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Czasami tylko fikcja może oddać grozę rzeczywistości. 
Z całą pewnością ironiczne czy nawet komiczne listy otwie
rające niewydaną w Polsce powieść Edgara Hilsenratha 
„Fuck America", z precyzją, którą daje tylko prawdopodob
ne nieprawdopodobieństwo, tworzą aurę lat trzydziestych 
w Berlinie i w Niemczech. Setki tysięcy Żydów chcą się 
wydostać do USA. Nathan Bronsky nie ma szans na wizę, 
zgodnie z obietnicą Konsula otrzyma ją jego potomek 
w 1952 roku, ale to już inna historia. 

W 1942 roku ukazuje się książka Wilhelma Reicha 
„Funkcja orgazmu". Niestety nie do końca historyczna, 
wyczerpująca analiza zahamowań seksualnych i dysfunkcji 
orgazmu przełożona na genezę faszyzmu w Niemczech, 
przenosi radykalnie to, co prywatne, na to, co społeczne 
i pokazuje, że tematy stłumione w sypialni, wylewają się 
na ulicy. A wtedy jest już na wszystko za późno. Zdrowie 
to brak blokad. Sytuacja idealna i pewnie nie do osiągnię
cia, choć Reich zachęcał w swojej książce do walki o prawo 
do seksualnego szczęścia. Do tej pory nie udało nam się 
do tego przekonania dorosnąć. Wolimy pewne rzeczy ukry
wać w piwnicy, nie do końca wiedząc, kim jesteśmy i co nam 
wolno, a czego nie. Nawet z pozoru proste pytanie, które 
musimy sobie zadać: czy jestem raczej człowiekiem, czy bar
dziej obywatelem? - nie pozwala na łatwą i automatyczną 
odpowiedź. Może więc przynajmniej warto zastanowić się, 
co z tej różnicy wynika i usłyszeć złowróżbny wydźwięk 
Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela? 

Tekst Giorgio Agambena, pochodzący z książki 
„Homo Sacer", pokazuje w jaki sposób polityka zawłaszczyła 
to, co nasze nieodłączne, bo biologiczne. Dzoe, życie bio
logiczne, stało się nawet mniej warte niż prawo autorskie, 
które jest niezbywalne. Dzoe można „zbyć", a właściwie 
można zostać pozbawionym życia, bo jako biologiczne, 
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nie ma wartości etycznej. Nie pozwala nawet na ofiarowanie 
życia, bo jak można złożyć w ofierze coś, co nie ma warto
ści? Agamben pokazuje, jak w długim procesie zostaliśmy 
przysposobieni do zaakceptowania reguł stanu wyjątkowego, 
jak wdrukowaliśmy to, co wyjątkowe, w matrycę codzienno
ści. Ostrzega też, że nasza codzienność podszyta jest możli
wością, a nawet gotowością obozu koncentracyjnego. Jego 
podskórna bliskość przerasta znacznie siły oddziaływania 
innych rzek podziemnych płynących tajemnie i zmieniają
cych obraz życia społecznego. Wystarczy zobaczyć funkcjo
nowańie dzisiejszych lotnisk, które w każdej chwili mogą 
przekształcić się z miejsca wyjazdu i przejściowej obecności 
w miejsce zatrzymania. 

Myślę, że nie przypadkiem film Johna Camerona 
Mitchella „Short bus", który powstawał w cieniu walących 
się wież WTC, dyskutuje z rozumieniem wolności i poka
zuje perswazyjne sposoby jej ograniczania. Na najbardziej 
intymnym poziomie, związanym z seksualnością i możli
wością wyrażenia siebie. Jego lekko brzmiące spostrzeżenia 
nie są jednak uwagami lekkoducha. Przeciwnie, dotykają 
tego, co ukryte, innego w nas samych, którego boimy się 
i nie akceptujemy. I mówią coś, czego na ogół nie chcemy 
usłyszeć, zamknięci w kulturowych skorupach wychowania, 
że seks to poważna sprawa. 

Brecht zastanawiał się, jak dojść do teatru, w którym 
„przedstawienie społecznego współżycia ludzi dawałoby 
ludziom klucz do zrozumienia ich własnej problematyki 
społecznej". 

No właśnie, jak? 

Piotr Gruszczyński Zawsze poszerzenie pola 
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List ekspresowy 

Do Konsula Generalnego Stanów Zjednoczonych 
ClausewitzstraBe 3b 
Berlin 

10 listopada 1938 roku 

Szanowny Panie Konsulu Generalny! 

Od wczoraj płoną nasze synagogi. Naziści doszczętnie zniszczyli 
mój sklep, opróżnili moje biurko, wyrzucili ze szkoły moje dzieci, 
podpalili mój dom, zgwałcili moją żonę, zmiażdżyli mi jądra, 
skonfiskowali mój majątek i zablokowali moje konto w banku. 
Musimy wyemigrować. Nie pozostaje nam nic innego. Będzie już 
tylko gorzej. A czas ucieka. Czy mógłby więc Pan, szanowny Panie 
Konsulu, pomóc mi uzyskać w ciągu trzech dni wizy wjazdowe 
do Ameryki? 

Z poważaniem, 
Nathan Bronsky 

P.S. Od czterdziestu lat mieszkam w Niemczech, w Halle 
nad Soławą, pochodzę jednak z Galicji, z regionu, który obecnie 
należy do Polski. 
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Do polskiego Żyda Nathana Bronsky'ego 
zamieszkałego w Niemczech 
Konigstra13e 10 
Halle nad Soławą 

Szanowny Panie Bronsky! 

10 lipca 1939 roku 

Pański list ekspresowy leży na moim biurku od ośmiu miesięcy. 
Jednak dopiero dzisiaj udało mi się go przeczytać. W załączeniu 
znajdzie Pan formularze wniosku o wizę, które może Pan wypeł
nić i przesłać na mój adres. Niestety muszę Pana poinformować, 
że szanse na szybki przyjazd Pana i Pańskiej rodziny do Ameryki 
są nikłe. Musi Pan zrozumieć, szanowny Panie Bronsky - setki 
tysięcy Żydów chcą nagle znaleźć sobie miejsce w Ameryce. 
My natomiast możemy wpuścić tylko ograniczoną ich liczbę. 
Ameryka jest przecież rajem, którego politykę imigracyjną 
od lat 20. determinuje mądrze wymyślony system kwotowy. 
Ten system, szanowny Panie Bronsky, działając w interesie do
minującej części wyborców - białych anglosaskich protestantów 
- skutecznie blokuje fale imigracyjne obcego elementu niezna
nego pochodzenia, które napływają zza oceanu. Dlatego też listy 
prześladowanych Żydów oczekujących na wjazd są długie. Bardzo 
długie. Setki tysięcy nazwisk z odpowiednimi numerami są już 
oznaczone na listach oczekujących. Jeśli szybko wypełni Pan 
formularze wniosku i odeśle je, wówczas, uwzględniając istnieją
ce warunki, na Pańską rodzinę przyjdzie kolej - i to jest wersja 
optymistyczna - za mniej więcej trzynaście lat. Szacuję zatem, 
że - jeśli w ciągu tych lat będzie Pan w stanie załatwić wszyst
kie wymagane sprawy związane z obywatelstwem, jak również 
dostarczyć pozostałe niezbędne papiery, dokumenty, dowody 
i zaświadczenia - wówczas będę mógł Panu i Pańskiej rodzinie 
wystawić wizy imigracyjne w 1952 roku. 

Z poważaniem, 
Konsul Generalny Stanów Zjednoczonych 
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Do Konsula Generalnego Stanów Zjednoczonych 
Clausewitzstral3e 3b 
Berlin 

12 lipca 1939 roku 

Szanowny Panie Konsulu Generalny! 

Czas ucieka coraz szybciej. Jesteśmy u progu wojny. Przeczuwam, 
że przytrafią się nam okrutne rzeczy. Niech Pan ma litość! 
Każdego dnia rozmawiam ze swoim wrzodem żołądka. Opowiada 
mi niestworzone historie: opowiada mi o komorach gazowych 
i plutonach egzekucyjnych. Opowiada mi o czarnym dymie. 
Naziści zabiją wszystkich Żydów. Nas również. Szanowny Panie 
Konsulu, niech okaże Pan litość i jak najszybciej wyśle nam wizy 
imigracyjne! 

Z poważaniem, 
Nathan Bronsky 
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Do polskiego Żyda Nathana Bronsky'ego 
zamieszkałego w Niemczech 
Konigstrafie 10 
Halle nad Soławą 

Szanowny Panie Bronsky! 

24 sierpnia 1939 roku 

Jakiś czas temu próbował do nas dotrzeć statek z żydowskimi 
uchodźcami. Chodzi mi o znany przypadek statku St. Louis. 
Mimo tysięcy telegramów, którymi bombardowano naszego 
prezydenta, Franklina D. Roosevelta, nie pozostało nam nic 
innego, jak zawrócić uchodźców z powodu braku ważnych wiz 
wjazdowych. Ta sprawa pokazuje najdobitniej, że nawet nasz 
prezydent, Franklin D. Roosevelt, który- o czym prawdopodob
nie Pan wie - zmaga się z poważnymi problemami w polityce 
wewnętrznej, nie może sobie pozwolić na zignorowanie antyse
mickich nastrojów kilku określonych, ale bardzo licznych grup 
z amerykańskiej klasy średniej. Nie może także pozwolić sobie 
na przeciwstawienie się naciskom izolacjonistycznego i antyse
mickiego skrzydła w parlamencie - w tak zwanym „kongresie" 
- tylko po to, by doprowadzić do zmiany kwot imigracyjnych 
na korzyść żydowskich uchodźców. Widzi Pan zatem, szanowny 
Panie Bronsky, że nie ma najmniejszego sensu zadręczać mnie, 
Konsula Generalnego Stanów Zjednoczonych, kolejnymi listami. 
Zresztą - mówiąc między nami - rządom wszystkich krajów 
na tej planecie jest w gruncie rzeczy całkowicie obojętne, czy oni 
Was wszystkich zabiją czy też nie. Problem żydowski jest dla 
nich zbyt dużym obciążeniem, i nikt tak naprawdę nie chce mieć 
z tym nic wspólnego. Jeśli chodzi o nas, to znaczy o rząd, który 
reprezentuję jako Konsul Generalny, mogę Panu powiedzieć tylko 
jedno: w Ameryce mamy już dość Was, bękartów żydowskich. 
Oblegacie nasze uniwersytety, zajmujecie kluczowe stanowiska 
i stajecie się coraz bardziej bezczelni. Proszę odesłać mi te formu
larze, a następnie odczekać łaskawie trzynaście lat. Jeśli Pańska 
przepowiednia o komorach gazowych i plutonach egzekucyjnych 
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rzeczywiście miałaby się sprawdzić, już teraz radzę Panu spo
rządzić testament i wyraźnie sformułować prośbę o zezwolenie 
na wjazd do Ameryki rodziny Bronskych po to, aby wykonawca 
Pańskiego testamentu w roku 1952 - w roku prawdopodobnego 
przyznania Wam wiz wjazdowych - mógł - zgodnie z Pańskim 
życzeniem - wysłać Wasze prochy do Ameryki. 

Z poważaniem, 
Konsul Generalny Stanów Zjednoczonych 

Edgar Hilsenrath FuckAmerica. Wyznannie Bronsky'ego 

Tłum . Dorota Sajewska 
Tytuł oryginału Fuck America. Bronskys Gestiindnis 
Copyright © Edgar Hilsenrath & Owi of Minerva Press GmbH, 2012 
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Zdrowie psychiczne zależy od potencji orgazmiczne;: tzn. 
od tego, w jakim stopniu jednostka jest zdolna ulec i doświadczyć 
kulminacyjnego momentu w naturalnym akcie seksualnym. 
Podstawę potencji orgazmicznej tworzy niezaburzona neurotycz
nie zdolność kochania. Choroby psychiczne powstają w wyniku 
zaburzenia tej naturalnej zdolności. W przypadku impotencji 
orgazmicznej, na którą cierpi przeważająca większość ludzi, two
rzą się bloki nagromadzonej energii biologicznej, które stają się 
źródłem irracjonalnych działań. Podstawowym zadaniem w lecze
niu zaburzeń psychicznych jest odbudowanie naturalnej zdolno
ści kochania, która zależy zarówno od uwarunkowań społecznych, 
jak i psychicznych. 

Choroby psychiczne są konsekwencją seksualnego chaosu 
społecznego, którego zadaniem od tysięcy lat jest psychiczne 
podporządkowanie ludzi panującym w danym okresie warunkom 
istnienia i internalizacja1 zachodzącej na zewnątrz mechanizacji 
życia. Służy on zakotwiczeniu w psychice mechanistycznej i auto
rytarnej cywilizacji poprzez pozbawienie ludzi samodzielności. 

Energie witalne regulują się w sposób naturalny i nie 
potrzebują narzuconych obowiązków ani narzuconej moralności, 
które bez wątpienia wskazują na istnienie impulsów antyspołecz
nych. Działania antyspołeczne są wyrazem popędów wtórnych, 2 

jakie powstaj'ą w wyniku stłamszenia naturalnego życia i pozo
stają w sprzeczności z naturalną seksualnością. 

Człowieka wychowanego w atmosferze potępienia dla ży
cia i seksu cechuje lęk przed przyjemnością, który fizjologicznie 
przejawia się jako chroniczne napięcia mięśniowe. Ten właśnie 
neurotyczny lęk przed przyjemnością stanowi źródło odradzania 
się w ludziach światopoglądów negujących życie i rodzących 
dyktatury. Jest jądrem lęku przed niezależnym, wolnym życiem, 
który z kolei staje się najpotężniejszym źródłem siły dla wszel
kich form reakcyjnej polityki i dominacji jednostek lub grup 
nad masami pracujących ludzi. Jest on lękiem biofizjologicznym 

1 Internalizacja - branie do siebie jako swoich , aktów psychicznych innych ludzi. 

2 Popędy wtórne - termin oryginalny W. Reicha. Jest to popęd zmieniony w wyniku tłumienia 

popędu pierwotnego. 
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i stanowi centralny problem w obszarze badań psychosomatyki. 
Dotychczas był największą przeszkodą w badaniu nie podlega
jących woli funkcji życiowych, których osoba neurotyczna może 
doświadczyć jedynie jako niesamowite i budzące przerażenie. 

Strukturę charakteru współczesnego człowieka, ukształ
towanego przez liczącą sześć tysięcy lat patriarchalno-autory
tarną kulturę, cechuje pancerz charakterologiczny3 chroniący 
go przed jego własną wewnętrzną naturą i przed otaczającym 
go społecznym cierpieniem. Pancerz charakterologiczny tworzy 
podstawy izolacji, poczucia bezradności, żądzy władzy, lęku przed 
odpowiedzialnością, tęsknot mistycznych oraz neurotycznie 
impotentnej buntowniczości, podobnie jak chorobliwego i niena
turalnego pogodzenia się z losem. Ludzie z wrogością odwrócili 
się od swojej żywotności. Źródło tej alienacji nie jest natury biolo
gicznej, ale społeczno-ekonomicznej i nie istniała ona na tych eta
pach historii ludzkości, które poprzedzały rozwój patriarchatu. 

Naturalną przyjemność związaną z pracą i działaniem 
zastąpił przymus obowiązku. Przeciętna struktura mas ludzkich 
zmieniła się, stając się bezradną i pełną lęku przed życiem, tak 
że autorytarne dyktatury nie tylko mogą odnosić zwycięstwa, 
ale także znajdują uzasadnienie swego istnienia, powołując się 
na rzeczywiste postawy ludzkie, takie jak nieodpowiedzialność 
i niedojrzałość. Międzynarodowa katastrofa, której właśnie do
świadczamy, jest ostateczną konsekwencją owej alienacji życia. 4 

Ukształtowanie się autorytarnej struktury mas ludzkich 
nastąpiło nie pod wpływem naturalnej rodzicielskiej miłości, lecz 
w ramach autorytarnej rodziny, której głównym narzędziem jest 
tłumienie seksualności w dzieciach i dojrzewającej młodzieży. 

W wyniku rozdarcia ludzkiej struktury, natura i kul
tura, instynkt i moralność, seksualność i efektywność stały się 
nie do pogodzenia. Upragnione od niepamiętnych czasów jedność 
i zgodność kultury i natury, pracy i miłości, moralności i seksu
alności pozostaną jedynie marzeniem tak długo, dopóki ludzie 

3 Pancerz charakterologiczny (Charakterliche Panzerung), oryginalny termin W. Reicha na ozna
czenie utrwalonego zespołu mechanizmów obronnych przed światem zewnętrznym i własnymi 
nieakceptowanymi popędami. 

4 Książka pisana w 1940 r. 
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nie zaakceptują biologicznej potrzeby naturalnego (orgazmicz
nego) zaspokojenia seksualnego. Do tego czasu również tak 
prawdziwa demokracja, jak i świadoma i odpowiedzialna wolność 
pozostaną iluzją. Ludzką egzystencję charakteryzuje bezsilne 
poddanie się chaotycznym warunkom społecznym. Wszędzie wo
kół zabija się życie - czy to bezwzględnym wychowaniem, czy też 
na wojnach. ( ... ) 

Bezpośrednią przyczyną całego rzędu wyniszczających 

chorób jest fakt, że ludzie są jedynym gatunkiem, który nie re
alizuje naturalnego prawa seksualności. Społeczna negacja życia 
doprowadziła do śmierci milionów ludzi, czy to w czasie wojny, 
czy też w wyniku psychicznych i somatycznych zaburzeń funkcji 
życiowych. 

Proces seksualny, lub innymi słowy, ekspansywny proces 
przyjemności biologicznej jest produktywnym procesem życio
wym per se! ( ... ) 

Stłumienie seksualne, sztywność biologiczna, morali
zowanie i ascetyzm nie ograniczają się jedynie do niektórych 
klas czy warstw społecznych, lecz pojawiają się wszędzie. Wiem, 
że są duchowni, którzy przyznają, że istnieje różnica między na
turalną i nienaturalną seksualnością i akceptują naukowy pogląd, 
zgodnie z którym pojęcie Boga jest tożsame z prawem natury; 
wiem również, że są inni duchowni, którzy w uświadamianiu 
i praktycznym urzeczywistnianiu dziecięcej i młodzieńczej 
seksualności dostrzegają zagrożenie dla istnienia Kościoła i dla
tego zwalczają je przy pomocy drastycznych środków. Zarówno 
pochwały, jak i nienawiść powoływały się w obronie swoich racji 
za każdym razem na tę samą ideologię. Uważano, że ekonomia 
seksu stanowi zagrożenie tak dla liberalizmu i demokracji, jak 
i dla dyktatury proletariatu, honoru socjalizmu czy też hono-
ru niemieckiej kobiety. W rzeczywistości wyjaśnienie funkcji 
życiowych zagraża tylko jednej postawie i jednemu rodzajowi 
porządku społecznego i moralnego: wszelkiego typu autorytarna
-dyktatorskim reżimom, które poprzez przymusy moralne i przy
musową pracę dążą do zniszczenia spontanicznej przyzwoitości 
i naturalnej samoregulacji energii życiowych. 
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Jeśli chcemy być uczciwi, musimy przyznać, że dyktatu
ra autorytarna występuje nie tylko w państwach totalitarnych. 
Można ją odnaleźć w Kościołach, podobnie jak w stowarzysze
niach akademickich, wśród komunistów, jak i w rządach parla
mentarnych. Jest uniwersalną tendencją powstałą w rezultacie 
tłumienia życia; wychowanie autorytarne tworzy u ludzi wszel
kich narodowości psychologiczną podstawę, która umożliwia 
zaakceptowanie i wprowadzenie dyktatury. Jej główne elementy 
to mistyfikacja procesu życia, rzeczywista bezradność w kwe
stiach materialnych i społecznych, lęk przed podjęciem odpowie
dzialności za własne życie, a w związku z tym bierne lub aktywne 
do~aganie się iluzorycznego bezpieczeństwa i autorytetu. ( ... ) 

W obszarze higieny psychicznej pierwszym i najważ
niejszym zadaniem jest zastąpienie chaosu seksualnego, pro
stytucji, literatury pornograficznej i kupczenia seksem przez 
naturalne szczęście w miłości, chronione przez społeczeństwo. 
Nie ma w tym ani chęci „zniszczenia rodziny", ani pragnienia 
„podważenia moralności". Rodzina i moralność są niszczone 
przez przymus rodzinny i przymusową moralność. („. ) Aby 
poradzić sobie z chorobą psychiczną, musimy jasno odróżniać 
naturalną miłość istniejącą między rodzicami i dziećmi od form 
przymusu rodzinnego. Zaraza „familijności" niszczy wszystko, 
ku czemu dążą uczciwe ludzkie starania. („. ) 

Jednak prawdziwa demokracja nie jest stanem „wolno
ści", który wybrany w wyborach lub totalitarny rząd mógłby 
podarować, przyznać czy zagwarantować jakiejś grupie ludzi. 
Prawdziwa demokracja jest trudnym i długotrwałym procesem, 
w którym chronieni przez społeczeństwo i prawo ludzie mają 
(a nie „dostają") możliwość uczenia się, jak kierować zarówno 
własnym, jak i społecznym życiem, a także możliwość osiągania 
coraz lepszych form życia. Prawdziwa demokracja nie przesta
je więc nigdy się rozwijać, nigdy nie upodabnia się do starca 
rozkoszującego się swoją chlubną bojową przeszłością, lecz jest 
nieustannym procesem borykania się z problemami nieprze
rwanego rozwoju nowych idei, nowych odkryć i nowych form 
życia. Jednak rozwój ku przyszłości tylko wtedy będzie stałym 
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i nieprzerwanym procesem, jeśli to, co się zestarzało i zmurszało, 
co spełniło już swoją rolę na wcześniejszym etapie rozwoju de
mokracji, będzie na tyle przenikliwe, że ustąpi miejsca młodemu 
i nowemu, nie próbując zdusić ich w zarodku swoim dostojeń
stwem czy formalnym autorytetem. 

Tradycja jest bardzo ważna. Jest ona wówczas demo
kratyczna, jeśli spełniając swoją naturalną funkcję przekazuje 
nowemu pokoleniu wiedzę o dobrych i złych doświadczeniach 
przeszłości, tzn. gdy umożliwia uczenie się na starych błędach 
i uniknięcie popełnienia podobnych. Tradycja staje się zgubą de
mokracji, kiedy odmawia młodym prawa dokonywania własnych 
wyborów, gdy próbuje narzucić im, co w nowych warunkach 
życia powinni uznać za „dobre", a co za „złe". Tradycjonaliści 
łatwo i chętnie zapominają, że utracili zdolność oceniania tego, 
co nie jest tradycją. („. ) 

Sądzę, że europejskie demokracje przegrały w walce 
z dyktaturą, ponieważ systemy demokratyczne były zbyt formal
ne i za mało w nich było rzeczywistej praktycznej demokracji. 
Obawa przed pełnym wigoru życiem determinowała każde przed
sięwzięcie edukacyjne. Demokracja była postrzegana jako stan 
zagwarantowanej „wolności", a nie jako rozwój odpowiedzial
ności społeczeństwa. Również w systemach demokratycznych 
wciąż uczy się ludzi ślepego posłuszeństwa wobec autorytetów. 
Tragiczne wydarzenia naszych czasów pokazały, że ludzie wycho
wani w ten sposób sami pozbawiają się wolności, zabijają dawcę 
wolności i podążają za dyktatorem. („. ) 

'Wolność religii staje się dyktaturą, gdy nie idzie w parze 
z wolnością naukz: gdyż nie ma wówczas swobodnej rywalizacji 
różnorodnych interpretacji procesu życia. Trzeba w końcu jedno
znacznie wyjaśnić, czy „Bóg" jest brodatą, wszechmocną, niebiań
ską postacią, czy też reprezentuje on kosmiczne, kierujące nami 
prawo natury. Tylko wtedy, gdy Bóg i prawo natury są tożsame, 
możliwe staje się wzajemne zrozumienie pomiędzy nauką i reli
gią. Jedynie krok dzieli dyktaturę ziemskich przedstawicieli Boga 
od dyktatury zbawcy ludzkości z bożego nakazu. 
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Moralność staje się dyktaturą, kiedy traktuje naturalne 
ludzkie poczucie żywotności na równi z pornografią. Niezależnie 
od swej intencji tworzy warunki rozwoju dla seksualnego brudu 
i niszczy naturalną ludzką radość miłości. Należy z całą mocą 
protestować przeciwko temu, aby ci, którzy opierają swoje 
zachowanie społeczne na wewnętrznych zasadach, a nie na ze
wnętrznych, narzuconych formach, nazywani byli ludźmi niemo
ralnymi. Mężczyzna i kobieta stają się mężem i żoną nie dlatego, 
że otrzymują sakrament, ale ponieważ czują się małżonkami. 
To wewnętrzne, a nie zewnętrzne prawo jest miarą prawdziwej 
wolności. Moralna hipokryzja to najgroźniejszy wróg naturalnej , 
moralności, którego nie można zwalczać inną, przymusową mo-
ralnością, a jedynie poprzez poznanie naturalnego prawa procesu 
seksualnego. Naturalne zachowanie moralne wymaga swobodne
go rozwoju naturalnego procesu życiowego. Przymusowa moral
ność natomiast kroczy w parze z patologiczną seksualnością. ( ... ) 

Zarzucano mi, że pragnę utopii i chcę usunąć wszelki 
brak przyjemności z tego świata, tak aby została jedynie przyjem
ność. Z moich pisemnych i ustnych wypowiedzi wynikało jednak 
jasno, że typowe wychowanie sprawia, że ludzie stają się niezdolni 
do doświadczania przyjemności, ponieważ opancerza ich ono 
przed brakiem przyjemności. Przyjemność i radość życia są nie 
do pomyślenia bez walkz~ bolesnych doświadczeń i pozbawionych 
wszelkiej przyjemności bojów z samym sobą. To nie beznamiętne 
teorie joginów i buddystów, nie filozofia rozkoszy Epikura, to nie 
wyrzeczenia stanu mniszego, lecz nieustanne przejścia pomiędzy 
bolesną walką a szczęściem, pomiędzy fałszem a prawdą, pomię
dzy błędami a opamiętaniem, racjonalną nienawiścią a racjo
nalną miłością, krótko mówiąc: pełna żywotność we wszystkich 
sytuacjach życia charakteryzuje zdrowie psychiczne. 

Zdolność znoszenia nieprzyjemności i bólu bez ucie
kania w rozczarowaniu w sztywne, zastygłe postawy idzie 
w parze ze zdolnością przyjmowania szczęścia i dawania miło
ści. Parafrazując Nietzschego można powiedzieć: Kto pragnie 
nauczyć się doznawania niebiańskich rozkoszy, musi być gotów 
doświadczać również śmiertelnego smutku. Nasze europejskie 
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poglądy i wychowanie zrobiły jednak z młodzieży- w zależności 
od sytuacji społecznej - albo upakowane w watę laleczki, albo też 
wyjałowione, niezdolne do doznawania przyjemności, chronicznie 
znużone narzędzia przemysłu czy biurokracji. 

Musimy nauczyć się jasno postrzegać problem mał
żeństwa. Małżeństwo nie jest ani wyłącznie sprawą miłości, 
jak twierdzą jedni, ani też czysto ekonomiczną instytucją, jak 
postrzegają to inni. Jest formą narzuconą potrzebom seksualnym 
przez społeczno-ekonomiczne procesy. 5 Seksualne i ekonomiczne 
potrzeby, szczególnie ze strony kobiet, zagęszczają się w pragnie
nie małżeństwa, niezależnie od ideologii z wczesnodziecięcego 
okresu i moralnego nacisku wywieranego przez społeczeństwo. 
Małżeństwa stają się coraz bardziej zaburzone w wyniku ostrego 
konfliktu pomiędzy potrzebami seksualnymi a warunkami eko
nomicznymi. Potrzeby seksualne mogą być zaspokajane przez 
jednego i tego samego partnera jedynie przez pewien ograniczony 
czas. Więź ekonomiczna, wymagania moralne i ludzkie przyzwy
czajenie dążą natomiast do utrzymania relacji. W tym właśnie 
znajdują się źródła niedoli małżeńskiej. 

Asceza przed małżeństwem ma wychować ku małżeń
stwu. Jednak ta sama asceza wywołuje zaburzenia seksualne, pod
kopując w ten sposób małżeństwo. Pełne zdrowie seksualne może 
sprawić, że małżeństwo będzie szczęśliwe. Jednak właśnie ono 
przeciwstawia się całkowicie moralistycznemu żądaniu trwające
go przez całe życie małżeństwa monogamicznego. Takie właśnie 
są fakty. Można mieć do nich dowolny stosunek, lecz nie należy 
ich przemilczać. Wymienione sprzeczności prowadzą w przypad
ku niesprzyjających zewnętrznych okoliczności do rezygnacji, 
która wymaga silnego wyhamowania impulsów wegetatywnych. 
To z kolei wydobywa na powierzchnię wszelkie możliwe mecha
nizmy neurotyczne. Seksualne partnerstwo i ludzką przyjaźń 
w relacji małżeńskiej zastępują matkowanie bądź ojcowska 
opieka i wzajemne uzależnienie, krótko mówiąc: zastępcze formy 
kazirodztwa. Są to już dziś oklepane, dawno wyczerpująco opi
sane zjawiska, które pozostały nieznane jedynie duszpasterzom, 
psychiatrom, społecznym reformatorom i politykom. ( ... ) 

5 Porównaj: Lewis H. Morgan, Ancient Society. 
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Z punktu widzenia higieny seksualnej ten porządek 
stawia wszystko na głowie. Biologicznie zdrowy organizm czło
wieka wymaga trzech do czterech tysięcy stosunków seksualnych 
w ciągu trwającego trzydzieści do czterdziestu lat życia genital
nego. Aby zaspokoić pragnienie posiadania dzieci, wystarczy 
mieć ich trójkę lub czworo. Moraliści i asceci żądają, aby również 
w małżeństwie przyjemność seksualna służyła jedynie celom 
prokreacji, a więc, jeśli będziemy konsekwentni, potrzebna jest 
co najwyżej cztery razy w życiu. ( .. . ) 

Nie jest przesadą stwierdzenie, że głębokie kulturowe 
zmiany, z jakimi mamy do czynienia w bieżącym stuleciu, zostały 
wywołane walką o odzyskanie naturalnych praw życia miłosnego. 
Ta walka o naturalność i jedność natury i kultury przejawia się 
w różnych formach mistycznej tęsknoty, kosmicznych fantazji, 
„oceanicznych" uczuć, religijnych ekstaz, a przede wszystkim 
w rozwoju wolności seksualnej. Zmagania te są nieświadome, 
pełne neurotycznych sprzeczności, lęków i często występują 
w formach charakterystycznych dla wtórnych, perwersyjnych 
popędów. Ludzkość, która przez tysiąclecia była zmuszana do wy
pierania swoich naturalnych, podstawowych zasad, w wyniku 
czego stworzyła sobie drugą, zaburzoną naturę, może popaść 
jedynie w irracjonalny obłęd, kiedy próbuje odtworzyć podsta
wową funkcję biologiczną, niczego jednocześnie bardziej się 
nie obawiając. 

W epoce autorytarnego patriarchatu próbowano poprzez 
narzucanie moralnych zakazów utrzymać w ryzach wtórne aspo
łeczne popędy. W ten sposób powstał posiadający trójwarstwową 
strukturę6 tzw. człowiek kulturalny. N a powierzchni nosi maskę 
sztucznego samoopanowania, przymusowej fałszywej grzeczności 
i narzuconej socjalizacji. Pod nią znajduje się druga warstwa, 
to, co Freud nazwał „nieświadomością", do której zepchnięte 
zostały: sadyzm, chciwość, pożądliwość, zawiść, wszelkiego 
rodzaju perwersje itd. W ten sposób można je opanować, jed-
nak na pewno nie pozbawia ich to siły. Ta druga warstwa jest 

6 Ten podział na trzy warstwy jest oryginalną koncepcją Reicha. W psychoanalizie stosuje się 

inne podziały - topograficzny: na nieświadomość i świadomość, strukturalny: na id, ego, 
superego. 
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wytworem kultury, która odrzuca wszelkie przejawy seksualności 
i świadomie odczuwana jest zazwyczaj jedynie jako beznadziejna 
wewnętrzna pustka i jałowość. Pod nią, w głębi, żyją i działają 
naturalne społeczne i seksualne instynkty, spontaniczna radość 
z pracy i tworzenia, zdolność do miłości. Zazwyczaj nie uświa
damiamy sobie istnienia tej ostatniej, trzeciej warstwy, będącej 
biologicznym jądrem ludzkiej struktury, a jeśli już, to budzi ona 
w nas lęk. Przeciwstawia się każdemu elementowi autorytarne
go wychowania i panowania. A jednocześnie jest jedyną realną 
nadzieją człowieka na przezwyciężenie w przyszłości społecznej 
niedoli. ( ... ) 

W XIX i początkach XX wieku oświecone mieszczaństwo 
Europy przejęło od feudalizmu przymusowe moralne formy 
postępowania, czyniąc z nich wzorzec zachowań ludzkich. 
Poczynając od epoki Oświecenia rozpoczęło się poszukiwanie 
prawdy i dążenie ku wolności. Dopóki przymusowa moralność 
funkcjonowała na zewnątrz człowieka w formie obowiązującego 
prawa i opinii publicznej, a w jego wnętrzu jako nakazy sumienia, 
panował pozorny spokój i jedynie od czasu do czasu wtórne po
pędy przebijały się na powierzchnię. Przez cały ten czas uważano 
je za osobliwości i wynaturzenia mogące zainteresować jedynie 
psychiatrów. Wtórne popędy pojawiały się w formie nerwic 
symptomatycznych, neurotycznych działań przestępczych lub 
perwersji. 

Jednak wstrząsy społeczne, które obudziły w mieszkań

cach Europy tęsknotę za wolnością, niezależnością, równoupraw
nieniem i samostanowieniem, dążyły naturalnie również do uwol
nienia tłamszonego życia. Próby uświadomienia społeczeństwa 
i społeczne prawodawstwo, pionierska działalność społeczno
-naukowa oraz ruchy wyzwoleńcze, wszystko to były próby zreali
zowania „wolności" w naszym świecie. Kiedy podczas pierwszej 
wojny światowej wiele autorytarnych systemów przymusu legło 
w gruzach, europejskie powojenne demokracje chciały „poprowa
dzić ludzkość ku wolności". Jednak tak bardzo przecież pragnący 
wolności świat europejski grubo pomylił się w swoich rachubach. 
Nie wziął pod uwagę tego, co w skrytości powstawało w wyniku 
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trwającego przez tysiące lat niszczenia ludzkiej żywotności. 
Nie dostrzegł głębokiej, powszechnej deformacji, jaką jest ner
wica charakteru. Zwycięstwa dyktatur to kształt, jaki przyjęła 
wielka katastrofa duchowej zarazy - katastrofa irracjonalności 
ludzkiego charakteru. To, co do tej pory było trzymane w ryzach 
przez powierzchowny blichtr dobrego wychowania i sztucznego 
samoopanowania, teraz uaktywniło się właśnie dzięki pragnącym 
wolności ludziom. 

Przybrało formę obozów koncentracyjnych, prześla
dowań narodu żydowskiego, niszczenia wszystkiego, co czyste 
w ludziach, degradacji mieszkańców miast w wyniku sadystycz
nych pseudosportowych zajęć przymusowych, których uczest
nicy czują, że żyją, wyłącznie wtedy, kiedy maszerują podczas 
defilady; pojawiło się w kształcie potwornego oszustwa, jakim jest 
państwowo-autorytarna reprezentacja interesów narodu, wyko
rzystania dziesiątek tysięcy młodych ludzi wierzących naiwnie, 
że wiernie służą wielkiej idei, zniszczenia miliardowej wartości 
efektów ludzkiej pracy, których niewielka część mogłaby usunąć 
wszelką nędzę z powierzchni Ziemi. Krótko mówiąc: jest to taniec 
świętego Wita, który będzie powracał wciąż na nowo tak długo, 
dopóki przedstawicielom świata nauki i pracy nie uda się znisz
czyć zarówno w sobie, jak i w świecie zewnętrznym tej masowej 
nerwicy, która określa siebie jako „czystą politykę" i żywi się 
charakterologiczną bezradnością mieszkańców Ziemi. 

W latach 1928-1930, a więc w czasach sporów 
z Freudem, niewiele wiedziałem o faszyzmie, równie mało 
co przeciętny Norweg w roku 1939 czy Amerykanin w 1940. 
Poznałem go dopiero w latach 1930-1933 w Niemczech. Byłem 
osłupiały i bezradny, kiedy odkryłem, że nasze spory z Freudem 
toczyły się o to, co stanowiło samą istotę faszyzmu. Stopniowo 
zrozumiałem, że było to logiczne. W opisanych sporach kłóci
liśmy się o ocenę ludzkiej struktury, o rolę ludzkiej tęsknoty 
do szczęścia i irracjonalności w życiu społecznym. W faszyzmie 
ta masowa psychiczna choroba ujawniła się w pełni. 

Przeciwnicy faszyzmu, liberalni demokraci, socjaliści, 
komuniści, ekonomiści marksistowscy i niemarksistowscy itd. 
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poszukiwali rozwiązania zagadki w osobowości Hitlera bądź 
w formalnych politycznych błędach poszczególnych partii de
mokratycznych i ugrupowań politycznych Niemiec. Zarówno 
jedno, jak i drugie sprowadzało zalew zarazy do indywidualnej 
krótkowzroczności polityków lub brutalności jednego wyłącznie 
człowieka. W rzeczywistości Hitler był jedynie przejawem tragicz
nego konfliktu rozgrywającego się we wnętrzach mas ludzkich, 
konfliktu pomiędzy pragnieniem wolności i realnie istniejącym 
lękiem przed wolnością. 

Faszyzm niemiecki nie ukrywał, że odwołuje się nie 
do intelektu i wiedzy człowieka, lecz wyłącznie do jego dzie
cięcych reakcji emocjonalnych. To nie program polityczny czy 
którakolwiek z wielu niejasnych obietnic gospodarczych przyczy
niły się do trwałego zwycięstwa faszyzmu, lecz przede wszystkim 
apelowanie do mrocznego, mistycznego uczucia, do nieokreślonej 
i mgliste;: a przy tym bardzo silnej tęsknoty. Nie rozumiejąc 
tego, nie można zrozumieć, czym jest faszyzm, który stał się 
zjawiskiem międzynarodowym. Poniżej przedstawiam rolę, 
jaką odegrał irracjonalizm w kształtowaniu się pragnień i dążeń 
niemieckich mas. 

Niemcy chcieli „wolności". Hitler obiecał im autorytar
ne, w pełni dyktatorskie rządy, które całkowicie wykluczały jakie
kolwiek wypowiadanie własnej opinii. 17 z 31 milionów wyborców 
entuzjastycznie wyniosło go w marcu 1933 roku ku władzy. Ci, 
którzy przyglądali się temu z otwartymi oczami, wyraźnie widzie
li, że masy ludzkie czuły się bezradne i niezdolne do podjęcia 
odpowiedzialności za rozwiązanie chaosu społecznego w ramach 
starego systemu myślenia. To wódz powinien i miał to za nich 
zrobić. 

Hitler przyrzekł, że usunie demokratyczne spory i róż
nice zdań. Masy ludzkie rzuciły się więc w jego ramiona. Ludzie 
byli zmęczeni tymi sporami, ponieważ nigdy nie dotyczyły one 
ich osobistych, codziennych kłopotów, a więc tego, co z ich 
subiektywnego punktu widzenia było najważniejsze. Nie chcieli 
debat na temat „budżetu" czy „polityki na wysokim szczeblu", 
lecz konkretnej wiedzy dotyczącej ich spraw życiowych. 
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Nie otrzymawszy jej, poddali się autorytarnemu przywódcy 
i iluzorycznej opiece, którą im przyobiecał. 

Hitler przyrzekł, że zlikwiduje wolność jednostki i w za
mian ustanowi „ wolność narodową". Ludzkie masy z radością 
zamieniły możliwość wolności osobistej na iluzoryczną wolność, 
czy też wolność poprzez identyfikację z określoną ideą, gdyż w ten 
sposób mogły uwolnić się od jakiejkolwiek indywidualnej odpo
wiedzialności. Pragnęli „ wolności", którą miał dla nich zdobyć 
Fiihrer: przyzwolenia na wrzask, na ucieczkę przed prawdą w po
lityczne kłamstwa, na sadyzm, na to, by będąc w rzeczywistości 
niezym, móc pysznić się swoją czystą rasą, by zdobywać dziew
częta nie swoim człowieczeństwem, lecz pięknym mundurem, 
by zamiast walczyć o prawdziwe życiowe cele - poświęcać się 

imperialistycznym dążeniom itd. itd. 

Wychowanie, jakiemu ludzie byli wcześniej poddani, 
nauczyło ich akceptować formalne, polityczne autorytety zamiast 
autorytetu wiedzy i fachowości. To właśnie potrzeba autorytetów 
stworzyła podstawę, na której rozkwitnąć miał faszyzm. Nie jest 
on więc żadnym nowym światopoglądem, jak twierdzą jego 
zwolennicy i wrogowie, nie ma też nic wspólnego z uzasadnioną 
nieznośnymi warunkami społecznymi rewolucją; faszyzm jest 
po prostu ekstremalną reakcyjną konsekwencją wszystkich 
uprzednich, niedemokratycznych sposobów kierowania spo
łeczeństwem. Również teoria rasowa nie jest niczym nowym, 
a jedynie logiczną i brutalną konsekwencją dawnych teorii 
dziedziczności i degeneracji. Dlatego też psychiatrzy wyznający 
tę teorię i wyznawcy eugeniki tak łatwo zaakceptowali dyktaturę. 

Nowe w masowym ruchu faszystowskim jest jedynie to, 
że reakcyjnej ekstremie politycznej udało się wykorzystać głę
boko ukryte ludzkie marzenia o wolności. Ogromne pragnienie 
wolności ludzkich mas w połączeniu z lękiem przed prawdziwą 
odpowiedzialnością, nierozłącznie związaną z tą wolnością, 
tworzą mentalność faszystowską, niezależnie od tego, czy mamy 
do czynienia z faszystą, czy z demokratą. N owe w faszyzmie 
jest również to, że masy ludzkie, praktycznie rzecz biorąc, 
akceptują swoje zniewolenie, więcej - wręcz się go domagają. 
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Tęsknota za autorytetem okazała się silniejsza niż pragnienie 
samodzielności. 

Hitler obiecał, że mężczyźni przejmą pełną władzę nad 
kobietami, obiecał również zniesienie materialnej samodzielności 
kobiet, przywiązanie ich do ogniska domowego, pozbawienie 
możliwości decydowania o warunkach życia społecznego. I to wła
śnie kobiety, których wolność osobista przez całe stulecia była 
ograniczana i które wytworzyły w sobie szczególnie silny lęk 
przed samodzielnym, wolnym życiem, popierały go najsilniej. 

Hitler obiecał likwidację wszystkich organizacji socjali
stycznych i burżuazyjno-demokratycznych. Członkowie tych par
tii poparli Hitlera, gdyż w ich organizacjach mówiono co prawda 
wiele o wolności, jednak nigdy nie poruszono trudnego problemu 
ludzkiej tęsknoty za autorytetem i praktycznej politycznej bez
radności mas. Masy ludzkie czuły się rozczarowane chwiejną i po
zbawioną zdecydowania postawą starych demokratycznych insty
tucji. To rozczarowanie w połączeniu z kryzysem gospodarczym 
i niepohamowanym dążeniem do wolności stworzyły mentalność 
faszystowską, tj. gotowość do całkowitego podporządkowania się 
autorytarnej, ojcowskiej postaci. 

Hitler przyrzekł zdecydowaną walkę z regulacją narodzin 
i reformą seksualną. W 1932 roku około 500 tysięcy ludzi należa
ło w Niemczech do różnych stowarzyszeń, występujących na rzecz 
racjonalnej reformy seksualnej, jednak żadne z tych stowarzyszeń 
nie odważyło się nigdy podejść do jądra problemu - pragnienia 
szczęścia. Moja wieloletnia praca wśród zwykłych ludzi przeko
nała mnie, że właśnie tego oczekiwali. Czuli się rozczarowani, 
jeżeli wygłaszano im uczone wykłady na temat aspektów polityki 
ludnościowej, zamiast im powiedzieć, w jaki sposób mogą wycho
wywać swoje dzieci tak, aby nie utraciły one swojej żywotności, 
jak młodzież ma poradzić sobie ze swymi seksualnymi i ekono
micznymi problemami i jak małżonkowie mogą pokonać swoje 
jakże typowe konflikty. („. ) Tak oto doszło do tego, że rozczarowa
ni ludzie zwrócili się ku Hitlerowi, który, co prawda mistycznie, 
ale odwoływał się jednak do głębokich pokładów energii życiowej. 
Prawienie kazań na temat wolności, któremu nie towarzyszy 

49 



stała, energiczna, zdecydowana walka o budowanie w ludziach 
zdolności podejmowania odpowiedzialności w codziennym 
życiu i o niezbędne ku temu przesłanki społeczne, prowadzi 
do faszyzmu. 

Nauka niemiecka przez całe dziesięciolecia toczyła bój 
o oddzielenie pojęcia seksualności od pojęcia reprodukcji. Walka 
ta, prowadzona na łamach książek akademickich, nie dotarła 
nigdy do mas pracujących i nie miała żadnego społecznego zna
czenia. A potem pojawił się Hitler i obiecał, że podstawową ideą 
jego polityki kulturalnej będzie koncepcja reprodukcji, a nie 
szczęście miłosne. Nie nauczone nigdy nazywania spraw po imie
niu, wszystkimi kanałami systemu społecznego nakłaniane 
do mówienia „eugeniczna hodowla", gdy właściwym słowem było 
„szczęście miłosne", masy poszły za Hitlerem, gdyż przydał on 
starym pojęciom silną, choć irracjonalną emocję. Reakcyjne 
koncepcje w połączeniu z rewolucyjnym podnieceniem tworzą 
faszystowski sposób odczuwania. 

Kościół obiecywał „szczęście na tamtym świecie" i przy 
pomocy pojęcia grzechu zasiał głęboko w strukturach ludzkich 
pełną bezradności zależność od nieziemskiej, wszechpotężnej 
postaci. Jednak kryzys ekonomiczny, który w latach 1929-1933 
ogarnął cały świat, postawił masy ludzkie w obliczu ogromnego 
ziemskiego cierpienia. Ani społecznie, ani indywidualnie nie byli 
w stanie samodzielnie go przezwyciężyć. Potem pojawił się Hitler 
i ogłosił się przysłanym przez Boga ziemskim, wszechmocnym 
i wszechwiedzącym przywódcą, który może zlikwidować tę ziem
ską nędzę. Wszystko składało się tak, aby wpędzić w jego objęcia 
nowe ludzkie masy schwytane w potrzask własnej indywidualnej 
bezradności i znikomego zaspokojenia, jakie oferowała im kon
cepcja szczęścia na tamtym świecie. Dla nich ziemskie bóstwo, 
które kazało im ze wszystkich sił krzyczeć „Heil" było bliższe 
i ważniejsze niż Bóg, którego nigdy nie mogli zobaczyć i który 
nie potrafił pomóc im już nawet emocjonalnie. Sadystyczna 
brutalność w połączeniu z mistycyzmem tworzy mentalność 
faszystowską. ( ... ) 
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Hitler obiecał wprowadzić zamiast dobrowolnego 
wysiłku w pracy przymusową dyscyplinę i przymusową pracę. 
Wiele milionów niemieckich robotników i urzędników głosowało 
na Hitlera. Demokratyczne instytucje nie tylko nie poradziły 
sobie z bezrobociem, ale w dodatku reagowały strachem, kiedy 
należało przekazać odpowiedzialność za efekty pracy wykonują
cym tę pracę masom. Miliony robotników i urzędników, wycho
wane tak, aby nic nie rozumieć z wykonywanej przez siebie pracy, 
nie interesować się procesem produkcji, a jedynie pobieraną 
pensją, cały czas nakłaniane do takiej postawy, bez problemu po
parły zaostrzoną formę starej zasady. Mogli się teraz utożsamiać 
z „państwem" i „narodem", które zamiast nich były „wielkie 
i silne". Hitler w swoich pismach i podczas spotkań z ludźmi nie 
ukrywał, że jego zdaniem masy ludzkie można dowolnie kształto
wać, ponieważ są one dziecinne i kobiece. A masy czciły go, gdyż 
był tym, który chciał ich bronić. 

Hitler żądał podporządkowania całej nauki pojęciu 
„rasy". Znaczna część niemieckiej nauki poddała się temu żąda
niu, gdyż teoria rasowa zakorzeniona była w metafizycznej teorii 
dziedziczności, która przy pomocy pojęć takich jak „materiał 
dziedziczny" i „wrodzone predyspozycje" mogła uniknąć podjęcia 
prób zrozumienia, jak powstają funkcje życiowe i jakie są realne 
społeczne przesłanki ludzkich zachowań. Uważano wówczas, 
że wystarczy ogłosić, że rak, nerwica czy psychoza są dziedziczne 
i że to załatwia całą sprawę. Faszystowska teoria rasowa jest je
dynie kontynuacją wygodnickiej teorii dziedziczności. 

Chyba żadne inne hasło niemieckiego faszyzmu nie 
uskrzydlało mas ludzkich równie silnie jak „wrzenie niemieckiej 
krwi" i jej „czystość". Czystość niemieckiej krwi oznacza uwolnie
nie od „syfilisu" i „żydowskiej zarazy". Cóż, w każdym z nas lęk 
przed chorobami wenerycznymi jest głęboko zakotwiczony, gdyż 
jest kontynuacją dziecięcych lęków genitalnych. Nietrudno jest 
więc zrozumieć, że masy ludzkie popierały Hitlera, który obiecał 
im „czystość krwi". Każda ludzka istota czuje w sobie to, co nazy
wamy „kosmicznymi lub oceanicznymi uczuciami". Sucha akade
micka nauka była zbyt wyniosła, aby zajmować się tego rodzaju 
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mistycznymi zjawiskami. A przecież ta kosmiczna czy oceaniczna 
tęsknota nie jest niczym innym jak przejawem żywej orgazmicz
nej tęsknoty. Hitler odwołał się właśnie do niej i dlatego masy 
ludzkie poszły za nim, a nie za suchymi racjonalistami, którzy 
próbowali zdławić te mroczne uczucia przy pomocy statystyk. 

W Europie od dawna już „ratowanie rodziny" było 
jedynie abstrakcyjnym hasłem, do którego odwoływano się 
w najbardziej reakcyjnych postawach i działaniach. Tych, którzy 
rozróżniali pomiędzy autorytarną, pełną przymusów rodziną 
a naturalnym związkiem miłości dzieci i rodziców, nazwano 
„wrogami narodu", „burzycielami świętej instytucji rodziny", 
anarchistami. W wysoko uprzemysłowionych Niemczech związki 
rodzinne znalazły się w ostrym konflikcie z procesem masowego 
uprzemysłowienia kraju. Żadna państwowa przychodnia nie pod
jęła trudu zajęcia się tym, co chore w rodzinie - uciskiem dzieci 
ze strony rodziców, wewnątrzrodzinną nienawiścią itd. Typowa 
autorytarna niemiecka rodzina, szczególnie na wsi i w małych 
miasteczkach, była wylęgarnią mentalności faszystowskiej. 
Budowała w dzieciach struktury przymusowej obowiązkowości, 
wyrzeczeń, całkowitego posłuszeństwa wobec autorytetów, które 
Hitler umiał tak znakomicie wykorzystać. Faszyzm, który jed
nocześnie występował w „obronie rodziny" i wyciągał młodzież 
z rodziny do swoich organizacji, zaspokajał zarówno potrzebę 
więzi rodzinnych młodych ludzz: jak i ich potrzebę buntu prze
ciwko rodzinie. Kładąc nacisk na emocjonalną tożsamość pojęć 
„rodziny", „narodu" i „państwa" można było rozciągnąć rodzinną 
strukturę człowieka na płaszczyznę faszystowskiego państwa. 
Nie rozwiązywało to, co prawda, ani jednego problemu realnej 
rodziny i realnej nędzy narodu, jednak Triasy ludzkie mogły 
przenieść stosunki panujące w ich pełnych przymusu rodzinach 
na większą „rodzinę" całego „narodu". Strukturalnie wszystko 
było już od dawna przygotowane. „Matka-Niemcy" i „Bóg-Ojciec 
Hitler" stali się symbolami najgłębszych dziecinnych uczuć. 
Identyfikując się z „silnym i wyjątkowym narodem niemieckim", 
każdy zakompleksiony i żyjący w realnej nędzy obywatel mógł 
nareszcie, nawet jeśli była to tylko iluzja, poczuć się kimś waż
nym. Na koniec zainteresowanie „rasą" mogło wreszcie opanować 
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i zniekształcić „źródła seksualności rozsadzającej wszelkie tamy". 
Młodzi ludzie mogli teraz współżyć seksualnie ze sobą, jeżeli 
deklarowali pragnienie płodzenia czystych rasowo dzieci. 

Naturalne ludzkie energie żywotne były już nie tylko 
więzione, ale zmuszone do uzewnętrzniania się w o wiele bardziej 
ukrytych formach niż kiedykolwiek przedtem. Skutkiem tej „re
wolucji irracjonalności" w Niemczech była nie spotykana nigdy 
przedtem liczba samobójstw i nędzy w zakresie higieny społecz
nej. Końcowym akordem tego sabatu czarownic było masowe 
umieranie na wojnie w obronie honoru niemieckiej rasy. 

Całkowicie zgodne z tęsknotą za „czystością rasy", 
a więc za byciem wolnym od grzechu, były sądy kapturowe 
Żydów. Żydzi próbowali wyjaśniać i udowadniać, że oni również 
przestrzegają surowych obyczajów, że również są narodowi albo 
również „niemieccy". Przeciwni Hitlerowi antropolodzy próbo
wali udowadniać pomiarami czaszek, że Żydzi nie są żadną gorszą 
rasą. Chrześcijanie i historycy próbowali tłumaczyć, że Chrystus 
był pochodzenia żydowskiego. Jednak celem sądów kapturowych 
nie było rozsądzenie racjonalnych wątpliwości, a więc nie cho
dziło o to, czy Żydzi również są przyzwoici, czy nie są gorsi lub 
czy mają przyzwoite rozmiary czaszek. Chodziło o coś zupełnie 
innego. Ten właśnie problem ukazuje wyraźnie konsekwencję 
i poprawność seksualno-ekonomicznego myślenia. 

Kiedy faszysta mówi „Żyd", to ma na myśli określone 
irracjonalne odczucie. „Żyd" reprezentuje irracjonalnie, o czym 
można przekonać się podczas każdej głębokiej analizy, zarówno 
Żydów, jak i nie-Żydów, „groszoroba", „lichwiarza", „kapitalistę". 
N a jeszcze głębszym poziomie pojęcie „Żyd" oznacza: „brudny", 

ł " 1 b' . " k' Sh 1 k" 1 - 'k" „zmys owy , „ u iezny , a ta ze „ y oc , „rytua ny rzezn1 , 
„rzezaniec". Ponieważ lęk przed naturalną seksualnością i wstręt 
do perwersyjnej seksualności są równie silnie zakorzenione 
w ludziach, łatwo zrozumieć, że przeprowadzony w tak wyrafino
wany sposób sąd nad Żydami wykorzystywał najgłębsze reakcje 
obronne wychowanego w lęku przed naturalną seksualnością 
człowieka. Antykapitalistyczne i antyseksualne nastawienie mas 
ludzkich można było przy pomocy pojęcia „Żyd" włączyć w tryby 
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faszystowskiej nawałnicy. Nieświadoma tęsknota za seksualną 
radością życia i seksualną czystością, w połączeniu z lękiem 
przed naturalną i wstrętem przed perwersyjną seksualnością, 
tworzy faszystowski: sadystyczny antysemityzm. „Francuz " ozna
cza dla Niemców to samo, co „Żyd" i „Murzyn" dla nieświadomie 
faszyzującego Anglika: „Żyd", „Francuz" i „Murzyn" to synonimy 
pojęcia „seksualnie zmysłowy". Tak oto mogło dojść do tego, 
że współczesny polityk, psychopata i perwersyjny kryminalista 
Julius Streicher 7 mógł wsunąć w ręce milionów młodych i doro
słych Niemców swoją książkę Der Stiirmer. Żadna inna publikacja 
nie pokazuje z taką wyrazistością, że higiena seksualna dawno już 
przestała być jedynie medycznym problemem, że nabrała obecnie 
decydującego społecznego znaczenia. Poniższe próbki wyobraźni 
Streichera z 1934 roku pomogą to sobie unaocznić (cytaty z książ
ki Der Stiirmer ): 

„Młody, 20-letni Helmut Daube zdał maturę. Około 
drugiej nad ranem poszedł do domu, a o piątej rodzice 
znaleźli go martwego przed domem. Szyja była roz
cięta aż do kręgów, genitalia były obcięte. Ciało było 
całkowicie pozbawione krwi. Dłonie nieszczęsnego 
były pocięte, a na podbrzuszu widać było wiele ran 
zadanych nożem." 

„Stary Żyd napadł pewnego dnia na strychu niczego 
nie podejrzewającą nie-Żydówkę. Zgwałcił ją i zhań
bił. Doszło do tego, że wkradał się do jej komórki, 
która nie miała zamka, za każdym razem, kiedy miał 
na to ochotę." 

„Młodzi małżonkowie poszli na spacer na przedmie
ściach Paderbornu i na środku drogi znaleźli kawałek 
mięsa. Kiedy przyjrzeli się mu dokładnie, odkryli 
przerażeni, że były to narządy płciowe kunsztownie 
wycięte z kobiecego ciała." 

7 Julius Streicher (1885-1946) - jeden z twórców i przywódców NSDAP. Pisarz antysemicki, 
propagował ideologię socjalistyczną i narodowoniemiecką, założycie l i wydawca tygodnika 
.Der Stiirmer" (1923-1945), bliski współpracownik A. Hitlera. 
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„Żyd pociął panią X na półkilogramowe kawałki. 
Razem ze swoim ojcem rozrzucił te kawałki po całej 
okolicy. Znaleziono je w pobliskim lasku, na łąkach, 
polanach, w stawie, w strumyku, w kanale odpły
wowym i w dole kloacznym. Obcięte piersi leżały 
w stodole." 

„Podczas gdy Mojżesz podwiązał krtań dziecku, które 
Samuel położył sobie na kolanach, ten obciął mu no
żem kawałek żuchwy. Pozostali zbierali krew do naczy
nia klując jednocześnie rozebraną ofiarę igłami..." 

„Odmowa kobiety nie ostudziła jego żądzy, a wręcz 
odwrotnie. Próbował zamknąć okno, aby sąsiedzi nie 
mogli zajrzeć do środka. Potem jednak dotknął znowu 
kobiety w prawdziwie żydowski, nikczemny sposób ... 
Przez cały czas przekonywał kobietę, że nie powinna 
być taka grymaśna. Zamknął okno i drzwi. Jego słowa 
i czyny stawały się coraz bardziej bezwstydne. Coraz 
gwałtowniej dobierał się do swojej ofiary. Błagania 
kobiety nie zdały się na nic. Wyśmiał nawet jej groźbę, 
że zacznie wołać o pomoc, i wciąż popychał ją w stronę 
łóżka. Z jego ust wydobywały się najnikczemniejsze 
i najsprośniejsze słowa. Potem rzucił się niczym tygrys 
na ciało kobiety, aby dokonać swego szatańskiego 
dzieła." 

Aż do tego miejsca wielu czytelników sądziło z pewno
ścią, że przesadzam mówiąc o psychicznej zarazie. Mogę jedynie 
zapewnić, że nie wprowadziłem tego pojęcia lekkomyślnie, 
uznając je za zgrabny zwrot retoryczny, lecz uczyniłem to z pełną 
powagą. W ciągu ostatnich siedmiu lat Der Stiirmer nie tylko 
wzmocnił w milionach Niemców, którzy przeczytali tę książkę, 
genitalny lęk przed kastracją, ale oprócz tego stał się pożywką dla 
drzemiących w każdym z nas perwersyjnych fantazji. ( ... ) 
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Co należy zrobić? 

Ogólnie: należy przeciwstawić całemu temu reakcyjnemu 
świntuszeniu dobrze zorganizowane i poprawne z fachowego 
punktu widzenia uświadamianie na temat różnicy pomiędzy cho
rą i zdrową seksualnością. Każdy przeciętny człowiek zrozumie 
tę różnicę, gdyż odczuwa ją wewnętrznie, każdy przeciętny czło
wiek wstydzi się swoich perwersyjnych, chorobliwych deformacji 
seksualnych i pragnie uzyskać jasność i pomoc w tej sprawie oraz 
marzy o naturalnym zaspokojeniu seksualnym. ( ... ) 

Walczcie o to prawo! 

Wilhelm Reich Funkcja orgazmu 

Tłum. Natasza Szymańska 

Tytuł oryginału Die Entdeckung des Orgons, Erster Teil: Die Funktion des 
Orgasmus 
Copyright © 1973 by Mary Boyd Higgins as Trustee of the Wilhelm Reich 
Infant Trust Fund 
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1. UPOLITYCZNIENIE ŻYCIA 

1.1 

W ostatnich latach swego życia, pracując nad historią 
seksualności i demaskując również w tej dziedzinie instrumenty 
władzy, Foucault zaczął kierować się w sposób coraz bardziej 
zdecydowany ku badaniom nad tym, co definiował jako bio-po
litykę, czyli nad coraz dalej idącym wpisywaniem naturalnego 
życia człowieka w mechanizmy i kalkulacje władzy. Jak widzie
liśmy, pod koniec Woli wiedzy podsumowuje proces, w którym 
u progu nowoczesności życie staje się stawką w politycznej 
grze w myśl przykładowej formuły: „Przez tysiąclecia człowiek 
pozostawał tym, czym był dla Arystotelesa: wyposażonym w ży
cie zwierzęciem, zdolnym ponadto do egzystencji politycznej; 
człowiek nowoczesny jest zwierzęciem w polityce, w której posta
wiona zostaje kwestia jego życia jako żyjącego bytu" 1

• Foucault 
aż do końca swej działalności niezłomnie kontynuował analizy 
„procesów podporządkowywania" - które w momencie prze
chodzenia od świata starożytnego do nowożytnego doprowadzają 
do tego, że jednostka obiektywizuje samą siebie i ustanawia się 
jako podmiot, jednocześnie nakładając na siebie więzy władzy 
zewnętrznej kontroli - i nie przeniósł, jak można by zasadnie 
oczekiwać, swej działalności na obszar, który mógł się zdawać 
miejscem nowoczesnej biopolityki par excellence, czyli w dziedzi
nę polityki wielkich państw totalitarnych XX wieku. Jego badania 
rozpoczęte wraz z rekonstrukcją grand enfermementw szpita
lach i więzieniach nie znalazły zwieńczenia w analizach zjawiska 
obozu koncentracyjnego. 

Z drugiej strony, jeśli wnikliwe analizy Arendt, któ
ra po drugiej wojnie światowej zajęła się strukturą państw 
totalitarnych, można w ogóle uznać za niewyczerpujące, 
to dlatego, że nie przyjmują one perspektywy biopolitycznej. 
Arendt wyraźnie dostrzega więź między totalitarną dominacją 
i tą szczególną kondycją życia, jaką jest obóz („Najwyż§zym celem 
- pisze w szkicu Social Science Techniąues and the Study of 

1 Michel Foucault, Wola wiedzy, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski [w:) idem, Historia seksual
ności, Czytelnik, Warszawa 1995, s. 125. 
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Concentration Camps - wszystkich totalitarnych rządów jest 
[ ... ]również absolutne panowanie nad człowiekiem. Obozy kon
centracyjne są laboratoriami biorącymi udział w eksperymencie 
totalnej dominacji, ponieważ, biorąc pod uwagę, że ludzka natura 
jest taka jaka jest, ten cel można zrealizować jedynie w skrajnych 
warunkach ludzkiego piekła" 2) . Tym jednak, co jej umyka, jest 
fakt, że proces ten ma w pewnym sensie kierunek odwrotny, 
oraz fakt, że to właśnie radykalna transformacja polityki w prze
strzeń nagiego życia (czyli w obóz) legitymizowała i czyniła 
konieczną totalną dominację. Tylko dlatego, że w naszych czasach 
poliJyka integralnie stała się biopolityką, mogła ustanowić się 
na niespotykaną dotąd skalę jako polityka totalitarna. 

Fakt, że oboje uczeni, którzy przemyśleli w być może 
najbardziej przenikliwy sposób polityczną problematykę naszych 
czasów, nie potrafili doprowadzić do skrzyżowania swoich per
spektyw, bez wątpienia świadczy o trudności tego zagadnienia. 
Pojęcie „nagiego życia" lub „życia świętego" jest ogniskiem, 
w którym postaramy się skupić ich punkty widzenia. W tym 
punkcie skrzyżowanie polityki i życia staje się tak ścisłe, że nie 
poddaje się łatwym analizom. Z nagim życiem i jego „awatarami" 
w nowoczesności (życiu biologicznemu, seksualności i tak dalej ) 
związany jest mrok, którego nie można rozświetlić bez uświa
domienia sobie ich politycznego charakteru i na odwrót: kiedy 
nowoczesna polityka raz już weszła w bliską symbiozę z nagim 
życiem, straciła zrozumiałość, która wydaje się charakteryzować 
jeszcze prawno-polityczny gmach polityki klasycznej. 

1.2 

Lowith jako pierwszy określił mianem „upolitycznienia 
życia" fundamentalną cechę polityki państw totalitarnych i przy
jąwszy ten punkt widzenia, zauważył ciekawą styczność demokra
cji i totalitaryzmu: 

Owo zneutralizowanie różnic politycznie istotnych oraz 
przemieszczenie się decyzji o nich rozwinęły się - od momentu 
wyemancypowania się trzeciego stanu i powstania demokracji 

2 Hannah Arendt, Essays in Understanding 1930- 1954, Harcourt, New York-San Diego
-London 1994, s. 240. 
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burżuazyjnej oraz jej przekształcenia się w masową demokrację 
przemysłową- tak dalece, że w pewnym momencie obróciły 
się w swoje przeciwieństwo: w całkowite upolitycznienie (totale 
Politisierung) wszystkiego, również tych obszarów życia, któ-
re na pierwszy rzut oka są neutralne. W ten sposób w marksi
stowskiej Rosji narodziło się państwo pracy, które jest bardziej 
państwowe niż jakiekolwiek inne w dziejach państw absolutnych, 
w faszystowskich Włoszech państwo korporacyjne, które reguluje 
normami nie tylko pracę, ale również czas wolny i całe duchowe 
życie, a w narodowosocjalistycznych Niemczech państwo inte
gralnie zorganizowane, które za pomocą praw dotyczących rasy 
upolitycznia również życie, które dotąd pozostawało prywatne 3

• 

Styczność masowej demokracji i państw totalitarnych 
ma jednak (jak zdaje się twierdzić Lowith, idąc śladem Schmitta) 
postać nagłego przewrotu: zanim rzeka biopolityki, wlokąca 
ze sobą ciało homo sacer, wypłynęła z impetem na światło dzien
ne, toczyła swe wody pod ziemią w sposób ciągły: jak gdyby, 
począwszy od pewnego momentu, każde wydarzenie polityczne 
miało janusowe oblicze - przestrzeń, swobody i prawa, które 
jednostki zdobywają w wyniku konfliktu z władzą centralną, 
za każdym razem przygotowują ciche, ale coraz dalej sięgające 
wpisanie ich życia w porządek państwowy, tym samym oferując 
suwerennej władzy, od której chciałyby się one uwolnić, moż
liwość powołania nowego i straszliwszego trybunału. „Prawo 
do życia, ciała, zdrowia, szczęścia, zaspokojenia potrzeb - pisze 
Foucault, tłumacząc wagę, jakiej nabrał seks jako temat poli
tycznych starć - prawo do odnalezienia własnej tożsamości 
poza wszelkim uciskiem czy alienacją, do własnych możliwości, 
to prawo, zupełnie niepojęte dla klasycznego systemu jurysdyk
cji, stało się polityczną repliką na wszystkie metody władzy" 4• 

Faktem jest, że ta sama rewindykacja nagiego życia prowadzi 
w burżuazyjnych demokracjach do dominacji tego, co prywatne, 
nad tym, co publiczne, oraz dominacji indywidualnych swobód 
nad kolektywnymi zobowiązaniami, natomiast w państwach 

3 

4 

Karl Li:iwith, Der okkasionelle Dezisionismus von C. Schmitt [w:] idem , Samtliche Schriften, 
t. 8, Kohlhammer, Stuttgart 1984, s. 33. 

M. Foucault, Wola wiedzy, op. cit., s. 127. 
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totalitarnych staje się decydującym kryterium politycznym 
i par excellence miejscem podejmowania suwerennych decyzji. 
Tylko z tej racji, że biologiczne życie wraz ze swymi potrzebami 
wszędzie stało się faktem politycznie decydującym, można zrozu
mieć szybkość - nie dającą się wyjaśnić w inny sposób - z jaką 
w XX wieku demokracje parlamentarne mogły obrócić się w pań

stwa totalitarne, a państwa totalitarne przeistoczyć się, prawie 
bez zrywania ciągłości, w demokracje parlamentarne. W obu 
wypadkach przewroty te dokonywały się w kontekście, w którym 
polityka już jakiś czas wcześniej przekształciła się w biopolitykę, 
a stawka w grze polegała jedynie na określeniu, jaka forma orga
nizacji okazuje się najbardziej wydajna w zapewnianiu opieki nad 
nagim życiem, kontroli nad nim i płynącymi z niego pożytkami. 
Tradycyjne różnice polityczne (takie jak między prawicą i lewicą, 
liberalizmem i totalitaryzmem, tym, co prywatne, i tym, co pu
bliczne) tracą swą klarowność i zrozumiałość oraz wkraczają 
w strefę nierozróżnialności , kiedy tylko ich odniesieniem staje 
się nagie życie. Również niespodziewane popadnięcie byłych 
komunistycznych klas kierowniczych w najbardziej ekstremalny 
rasizm (co miało miejsce w Serbii wraz z programem „czystości 
etnicznej") i odrodzenie się w Europie faszyzmu w nowych posta
ciach mają tu swe źródło. 

Utwierdzaniu się biopolityki towarzyszy pari passu 
przemieszczanie się i poszerzanie poza granice stanu wyjątkowe
go decyzji o nagim życiu, decyzji, na której polegała suwerenność. 
Jeśli w każdym nowoczesnym państwie istnieje linia wyznacza
jąca punkt, w którym decyzja dotycząca życia staje się decyzją 
dotyczącą śmierci, a biopolityka może tym sposobem obrócić 
się w tanatopolitykę , to linia ta dziś nie prezentuje się już jako 
ustalona granica dzieląca dwie wyraźnie odrębne strefy; jest ona 
raczej linią w ruchu, biegnącą ku coraz rozleglejszym obszarom 
życia społecznego, w których władca zaczyna prowadzić coraz 
ściślejszą symbiozę nie tylko z prawnikiem, ale również leka
rzem, naukowcem, ekspertem i księdzem. ( ... ) 

2. PRAWA CZŁOWIEKA I BIOPOLITYKA 

2.1 

Arendt zatytułowała piąty rozdział swej książki o im
perializmie poświęcony kwestii uchodźców Zmierzch państwa 
narodowego i koniec praw człowieka. To szczególne sfor
mułowanie, wiążące losy praw człowieka z dziejami państwa 
narodowego, zdaje się implikować ideę ich bliskiej i koniecznej 
więzi, co do której autorka nie proponuje żadnych rozstrzygnięć. 
Paradoksem, od którego wychodzi Arendt, jest fakt, że figura, 
która powinna być wcieleniem par excellence człowieka praw 
- czyli uchodźca - wyznacza radykalny kryzys tego pojęcia. 
„Koncepcja praw ludzkich oparta na założeniu, że istnieje istota 
ludzka jako taka, natychmiast załamała się, kiedy osoby głoszące, 
że w nią wierzą, po raz pierwszy zetknęły się z ludźmi, którzy 
naprawdę stracili wszystkie inne cechy i znaleźli się poza związ
kami łączącymi ludzi - z wyjątkiem tego, że byli ciągle ludźmi" 5 • 
W systemie państwa narodowego tak zwane święte niezbywalne 
prawa człowieka okazują się pozbawione wszelkiej opieki i wszel
kiej realności w chwili, w której nie można ich ustanowić jako 
praw obywatela danego państwa. Implicite zawarte jest to - jeśli 

dobrze się nad tym zastanowić - w niejasności tytułu deklaracji 
z 1789 roku: Declaration des droits de l'homme et du citoyen 
de 11896

: nie jest bowiem jasne, czy oba terminy oznaczają dwa 
autonomiczne byty, czy może raczej tworzą jeden system, w któ
rym pierwszy termin zawsze zawiera się w drugim i jest przezeń 
przesłonięty; a jeśli tak, to jaki rodzaj relacji zachodzi między 
nimi. ( ... ) 

Arendt nie rozwija, prócz kilku istotnych uwag, kwe-
stii więzi między prawami człowieka i państwem narodowym, 
toteż jej sugestia pozostała bez echa. W okresie po drugiej wojnie 
światowej instrumentalny nacisk na prawa człowieka oraz mno
żenie się deklaracji i konwencji na poziomie ponadnarodowych 
organizacji uniemożliwiły w efekcie autentyczne zrozumienie 

5 H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, przeł. M. Szawel, D. Grinberg, t. 1, Niezależna 
Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1993, s. 334. 

6 Deklaracja praw człowieka i obywatela (przyp. tłum. ). 
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historycznego znaczenia tego fenomenu. Teraz jednak nadszedł 
moment, by przestać patrzeć na deklaracje praw jako na nie
uzasadnione proklamacje wiecznych, metaprawnych wartości 
wykazujące tendencję (w rzeczywistości bez większego sukcesu) 
do zmuszania legislatorów do respektowania wiecznych zasad 
etycznych i zacząć je rozpatrywać zgodnie z ich rzeczywistą 
funkcją historyczną w procesie formowania się państwa narodo
wego. Deklaracje praw reprezentują pierwotną figurę wpisania 
naturalnego życia w prawno-polityczny porządek państwa naro
dowego. Owo nagie życie - które w czasach ancien regime było 
z po!itycznego punktu widzenia obojętne i należało, jako życie 
należące do boskich stworzeń, do Boga, a w świecie starożytnym 
(przynajmniej z pozoru) jako dzoe było wyraźnie odróżnione 
od życia politycznego (bios)- teraz w strukturze państwa wy
suwa się na plan pierwszy i staje się wręcz fundamentem w jego 
legitymizacji i suwerenności. ( ... ) 

3. ŻYCIE, KTÓRE NIE ZASŁUGUJE NA ŻYCIE 

3.1 

W 1920 r. Felix Meiner, wówczas jeden z najpoważ
niejszych niemieckich wydawców specjalizujący się w pracach 
z filozofii, opublikował szaroniebieską broszurę, która nosiła 
tytuł: Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens 
(Zezwolenie na likwidację życia niewartego życia) . Autorami byli 
Karl Binding, szanowany specjalista od prawa karnego (doklejona 
w ostatniej chwili do okładki nota informowała czytelników, 
że z powodu śmierci doct. iur. et phil. K. B. w trakcie druku, 
książkę tę należy uznać za „jego ostatnie dzieło napisane dla 
dobra ludzkości") , oraz Alfred Hoche, profesor medycyny zajmu
jący się związanymi z nią kwestiami etycznymi. 

Książka ta interesuje nas tu z dwóch powodów. Po pierw
sze, Binding, by wyjaśnić, dlaczego samobójstwo nie jest przestęp
stwem, decyduje się pojmować je jako wyraz suwerennej władzy 
żyjącego człowieka nad swym własnym życiem. Samobójstwa 
- argumentuje - nie można ani ujmować jako przestępstwa 
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(na przykład, jako pogwałcenie jakiegoś obowiązku wobec nas 
samych), ani też rozpatrywać go jako czynu prawnie obojętnego, 
„prawu nie pozostaje nic innego, jak tylko rozpatrywać żyjącego 
człowieka jako suwerena panującego nad własną egzystencją" 
(als Souveran iiber sein Dasein)7. Suwerenność żyjącego wobec 
siebie samego stanowi - podobnie jak suwerenna decyzja o stanie 
wyjątkowym - próg nierozróżnialności między zewnętrznością 
i wewnętrznością, próg nierozróżnialności , którego porządek 
prawny nie może ani wyłączyć , ani włączyć , ani zakazać , ani 
dopuścić („Porządek prawny - pisze Binding - toleruje ten czyn 
mimo jego odczuwalnych konsekwencji w stosunku do siebie 
samego. Uznaje on, że nie ma władzy zakazać go" 8

) . 

Z tej szczególnej odmiany suwerenności człowieka wobec 
własnego istnienia Binding wywodzi jednak - i to jest ów drugi 
i ważniejszy powód naszego zainteresowania omawianą książką 
- konieczność zezwolenia na „likwidację życia niewartego życia". 
Fakt, że za pomocą tego niepokojącego wyrażenia zarysowuje on 
po prostu problem legalności eutanazji, nie powinien prowadzić 
do niedoceniania nowości i istotnej wagi pojęcia, które w ten 
sposób pojawia się na prawnej scenie europejskiej: życie, które 
nie jest warte, by je przeżyć (albo, zgodnie z dosłownym znacze
niem niemieckiego wyrażenia lebensunwerten Leben: niewarte 
przeżycia), wraz ze swym domyślnym i bliższym nam korelatem: 
życie, które jest warte, by je przeżyć (lub by żyć) . Podstawowa 
struktura biopolityczna nowoczesności - decyzja o wartości 
(lub jej braku) życia jako takiego - znajduje zatem swe pierwsze 
prawne sformułowanie w napisanym w dobrej wierze pamflecie 
opowiadającym się za eutanazją. ( ... ) 

3.2 

Pojęcie „życia wartego przeżycia" jest dla Bindinga pod
stawowe, ponieważ pozwala mu znaleźć odpowiedź na pytanie 
prawne, które zamierza postawić: „Czy to, że zlikwidowanie życia 
nie jest przestępstwem, musi pozostać ograniczone, jak w aktu
alnym prawie (wyłączając stan konieczności) do samobójstwa, 

7 K. Binding, A. Hoche, Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens, Felix 
Meiner, Leipzig 1920, s. 14. 

8 Ibidem. 
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czy też powinno zostać rozciągnięte na zabicie osób trzecich?". 
Rozwiązanie tej kwestii zależy, według Bindinga, od odpowiedzi, 
której udziela się na pytanie: „Czy istnieje ludzkie życie, które 
do tego stopnia straciło właściwość bycia dobrem prawnie chro
nionym, że jego kontynuowanie, tak dla jego nosiciela, jak i dla 
społeczeństwa, na trwale straciło wszelką wartość?". 

3.3 

Nie jest naszym zamiarem wypowiadanie się tutaj 
w trudnej etycznie kwestii eutanazji, która dzieli dziś opinię 
publiczną i w pewnych krajach zajmuje ważne miejsce w de
batach medialnych, nie interesuje nas też radykalny sposób, 
w jaki Binding opowiada się za jej powszechną dopuszczalnością. 
Z naszego punktu widzenia bardziej interesujący jest fakt, że su
werennej władzy żyjącego człowieka nad własnym życiem odpo
wiada ustanowienie progu, poza którym życie przestaje posiadać 
wartość dobra prawnie chronionego i z tej racji można je zabić, 
nie popełniając zabójstwa. Nowa kategoria prawna „życia bezwar
tościowego" (lub „niewartego przeżycia" ) dokładnie odpowiada 
- nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się czymś odmiennym 
- nagiemu życiu homo sacer i jest podatna na rozciąganie poza 
granice zaprojektowane przez Bindinga. 

To tak, jak gdyby każde nadawanie wartości nagiemu ży
ciu i każde „upolitycznianie" go (które, w gruncie rzeczy, jest im
plicite założone w suwerenności jednostki wobec własnego życia) , 
nieuchronnie pociągało za sobą decyzję co do progu, poza którym 
życie przestaje być politycznie istotne i staje się „życiem świę
tym" i jako takie może zostać bezkarnie wyeliminowane. Każde 
społeczeństwo ustanawia taką granicę, każde społeczeństwo 
- nawet to najnowocześniejsze - decyduje, kim są jego „święci 
ludzie". Jest wręcz możliwe, że ta granica, od której zależy upoli
tycznienie i exceptio życia naturalnego w państwowym porządku 
prawnym, rozszerzała się przez całą historię Zachodu, a dziś 
z konieczności wkracza - w nowym, biopolitycznym horyzoncie 
państw posiadających suwerenność narodową - do wnętrza życia 
każdego człowieka, każdego obywatela. Nagie życie nie jest już 
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ograniczone do pewnego miejsca lub do określonej kategorii, 
ale zamieszkuje w biologicznym ciele każdej żywej istoty. 

3.4 

W trakcie procesu lekarzy w Norymberdze jeden 
ze świadków, doktor Fritz Mennecke, zeznał, że w trakcie jednego 
z poufnych spotkań w Berlinie w lutym 1940 roku słyszał, jak 
doktorzy Hefelmann, Baumhard i Brack zakomunikowali, że rząd 
Rzeszy właśnie wydał dekret upoważniający do „eliminowania ży
cia niewartego przeżycia", odnoszący się w szczególności do nie
uleczalnie chorych umysłowo. Informacja ta nie była całkowicie 
ścisła, ponieważ Hitler, z różnych powodów, wolał nie nadawać 
wyraźnie prawnej formy swemu programowi eutanazji. Pewne 
jest jednak to, że posłużenie się ukutą przez Bindinga formułą 
po to, by usankcjonować prawnie „śmierć z łaski" ( Gnadentod 
- tak brzmiał eufemizm popularny wśród funkcjonariuszy 
reżimowej służby zdrowia), zbiega się z decydującą zmianą w bio
polityce narodowego socjalizmu. 

Nie ma powodu, by wątpić, że Hitler i Himmler, powodo
wani racjami „humanitarnymi", zaraz po zdobyciu władzy opra
cowali program eutanazji w dobrej wierze, podobnie jak w dobrej 
wierze - z własnego punktu widzenia - Binding i Roche wysu
nęli koncepcję życia „niewartego życia". Z różnych powodów, 
między innymi przewidzianego oporu środowisk kościelnych, 
program został wprowadzony w życie na bardzo ograniczoną 
skalę i dopiero na początku 1940 roku Hitler zdecydował, że nie 
można go dalej odwlekać. Rozpoczęcie Euthanasie-Programm fur 
unheilbaren Kranken nastąpiło zatem w okolicznościach - takich 
jak gospodarka wojenna, wzrost liczby obozów koncentracyj
nych dla Żydów i innych niemile widzianych jednostek - które 
mogły sprzyjać błędom i nadużyciom. Jednak natychmiastowa 
transformacja (w ciągu 15 miesięcy trwania, aż do momentu, 
kiedy w sierpniu 1941 roku Hitler zdecydował się zakończyć go 
z powodu coraz silniejszych protestów biskupów i rodzin) pro
gramu teoretycznie humanitarnego w operację masowej ekster
minacji nie jest w żadnym wypadku efektem wyłącznie okolicz
ności towarzyszących. Nazwa Grafeneck, małej miejscowości 
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w Wirtembergii, w której funkcjonował jeden z głównych 
ośrodków tego programu, smutno wiąże się z tą sprawą; podobne 
instytuty działały również w Hadamer (Hesja), Hartheim (w oko
licach Linzu) i innych miastach Rzeszy. Zeznania oskarżonych 
i świadków na procesie w Norymberdze stanowią źródło wystar
czająco dokładnych informacji na temat organizacji programu 
w Grafeneck. Każdego dnia instytut przyjmował około 70 osób 
(w różnym wieku, od 6 do 93 lat), wybranych spośród nieuleczal
nie chorych psychicznie przebywających w różnych niemieckich 
zakładach dla obłąkanych. Doktorzy Schumann i Baumhard, 
odpq.wiedzialni za program w Grafeneck, poddawali chorych 
pobieżnym oględzinom i decydowali, czy spełniali oni wszystkie 
wymogi programu. W większości wypadków chorzy byli zabijani 
w ciągu 24 godzin od przyjazdu do Grafeneck; wpierw podawano 
im dwucentymetrową dawkę mieszanki morfiny ze skopolaminą, 
a później prowadzono do komory gazowej. W innych instytutach 
(na przykład w Hadamer) chorzy byli uśmiercani silnymi daw
kami luminalu, weronalu i morfiny. Szacuje się, że w ten sposób 
pozbawiono życia ok. 60 tys. osób. 

3.5 

Upór Hitlera, który chciał wprowadzenia w życie swego 
Euthanasie-Programm w tak mało sprzyjających okolicznościach, 
próbowano przypisać eugenicznym zasadom, które kierowały 
narodowosocjalistyczną biopolityką. Jednak z punktu widzenia 
ściśle eugenicznego, eutanazja nie była podyktowana żadną szcze
gólną koniecznością: nie tylko prawa o zapobieganiu chorobom 
dziedzicznym i ochronie dziedzicznego zdrowia narodu nie
mieckiego stanowiły wystarczającą ochronę, ale i nieuleczalnie 
chorzy podlegający programowi - w dużej mierze dzieci i starcy 
- nie znajdowali się w stanie pozwalającym na rozmnażanie się 
(z eugenicznego punktu widzenia oczywiste jest, że ważna jest eli
minacja nie fenotypu, lecz dziedzictwa genetycznego). Z drugiej 
strony, w żadnym razie nie wygląda na to, by program ten był 
związany z kwestiami ekonomicznymi: przeciwnie, stanowił on 
obciążenie organizacyjne wcale nie bez znaczenia w chwili, w któ
rej publiczna machina była całkowicie zaangażowana w wysiłek 
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wojenny. Dlaczego zatem Hitler, będąc doskonale świadomy 
niepopularności programu, chciał za wszelką cenę wcielić go 
w życie? 

Nie pozostaje żadne inne wytłumaczenie, jak tylko to, 
że pod pozorem zagadnienia humanitarnego program dotyczył 
sprawowania, w horyzoncie nowego biopolitycznego powołania 
państwa narodowosocjalistycznego, suwerennej władzy decydo
wania o nagim życiu. Zycie „niewarte przeżycia" nie jest zatem, 
jak to wyraźnie widać, pojęciem etycznym, ale dotyczy oczekiwań 
i uprawnionych życzeń jednostki - jest raczej pojęciem politycz
nym, odnoszącym się do radykalnej metamorfozy życia homo 
sacer, które można zabić, ale którego nie można złożyć w ofierze, 
na którym to życiu opiera się suwerenna władza. Jeśli eutanazja 
wspomaga tę przemianę, to dlatego, że w jej przypadku człowiek 
staje w obliczu obowiązku oddzielenia w innym człowieku dzoe 
od bios i wyizolowania w nim czegoś na kształt nagiego życia 
- życia, które można zgładzić. Jednak z perspektywy nowocze
snej biopolityki eutanazja sytuuje się raczej na skrzyżowaniu 
suwerennej decyzji o życiu, które można zabić, i braniem na sie
bie zadania opieki nad biologicznym ciałem narodu, oraz wyzna
cza punkt, w którym biopolityka nieuchronnie przekształca się 
w tanatopolitykę. ( ... ) 

4. „POLITYKA, CZYLI KSZTAL TOWANIE ŻYCIA NARODU" 

4.1 

W 1942 roku Institut Allemand w Paryżu zdecydował, 
by rozpowszechnić publikację informującą francuskich przyjaciół 
i sojuszników o charakterze i zasługach narodowosocjalistycz-
nej polityki w dziedzinie zdrowia i eugeniki. Książka, w której 
zebrano teksty największych niemieckich autorytetów w tej 
dziedzinie (takich jak Eugen Fischer czy Otmar von Verschuer) 
i najwyższych urzędników odpowiedzialnych za politykę zdro
wotną Rzeszy (takich jak Leonardo Conti czy Hans Reiter), nosi 
znaczący tytuł Etat et sante (Państwo i zdrowie) i wśród publika
cji oficjalnych i półoficjalnych reżimu jest zapewne tą, w której 
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upolitycznienie (bądź wartość polityczna) biologicznego życia 
i transformacja całego horyzontu politycznego, którą za sobą 
pociąga, są przedstawione najwyraźniej. 

W minionych wiekach - pisze Reiter - wielkie konflikty 
między narodami w większym lub mniejszym stopniu wywoły
wała konieczność zagwarantowania Państwu posiadłości (pod 
terminem „posiadłości" rozumiemy tu nie tylko terytorium 
kraju, ale też materialną zawartość) . Obawa, że sąsiednie Państwa 
rozrosną się pod względem terytorialnym, była często przyczyną 
tych konfliktów, w których nie brano pod uwagę jednostek, trak
towanych jak środki do osiągnięcia zamierzonych celów. 

Dopiero na początku naszego wieku zaczęto 
w Niemczech, opierając się na teoriach o wyraźnie liberalnym 
charakterze, brać pod uwagę wartość ludzi i podawać jej definicję 
- oczywiście definicję, która musiała opierać się na formach 
i zasadach liberalnych dominujących podówczas w ekonomii. [ ... ] 
I tak, kiedy Helferich oszacował narodowe bogactwo niemieckie 
na 310 miliardów marek, Zahn pokazał, że obok tego bogactwa 
materialnego istnieje „bogactwo żyjące", które można oszacować 
na 1061 miliardów marek9. 

Wielkie nowatorstwo narodowego socjalizmu polega, 
według Reitera, po pierwsze na tym, że owo żyjące dziedzictwo 
zaczyna wychodzić na plan pierwszy w interesach i kalkulacjach 
Rzeszy, stając się bazą nowej polityki, która rozpoczyna się 
przede wszystkim od ustalenia „bilansu wartości żywych naro
du" 10 oraz, po drugie, na tym, że proponuje się roztoczyć opiekę 
nad „biologicznym ciałem narodu" 11

• 

Zbliżamy się do logicznej syntezy biologii i ekonomii [ ... ], 
polityka będzie musiała być zdolna do coraz ściślejszego re
alizowania tej syntezy, która dziś dopiero się rozpoczyna, 
ale już pozwala uznać współzależność tych dwóch sił za fakt 
nieuchronny12. 

9 O. Verschuer et al„ Etat et santć, Cahiers de l'Institut Allemand, E. Sorlot, Paris 1942, s. 31. 

10 Ibidem, s. 34. 
11 Ibidem, s. 51. 

12 Ibidem, s. 48. 
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Efektem tego jest radykalna zmiana znaczenia i zadań 
medycyny, która coraz bardziej integruje się z funkcjami i orga
nami państwa: 

Tak jak ekonomista i handlowiec są odpowiedzialni 
za ekonomię materialnych wartości , tak lekarz jest odpowie
dzialny za ekonomię wartości ludzkich. [ ... ] Nieodzowne jest, 
by lekarz współpracował nad zracjonalizowaną ekonomią ludzką, 
która w poziomie zdrowia narodu upatruje warunku ekonomicz
nego dochodu. [ .. . ] Wahania substancji biologicznej oraz wahania 
materialnego bilansu są, ogólnie rzecz ujmując, równoległe13 . 

Zasady tej nowej biopolityki dyktuje eugenika rozumiana 
jako nauka o genetycznym dziedzictwie narodu. Foucault badał 
rosnącą rangę, którą począwszy od XVIII wieku zaczęła posiadać 
policja, jawnie ogłaszająca piórem de Lamare'a, Franka i von 
Justiego, że jej celem jest opieka nad wszystkimi aspektami spo
łeczeństwa14 . Poczynając od XIX wieku, teoretycznych ram, w któ
rych przywoływana jest nauka o policji (nauka, która już się sama 
stała biopolityczna), dostarcza dzieło Galtona. Należy zauważyć, 
że przeciwnie niż głosi to powszechny przesąd, nazizm nie ogra
niczył się po prostu do używania i wypaczania dla własnych poli
tycznych celów naukowych pojęć , których potrzebował; związek 
narodowosocjalistycznej ideologii z rozwojem ówczesnych nauk 
społecznych i biologicznych, w szczególności genetyki, jest o wiele 
bliższy, bardziej złożony, a zarazem o wiele bardziej niepokojący. 
Rzut oka na artykuły Verschuera (który, co może wydać się za
skakujące, kontynuował nauczanie genetyki i antropologii na uni
wersytecie we Frankfurcie również po upadku Rzeszy) i Fischera 
(dyrektora Instytutu Antropologii, Dziedziczności i Eugeniki im. 
Cesarza Wilhelma w Berlinie) pokazuje ponad wszelką wątpliwość, 
że to właśnie ówczesne badania genetyczne, wraz ze świeżym wów
czas odkryciem lokalizacji genów w chromosomach (tych genów, 
które, jak pisze Fischer „są uporządkowane w chromosomach jak 
perły w naszyjniku"), oferowały pojęciową strukturę, którą za swój 
punkt odniesienia obrała narodowosocjalistyczna biopolityka. 

13 Ibidem, s. 40. 

14 M. Foucault, .Omnes et singulatim": przyczynek do krytyki politycznego rozumu [w:] idem, 
Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, przeł. D. Leszczyński, L. Rasiński , PWN, Warszawa
-Wrocław 2000, s. 241-245. 
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„Rasy - pisze Fischer - nie określa zestawienie takiej czy innej 
cechy dającej się zmierzyć, na przykład za pomocą skali barw. [„.] 
Rasa jest genetycznym dziedzictwem i niczym więcej" 15

• Nie dzi
wi więc fakt, że badaniami, do których odnosi się tak Fischer, 
jak i Verschuer, są eksperymenty Morgana i Haldane'a nad musz
ką owocową oraz, ogólniej, te prace anglosaskiej genetyki, które 
w tym samym czasie doprowadziły do stworzenia pierwszej mapy 
ludzkiego chromosomu X i zaproponowania pierwszej pewnej 
identyfikacji dziedzicznych predyspozycji do patologii. 

Nowością jest jednak to, że pojęcia te nie są traktowane 
jakcrzewnętrzne (mimo że wiążące) kryteria politycznej decyzji: 
są one raczej od razu polityczne same w sobie. Tym sposobem 
pojęcie rasy jest zdefiniowane, zgodnie z ówczesnymi teoriami 
genetycznymi, jako „grupa istot ludzkich posiadających pewną 
kombinację homozygotycznych genów, której brak jest innym 
grupom" 16

• Tak Fischer, jak i Verschuer wiedzą jednak, że czy
stej rasy - czystej w sensie powyższej definicji - nie można 
praktycznie wyodrębnić (w szczególności ani Niemcy, ani Żydzi 
- Hitler był tego w pełni świadomy, zarówno kiedy pisał Mein 
Kampf, jak i wówczas, gdy podejmował decyzję o ostatecznym 
rozwiązaniu - nie tworzą rasy we właściwym sensie). Termin 
„rasizm" (jeśli przez rasę ma się na myśli czysto biologiczne 
pojęcie ) nie jest zatem najodpowiedniejszym określeniem bio
polityki Rzeszy: porusza się ona raczej w horyzoncie, w którym 
„opieka nad życiem" odziedziczona po osiemnastowiecznej nauce 
o policji absolutyzuje się, stapiając się z zagadnieniami z po
rządku eugenicznego. Przeprowadzając rozróżnienie na politykę 
(Politik) i policję (Polizei), von Justi wyznaczał pierwszej zadanie 
czysto negatywne (walka przeciwko zewnętrznym i wewnętrznym 
wrogom Państwa), a drugiej zadanie pozytywne (ochrona i rozwój 
życia obywateli). Narodowosocjalistycznej biopolityki (a wraz 
z nią dużej części nowoczesnej polityki, również poza granicami 
Rzeszy) nie można pojąć, jeśli nie rozumie się, że pociąga ona 
za sobą poniechanie tego rozróżnienia: policja staje się polityką, 
a ochrona życia zbiega się z walką przeciwko nieprzyjacielowi. 

15 O. Verschuer et al. , Etat et sante, op. cit„ s. 84. 

16 Ibidem, s. 88. 
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„Narodowosocjalistyczna rewolucja - czytamy we wprowadzeniu 
do Etat et santi- chce odwoływać się do sił zmierzających do wy
kluczenia czynników prowadzących do biologicznej degeneracji 
oraz do utrzymania poziomu dziedzicznego zdrowia narodu. 
Ma ona na celu wzmocnienie zdrowia narodu jako całości i wyeli
minowanie wpływów działających na szkodę biologicznego rozwo
ju narodu. Problemy poruszane w książce nie dotyczą tylko jedne
go narodu. Podnosi ona kwestię życiowej wagi dla całej cywilizacji 
europejskiej". Tylko w tej perspektywie nabiera pełnego sensu 
eksterminacja Żydów, w ramach której policja i polityka, motywy 
eugeniczne i ideologiczne, ochrona zdrowia i walka z wrogiem, 
stają się absolutnie nieodróżnialne. 

4.2 

Kilka lat wcześniej Verschuer opublikował pracę, w któ
rej narodowosocjalistyczna ideologia znajduje zapewne swą 
najbardziej rygorystyczną formułę biopolityczną. 

„N owe Państwo nie ma innego zadania prócz spełnie-
nia warunków koniecznych do zachowania narodu". Te słowa 
Fiihrera oznaczają, że każdy polityczny akt narodowosocjalistycz
nego Państwa służy życiu narodu. [„.] Dziś już wiemy, że życie 
narodu jest bezpieczne tylko wtedy, jeśli jakości rasowe idzie
dziczne zdrowie ciała narodu (Volkskdrper) są zachowane17

• 

Więź, którą te słowa ustanawiają między polityką i ży
ciem, nie jest (jak chce tego powszechna, ale całkowicie nieade
kwatna interpretacja rasizmu) związkiem tylko strukturalnym, 
jak gdyby rasa była prostym faktem naturalnym, który należa
łoby jedynie chronić. Nowość nowoczesnej biopolityki polega 
bowiem na tym, że fakt biologiczny jest sam w sobie natychmiast 
polityczny i na odwrót. „Polityka - pisze Verschuer - czyli 
kształtowanie życia narodu" (Politik, das heisst die Gestaltung 
des Lebens des Vdlkes)18

• Życie, które poprzez deklaracje praw 
stało się fundamentem suwerenności, teraz staje się podmiotem
-przedmiotem polityki państwowej (która jawi się jednak coraz 

17 O. Verschuer, Rassenhygiene ais Wissenschaft und Staatsaufgabe, Bechhold, Frankfurt 1936, 
s. 5. 

18 Ibidem, s. 8. 
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bardziej jako „policja"). Jednak to dopiero państwo w swej istocie 
zasadzające się na życiu narodu mogło uznać za swe główne 
powołanie kształtowanie i ochronę „ciała narodu". 

Wynika z tego pozorna sprzeczność, dzięki której fakt 
naturalny wykazuje tendencję do jawienia się jako zadanie po
lityczne. „Biologiczne dziedzictwo - ciągnie Verschuer - jest 
z pewnością przeznaczeniem: pokażmy więc, że umiemy panować 
nad tym przeznaczeniem o tyle, o ile uznajemy dziedzictwo biolo
giczne za zadanie, które zostało nam przydzielone i które musimy 
wypełnić". Paradoksu nazistowskiej biopolityki i konieczności, 
która nakazuje jej utrzymywać życie w nieustannej mobilizacji, 
nic nie wyraża lepiej niż owo naturalne dziedzictwo stające się 
politycznym zadaniem. Totalitaryzm XX wieku wyrasta z tej 
dynamicznej tożsamości życia i polityki, a bez niej pozostaje 
niezrozumiały. Jeśli nazizm jeszcze wydaje się nam zagadką, 
a jego podobieństwo do stalinizmu (na co kładła nacisk Arendt) 
pozostaje nadal niewyjaśnione, to jest to wynikiem, że dotąd 
nie wpisaliśmy fenomenu totalitaryzmu w całej jego złożoności 
w horyzont biopolityki. Kiedy życie i polityka - pierwotnie 
rozdzielone i oddzielone od siebie ziemią niczyją stanu wyjątko
wego zamieszkaną przez nagie życie -wykazują tendencję, by się 
ze sobą utożsamiać, wówczas całe życie staje się święte, a cała 
polityka staje się wyjątkiem. 

4.3 

Tylko z tego punktu widzenia można zrozumieć, dlaczego 
wśród pierwszych praw ogłoszonych przez narodowosocjalistycz
ny reżim znajdują się te dotyczące eugeniki. 14 lipca 1933 roku, 
kilka tygodni po objęciu władzy przez Hitlera, zostało uchwalone 
prawo o „zapobieganiu dziedzicznie choremu potomstwu", któ
re głosiło, że „ten, kto obciążony jest chorobą dziedziczną, może 
być chirurgicznie wysterylizowany, jeśli wedle tego, co twierdzi 
medycyna, zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że jego po
tomkowie będą obciążeni poważnymi wadami somatycznymi lub 
psychicznymi". Osiemnastego października 1933 roku uchwalono 
prawo o „ochronie dziedzicznego zdrowia narodu niemiec
kiego", które rozciągało legislację eugeniczną na małżeństwa, 
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postanawiając, że „żadne małżeństwo nie może być zawarte: 
1) jeśli jedno z narzeczonych cierpi na zakaźną chorobę, która 
każe obawiać się poważnego uszczerbku na zdrowiu małżonka lub 
potomków; 2) jeśli jedno z narzeczonych jest ubezwłasnowolnione 
lub czasowo pozostaje pod opieką prawną; 3) jeśli jedno z na
rzeczonych, nie będąc ubezwłasnowolnione, cierpi na chorobę 
umysłową, która czyni małżeństwo niepożądanym dla wspólnoty 
narodowej; 4) jeśli jedno z narzeczonych cierpi na jedną z dzie
dzicznych chorób wymienionych w ustawie z 14lipca1933 roku". 

Nie można pojąć właściwie sensu tych praw ani pośpie
chu, z jakim zostały uchwalone, jeśli ogranicza się je do dziedziny 
eugeniki. Faktem decydującym jest to, że dla nazistów miały 
one natychmiast charakter polityczny. Jako takie nie dają się 
oddzielić od uchwał norymberskich o „obywatelstwie Rzeszy" 
i o „ochronie niemieckiej krwi i honoru", za pomocą których re
żim przekształcił Żydów w obywateli drugiej kategorii, zakazując 
między innymi małżeństw Żydów z pełnoprawnymi obywatelami 
i ustanawiając, co więcej, że również obywatele mający krew 
aryjską muszą okazać się godni niemieckiego honoru (a co za tym 
idzie, stawiając każdego przed możliwością bycia pozbawionym 
obywatelstwa). Prawa o dyskryminacji Żydów niemal całkowicie 
zmonopolizowały uwagę badaczy polityki rasowej Rzeszy; jednak 
ich pełne zrozumienie możliwe jest wyłącznie, jeśli przywróci się 
im ogólny kontekst legislacji i biopolitycznej praktyki narodowe
go socjalizmu. Tych zaś nie wyczerpują ani uchwały norymber
skie, ani deportacje do obozów, ani też „ostateczne rozwiązanie": 
te decydujące dla XX wieku wydarzenia mają swe -podstawy 
w bezwarunkowym wzięciu na siebie biopolitycznego zobowiąza
nia, w którym życie i polityka utożsamiają się ze sobą („Polityka, 
czyli kształtowanie życia narodu"); dopiero osadziwszy je w ich 
„humanitarnym" kontekście, można osądzić ich nieludzkość. 

O tym, jak daleko nazistowska Rzesza była zdecydo
wana posunąć się w stosunku do swych obywateli- kiedy jej 
biopolityczny program pokazał już swoje tanatopolityczne oblicze 
- świadczy jeden z projektów zaproponowanych przez Hitlera 
w ostatnich latach wojny. 

75 



Po przeprowadzeniu w państwie badań rentgenowskich 
Hitler ma otrzymać listę chorych, zwłaszcza na choroby płuc 
i serca. Na podstawie nowej ustawy zdrowotnej Rzeszy [ ... ] takie 
rodziny zostaną odseparowane od pozostałych i nie zezwoli im 
się na posiadanie dzieci. O tym, co stanie się z tymi rodzinami, 
zadecydują dalsze rozkazy Fiihrera19

• ( ••• ) 

7. OBÓZ JAKO NOMOS NOWOCZESNOŚCI 

7.1 

To, co się wydarzyło w obozach, tak dalece przekracza 
prawne pojęcie zbrodni, że w rozważaniach często pomijano 
specyficzną strukturę prawno-polityczną, w której te wypadki się 
rozgrywały. Obóz jest po prostu miejscem, w którym zrealizowała 
się najbardziej absolutna conditio inhumana, która wystąpiła 
na ziemi: ostatecznie to właśnie liczy się najbardziej tak dla 
ofiar, jak i dla następnych pokoleń. Tutaj zamierzamy prowadzić 
analizy w kierunku odwrotnym. Zamiast wyprowadzać definicję 
obozu ze zdarzeń, które miały w nim miejsce, zapytamy raczej: 
czym jest obóz, jaka musi być jego struktura prawno-polityczna, 
by podobne wypadki mogły się rozegrać? Ta perspektywa pozwoli 
spojrzeć na obóz nie jako na fakt historyczny, pewną anomalię 
należącą do przeszłości (nawet jeśli czasem występuje również 
w chwili obecnej), ale jako swego rodzaju ukrytą matrycę, nomos 
politycznej przestrzeni, w której obecnie żyjemy. 

Historycy debatują, czy za pierwsze pojawienie się 
obozów należy uznać campos de concentraciones założone przez 
Hiszpanów na Kubie w 1896 roku w ramach tłumienia powstania 
ludności kolonii, czy też concentrations camps, w których Anglicy 
na początku XX wieku zgromadzili Burów. Tym, co jest naprawdę 
ważne, jest fakt, że w obu wypadkach chodzi o rozciągnięcie 
na całą ludność cywilną stanu wyjątkowego związanego z wojną 
w koloniach. Obozy rodzą się zatem nie ze zwyczajnego prawa 
(a jeszcze mniej, jak można by sądzić, z przekształcenia i roz
woju prawa penitencjarnego), ale ze stanu wyjątkowego i stanu 

19 H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, przeł. M. Szaweł , D. Grinberg, t. 2, Niezależna Oficyna 
Wydawnicza, Warszawa 1993, s. 107, przyp. 80. 
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wojennego. Staje się to jeszcze bardziej ewidentne w przypadku 
nazistowskich Lagern, których źródła i reżim prawny są dobrze 
udokumentowane. Wiadomo, że podstawą prawną internowania 
nie było zwykle obowiązujące prawo, ale Schutzhaft (dosłownie: 
areszt ochronny), prawna instytucja pochodzenia pruskiego, 
którą nazistowscy prawnicy czasem uznawali za policyjny środek 
prewencji, bowiem pozwalał on na „objęcie dozorem" jednostek 
niezależnie od tego, czy popełniły przestępstwo, czy nie, którego 
wyłącznym celem było zapobieżenie zagrożeniu dla bezpie
czeństwa Państwa. Początki Schutzhaft sięgają pruskiej ustawy 
z 4czerwca1851 roku o stanie oblężenia, której zasięg obowią
zywania w 1871 roku został rozciągnięty na terytorium całych 
Niemiec (z wyjątkiem Bawarii), oraz jeszcze wcześniejszego 
pruskiego prawa o „ochronie wolności osobistej" (Schutz der 
personlichen Freiheit) z 12 lutego 1850 roku, które znalazły szero
kie zastosowanie w trakcie pierwszej wojny światowej i w czasach 
chaosu panującego w Niemczech po podpisaniu traktatu pokojo
wego. Nie należy zapominać, że pierwsze obozy koncentracyjne 
w Niemczech nie były dziełem nazistowskiego reżimu, ale rządów 
socjaldemokratycznych, które w 1923 roku, po proklamowaniu 
stanu wyjątkowego, nie tylko internowały tysiące czynnych ko
munistów na podstawie Schutzhaft, ale również w Cottbus-Sielow 
stworzyły Konzentrationslager fiir AusHinder, który „gościł" 
przede wszystkim żydowskich uciekinierów ze Wschodu i który 
może być uznany za pierwszy obóz dla Żydów w XX wieku (nawet 
jeśli nie był to, oczywiście, obóz zagłady) . 

Prawną podstawą dla Schutzhaft było ogłoszenie stanu 
oblężenia lub stanu wyjątkowego, któremu towarzyszyło zawie
szenie artykułów konstytucji niemieckiej gwarantujących swobo
dy osobiste. ( ... ) Kiedy naziści doszli do władzy i 28 lutego 1933 
roku wydali Verordnung zum Schutz von Volk und Staat - który 
na czas nieokreślony zawieszał artykuły konstytucji dotyczące 
wolności osobistej, wolności słowa i zgromadzeń, nietykalności 
mieszkania, tajemnicy korespondencji i rozmów telefonicznych 
- nie czynili z tego punktu widzenia nic innego, jak tylko konty
nuowali utrwaloną praktykę poprzednich rządów. 
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Pojawił się jednak pewien ważny nowy element. Tekst 
dekretu, który z prawnego punktu widzenia opierał się w gruncie 
rzeczy na artykule 48 w dalszym ciągu obowiązującej konstytucji 
i który był równoważny z ogłoszeniem stanu wyjątkowego („. ) nie 
zawierał w żadnym miejscu wyrażenia Ausnahmezustand (stan 
wyjątkowy). Istotnie, dekret obowiązywał aż do końca Trzeciej 
Rzeszy, która w tym sensie mogła zostać słusznie określona jako 
„noc św. Bartłomieja, która trwała 12 lat" 20

• Tym sposobem stan 
wyjątkowy przestaje się odnosić do zewnętrznej i tymczasowej 
sytuacji zaistniałego [fattizio] niebezpieczeństwa i zmierza 
ku stopieniu się z normą. Narodowosocjalistyczni prawnicy byli , 
tak dalece świadomi dziwaczności takiej sytuacji, że określili 
ją za pomocą paradoksalnego zwrotu „zamierzony stan wyjątko
wy" (einen gewollten Ausnahmezustand). „Dzięki zawieszeniu 
podstawowych praw - pisze Werner Spohr, prawnik związany 
z reżimem - dekret ten ustanawia stan wyjątkowy zamierzony 
w związku z tworzeniem Państwa narodowosocjalistycznego" 21• 

7.2 

Z punktu widzenia poprawnego zrozumienia natury 
obozu nie można wprost przecenić owej konstytutywnej wię-
zi między stanem wyjątkowym i obozem koncentracyjnym. 
„Ochrona" wolności, której dotyczy Schutzhaft, jest - o, ironio! 
- ochroną przed zawieszeniem prawa charakteryzującym nagłe 
wypadki. Nowość polega na tym, że instytucja ta zostaje oddzielo
na od stanu wyjątkowego, na którym się opierała, i pozwala się jej 
obowiązywać w sytuacji normalnej. Obóz jest przestrzenią, która 
otwiera się, gdy stan wyjątkowy zaczyna stawać się regułą. W obo
zie stan wyjątkowy, który zasadniczo był czasowym zawieszeniem 
porządku dokonanym na podstawie zaistnienia wytworzonego 
niebezpieczeństwa, nabiera stałego ładu przestrzennego, który 
jako taki pozostaje jednak stale poza normalnym porządkiem. 
Kiedy w marcu 1933 roku Himmler podjął zbiegającą się z obcho
dami związanymi z wyborem Hitlera na kanclerza Rzeszy decyzję 
o utworzeniu w Dachau „obozu koncentracyjnego dla więźniów 

20 K. Drobisch, G. Wieland, System der NS-Konzentrationslager 1933- 1939, Akademie Verlag, 
Berlin 1993, s. 26. 

21 Ibidem, s. 28. 
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politycznych", ten został natychmiast przekazany SS i na mocy 
Schutzhaftwyłączony z uregulowań prawa karnego i penitencjar
nego, z którym nie miał ani wówczas, ani potem nic wspólnego. 
Pomimo rosnącej liczby często ze sobą sprzecznych okólników, 
instrukcji i telegramów, za pomocą których po dekrecie z 28 lute
go centralne władze Rzeszy, jak i władze poszczególnych landów, 
starały się stosować Schutzhaft w jak najbardziej nieokreślony 
sposób, jego absolutna niezależność od jakiejkolwiek kontroli 
prawnej i od wszelkich związków z normalnie obowiązującym 
porządkiem prawnym stale była potwierdzana. Schutzhaft zresz
tą - zgodnie z nowymi koncepcjami narodowosocjalistycznych 
prawników (w pierwszym rzędzie między innymi Schmitta), 
którzy pierwsze i bezpośrednie źródło prawa utożsamiali z rozka
zem Fiihrera - nie wymagał żadnej prawnej podstawy w postaci 
instytucji lub obowiązujących praw, ale był „natychmiastowym 
efektem narodowosocjalistycznej rewolucji" 22

• Z tej racji, skoro 
obozy funkcjonowały w osobliwej przestrzeni stanu wyjątkowego, 

szef Gestapo Diels mógł stwierdzić: „Nie istnieje żaden rozkaz ani 
instrukcja leżące u podstaw obozu: nie zostały one ustanowione, 
tylko pewnego dnia pojawiły się (sie wurden nich gegrilndet, 
sie waren eines Tages da)" 23

• 

Obóz w Dachau, podobnie jak i kolejne obozy, które 
zaraz po nim zostały utworzone (Sachsenhausen, Buchenwald, 
Lichtenburg), cały czas wirtualnie działał: tym, co ulegało zmia
nie, była liczba osób tam przetrzymywanych (która w pewnych 
okresach, szczególnie między rokiem 1935 i 1937, zanim rozpo
częła się deportacja Żydów, spadła do 7,5 tys. ). W Niemczech obóz 
jednak stał się jako taki stałym elementem rzeczywistości. 

7.3 

Należy w tym miejscu przyjrzeć się paradoksalnemu 
statusowi obozu jako przestrzeni wyjątku: jest on skrawkiem 
terytorium, który zostaje wyłączony z normalnego porządku 
prawnego, ale przez to nie jest po prostu przestrzenią leżącą 
na zewnątrz. To, co jest w nim wyłączone, jest - zgodnie z etymo
logicznym sensem terminu „wyjątek" - wyjęte, włączone poprzez 

22 Ibidem s. 28. 

23 Ibidem, s. 30 
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własne wyłączenie. To, co tym sposobem jest przede wszystkim 
ujęte w porządku prawnym, to sam stan wyjątkowy. Stan wyjąt
kowy jako „zamierzony" inauguruje nowy paradygmat prawno
-polityczny, w którym norma staje się nieodróżnialna od wyjątku. 
Obóz jest strukturą, w której stan wyjątkowy - a na decyzji 
co do jego wprowadzenia opiera się suwerenna władza - obo
wiązuje normalnie. Władca już się nie ogranicza do decydowania 
o wyjątku - co samo w sobie zgodne jest z duchem konstytucji 
weimarskiej - na podstawie rozpoznania zaistniałej sytuacji 
(zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego): obnażając głęboką 
stru} turę wyrzucenia, które charakteryzuje jego władzę, suweren 
stwarza faktyczną sytuację jako konsekwencję decyzji o wyjątku. 
Z tej racji, jeśli dobrze się temu przyjrzeć, w obozie quaestio iuris 
absolutnie nie daje się odróżnić od quaestio /acti i w tym sensie 
każde pytanie o prawomocność lub jej brak tego, co się w nim 
dzieje, jest zwyczajnie pozbawione sensu. Obóz jest hybrydą 
prawa i faktu, w której oba pojęcia stały się nieodróżnialne. 

Arendt zauważyła, że w obozach w pełni wychodzi na jaw 
zasada rządząca totalitarnym państwem, której nie chce uznać 
zdrowy rozsądek, to jest zasada głosząca, że „wszystko jest możli
we". Tylko dlatego, że obozy, jak widzieliśmy, stanowią przestrzeń 
wyjątku - w której nie tylko prawo zawieszone jest całościowo, 
ale ponadto bezgranicznie mieszają się ze sobą prawo i fakt 
-wszystko jest w nich możliwe. Jeśli nie zrozumie się tej szcze
gólnej struktury prawno-politycznej obozów, których powołaniem 
jest stabilne realizowanie wyjątku, to całkowicie niepojmowalna 
pozostaje niewiarygodność tego, co się tam działo. Kto wkraczał 
do obozu, poruszał się po obszarze nierozróżnialności między tym, 
co zewnętrzne, tym, co wewnętrzne, między wyjątkiem i regułą 
- po obszarze nierozróżnialności, w której same pojęcia prawa 
przynależnego każdemu człowiekowi jako podmiotowi i prawnej 
ochrony nie miały już sensu. Poza tym, jeśli osoba ta była pocho
dzenia żydowskiego, to była już pozbawiona swych obywatelskich 
praw na mocy uchwał norymberskich, a w dalszej kolejności, 
w chwili „ostatecznego rozwiązania", całkowicie pozbawiona 
obywatelstwa. Skoro mieszkańcy obozu byli ograbieni z jakiego
kolwiek statusu politycznego i całkowicie sprowadzeni do nagiego 
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życia, to obóz jest najbardziej absolutną przestrzenią biopolitycz
ną, jaka kiedykolwiek zaistniała, przestrzenią, w której władza nie 
ma przed sobą niczego, z wyjątkiem czystego, niezapośredniczo
nego życia. Z tej racji obóz jest paradygmatem przestrzeni biopoli
tycznej w punkcie, w którym polityka staje się biopolityką, a homo 
sacerwirtualnie stapia się z obywatelem. Poprawnym pytaniem 
odnoszącym się do okropności, które miały miejsce w obozach, nie 
jest to, które pyta w pełnym hipokryzji tonie, jak w ogóle można 
było dopuścić się takiej potworności w stosunku do ludzi; bardziej 
szczere i przede wszystkim bardziej pożyteczne byłoby uważne 
zbadanie tego, w wyniku jakich procedur i jakich politycznych 
narzędzi ludzie mogli zostać tak całkowicie pozbawieni własnych 
praw i prerogatyw, że żaden czyn popełniony w stosunku do nich 
nie wyglądał na przestępstwo (a zatem: rzeczywiście wszystko stało 
się możliwe) . 

7.4 

Nagie życie, w które przeistoczyli się mieszkańcy obo
zów, nie jest jednak naturalnym faktem ekstrapolitycznym, 
do którego potwierdzenia i rozpoznania prawo winno się ogra
niczyć; fakt ten jest - w takim znaczeniu, o jakim była mowa 
- progiem, na którym prawo za każdym razem przechodzi 
w fakt, a fakt w prawo, a obie płaszczyzny wykazują tendencję 
do bycia nieodróżnialnymi od siebie. Nie można zrozumieć 
narodowosocjalistycznego pojęcia rasy - a zarazem szczególnej 
niejasności i niespójności, które je charakteryzują - jeśli zapomi
na się, że biopolityczne ciało stanowiące nowy, podstawowy pod
miot polityczny, nie jest quaestio /acti (określeniem, na przykład, 
danego ciała bi opoli tycznego), ani quaestio iuris (określeniem 
pewnej normy, którą należy zastosować) , ale przedmiotem suwe
rennej decyzji politycznej, która podejmowana jest w absolutnej 
nierozróżnialności faktu i prawa. 

Nikt nie wyraził tej specyficznej natury nowych, pod
stawowych kategorii biopolitycznych jaśniej niż Schmitt, który 
w swym tekście z 1933 roku Staat, Bewegung, Volk zbliża pojęcie 
rasy, bez którego „narodowosocjalistyczne państwo niemo
głoby istnieć, a jego prawne życie byłoby nie do pomyślenia", 
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do „ogólnych i nieokreślonych klauzul", które coraz bardziej 
wnikały w niemieckie i europejskie ustawodawstwo XX wieku. 
Takie pojęcia jak „dobry obyczaj" - zauważa Schmitt - „koniecz
na inicjatywa", „bezpieczeństwo i porządek publiczny", „stan 
zagrożenia", „wyższa konieczność", które nie odsyłają do żadnej 
normy, lecz do pewnej sytuacji, a zaborczo wnikając w normę, 
doprowadziły do zużycia się iluzji prawa mogącego regulować 
a priori wszystkie przypadki i sytuacje, prawa, do którego stoso
wania winien ograniczać się sędzia. W wyniku wprowadzenia tych 
klauzul przesuwających pewność i przewidywalność poza obręb 
normy, wszystkie pojęcia prawne stają się nieokreślone. „z tego 
punktu widzenia - pisze on, nieświadomie uderzając w kaf
kowskie tony - dziś funkcjonują jedynie «nieokreślone» pojęcia 
prawne. [ ... ] Tym sposobem całe stosowanie prawa znajduje się 
między Scyllą i Charybdą. Dalsza droga zdaje się nieuchronnie 
prowadzić w stronę bezbrzeżnego morza i oddalać się od stałego 
lądu prawnej pewności i przywiązania do prawa, wiodąc jednocze
śnie na obszar niezależności sędziów. Droga powrotna - droga 
ku formalistycznemu przesądowi na temat prawa, który uznano 
za pozbawiony sensu, a z historycznego punktu widzenia dawno 
przezwyciężono - nie zasługuje jednak na uwagę" 24

• 

Takie pojęcie jak narodowosocjalistyczne pojęcie rasy 
(lub, by przytoczyć słowa Schmitta, „równość rodu") funkcjonuje 
jako ogólna klauzula (analogiczna do „stanu zagrożenia" bądź 
„dobrego obyczaju"), która nie odsyła do faktycznej sytuacji 
zewnętrznej, ale doprowadza do bezpośredniego zbiegu faktu 
i prawa. Sędzia, funkcjonariusz lub ktokolwiek inny, kto musi się 
z nią zmierzyć, nie kierują się już normą lub faktyczną sytuacją, 
ale nakładając na siebie więzy rasowej wspólnoty z narodem 
niemieckim i Fiihrerem, poruszają się w strefie, w której rozróż
nienie między życiem i polityką, między ąuaestio facti i ąuaestio 
iuris nie ma już dosłownie żadnego sensu. 

7.5 

Narodowosocjalistyczna teoria, która lokuje bezpośred

nie i samo w sobie doskonałe źródło prawa w słowie Fiihrera, 

24 Carl Schmitt, Staat, Bewegung, Volk. Die Dreigliederung der politischen Einheit, Hanseatische 
Verlagsanstalt, Hamburg 1933, s. 227- 229. 
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nabiera pełnego znaczenia tylko z tego punktu widzenia. Jak 
słowo Fiihrera nie jest wytworzoną sytuacją, która w dalszej 
kolejności przechodzi w normę, ale samo jako żywy głos jest 
normą, tak biopolityczne ciało (w swym podwójnym aspekcie 
bycia ciałem żydowskim i ciałem niemieckim, życiem niewartym 
przeżycia, a zarazem niegodnym pełni życia) nie jest biernym, 
biologicznym założeniem, do którego odsyła norma, ale jest 
zarazem normą i kryterium jej stosowania - normą decydującą 
o fakcie decydującym o jej zastosowaniu. 

Radykalna nowość ukryta w tej koncepcji nie zwróci-
ła dotąd uwagi historyków prawa w wystarczającym stopniu. 
Nie tylko prawo, które wypływa z Fiihrera, nie daje się zdefi
niować ani jako reguła, ani jako wyjątek, ani jako prawo, ani 
jako fakt, ale co więcej, w prawie tym (jak to pojął Benjamin, 
rzutując teorię suwerenności Schmitta na zagadnienie baroko
wego monarchy, u którego „gest nakazujący wykonanie" staje 
się konstytutywny, i który będąc zmuszony do zadecydowania 
o uczynieniu wyjątku, nie może podjąć decyzji25

) normowanie 
i wykonywanie, tworzenie prawa i jego stosowanie nie są mo
mentami dającymi się w jakikolwiek sposób odróżnić. Fiihrer 
naprawdę jest - zgodnie z pitagorejską definicją władcy - nomos 
empsychon, żyjącym prawem26

• (Z tej racji, mimo że formalnie 
w dalszym ciągu obowiązuje, podział władz charakteryzujący 
Państwo demokratyczne i liberalne traci tu swój sens. Stąd też 
bierze się trudność w osądzeniu zgodnie z normalnymi kryteria
mi prawnymi tych funkcjonariuszy, którzy jak Eichmann jedynie 
wcielali w życie słowo Fiihrera jako prawo. ) 

Taki jest ostateczny sens tezy Schmitta dotyczącej za
sady, według której zasada Fiihrung „jest koncepcją tego, co na
tychmiast obecne, a zarazem koncepcją rzeczywistej obecności" 27 ; 
z tego samego powodu może on bez sprzeczności utrzymywać, 
że „podstawową wiedzą aktualnie czynnej politycznie niemieckiej 
generacji jest wiedza, że decydowanie, czy dany fakt bądź rodzaj 

25 Walter Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiel [w:] idem, Gesammelte Schriften, t. 1, 
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1974, s. 249- 250. 

26 J. Svenbro, Phrasikleia: anthropologie de la lecture en Grece ancienne, Edition la Decouverte, 
Paris 1988, s. 128. 

27 C. Schmitt, Staat, Bewegung, Volk, op. cit., s. 226. 
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rzeczy jest apolityczny, jest decyzją szczególnie polityczną" 28
• 

Polityka jest teraz dosłownie decydowaniem o tym, co niepoli
tyczne (czyli o nagim życiu) . 

Obóz jest przestrzenią owej absolutnej niemożności 
zdecydowania między prawem i faktem, normą i zastosowaniem, 
wyjątkiem i regułą - niemożnością, która jednakże bezustannie 
o nich decyduje. To, co obozowy strażnik bądź funkcjonariusz 
ma przed sobą, nie jest pozaprawnym faktem (jednostką biolo
gicznie należącą do rasy żydowskiej ) , który należy zgodnie z naro
dowosocjalistyczną normą odseparować; przeciwnie, każdy gest, 
każde wydarzenie w obozie - od tego najzwyklejszego po to naj
bardziej niezwyczajne - podejmuje decyzję o nagim życiu, które 
aktualizuje niemieckie ciało biopolityczne. Oddzielenie ciała 
żydowskiego natychmiast wytwarza właściwe ciało niemieckie, 
tak jak stosowanie normy tworzy ją samą. 

7.6 

Jeśli rzeczy tak się właśnie mają, jeśli istotą obozu jest 
materializowanie stanu wyjątkowego i wynikające z tego two
rzenie przestrzeni, w której nagie życie i norma znajdują się 
na progu nieodróżnialności, to musimy przyznać, że mamy przed 
sobą obóz za każdym razem, gdy powstaje tego rodzaju struk
tura, niezależnie od natury przestępstw, które są w jej ramach 
popełniane, i niezależnie od jakiejkolwiek jej nazwy i specyficz
nej topografii. Obozem będzie stadion w Bari, na którym w 1991 
roku włoska policja prowizorycznie zgromadziła nielegalnych 
albańskich imigrantów przed odesłaniem ich do kraju; obozem 
będzie paryski Velodrome d'Hiver, w którym władze Vichy 
zebrały Żydów, zanim wydały ich Niemcom, jak również 
Konzentrationslager fiir Auslander w Cottbus-Sielow, w którym 
władze Weimaru zebrały żydowskich uciekinierów ze Wschodu; 
obozem będą również zones d'attentes na francuskich lotniskach, 
w których przetrzymywani są obcokrajowcy ubiegający się o sta
tus uchodźcy. We wszystkich tych wypadkach pozornie nieszko
dliwe miejsce (na przykład Hotel l'Arcade w Roissy29

) wyznacza 

28 

29 

Ibidem, s. 192. 

Hotel w okolicach paryskiego lotniska im. Charlesa de Gaulle' a, w którym w latach dziewięć
dziesiątych francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wynajmowało piętro, przekształca
jąc je w ściśle s trzeżone .schronisko" dla imigrantów (przyp. tłum . ). 
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w rzeczywistości przestrzeń, w której normalny porządek jest 
faktycznie zawieszony i w którym to, czy wydarzają się okropno
ści, czy nie, nie zależy od prawa, ale wyłącznie od ucywilizowania 
i zmysłu etycznego policji, która prowizorycznie działa tam jako 
suwerenna władza (na przykład w ciągu pierwszych czterech dni, 
w których obcokrajowcy mogą być zatrzymani w zones d'attentes, 
zanim zajmą się nimi władze sądowe). 

7.7 

Narodziny obozu w naszych czasach zdają się z tego 
punktu widzenia wydarzeniem określającym w sposób decydują
cy przestrzeń polityczną nowoczesności. Powstaje ona w punkcie, 
w którym system polityczny nowoczesnego państwa narodowego, 
opierający się na funkcjonalnym powiązaniu określonej lokaliza
cji (terytorium) z określonym ustrojem (Państwo), zapośredniczo
nym automatycznymi regułami wpisywania życia (narodzin lub 
narodu) zaczyna przeżywać trwały kryzys, a Państwo postanawia 
bezpośrednio uznać za jedno ze swych zadań opiekę nad życiem 
biologicznym narodu. Jeśli struktura państwa narodowego jest 
zdefiniowana za pomocą trzech elementów: terytorium, ustroju, 
narodzenia, to pęknięcie dawnego nomos nie dokonuje się w tych 
dwóch aspektach, które, według Schmitta, stanowiły jego istotę 
(lokalizacja, Ortung, i porządek, Ordnung), lecz w punkcie, 
który wyznacza wpisanie weń nagiego życia (narodzenie, któ-
re tym samym staje się narodem). Coś przestaje funkcjonować 
w ramach tradycyjnych mechanizmów regulujących owo wpisy
wanie, a obóz staje się nowym, ukrytym regulatorem wpisywania 
życia w ustrój lub raczej znakiem niemożliwości, by system 
mógł funkcjonować, nie przeistoczywszy się w zabójczy mecha
nizm. Znaczący jest fakt, że obozy pojawiają się wraz z nowymi 
prawami o obywatelstwie i wynaradawianiu obywateli (nie tylko 
uchwały norymberskie o obywatelstwie Rzeszy, ale również te 
o wynaradawianiu obywateli podjęte między rokiem 1915 i 1933 
przez niemal wszystkie państwa europejskie). Stan wyjątkowy, 
który zasadniczo był czasowym zawieszeniem porządku, staje się 
teraz nowym i stabilnym ładem przestrzennym zamieszkiwanym 
przez nagie życie, które w coraz większej mierze nie może być 
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wpisane w ustrój. Powiększający się rozziew między narodzeniem 
(nagim życiem) i państwem narodowym jest nowym faktem po
lityki naszych czasów, a to, co nazywamy obozem, stanowi formę 
owego odrzucenia. Porządkowi bez lokalizacji (stanowi wyjąt
kowemu, w którym zawieszone zostało prawo) odpowiada teraz 
lokalizacja bez porządku (obóz jako permanentna przestrzeń 
wyjątku) . System polityczny nie porządkuje już form życia i norm 
prawnych w określonej przestrzeni, ale zawiera w swym łonie 
delokalizującą lokalizację, która go przekracza i w której każda 
forma życia i każda norma mogą zostać wirtualnie uchwycone. 
Ob9z jako delokalizująca lokalizacja jest ukrytą matrycą poli
tyki, w której w dalszym ciągu żyjemy i którą musimy nauczyć 
się rozpoznawać mimo wszystkich jej metamorfoz - tak w zones 
d 'attentes naszych lotnisk, jak i w niektórych peryferiach naszych 
miast. Jest on czwartym, nieodłącznym elementem, który dołą
czył się do dawnej trójcy Państwo - naród (narodzenie) - teryto
rium, jednocześnie ją rozbijając. (.„) 

Giorgio Agamben Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie 

Tłum. Mateusz Salwa 
Tytuł oryginału Homo sacer. Il patere sovrano e la nuda vita 
Copyright © 1995 Giulio Einaudi editore S.p.a. Torino 
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Kiedy zaczynaliśmy pracę nad „Shortbusem", zastana
wialiśmy się nad tym, jak seks może zaistnieć we „współczesnym 
micie" w stylu Allena, albo Cassavetesa ... Początkowo zupełnie 
nie wiedzieliśmy, jak się do tego zabrać. Wreszcie zdecydowali
śmy najpierw opowiedzieć o naszych dotychczasowych doświad
czeniach seksualnych- dominował w nich humor, emocje, ostry 
seks, a w tle majaczył Nowy Jork- a następnie ogłosiliśmy ca
sting. Nadesłano nam pięćset taśm wypełnionych nadzieją. Jak się 
okazało, orgazm osiągają tylko nieliczni. Wybraliśmy czterdzieści 
nagrań i poprosiliśmy uczestników, żeby przesłuchali je i oceniali 
- oczywiście anonimowo. Kiedy skończyli, wtedy my zaczęliśmy 
bawić się w dopasowywanie tych anonimowych ankiet, tworząc 
na ich podstawie pary seksualnie do siebie pasujące. 

Przygotowania trwały dwa lata. Wszystkie w zupełnym 
oderwaniu od scenariusza - aktorzy nie uczyli się konkretnych 
kwestii, ale za to musieli znać rytm kolejnych scen. To dzięki 
temu udało się nam osiągnąć odpowiedni puls, lekkość i dystans. 

Tragedia 11 września wydarzyła się w czasie trwania 
prób, stając się przez to nie tylko częścią naszego życia, lecz także 
częścią naszej opowieści. 

* * * 
Mogłem napisać tradycyjny scenariusz, ale zniszczyłoby 

to spontaniczność, o którą mi chodziło, bo aktorzy musieliby 
nauczyć się również rytmu każdej ze scen i to na podstawie dane
go im tekstu. Co za tym idzie, mając dziesięć linijek, oddaliby 
tylko dziesięć taktów. Tymczasem poszli o krok dalej dzięki temu, 
że nie było scenariusza. To pozwoliło im za każdym razem nadać 
scenie odmienne pulsowanie ... Jasne, czasem coś się przenosiło 
z próby na próbę, zostawała jakaś pauza, albo pojedyncze słowa, 
ale to wszystko. Było w tym coś więcej, niż tylko tradycyjna 
improwizacja. Tak powstał film. Ja też ·pokazałem się w jednej 
ze scen orgii - chciałem wszystkim udowodnić, że jestem częścią 
seksualnej gry, ale nie było mi łatwo. Nie mogłem skupić się 
na osiągnięciu orgazmu. Ciągle myślałem o ustawieniu kamer. 
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W tej scenie uprawiałem oralny seks z kobietą. Był 
to mój pierwszy raz. Myślę, że mama byłaby zachwycona. Zawsze 
chciała, żebym spróbował... Tak naprawdę, moi rodzice są bardzo 
konserwatywni - tata jest wojskowym. Odmówili obejrzenia 
filmu, choć oczywiście nie przestawali powtarzać: „Tak, jasne, 
że pójdziemy"; „Wiesz, pada śnieg, ale pójdziemy"; „Ojciec jest 
chory, ale pójdziemy". 

* * * 
Pornografia jest wszędzie. W branży rozrywkowej wy

odrębnić można jej dwa rodzaje. Pierwsza jest tworzona z myślą 
o mężczyznach; nadawana i filmowana w zgodzie z pewnymi 
zasadami, w oparciu o pewien dość konkretny schemat, bo tak 
naprawdę pornografia jest równie schematyczna, jak samo 
Hollywood. 

Znam młodych ludzi, którzy seksu nauczyli się właśnie 
z takich filmów. To mnie dziwi, bo sam przecież pamiętam czasy, 
kiedy były tylko nieruchome zdjęcia, a całość musiałeś wymyślać 
sam. To była dodatkowa zabawa. Dzisiaj, kiedy czasem kocham 
się z tymi z młodszego pokolenia, to mam wrażenie, jakby oni 
odtwarzali któryś z filmów. Zazwyczaj próbują wszystko przyspie
szać„. Wiesz, to naprawdę zabawne musieć przypominać, że obo
wiązuje jednak jakaś gra wstępna i że czasem lepiej jest trochę 
zwolnić. 

Do drugiego typu pornografii zaliczyłbym na przykład 
serial Gra o tron. To jest taka ultralekka pornografia. Facet 
zawsze dochodzi. Kiedy już mu się uda, wtedy seks się kończy, 
jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Co warte podkreślenia 
- kobieta może mieć orgazm tylko z nim symultanicznie. Tu cho
dzi przede wszystkim o ograniczenia czasowe, dość okrutnie 
unieważniające całą magiczną złożoność seksu. 

To zabawne, ale w amerykańskiej telewizji rozgrywka 
pomiędzy tym, co będzie pokazane, a co nie będzie widoczne, 
odbywa się tylko między cyckami a tyłkiem. Penis po prostu 
pozostaje poza konkurencją. Szczerze? Myślę, że HBO musi 
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mieć jakiś cel, ukryty interes, który przyświeca w przyzwalaniu 
twórcom na pokazywanie penisa ... Oczywiście, zawsze w trakcie 
stosunku, pod kątem 45 stopni. To idiotyczne. Facet może dojść 
tylko wewnątrz ciała kobiety. Japończycy są jeszcze gorsi. Nigdy 
nie pokazują włosów łonowych. 

* * * 
Czy można wykorzystać seks w każdej z filmowych poetyk? 

Skoro możemy doświadczać potrzeb seksualnych w każ
dej możliwej sytuacji, nawet tak ekstremalnej, jak bycie postrzelo
nym na ulicy„. To wszystko tkwi w naszych umysłach, a więc jest 
częścią nas, a skoro jest częścią nas, to dlaczego nie umieszczać 
seksu w każdym z przejawów życia? Jasne, że w życiu nie chodzi 
tylko o seks. Przecież nawet miłość to nie tylko seks. Seks jest też 
możliwy bez miłości. „ Każdy z nas dąży jednak do wypadkowej 
tych dwóch. Dla mnie seks jest jak muzyka. Może pojawić się 
w każdym momencie i w każdym miejscu. Seks i muzyka to dla 
mnie dwa równie uniwersalne języki. 

Fascynuje mnie możliwość ukazywania tego, co zwykle 
ukryte, przysłonięte zmową społecznego milczenia. Uważam, 
że właśnie w tym tkwi największy potencjał. Rzecz w tym, żeby 
wsłuchać się w samego siebie jeszcze zanim wszyscy skupią się 
na seksie. Możesz powiedzieć: to jest film o seksie. Ludzie szukają 
uproszczeń. Mam takich znajomych z mojego pokolenia, którzy 
nie widzieli „Shortbusu", bo przeraża ich tematyka. Są przyzwy
czajeni, że seks jest w filmach pokazywany albo jako pornografia, 
albo w kontekście francuskich filmów o nihilistach. Nie znają 
alternatywy. Tymczasem, z seksem jest jak z życiem, czasem chce 
ci się śmiać, czasem płakać. Uproszczenia nie istnieją. „Shortbus" 
to naprawdę nie była przygoda seksualna, ale raczej przygoda 
odkrywania samego siebie poprzez seks. To film o ludziach po
zbawionych rutyny. Opowieść musi pochodzić z ciebie, musi być 
szczera i nie możesz przejmować się tym, co mogą pomyśleć inni. 
Kiedy byłem dzieckiem, to powiedziano mi, że seks jest zły. Stał 
się jeszcze gorszy, kiedy okazało się, że jestem gejem. 
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* * * 
Można zagrać seks? 

Zacznijmy od tego, że wszyscy gramy, uprawiając seks. 
W przypadku filmu chodzi o to, żeby przyzwyczaić się do kamer. 
Tutaj przecież wszystko jest na wpół udawane, ale żeby się udało, 
wcześniej powinieneś osiągnąć odpowiedni stan, zrelaksować 
się i zapomnieć, że cię kręcą. Umiejętności są te same, dochodzi 
tylko pamięć o motywacji, o konflikcie w scenie. Seks bez kon
fliktu jest nudny do oglądania. Seks bez tematu jest dobry tylko 
dla filmów porno. Nieudany seks jest w kinie zawsze o niebo 
ciekawszy. 

Podglądactwo to uczestnictwo 

Kilka uwag Johna Camerona Mitchella zaczerpniętych z rozmowy Matthijsa 
Woutera Knola z Johnem Cameronem Mitchellem podczas Berlinale Talent 
Campus, 14.02.2013. Tłum. Michał Kurkowski 

link do źródła: http://www.berlinale-talentcampus.de/campus/program/ 
telelecture/1344 
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w spektaklu wykorzystano fragmenty następujących utworów: 

Justin Vlvian Bond Tango. Powrót do dzieciństwa, w szpilkach 
w tłumaczeniu Jacka Poniedziałka 
©Copyright by Justin Vlvlan Bond, 2011 
Publlshed In 2011 by The Femlnlst Press at the City Unlverslty of New York 
© Copyright for the Pollsh translatlon by Grupa Wydawnicza Foksal, 2013 
Książka w przekładzie Jacka Poniedziałka ukazała się nakładem Grupy 
Wydawniczej Foksal w 2013 roku 

John Maxwell Coetzee życie i czasy Michaela K. 
w tłumaczeniu Magdaleny Konikowskiej 
©Copyright by J.M. Coetzee, 1983 

John Maxwell Coetzee Wiek żelaza 
w tłumaczeniu Anny Mysłowskiej 
©Copyright by J.M. Coetzee, 1990 
by arrangement wlth Peter Lampack Agency 
551 5th Avenue, Sulte 1613, New York, NY 10176-0187 USA 

John Van Druten I Am a Camera 
w tłumaczeniu Piotra Gruszczyńskiego 
- adaptacja Pożegnania z Berlinem Christophera Isherwooda 
© Copyright by The Estate of John Van Druten 
© Copyright by The Estate of Christopher Isherwood 

Jonathan Littell Łaskawe 
w tłumaczeniu Katarzyny Kamińskiej-Maurugeon 
© Copyright by Jonathan Llttell, 2006 
©Copyright for Pollsh translatlon by Wydawnictwo Literackie, 2008 

John Cameron Mitchell Shortbus 
w tłumaczeniu Piotra Gruszczyńskiego 
©Copyright by John Cameron Mitchell , 2006 

Radiohead: Everything In lts Right Place, The National Anthem, 
Kld A, How to Disappear Completely, Treefingers, Motion Plcture 
Soundtrack 
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w spektaklu zacytowano następujące utwory: 

Ingmar Bergman Jajo węża 
Tony Kushner The Bright Room Called Day 
Fryderyk Nietzsche Przypadek Wagnera. Problem muzykanta 
w tłumaczeniu Stanisława Gromadzkiego 

Fryderyk Jarosy Proszę państwa 

Patti Smith Poniedziałkowe dzieci 
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Dyrektor naczelna KAROLINA OCHAB 
Dyrektor artystyczny KRZYSZTOF WARLIKOWSKI 

Dramaturg PIOTR GRUSZCZYŃSKI 
Kierownik muzyczny PAWEŁ MYKIETYN 

Zespół aktorski STANISŁAWA CELIŃSKA , MAGDALENA CIELECKA, 
EWA DALKOWSKA, MAJA OSTASZEWSKA, MAGDALENA POPŁAWSKA, 
ANDRZEJ CHYRA, WOJCIECH KALARUS, MAREK KALITA, 
ZYGMUNT MALANOWICZ, PIOTR POLAK, JACEK PONIEDZIAŁEK, 
MACIEJ STUHR 
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s. 2-5 s. 6-7 

Akcja protestacyjna przeciw Adolf Hitler pozdrawia 
demonstracji nazistów wielotysięczny tłum 

zorganizowana przez zwolenników. Data nieznana 
Bayerische Staatsoper © p f 

/ 
G . . c opper oto etty 

1 Bayensches Staatstheater 
1 w Monachium 25 kwietnia mages 

2013 

fot. Wilfried Hosl 
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s . 8-9 

Część z ponad 
pięćdzisięciotysięcznego 

tłumu młodzieży 

wiwatującej na cześć Hitlera 
podczas zjazdu NSDAP, 
Norymberga 1937 

© Hulton Archive I Getty 
Ima ges 

1 

s. 10-11 

80 tysięcy niemieckich 
Liderów politycznych 
składa przysięgę wierności 

Hitlerowi, Berlin 1935 

© Keystone I Getty Images 

s . 12-13 

The Comedian Harmonists, 
1928 

© ullstein bild 
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s . 14-15 

John Sebastian podczas 
występu na Woodstock 
Music & Art Fair, Bethel, 
Nowy Jork 15 sierpnia 1969 

© Henry Diltz I Corbis I 
Fotochnnels 
fot. Henry Diltz 



SPIS RZECZY 

zawsze poszerzenie pola 
Piotr Gruszczyński 

1938 
23 

Fuck America. Wyznanie Bronsky'ego 
Edgar Hilsenrath 

19~12 
Funkcja orgazmu 
Wiiheim Reich 

--1r1r1„ 
77~ 

25 

35 

Homo sacer. suwerenna władza i nagie życie 
Giorgio Agamben 
. . . . . . . . . . . . 57 

20'13 
Podglądactwo to uczestnictwo 
John Cameron Mitchell 
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