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Boim_y się zła, ale fascynuje nas. Tworzymy mity spisku zła 
_ 1 _zaczy~a~y w nie wierzyć wystarczająco mocno, aby 

zmob1l1z~wac ~•łJJ · przeciwko nim. Odrzucamy „ Inność", jako 
odmienną 1 me bezpieczną, ponieważ jest nam nieznana. 

Jednocześnie ekscytujemy się kontemplowaniem ekscesów 
seksualnych i gwałceniem kodów moralnych przez tych, 

którzy nie należą do naszego rodzaju. 

Philip Zimbardo Efekt Lucyfera; s 27* 

Kie?y w 2005 roku Dennis Kelly (ur. 1970) umieścił w swym 
dramacie. Osama bohater postać nastolatka zafascynowanego 
Osamą ~in Laden~m, ~est ten potwierdzał dość powszechną 
te.nde~cię: n,a ang1elsk1ch scenach pojawiać się zaczęło coraz 
w~ęceJ wątkow, tematów i postaci związanych z kulturą arabską, 
z islamem, Afganistanem i jego długą historią. Paradoksalnie 
terroryzm wywołał kolejną falę zainteresowania kulturą, z której 
rzekomo się wywodzi. Niemalże we wszystkich przypadkach 
egzotyka islamu pociągała twórców kontrastem z tym, czym jest 
kultura ~achodu. W sztuce Kelly'ego Gary, zagubiony nasto
latek, pisze szkolne wypracowanie pod tytułem „Osama - jedy
ny bohater". Gary ukazuje go jako człowieka, który „porzucił 
bezk~esną fortunę", by podjąć nierówną walkę w imię wartości 
o~az. Jako oso~ę skromną, o nienagannych manierach, „której 
nikt Jes.zcze me złapał na kłamstwie". W oczywisty sposób ta 
apologia etosu uczciwego bojownika o słuszną sprawę ma 
jednocześnie stanowić wyzwanie rzucone współczesnej kul
turze Zachodu. Pojawia się sugestia, że cechy podziwiane w 
stworzonym przez Kelly'ego fikcyjnym wizerunku bin Ladena 
to właśnie zestaw wartości, jakich trudno szukać w rozwiniętej 
kulturze kapitalizmu. Ostry i symptomatyczny podział na my" 
i „oni", w którym „oni" reprezentują świat prawdziwych w~r
tości, a „my" upadającą cywilizację pojawia się w wielu współ
czesnych dramatach brytyjskich. Spotkanie z obcą kulturą 

okazuje się doświadczeniem formatywnym, pozwala dokonać 
oceny samego siebie, dookreśla nas wobec Innego. 

Chodzi tu zatem o coś więcej niż zwykłe przedstawienie 
terroryzmu w teatrze, o coś bardziej złożonego niż pojawienie 
się nowej odmiany dramatów w ramach gatunku nazywanego 
„dramatem politycznym". Zbrojne konflikty w Iraku i Afganista
nie, które przerodziły się w zderzenie cywilizacji i globalną 
polaryzację kulturową, a zaowocowały również serią ataków 
terrorystycznych na państwa Zachodu, w tym również Anglię 
(szczególnie samobójcze zamachy w londyńskim metrze z 7 
lipca 2005), wygenerowały w teatrze brytyjskim nowe imagina
rium, nowy zestaw problemów, a do pewnego stopnia również 
odmienny od poprzedniego sposób opisu świata. Oto bowiem 
na scenie brytyjskiej bardziej lub mniej jawnie pojawiła się 
P?Stać islamisty, religijnego fanatyka, odmieńca wywodzącego 
się z kultury, którą oficjalnie otaczano zwykle programowym 
sz~cunkiem, mało w rzeczywistości o niej wiedząc. Nowa pos
tac dramatyczna oraz stojący za nią odmienny system wartości, 
wyobrażeń o świecie i towarzysząca temu wrażliwość, historia 
i .zaplecze społeczne, tworzą obraz Innego, z którym mierzą się 
fikcyjne postaci Europejczyków - jak we wspomnianym wyżej 
dramacie Kelly'ego. Zatem patrząc na przedstawicieli kultury is
lamu, dramatopisarze w rzeczywistości zadają pytanie o kulturę 
Zachodu, jej kondycję moralną i duchową, jakość wyznawanych 
wartości i pozytywną ocenę zdobyczy demokratycznego 
społeczeństwa. Można w tym widzieć podróż do islamskiego 
interioru odbywaną po to, by odkryć jądro ciemności własnej 
kultury. [„ .] 

W tradycyjnym ujęciu myśli postkolonialnej kultura silna 
zawsze reprezentowała dominujące centrum, a peryferie -
skolonizowaną prowincję. Obecnie metropolia zachowuje co 
prawda ekonomiczną i militarną przewagę, jednak traci domi
nację ideologiczną, w wyniku czego sama ulega ideowej, men
talnej i kulturowej kolonizacji. Wynikało to choćby ze znanej w 
kulturze Zachodu fascynacji Orientem, jednak teraz uzyskuje 
nowe oblicze i charakter. Wyjątkowe jest bowiem to, że owo 
skonstruowane z wielu części „my" reprezentuje duchową 



pustkę , brak wrażliwości, zaburzenia psychiczne, seksualne 
dewiacje, nieumiejętność zawiązywania relacji z innymi ludźmi 
oraz nieznającą granic brutalizację zachowań. We wspomnianej 
sztuce Kelly'ego autor wypracowania o bin Ladenie sam zostaje 
uznany przez otoczenie za terrorystę i w geście wspólnotowej 
nienawiści skatowany za pomocą młotka. 

Michał Lachman 
My i oni Brytyjski dramat między podziałami, 

Dialog 121201 O s 88 - 91 

Koncepcja efektu Lucyfera jest moją próbą zrozumienia 
procesów transformacji, jaka występuje, gdy dobrzy lub 
zwyczajni ludzie robią rzeczy złe lub niegodziwe. Zajmie
my się fundamentalnym pytaniem: „C:o sprawia, że ludzie 
czynią zło?". Lecz zamiast odwoływać się do zakorzenio
nego w religii dualizmu dobra i zła, czy dobroczynnego lub 
sprowadzającego na złą drogę wychowania, przyjrzymy 
się rze-czywistym ludziom wykonującym codzienne czyn
ności, uwikłanym w realizowanie swoich zadań, próbującym 
przetrwać w często burzliwym tyglu ludzkiego losu. 
Postaramy się zrozumieć transformacje ich charakterów, 
towarzyszące zetknięciu z potężnymi siłami sytuacyjnymi. 

Philip Zimbardo Efekt Lucyfera; s 27* 



Sieroty Dennisa Kelly, dramat uhonorowany nagrodą Fringe 
First na festiwalu w Edynburgu w 2009 roku (Birmingham 
Repertory Theatre, 2009), narodził się z prostego obrazu. Otóż 
Kelly wyobraził sobie scenę, w której młode małżeństwo[ ... ] 
spożywa kolację przy świecach. Romantyczna atmosfera ulatnia 
się w oka mgnieniu, kiedy w drzwiach staje Liam, brat kobiety, 
w koszulce zalanej krwią. Reszta to próba dopisania kontek-
stu do zdarzeń i osób. Akcja Sierot rozgrywa się w niewielkim 
pokoju, chociaż w tym kameralnym utworze najbardziej liczy się 
to, co na zewnątrz. Dzielnica londyńskiej biedoty, w której biali 
najprawdopodobniej stanowią mniejszość, osacza i przeraża 
bohaterów. [ ... ] Kelly przygląda się nakręcającej się spirali 
nienawiści, a także temu, jak postaci coraz bardziej natarczywie 
poszukuJą usprawiedliwień dla emocji pełnych nienawiści. „My", 
czyli domownicy, ukazani zostają w mikroskopowym zbliżeniu, 
pod lupę bierze się tu ich psychikę, motywację działań, lęki 
i nie do końca uświadomione pragnienia. „Oni", czyli obcy 
mieszkańcy dzielnicy, istnieją jako ludzie bez twarzy, defin
iowani wyłącznie przez swoją religię (Muzułmanie) bądź po
chodzenie (Arabowie). Określa się ich zawsze jako zbiorowość, 
której łatwo przypisać archetypiczne cechy zła i występku. [ ... ] 

Sieroty okazują się w istocie dramatem traktującym 
o podstawowych ludzkich emocjach, które pojawiają się u 
każdego z nas w momencie zetknięcia z nieznanym. W sztuce 
tej największym przerażeniem napawa działanie mechanizmu 
usprawiedliwiania własnej nienawiści. Bohaterowie Kelly'ego, 
zwykli Anglicy, bardzo szybko przechodzą od stanu zdumienia 
zaistniałą sytuacją, do etapu, w którym mogą z przekonaniem 
stwierdzić: „Dziś wszystko się dokładnie do tego sprowadza. Ci, 
których znamy i ci, których nie znamy. Przykro mi". Pomimo że 
każda z postaci nieco inaczej ustosunkowuje się do trawiących 
ją lęków, ostatecznie wszyscy mają swój bardziej lub mniej bez
pośredni udział w torturowaniu niewinnego człowieka. [ ... ] 

Recenzenci zwracali uwagę na fakt, że obraz stworzony 
w Sierotach jest prawdziwy i oddaje sytuację oraz emocje wielu 
mieszkańców nie tylko londyńskiej metropolii. Chociaż zarzuca 
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l 

i 

się Kelly'emu mnożenie sensacyjnych efektów, szczególnie 
rozbudowany opis tortur i cierpień zadawanych niewinnej ofie
rze, to panuje zgoda, że ogólna wymowa jego sztuki daje obraz 
tego, jak wygląda „moralne bankructwo" zachodniego życia[ ... ] 
Faktycznie, postaci Kelly'ego zbliżają się do cienkiej granicy 
dzielącej „zwykłą" nienawiść od otwartego rasizmu i nawet jeśli 
przed tym ostatnim instynktownie się bronią, to jego widmo 
czai się w głębokich pokładach ich psychiki, o których boją się 
mówić. W tym miejscu nie sposób nie zauważyć, że w horyz
oncie moralnej oceny tych postaci pojawia się również szeroko 
dyskutowany problem takich elementów obecnej wojny z terro
ryzmem, jak ekscesy amerykańskich strażników w więzieniu 
Abu Ghraib czy „latające" więzienia CIA. Wszystkim tym 
zjawiskom, w dramacie i w życiu, towarzyszy przecież pytanie, 
jak daleko możemy posunąć się w obronie własnej.[ ... ] 

Wątki wszystkich dramatów Dennisa Kelly konsekwentnie 
odnoszą się do kondycji brytyjskiego społeczeństwa. Autor 
nie ukrywa, że Sieroty to tytuł, który zrodził się z „poczucia, że 
wszyscy jesteśmy w tym społeczeństwie sierotami. Czujemy 
się trochę tak, jakby nas porzucono, jakby porzucili nas ludzie, 
których zadaniem jest się nami opiekować" (Lyle Brennan „Fest. 
The Ultimate Edinburgh Festival Guide" z 8 sierpnia 2009). [ ... ] 

Michał Lachman 
My i oni Brytyjski dramat między podzialami, 

Dialog 12/201 O s 88 - 91 



Wizja, zgodnie z którą dobrych i złych ludzi oddziela od sie
bie nieprzekraczalna przepaść, jest krzepiąca przynajmniej 
z dwóch powodów. Po pierwsze, stwarza binarną logikę, 
w myśl której zło postrzegane jest jako cecha niezbędna. 
Większość z nas postrzega zło jako realnie istniejącą 
właściwość, która występuje u niektórych ludzi, a u innych 
nie. Złe nasiona rodzą złe owoce, wypełniając w ten sposób 
swoje przeznaczenie. Definiujemy zło wskazując prawdzi
wie niegodziwych tyranów naszej ery, takich jak Hitler, 
Stalin, Pol Pot, I di Rmin, Saddam Husajn i inni przywódcy po
lityczni, którzy kierowali masowymi mordami. Nie możemy 
również nie dostrzec bardziej zwyczajnego, mniejszego 
zła, czynionego przez dilerów narkotyków, gwałcicieli, han
dlarzy żywym towarem, osoby naciągające starszych ludzi 
oraz tych, których przemoc niszczy radość naszych dzieci. 
Utrzymywanie dychotomii Dobro-Zło pozwala również zdjąć 
z „dobrych ludzi" brzemię odpowiedzialności. Zostają oni 
uwolnieni od obowiązku, by choćby przemyśleć, jaki może 
być ich udział w tworzeniu, podtrzymywaniu, utrwalaniu lub 
godzeniu się na warunki przyczyniające się do popełniania 
wykroczeń i przestępstw, chuligaństwa, dokuczania, 
prześladowania, gwałtów, tortur i przemocy. „Tak funkcjo
nuje świat i nikt nic na to nie poradzi, a w szczególności nie 
ja". 

Philip Zimbardo Efekt Lucyfera; s 29* 

[. .. ) Większość ludzi, którzy stali się sprawcami złych 
czynów, jest bezpośrednio porównywalna z tymi, którzy 
dokonali czynów heroicznych - są oni do siebie podobni po 
prostu dlatego, że są zwykłymi, przeciętnymi ludźmi. Banal
ność zła ma wiele wspólnego z banalnością heroizmu. Żaden 
z tych atrybutów nie jest bezpośrednią konsekwencją je
dynych w swoim rodzaju tendencji dyspozycyjnych; nie ma 
specjalnych wewnętrznych atrybutów patologii czy dobroci, 
zawartych w ludzkiej psychice bądź w ludzkim genomie. 
Oba te stany pojawiają się w określonych sytuacjach i w 
określonych momentach, kiedy siły sytuacyjne odgrywają 
dominującą rolę, skłaniając daną jednostkę do przekrocze
nia linii decyzyjnej - od bezczynności do działania. Istnieje 
rozstrzygający moment decyzji, kiedy dana osoba staje się 
obiektem oddziaływania wektora sił emanujących z kon
tekstu behawioralnego. Siły te w sumie albo zwiększają 
prawdopodobieństwa, że osoba ta podejmie działanie ma
jące zaszkodzić innym, albo zmierzające do przyjściu im 
z pomocą. Taka decyzja może być lub może nie być świa
domie zaplanowana i podjęta z namysłem. 

Philip Zimbardo Efekt Lucyfera; s 456* 
*Przytoczone fragmenty pochodzą z: Philip Zimbardo Efekt Lucy

fera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, redakcja naukowa: Maria 
Materska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2888; 



Pod koniec lat osiemdziesiątych świat komunistyczny się 
załamał, a zimnowojenny układ międzynarodowy przeszedł 
do historii. Najważniejsze różnice między narodami nie mają 
charakteru ideologicznego, politycznego czy ekonomicznego, 
lecz kulturowy. Ludy i narody próbują udzielić odpowiedzi na 
najbardziej podstawowe z pytań, jakie stoją przed ludźmi: kim 
jesteśmy? I odpowiadają na nie w sposób tradycyjny, tak jak 
zawsze ludzie to czynili, odwołując się do tego, co najwięcej dla 
nich znaczy. Określają się w kategoriach pochodzenia, religii, 
języka, historii, wartości, obyczajów i instytucji. Identyfikują się 
z grupami kulturowymi: plemionami, grupami etnicznymi, wspól
notami religijnymi, narodami, a także, w najszerszym wymiarze, 
z cywilizacjami. Polityka służy nie tylko promowaniu interesów, 
ale i określaniu tożsamości. Wiemy, kim jesteśmy, tylko wtedy, 
kiedy sobie uzmysłowimy, kim nie jesteśmy, nierzadko zaś tylko 
wtedy, kiedy wiemy, przeciw komu występujemy. [ ... ] 
W świecie, jaki się wyłonił po zimnej wojnie, kultura jest siłą, 
która zarazem dzieli i łączy. Ludy należące do tych samych 
kultur, lecz podzielone przez ideologię, łączą się, jak uczyniły to 
już Niemcy, proces ten zaczyna też obejmować Koreę i Chiny. 
Społeczeństwa zjednoczone przez ideologię lub okoliczności 
historyczne, lecz cywilizacyjnie podzielone, albo się rozpadają, 
jak Związek Radziecki, Jugosławia i Bośnia, albo przeżywają 
silne napięcia, jak Ukraina, Nigeria, Sudan, Indie, Sri Lanka 
i wiele innych. Kraje o wspólnych cechach kulturowych pode
jmują współpracę gospodarczą i polityczną. Organizacje 
międzynarodowe oparte na wspólnocie kulturowej, jak Unia 
Europejska, mają o wiele większe szanse powodzenia niż te, 
l<tóre usiłują przekraczać kulturowe różnice. Żelazna kurtyna 
była przez czterdzieści pięć lat główną linią podziału w Europie. 

Teraz przesunęła się o kilkaset mil na wschód, oddzielając ludy 
zachodniego chrześcijaństwa od wyznawców islamu i prawo
sławia. 

Założenia filozoficzne, systemy wartości, stosunki społeczne, 
obyczaje i światopoglądy różnią się znacząco w poszczególnych 
kręgach kulturowych. Te różnice pogłębia jeszcze odrodzenie 
religii widoczne na wielu obszarach świata. Kultury mogą się 
zmieniać, w różnych okresach miewają rozmaity wpływ na poli
tykę i ekonomię, ale najważniejsze różnice w stopniu rozwoju 
politycznego i gospodarczego między cywilizacjami zakorze
nione są w odrębnościach kulturowych. Sukcesy gospodarcze 
krajów Azji Wschodniej mają swoje źródło we wschodnioazjaty
ckiej kulturze, ona też leży u podłoża trudności, jakie napotyka 
w tym regionie tworzenie stabilnych systemów demokraty
cznych. Niepowodzenia demokracji w świecie muzułmańskim 
można w znacznej mierze wyjaśnić charakterem kultury islamu. 
Tożsamość cywilizacyjna postkomunistycznych społeczeństw 
Europy Wschodniej i byłego Związku Radzieckiego okreś-
la ich dalsze losy. Kraje należące do kręgu zachodniego 
chrześcijaństwa odnotowują rozwój gospodarczy, następuje tam 
również demokratyzacja polityki. Perspektywy rozwoju ekono
micznego i politycznego krajów prawosławnych są niepewne, 
w republikach muzułmańskich nie wyglądają zachęcająco. 
Cywilizacja Zachodu jest najpotężniejsza i taką przez lata pozo
stanie, ale potęga ta staje się coraz słabsza w miarę, jak inne 
cywilizacje rosną w siłę. Zachód stara się potwierdzać swoje 
wartości i bronić swych interesów, co stawia społeczeństwa 
niezachodnie przed wyborem. Jedne próbują naśladować Za
chód i w taki czy inny sposób doń dołączyć. Inne, konfucjańskie 
i muzułmańskie, starają się rozbudowywać własną potęgę gos
podarczą i militarną, by stawić mu opór i stworzyć przeciwwagę. 
Osią polityki światowej w epoce po zimnej wojnie jest więc inter
akcja, jaka zachodzi między potęgą i kulturą Zachodu a potęgą 
i kulturą pozostałych cywilizacji. [ ... ] 

Samuel P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy ksztalt ladu 
światowego; tłumaczenie Hanna Jankowska, wyd. Warszawskie 
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