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Antvuona 
Fragment 

KREON 
Lecz ty, co głowę tak skłaniasz ku ziemi 
Mów, czy to prawda, czy donos kłamłiw'y? 

ANTYGONA 
Jam to spełniła, zaprzeczyć nie myślę. 

KREON 
Czyżeś wiedziała o moim zakazie? 

ANTYGONA 
Wiedziałam dobrze. Wszakże nie był tajny. 

KREON 
l śmiałaś wbrew tym stanowieniom działać? 

ANTYGONA 
Przecież nie Jowisz obwieścił to prawo 
Ni wola Diki podziemnych bóstw siostry, 
Taka ród ludzki związała ustawą. 
A nie mniemałam, by ukaz twój ostry 
Tyle miał wagi i siły w człowieku, 
Aby mógł łamać święte prawa boże, 
~tóre są wieczne i trwają od wieku, 
Ze ich początku nikt zbadać nie może. 
Ja więc nie chciałam ulęknąć się człeka 
I za złamanie praw tych kiedyś bogom 
Zdawać tam sprawę. Bom śmierci ja pewna 
Nawet bez twego ukazu; a jeśli 
Wcześniej śmierć przyjdzie, za zysk to poczytam. 
Bo komu przyszło żyć wśród nieszczęść tylu, 
Jakże by w śmierci zysku nie dopatrzył? 
Tak więc nie mierzi mnie śmierci ta groźba, 
Lecz mierziłoby mnie braterskie ciało 
Niepogrzebane. Tak, śmierć mnie nie straszy. 

KREON 
Dziewka ta jedną splamiła się winą 
Rozkazy dane obchodząc i łamiąc, 
Teraz przed drugim nie sroma się gwałtem, 
Z czynu się chełpi i nadto urąga. 
Lecz nie ja mężem, lecz ona by była, 
Gdyby postępek ten jej uszedł płazem. 
Ale czy z siostry, czy choćby i bliższej 
Krwią mi istoty ona pochodziła, 
9na i siostra nie ujdą przenigdy 
~mierci straszliwej; bo i siostrę skarcę, 
Ze jej spólniczką była w tym pogrzebie. 

ANTYGONA 
Chceszli co więcej, czyli śmierć mi zadać? 

KREON 
O! Nie! W tym jednym zawiera się wszystko. 

ANTYGONA 
Więc na cóż zwlekać? Jako twoje słowa 
Mierżą, i oby zawsze mnie mierziły, 
Tak wstrętne tobie wszelkie me postępki. 
A jednak, skąd bym piękniejszą ja stawę 
Uszczknęła, jako z brata pogrzebania. 
l ci tu wszyscy rzecz by pochwalili, 
Gdyby im trwoga nie zawarta mowy. 

KREON 
Sama tak sądzisz pośród Kadinejczyków. 

Al'łTYGONA 
I ci tak sądzą, lecz stulają wargi. 

KREON 
I 

i 
Nie wstyd ci, jeśli od tych się wyróżniasz? 

ANTYGONA 
Czcić swe rodzeństwo nie przynosi wstydu. 

KREON 
Nic był ci bratem ten, co poległ drugi? 

ANTYGONA 
Z jednego ojca i matki zrodzonym. 

KREON 
Czemuż więc niesiesz cześć, co jemu wstrętna? 

ANTYGONA 
Zmarły nie rzuci mi skargi tej w oczy. 

KREON 
Jeśli na równi z nim uczcisz złoczyńcę? 

ANTYGONA 
Nie jak niewolnik, lecz iak brat on zginął. 

KREON 
On, co pustoszył kraj, gdy tamten bronił? 

ANTYGONA 
A jednak Hades pożąda praw równych. 

KREON 
Dzielnemu równość ze złym nie przystoi. 

ANTYGONA 
Któż wie, czy takie wśród zmarłych są prawa? 

KREON 
Wróg i po śmierci nie stanie się miłym. 

ANTYGONA 
Współkochać przyszłam, nie wspólnienawidzić. 

KREON 
Jeśli chcesz kochać, kochaj ich w Hadesie, 
U mnie nie będzie przewodzić kobieta. 

KREON 
O ty, co w domu przypięłaś się do mnie 
J_ak wąż podstępnie, żem wiedzieć wręcz nie mógł. 
Iz na mą zgubę dwa wyrodki żywię, 
Nuże, mów teraz, czyś była wspólniczką 
W tym pogrzebaniu, lub wyprzyj się winy. 

ISMENA 
Winna ja jestem, jak stwierdzi to siostra 
I biorę na się tej zbrodni połowę. ' 

ANTYGONA 
Lecz sprawiedliwość przeczy twym twierdzeniom· 
Aniś ty chciała, ni jać przypuściłam. ' 

ISMENA 
Jednak w niedoli twojej nie omieszkam 
Wziąć na się cząstkę twych cierpień i kaźni. 

ANTYGONA 
Hades i zmarli wiedzą, kto to zdziałał. 
Słowami świadczyć miłość - to nie miłość. 

ISMENA 
O, nie zabraniaj mi, siostro, choć w śmierci 
Z tobą się złączyć i uczcić zmarłego. 

ANTYGONA 
Nie chcę twej śmierci, a nie zwij twym dziełem 
Coś nie sprawiła; mój zgon starczy bratu. 
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ISMENA 
Lecz jakiż żywot mnie czeka bez ciebie? 

ANTYGONA 
Pytaj Kreona! Zwykłaś nań ty baczyć. 

ISMENA 
Po cóż mnie dręczysz bez żadnej potrzeby? 

ANTYGONA 
Cierpię ja, że mi śmiać przyszło się z ciebie. 

ISMENA 
W czym bym choć teraz ci przydać się mogla? 

ANTYGONA 
Myśl o ratunku, ja go nie zawiszczę. 

ISMENA 
O, ja nieszczęsna! Więc chcesz mnie porzucić? 

ANTYGONA 
Wybrałaś życie - ja życia ofiarę. 

ISMENA 
Skąd wiesz, co na dnie słów moich się kryje? 

ANTYGONA 
W słowach ty rady, ja szukałam w czynie. 

ISMENA 
A jednak wina ta sama nas łączy. 

ANTYGONA 
Bądź zdrowa, żyjesz - a moja już dusza 
W krainie śmierci. .. zmarłym świadczyć może. 

KREON 
Z dziewcząt się jednej teraz zwichnął rozum, 
Druga od miodu wciąż była szalona. 

ISMENA 
O władco, w ludziach zgnębionych nieszczęściem 
Umysł się chwieje pod ciosów obuchem. 

KREON 
W tobie zaiste, co łączysz się z zbrodnią, 

ISMENA 
Bo cóż mi życie warte bez mej siostry? 

KREON 
Jej nie nazywaj - bo ona już zmarła. 

ISMENA 
Więc narzeczoną chcesz zabić ty syna? 

KREON 
Są inne tany dla jego posiewu. 

ISMENA 
Lecz on by1 dziwnie do niej dostrojony. 

KREON 
Złymi dla synów niewiasty się brzydzę. 

ISMENA 
Drogi Hajmonie, jak ojciec cię krzywdzi! 

KREON 
Twój głos i swadźby zbyt mierżą mnie twoje. 

ISMENA 
A więc chcesz wydrzeć kochankę synowi? 

KREON 
Hades posianiem będzie tej miłości. 



W noc poprzedzającą pogrzeb Jamesa Cathey'a dwaj 
żołnierze marines rozkładali pościel na naprędce skon
struowanym łóżku. Ustawili je w domu pogrzebowym. Tuż 
obok trumny Cathey'a. Trzeba to jakoś ładnie ułożyć -
powiedział jeden z nich, na co drugi odpalił z uśmiechem 
- Co ty jesteś, perfekcyjna pani domu? - Tamten tylko 
spojrzał na koc. 

- Jak się jest w ciąży, to się człowiekowi robi zimno czy 
gorąco? 

Ten, który sam był ojcem spojrzał na łóżko i powiedział -
Będzie potrzebowała jeszcze jednej poduszki. Jest w ciąży, 
ułoży ją sobie między nogami. 

Zaraz potem zauważyli światła nadjeżdżającego samo
chodu. Stanęli wyprostowani obok trumny. Wcześniej tego 
samego dnia, Katherine powiedziała im, że nie mogłaby 
spędzić ostatniej nocy z dala od swego męża. Oznajmiła, 
że może spać choćby na ławce kościelnej. Żołnierze zna
leźli dla niej dmuchany materac i obiecali pomoc. 

Jim Sheeler, Fina/ sa/ute (Ostatni hold), 
[online] www.rockymountainnews.com, 

przeł. M. Naze, 11.11.2005. 

I .. 

Judith Butler 

żądanie „Antvuonv" 

[ .. ] Antygona to wcielenie „odwiecznej ironii wspólnoty". 
Pozostaje wprawdzie na zewnątrz polis, lecz gdyby nie jej 
ustanawiająca obecność, polis nie mogłoby istn ieć. [ ... ] 
Antygona zabiera przecież gtos, przemawia publicznie do
kładn ie w tym momencie, kiedy powinna zostać odseparo
wana od innych w obszarze własnej prywatności. Jakiego 
rodzaju pol ityczną wypowiedź może 

ona sformułować, skoro przekracza 
granice tego, co polityczne, i zmie
nia w publiczny skandal ten zakaz, 
na mocy którego nigdy nie powinna 
przemówić? Hegel utrzymywał, że 

Antygona reprezentuje prawo bo
gów domowego ogniska (utożsamiał 

chtoniczne bóstwa greckie z rzym
ski mi penates), zaś Kreon zabiera 
głos w imieniu państwa. Nie ulegało 

też dla niego wątpliwości , że konflikt 
między parą bohaterów Sofoklesa 
został z góry rozstrzygnięty, gdyż 
związki krwi ustąpić muszą przed 
autorytetem państwa jako ostatecznym arbitrem, stojącym 
na straży powszechnej sprawiedliwości. Innymi słowy, An
tygona uosabia zatem sam moment przejścia od związków 
rodzinnych do systemu państwowego. [ .. . ] 

Hegel w swojej propozycji interpretacji postaci An1ygony 
zdaje s ię zakładać całkowite oddzielenie rodziny od pań
stwa, nawet jeśl i zaznacza, że istn ieją między nimi istotne 
związki. Każdy zatem wysiłek, by którąś z postaci uczynić 

przedstawicielem rodziny lub państwa, wydaje się skazany 
na niepowodzenie, brak spójności i stabilności. Ma to swoie 
konsekwencje nie tylko dla tych, którzy chcieliby konkretnie 

określić, co reprezentuje Kreon lub Antygona, lecz także dla 
tych, którzy mieliby podjąć wysiłek przeanalizowania relacji 
między rodziną a państwem. 

Moim celem jest pokazanie, że relacja ta ma niebaga
telne znaczenie dla czytających Sofoklesa w dzisiejszym 
kontekście, kiedy polityka rodziny jednoznacznie znalazła 

s i ę w kryzysie i doprowadziła do 
powstania dylematu typowego dla 
zachodniego myślenia. Tragedia An
tygona stawia bowiem dwa istotne 
pytania. Po pierwsze, czy mogą ist
nieć związki krwi - i nie mam tu na 
myśli żadnej konkretnej formy „ro
dziny" - bez wsparcia i pośrednictwa 
ze strony państwa? Po drugie, czy 
może istnieć państwo bez rodziny 
jako swego 11ajlepszego wsparcia 
i pośrednika? A także kolejne py
tanie: czy kiedy rodzina zacznie 
stanowić zagrożenie dla autorytetu 
państwa, zaś państwo znajdzie się 

w gwałtownym konflikcie z rodziną, każde z tych pojęć zdoła 
utrzymać swoją niezależność? Ten właśn ie problem po
jawia s ię w tekście Sofoklesa wraz z żądaniem Antygony, 
która - choć zajmuje pozycję wykluczonego - chce zabrać 

głos w imieniu polityki i prawa. Zawłaszcza sobie w tym 
celu język zastrzeżony dla państwa, przeciwko któremu się 
buntuje, dlatego jej udziałem nie staje się czysta polityka 
opozycji, lecz skandalicznej nieczystości. 

Judith Butler, Żądanie „Antygony". Rodzina między 
życiem a śmiercią, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, 

Księgarnia Akademicka, Kraków 2010. 
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Slavoj Zizek 

Melancholia i akt etvcznv 
Fragment 

[ ... ] W naszej permisywnej epoce, w której transgresja 
jest przywłaszczana (a nawet lansowana) przez dominujące 
instytucje, regułą stało się, iż panująca opinia przedstawiana 
jest właśnie jako wywrotowa transgresja. Jeśli ktoś chce 
zidentyfikować hegemoniczny trend intelektualny, wystarczy, 
że poszuka trendu, który w mniemaniu swoich zwolenników 
stanowi nieznane wcześniej zagrożenie dla hegemonicznego 
dispositif władzy. Panująca opinia w kwestii żałoby i melan
cholii głosi, co następuje: Freud przeciwstawiał normalną 
żałobę {akceptację utraty) melancholii patologicznej (pod
miot trwa w narcystycznej identyfikacji z utraconym obiek
tem). Należy, wbrew Freudowi, uznać konceptualny oraz 
etyczny prymat melancholii. Zawsze istnieje pozostałość, 
której nie sposób przepracować w procesie żałoby, zaś 
ostateczna wierność jest właśnie wiernością w stosunku 
do tej pozostałości. Żałoba jest rodzajem zdrady, powtórnym 
uśmierceniem utraconego obiektu, natomiast melancholijny 
podmiot pozostaje wierny utraconemu obiektowi i odmawia 
wyrzeczenia się łączącej go z nim więzi. Schemat ten przy
biera wiele konkretnych odmian - począwszy od gejowskiej, 
głoszącej, że homoseksualiści to ci, którzy pozostają wierni 
utraconej lub stłumionej identyfikacji z obiektem libidinal
nym tej samej płci, aż po kolonialną/etniczną, głoszącą, że 
grupy etniczne objęte kapitalistycznymi procesami moder
nizacyjnymi, które zagrażają ich tożsamości kulturowej, nie 
powinny wyrzekać się tradycji, lecz zachować melancholijne 
przywiązanie do swoich utraconych korzeni. 

Za sprawą tta w postaci poprawności politycznej błąd 
polegający na potępieniu melancholii może mieć dra
matyczne konsekwencje. Ze względu na „niewłaściwy" 
stosunek do melancholii odrzuca się artykuły naukowe 
i wnioski o przyjęcie do pracy. Dlatego trzeba koniecznie 

zdemaskować cynizm, któremu taka rehabilitacja melan
cholii sprzyja. Melancholijna więź z utraconym etnicznym 
Obiektem pozwala nam twierdzić, że jesteśmy wierni 
swoim etnicznym korzeniom, a zarazem uczestniczyć 
w globalnej grze kapitalistycznej. Należy zapytać, w jakim 
stopniu cały projekt „studiów postkolonialnych" podtrzy
mywany jest przez tę logikę obiektywnego cynizmu. Żeby 
wszystko było jasne: rzecz nie w tym, że postkolonialna 
nostalgia jest utopijnym marzeniem o świecie, który nigdy 
nie istniał (taka utopia może mieć wyzwalające działanie). 
lecz w tym, że marzenie to wykorzystuje się dla usprawie
dliwienia jego przeciwieństwa - pełnego i nieograniczo
nego uczestnictwa w globalnym kapitalizmie. Brak nie jest 
tym samym, co Utrata. 

Co, z teoretycznego punktu widzenia, stanowi o ułomności 
tej rehabilitacji melancholii? Problem dotyczy statusu ana
morfozy. Anamorfoza to obiekt, którego materialna realność 
ulega zniekształceniu polegającemu na przypisaniu obiek
towi naszego subiektywnego spostrzeżenia. Groteskowo 
zniekształcona twarz zyskuje spójność; zamazany kontur 
czy skaza stają się rzeczywistymi bytami, jeśli patrzymy 
na nie z jakiegoś określonego punktu widzenia (czy nie 
iest to jedna z najbardziej zwięzłych definicji ideologii?). 
Rzeczywistość społeczna może się wydawać zagmatwana 
i chaotyczna, ale jeśli spojrzymy na nią z punktu widzenia 
antysemityzmu, wszystko stanie się jasne i oczywiste - za 
nasze nieszczęścia odpowiedzialny jest żydowski spisek. In
nymi słowy, anamorfoza zaciera różnicę między obiektywną 
rzeczywistością a jej zniekształconą subiektywną percepcją; 
subiektywne zniekształcenie zostaje tu uznane za cechę po
strzeganego obiektu i w tym sensie samo sporrzenie (gaze) 
zaczyna istnieć w sposób rzekomo obiektywny. 

I 

[ ... ] Jeśli praca żałoby ma strukturę znoszenia (Au
fhebung). dzięki któremu zachowujemy pojęciową istotę 
obiektu, tracąc go z bezpośredniej rzeczywistości, to w przy
padku melancholii obiekt opiera się pojęciowemu zniesieniu. 
Błąd melancholika polega jednak nie na stwierdzeniu, iż coś 
opiera się symbolicznemu zniesieniu, lecz na umiejscowieniu 
źródła tego oporu w faktycznie istniejącym, choć utraconym 
obiekcie. W kategoriach Kantowskich melancholik popełnia 
paralogizm czystej zdolności pragnienia, którego źródłem 
jest pomieszanie utraty i braku: o ile przedmiot pragnienia 
jest pierwotnie i w konstytutywnym sensie czymś, czego 
brak, melancholia interpretuje ten brak jako utratę- zupełnie 

jakby brakujący obiekt byt czymś, co kiedyś znajdowało się 
w naszym posiadaniu i co dopiero później utraciliśmy. Sło
wem, melancholia zaciera fakt, że obiektu brak od samego 
początku, że fego pojawienie się jest korelatem jego braku, 
że obiekt ten jest niczym innym, jak tylko pozytywizacją 
pustki czy braku, bytem czysto anamorficznym, który nie 
istnieje sam w sobie. 

Paradoks polega oczywiście na tym, że oszukańcze pod
stawienie utraty w miejsce braku pozwala nam stwierdzić, iż 
jesteśmy w posiadaniu obiektu. Ponieważ nie można 
utracić czegoś, czego nigdy nie posiadaliśmy, 

melancholik, w swojej bezwarunkowej fiksa
cji na utraconym obiekcie, w pewnym sensie 
posiada go w samym fakcie utraty. Oto jak 
należy interpretować średniowieczne 

przekonanie, że melancholik nie jest 
w stanie dosięgnąć tego, co duchowe 
czy bezcielesne: zamiast po prostu 
kontemplować obiekt pozazmysłowy, 
chce go objąć swoim pragnieniem. 
Melancholik, mimo że odmówiono 
mu wstępu do ponadzmysłowej sfery 
idealnych form symbolicznych, nadal 
odczuwa metafizyczną tęsknotę za 
rzeczywistością absolutną, inną niż 
ta zwykła, podatna na niszczące dzia
łanie czasu. Jedynym sposobem na 

wydobycie się z tego kłopotliwego położenia jest wynie
sienie zwykłego obiektu zmysłowego (powiedzmy, ukocha
nej kobiety) do poziomu absolutu. Podmiot melancholijny 
przedstawia sobie obiekt swoich tęsknot jako wewnętrznie 
sprzeczny (bo cielesny) absolut. Ponieważ obiekt ten pod
lega niszczącemu działaniu czasu, można go bezwarunkowo 
posiąść tylko o tyle, o ile został utracony. [ ... ] 

Skoncentrujmy się na podwójnej utracie, na której opiera 
się dzisiejszy kult Furtwanglera i fascynacja, jaką budzą 
jego wczesne nagrania. Idzie nie tylko o to, że fascynuje 
nas organiczna pasja Furtwanglera, która wydaje się czymś 
niemożliwym do osiągnięcia w naszych czasach, w któ
rych dyrygentura oscyluje pomiędzy dwiema skrajnościami 
- zimną, techniczną perfekcją i sztuczną pasją (Leonard 
Bernstein), lecz o to, że już sam utracony obiekt naszej fa
scynacji zawierał pewną utratę. Pasja Furtwanglera zawie
rała element traumatycznej intensywności, poczucie pilności 
właściwe desperackiej próbie uratowania dla naszej tradycji 
tego, co zagrożone we współczesnym świecie. Tym, co pra
gniemy uchwycić, słuchając srarych nagrań Furtwanglera, 
nie jest organiczna bezpośredniość muzyki klasycznej, lecz 
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bezpośrednie i organiczne doświadczenie samej utraty -
doświadczenie, które nie jest już nam dostępne. W tym 
sensie nasza fascynacja Furtwanglerem to melancholia 
w czystej postaci. 

Giorgio Agamben podkreśla, że melancholia jest nie tyle 
porażką pracy żałoby (upartym przywiązaniem do obiektu), 
co jej dokładnym przeciwieństwem: ,,melancholia sprawia, iż 
stajemy wobec paradoksu polegającego na tym, że intencja 
żałoby poprzedza i antycypuje utratę obiektu". 

Oto, na czym polega podstęp melancholii: jedynym sposo
bem, by posiąść obiekt, którego nigdy nie posiadaliśmy, od 
samego początku bowiem by! on obiektem utraconym, jest 
traktowanie obiektu, który wciąż posiadamy, tak jak gdyby 
byt on już obiektem utraconym. Odmowa dokonania pracy 
żałoby przybiera zatem postać swojego przeciwieństwa -
spektaklu udawanej żałoby po obiekcie, który nie został 
jeszcze utracony. Oto, co nadaje wyjątkowy posmak me
lancholijnym związkom miłosnym, takim jak związek Ar
chera Newlanda i hrabiny Olenskiej z Wieku niewinności 
Edith Wharton. Mimo że głęboko zakochani partnerzy są 
wciąż razem i cieszą się swoją obecnością, cień przyszłej 
rozłąki sprawia, że postrzegają swoje obecne rozkosze przez 
pryzmat katastrofy, która ma nastąpić, czyli separacji [ .. .]. 
Podobnie można argumentować, że Dymitr Szostakowicz 
pod maską oficjalnego socjalistycznego optymizmu musiał 
być człowiekiem głęboko melancholijnym, skoro poświęcił 
swój najsłynniejszy, skomponowany w 1960 roku ósmy 
kwartet smyczkowy własnej pamięci: ,,Uznałem za mało 
prawdopodobne, by po mojej śmierci ktoś stworzył dzieło 
dedykowane mojej pamięci. Postanowiłem więc zrobić to 
sam. Możecie nawet napisać na okładce płyty: Dedyko
wane pamięci kompozytora" Nic dziwnego, że Szostakowicz 
określi! nastrój tego kwartetu mianem „pseudotragicznego". 
Podobno miał stwierdzić, że „komponując go, wylał tyle tez, 
ile oddaje moczu po wypiciu sześciu piw". Kiedy melancho
lik opłakuje to, czego jeszcze nie stracił, marny do czynienia 
z komicznym odwróceniem tragicznej procedury żałoby. 
[ ... ] Jeśli żałobnik opłakuje utracony obiekt i ponownie go 
uśmierca, ujmując jego utratę symbolicznie, to melancholik 

nie jest po prostu kimś, kto nie potrafi wyrzec się obiektu, 
lecz raczej kimś, kto uśmierca obiekt po raz drugi (traktuje 
go jako utracony), zanim został on utracony naprawdę. 

Jak rozwiązać ten paradoks żałoby po obiekcie, który nie 
został jeszcze utracony? Kluczem jest tu sformułowanie 
Freuda, zgodnie z którym melancholik nie jest świadom tego, 
co dokładnie utracił w utraconym obiekcie. W tym miejscu 
należy wprowadzić lacanowskie rozróżnienie między obiek
tem a przyczyną pragnienia: o ile obiekt pragnienia to po pro
stu obiekt, którego się pragnie, o tyle przyczyną pragnienia 
jest cecha, z powodu której pragniemy upragnionego obiektu 
[ ... ].Z tej perspektywy melancholik jest nie tyle kimś zafik
sowanym na utraconym obiekcie i niezdolnym do podjęcia 
pracy żałoby, co raczej kimś, kto posiadł obiekt, ale już go 
nie pragnie, ponieważ powód, dla którego go pragnął, stracił 
moc oddziaływania. Melancholia nie wyraża sfrustrowanego 
pragnienia pozbawionego swojego obiektu, lecz symbolizuje 
obecność obiektu pozbawionego właściwości, które czy
niły go przedmiotem pragnienia. Melancholia ma miejsce 
wtedy, gdy zdobywamy wreszcie upragniony obiekt, ale 
jesteśmy nim rozczarowani. Właśnie w tym sensie melan
cholia (rozczarowanie wszystkimi pozytywnymi, widzialnymi 
obiektami, z których żaden nie może zaspokoić naszego 
pragnienia) jest początkiem filozofii. [ ... ] 

S. Żizek, Melancholia i akt etyczny, przeł. M. Szuster, 
,,Res Publica Nowa" nr 10, Warszawa 2001. 

Julian Jeliński 

Etvka biernego oporu Martina luthera Kinga 

Wal ka o zniesienie segregacji rasowej i uzyskanie peł
nego równouprawnienia przez Afroamerykanów w Stanach 
Zjednoczonych w drugiej połowie XX wieku odbywała się 
na wielu poziomach i dotyczyła licznych aspektów war
tych bliższego studiowania. W tym czasie powstały, lub 
rozpowszechniły się najrozmaitsze ideologie mające legity
mizować zachowania zarówno Czarnych, jak i białych Ame
rykanów. Ogromny rozgłos zyskał przede wszystkim Ruch 
na Rzecz Praw Obywatelskich zapoczątkowany pierwszym 
masowym bojkotem i protestem przeciw segregacji i dys
kryminacji Afroamerykanów w roku 1955, w Montgomery, 
w stanie Alabama [ ... ]. Celem tego ruchu byto zniesienie 
prawnej i faktycznej segregacji rasowej, głównie na ame
rykańskim Południu. Jednym z jego twórców był Martin 
Luther King, który opracował i wprowadził w życie w Sta
nach Zjednoczonych technikę, a następnie całą filozofię 
biernego oporu. 

Bierny opór by! dla Kinga nie tylko strategią, byt filozofią 
życia, której, co oczywiste, towarzyszył aspekt etyczny. [ ... ] 
Etyka i zasady, którymi kierowa! się King i którymi starał 
się zarazić całą Amerykę, a właściwie ich praktyczne za
stosowanie na masową skalę, stało się przyczyną ogrom
nych zmian zarówno w ustawodawstwie amerykańskim, jak 
i mentalności oraz kulturze Amerykanów. [ ... ] 

Pierwszym i najważniejszym fundamentem, na którym 
ukształtowały się zasady biernego oporu, byto wykształ
cenie Kinga jako czarnoskórego pastora, który poszedł 
w ślady swego ojca. Czarny kościół odegrał ogromną rolę 
w formowaniu się poglądów społeczno-etycznych Martina 
Kinga. Na długo zanim spotkał się z doktryną Gandhiego, 
walki bez użycia przemocy, byt zwolennikiem kierowania się 
zasadą miłości Jezusa Chrystusa. Poza tym King głęboko 

wierzy!, że Bóg współtworzy historię i wpływa na jej bieg. 
Chrześcijańskie zasady braterstwa wszystkich ludzi, wiara 
w przebaczenie, odkupienie oraz wrodzoną ludzką dobroć 
już we wczesnym etapie jego życia stały się moralnymi pod
stawami jego postawy i działań. Podstawami, które towarzy
szyły mu wraz z jego rozwojem jako przywódcy społecznego 
i religijnego, stanowiąc nieodłączną część krystalizujących 
się zasad etyki biernego oporu. 

Już jako wykształcony pastor czarnego kościoła King 
zetknął się z dwiema postaciami, które głęboko wpłynęły 
na jego zdanie na temat możliwości dokonywania zmian 
społecznych i etycznych podstaw takich działań. Pierwszym 
z nich był Henry David Thoreau, którego koncepcja odmowy 
współpracy ze złym (z moralnego punktu widzenia) syste
mem oraz wyraźne stawianie zasad etycznych ponad zasady 
prawne zafascynowały Kinga. Bardzo podobał mu się argu
ment, że twórcza mniejszość, nawet mniejszość składająca 
się z tylko jednej, uczciwej osoby, może rozpocząć moralną 
rewolucję. Drugą postacią byf Mahatma Gandhi, z którego 
historią oraz pracami King zapozna! się jako członek semina
rium teologicznego na początku lat 50. XX wieku. [ ... ] 

W etyce biernego oporu Martina Luthera Kinga można 
wyróżnić sześć głównych zasad, które on sarn zarysował 
w książce Stride Toward Freedom napisanej rok po zakoń
czeniu bojkotu w Montgomery. Mimo, że od tego czasu 
bierny opór jako taktyka uległ wielu modyfikacjom, to te 
sześć głównych zasad wyłożonych po raz pierwszy w roku 
1958 nie zmieniło się. 

Podstawowym twierdzeniem Martina Kinga było , iż bierny 
opór jest drogą dla silnych i odważnych moralnie. Jeżeli ktoś 
używa tej metody powodowany strachem lub ponieważ nie 
posiada innych możliwości , to nie jest to prawdziwy bierny 
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opór. By być prawdziwie oddanym biernemu oporowi i po
trafić przyjąć cierpienie i niedolę, które mogą nas spotkać 
ze strony innych, trzeba posiadać samodyscyplinę i silne 
poczucie własnej wartości. [ ... ] 

Druga zasada odnosiła się do celu biernego oporu, jakim 
miało być pojednanie. Owocami biernego oporu jest scale
nie społeczności, uzdrawianie relacji międzyludzkich, zdo
bywanie zrozumienia i akceptacji przeciwników. Ta zasada 
odnoslta się bezpośrednio do chrześcijańskiej idei brater
stwa wszystkich ludzi. Skoro wszyscy jesteśmy braćmi, to 
zwycięstwo moralne musi być zwycięstwem dla wszystkich, 
dlatego tak istotne jest wypracowanie pojednania, by sukces 
moralny dotyczył całej społeczności. Martin King zdawał 
sobie doskonale sprawę, że ten cel jego filozofii jest celem 
długoterminowym, ale nie uważał go za cel utopijny. Jego 
zdaniem pomimo iż pojednanie głęboko skon11iktowanych 
społeczności jest procesem niezwykle złożonym, trudnym 
i czasochłonnym, jednakże nigdy nie powinno się tracić go 
z oczu jako celu, nawet gdy spotyka się zdecydowany opór 
ze strony części, lub co gorsza większości społeczeństwa. 

Kolejną zasadę stanowiła depersonalizacja przeciwników, 
polegająca na podkreślaniu, że opór skierowany jest przeciw 
ztu jakie leży w systemie, nie zaś przeciwko złym ludziom. 
King uważał, że czyniący zło są ofiarami zta, w podobny spo
sób, jak ofiarami są Ci, których czyniący zło uciskają. W ten 
sposób można było prowadzić wojnę przeciwko zasadom, nie 
zaś przeciwko ludziom, gdyż jak nakazywała druga zasada 
etyki biernego oporu, z ludźmi należało uzyskać pojednanie. 
Implicite zakładano, że człowiek jest z natury dobry i jeżeli uda 
się tylko mu ukazać, uzmysłowić, że czyni źle, albo zlikwido
wać warunki w jakich źle czynił, to z czasem się zmieni. [ ... ] 

Czwarta zasada filozofii biernego oporu Martina Luthera 
Kinga mówiła o odkupującym cierpieniu. Akceptacja cierpie
nia miała być formą siły, która wpływałaby na tych, którzy 
cierpienie zadawali, a także na tych, którzy przyglądali się 
temu z boku. Poprzez akceptację cierpienia bez oddawa
nia i zadawania cierpienia nawet tym, którzy nas krzyw
dzą powinno się wpływać na sumienia oraz serca innych. 
Przyjmowanie bólu i kolejnych ciosów z dumą i honorem, 

traktując bijących jako ludzkie istoty, którym z zasady należy 
się miłość bliźnich miało być potężną silą wpływającą na 
moralne postawy całego społeczeństwa. King i w tej zasa
dzie zakładał, że ludzie będą potrafili zauważyć moralne zto 
poprzez kontakt z moralnym dobrem reprezentowanym przez 
postawę wyrównującego, kompensującego cierpienia i po
przez tę wiedzę zmienią swoje postępowanie moralne. [ ... ] 

Wszystkie poprzednio wymienione zasady przenika ko
lejna, stanowiąca centrum całej filozofii biernego oporu za
sada miłości agape, jednakże agape rozumianej jako miłość 
Chrystusa, nie zaś miłość filozoficznie pojmowana. King de
finiował agape jako pełną zrozumienia, wybawiającą innych 
dobrą wolę wobec wszystkich ludzi. Miała być to miłość 
spontaniczna, altruistyczna, bez zewnętrznych motywacji, 
dotycząca wszystkich i nie nastawiona na jakiekolwiek zyski 
czy też cele poza nią samą. Etyka miłości miała stanowić 
centrum życia człowieka, a w szczególności kogoś, wybiera
jącego drogę biernego oporu. Zdaniem Martina Kinga agape 
mogla nie tylko utrzymywać jedność społeczności, ale także 
naprawiać relacje wewnątrzspołeczne, na nowo je spajać, 
a nawet tworzyć społeczności. [ ... ] 

Ostatnią zasadą etyki biernego oporu stanowiło silne 
przekonanie, że wszechświat ma wymiar moralny. We 
wszechświecie istnieje twórcza siła, która działa na rzecz 
przywrócenia harmonicznej jedności w świecie. To prze
konanie zakorzenione byto w wierze Kinga w osobowego 
Boga, który uczestniczy w każdym aspekcie naszego życia. 
Pomimo chrześcijańskich podstaw tej zasady Martin King 
uważał, iż etyka biernego oporu jest ideą szerszą i nie trzeba 
wierzyć w osobowego Boga, by podzielać wyżej opisane 
przekonanie. Dlatego też etykę biernego oporu mogą wyzna
wać zarówno chrześcijanie, jak i hinduiści, a nawet ateiści 
wierzący w porządek wszechświata i możliwość dążenia do 
niego. Ta zasada scalała wszystkie poprzednie ukazując, że 

jest powód, by dążyć do zmian, ponieważ jest to naturalny 
kierunek rozwoju wszechświata. 

W ten sposób prezentuje się etyka biernego oporu, którą 
gtosit Martin Luther King i której zasady, a właściwie ich 
praktyczne zastosowanie ogarnęło Stany Zjednoczone na 

ponad dziesięć lat. Znaczenie ruchu biernego oporu nie pod
lega dyskusji, czego najlepszym dowodem mogą być zmiany 
w ustawodawstwie amerykańskim znoszące segregację ra
sową i dyskryminację ze względu na rasę wywalczone przez 
ruch, a także pokojowa nagroda Nobla, którą King otrzymał 

w roku 1964. Czy jednak zmiany te zostały uzyskane dzięki 
moralnemu wymiarowi biernego oporu i czy ów moralny 
wymiar doprowadził do pojednania społecznego pomiędzy 
Czarnymi a białymi Amerykanami? Wydaje się, że niestety 
dla pastora Kinga odpowiedź na te pytania musi być prze
cząca. Liczni autorzy podkreślają, iż bierny opór był przede 
wszystkim strategią walki z rasizmem i białym człowiekiem. 

Strategią, która była stosowana tak długo, jak przynosiła 
efekty, gdy jednak tylko przestała być efektywna, została 
zarzucona, co najlepiej ukazuje rozwój ideologii Czarnej Sity 
{Black Power) w drugiej połowie lat 60. XX wieku, a także 
słynne „gorące lata", kiedy to przez całą Amerykę rozlała 
się fala przemocy i buntów Afroamerykanów często w tych 
samych miejscach, gdzie kilka lat wcześniej protestowano 
metodą biernego oporu. To jednak nie umniejsza wagi 
etycznego wymiaru biernego oporu, który trwale zapisał 
się w historii Stanów Zjednoczonych oraz znacząco wpłynął 
na kulturę i społeczeństwo amerykańskie. 

f onlinel www.racjonalista.pl, 2.09.2009. 
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ca TEATR NOWY 
im Kazinuerza DeJmka w ł.odzt 

www nowy pl/ b1lety@nowy pl 

Pracownie i obsługa przedstawień 

Pracownia elektroakustyczna 
Michał Hofman, Wiesław Rożniatowski, Sławomir Solarski, 
Ryszard Sosnowski, Lucjan Wegner 

Stolarnia 
Paweł Jaszczak, Robert Kędzierski 

Pracownia krawiecka 
Małgorzata Krasuń, Jadwiga Prośniak, Czesław Sobczyński, 
Stefan Trojanowski 

Charakteryzatornia 
Bożena Kobierzycka, Małgorzata Zawadzka-Lewik 

Rekwizytorzy 
Piotr Malec, Elżbieta Szymczak 

Pracownia plastyczna 
Jarosław Kluszczyński 

Tapicer 
Piotr Nowosielski 

Garderobiane 
Beata Łuczak, Krystyna Meczkulska 

dyrektor teatru Zdzisław Jaskuła 
kierownik literacki Bożenna Jędrzejczak 
koordynator pracy artystycznej Jerzy Krasuń 
kierownik Działu Marketingu i Obsługi Widzów Bolesław K. Galczak 
kierownik Działu Wydarzeń Okołoteatralnych Anna Ciszowska 
kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Maciej Pietrasiak 
kierownik Działu Produkcji i Eksploatacji Leszek Pawlak 

Obsługa sceny 
Michał Jeziorski, Mariusz Majak, Grzegorz Pawłowski, 
Radosław Pietrasiak, Adam Sobczyński, Piotr Stelmasiak, 
Marek Szymański 

Modystka 
Barbara Dyguda 

Redakcja programu 
Bożenna Jędrzejczak 

Marta Olejniczak 

Projekt graficzny i skład programu 
Anna Maria Gajewska 

Projekt graficzny plakatu 
Sławomir Kosmynka 

W programie wykorzystano materiały archiwalne Biblio
teki Cyfrowe; Regionalia Ziemi Łódzkiej przy Wojewódz
kiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łodzi, Narodowego 
Archiwum Cyfrowego oraz ilustracje z książki Alfonso M. 
di Nola Tryumf śmierci. Antropologia żałoby (Universitas, 
Kraków 2006). 
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TEATR NOWY zaprasza 

Duża Sala 
Sofokles Antygona 
Robert Urbański Koko/obola, czyli opowieść o przypadkach 
Ślepego Maksa i Szai Magnata 
William Shakespeare Wieczór Trzech Króli albo Co Chcecie 
Astrid Lindgren Pippi Umgstrump 
Pam Valentine Przyjazne dusze 
Marek Rębacz Diabli mnie biorą 
Leon Schiller Pastorałka 
Eric Chappell Złodziej 
Ray Cooney Mayday 

Hotel Savoy, ul. Traugutta 6 

Józef Roth Hotel Savoy 

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi 
ul. Zachodnia 93, 90-402 Łódź 
tel. 42 633 44 94 
www.nowy.pl 
e-mail: sekretariat@nowy.pl 

Mata Sala 

Stephen Belber Tape 
Jolanta Jan i czak Karzeł, Down i inne żywioły 
Heiner M Oli er Kwartet 
Szczepan Orlowski na podstawie Ifigenii w Aulidzie Eurypidesa 
I IFIGENIA 
Rainer Werner Fassbinder Krople na rozpalone kamienie 
Michał Walczak Piaskownica 
Bertolt Brecht Święta Joanna szlachtuzów 
Dari o Fo Kto nie ma, nie płaci 
Hanach Levin Mord 
Eric-Emmanuel Schmitt Male zbrodnie ma/żeńskie 
Jordi Gal ce ran Metoda Gronholm 
Geraldine Aron Mój boski rozwód 
Maksym Kuroczkin Transfer 

Biuro Obsługi Widzów, ul. Zachodnia 93, tel./fax 42 630 20 86 lub 633 44 94 wew. 306, 
e-mail: bilely@nowy.pl; czynne w godz. 10.00-16.00, przyjmuje rezerwacje biletów grupowych i udziela informacji o repertuarze. 
Dział Marketingu, czynny w godz. 10.00-16.00; ul. Zachodnia 93, tel. 42 636 08 47, fax 42 630 20 86, e-mail: promocja@nowy.pl 

Kasy teatru 
Duża Sala, ul. Więckowskiego 15, tel. 42 636 05 92; kasa czynna godzinę przed przedstawieniem. 
Mała Sala, ur. Zachodnia 93,tel. 42 633 44 94 wew. 317; kasa czynna w godzinach 
9:00-19:00 od wtorku do soboty oraz godzinę przed przedstawieniem. 
w obu kasach można kupować bilety na przedstawienia grane w Dużej i Małej Sali. 
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