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ROZKAZ TO ROZKAZ - być mo:t.c ten właśnie charakter cmgoś 
oatatecmego, nie podlegaj11cego dyskusji, a przynaletnego do podjęcia 
rozkazu, spowodował, :te poświęcono mu lak mało refleksji. 
Przyjmuje się go jako coś, co zawsze w takiej formie istniało , co jest 
zarówno czymś naturalnym jalr. niezbędnym . Człowiek przyzwyczaja 
się do rozkazów od dziecińatwa, s1anowi11 one znaczn11 część tego. 
co nazywane bywa wychowaniem ; jest ich pełne równid dorosłe tycie , 
czy to w sferze pracy, walki czy tei wiary. Człowiek rzadko stawia 
sobie pytanie, czym jest rozkaz; czy rmczywiście jest czymś tak prostym. 
jalr. się zdaje : czy wbrew szybkości i bezproblemowości, z jah skutkuje 
i urmczywistnia zwi11ZBne z nim oczekiwania nie pozostawia innych, 
głębszych , mo:t.c nawet groźnych śladów w wykonawcy . 

Rozkaz jest starszy od mowy, w przeciwnym razie nie byłyby w stanie 
zrozumieć go psy. Tresowanie zwierzllt polega wszak na tym, by 
nauczyć je rozumienia tego, cmgo się od nich qda, przecid bez 
rozumienia ludzkiej mowy. W krótkich bardzo wyraźnych rozkazach, 
które w swej istocie nie róini11 się niczym od rozkazów kierowanych 
do ludzi, wyjawia się im wolę treaera . Stosuj11 się do nich .tak, 
jalr. stosuj11 się równid do zakazów. 
lstniej11 zatem wszelkie podstawy, by przypuszczać, :te korzenie rozkazu 
tkwi11 bardzo głęboko ; w kat.dym razie nie ulega w11tpliwości , :te 
w jakiejś formie i1tniei11 one talr.:t.c poza społeczności11 ludzk11. 
NAJSTARSZĄ FORMĄ SKUTKOWANIA ROZKAZU JEST UCIECZKA. 
Dyktuje je zwierzęciu oeobnilr. li.lniejszy, stworzenie istniej11ce poza nim samym . 

Ucieczka tylko pozornie jest spontaniczna; zagrot.enie zawsz.e ma 
jakqś posiać, zaś bez wyczucia tego niebezpieczeństwa zwierzę nie 
będzie uciekać . Rozkaz ucieczki jest lak silny i bezpośredni jak spojrzenie . 

Do istoty ucieczki nalefy odmienność obu stworzeń, które w ten 
sposób nawi11zui11 kontakt ze sob11. Jedno z nich oznajmia, :te chce 
pomć drugie; s111d bierze się śmiertelna powaga ucieczki. „Rozlr.az" 
zmusza lłabsze zwierzęta do ruchu, niezaletnie od te110. czy pościg 
rzeczywi9cłe na....,. . Chodzi jedynie o stlę tej groiby: wzroku , głosu 
czy postawy. 

ROZKAZ WYWODZI SIĘ ZATEM Z ROZKAZU UCIECZKI : w swej 
najpierwotniejszej postaci rzecz rozarywa się między zwierzętami rómych 
gatunków, z których jedno jest zagrot.eniem dla drugiego. Znaczna 
róinica liły mil;dzy jednym a drugim, fakt, t.e jedno jest - by tak rzec -
przyzwyczajone do tego, by slufyć drugiemu za zdobycz, niewzruszoność 
tego stosunku, który zdaje się ustanowiony od zawsze, nadaje całej 
sytuacji charakter czegoś absolutnego i nieodwracalnego. Ucieczka 
jest jednq i ostatecznq ins1ancj11, do której moma apelować przeciw 
temu wyrokowi śmierci. 
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DO ISTOTY ROZKAZU NALEŻY, ŻE NIE DOPUSZCZA ON 
JAKIEGOKOLWIEK SPRZECIWU. Nie mo:t.c być dy9kutowany, wyjaśniany 
ani podawany w wątpliwość. Musi być zwięzły i jasny, gdyi ma być 
zrozumiany natychmiast. Zwłoka w przyjęciu go do wiadomości pomniejsza 
jego siłę . Kat.de powtórzenie rozkazu bez na1tępuj11cego po nim wykonania 
odbiera coś z jego tywotnej siły; po pewnym czasie jest wyczerpany 
i Idy powalony na ziemi ; lepiej go jut wtedy nie oiywiać. Działanie 

bowiem, które rozkaz wywołuje , jest zwi11zane z chwil11. Ta chwila mote 
być tei przeniesiona na później, ale musi być olr.reilona słownie, 
względnie zawarta jasno w naturze samego rozkazu. 
DZIAŁANIE WYKONYWANE W WYNIKU ROZKAZU JEST INNE 

OD WSZELKICH INNYCH DZIALAŃ. Odczuwa się je jako coś obce10 ; 
wspomnienie o nim wydaje się czymś przelotnym. Czymś, co do człowieka 
naldy, co szybko przemknęło , jak obcy wiatr. Do tej obcości, jaka 
pozostaje we wspomnieniu, przyczynia się zapewne pośpiech w realizacji. 
jakiego rozkaz wymaga, co jednak nie wyjaśnia sprawy całkowicie . 

Wamym składnikiem istoty rozkazu jeat fakt, :te przychodzi on z zewnątrz. 

Człowiek sam sobie rozkazu nie wydaje. Naldy on do tych elementów 
tycia, które 511 nam zadane ; nikt ich w sobie nie rozwija. 

Ale prostota i jednorodność rozlazu, które na pierwszy rzut oka wydaj11 
się absoiutne i niewzruszone, przy baczniejszej obaerwacji okazuj11 się 
tylko pozorne. Rozlr.az motna rozmontować na części składowe. Trzeba 
tej operacji dokonać, jeśli chce się go zrozumieć. 

ROZKAZ SKLADA SIĘ Z BODŻCA I CIERNIA . Bodziec zmusza 
odbiorcę rozlr.azu do działania zgodnego z treści11 rozkazu, zaś cierń 
pozostaje w jego wnętrzu. Jeśli rozkazy funkcjonuj11 normalnie, tak jak się 
tego od nich oczekuje, cierń nie jest widoczny. Nie przeczuwa się nawet 
jego istnienia; ujawnia się prawie niezauwdalnie tylko w lekkim oporze 
poprzedzaj11cym moment ugięcia się przed rozkazem. 
Ale cierń wbija się głęboko w psychikę osoby wykonuj11cej rozkaz i tam 
jut pozostaje. Spośród wszystkich tworów psychiki ten jeden w najmniejszym 
łlłOplliu podd.;e .O. -u.-.~- nim •-na irejć rozkazu; 
jego siła , zasięg , ograniczenie, wszystko to przyjmuje kształt w psychice 
przyjmuj11cego rozkaz jut w momencie jego wydawania - na zawsze. 
Mog11 minąć lata i dziesięciolecia, nim ten zatopiony i zapamiętany składnik 
rozkazu , jego dokładny, choć pomniejszony obraz, znów da o sobie znać . 

Watne jest zatem wiedzieć, ie iaden rozkaz nie ginie; nigdy naprawdę 
nie znika wraz z wykonaniem, lecz na zawsze zostaje utrwalony w psychice. 
Tylko rozkaz wykonany pozostawia cierń w tym, kto mu uległ. 
Kto unika rozkazów, nie muli aromadzić w sobie ich odbicia. Człowiekiem 
„wolnym'' jest tylko ten, Ir.to nauczył się unikania rozkazów, nie ten. 
kto uwalnia się od nich dopiero po fair.cie. 

ROZKAZ JEST JAK STRZAŁA. Zostaje wystrzelony i trafia . 
Rozkazodawca celuje, nim go wystrzeli, i trafia olr.rełlon11 osobę. 
Strzała pod11ia w wybranym kierunku i wbija się w cel. By uwolnić się 
od zagroienia, trafiony musi iii wyciun11ć i przekazać dalej. 
Istotnie proces przekazywania rozlr.azu dalej wygl"1a lak, jak gdyby 
trafiony wyciuał strzałę, napinał własny łuk i tę sam, strzałę wyrzucał 
ponownie. Rana we własnym ciele zasklepia się, ale blizna pozostaje . 
Katda blizna ma swoi11 historię, jest śladem po tej, a nie innej strzale. 

Ale rozkazodawca, który iii wystrzelił, czuje lekki odrzut. Włakiwy, 
chciałoby się rzec, psychiczny odrzut, czuje jednak dopiero wtedy, 
gdy widzi, ie trafił. W tym miejscu kończy się analogia ze strzaba 
fizycznq . Tym pilniejsza za to staje się potrzeba, by zajllć się iladami, 
które skuteczny strzał pozostawia w sr.1:zęiliwym strzelcu. Satysfalr.c1~ 
z powodu wykonanego, to maczy skutecznie wydaneao rozkazu moze 
spowodować myln11 ocenę tego, co się dzieje w psychice strzelca. 
Coś w rodzaju uczucia odrzutu istnieje zawsze; uczynek odciska 
piętno na psychice sprawcy, nie tylko ofiary. 
Wielokrotny odrzut kumuluje się i wywołuje strach. Jest to szczególny 
rodzaj strachu wynilr.aj11cy z wielokrotnego wydawania rozkazów. 
dlatego nazywam go strachem rozkazywania. Jest on stosunkowo znikomy 
w człowieku, który rozkazy jedynie prielr.azuje daltj. Zwiększa się wraz 
z kurczeniem się dystansu do włakiwego iródła, z którego rozkaz pochodzi . 

Nietrudno poj11ć, JAK SIĘ RODZI 0W STRACH ROZKAZYWANIA . 
Strzał. który uirnierdł poiedyńczą istotę. nie &tanowi niebe'q>i.ecU161.twa . 
Nidyj11cy nie jest w stanie nic zrobić sprawcy swej łmłerci . 

Rozkaz, w którym co prawda zawiera się groiba imierci, który jednak 
śmierci nie powoduje, pozostawia pamięć zagrot.enia. 
Niektóre aroiby chybiaj11 celu, inne trafiaj11; i właśnie te pozostaj11 
w pamięci. Kto uciekł przed aroib11 lub jej uległ, ten niezawodnie 
będzie się chciał r.emścić. Zemści się, gdy nadejdzie odpowiedni 
moment, zaś ten, od kogo zagro:t.cnie wyszło, jest tego świadom . I będzie 
musiał robić wszystko, by uniemo:tliwić odwrócenie sytuacji. 

Poczucie niebezpiecmństwa wynikaj,ce z fair.tu, ie kat.dy, komu 
rozkazywano lub konfrontowano 1'IC łmierci11, jest istotą iyw11 i iwiadom11 
niebezpieczeństwa, które przybrałoby realny lr.1z1ałt, gdyby wszyscy 
zagrot.eni śmierci11 solidarnie zwrócili się przeciw niemu, owo głęboko 
uzasadnione, choć nieokreślone, bo przecid nigdy nie wiadomo, kiedy 
zagrot.eni przejd11 od pamiętania do działania , owo męcqce, niady 
nie wygasaj11ce i nieoaraniczone poczucie niebezpieczeństwa nazywam 
strachem rozkazywania. 

Tkwi ono najałębiej w tych, którzy stoją najwyt.ej. U źródła rozkazu, 
w człowieku, który rozkazy wydaje, który ich od nikogo nie odbiera, 
lecz sam z siebie je kreuje, koncentracja tego strachu jest największa. 
U osób sprawujących władr.ę strach ten mo:t.c być przez całe lata trzymany 
w ryzach, z czasem jednak mot.e się spotęgować do tego stopnia, 
t.e ujawni we władczym obłędzie. 

ELIAS CANETTI 

OpracoW8n1e gr•f1c1ne: Anne Call:ey 
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