura, konflikt pod red. A. Ubertowskiej, D. Korczyńskiej-Partyki, E. Kuliś, Warszawa 2018 (w druku).

48 Tamże.
49 Tamże.
50 Tamże.
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To wątpliwości adresowane także do instytucji edukacyjnych. Podkreślanie
wagi zagrożenia „ekocydem” musi być – w o wiele większym stopniu niż dotychczas – integralną częścią systemu nauczania na różnych szczeblach. Dodajmy, że problematyka eko- i genocydu spaja w refleksji akademickiej dwie
płaszczyzny: nauk biologicznych oraz humanistycznych i społecznych (co
staje się jednym z fundamentów różnych odmian tzw. nowej humanistyki).
W praktyce szkolnej powinno być podobnie: mamy do czynienia z materiałem edukacyjnym, który może być realizowany zarówno na lekcjach języka
polskiego, jak i biologii. Jego analizie musi towarzyszyć postawa, o której słyszymy w przypadku działań ekokrytyki, której przedstawiciele ufnie „zakładają, że rozumienie mechanizmów zawiadujących naszymi wyobrażeniami
na temat natury przełoży się ostatecznie na wykształcenie mniej destrukcyjnych postaw wobec ludzkiego i nie-ludzkiego świata” 51 .

Jakkolwiek brzmi to przestarzale i anachronicznie, omawiane na lekcjach języka polskiego lektury powinny – pośród wielu innych – spełniać i tę funkcję:
stanowić przestrogę przed wojną i ludobójstwem. Epoka PRL zbanalizowała tę prawdę, szafując powtarzanym niczym mantra hasłem „Nigdy więcej!”
Słyszało się je w przemówieniach komunistycznych dygnitarzy – na akademiach i uroczystościach państwowych – tych o zasięgu lokalnym i krajowym.
„Nigdy więcej!” miało wtedy głównie wymiar antyniemiecki i antyamerykański, czyli antyimperialistyczny52. W polityce zastraszania prym wiodła wizja
konfliktu nuklearnego. Za źródłem zagrożenia – możliwością urzeczywistnienia się atomowej apokalipsy – stały przede wszystkim USA i Europa Zachodnia53. W tej apologii strachu brała udział również peerelowska szkoła
i jej uczniowie54 .
O ile w czasach komunizmu żyliśmy w świecie permanentnego lęku przed
katastrofą nuklearną, o tyle od trzech dekad (choć i to się zmieniło przynajmniej od wybuchu konfliktu na Ukrainie oraz wzrastającego zagrożenia terrorystycznego w Europie Zachodniej) trwamy w przeświadczeniu, że w dobie
nieustannego progresu pożegnaliśmy się ostatecznie z epoką barbarzyństwa.

51 J. Fiedorczuk, Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki, Gdańsk 2015, s. 19 – 20.
52 S. Buryła, Nigdy więcej! – historia pewnej utopii [w:] tegoż, Wojna i okolice, Warszawa 2018.
53 M. Kowalczyk, „Chcą urządzić masakrę, od której oślepłyby wieki…” – bomba atomowa a kultura

Zachodu w polskiej poezji socrealistycznej, „Przegląd Humanistyczny” 2017, nr 1.

54 Z. Grębecka, „Leci bomba, leci…” – „atomowe” lęki dzieci w latach osiemdziesiątych XX wieku,

„Przegląd Humanistyczny” 2017, nr 1.
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„Konsumpcyjne rozpieszczenie” – jak by powiedział Peter Sloterdijk55 – sprawia, że sprzed oczu znikła nam inna oczywista prawda – konflikt zbrojny dla
gospodarki kapitalistycznej to nie tylko perspektywa zniszczenia, ale i szansa na zysk poprzez inwestowanie w obszary dotknięte kataklizmem; to nowe
rynki zbytu.
Alternatywą dla tak zarysowanej perspektywy „sytego optymizmu” nie jest
wszakże powrót do egzystencji w cieniu atomowej samozagłady i pedagogika strachu. Gdzie jest zatem miejsce szkoły i polonisty na lekcji z poezji i prozy dotykających totalitarnego doświadczenia, eko- i genocydu, zagrożeń ze
strony niepohamowanego rozwoju biotechnologii i niektórych koncepcji posthumanistycznych? Jest ono tam, gdzie w przypadku wszystkich innych tematów, w których sztuka sięga do obrazów ludzkiego cierpienia – w uczeniu
wrażliwości. To odpowiedź nie tylko na teraźniejsze oraz przyszłe koncepcje
„lepszych” i „gorszych” ludzi, ale i neoliberalny terror bezwzględnego sprzęgnięcia procesu nauczania i efektów kształcenia „z prymitywnie pojmowana
ideologią wolnorynkową”56.

55 Peter Sloterdijk, Kryształowy pałac. O filozoficzną teorię globalizacji, przeł. B. Cymbrowski, War-

szawa 2011.

56 Andrzej Szahaj, Liberalizm przeciwko neoliberalizmowi. W odpowiedzi red. Witoldowi Gadomskie-

mu [w:] Kapitalizm drobnego druku, Warszawa 2014, s. 31.
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Co może szkoła przeciw
faszyzmowi?
Wspólnotowość i humanistyka.
Dał nam przykład Jacek Kuroń…

W działaniach edukacyjnych i wychowawczych mniej nurtuje mnie, jak
uczyć młodzież o zjawisku historyczno-społecznym, jakim jest faszyzm,
a bardziej – jak budować w sobie oraz w osobach, z którymi na co dzień
przebywam w szkole odporność na faszyzm. Odporność tę rozumiem podwójnie: jako umiejętność i wolę przeciwstawiania się ruchom faszyzującym w społeczeństwie, ale również jako zdolność dostrzegania skłonności
faszystowskich w naszych własnych zachowaniach i postawach oraz chęć
ich zmiany. Czym jednak są te faszystowskie tendencje w każdej i każdym
z nas? Z perspektywy nauczycielskiej scharakteryzowałabym je jako akceptację hierarchii zbudowanej na sile i dominacji, która każe nam „grać
na siebie” lub na silniejszego/ą, a uginać się, współpracować tylko w obliczu
siły większej od własnej.
Tendencji tych, pomimo kluczowej roli, jaką w ich wytwarzaniu odgrywa
współczesny kapitalizm, nie można sprowadzać do czystej walki rynkowej, „gry
o sumie zerowej”, w której po prostu każdy/a konkuruje z innymi o dostęp do
ograniczonych dóbr, takich jak wynik w olimpiadzie przedmiotowej, miejsce
na studiach, stanowisko pracy etc. Chodzi o postawę głębszą, z której, wskutek
antycypacji albo udziału w tej rynkowej walce, może wynikać: pogodzenie się
z konfliktową naturą relacji społecznych, uznanie zhierarchizowanego, opartego na rywalizacji świata za nieodmienny stan naturalny. „Pogodzeniu” towarzyszy niewypowiedziana, nieświadoma frustracja, smutek, resentyment
rodzący się z uwewnętrznienia tak zatomizowanego, zindywidualizowanego

Anna Blumsztajn

porządku. Całość prowadzi do skrajnej indywidualizacji, niszcząc sedno relacji
społecznych innych niż te nastawione na indywidualną korzyść.
Poczucie alienacji i samotności – znowu przeważnie nie w pełni uświadomione
– skutkuje reakcjami takimi jak: poszukiwanie poczucia przynależności do abstrakcyjnych wspólnot (naród) lub zamkniętych grup (subkultury), reaktywny bunt
przeciwko systemowi. Należy tu podkreślić, że rozumiem faszyzm bardzo szeroko, jako pewien stosunek do rzeczywistości i innych ludzi, a nie konkretny zestaw ideologicznych poglądów. Postawa ta – choć szczególnie trudna do opisania
– zawiera jednak z pewnością następujące elementy: pojmowanie świata w sposób
sztywny, uproszczony i hierarchiczny, jako koniecznie składający się z wygranych
i przegranych. Związany z tym resentymentalny, negatywny stosunek do rzeczywistości wynika albo z braku satysfakcji ze swojej własnej pozycji, albo z odreagowywania moralnego niepokoju i niepewności wobec słabszych. Te uczucia
objawiają się najczęściej w postaci bezradnej frustracji albo buntu, skierowanych
zawsze wobec konkretnej grupy – wroga, którego pokonanie miałoby rozwiązać
większość społecznych problemów. Postawa faszystowska nie dostrzega skomplikowania rzeczywistości, potęguje emocje i poglądy, uniemożliwiając bardziej złożony ogląd. Tworzy się błędne koło, z którego niezwykle trudno wyjść.
Rola szkoły jest tu fundamentalna: dzieci i młodzi ludzi, z nielicznymi wyjątkami, nie są jeszcze zapętleni w tym kole. Wrażliwość, naiwność, świeżość
umysłu, niedokończona socjalizacja pozwalają im reagować na świat w sposób autentyczny, prawdziwy i pozytywny, nie odrzucający jeszcze komplikacji
i zmiany. Zadaniem szkoły jest więc stworzenie takich warunków, by młodzież mogła swoją wrodzoną nie-faszystowskość (a-faszystowskość) ochronić
i na niej budować. Niepodobna, wydaje mi się, robić szkołę antyfaszystowską, która musiałaby przecież przekazywać określoną już, uproszczoną, wizję
świata (faszyści/antyfaszyści), wskazywać na gorszych (faszyści) – jednym słowem być reaktywna wobec zjawiska faszyzmu, a zatem reprodukować wizję
świata i postawę, która leży u jego podstaw. Zamiast tego, szkoła musi bazować na oddolnej pozytywnej energii wychodzącej od samych dzieci, pozwolić
im ją wzmocnić na tyle, żeby mogli uchronić się przed siłą – w obecnych czasach wzmożoną – faszystowskich komunikatów płynących ze społeczeństwa.

U źródeł teoretycznych i praktycznych
edukacji nie-faszystowskiej
Nietrudno zauważyć, że powyższe rozważania opierają się na konkretnej wizji dziecka (i młodego człowieka) jako istoty nieskażonej złem, potrafiącej
i chcącej myśleć samodzielnie i porozumiewać się z innymi. Odnaleźć tu
można bliskość z tym, co Jacek Kuroń nazywał „etosem lewicowym”. Zakłada
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on, że ludzie są z natury dobrzy, a zły system społeczny ich niszczy”. Takie
właśnie założenie (dzieci z natury są dobre, a szkoła lub inne społeczne instytucje mogą je zepsuć) jest chyba niezbędną – ale niewystarczającą – podstawą
nie-faszystowskiego myślenia o edukacji.
Podejście afirmujące dziecko jest charakterystyczne dla wielu myślicieli związanych z teorią lub praktyką edukacyjną1 rozwiniętą zwłaszcza
po pierwszej wojnie światowej. Wojna rozumiana była przez wielu pedagogów jako porażka powszechnego państwowego szkolnictwa, produkującego
posłusznych żołnierzy. Liczne pedagogiczne eksperymenty tego okresu, tworzone przez Marię Montessori, Rudolfa Steinera, Celestina Freineta, Alexandra Neila, Antona Makarenkę lub Janusza Korczaka, łączy się często – choć
tych dwóch ostatnich w mniejszym stopniu – pod ogólnym hasłem Nowej
Edukacji (fr. l’Education Nouvelle). Wszystkich tych pedagogów cechuje bowiem wspólna wiara w możliwości poznawcze i etyczne dziecka, o ile ochroni
się je przed normalizującą, autorytarną siłą państwa i „tradycyjnej” państwowej szkoły. Cele edukacji i metody, a zwłaszcza to, jak i przed czym chronić
dzieci, są jednak bardzo różne. Historię tego edukacyjnego zjawiska znakomicie opisuje film dokumentalny Révolution École2, wskazując na napięcie stale obecne w tym nurcie, doprowadzające ostatecznie do jego porażki, właśnie
w obliczu narastającej fali faszyzmu w Europie.
Napięcie to charakteryzuje m.in. Jacek Kuroń, patron szkoły, w której
uczę: większość „wolnościowych” pedagogów „za punkt wyjścia bierze […]
dążenia i potrzeby dziecka. Korczak jest tu klasykiem, ale można by wymienić wielu. Oni budują dzieciom idealny ład społeczny”3. Tymczasem
sam autor tych słów, Kuroń, „wymyślił sobie”4 co innego: „dzieci wprowadza się w życie społeczne, pokazuje, jakie ono jest i organizuje do zmieniania tego świata”5. W ramach samego ruchu Nowej Edukacji spór pomiędzy
koncepcjami skupionymi na indywidualnym, nieskrępowanym rozwoju dziecka, stawiającymi na odizolowanie go od warunków społecznych

1

Jednym z najwcześniejszych i najbardziej inspirujących pod tym względem myślicieli jest oczywiście J. J. Rousseau i jego traktat pedagogiczny Emil, czyli o wychowaniu, wydanym pierwszy
raz w 1762 roku.

2

Révolution École 1919 – 1938, [film], reż. J. Grudzińska, Paris: Les Films du Poisson, 2016, DVD.

3

Wywiad Zawodowy rewolucjonista, cyt. za: K. Brunetko, Obywatel J.K., https://www.tygodnikpowszechny.pl/obywatel-j-k-123392?language=pl, [dostęp: 19.09.2018]

4

Sam Kuroń podkreśla inspiracje pedagogiką Makarenkowską. Łatwo jednak również widzieć
co łączy pomysły Kuronia z działalnością Freineta oraz z koncepcjami i praktyk pedagogiczną J.
Deweya.

5

Cyt. z wywiadu Zawodowy rewolucjonista…, dz. cyt.
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mogących go zepsuć i tymi, które edukację wolnościową traktują z założenia jako edukację polityczną, krytyczną wobec świata, jest bardzo wyraźny. Film Révolution École pokazuje, że wychowanie wewnętrznie wolnych,
samodzielnych, twórczych jednostek mogło równie dobrze odbywać się
w służbie faszyzmu, w każdym razie nie wystarczy, by odporność na niego
w dzieciach ugruntować 6 .
Postać Jacka Kuronia w kontekście pedagogiki nie-faszystowskiej należy
przypominać z różnych powodów. On sam uważał się za człowieka o duchowości głęboko lewicowej, przede wszystkim jednak za wychowawcę, dopiero
potem za polityka7, twierdził, że „ludzi należy wychowywać do współrządzenia”, do tworzenia dobrego społeczeństwa. Jest to jedna z niewielu alternatywnych albo emancypacyjnych koncepcji pedagogicznych, skupionych nie
na indywidualnej wolności i samorealizacji jednostek, lecz na budowaniu
wspólnoty, którą Kuroń uważa za podstawową potrzebę ludzką. Zarówno
jego pedagogika, jak i filozofia oraz filozofia działania są na wskroś społeczne w sensie metafizycznym i etycznym: nie ma dla Kuronia czysto indywidualnych działań ludzkich, a w związku z tym dobro i zło realizują się w relacji
pomiędzy wspólnotą a jednostką, pomiędzy jednym człowiekiem a drugim.
„Jestem absolutnie przekonany, że to, co łączy ludzi, […], co jest podstawą
wszelkiej pozytywnej więzi to utożsamianie we wspólnie tworzonym świecie.
[…] Całe wychowanie polega na tym, aby pomagać dzieciom tworzyć pozytywną więź […]”8. Jeśli więc źródła faszyzmu lokujemy w mechanizmach społecznych, w podstawowych relacjach międzyludzkich, pedagogika i filozofia
Kuroniowska jest, jak się zdaje, ważną propozycją.
Jednak – co znamienne – ani Korczak, ani Kuroń nie wychowywali w szkole. Zresztą cały emancypacyjny ruch Nowej Edukacji zwraca się przeciwko tradycyjnie rozumianej szkole, jako instytucji opresyjnej, alienującej,

6

Kuronia nurtowała m.in. kwestia, podnoszona przez Marka Edelmana, o tym, że żaden z wychowanków Korczaka nie był w Żydowskiej Organizacji Bojowej.

7

„Kiedy mnie pytają o zawód, mówię: wychowawca, chociaż skończyłem studia historyczne, ale
historykiem nie jestem. To jest dla mnie najważniejsze. W pierwszej połowie lat 50., kiedy doszedłem do wniosku, że to jest nie to, bo się zgubił człowiek, uznałem, że cały problem sprowadza się do wychowania człowieka. Znaczy wszystko jest fajnie: stosunki produkcji i uspołecznienie, wszystko jest jak należy, tylko nie wychowano człowieka i będzie z tego gówno.
Trzeba wychować człowieka i składowym elementem tej ideologii komunistycznej musi być
teoria wychowania. Ona musi być całkiem inna niż ta, którą tu się uprawia, bo zasadnicze
jest to, że ludzie nie uczestniczą w rządzeniu krajem choćby dlatego, że nie chcą i nie umieją. Trzeba ich więc wychować do rządzenia krajem, i to jest centralna sprawa”. (J. Dąbrowska
„Dlaczego jestem jaki jestem” wywiad z J. Kuroniem w Gazeta Wyborcza, 03.07.2014., [dostęp:
17.11.2019]).

8

Jacek Kuroń, Wiara i wina, Warszawa, 2009, s. 79.
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normalizującej, jednym słowem autorytarnej. Sam Kuroń uważał szkołę
za maszynę „do przysposobienia społecznego. I to bardzo dobra maszyna,
doskonała”9.
„Proces wychowania w skali społecznej – […] zarówno program edukacji, jak i zamierzone kształtowanie postaw – nastawiony jest na wypełnienie wymagań społeczeństwa, a przede wszystkim panującego systemu politycznego. Wychowanie
z tego punktu widzenia to przystosowywanie dzieci i młodzieży do życia w dorosłym społeczeństwie, kształtowanie konformizmu. Idealną maszynką do realizacji
tego celu jest szkoła […] Wszędzie ogół szkół jest ze względu na panujące w nich
stosunki społeczne i zasady współżycia maksymalnie zbliżony do ogółu fabryk,
urzędów, szpitali, domów towarowych – w danym czasie i kraju. Kto więc ukończy szkołę, nadaje się do pracy nie tylko i nawet nie przede wszystkim ze względu na wiadomości i umiejętności, które nabył zgodnie z programem nauczania, ale
przede wszystkim z powodu tych, które wraz z postawami nabył mimochodem,
pełniąc rolę ucznia i kolegi wobec dyrekcji szkoły, nauczycieli i innych uczniów. Nic
więc dziwnego, że szkoła jest przeciwna dążeniom i pragnieniom dziecka, a nawet
i jego talentom, jeśli te nie dadzą się wprost przełożyć na cele społecznego podziału pracy. […] wszędzie tak rodzice, jak i władze państwowe zainteresowane są
przede wszystkim przygotowaniem dziecka i młodego człowieka do pełnienia dorosłych ról: pracownika, obywatela, ojca czy matki. To właśnie wydaje się głównym
powodem niereformowalności szkoły”10.

Szkoła jest pierwszym miejscem, gdzie internalizowane są reguły społecznej gry.
W szkole czasów neoliberalnych wszystko sprzyja rywalizacji, walce o indywidualne przetrwanie lub sukces, na przekór współpracy i relacjom towarzyskim. Sukces szkolny ma wymierny wpływ na pozycję na rynku pracy czy
w społeczeństwie jako takim. Ponieważ szkoła odgrywa współcześnie kluczową rolę w selekcji do określonych pozycji społecznych, stawka gry toczącej się
w jej obrębie jest od początku znacząca, a związana z tym presja wzmaga lęk,
bezradność i frustrację, które, jak już wyjaśniałam, są pożywką dla faszystowskiego resentymentu.
Dodatkowo władza instytucji łączy się w szkole z zanurzeniem w środowisko rówieśnicze, również wysoce normatywne i zhierarchizowane – ze
względu chociażby na różnice wiekowe, ale też religijne, płciowe, a przede
wszystkim ekonomiczne. Oznacza to, że nakładają się tu na siebie dwa, często

9

Cyt. z wywiadu Zawodowy rewolucjonista…, dz. cyt.

10 J. Kuroń, Wiara i wina, dz. cyt., s. 162 – 163.
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sprzeczne ze sobą, systemy normatywne: instytucjonalny i rówieśniczy, które wywierają na dzieci ogromną presję. Jako instytucja, szkoła reguluje relacje młodego człowieka ze światem dorosłych, od których tak wiele będzie
zależeć w przyszłości. Jednocześnie, pozycja i relacje w grupie rówieśniczej
decydują w dużej mierze o poczuciu społecznej akceptacji i bezpieczeństwie
emocjonalnym w teraźniejszości, podczas lat spędzanych w szkole. Następuje
sprzężenie sił, prowadzące do licznych konfliktów ról i wzmagające poczucie
ciągłej, często przegranej, walki o pozycję na różnych społecznych frontach.
Wreszcie, szkoła jest z założenia nastawiona na „naturalizowanie” reguł rządzących społeczeństwem, tak by były one łatwiej przyswajane przez
młodzież, tj. przedstawia je jako jedyne możliwe i odwieczne. Oznacza to,
że w „tradycyjnej” szkole niemożliwe jest dostrzeżenie i zrozumienie wszystkich mechanizmów leżących u podstaw hierarchii, w której poszczególne jednostki mają się z czasem odnaleźć.
Nie jest zatem oczywiste, jak realizować pomysł szkoły nie-faszystowkiej,
o ile w ogóle jest to możliwe. Próbując inspirować się Kuroniowską pedagogiką w miejscu, które on sam uważał za niereformowalne, znajdujemy się
w paradoksalnej sytuacji, którą warto od razu zaznaczyć. Z jednej strony, jest
oczywiste, że nie-faszystowska szkoła musi chronić jednostki, ich dążenia,
indywidualność przed podporządkowującymi zapędami „systemu”, którego
przedstawicielami są dorośli. Tu pedagogika Korczaka, z tworzeniem dziecięcych instytucji mogących przeciwstawiać się władzy opiekunów – sąd jest
dobrym tego przykładem – jest bardzo inspirująca. Jak zauważa jednak Kuroń (i jak dobrze zauważają nasi uczniowie i uczennice), brakuje w niej krytycznego, ale i konstruktywnego stosunku do świata. Budowanie lepszego
albo „idealnego” ładu w celu chronienia dzieci, nie umożliwia im zrozumienia zła czy wyzwań, które czekają ich na zewnątrz i nie wyposaża w społeczne narzędzia walki o lepszy świat – dla siebie i innych. Dzieciom i młodym
ludziom potrzeba – twierdził Kuroń – doświadczeń oraz praktyki analizowania i zmieniania świata wokół nich. W pewnym sensie stoją tu naprzeciw siebie dwie wizje „innej edukacji”. Jedna, bardziej indywidualistyczna, liberalna,
skupiona na szczęściu poszczególnych osób (dzieci), ich potrzebach, zainteresowaniach, problemach, szanuje ich wolność i decyzje. Druga, bardziej kolektywistyczna, pracuje na poziomie procesów społecznych, próbuje je ujawniać
i kształtować, budować sprawczość. Zdaje się, że szkoła, będąc podstawową
społecznością, do której wszyscy w pewnym okresie muszą należeć, a zarazem systemową instytucją obciążoną opresyjnością, jeśli chce wzmacniać
dziecięcą odporność na faszyzm, musi nieustająco dążyć do kruchej równowagi tych dwóch wizji.
Dlatego w budowaniu odporności na faszyzm – a wierzę, że jest to zadaniem szkoły – kluczowe są trzy elementy: doświadczenie wspólnoty, która nie rządzi się prawami wyznaczonymi walką o dominację, zrozumienie
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procesów historycznych, socjologicznych, estetycznych i ekonomicznych,
które prowadzą do budowy takiego, a nie innego społeczeństwa, wreszcie
rozwój poczucia indywidualnej i zbiorowej sprawczości, która pozwoli rozwijać inne (niż rywalizacja) relacje i działania.

Wspólnota wrażliwa na jednostkowość.
Aby nadać szkole inny charakter, trzeba postarać się zneutralizować czynniki, które strach o indywidualny sukces i pozycję czynią głównymi motywami działania w szkole. „[…] instytucje wychowania, a zwłaszcza najbardziej
z nich powszechna – szkoła – wyposażają wychowawców w niezwykłą moc
czynienia zła. Dają mu mianowicie nieograniczoną władzę nad dziećmi.
Wszelka władza deprawuje, a nieograniczona deprawuje bez granic. Dlatego szkoła, i to właśnie szkoła tradycyjna, jest miejscem kaźni dla małego
człowieka. […]”11 – zauważa Kuroń. Władza instytucjonalna i osobista kadry nauczycielskiej i dyrekcji czyni ze szkoły miejsce nieprzyjazne dla dzieci i młodzieży. Zmusza do podporządkowania, łamie ideały, psuje więzi albo
popycha do buntu, który często prowadzi do przykrych życiowych konsekwencji. Władza nauczycielska jest „twarzą”, odczuwalnym aspektem presji wywieranej przez system oceniania, podział na grupy o różnym poziomie,
konkursy przedmiotowe i inne mechanizmy selekcji. Nawet aktywność sportowa lub udział w kółkach zainteresowań stanowią do pewnego stopnia inwestycje w przyszłość, przez co podlegają instrumentalizacji. Pierwszym
krokiem na drodze do innej, lepszej wspólnoty musi być ograniczanie władzy nauczycieli/ek i dyrekcji do jasno zaznaczonych obszarów i ciągłe podkreślanie skończoności tej władzy. Ponadto ważne jest wytwarzanie w obrębie
relacji uczniowsko-nauczycielskich obszarów równości albo wręcz takich,
w których kierunek podporządkowania jest odwrócony w stosunku do tradycyjnej szkolnej hierarchii. To pozwala wytworzyć atmosferę, w której młodzież nie czuje się bezustannie pilnowana, postawiona w sytuacji podległości.
W drużynach Walterowskich (i podobnie staramy się to czynić w szkole) robiło się to poprzez związanie władzy z odpowiedzialnością za wykonanie
zadania – wówczas władza w różnych sytuacjach dzierżona jest przez różne
osoby. Uważamy, że pierwszoklasista/ka odpowiedzialna za prowadzenie wiecu ma prawo odebrać głos dyrektorowi/ce, jeśli odzywa się poza kolejnością,
podobnie jak niegdyś 10-latka odpowiedzialna za dyżur kuchenny kazała

11 J. Kuroń, Zło które czynię [w:] Polityka i odpowiedzialność, Londyn, 1984, s. 9.
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Jackowi Kuroniowi porządnie obrać ziemniaki. Chodzi o doświadczenie sytuacji, w której władza wiąże się z odpowiedzialnością za wykonanie pewnego wspólnego zadania, tym samym posiada jasno określone granice. Można
się jej przeciwstawiać, występować przeciwko niej, kiedy jest nadużywana
lub rozszerzana na inne obszary. Przykładem tego może być rozmowa, przeprowadzana przez dwa różne roczniki pierwszoklasistów w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym, dotycząca patriarchalnych i autorytarnych
zachowań jednego z nauczycieli. Oba roczniki (niezależnie od siebie) zażądały rozmowy z tym nauczycielem w obecności „arbitrów” albo „mediatorów” (opiekunów roku albo zaufanej nauczycielki czy nauczyciela). Młodzież
chciała bezpiecznie, ale i konstruktywnie, przeciwstawić się niewłaściwemu zachowaniu nauczyciela i ustalić zasady współpracy, które by grupom
odpowiadały. Uczennice i uczniowie nie chcieli uwag dotyczących wyglądu
i emocji uczennic, podnoszenia głosu, wyśmiewania. Chcieli jasnych zasad
zaliczania i poprawiania. Uczennice i uczniowie odmówili „podporządkowania się”, ale nie poszli też ani w stronę indywidualnych strategii radzenia sobie (np. odwracanie od siebie uwagi nauczyciela), ani nie podjęli reaktywnego
buntu przeciwko nauczycielowi i instytucji. Reakcja była wspólnym (dlatego silnym), konstruktywnym działaniem, skierowanym na rozwiązanie problemu. Wymagało to ze strony młodzieży świadomości swoich możliwości,
swojej pozycji. Uczniowie nie obawiali się, że wystąpienie przeciwko nauczycielowi obróci się przeciwko nim.
Równie ważna – jeśli nie ważniejsza – jest troska dorosłych o pewnego ducha, o atmosferę opierająca się na licznych, drobnych, ale kluczowych
szczegółach, ustanawiających faktyczną równość na poziomie społeczności,
tam, gdzie władza nauczycielska nie obowiązuje. Nie ma w naszym liceum
pokoju nauczycielskiego, klasy są niezamykane, toalety są dla wszystkich.
Uznaliśmy, że nie powinno być w szkole miejsc albo rzeczy zarezerwowanych
dla dorosłych, niedostępnych młodzieży, takich jak komputery, pokój nauczycielski, łazienki, kawa i herbata – wszystko jest wspólne. Żaden przywilej nie należy się komukolwiek z racji tego, że jest dorosły/a i uczy młodszych.
Mogę poprosić o dostęp do komputera ze względu na swoją bieżącą potrzebę, związaną z wypełnianiem obowiązków, a nie ze względu na swoją instytucjonalną czy społeczną pozycję. Takie samo prawo do komputera mają
uczniowie i uczennice. Przy czym nie chodzi o to, żeby na siłę przekraczać
indywidualne granice, a raczej o to, by nie zakładać, że muszą one się materializować zgodnie z cechami społecznie określonymi. Jest to pewna próba
„zdeterytorializowania” szkoły, zniesienia granic, które usztywniają różnice
pomiędzy grupami. Tak jak nie chcemy, robiąc żeńskie i męskie toalety, „normalizować” podziału na płeć, tak samo nie ma miejsc „uczniowskich” i „nauczycielskich”. Chcemy maksymalnie „zmiękczyć” tę różnicę, która przecież
– dokładnie tak jak płeć – ma takie znaczenie, jakie jej przypiszemy. W efekcie
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takiego podejścia każdy i każda musi być uważny/a i wrażliwy/a na granice
i potrzeby innych jednostek, a rozstrzygnięcie sporów uzasadnione jest indywidualnymi potrzebami, a nie ogólną zasadą lub przynależnością grupową.
Pozostają jednak pewne obszary, w których dorośli władzę nad młodzieżą
dzierżą niepodzielnie: uczenie, ocenianie, klasyfikacja. Jest to władza gigantyczna, która w zasadzie uniemożliwia stworzenie wspólnoty antyautorytarnej12. Dlatego po stronie dorosłych leży sprawowanie tej władzy w taki sposób,
by nie powodowała ona strachu, nie uruchamiała rywalizacji, żeby w jak najmniejszym stopniu prowadziła do instrumentalizacji szkolnych działań i do
czyjegokolwiek wyobcowania. Podstawowym warunkiem jest oczywiście niepoziomowanie klas lub grup, które w tradycyjnej szkole stanowi niezwykle
silną bazę nie tylko do budowania konkretnej hierarchii szkolnej, ale również do przyswojenia przez młodzież hierarchiczności ludzkich działań i talentów w ogóle. Chodzi o takie zdefiniowanie warunków sukcesu szkolnego,
które miast tworzyć kolejną hierarchię opartą na ocenie zdolności, talentu
i osiągnięć poszczególnych osób, kładzie nacisk na samą pracę włożoną w jakieś zagadnienie – czasem zbiorową, czasem indywidualną, ale zawsze nastawioną na wysiłek i wejście w pewien temat, na zrozumienie go. Dlatego
oczywistym i podstawowym krokiem jest rezygnacja z klasycznego systemu
oceniania, sprowadzającego indywidualną refleksję, pracę, relację z uczniem
oraz omawiane zagadnienie do spłaszczonej, nic nie znaczącej cyfry. Zindywidualizowanie podejścia do nauczania i oceniania (oceny opisowe, stawianie
wymagań zgodnie ze szczególnymi cechami konkretnej osoby, indywidualne
omawianie prac) uniemożliwia postrzeganie szkoły jako wielkiego konkursu, chociaż często wzbudza poczucie niezrozumienia i niesprawiedliwości,
zwłaszcza na początku obecności w naszej szkole.
Uczniowie i uczennice często rozumieją sprawiedliwość jako traktowanie „każdego równo”. Tymczasem my, dorośli, wiemy, że tak zdefiniowana
sprawiedliwość jest niemożliwa. Doświadczenie i zrozumienie, że równość
bez zróżnicowania prowadzi do odtwarzania rządzącej poza murami szkoły obojętności na ludzką indywidualność, przychodzą z czasem, właśnie
w wyniku obcowania z innym podejściem. Wpływają na zmianę postawy
i inny stosunek do wspólnoty. Parę lat temu w (anonimowym) liście zwróciła się do nas grupa uczniowska z zarzutem, że nasze kryteria podejmowania

12 Nie ma tu miejsca na systematyczny przegląd i krytykę instytucjonalnych rozwiązań stosowa-

nych w „tradycyjnej” szkole. Zaznaczę zatem tylko, że za rzecz wyjątkowo szkodliwą, moralnie korumpującą uważam instytucję „oceny ze sprawowania” (we Francji, w której kończyłam
edukację, taka ocena nie istnieje). Ocena ta zależy w olbrzymim stopniu od poglądów i charakteru nauczycieli/ek, którym daje ona olbrzymią władzę i stawia uczniów/uczennice w sytuacji
moralnie fatalnej (dobre sprawowanie dla oceny).
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decyzji o promocji są niesprawiedliwe, niezrozumiałe i krzywdzące. Młodzież wystąpiła w obronie osób, które nie otrzymały promocji13. Krytykowano niektóre z naszych decyzji o pozytywnej promocji jako niezasłużone.
Wyraźnie słychać było w nich tęsknotę za (pozorną według nas) jasnością
procedur oceniania, systemem, który traktowałby wszystkich identycznie.
Tłumaczyliśmy, że takie postępowanie jest nie tylko pozorne, ale bardzo
utrudniałoby nam wzajemne dostrzeganie słabości i wspieranie się w ich
przekraczaniu. Opisana sytuacja uświadomiła nam, dorosłym, potrzebę
lepszego i bardziej transparentnego formułowania powodów i zasad naszego postępowania, tak aby podważyć płynący ze świata komunikat o konieczności normalizującej, hierarchicznej oceny, którym karmi się postawa
faszystowska.
Zmiana podejścia instytucjonalnego i postawy nauczycielskiej nie wystarczą jednak, aby trwale przeciwdziałać nieustanne wpajanej uczniom przez
świat skłonności do oceniania i hierarchizowania, chociażby na podstawie
statusu materialnego czy popularności towarzyskiej. Musi dojść do ujawnienia dominacyjnej, dyskryminacyjnej natury relacji oraz procesów społecznych, które je kształtują. Ujawnianie konkretnych relacji dyskryminacji
w danej grupie jest problematyczne, ponieważ rodzi ryzyko naznaczenia
osób stojących niżej w hierarchii.

Humanistyka i „wyobraźnia socjologiczna”
Niezbędne jest dostrzeżenie przez młodzież jej własnego ulokowania
w sieci i strukturach procesów społecznych, tj. wyrobienie sobie „wyobraźni socjologicznej”. Konieczne jest również zakwestionowanie oczywistości tego, jak urządzone jest społeczeństwo. Filozofia, nauki społeczne
i szeroko pojęta humanistyka przedstawiają kulturowe niuanse i możliwości, pozwalające relatywizować społeczne nakazy, pomagają uwolnić się

13 Należy tu dodać, że polskie prawo oświatowe jest w tym obszarze wyjątkowo niesprzyjające,

jako że dla uzyskania promocji do następnej klasy wymaga „zaliczenia” każdego przedmiotu.
Stawia to nauczycieli w sytuacji, w której, jeśli chcą kogoś promować, muszą manipulować
zaliczeniami. Porównuję to do systemu francuskiego, w którym sama się uczyłam: we Francji
rada pedagogiczna waży różne osiągnięcia dziecka i ogólnie proponuje promocje albo rekomenduje powtarzanie (jeśli ktoś jest wybitny z francuskiego, a nie potrafi nic z fizyki, albo jeśli
czyjeś wyniki są słabe, ale konsekwentnie pracuje – ma dużą szansę na promocję do następnej
klasy, bez udawania, że „zaliczył” fizykę). Ostateczna decyzja zresztą należy do ucznia/uczennicy i jego/jej rodziców. To zdecydowanie zmniejsza władzę nauczycieli/ek, czyniąc z nich właściwie doradców/czynie, zamiast decydentów/tki.
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od konieczności czasu i miejsca, zbudować własny stosunek do świata 14 .
Czytanie i omawianie na lekcjach tak różnych – a skądinąd również trudnych – tekstów jak Kozioł ofiarny Rene Girarda, Narody i nacjonalizm Ernesta
Gellnera czy Rozprawa o dobrowolnej niewoli Etienne’a de la Boetie, pozwala odnieść do uniwersalnych społecznych procesów osobiste doświadczenia,
obserwacje i emocje związane, chociażby ze strachem przez poniżeniem
lub odrzuceniem. Teksty, zwłaszcza te należące do nurtu krytycznego, tworzą opis świata, który pozwala zapośredniczyć emocje, unikając manipulacji i moralizatorstwa.
Co roku na zajęciach z wiedzy o społeczeństwie czytam z uczniami teksty
dotyczące norm społecznych i kontroli społecznej. Co roku młodzież uczy się
dostrzegać i rozumieć, jak działa nieformalna kontrola społeczna w różnych
kontekstach, między innymi w ich własnej szkole – muszą bowiem napisać
pracę o środkach kontroli społecznej w WLH. Co roku zaledwie kilka osób
jest w stanie opisać mechanizmy i siłę kontroli rówieśniczej, która potrafi działać nieporównanie surowiej, niż władza instytucjonalna. Omawiamy
tę kwestie analizując teksty teoretyczne, co umożliwia zdystansowaną rozmowę o tym, jak oni sami wywierają na siebie naciski i stosują władzę. Okazuje
się, że są to kwestie istotne, skoro zajmują się nimi poważne, trudne publikacje. Kozioł ofiarny Girarda potrafi zadziałać niczym lustro, w którym odbijają
się procesy zachodzące w ich własnej grupie, decydujące, kogo się lubi, a kogo
nie. Tekst, dzieło, stanowi zawsze konkret, na którym można skupić, zogniskować refleksję.
Z każdym rocznikiem oglądamy wspólnie film Niebieskoocy15. Film ten,
opowiadający o szkolnym eksperymencie, przedstawia treści dla młodzieży
codzienne, ułatwiając im przyswojenie ukrytych mechanizmów strukturalnych, w tym powszechną, a więc również ich własną, podatność na działanie
mechanizmu naznaczania. Niektóre sceny silnie oddziałują, np. pokazywanie

14 Bardzo inspirująca jest pod tym względem propozycja Masscheleina i Simonsa, żeby wrócić do

rozumienia szkoły jako schole, czyli jako czas wolny, w którym dzieci są wyjęte z prawdziwego
świata i nie podlegają ciężarowi przeszłości, ani groźbom przyszłości.

15 Blueyed (Niebieskoocy), reż. B. Verhaag, 1993. Film opowiada o eksperymencie przeprowadzo-

nym w szkole podstawowej na początku lat 70. przez nauczycielkę P. Elliot. Eksperyment polegał na podzieleniu klasy według koloru oczu (niebieskie/ciemne) i traktowaniu jednej z grup
jako gorszą przez jeden dzień. Następnego dnia pozycja grup zostaje odwrócona. Opowieść
o efekcie eksperymentu na dzieciach (ok. dziesięcioletnich) i o reakcji społecznej na niego jest
przeplatane z relacją, już całkiem współczesną, ze szkolenia antydyskryminacyjnego z dorosłymi, opartego również na podziale na „niebieskookich” i „brązowookich”. Pomysł jest silnie
zakorzeniony w kontekście amerykańskim, w którym różnice rasowe wciąż odgrywają olbrzymią rolę w kształtowaniu struktury społecznej – jednak nietrudno film odnieść do innych form
dyskryminacji lub dominacji.
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na podstawie zdjęć, jak zmienia się fizjonomia nastolatków w zależności
od tego, czy danego dnia są na „na dole”, czy „na górze”, albo ostra wymiana zdań pomiędzy prowadzącą a kursantką, która się całe zajęcia „wdzięczy”.
Najważniejsze – mistrzowskie wręcz – jest w filmie ujawnianie bezradności jednostki (zarówno sprawcy, jak i ofiary) wobec strukturalnych procesów
dominacji i dyskryminacji. Inne filmy, do których często sięgam to np. Klasa, Nienawiść, Billy Elliot, Maska twardziela. Poprzez teksty i filmy dociera do
młodzieży, że podlegamy i wprawiamy w ruch mechanizmy hierarchizowania, dominacji i naznaczania, i że dzieje się to nie za sprawą złych zamiarów
lub obiektywnie znaczących czynników, tylko stanowi część kulturowo-historycznych procesów kształtujących społeczeństwo.
Dogłębne poznawanie w szkole różnorodności sposobów pojmowania
świata, urządzania go i opisywania pozwala młodzieży spostrzec, że nic
w kulturze nie jest „neutralne”, oczywiste, normalne16. Poznawanie tej wielości prowadzi zatem do gruntownego „skomplikowania sobie świata”, co jest
spełnieniem jednego z najważniejszych warunków ujarzmienia lęku – do
zrozumienia i empatii, pokazując, jak naukowo bada się skrajnie odmienne
systemy normatywne czy językowe.
Pierwszą klasę poświęcamy zazwyczaj na przybliżenie problemu nowoczesności – rozmawiamy o państwie, o narodach, o religiach jako społecznych, ale i historycznych konstruktach. Rok kończymy zawsze wycieczką
projektową do miejsc, w których rzeczywistość społeczna pokazuje swoją
złożoność, gdyż nie podporządkowuje się prostym kategoryzacjom, zwłaszcza gdy chodzi o proces modernizacji i budowania tożsamości. Do tych
wycieczek szukamy miejsc peryferyjnych, wielokulturowych, w których
granice państwowe zmieniały się wielokrotnie, a tożsamości są rozmyte.
Jednym z takich miejsc są Krynki i – szerzej – Podlasie. Tam badaliśmy
historię relacji pomiędzy różnymi grupami religijnymi (na terenie gminy Krynki mieszkają polscy Tatarzy a przed wojną miasto było istotnym
ośrodkiem kultury żydowskiej), poznawaliśmy pamięć o rewolucji 1905
roku i jej intensywnym przebiegu na tych terenach (na kilka dni powstała tu nawet niezależna Republika Kryńska), wreszcie przypominaliśmy
przebieg transformacji (upadek garbarni, głównego zakładu przemysłowego miasta). Prowadząc w mieście badania terenowe, młodzież sama może
konfrontować wypowiedzi władz gminy z tym, czego dowiaduje się od samych mieszkańców. Za każdym razem sami szybko orientowali się, że używane na co dzień demograficzne kryteria podziału zupełnie nie przystają
do realnej sytuacji mieszkańców: prawosławnych Białorusinów, katolickich

16 Do tego świetnie nadają się wczesne teksty antropologiczne, m.in. Ruth Benedic lub Margaret

Mead.
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Polaków, muzułmańskich Tatarów. To samo miejsce w ciągu kilkudziesięciu lat przynależało do terytorium kilku państw. Żydowska przeszłość
Krynek, z której przetrwały dwie bożnice, kryje cały wachlarz religijnych
i ideologicznych postaw przedwojennego społeczeństwa żydowskiego. Podobnie, uczennice i uczniowie poznawali rzeczywistą złożoność narracji
o stosunkach polsko-ukraińskich podczas wyjazdu do Dukli.
Wycieczki te stanowią najlepszy obraz naszej filozofii edukacyjnej. Chodzi – powtórzmy – o zakwestionowanie oczywistości i neutralności tego, co
znamy. Młodzież poznaje warunki powstawania, reguły, wartości i konsekwencje społecznych i kulturowych procesów. Uważam to za kluczowe,
ponieważ metoda ta jest przeciwieństwem formowania postawy faszystowskiej, której istotę stanowi jednorodność silnej tożsamości, wynikającej
z poznawczych uproszczeń. Niekiedy silna, sztywna tożsamość lewicowa
też może mieć wymiar reakcyjny, nieczuły na rzeczywistość i na poszczególnych ludzi. Realna, rzetelna i pracowicie zdobyta wiedza uodparnia
na zbyt ogólne, uproszczone oceny i wnioski. Pamiętam zdziwienie i opór
moich uczniów i uczennic, kiedy zaprotestowałam, gdy jeden z nich zaczął
prezentację o problemach państwa Palestyny od stwierdzenia, iż Izraelczyków i Palestyńczyków od zawsze poróżniał konflikt religijny. Mój uczeń
sam zresztą zaproponował, że prezentację zrobi od nowa, co się udało.
W każdej sytuacji pedagogicznej kluczowa jest pewna spontaniczność
i autonomiczność wobec celów nauczania i wychowania. Żadnego z filmów
nie oglądam z młodzieżą tylko po to, by uczyć ich, co to jest szeroko rozumiany faszyzm. Filmy wyjaśniają zagadnienia, które akurat omawiamy,
takie jak dewiacja, teoria naznaczania, struktura społeczna, francuskie lub
amerykańskie miasta, edukacja. Niebieskookich oglądamy czasem miesiąc
od rozpoczęcia zajęć szkolnych, czasem pod koniec drugiej klasy. Każde
czytanie lub oglądanie tego samego utworu odbywa się w innym poznawczym kontekście, budzi różne refleksje, pytania i emocje, i to one są każdorazowo przedmiotem dyskusji. Jednocześnie, wszystkie te dzieła nawiązują
– choć w inny sposób – do kwestii skomplikowanych relacji pomiędzy jednostką a społeczeństwem, podważają proste kategorie hierarchiczność
i normatywności.
Budowanie odporności na faszyzm może nastąpić w wyniku procesu,
na który składają się różne założenia, refleksje i przeżycia, wartościowe same
z siebie, ale nigdy nie musi się wydarzyć jako konieczne następstwo nauczycielskich działań. Kluczowe jest zatem odinstrumentalizowanie nauczania –
również od celów antyfaszystowskich. Uczenie przeciwko faszyzmowi dzieje
się przy okazji troszczenia się i skupiania na innych, bardziej konkretnych
rzeczach, takich jak zadanie, dzieło, miejsce. Dlatego też edukacyjny i wychowawczy cel szkoły jest niepodzielny. Dzieła, przedmioty naszej edukacyjnej
uwagi, muszą stanowić wartość samą w sobie, „bronić się”, np. ze względów
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historycznych lub estetycznych albo nawet dlatego, że są „na maturze”, aby
mogły uruchomić autentyczny proces myślenia, mogący formować więzi
i postawy nie-faszystowskie lub anty-faszystowskie.
Nie byłoby zatem, w moim przekonaniu, możliwe zbudowania „humanistycznego” programu „uczenia o faszyzmie”, tym bardziej uczenie na jego
podstawie. Miałoby to charakter rytualny, pusty i z dużym prawdopodobieństwem zostałoby przez młodzież potraktowane jako rodzaj manipulacji
lub propagandy, a w związku z tym byłoby odrzucone. Tak właśnie od czasu do czasu dzieje się z jedynym wydarzeniem historycznym, w którego
obchodzenie jesteśmy jako szkoła co roku aktywnie zaangażowani – z rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim. Sam fakt, iż lata temu dorośli zadecydowali odgórnie o tym, jakie wydarzenie wymaga upamiętnienia,
sprawia, że część młodzieży zupełnie tego „nie czuje”, z podejrzliwością
podchodzi do związanych z tą rocznicą treści ideologicznych. Dzieje się tak,
chociaż uczestnictwo w obchodach nigdy nie było obowiązkowe. Co roku staramy się wymyślać nowe sposoby wyjaśniania przyczyn, dla których chcemy
brać udział w obchodach. Każde dzieło, każde działanie, które potraktujemy
instrumentalnie jako narzędzie wychowawcze nastawione na efekt, zostanie
zrytualizowane, odrzucone i odwróci się przeciwko treściom, którym miało
służyć. Stąd wziął się pomysł na wspólne – dla chętnych – śpiewanie okolicznościowych piosenek 19 kwietnia.
Wiedza, sztuka albo rozważania filozoficzne nie ze wszystkimi emocjami pozwalają się uporać. Pewne napięcia są nierozwiązywalne. Pewnego
razu, w czasie, kiedy we Francji przegłosowano małżeństwa jednopłciowe,
poczułam, że w klasie panuje napięcie. Po wysłuchaniu kilku homofobicznych żartów powiedziałam, że chętnie o tym porozmawiam z całą klasą,
ale nie godzę się, abyśmy sobie z tego żartowali. Okazało się, że część grupy – przeważnie męską – niepokoi adopcja dzieci przez pary tej samej płci.
Dzięki naszej dyskusji udało się dojść do tego, że lęk budzi nie tyle homoseksualny seks, co zaburzenie normatywnych ról płciowych, gdy dwóch
mężczyzn będzie razem wychowywać dziecko. Miałam – jak rzadko – poczucie, że wiele się podczas tej lekcji udało: zapewniłam młodzieży warunki potrzebne do tego, żeby mogli wyrazić to, z czym mają problem, czego
się obawiają, a następnie zrozumieć własny lęk i oswoić go. Zaufaliśmy sobie, pomimo iż każdy miał już swoje ugruntowane poglądy. Wyjaśniliśmy
fakty i – choć pozostaliśmy przy swoich odmiennych odczuciach – wypowiedzenie i przeanalizowanie obaw pozwoliło odebrać im ten nieuświadomiony, defensywny charakter. Nie chodzi przecież o to, aby wszyscy mieli
skrajnie lewicowe poglądy, lecz o przekształcenie lęku przed złożonością
i zmiennością rzeczywistości w rozumienie prowadzące do strukturalnej,
najlepiej konstruktywnej krytyki, przy zachowaniu empatii i akceptacji
dla jednostek.
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Przyjaźń i sprawczość
Trudno jednak o konstruktywną reakcję na skomplikowane problemy świata, a przecież to właśnie ona jest jedyną odpowiedzią na reaktywność postawy
faszystowskiej, na związane z nią podporządkowanie i pustkę. Często lepsze zrozumienie społecznych i historycznych procesów prowadzi jedynie do
innego rodzaju lęku, poczucia pustki i bezsensu. To jeden z trudniejszych
problemów, z którymi musimy się mierzyć – podważenie całości naszych
kulturowych wartości i instytucji, będące wynikiem obnażenia ich jako społecznie konstruowanych, wprowadza relatywizm tam, gdzie dotąd szukać
można było bezpieczeństwa, wśród czystych moralnych absolutów, sprawdzonych społecznych konwencji i twardych tożsamości. Nie tylko nastolatkom
trudno przezwyciężyć wynikające z tego poczucie bezsensowności własnych
działań i braku miejsca w świecie. Poznanie znaczenia procesów społecznych
dla kształtowania warunków ludzkiego życia sprawia, że nagle zdajemy sobie
sprawę, jak mały w rzeczywistości jest nasz jednostkowy wpływ na otaczający
świat i własne życie. Zmniejszenie lęku, związanego z ciągłą walką z innymi
o lepszą pozycję, wynika przecież po prostu z odsłonięcia ograniczoności indywidualnego wpływu jednostki. Odbyłam kiedyś na ten temat bardzo ważną rozmowę z II klasą, która wyraźnie przeżywała kryzys. Kiedy próbowałam
dopytać ich, co właściwie się dzieje, jeden z chłopców – świetny uczeń – powiedział, że „im wszystko rozwaliliśmy”, a na podstawie tego, czego się uczą,
trudno coś odbudować i znaleźć motywację, również do dalszej nauki. Innym razem, pod koniec pierwszej klasy, przyszła do mnie na rozmowę uczennica. Chciała zapytać, jak sobie radzę ze świadomością tylu skomplikowanych
problemów na świecie; co ona ma z tym zrobić, „w co włożyć ręce”. Taką sama
wątpliwość wyraża zresztą Kuroń, wobec swoich wychowanków w latach 60.17
Dodam, że jeśli coś w mojej świadomości pedagogicznej jest rzeczywiście
obciążające, jest to poczucie, że, wobec coraz silniejszej presji otoczenia, nasze dążenie do zbudowania lub odbudowania wiary w poczucie sprawczości
(która nie byłaby już indywidualna ani państwowa), jest coraz bardziej ograniczone. Coraz trudniej jest „razem zmieniać świat”. Oto moment, w którym
z jednej strony pomysły edukacyjne Kuronia wydają się nie pasować już do
rzeczywistości, z drugiej jednak stają się przez to jeszcze bardziej potrzebne. Na poziomie społeczności, jaką jest szkoła, trzeba dążyć do realizowania
działań, które, podobnie jak nie-hierarchiczność, dają młodym ludziom poczucie tego, jak „smakuje” pozytywne, sprawcze, a przede wszystkim wspólne

17 Niemal od początku nękała nas dysproporcja między rozmiarami zła, które potrafili dostrzec

nasi wychowankowie, a możliwościami działań pozytywnych (Wiara i Wina, dz. cyt., s. 92).
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zmienianie i tworzenie rzeczywistości. Tylko wtedy udaje nam się uniknąć
wepchnięcia młodzieży w – będącą wynikiem rozbicia i skomplikowania
dawnej, „bezpiecznej” wizji świata – rezygnację (często rodzącą postawę skrajnie indywidualistyczną i/lub cyniczną), bądź zwrócenie się ku któremuś z autorytarnych porządków, narzucanych w imię abstrakcyjnych wartości.
We wszystkich szkolnych działaniach i projektach podejmujemy decyzje
wspólnie, władza jest rozproszona lub ściśle powiązana z odpowiedzialnością
za zadania. Wspieramy w tym osoby mniej charyzmatyczne lub mniej kompetentne. Do tego jednak zdecydowanie nie wystarcza demokracja szkolna
w postaci mechanizmu wybierania reprezentantów:
„Zaczęliśmy dostrzegać poważne wady całej Makarenkowskiej pedagogiki dowódców. Wybierano najstaranniej tych, którzy to najlepiej umieli. Ilu zaś takich mogło
być w ponadstuosobowej drużynie obozowej – kilkunastu, no najwyżej dwudziestu
kilku. Oni więc wciąż od nowa byli wybierani do dowodzenia i oni wchodzili w skład
wszelkich rad. To oni byli prawdziwymi gospodarzami obozu i tylko dla nich była
cała demokracja”18.

Fragment ten przypomina to, co dzieje się we władzach dobrych samorządów szkolnych – trafiają do nich osoby, które potrafią rozmawiać z dorosłymi,
prowadzić spotkania i organizować działania. Ich umiejętności społeczne
sprawiają, że zostają wybrane do władz samorządu, a czas spędzony w tych
strukturach jedynie wzmacnia ich przewagę. Tym sposobem rozwijają swoje „liderskie” cechy, niekiedy ze skutecznością, która może wydawać się korzystna dla społeczności szkolnej. Jednak taki sposób działania w grupie
prowadzi nieuchronnie do odłączenia i zdystansowania się tych, którzy cech
przywódczych nie wykazują. W najlepszym razie zawierzą swoim przedstawicielom i stracą zainteresowanie wspólnymi sprawami. W najgorszym
– poczują się wykluczeni ze wspólnych decyzji i oszukani, bo pozbawieni
władzy. Obie te postawy prowadzą do utraty zainteresowania i wiary w demokrację (lub współrządzenie) i stanowią znakomitą glebę dla rozwoju postawy faszystowskiej.
Szkodliwa, zwłaszcza w szkole, gdzie młodzież uczy się jawnych i ukrytych
reguł gry społecznej, jest demokracja fasadowa, gdyż trudno cofnąć skutki
nieufności, której uczy. W tym sensie, zgodnie z intuicją Kuronia, lepsza jest
szkoła autorytarna, jawnie oparta na władzy hierarchicznej, z którą łatwo się
nie zgadzać i przeciw której łatwo się buntować niż taka, która udaje partnerstwo i współdecydowanie. A przecież – co wydaje mi się niezwykle istotne

18 Wiara i wina, dz. cyt., s. 88
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– na poziomie grupy rówieśniczej i wspólnoty szkolnej, nawet podświadomie,
za fasadowe uważane będzie każde współdecydowanie oparte na reprezentacji przez wybory personalne, które młodzież bezbłędnie rozpoznaje jako konkurs piękności. W pierwszych latach działania szkoły mieliśmy demokrację
przedstawicielską odziedziczoną po I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Bednarskiej. Pewien uczeń, popularny wśród kolegów i koleżanek, co roku wygrywał wybory do sejmu szkolnego, ale programowo nigdy
nie pojawiał się potem na posiedzeniach. Wiele osób głosowało na niego,
ponieważ lubiły go, podziwiały jego styl, bezczelność, a nawet cynizm, który w pewnym sensie doskonale obnażał ogólny stosunek wyborców do mechanizmów demokracji szkolnej. Odkąd przerzuciliśmy się na demokrację
bezpośrednią, każdy sam za siebie podejmuje decyzję o uczestnictwie w budowaniu wspólnoty, również, gdy podejmowane są trudne decyzje.
Bardzo istotny z tego punktu widzenia jest wiec, jako instytucja szkolnej
demokracji. Wiec przygotowywany jest i prowadzony przez aktyw, którego
skład wybierany jest przez losowanie spośród młodzieży i kadry nauczycielskiej. Sposób wyboru aktywu ma ogromny wpływ na przywództwo – często
wylosowywane zostają osoby, które niezbyt dobrze radzą sobie z publicznymi
przemówieniami, albo które dotąd na wiecach zawsze czuły się trochę „obok”.
Prowadzenie wiecu pozwala im nabrać śmiałości i ćwiczyć umiejętność publicznego występowania, a także poczuć się integralną częścią społeczności.
Co ważniejsze, uczestnicy wiecu nigdy nie wykorzystują słabości prowadzących, wręcz odwrotnie – zachowują się tak, by osoba prowadząca „dała sobie
radę” pomimo braku przebojowości.
Równie ważna dla budowania wspólnoty jest kwestia głosowania większościowego. Dla młodzieży wychowanej w paradygmacie indywidualizmu
demokracja to po prostu głosowanie, a decyzja zbiorowa jest sumą decyzji poszczególnych osób. A przecież taka forma podejmowania decyzji jest destrukcyjna dla wspólnoty. Zamiast rozmawiać ze sobą, mierzyć się z różnicami,
samotne jednostki oddają swoje oddzielne głosy i większość mechanicznie
dominuje mniejszość. Takie głosowanie ani nie wymusza potrzebnej w grupie rozmowy, ani nie zapewnia w istocie poczucia, że podjęte decyzje mają
potrzebną legitymację. W głosowaniu większościowym nie ma niczego, co
zabezpieczałoby nas przed faszyzmem. Staramy się więc w szkole podważać fałszywą oczywistość demokracji jako głosowania i sprawić, by młodzież
myślała o demokracji jako wspólnym rozpracowywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Jedna z większych zmian, które, jak zaobserwowałam, dokonują się w młodzieży podczas pobytu w naszej szkole, dotyczy właśnie
rozumienia demokracji. Ostatnio na wiecu żywą dyskusję wywołała propozycja jednego z nauczycieli, aby podczas dwumiesięcznego eksperymentu wszyscy rano odstawiali telefony komórkowe do sekretariatu i odbierali je dopiero
przed wyjściem ze szkoły. Okazało się, że większość jest gotowa uczestniczyć
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w takim eksperymencie, dostrzegając w nim ochronę ważnych szkolnych
wartości, jednak pod warunkiem, że nie będzie on przymusowy dla jego
przeciwników. Kluczowa dla przewalczenia pokusy resentymentu i postawy
faszystowskiej jest możliwość doświadczenia sytuacji realnego sporu o ważne i namacalne wartości w prawdziwej społeczności. Decyzję możemy podjąć
tylko z innymi, z konkretnymi, znajomymi ludźmi, z którymi dyskutujemy,
o których wiemy, że chcą też dobrze, nawet jeśli myślą inaczej od nas. Dopiero doświadczenie takiej odpowiedzialności uświadamia, że wygrana jest tylko wspólna i wymaga dogadania się.
Według Kuronia wspólne tworzenia świata i odkrycie szczęścia, które
z tego płynie, odbywa się wokół wspólnego celu – takiego, który może być
osiągnięty tylko wspólnie, i który jest na tyle trudny, żeby młodzież obawiała się o sukces. Zadanie – wymyślone wspólnie z dziećmi – musi porywać, angażować indywidualnie i jednoczyć grupę. Ono jest sednem, wokół którego
będą ogniskować i rozwiązywać spory. Jednak, twierdzi Kuroń, „propozycje
programowe to sprawa, gdzie nasza dziecięca demokracja ocierała się o fikcję.
Dzieci wiedziały przecież, że coś prawdziwie ciekawego i nowego potrafimy
wymyślić tylko my, dorośli”19. Tu się różnimy od naszego patrona, uważając, że szkoła sama może dostarczać takie cele. Zakładamy, że świat społeczny, kultura, humanistyka same pełne są wyzwań, które młodzież – na pewno
ta w wieku licealnym – może samodzielnie odkrywać i podejmować. Chodzi o to, by zadania i cele były jak najbliżej rzeczywistości, pytania same się
narzucały w zetknięciu z różnymi obszarami wiedzy lub doświadczeniami. Staramy się wzmacniać u młodzieży samodzielną umiejętność zadawania rzeczywistości trudnych pytań. Przykładem niech będzie szkolny wyjazd
do czeskiego miasteczka Zlin, gdzie Tomasz Bata wraz z rodzeństwem wybudował w pierwszej połowie XX wieku kapitalistyczną utopię. Przez trzy
dni uczennice i uczniowie zwiedzali je, poznając i czytając różne opisy, historie i zamysł twórcy. Potem młodzież sama sformułowała najważniejsze dla
siebie pytania: Jak wygląda w Zlinie pamięć po rodzeństwie Bata? Jakiego
człowieka chciał ukształtować Tomasz Bata? Co dzisiaj dzieje się z idealnymi osiedlami, które wybudował dla swoich robotników? Czy był opór wobec
Baty? Oczywiście my znaliśmy historię miasta, my znaleźliśmy opowiadające o nim lektury. Ale już pytania do tej rzeczywistości i sposoby odpowiadania były dziełem uczniów i uczennic. Wciąż okazuje się, że rzeczywistość
oraz istniejące wytwory kultury stanowią najbardziej autentyczny i angażujący materiał do „wspólnego robienia” i szkoła, która poświęca się im omawianiu, jest do tego świetnym miejscem.

19 Wiara i wina, dz. cyt. s. 91
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Stanie się tak, gdy spełniony zostaje jeszcze jeden nader istotny warunek:
działania i życie szkoły przyznają istotną rolę każdej jednostce, a sukces
w osiąganiu celów będzie dobrem wspólnym. To kluczowa zasada, o której
wspomina Kuroń przy okazji omawiania eksperymentu Walterowskiego, ale
również przy każdej innej rozmowie o wychowaniu: uwspólnienie tyleż sukcesu, co samego przywództwa:
„Pedagogikę dowódców poprawiliśmy, wprowadzając drobną, ale jakże znaczącą
zmianę. Mianowicie nikt nie mógł być wybrany na dowódcę, dopóki wszyscy w zastępie nie będą dowódcami. Teraz dopiero zaczęła się polityka wyborów. Co robić, aby wówczas, gdy zastęp będzie w trudnym dniu, dowódcą został Leszek lub
Kaśka, którzy na pewno dadzą sobie radę. Czym może dowodzić mały Jurek czy
Krysia, która do niedawna stale była wyręczana przez mamusię […]? […] Trochę
można było manewrować, ale zadań było wiele, obowiązków wobec drużyny też
i nieuchronnie Jurek zostawał dowódcą dyżurnym, a Krysia dowodziła zastępem
na wielkiej wyprawie. To jest dopiero wielkie zadanie dla zespołu: w taki sposób
wykonywać rozkazy niedoświadczonego dowódcy, aby ten dawał sobie radę”20.

Zatem Kuroniowskie przesłanie jest następujące: jednostka jest tak dobra,
jak społeczność, w której działa. A społeczność jest silna jedynie wówczas,
gdy najsłabsze swoje jednostki potrafi uczynić silniejszymi. W tym sensie nie
ma sprawnych czy zdolnych jednostek – są tylko dobrze lub źle funkcjonujące grupy. Sama wspólnota jest tak pomyślana, by wzmacniać najsłabszych
(najsłabszych pod różnymi względami), a nie by wyposażać poszczególne
podmioty w pożądane cechy, co się dzieje niejako przy okazji. Tak zbudowane relacja zdejmuje z jednostki obowiązek rywalizowania z innymi o sukces
i zmniejsza strach o zajmowane miejsce w hierarchii, bo sama klasycznie pojęta hierarchiczność zostaje zakwestionowana.
To „rozpuszczenie” przywództwa, które próbuję tu opisać, objawia się
w przekonaniu, że sukcesu i radości z niego nie da się trwale przypisać jednej osobie albo wąskiej grupie. Od czasu do czasu przywództwo „wydarza się” w różnych sytuacjach szkolnych, najczęściej na wyjazdach, ale też
podczas trudnych grupowych rozmów, albo w zbiorowych, projektowych
działaniach. Na wyjeździe do Zlinu wszystkie grupy zaangażowały się w poszukiwania i każdej z nich udało się opowiedzieć pozostałym o zupełnie nowych odkryciach, których dokonały, np. o usunięciu pomnika jednego z braci
Bata z cmentarza, o przemówieniach i groźbach antystrajkowych Tomasza Baty, o basenach, które nielegalnie budują sobie współcześni mieszkańcy

20 Wiara i wina, dz. cyt, s. 90. U nas w szkole losowanie różnych funkcji i zadań zastępuje rotacyj-

ność.
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batowskich osiedli. Radość ze szczególnego dokonania nie dała się sprowadzić
do umiejętności i wkładu poszczególnych osób. Mieliśmy poczucie, że dość
znaną przecież historię Baty moglibyśmy w sposób znaczący uzupełnić dzięki wspólnemu wysiłkowi. Dynamika wyjazdu przełamała zwykłą hierarchię
dobrych, pracowitych, posłusznych i złych, niedbałych uczniów, jak również
ich wewnętrzną hierarchię towarzyską: lęk przed oceną innych czy miejscem
w grupowej hierarchii stały się drugorzędne wobec odkryć, którymi można
było podzielić się z innymi. Aby zatem zdarzały się sytuacje, w których młodzież może poczuć swoją zbiorową sprawczość i budować pozytywne więzi,
musi narodzić się – najczęściej z pomocą dorosłych – szczególne poczucie misji, związane ze wspólną refleksją nad kruchością niektórych zjawisk i opieką
nad nimi. Tak chyba należy rozumieć wciąż rozwijające się wspólne szkolne
śpiewanie w jidysz. Pomimo iż, tego języka uczy się nie więcej niż jedna trzecia
uczniów i uczennic, większość szkoły towarzyszy im w próbach i występach.
Większość zna fragmenty tekstów na pamięć. Jest tak między innymi odkąd
przedmiot o „historii i kulturze Żydów” prowadzi osoba ucząca jidysz i nadająca temu językowi szczególne znaczenie historyczne i etyczne. Do śpiewania
przyciąga nas zatem znajomość kontekstu (jidysz jako język „do uratowania”),
wiedza historyczna i filozoficzna, umożliwiająca zrozumienie wagi okoliczności śpiewania i poczucie realnej empatii wobec tych, którzy je tworzyli.
W śpiewaniu w takim właśnie, w obcym języku i słowami tych, których już
nie ma, jest coś konkretnego, przyklejonego do rzeczywistości, którą próbujemy w ten sposób (z powodów etycznych) ocalić. Takie właśnie osobiste,
nie-abstrakcyjne nadawanie etycznego sensu zbiorowym działaniom jest zapewne najważniejszym budulcem nie-faszystowskiej wspólnoty.
Jeśli młodzież jest tego pozbawiona – nie tylko przez szkołę, ale również
rzeczywistość poza nią – trudno się dziwić, iż sensu życia szukać będzie
w abstrakcyjnych wartościach tworzących niby-wspólnotę, na której czele stoi
oczywiście „dumny naród”. W tych wyimaginowanych wspólnotach przyjaźń
nigdy nie jest realnie odczuwana. Tylko osobiste doświadczenie innych wartości w realnie istniejącej, inkluzywnej wspólnocie może zrównoważyć chęć
szukania sensu w ideologiach, które miast redukować lęk i samotność, wykorzystują je.
Myśląc o nie-faszystowskiej szkole, musimy oczywiście wyjść od wolnościowych założeń pedagogicznych dążących do ograniczenia zapędów autorytarnych i do chronienia autonomii dziecka jako osoby. Jednak wydaje się,
że w coraz bardziej faszystowskim świecie – mowa tu nie o bieżącej polityce,
ale o różnych ogólniejszych tendencjach poznawczych i ekonomicznych – robienie tylko tego może okazać się niewystarczające. Nie-faszystowska szkoła
musi wykonywać bardzo trudne, z konieczności sprzeczne, zadania. Powinna tworzyć dobrą wspólnotę, uwrażliwiać na sytuację, pozycję, prawa i krzywdę poszczególnych jednostek. Zarazem szkoła musi uświadamiać młodzieży
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naturę i sposób działania procesów społecznych i swoje uwikłanie w nie. Tylko w ten sposób wesprze się młodzież w unikaniu pułapek faszystowskiej
postawy, która przecież upraszcza i naturalizuje społeczne podziały, tracąc
z oczu ludzką jednostkowość na rzecz abstrakcyjnej, nieuchwytnej i ujednolicającej wspólnoty.
Dodam na koniec, że nasza szkoła przeszła przecież, i to nie bez sukcesu, kilka ewaluacji kuratoryjnych, co oznacza, że działanie takie jest w obecnych warunkach możliwe. Jednak coś sprawia, że projekt ten wydaje się coraz
trudniejszy. To „coś”, to wypieranie, prawie całkowita nieobecność myślenia
wspólnotowego w społeczeństwie, a co za tym idzie wśród młodzieży. Zanurzonej w uspołecznionym życiu młodzieży lat 60. Kuroń musiał tylko pokazać, jaką wspólnotę tworzyć. Dzisiejsza szkoła musi przekonać, że twórcza,
akceptująca jednostki wspólnota jest w ogóle potrzebna i możliwa.

Tekst ten powstał przy dużym wparciu merytorycznym i redakcyjnym Macieja Łagodzińskiego, również nauczyciela w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym
im. Jacka Kuronia.

Anna Cieplak

Na podwórku – o edukacji
przeciwko faszyzmowi
w małym mieście

Edukacja krytyczna młodych ludzi to stwarzanie warunków do budowania
ich wrażliwości społecznej, bez której nie możemy się rozwijać jako społeczeństwo. To jedna rzecz, której jestem pewna, zaczynając ten tekst i próbując
na początek zarysować sposób pracy, który jest mi bliski. Należy bezustannie pytać kim są i co czują uczestnicy procesu edukacyjnego, znać ich poglądy. W dobie krótkich, szybkich przekazów obrazkowych trzeba umieć
nauczyć młodych ludzi krytycznego spojrzenia na treści, które docierają do
nich z każdej strony i pokazać, jak łączą się z wiedzą o pewnych zjawiskach,
którą zdobywają w ramach edukacji formalnej. Nie chodzi o uproszczenia
i proste porównania, ale zwrócenie uwagi na to, że – na przykład – poza faszyzmem istnieje też neofaszyzm, a przejawy zachowań rasistowskich i ksenofobicznych są dzisiaj też ich problemem. Jestem przekonana, że w edukacji
nie chodzi tylko o wiedzę, ale o poczucie, że młodzi świadomie funkcjonują
w świecie społecznym. Dlatego nie wystarczy uczyć o faszyzmie, tylko trzeba
edukować przeciwko faszyzmowi. Nie wystarczy mówić o solidarności, tylko
pokazywać, czym ona jest w praktyce.
W tekście spróbuję zarysować – w sposób intuicyjny, praktyczny i nieakademicki – jak starałyśmy się to realizować to do tej pory w Świetlicy Krytyki
Politycznej „Na Granicy”, a także – poza nią – w ramach działań indywidualnych, czy prowadzonych przy współpracy ze szkołami. Opis wybranych przeze mnie doświadczeń będzie chronologiczny – zarówno ze względu na czas
rozwoju Świetlicy, jak i ze względu na wiek uczestników i nas samych, którzy
dorastaliśmy razem ze Świetlicą. Aby jednak przejść do opisu należy na początek nakreślić specyfikę miejsca naszej pracy.
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Miejsce
Świetlica Krytyki Polityczne „Na Granicy” powstała w 2009 roku w budynku dawnej strażnicy na polsko-czeskim przejściu granicznym w Cieszynie,
dzięki inicjatywie Krytyki Politycznej i Joanny Wowrzeczki. Dzięki udostępnieniu przestrzeni przez Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości (obecnie
Zamek Cieszyn) udało się tutaj powołać do życia nowe miejsce, które od początku miało w założeniu – poza organizacją debat, konsultacji, dyskusji, pokazów filmowych, seminariów – pracę edukacyjną z dziećmi i młodzieżą ze
śródmieścia Cieszyna.
Pierwsze skierowane do dzieci zajęcia edukacyjne, które organizowałyśmy w tym miejscu, zaraz po oficjalnym otwarciu, poświęcone były upadkowi Muru Berlińskiego. Rocznica wypadała dwa dni później, więc taki
start cyklu edukacyjnego wydawał się symboliczny i na miejscu. Większość z nas nie miała na początku pracy Świetlicy pojęcia o streetworkingu i sposobach angażowania dzieci do udziału w dobrowolnych zajęciach
edukacyjnych, tylko pomysły na opracowanie „ważnych tematów” – pomijanych przez szkołę, a istotnych z perspektywy edukacji krytycznej. Od
początku naszej działalności inspirowały nas idee Jacka Kuronia, który pisał w Rzeczpospolitej dla moich wnuków o solidarności i „prawie najsłabszego”. Dlatego wyczulenie na sprawy społeczne, na wykluczenie, towarzyszyło
nam od samego początku. Nie miałyśmy na to konkretnej metody, tylko
dostosowywałyśmy narzędzia do tematów, które często same pojawiały się
przy okazji prostszych, rzemieślniczych zajęć, np. kiedy dzieci posługiwały się stereotypami (czytaj: powtarzały je za dorosłymi). Po prostu podejmowałyśmy z dziećmi – a później młodzieżą – zagadnienia, które wydawały
nam się pomijane przez szkołę i jej otoczenie, a ważne, czy wręcz kluczowe,
dla budowania solidarności społecznej i otwartości na drugiego człowieka.
Zakładałyśmy, że nikt z nimi o tym nie rozmawia, bo same często są wykluczane, więc my spróbujemy.
Z dziewczynami, z którymi od początku działałyśmy w Cieszynie1 , łączyły nas różne aktywności pozaszkolne z czasu dorastania, ale jedna rzecz
był wspólna – brak wcześniejszego kontaktu w ramach edukacji formalnej z edukacją antydyskryminacyjną. Pobieżnie tylko omawiałyśmy teoretycznie takie tematy jak wykluczenie społeczne, dyskryminacja, faszyzm.
W naszych szkołach publicznych w Radlinie, Jaworznie, Jaworniku i Dąbrowie Górniczej nie spotkałyśmy się też z dyskusją o wielokulturowości,

1

Joanną Wowrzeczką, Weroniką Wilczyńską, Marzeną Gębalą, Agnieszką Muras, Anną Plutą

Anna Cieplak

która wykraczałaby poza gładkie zdania o tolerancyjnej Polsce z okresu
XV i XVI wieku. Część z nas znała tę tematykę tylko z działań w grupach
aktywistycznych, anarchistycznych2 , harcerskich, a część z własnego doświadczenia, bo same odczuwałyśmy jakiegoś rodzaju dyskryminację, czy
dostrzegałyśmy ją w swoim otoczeniu. Byłyśmy idealnym przykładem absolwentek polskiej szkoły publicznej, która wypuszcza uczniów w świat bez
wiedzy o tym, co jest potrzebne do świadomego funkcjonowania w zróżnicowanym społeczeństwie. Szkoły, która lekceważy odruchy obywatelskie,
nie uczy solidarności i otwartości.
Wybór takiej puli tematów był związany nie tylko z wizją edukacji przyszłości Jacka Kuronia, którą znałyśmy z tekstów, ale i wiedziałyśmy o jej
przełożeniu na praktyczne działania w Uniwersytecie Powszechnym im.
Jana Józefa Lipskiego, który od 2002 roku ma swoją siedzibę w Teremiskach. Taka, a nie inna, ścieżka edukacyjna wiązała się też z aktywnością
założycielki Świetlicy – Joanny Wowrzeczki. Wcześniej z grupą studencką, którą prowadziła w ramach koła naukowego na Uniwersytecie Śląskim
(a należały do niej dziewczyny ze Świetlicy), omawiała tematy związane z bardzo szeroko rozumianym wykluczeniem społecznym widzianym
z perspektywy sztuki. Studenci i studentki mieli możliwość zapoznania się
z pracami artystów i artystek podejmujących tematy takie, jak dyskryminacja kobiet, osób LGBT czy pamięć o Shoah. Dlatego pracując już w pewnym,
stałym rytmie szukałyśmy tematów i dobierałyśmy narzędzia, korzystając często – szczególnie dzięki pierwszemu grantowi w ramach Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, który udało nam się zdobyć
na początku 2010 roku – ze wsparcia artystów, którzy ujmowali problemy
bardziej symboliczne.
Jednak symboliczne ujęcie tematów przez sztukę wymaga kapitału kulturowego3 niezbędnego do odczytania kodów kulturowych. W związku z tym
nasze zajęcia artystyczne musiały przeplatać się z edukacyjnym programem,
wyjaśniającym dzieciom pewne zjawiska. Wiązało się to z budowaniem nie
tylko kapitału kulturowego dzieci, ale i ich zaufania wobec świetlicy oraz
tworzenia lokalnych więzi.

2

Swoją drogą, to właśnie anarchiści jako jedyni prowadzili w wielu miejscach w Polsce działalność antyfaszystowską w czasie naszego dorastania w latach 2000+.

3

Koncepcja kapitałów Pierre’a Bourdieu stanowiła istotne podłoże naszej pracy. W oparciu
o wiedzę na temat kapitałów próbowałyśmy zwracać uwagę na reprodukcje i przemoc symboliczną wobec dzieci i ich rodzin oraz przeciwdziałać ich wykluczeniu przez biedę.
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Udomowienie – poznawanie żydowskiej przeszłości miasta
Udomowienie, budowanie zaufania dzieci wobec Świetlicy, przebiegało podobnie jak nasze udomowienie w Cieszynie. W związku z tym, że przyjechałyśmy tutaj z różnych miast na studia, musiałyśmy odkrywać miasto
i jego historię od początku – tak jak dzieci, które zaczęły do nas przychodzić.
W przypadku tego miejsca niezwykle cenna okazała się wiedza na temat wielokulturowej przeszłości. Jednym z pierwszych tematów stała się dla nas kultura żydowska.
Zależało nam, żeby dzieci mogły zrozumieć, jak działa miasto, aby poczuły
się jego ważną częścią, pomimo mniejszych zasobów ekonomicznych ich rodzin, często wycofanych z życia obywatelskiego. Dlatego – niemal od samego
początku – zaczęliśmy się tym zajmować w odniesieniu do relacji sąsiedzkich.
Nie tylko współczesnych – np. przy organizacji święta ulicy Głębokiej – ale
i minionych. Zaczęliśmy od rozpoznania, kto kiedyś mieszkał – tak jak dzieci – w śródmieściu i szybko dotarliśmy do wiedzy o społeczności żydowskiej.
Większość ich domów i sklepów znajdowała się właśnie tu, na ulicy, gdzie teraz znajdują się m.in. mieszkania socjalne przyznawane przez miasto. Kiedy
podczas spacerów zaznaczaliśmy niebieskimi wstążkami budynki, gdzie kiedyś
mieszkali Żydzi, dzieci wyobrażały sobie, jak kiedyś mogło wyglądać ich miasto i relacje sąsiedzkie. To był pretekst do dalszych działań edukacyjnych. Postanowiliśmy też wtedy – z inicjatywy Katarzyny Majak, artystki – na boisku
szkolnym usypać z mąki kształt synagogi, na pamiątkę po bożnicy, która została zburzona w tym miejscu w 1939 roku. Artystka spędziła z dziećmi kilka dni,
odkrywając przeszłość miasta na podstawie starych fotografii. Dzieci, za pomocą aparatów fotograficznych, uwieczniały Cieszyn współczesny i zestawiały
go z tym, którego już nie ma. Dołączyliśmy do tej układanki swoją fotografię.
Na zdjęciu z 2010 roku widać efemeryczną, białą synagogę usypaną na czarnym
boisku, przy której stoją razem z artystką dzieci ze śródmieścia.
Siedem lat później w spektaklu Dzieci z Przykopy, który przygotował z dziećmi ze Świetlicy reżyser Bogusław Słupczyński, dwie dziewczynki namalowały na białej palecie czarną synagogę, odwracając ideę sprzed lat. To było już
w innym miejscu, po przeniesieniu Świetlicy, a historia z 1939 i 2010 roku
symbolicznie wróciła do nas. Dzieci z nowej części miasta – tzw. „wenecji cieszyńskiej”, gdzie przenieśliśmy Świetlicę – mogły na podstawie spisu ludności zobaczyć, kto mieszkał tutaj przed nimi. Następnie wcieliły się w role,
które rozpisał dla nich reżyser na podstawie starych dokumentów. Ktoś był
pochodzącym z Austrii sprzedawcą cukierków, ktoś prowadził polski, a ktoś
żydowski zakład rzemieślniczy.
Zdaję sobie sprawę, że opisane powyżej działania nie odbiegają od wielu innych warsztatów edukacyjnych prowadzonych w różnych miejscach w Polsce.
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Przecież to w Ośrodku „Pogranicze” w Sejnach czy Uniwersytecie Powszechnym w Teremiskach przeprowadzano najważniejsze programy edukacyjne
po 1989 roku, które nas inspirowały, a my, idąc ich śladem, próbowaliśmy odkryć coś nowego dla naszej społeczności. Piszę „naszej społeczności” nie po to,
aby stworzyć jakiś podział na Swoi-Obcy, ale aby podkreślić, że działania miały wspólnotowy charakter i fakt osadzenia ich w Cieszynie miał kluczowe znaczenie dla przybliżenia dzieciom treści związanych z kulturą żydowską. Zajęcia
zawsze wiązały się w jakiś sposób z codziennym życiem dzieci, a nie tylko z faktem mieszkania w tym mieście. Zależało nam, żeby uczestnicy zajęć w Świetlicy
mogli poczuć się częścią miasta, które jest palimpsestem, ma różnych obywateli, którzy musieli się mierzyć z wykluczeniem społecznym. Bo przecież historie
o Żydach to nie tylko historie o dobrych relacjach i wieloaspektowych przejawach kultury, ale też o niezrozumieniu, krzywdzie i selekcji.

Krok naprzód – dzieci i młodzież – próba empatii
W edukacji równościowej chodzi nie tylko o tworzenie nowych programów,
ale też o mądrą powtarzalność, tak jak w przypadku opisanych powyżej działań, które znałyśmy z Sejn czy Teremisek. Kreatywność pedagogiczna nie
bierze się przecież z egocentryzmu, tylko próby sił wspólnych, testowania pomysłów w różnych miejscach. Daje tym lepsze efekty, im więcej osób ociera
się o wspólne idee i działania.
Tak stało się też z programem warsztatów z podręcznika Kompas. Edukacja
o prawach człowieka z młodzieżą 4 , a także Kompasik. Edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi5. Wspomniany podręcznik nie został wprowadzony do
szerokiego obiegu w ramach edukacji formalnej, ponieważ ówczesny minister edukacji – Roman Giertych – uznał, że propaguje on homoseksualizm6.
Dla nas – działających głównie poza szkołą – ta książka stała się bardzo ważnym punktem wyjścia, w momencie, gdy nie miałyśmy jeszcze doświadczenia

4

Kompas. Edukacja o prawach człowieka z młodzieżą, red. zbiorowa, Warszawa 2005.
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/189/Kompas.pdf, [dostęp: 22.11.2019].

5

KOMPASIK. Edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi, red. zbiorowa, Warszawa 2009
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/185/Kompasik.pdf [dostęp 22.11.2019].

6

6 czerwca 2006 roku minister Giertych podjął decyzję o odwołaniu szefa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Mirosława Sielatyckiego. Jako podstawę decyzji podał wydanie
przez CODN podręcznika dla nauczycieli Kompas – edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą. Za: www. krytykapolityczna.pl/felietony/jas-kapela/list-otwarty-do-romana-giertycha/, [dostęp: 19.11.2019].
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w budowaniu własnych programów edukacyjnych. A nawet gdy już miałyśmy,
to wracałyśmy do Kompasu i modyfikowałyśmy ćwiczenia zgodnie z potrzebą
grupy, miejscem, czasem.
Najbliższe stało się dla nas ćwiczenie zatytułowane „Krok naprzód”. Towarzyszy nam ono w różnych miejscach i za każdym razem służy do czegoś innego. Modyfikujemy je, zmieniamy, ale zawsze spełnia najważniejszy
cel, którym jest wyostrzenie spojrzenia uczestników na los innych ludzi
pochodzących z różnych miejsc na świecie. Nasza przygoda z „Krokiem
naprzód” zaczęła się od Świetlicy. Praca w takim miejscu wymaga nieustannego kontaktu z osobami i instytucjami, mającymi różne interesy i światopoglądy. Pracując z jednym dzieckiem, pracuje się równocześnie z jego
rodziną, wychowawcą, pedagogiem, kuratorem i otoczeniem rówieśniczym
oraz podwórkowym. Po dwóch latach od założenia Świetlicy doszłyśmy do
wniosku, że praca artystyczno-edukacyjna wymaga poszerzenia o korepetycje, bo to zajęcia szkolne w dużym stopniu pogłębiają nierówności i sprawiają, że dzieci, które do nas przychodzą, czują się gorsze. Do pracy z dziećmi
postanowiłyśmy włączyć wolontariuszy. Na początku było więcej studentów
i studentek, później pojawili się uczniowie ze szkół średnich, którzy mieli
pomagać młodszym podciągnąć się z poszczególnych przedmiotów. Trzeba
było z nimi porozmawiać i jeszcze zanim zaczną pracować z dziećmi, czegoś się o nich dowiedzieć. Zależało nam na tym żeby ich relacje od początku
opierały się na wyczuciu i zrozumieniu oraz żeby mieli poczucie, że są częścią jakiejś większej całości. Pomaganie w lekcjach młodszym to dosyć trudny obszar wolontariatu, choć może się wydawać, że to nic takiego. Przyjść raz
w tygodniu na godzinę i już. Niekoniecznie. Taka praca wymaga wysokich
kompetencji, umiejętności planowania, cierpliwości i empatii. Wolontariusze, którzy pomagają w lekcjach, mają zwykle dobre oceny, pochodzą przede
wszystkim z domów, w których rodzice z nimi pracowali, albo mieli zapewnione dogodne warunki do tego, żeby osiągać wysokie oceny. W związku
z tym niektórzy wolontariusze – pomimo dobrych chęci – różnie znoszą fakt,
że dziecko nie chce się skupić nad trzema zadaniami domowymi, nie potrafi w trzeciej klasie czytać na głos, czy w szóstej klasie ma problemy z rozwiązaniem zadania z matematyki, bo nigdy nie nauczyło się odpowiednio dobrze
tabliczki mnożenia. Jest to szczególnie demotywujące, kiedy podejmowane
wysiłki nie znajdują odzwierciedlenia w ocenach. Łatwo dostać jedynkę, kiedy
nie ma się w domu biurka czy nawet kąta, w którym można usiąść w spokoju, albo materiałów do wykonania pracy domowej. Czasami ktoś jest niedożywiony, zastraszony, wycofany i nie dlatego radzi sobie z nauką. Tego nie widać
na pierwszy rzut oka, bo ukrywania biedy uczy się od małego. O tym chcieliśmy powiedzieć wolontariuszom, ale bez posługiwania się historią konkretnych dzieci, aby nie tworzyć sytuacji, w której wolontariusze będą patrzyli
na dzieci jak na ludzi pochodzących z zupełnie innego świata. Na początku
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roku szkolnego zorganizowaliśmy wspólne spotkanie dzieci i wolontariuszy,
aby mogli się poznać i zobaczyć kto z kim będzie pracować w danym semestrze. Później przeszliśmy do indywidualnej pracy z wolontariuszami.
I tutaj zaczyna się „Krok naprzód”. Zadanie ma dwa warianty – dla starszych i młodszych. Różnią się złożonością ról i stwierdzeń. Zasady – niezależnie od grupy uczestników – są takie same. Uczestnicy losują karteczki
z rolami (np. jesteś niepełnosprawnym nastolatkiem z małej miejscowości,
jesteś dzieckiem migrantów, którzy pracują dziesięć godzin dziennie, jesteś
córką ambasadora), a następnie mierzą się z takimi samymi sytuacjami życiowymi i sprawdzają swoje możliwości. Uczestnicy mogą zrobić krok do
przodu, jeśli mają do czegoś prawo, albo mogą coś zrobić jako osoba, w rolę
której się wcielają np. pojechać na wakacje, mieć dostęp do edukacji, móc
zjeść trzy posiłki dziennie. Obserwowanie reakcji uczestników zawsze robiło na nas ogromne wrażenie. Za każdym razem ich wypowiedzi i emocje
bardzo się różniły, ale nigdy nie zdarzyło się, żeby uczestnicy wyszli z zajęć
bez refleksji, która zostaje na dłużej. I my też. Podczas ćwiczenia i w dyskusji po nim widać, jak ogromne różnice pojawiają się między postaciami,
w które wcielają się uczestnicy, jak i między samymi uczestnikami. Dzięki
temu ćwiczeniu udało nam się pokazać wolontariuszom, że nie każdy jest
kowalem swojego losu i że o przyszłości nie zawsze decyduje tylko talent
czy tzw. „wrodzone zdolności”. Tym ćwiczeniem udało się też uczulić ich
na sytuację ludzi biednych, niepełnosprawnych, czy o innej orientacji niż
heteroseksualna.
Kiedy przeprowadzałyśmy – już w ramach zajęć terenowych przy okazji
warsztatów poświęconych książeczce Zaufanie7 – to samo ćwiczenie w Helu,
Kielcach, Górkach Wielkich czy Warszawie, wykorzystując je do pokazania
uczestnikom tego, że zaufanie wymaga od nas solidarności z osobami w innej sytuacji życiowej niż nasza, spotykałyśmy się z różnymi reakcjami. Raz
miałyśmy zajęcia z klasą integracyjną, w której dzieci prowadziły zajęcia niemal za nas. Podczas ćwiczenia równolegle pomagały swoim kolegom i koleżankom, gdy ci nie byli pewni, czemu stoją w miejscu, podczas gdy oni idą.
Często zdarzało się, że młodzież nie słyszała o osobach, w rolę których mają
się wcielić. Stąd ciężko im było w ogóle wyobrazić sobie ich sytuację. Wtedy
próbowałyśmy z nimi indywidualnie rozmawiać, przekierować do rzetelnych
materiałów. Innym razem, kiedy prowadziłam to ćwiczenie z dorosłymi w ramach warsztatów literackich, których punktem wyjścia do skonstruowania

7

Zaufanie. Przewodnik dla dzieci to książeczka, którą napisałyśmy wspólnie z Lidią Ostałowską.
Została wydawana w 2016 roku w wydawnictwie Krytyki Politycznej. Poza książką odbyła się
seria warsztatów oraz powstały konspekty zajęć, które można przeprowadzić w ramach zajęć
szkolnych czy pozaszkolnych.
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bohaterów było dostrzeżenie różnic, jakie występują w społeczeństwie i jakie
są konieczne do świadomego budowania postaci i narracji, dorosłym ciężko
było sobie wyobrazić, że ktoś nie jest wcale niezaradny życiowo czy leniwy, ale
że nie ma takich samych szans. Wejście w role było dla nich trudniejsze niż
dla dzieci czy młodzieży.

Obserwacja postaw młodych ludzi
Książki Zaufanie, Ma być czysto, Lata powyżej zera, których jestem autorką, traktują o młodych ludziach i są w pewnym sensie wspólne, tożsame
ze Świetlicą i wynikają z jej doświadczeń. To alternatywne, bo prowadzone językiem powieści, spostrzeżenia, które w dużym stopniu wiążą się
z nierównościami społecznymi i konfliktami, jakie dostrzegałyśmy w pracy z dziećmi i ich otoczeniem społecznym. W zasadzie mogłabym omawiać fabuły tych powieści – a także książeczki dla dzieci Zaufanie – jako ten
sam przypadek z różnymi wariantami zależnymi od sprawności systemów
(edukacji, pomocy), reprodukcji kulturowej, czasu i przypadku. Być może
praca na podobnych zjawiskach nie jest dobrą cechą literatury pięknej, ale
z pewnością pomagała mi, autorce, lepiej zrozumieć młodzież i przyjmować nowe perspektywy pedagogiczne w pracy z nimi. Wybór dziewczyn
jako głównych bohaterek powieści był mi bliski nie tylko ze względu na poczucie braku współczesnych literackich narracji prowadzonych z perspektywy nastolatek, ale przede wszystkim wydawał mi się ciekawy ze względu
na ich optykę. Jest ona szczególna, ciekawa. Między innymi dlatego, że łatwo można nastolatki zinfantylizować, czy wydobyć z nich stereotypowe cechy. Dla mnie ich problemy wydawały się ważne i rzucające inne światło
na to, jak można opisywać problemy młodych ludzi. Ten wybór wynikał też
z naszych zajęć. Prowadziłyśmy w Świetlicy osobne zajęcia dla niewielkiej
grupy nastolatek, które miały charakter edukacyjno-plotkarski. Właściwie to spotykałyśmy się, żeby oglądać filmy, teledyski i dyskutować o tym,
dlaczego coś jest dla dziewczyn ważne. Analizowałyśmy treści, krytykowałyśmy, pozwalając sobie na swobodne dyskusje. Nawet jeśli była to głęboka popkultura, to traktowałyśmy ją równorzędnie, zadawałyśmy pytania,
drążyłyśmy. Dzięki temu my byłyśmy na bieżąco z tym, co modne wśród
nastolatek, a one mogły się wygadać i zastanowić po co im to. My w zamian pokazywałyśmy inne filmy, inne teledyski, polecałyśmy inne książki. Kontynuacją tych zajęć – a może i nawet ich wypadkową – były dla
mnie działania wokół poezji awangardowej realizowane z młodzieżą w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Aktywność Obywatelska”. Opracowałam je w dużym stopniu na podstawie wiedzy
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na temat ich doświadczeń i poszukiwań w obszarze popkultury. Na początku warsztaty zupełnie nie miały wymiaru rzemieślniczego. Zamiast
zacząć od konstruowania wierszy, wykonywaliśmy różnego rodzaju zajęcia społeczno-literackie. Nasze spotkania były bezustanną próbą odkrywania przez młodzież zjawisk społecznych. Zajęcia polegały między innymi
na tym, że „inwentaryzowaliśmy” problemy najbliższe im, miastu i światu, a następnie zastanawialiśmy się czy i jak o nich pisać. Wiele ze spotkań
opierało się na zadaniach, które wykonywali w wolnym czasie, m.in. słuchając ludzi, obserwując przestrzeń publiczną, napisy na murach, wpisy
na Facebooku. Zastanawialiśmy się, jak i „którędy” ludzie próbują wyrażać
siebie, wchodzić w interakcje z innymi ludźmi i ideami. Punktem wyjścia
była dla nas poezja Juliana Przybosia, który w swoim tomiku Sponad, wydanym w 1929 roku w Cieszynie, opowiada o codzienności małego miasteczka: żebrakach, robotnikach, biedzie. Niemniej, to był tylko pewien punkt
odniesienia, a w warsztatach chodziło o uchwycenie przez młodych ludzi
tego, co blisko, a co wiąże się z wrażliwością społeczną, dostrzeżeniem innych ludzi, których na co dzień nie spotykamy, albo mijamy ich obojętnie.
Dlatego, gdy pisaliśmy już teksty, które znalazły się w antologii Wykrzyknik
ulicy, to wśród nich było wiele utworów dotyczących konkretnych problemów
m.in. rasizmu, dyskryminacji kobiet. Nie były one jednak tworzone na zasadzie zadania przymusowego czy programowego w stylu „uchwyć problem językiem poezji”. To byłoby zbyt sztuczne i nosiło znamiona zlecenia. Po prostu
tak się złożyło, że młodzież prowadzona omawianymi na zajęciach tekstami,
a także w wyniku udziału w zajęciach, skierowała się w stronę poszukiwań tematów innych niż własne stany emocjonalne, co jest najczęstszym wyborem
w przypadku tekstów tworzonych przez młodych ludzi na początku ich przygody z pisaniem8.
Ważnym elementem tych zajęć było omawianie konkretnych zjawisk z perspektywy literatury i własnych doświadczeń, a nie zagadnienia wprost edukacyjnego, jak ma to miejsce w przypadku wiedzy podręcznikowej. Dlatego
innym wariantem tych ćwiczeń – którym zajęliśmy się po półrocznym cyklu spotkań i wydaniu tomiku – była próba ukazania problemów współczesnego świata takich jak: rasizm, dyskryminacja, antysemityzm, migracje,
zmiany klimatyczne i przełożenia ich na działania na pograniczu literatury

8

Swoją drogą, nie ma w tym niczego złego – poznawanie siebie pozwala lepiej rozumieć otaczającą rzeczywistość i bez niego trudno o świadomą refleksje związaną ze światem zewnętrznym. Nie mniej jednak my od początku próbowaliśmy pracować równocześnie nad
poszukiwaniem rzeczy, które są ważne nie tylko z perspektywy indywidualnej, którą znamy
z najbliższego otoczenia.
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i performance’u. Po opracowaniu na to odpowiedniej formuły umieściliśmy
je w „Niepokoju” – pustostanie na ulicy położonej w śródmieściu Cieszyna,
zaaranżowanym jako miejsce, w którym można wysłuchać wierszy i „oderwać” sobie (cytaty miały formę wyrywanych karteczek ogłoszeniowych) przypadkowy „niepokój”. Odbiorcy działania mogli przyjrzeć się, w jaki sposób
młodzi ludzie ujęli poszczególne problemy. Mogli też pozostać z „wyrwanym”
lękiem i stworzyć własną metaforę.
To wszystko było jednak działaniem długofalowym, rozłożonym w czasie,
więc udało się stworzyć przestrzeń do rozwoju zarówno literackiego, jak
i wiedzy na temat najważniejszych współczesnych zjawisk społecznych. Dla
kontrastu mogę zestawić to z jednorazowymi zajęciami o uchodźcach, które prowadziłyśmy w tzw. „dobrej” szkole średniej. Po obejrzeniu filmu Zima
na Lampedusie pracowałyśmy z młodzieżą na tekstach opisujących uchodźców w polskiej prasie. Analizowaliśmy je, biorąc pod uwagę przede wszystkim środki wyrazu, których użyto, aby zbudować emocjonalny przekaz,
sprawdzaliśmy też jakie stereotypy w nich się pojawiają. Słowem: jakiej jakości jest tekst, jakie podaje źródła, kogo i w jaki sposób cytuje. Młodzież
dosyć sprawnie przeanalizowała teksty i wyłapała nieścisłości. Nie zmienia
to sytuacji, że w chwili, kiedy zaczęliśmy dyskusję podsumowującą, wcześniejsza analiza zeszła na drugi plan, nie liczyła się w obliczu osobistych
stanowisk wobec postawy, którą Unia Europejska powinna – zdaniem młodzieży – przyjąć. Okazało się, że młodzież, która wzięła udział w warsztatach, miesiąc wcześniej spotkała się na pogadance z pracowniczką straży
granicznej, która podzieliła się z nimi własną opinią na temat uchodźców
oraz odniosła się do przypadków łamania prawa, uogólniając przewinienia konkretnych osób, z którymi miała do czynienia, budując tym samym
obraz nielegalnego przekroczenia granicy jako zamachu na wolność osobistą Polaków. Wiele osób odnosiło się też do „wiedzy” znanej z memów
bądź powoływało się na opinie swojego najbliższego otoczenia. W tej samej szkole – kilka miesięcy wcześniej – odbyła się też debata pod tytułem
Uchodźcy – za czy przeciw?, która postawiła pytanie w sposób absolutnie powierzchowny i miała charakter słownej przepychanki, a nie merytorycznej dyskusji, np. z udziałem ekspertów od migracji. Wzięli w niej udział
uczniowie, którzy na sam koniec głosowali…, czy są za, czy przeciwko przyjęciu uchodźców. Co możemy zrobić po takiej wprawce w ramach jednych
warsztatów trwających trzy godziny? Zostawić ich z niewygodnymi pytaniami, przekierować do wiarygodnych materiałów, namieszać w pewności
przekonań. To ważne, ale nie stanowi rozwiązania systemowego, nie umożliwia faktycznego przepracowania stereotypów i obiegowych opinii.

Anna Cieplak

Podsumowanie
W codziennej pracy edukacyjnej bieżące tematy – w tym związane z faszyzmem i wykluczeniem społecznym – przewijają się bardziej lub mniej wyraźnie, ale często nie wiąże się ich z postawami młodych ludzi, tylko przedstawia
jako osobne fakty społeczne. Dlatego najważniejszym wyzwaniem w pracy
z dziećmi i młodzieżą wydaje się nie tylko czujność, ale i umiejętność prowadzenia rozmów w taki sposób, aby dawały one młodym ludziom poczucie
niekończącej się dyskusji z otaczającą rzeczywistością, na którą mają wpływ.
Jestem przekonana, że istotną rolę w tym procesie powinny odgrywać organizacje pozarządowe, które dysponują wiedzą i narzędziami do prowadzenia
zajęć tego typu. Edukacja antydyskryminacyjna jest procesem długofalowym
i może przynieść skutki przy odpowiedniej cykliczności i zaangażowaniu.
Nie da się uczyć matematyki raz na pół roku i nie da się okazjonalnie uwrażliwiać młodzieży na sprawy społeczne.
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Ile mesjanizmów?
III cz. Dziadów
jako lektura szkolna

W liście otwartym, skierowanym do Kongresu Kultury obradującego 10
sierpnia 2016 roku w Warszawie, profesor Maria Janion pisała:
„Dziś obserwujemy oczywisty, centralnie planowany zwrot ku kulturze upadłego, epigońskiego romantyzmu. […] Jakże niewydolny i szkodliwy jest dominujący
w Polsce wzorzec martyrologiczny! Powiem wprost, mesjanizm, a już zwłaszcza
państwowo-klerykalna jego wersja, jest przekleństwem, zgubą dla Polski. Szczerze nienawidzę naszego mesjanizmu”1 .

Czasopismo Czterdzieści i cztery. Magazyn apokaliptyczny wykorzystało list
Marii Janion w numerze 9/2017, zatytułowanym Objawienie Króla-Ducha.
Graficznie opracowane cytaty z Janion umieszczono na poszerzonych marginesach stron. Mistycyzujące, neomesjanistyczne „Czwórki” (nazwa, jak nietrudno zgadnąć, odnosi się do III części Dziadów) podjęły wyzwanie, ale nie
zajęły jednoznacznego stanowiska; nie polemizowały ze słowami Janion, nawet ich nie komentowały. Redaktorzy zamieścili za to w numerze teksty różnorodne; od rozprawy Michała Łuczewskiego, starającego się udowodnić,
że w Karola Wojtyłę wstąpił tytułowy Król Duch z poematu Słowackiego i,
przeanielony w Wojtyle, mocą swoją poprowadził go do pontyfikatu, przez
rozprawę Tadeusza Rubika Unia Polski z Izraelem. Mickiewicz i Żydzi w pracach

1

„Gazeta Wyborcza”, 10. 09.2017.
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Abrahama Gordona Dukera, po tekst Romantyzm we współczesnej polityce autorstwa Andrzeja Waśko2.
Teoretycy idei mesjanistycznych, tacy jak Paweł Rojek, autor książki Liturgia dziejów. Jan Paweł ii i polski mesjanizm, rekonstruują długie trwanie
polskiej myśli narodowo-katolickiej, mając przy tym świadomość, że mistyczno-patriotyczna religia Polaków nigdy nie znalazła uznania w oczach
kościoła. Niemniej droga od Hoene-Wrońskiego, Mickiewicza, Słowackiego,
przez myśl międzywojnia, pontyfikat Jana Pawła II, do stawiającej wyzwania
współczesności, wydaje się z wnętrza neomesjańskiego języka oczywista.
Analizowanie interesującej edycji „Magazynu Apokaliptycznego” nie jest
przedmiotem niniejszych wywodów, warto jednak odnotować, iż autorzy
chętnie używają terminu romantyzm w miejsce terminu mesjanizm. Z punktu widzenia teologicznej doktryny katolicyzmu, powtórzmy, mesjanizm polski był niczym innym, jak herezją 3. Ukryta pod pseudonimem romantyzm,
nienaruszona myśleniem krytycznym, heroiczno- martyrologiczna wizja
dziejów Polski wciąż jest przedstawiana jako archetypiczny klucz do naszej
zbiorowej tożsamości i kanwa, na której osnuć się musi narodowa polityka historyczna4 . Znamienne zatem, że Janion przeklina mesjanizm jako rodzaj sado-masochistycznej aberracji w obrębie polskiego romantyzmu, jego
„upadłą, epigońską”5 część, ślepy zaułek. Natomiast mniej lub bardziej otwarci apologeci chcą widzieć mesjanizm jako romantyzm w ogóle; sam przez się
zrozumiały i bliski polskiej duszy wzorzec cierpienia, walki i wiary, o poważnym potencjale politycznym.
Bez względu jednak na to, jaka opcja polityczna kieruje ministerstwem
edukacji, całość tekstu III części Dziadów tkwi jako lektura obowiązkowa (kanoniczna) w programie szkoły średniej. Utwór wyjątkowo obszerny, zagmatwany, wymagający skomplikowanych objaśnień, służy przede wszystkim
za narzędzie odstraszania młodzieży od Mickiewicza. Przytoczę pierwszy
akapit wstępu, którym poeta opatrzył dramat, aby wyraźnie wybrzmiała jego
mesjanistyczna wymowa:

2

Autor jest uczonym z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Członkiem Komitetu Programowego Prawa i Sprawiedliwości i doradcą prezydenta Andrzeja Dudy.

3

Por. m.in. Catherine Journet, Mesjanizm Mickiewicza, „Czterdzieści i cztery. Magazyn apokaliptyczny”, nr 9/2017.

4

Andrzej Waśko, Romantyzm we współczesnej polityce polskiej, „Czterdzieści i cztery…”, tamże.

5

Por. Maria Janion, Purpurowy płaszcz Mickiewicza. Studium z historii poezji i mentalności, Gdańsk
2001, por. także tejże, Zmierzch paradygmatu, [w:] Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi,
Warszawa 2000.
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„Polska od pół wieku przedstawia widok z jednej strony tak ciągłego, niezmordowanego i niezbłaganego okrucieństwa tyranów, z drugiej tak nieograniczonego
poświęcenia się ludu i tak uporczywej wytrwałości, jakich nie było przykładu od
czasów prześladowania chrześcijaństwa. Zdaje się, że królowie mają przeczucie Herodowe o zjawieniu się nowego światła na ziemi i bliskim swoim upadku, a lud coraz mocniej wierzy w swoje odrodzenie się i zmartwychwstanie”6.

Spróbujmy teraz, aby rozjaśnić zawiłości, zdefiniować samo pojęcie mesjanizm. Zacznę od definicji minimum, zaczerpniętej z (sic!) angielskiego Leksykonu magii, okultyzmu i parapsychologii:
„Różni polscy nacjonaliści, rewolucjoniści i okultyści XIX i XX wieku, m.in. Lutosławski i Towiański, łączyli naród polski zarówno z Chrystusem jak i z cierpieniem
Żydów, porównując liczne rozbiory i wymazywanie Polski z mapy z historią Ludu
Wybranego, prześladowanego i pozbawionego prawa do istnienia jako naród. Polska była Chrystusem narodów. Jak cierpienia Chrystusa zbawiły ludzkość, tak Polska,
przez jej cierpienie, zbawi wszystkie narody”.7

Andrzej Walicki w klasycznych pracach z dziedziny historii idei8 przedstawia
mesjanizm jako złożoną myśl polityczno-religijną, funkcjonującą w kontekście
historycznym. Walicki ściśle definiuje i rozgranicza pojęcia mesjanizm, misjonizm, wreszcie – millenaryzm. Mesjanizm, pojmowany jako wiara w szczególne,
zbawicielskie przeznaczenie konkretnego narodu, w tym wypadku polskiego
(na wzór biblijnego narodu wybranego), łączy się nierozerwalnie z wiarą religijną. Misjonizm natomiast, to przekonanie o szczególnym historycznym przeznaczeniu, misji dziejowej narodu czy narodów, oderwane jednak od wymiaru
soteriologicznego, czyli od teologii zbawienia. Innymi słowy, wedle misjonisty
drogi misji narodów mogą pozostać całkowicie świeckie, związane np. z rozwojem nauki, zdobywaniem terytoriów czy sztuką. „W myśl narodową wierzyli wszyscy romantycy, wszyscy więc byli misjonistami” – tłumaczy Walicki. Nie

6

Adam Mickiewicz, Dziady część III, [w:] Dziady, autor opracowania szkolnego W. Rzehak, Kraków 2012.

7

Świat tajemny. Leksykon magii, okultyzmu i parapsychologii, pod red. R. Cavendisha, konsultacje
w zakresie parapsychologii profesora J.B. Rhiene’a, Łódź 1974. tłumaczenie z angielskiego S.
Gogolewski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Jerzy Tomaszczyk. s. 160. Trzecim mesjanistą Polskim, który, oprócz Towiańskiego i Lutosławskiego ma swoje hasło w Leksykonie jest Józef
Maria Hoene-Wroński. Mickiewicza to ominęło.

8

Por. Andrzej Walicki, Filozofia a mesjanizm: studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego, Warszawa 1970; por. tenże, Mesjanizm Adama Mickiewicza w perspektywie
porównawczej, Warszawa 2006.
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wszyscy jednak wierzyli, że jeden z narodów, nasz naród, ma za zadanie zbawić
świat od zła, poprzez złożenie siebie (narodu) w ofierze, na wzór ofiary Chrystusa. (Wedle opinii Walickiego Mickiewicz w swoim okresie mistycznym był
mesjanistą, „wręcz paradygmatyczną figurą mesjanizmu w skali europejskiej”) 9.
Millenaryzm wreszcie, oczekiwanie królestwa bożego na ziemi, to idea wczesnego chrześcijaństwa, wyrzucona poza nawias ortodoksji za czasów św. Augustyna. I ten element spełniała myśl Mickiewicza, długo, zanim poeta zetknął
się z Andrzejem Towiańskim i przystąpił do Koła Sprawy Bożej.10
W Dziadach cz. III figurą Mesjasza jest Konrad, poeta prorok, samozwańczy wieszcz narodu, buntownik, opętaniec, grzesznik, wreszcie – skruszony
katolik. Jak pisze Monika Rudaś-Grodzka:
„W Wilnie przy ulicy Ostrobramskiej, w klasztorze ks. bazylianów przerobionym
na więzienie, pojawia się nowy bohater narodowy, mający dokonać wielkich czynów. Na rozmach jego przeznaczenia wskazują wzloty prometejskie, bunt przeciwko Bogu i światu, nakaz i pragnienie zemsty na wrogach Ojczyzny. Ostatecznie
odchodzi jako człowiek złamany pokorą, niemal dewota, o czym świadczy scena
spotkania z księdzem Piotrem”11 .

Droga od cierpienia, przez bunt do ukorzenia się, zamilknięcia i zniknięcia, łączy Konrada z bohaterką komplementarnego tekstu, wiersza Mickiewicza Do matki Polki. Zjawisko opisane przez Rudaś-Grodzką to współistnienie
dwóch postaw: „buntowniczego patriotyzmu i mesjanistycznej pokory”, nie
tworzących ani antynomicznej pełni, ani dialektycznej drogi rozwoju. To raczej stan psychicznej nierównowagi, na wzór powtarzającego się cyklu epizodów maniakalno-depresyjnych.
Dziady trzecie, jak tekst bywa nazywany w polonistycznym żargonie, noszą
jednak jeszcze jedną istotną cechę, która jest ledwie dostrzegalna dla dzisiejszych uczniów i uczennic, na pewno jednak działała jeszcze na pokolenie studenckiej rewolty marca ‘68, wybuchającej, jak pamiętamy, gdy zdjęte zostają
z afisza Dziady w reżyserii Kazimierza Dejmka. Otóż jest to, w dużej mierze,
tekst o młodzieży właśnie. Mimo że utwór został napisany w realiach listopadowych, wewnątrz klasztoru/więzienia (szkoły?) czas się zatrzymał. „W sferze realnej wykładnia polityczna dramatu zatrzymuje czas na roku 1823, tzn.
zamiast o klęsce powstania listopadowego snuje się opowieść o cierpieniu

9

Rozmowa Marka A. Cichockiego z Andrzejem Walickim, „Teologia Polityczna”, Rocznik filozoficzny, nr 4/ 2006 -2007.

10 Por. Alina Witkowska, Towiańczycy, Warszawa 1989.
11 Monika Rudaś-Grodzka, Sfinks słowiański i mumia polska, Łódź 2013, s. 74.
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i niewinnej ofierze dzieci” – pisze autorka Sfinksa słowiańskiego i mumii polskiej12. Chłopięcy bohaterowie już w pierwszej scenie dzielą się opowieściami
o terrorze i torturach, żartują, chcą pić, śpiewać i wzajemnie oddawać za siebie życie. Niestety, dość szybko dochodzi do objawienia demonicznych (choć
wynikłych z miłości do Ojczyzny) skłonności Konrada. Egzorcyzmy odprawiane nad bohaterem budzą w klasie już tylko śmiech po kątach, pomieszany
może z lekkim niepokojem, bo wszakże Polska anno domini 2019 jest europejskim, o ile nie światowym centrum egzorcyzmów.
Żarty na bok. Pytanie ile mesjanizmów? Ukrywa temat zapowiedziany może
w tytułach wspominanych tu tekstów z „Czwórek”. Między Unią Polski z Izraelem… a Romantyzmem we współczesnej polityce polskiej kładzie się cień… niezgody. Jak sądził Mickiewicz (za Towiańskim) „Izrael”, czyli naród żydowski,
jest związany z narodem polskim tajemniczą unią mistyczną, której sens odczytany może zostać dopiero w przyszłości13. Przypomnijmy znany, dziesiąty punkt Składu zasad, tekstu z roku 1848, zwanego konstytucją Mickiewicza:
„Izraelowi, bratu starszemu, uszanowanie, braterstwo, pomoc na drodze ku
jego dobru wiecznemu, doczesnemu. Równe we wszystkim prawo”.
Sens „unii mistycznej”, jeśli taka istniała, dopowiadała dobitnie w roku
1957 Maria Czapska:
„Najstraszniejsze w dziejach ludzkości ludobójstwo, masakra kilku milionów Żydów
w Polsce pobranej przez Hitlera jako pole straceń, krew i popioły tych ofiar, które
wsiąkły w ziemię polską, stanowi istotną więź, która spoiła Polskę z narodem żydowskim i od której zwolnić się nie jest w naszej mocy. Polska jest obciążona, jeśli
nie odpowiedzialnością za zbrodnię, to odpowiedzialnością za jej zadośćuczynienie”14 . Ostatnie zdanie, zwłaszcza w zderzeniu z współczesną, narodową polityką historyczną, jest romantyczne, w najlepszym, szlachetnym sensie tego słowa.

Wedle nacjonalistycznie zorientowanych politycznych teologów nie ma mowy
o żadnej unii między Polakami a Żydami, co najwyżej obowiązują nas relacje
poprawne. Naród Polski przejmuje wybraństwo od Żydów, skoro ci, nie przyjmując chrztu, nie dotknęli jedynej prawdy o Zbawieniu. Przyjmując tego rodzaju postawę rywalizacji o wybraństwo, a także o skalę męczeństwa żydowskiego
i polskiego, stajemy w pozycji ofiar niezdolnych do współczucia nikomu, prócz
siebie. Jeśli jednak, trwając przy postawie mistycyzującej i neomesjańskiej,

12 Tamże, s.75.
13 Por. M. Janion, Do Europy…, tamże, s. 54.
14 Maria Czapska, W odpowiedzi redaktorowi Turowiczowi, „Kultura” (Paryż) 1957, nr 6, s. 53. cyt.

za M. Janion, Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie. Warszawa 2009, s. 310.
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potraktujemy fakty ludobójstwa europejskich Żydów na ziemiach polskich jako
przesłanie, wówczas stajemy się „zaledwie” (cudzysłów ma tu funkcję ironiczną)
częścią większej całości, skazani na dźwiganie ciemnej łaski wiedzy i współczucia, ale w jakimś wymiarze wolni. Tak mniej więcej ujmuje to ksiądz Wojciech
Lemański i niewielka grupa żarliwych katolików, którzy wraz z nim obchodzą
rocznice wydarzeń Zagłady, odwiedzają miejsca pamięci ofiar, czczą dzień judaizmu w kościele katolickim wyprawą do Jedwabnego i okolic.
Na zakończenie przytoczę spory fragment z listu Marii Janion do Kongresu Kultury:
„Zaklęty krąg – czy też antynomiczny dryf – [jako zasada polskiej kultury – przyp.
ka.s.] to jednak coś jeszcze, poza walką postępu z wstecznictwem. To zdobywanie i utrata, zwarcie szeregów wspólnoty i rozsypywanie się, niweczenie – więzi,
marzeń, dokonań. Nie mam wątpliwości, że trwała nasza niezdolność do modernizacji ma źródło w sferze fantazmatycznej, w kulturze przywiązania zbiorowej nieświadomości do bólu, którego źródeł dotykamy z największym trudem, po omacku.
Naród, który nie umie istnieć bez cierpienia, musi sam sobie je zadawać. Stąd płyną szokujące sadystyczne fantazje o zmuszaniu kobiet do rodzenia półmartwych
dzieci, stąd rycie w grobach ofiar katastrofy lotniczej, zamach na zabytki przyrody,
a nawet, proszę się nie zdziwić – uparte kultywowanie energetyki węglowej, zasnuwającej miasta dymem i grożącej nadchodzącą zapaścią cywilizacyjną.

Z rozmaitych moich przemyśleń prowadzonych po roku ’89 ważne zdaje mi
się teraz skupienie na oświeceniowej idei Bildung. Edukacja młodego człowieka
– nie tylko chłopca – formująca osobowość poprzez kulturę i sztukę, towarzyszyć miała nauce zawodu i kształtowaniu postaw społecznego zaangażowania.
Prawdziwe oświecenie, demokratyzacja kultury, kształcenia nie księcia, ale ludu
– narodu – to spadek myśli mieszczańskiej, ideał racjonalistycznej edukacji człowieka. Niepokojąca formuła Goethego – umrzyj i stań się! – oznacza wieczną
przemianę, możność odklejenia osobowości od ograniczeń nierównego startu, ale i traumatyzujących doświadczeń minionych pokoleń. Nie oznacza to zapomnienia, wręcz przeciwnie. Pamięć bólu i realność tego, co czyniono innym
i nam, co widzieliśmy i stale widzimy – to nie może zostać zamazane. Ucząc
młodych ludzi rozumienia, uczymy ich wyrastania ponad siebie jako odruchu
etycznego i empatycznego. Jestem przekonana, że otwarcie zbiorowej pamięci,
przemiana żałoby w empatię, odrzucenie zgody na pełną technicyzację humanistyki – to praca z dziećmi, z młodymi ludźmi, jaka musi się odbyć i się odbędzie w tych najbliższych, trudnych latach”15.

15 „Gazeta Wyborcza”, 10.09. 2016.
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nauczycielka WOS w Wielokulturowym Liceum Ogólnokształcącym im. Jacka Kuronia, w latach 2010 – 2015 dyrektorka tej szkoły.
Doktorantka Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego.

Anna Blumsztajn |

prof. dr hab. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą okresu wojny i okupacji, przede wszystkim
tematyką Holokaustu.

Sławomir Buryła |

pisarka, edukatorka, animatorka kultury. W latach 2009 – 2018
związana ze Świetlicą Krytyki Politycznej „Na granicy” w Cieszynie. Od 2018
roku specjalistka ds. projektów społecznych w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach.

Anna Cieplak |

dr filozofii, pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu
Warszawskiego, w LOS nr 17 w Warszawie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 „SOS” w Warszawie. Naukowo zajmuje się prawami człowieka, filozofią edukacji i faszyzmem.

Magdalena Gawin |

dr hab. filozofii, tłumacz. Związany z Instytutem Filozofii
UW. Publikował książki i artykuły poświęcone myśli i kulturze współczesnej.
Przekładał m. in. Althussera, Deleuze’a, Foucaulta i Theweleita.

Michał Herer |

studentka Kolegium MISH na Uniwersytecie Warszawskim. W swojej pracy badawczej zajmuje się myślą polityczno-społeczną
i poststrukturalizmem. Temat solidarności jest jej szczególnie bliski.

Antonina Januszkiewicz |

prof. dr hab. Instytutu Badań Literackich PAN, kierownik Zespołu Badań nad Literatura Zagłady IBL PAN, członek Centrum Badań nad
Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

Jacek Leociak |

anglista i tłumacz. Nauczyciel w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 „SOS”. Marzyciel-rewolucjonista edukacji, który wierzy,
że zmiana jest możliwa.

Jacek Mackiewicz |
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prof. filozofii. Przewodnicząca Komitetu Głównego
Olimpiady Filozoficznej, autorka licznych publikacji, specjalizuje się w filozofii polityki.

Barbara Markiewicz |

dr hab. w Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej Instytutu Studiów Politycznych PAN. Zajmuje się m.in. tematyką antysemityzmu
w II RP, stalinizmem, propagandą okresu PRL i pokoleniem Marca '68.

Piotr Osęka |

uczennica wrocławskiego liceum, aspirująca ekonomistka, związana z lewicowym ruchem politycznym. Zainteresowana teorią
kapitału monopolistycznego, strukturą socjoekonomiczną krajów skandynawskich i rolą oligopolu w nowoczesnej gospodarce.

Weronika Pazdan |

polonistka w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 „SOS”. Ukończyła studia podyplomowe Totalitaryzm – Nazizm
– Holokaust organizowane przez Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
i Akademię Pedagogiczną w Krakowie.

Katarzyna Radecka-Mikulicz |

dr hab., afrykanistka, adiunkt w Katedrze Języków
i Kultur Afryki Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca zarządu Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego. Zajmuje się historią i kulturą Etiopii.

Hanna Rubinkowska-Anioł |

specjalista do spraw naukowo-badawczych w Wydziale Myśli Społecznej Europejskiego Centrum Solidarności. Doktorant w Zakładzie
Historii Filozofii Współczesnej Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożyciel i redaktor Machiny Myśli.

Cezary Rudnicki |

polonistka w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1
„SOS”. Autorka książek i prac poświęconych historii literatury, sztuce i myśli
feministycznej. Członkini zespołu Archiwum Kobiet Instytut Badań Literackich PAN.

Kazimiera Szczuka |

dr filozofii, socjolog. Nauczyciel licealny oraz twórca kulturowego i artystycznego kontentu. Naukowo zajmuje się m.in. teorią psychoanalizy.

Krzysztof Wolański |

dr hab. w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. Zajmuje się historią Żydów w Europie, między innymi tematyką mordu
rytualnego i pogromów.

Jolanta Żyndul |
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Zależy nam, aby z książki skorzystali przede
wszystkim nauczyciele i nauczycielki, czerpiąc z niej
wiedzę, inspirację do pracy i wsparcie dla własnych
postaw etycznych i intelektualnych. Chciałybyśmy
też, aby dzięki tej książce uczniowie i uczennice
przekonali się o wyższości wiedzy nad niewiedzą.
Wreszcie, aby uczeni i uczone zyskali pewność, że to,
co robią w dziedzinie historii, filozofii, literatury
i nauk politycznych (…) jest niezbędne dla wolności
i bezpieczeństwa dorastających pokoleń.
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