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Czy człowiek musi być okrutny?

Bartłomiej Dobroczyński

Wypowiedź swoją rozpocząłbym od nawiązania do końcowych fragmentów 

wprowadzającego tekstu, gdyż trop określający okrucieństwo jako spadek po 

zwierzęcych przodkach -  a więc sui generis „bestialstwo" -  jawi mi się jako 

najbardziej obiecujący. Może nie tyle jednak w swej warstwie twierdzącej -  bo tu 

mam właśnie poważne wątpliwości -  ale jako heurystycznie płodny wątek, który 

pozwala poprzez porównanie zachowań człowieka i zwierzęcia w tej materii, 

uchwycić niektóre konstytutywne momenty okrucieństwa samego. Wydaje się, że 

takie zestawienie pozwoliłoby na zbadanie, czy przedstawiona w artykule 

profesora Galewicza charakterystyka okrucieństwa paradygmatycznego -  nie 

dałaby się uzupełnić o jeszcze jakieś inne, dodatkowe a ważne aspekty. Przed 

przystąpieniem do rzeczy chciałbym tylko zaznaczyć, iż to co mam do 

zaproponowania w tej materii, to raczej garść refleksji i luźnych uwag niż jakieś 

systematyczne propozycje czy ostateczne rozwiązania.

Przede wszystkim więc zdaje mi się, że okrucieństwo jako takie możliwe 

jest do zidentyfikowania wyłącznie z ludzkiej perspektywy i w związku z tym 

wszystko, co przynależy do natury -  a więc zwierzęta, choć nie tylko -  może być 

określone jako okrutne co najwyżej w sensie metaforycznym, literackim i 

antropomorficznym, to znaczy przez analogię do zachowań ludzkich. Zatem 

skłonny byłbym przychylić się raczej do tej tezy autora wprowadzenia, która 

głosi, iż okrucieństwo jest swoistym ewolucyjnym czy też rozwojowym novum, 

czymś specyficznie naszym, tzn. ludzkim. Przy czym nie oznacza to w żadnym 

razie, iż pojawiło się ono „znikąd". Jest oczywiste, że postępki ludzkie, które 

określilibyśmy jako okrutne posiadają swoje analogie w świecie zwierzęcym, 

czerpią bowiem poniekąd z istniejącej „naturalnej" bazy -  ale równocześnie, moim 

zdaniem, posiadają pewne dodatkowe cechy, których zwierzęce zachowania nie
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zawierają -  lub nie zawierają w takim stopniu -  i to właśnie te dodatkowe cechy 

decydują o tym, że określamy je jako okrutne.

Na wstępie dodałbym może jeszcze tylko tyle, że w odniesieniu do 

okrucieństwa zachodzi pewien szczególny paradoks na styku perspektywy 

gatunkowej i indywidualnej. Otóż jeśliby na nie patrzeć okiem statystyka i 

przyrodnika zarazem -  traktując człowieka jako gatunek, a więc całość, 

wprawdzie synchronicznie i diachronicznie zmienną, ale jednak odznaczającą się 

przy tym pewną, by tak rzec, strukturalną stałością -  i na tej podstawie próbować 

ekstrapolacji, to nieuchronnie trzeba by stwierdzić, iż człowiek jest (i w pewnym 

sensie musi być) okrutny, bo -  na co wskazują zarówno liczne obserwacje, jak i 

bardziej systematyczne badania -  od okrutnych epizodów nie była wolna żadna 

społeczność, w żadnym historycznym okresie istnienia człowieczeństwa. W takim 

ujęciu okrucieństwo zdaje się być częścią natury ludzkiej, w podobnym sensie w 

jakim częścią natury są „zbiorowe samobójstwa lemingów" czy zabijanie i 

pożeranie po kopulacji samca niektórych pająków przez samicę: wiadomo, że nie 

każdy leming musi zginąć i nie każdy pająk zostanie pożarty (niektórym udaje się 

czasem uciec), ale przyjmujemy tę prawidłowość jako pewną zasadę. Czy ta 

natura w jakiś istotny sposób zmieni się w przyszłości -  przewidzieć nie można.

Jeśli jednak patrzeć okiem idiografa i humanisty -  skupiając się na 

indywidualnych przypadkach i eksponując wyjątki -  to odpowiedź byłaby wręcz 

przeciwna, bowiem znamy wcale pokaźną liczbę ludzi nie przejawiających 

okrucieństwa, a przynajmniej okrutnych zachowań: w najgorszym razie być może 

nie tyle z jakieś wyższej motywacji, lecz wyłącznie w myśl powiedzenia Freuda, iż 

„dobrzy ludzie tylko śnią o tym, co źli ludzie czynią". Oznaczałoby to, iż 

przynajmniej czynne okrucieństwo nie jest w przypadku człowieka czymś 

niezbywalnym i koniecznym, bowiem -  mimo Oświęcimia i Kołymy -  istnieją 

Matka Teresa z Kalkuty i Dalajlama (mówiąc w gigantycznym i nieco 

idealizującym skrócie, który jednak odnosi się, jak mniemam, do jakiejś 

rzeczywistości, tzn. konstatuje jakąś prawdę o człowieku). Spytajmy zatem: czy i 

czym różni się „okrucieństwo" zwierząt od -  już bez cudzysłowu -  okrucieństwa 

człowieka?
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Wiadomo, że zwierzęta przejawiają wiele zachowań, które z ludzkiej 

perspektywy można by określić jako okrutne: wyrzucanie słabszych piskląt z 

gniazda przez współbraci lub rodziców, zabijanie przez osobniki dorosłe 

osobników młodocianych pochodzących z innych miotów -  a nawet niekiedy 

własnych (jak robią to np. samce niedźwiedzi grizzly) -  czy utrzymywanie 

sparaliżowanych, ale być może nadal odczuwających ofiar przy życiu, np. po to 

tylko, aby osobniki młode mogły stale żywić się „świeżym mięsem" -  co jest 

nierzadką praktyką u wielu gatunków owadów. Jednak osy składającej jaja w ciele 

innego stawonoga nie nazwiemy chyba ani okrutną, ani bestialską, gdyż to co 

robi, nie jest świadome -  w sensie: oparte na zreflektowanym zdawaniu sobie 

sprawy z ponoszonych przez ofiarę konsekwencji. Zdaje się bowiem, iż czyn 

okrutny -  aby zasłużył na takie miano -  domaga się istnienia po stronie sprawcy 

takiego właśnie zreflektowanego zamiaru, zamysłu, świadomości. Bez tego, 

niezależnie jak bardzo cierpi ofiara, nie określimy przyczyny jej cierpienia -  

inaczej niż metaforycznie -  jako okrutnej, szczególnie w sensie „okrutnego 

sprawcy, czy podmiotu okrutnego czynu". Nie powiemy chyba, że lwy, orły albo 

pasożyty są okrutne. Tak samo zresztą jak nie powiemy, że okrutna jest epidemia 

czy huragan, powódź lub jakakolwiek klęska żywiołowa -  inaczej, niż w figurze 

literackiej -  choć wszystkie ich ofiary mogą okrutnie cierpieć. Wydaje się zatem, że 

aby pojawiło się okrucieństwo sensu stricto, wpierw musi istnieć okrutny zamysł -  

zaś przyroda, o ile nie ma takiego zamysłu, o tyle nie może być określona jako 

okrutna. Mimo, że nie wiemy -  trawestując Nagela -  „jak to jest być osą", to chyba 

możemy zasadnie przypuścić, iż fakt, że jej ofiara się męczy, nie jest dla niej 

specjalną atrakcją ani dodatkowym motywem takiego właśnie postępowania. Osa 

składa jaja -  bo jest w taki sposób zaprogramowana, tak samo jak lew morduje 

młode pochodzące z obcego miotu, bo -  mówiąc po ludzku -  musi tak czynić. 

Wydaje się zaś, że czyn okrutny jest -  dla nas ludzi -  dlatego przede wszystkim 

okrutny, że mogło do niego nie dojść, że mógł być nie popełniony, bowiem jego 

sprawca mógł wybrać coś innego, ale tego nie zrobił i wybrał coś gorszego, 

właśnie owo okrucieństwo. Natomiast jak trafnie powiada Twylah Nitsch -
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tradycyjna nauczycielka z narodu Irokezów -  „wilk jest wilkiem, niedźwiedź 

niedźwiedziem -  i nie ma tu żadnego wyboru".

Mimo wielu wątpliwości i niejasności w tym względzie, skłaniałbym się 

jednak do tezy, że właściwie tylko człowiek ma taki wybór -  przynajmniej w 

pewnym zakresie -  gdyż smycz natury jest w jego przypadku nieco dłuższa niż w 

przypadku większości zwierząt, a po drugie, w odniesieniu do znacznej ilości 

ludzkich zachowań określanych jako okrutne da się powiedzieć, iż były one 

zamierzone wyłącznie jako takie, tzn. nie miały żadnego innego celu poza 

sprawieniem bólu -  a więc samym okrucieństwem. Wygląda na to, że u zwierząt z 

taką sytuacją nie mamy do czynienia prawie nigdy. Raczej wydaje się, że 

zwierzęce „okrucieństwo" nie bywa samoistne, a tylko mimochodne czy też 

przygodne i jest jakby efektem ubocznym, dodanym (i to nie przez zwierzę, a 

przez naturę -  obojętnie jak bardzo enigmatycznie brzmi to sformułowanie) do 

czynności, której właściwy cel jest zupełnie inny. Okrucieństwo ludzkie może 

więc być, choć nie musi, celem samym w sobie -  i tu mamy do czynienia z 

charakterystycznym novum. Wydaje się przy tym, że -  rozwijając nieco 

zasygnalizowany wątek -  zwierzę zachowuje się (z ludzkiej perspektywy) 

okrutnie właśnie dlatego, że nie potrafi i nie może zachować się inaczej: ono nie 

posiada po prostu takiej możliwości. Osa przecież nie „wyprowadzi" swego 

potomstwa, przestawiając je na dietę wegetariańską i składając jaja, dajmy na to, w 

jakimś warzywie. Człowiek zaś, jak się zdaje, mógłby w licznych wypadkach 

znanego z historii okrucieństwa obyć się bez niego lub je znacznie zredukować -  

wcale nie rezygnując z założonych wcześniej celów.

Następna ważna cecha okrucieństwa ludzkiego, której nie znajdujemy u 

zwierząt -  to jego zindywidualizowanie, żeby nie powiedzieć spersonalizowanie. 

Otóż wydaje się, że wśród zwierząt nie natkniemy się na zróżnicowanie pomiędzy 

nimi w tym zakresie, ani jeśli chodzi o indywidualizację „ofiar", ani „oprawców". 

To że ofiarą jest to, a nie inne zwierzę, jest wynikiem bezosobowego wręcz w swej 

logice rachunku możliwości energetycznych, a nie świadomego zróżnicowania 

odwołującego się do indywidualnych cech i atrybutów. Na przykład orki 

„pastwiące" się -  w naszym mniemaniu -  nad fokami (podobnie, jak koty nad
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myszami), robią to wszystkie bez wyjątku, nie spotykamy sytuacji, w której jedna 

z nich np. zaniechałaby takiego zachowania. Są one w tym zakresie 

zdeterminowane, wręcz zaprogramowane, scenariusz tych zachowań jest w nie 

wpisany i znajduje się poza możliwością wszelkiej indywidualnej korekty. 

Podobnie, nie wydaje się, żeby drapieżniki wybierały swe ofiary z powodów 

osobistych -  po prostu chwytają te, które dają się schwytać (lwom 

przypuszczalnie jest „obojętnie", czy to impale, czy guźce lub bardziej 

szczegółowo nawet: czy to ten, czy inny osobnik tego samego gatunku), tak samo 

jak hieny nie porywają cielęcia gnu po to, aby zastraszyć stado albo zasmucić jego 

rodziców, ale tylko dlatego, że ono daje się złapać. Są więc w tym zakresie 

zwierzęta bezosobowe lub nieosobowe w dwojakim sensie: po pierwsze, nie ma 

wyraźnych sygnałów każących przypuszczać, iż np. jedne samce lwów zabijają 

młode z obcych miotów, a inne nie. Wszystko wskazuje raczej na to, że robią to 

wszystkie. Tak samo nie mamy danych, że w jakiś szczególny osobisty sposób 

selekcjonują swe „ofiary": wydaje się, że poza czysto energetycznym rachunkiem 

-  inne wymiary się nie liczą. Poluje się na takiego osobnika, którego ma się szansę 

upolować. Ludzkie okrucieństwo ma -  w przeciwieństwie do powyższego -  

charakter zindywidualizowany w dwojakim sensie: po pierwsze, istnieją osobnicy 

mniej i bardziej okrutni -  i nawet gdyby zgodzić się z tym, że u zwierząt, 

szczególnie wyższych, także mamy do czynienia z podobnym zróżnicowaniem, to 

jednak nie osiąga ono nigdy takiej wielości możliwości, postaw i rodzajów jak u 

człowieka. Po drugie, wszystko wskazuje na to, że człowiek selekcjonuje swe 

ofiary -  i to wewnątrz własnego gatunku -  również ze względu na ich cechy 

indywidualne: rasowe, płciowe, narodowe, osobnicze, a wręcz nawet

osobowościowe. Można więc powiedzieć, że wprawdzie każdy lew będzie dążył 

do zabicia potomków innego lwa w swoim stadzie, ale równocześnie ogromna 

rzesza ludzi nigdy nie zdobyłaby się na taki akt okrutnej agresji przeciwko 

cudzym dzieciom -  a więc „młodym swego własnego gatunku" -  na jaki pozwolili 

sobie terroryści w Biesłanie.

Następna ważna różnica to sprawa tego, iż okrucieństwo ludzkie, w 

przeciwieństwie do zwierzęcego, by tak rzec, znacznie „udoskonaliło się" i nadal
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„udoskonala" w trakcie swojej historii. Wiele wskazuje na to, że gdyby pobrać 

próbki zachowań okrutnych -  powiedzmy sprzed 100 tys., 10 tys., 2 tys. lat i z 

czasów współczesnych -  to okazałoby się, że im bliżej współczesności, tym -  

zarówno ilość, jak i „jakość" okrutnych zachowań (ale także myśli, odczuć, czy 

instrumentów służących do realizacji okrucieństwa) byłaby znacznie większa. 

Mówiąc krótko: fakty wyraźnie wskazują na to, że ludzie angażują swoją 

pomysłowość w udoskonalanie sposobów i narzędzi okrucieństwa -  czego 

zwierzęta zdają się nie czynić.

Kolejny interesujący trop wiąże się z rodzajem i charakterem motywów 

inspirujących czyny okrutne. Otóż gdyby czyny okrutne były odczytywane jako 

przede wszystkim „bestialstwo" -  sui generis wynik działania w nas rezydualnych 

cech zwierzęcych -  to ocenialibyśmy jako tym bardziej okrutny i bliższy swej 

archetypicznej postaci taki konkretny czyn, który co do swej natury, 

mechanizmów, genezy, funkcji, etc. byłby najbardziej podobny do owych 

zwierzęcych -  właśnie „bestialskich" -  prototypów. Jednak okazuje się, że tak nie 

jest -  a przynajmniej bardzo często tak nie jest -  gdyż jako bardziej „nieludzkie" i 

okrutne jesteśmy skłonni oceniać czyny, które tego pierwiastka „zwierzęcego" 

zawierają w sobie właśnie mniej, a nie więcej. Wydaje się przecież, że zwykle 

ocenimy jako zdecydowanie okrutniejsze np. świadome pozostawienie kogoś przy 

życiu na pustyni, po to aby się męczył z braku wody jak najdłużej -  a więc 

okrucieństwo w formie aktu przemyślanego, wykoncypowanego, wręcz 

intelektualnego w swej genezie -  niż całkowicie pozbawione racjonalnej kontroli 

„rozerwanie na strzępy" przeciwnika w „ślepym afekcie" -  dla ofiary przecież 

także okrutne. Charakterystyczne jest też tutaj to, iż prawodawstwa 

poszczególnych krajów skłaniają się ku niższym karom za czyny -  nawet 

drastyczne -  jeśli tylko można wykazać, iż sprawca działał w pasji, afekcie, a więc 

z przytłumionymi funkcjami intelektu i samokontroli. Natomiast surowe kary 

czekają sprawców zawsze wtedy, gdy wiadomo, iż działali przemyślnie, na 

chłodno, w pełni rozeznawszy, iż na przykład spowodują swym działaniem 

jeszcze większe cierpienia ofiary. Oznacza to, iż oceniamy postępowania jako tym 

bardziej okrutne, im wyżej w hierarchii psychologicznych determinant i
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dyspozycji lokalizujemy jego powody, a więc -  paradoksalnie -  tym okrutniejsze 

jest dla nas czyjeś postępowanie, im mniej znajdujemy w nim cech typowo 

zwierzęcych. Chciałoby się powiedzieć, że choć oczywiście nie akceptujemy i 

obawiamy się „bestialstwa" -  a więc np. wyrżnięcia lub dręczenia w mściwym 

odwecie jednego plemienia przez drugie plemię (jak wskazują liczne obserwacje, 

taka mściwość, właśnie dlatego, że przede wszystkim afektywna w swej genezie, 

szybko się „nasyca" i ustaje) -  to jednak o wiele bardziej przeraża identyczna 

taktyka podjęta całkowicie na zimno i wprowadzana w życie z „bezduszną 

systematycznością": jak np. hitlerowski plan ostatecznego rozwiązania kwestii 

żydowskiej (czy w ogóle wszelkie metodyczne czystki etniczne). To drugie jawi 

się nam przecież jako znacznie bardziej nieludzkie, ale -  paradoksalnie -  wcale 

przy tym nie zwierzęce. Więc, jakie? Kusi, żeby powiedzieć, że może właśnie 

szatańskie, gdyby było wiadomo, co to tak naprawdę oznacza.

Historia obfituje w liczne przykłady pokazujące, że takie okrucieństwo -  

chłodne, intelektualne i systematyczne -  jest nierzadko związane z równoczesnym 

wyższym etapem kultury materialnej i rozwojem technologicznym. Nie 

przypadkiem największy problem najwybitniejszych i najbardziej 

dalekowzrocznych przywódców militarnych Indian amerykańskich -  którzy 

przecież bardzo często postępowali wobec swoich przeciwników w sposób 

okrutny -  polegał na niemożności skłonienia swoich współplemieńców do 

systematycznego oporu, wykraczającego poza mniej lub bardziej osobiste 

odczucie konieczności dokonania doraźnej zemsty. Jak donoszą świadkowie i 

znawcy tej problematyki, zapał wojenny bardzo szybko mijał poszczególnym 

walczącym grupom, które -  po zabiciu określonej liczby przeciwników -  

odmawiały dalszej walki, z braku odpowiedniej, długodystansowej motywacji. 

Natomiast słynna fraza generała Williama T. Shermana „dobry Indianin to 

martwy Indianin" -  wykracza tutaj poza emocjonalność i ma charakter wyraźnie 

intelektualny, nie empiryczny -  gdyż Sherman nie mógł znać wszystkich 

poszczególnych Indian -  i jako taka jawi się nam jako bardziej, w swej 

bezduszności i nieselektywności -  przerażająca oraz okrutna.
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Ludzkie okrucieństwo, które nazwałbym archetypicznym, jawi się więc -  w 

przeciwieństwie do zwierzęcego -  jako świadome (z zamysłem) i osobowe (a 

nawet osobiste) lub inaczej mówiąc: zindywidualizowane (podległe różnicom 

indywidualnym, wyborowi, selektywne), rozwijające się w trakcie historii, czyli 

coraz bardziej złożone i wyrafinowane (przynajmniej na przestrzeni dużych 

odcinków czasowych). Zatem trop zwierzęcy, „bestialski", o ile w ewolucyjnej 

perspektywie ma do pewnego momentu sens, bo oczywiście podzielamy ogromną 

liczbę zachowań ze zwierzętami, o tyle nie sprawdza się w ujęciu bardziej 

fenomenologicznym, czy też hermeneutycznym. Wygląda na to, że zwierzęta są 

okrutne z innego powodu niż człowiek (nie karzą, nie wydobywają zeznań, nie 

pastwią się dla przyjemności indywidualnej) i najwyraźniej w inny sposób, w 

innym celu. Okrucieństwo ludzkie i zwierzęce różni się (mówiąc slangiem 

przyrodniczym) -  przede wszystkim na poziomie zawiadujących nim 

mechanizmów, co szczególnie wyraźnie ujawnia się, gdy porównamy efekty 

każdego z nich. Nawet bowiem jeśli poczynić takie ustępstwo na rzecz 

antropomorfizującej stylistyki i pozwolić sobie na sformułowanie w rodzaju: „lwy 

nie lubią hien i w pewnym sensie je tępią" -  to jednak musimy przyznać, że nic 

nie wskazuje na to, żeby były w stanie je skutecznie wytępić. Wzajemne 

okrucieństwo pomiędzy zwierzętami nie doprowadza nigdy do jego dalszej 

eskalacji -  i utrzymuje się na tym samym, względnie stałym, poziomie. Buszmen 

czy rdzenny Amerykanin powiedzieliby, że hieny żyją z lwami w równowadze i 

nie tylko sobie nie zagrażają, ale wręcz nawzajem przyczyniają się do swego 

wzrostu i pomyślności. Kiedy parę lat temu we Włoszech dokonywano 

reintrodukcji muflonów, to nie udawała się ona -  czytaj: ich populacja nie 

przyrastała i chorowała -  do momentu, w którym ktoś wpadł na nieoczywisty dla 

Europejczyka -  choć całkiem naturalny dla Eskimosa czy Aborygena z Australii -  

pomysł, aby na ten sam teren wprowadzić jako dodatkowy czynnik w „grze" -  

watahę wilków. Od tego momentu populacja muflonów ustabilizowała się i 

zaczęła rosnąć w siłę. Posługując się frazą rodem z indiańskiej mitologii można by 

powiedzieć, iż dopiero wilki potrafiły zadbać o te muflony i dobrze się nimi 

zaopiekować.
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Zaś nam ludziom, niestety, taka „sztuka" totalnego wytępienia innych 

gatunków powiodła się wielokrotnie -  całkowicie wyeliminowaliśmy nie tylko 

liczne gatunki zwierząt, ale i grupy ludzkie -  od neandertalczyka, aż do wielu 

tubylczych narodów Afryki, Ameryki, czy Australii (vide: wybicie całej populacji 

rdzennych mieszkańców Tasmanii). Podobny los miał spotkać w XX wieku 

Żydów, Romów, a w dalszej perspektywie Słowian i inne „niższe" rasy. I wcale 

nie było tak, że jako populacje biologiczne czy kultury, grupy te zyskiwały na 

prześladowaniach. Wręcz przeciwnie, straty powstałe w ich wyniku zwykle 

okazywały się niepowetowane, nie do naprawienia. Reasumując ten wątek, 

skłaniałbym się w konkluzji do paradoksalnej, choć być może tylko pozornie, tezy, 

iż istota okrucieństwa przynależy w całości do sfery kultury, a nie natury i jego 

tajemnicy należy poszukiwać tam raczej, niż gdzie indziej. Wiele zaś wskazuje na 

to, że istotnymi czynnikami w tej materii byłyby fundamentalne prawidłowości 

zawiadujące organizacją społeczną -  od poziomu relacji pomiędzy płciami, 

poprzez poziom rodziny, wychowania aż do dominującej ideologii społecznej. 

Zdaje mi się, że tam właśnie należałoby poszukać odpowiedzi na pytanie, czy i 

dlaczego człowiek musi -  a może nie musi -  być okrutny.

224




