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Rzeczy jako |ródo pamiÆci ostatecznego.
Na przykadzie
Kampucza, godzina zero Zbigniewa DomaraÍczyka
Dyktatura Czerwonych Khmerów (oraz postaý stojĊcego na czele rewolucji Pol Pota) do dzisiaj stanowi okres trudny do zrozumienia z perspektywy
zachodnioeuropejskiej. Nie znaczy to, rzecz jasna, ůe jakiekolwiek ludobójstwo jawi się jako oczywiste i âatwe do pojęcia. Specyfika kambodůaľskiego
dramatu sprowadza się jednak nie tylko do systemowego zniszczenia spoâeczeľstwa oraz wszelkich cywilizowanych struktur paľstwowych, ale równieů
do nieprawdopodobnej wręcz skutecznoœci zbrodniczych dziaâaľ. W latach
1975–1979 wymordowano – jak podajĊ niektóre ŭródâa – blisko 2,5 miliona
ludzi. Bernard Bruneteau pisze:
W zaleůnoœci od stosowanej metody dane szacunkowe sięgajĊ od 1,5 miliona ofiar (Ben Kiernan), przez 1,7 miliona (Chandler), 1,8 miliona
(Œliwiľski) do 2,2 miliona (Heuveline), co, w zestawieniu z liczbĊ ludnoœci w roku 1975 szacowanĊ na 7,5 miliona, stanowi od 20 do 29,5%
(Bruneteau 2005, 134).

Nietypowy byâ zwâaszcza poczĊtek ludobójstwa. Nie będę w tym miejscu
relacjonowaâa historycznych uwikâaľ, które do niego doprowadziây, zainteresowanych odsyâam do odpowiednich publikacji (zob. Œliwiľski 1999). Warto jednak pamiętaý, ůe po obaleniu reůimu księcia Norodoma Sihanouka
w 1970 roku wâadzę przejĊâ intensywnie popierany przez Stany Zjednoczone, w tym zwâaszcza CIA, generaâ Lon Nol. To przeciwko niemu wystĊpili
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Czerwoni Khmerzy, przejmujĊc panowanie nad krajem w 1975 roku i zmieniajĊc nazwę paľstwa na DemokratycznĊ Kampuczę. Od tego momentu zaczyna się koszmar obywateli, bardzo mocno podporzĊdkowany ideologii
i odwoâujĊcy się często do symboliki rzeczy. Te ostatnie przez Pol Pota i jego
wyznawców sĊ często demonizowane, a tym samym albo sâuůĊ do niszczenia, wprowadzajĊc nowe zasady, albo sĊ likwidowane, bo traktuje się je jako
symbol zâa skojarzonego z cywilizacjĊ.
Manus I. Midlarsky, badajĊc róůne przypadki ludobójstwa, sytuację
w Kambodůy uznaje za wyjĊtkowĊ. Jego zdaniem to, co wydarzyâo się pod
rzĊdami Pol Pota, róůni się od innych przypadków masowych mordów zaplanowanych na danej grupie spoâecznej o pewnych cechach religijnych czy
etnicznych. Midlarsky zauwaůa: „(…) ogromna większoœý mieszkaľców
Kambodůy straciâa ůycie w wyniku ludobójstwa politycznego, zasadniczo
odmiennego w swoim pochodzeniu od przypadków ludobójstwa, które dotychczas analizowaliœmy” (Midlarsky 2010, 271). Dalej wyjaœnia:
Zasadniczo jestem zdania, ůe ludobójstwo wynika z prymitywnej identyfikacji „wroga zbiorowego” w znaczeniu uůywanym przez Carla Schmitta,
podczas gdy ludobójstwo polityczne, przynajmniej w wydaniu kambodůaľskim, wypâywa z bardziej specyficznych uwarunkowaľ ideologicznych. Poza tym Kambodůa kwalifikuje się do kategorii „zbrodni paľstwowych”, co
w szczególny sposób âĊczy ten przypadek z tym, co się wczeœniej dziaâo
w ZwiĊzku Radzieckim i Chinach. Wâaœciwie moůna dostrzec ciĊgâoœý
komunistycznego ludobójstwa politycznego, poczynajĊc od zachodnich
rubieůy ZSRR, poprzez Chiny, aů po Kambodůę (Midlarsky 2010, 272)1.

Z kolei Robert Melson, którego poglĊdy przytacza Lech M. Nijakowski,
dokonuje podziaâu na ludobójstwo totalne i częœciowe. Zdaniem Melsona
ofiarami tego drugiego sĊ m.in. Kambodůanie:
W przypadku ludobójstw częœciowych nie chodzi o anihilację danej kategorii spoâecznej, ale o wymordowanie znacznej częœci wrogiej populacji
i między innymi dzięki temu powaůne odwaůenie jej statusu. (…) Ludo
1 Warto w tym miejscu przywoâaý stwierdzenie, które pada w reportaůu Uœmiech Pol Pota autorstwa Petera Fröberga Idlinga: „Naziœci upatrywali swoich wrogów w grupach. Ůydach, Cyganach, homoseksualistach i tak dalej. W Demokratycznej Kampuczy i w większoœci komunistycznych dyktatur wrogiem mógâ byý kaůdy. Zbrodnia nie kryâa się we krwi czy w genach,
tylko w myœli. Tym samym wszyscy byli potencjalnie wrogami rewolucji. Nikt nie byâ bezpieczny” (Idling 2010, 165).
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bójstwo częœciowe jest zatem formĊ pacyfikacji wspólnoty poâĊczonej
z jej deklasacjĊ i zmianĊ jej toůsamoœci (za: Nijakowski 2011, 37).

W ksiĊůce Rozkosz zemsty Lech M. Nijakowski uůywa okreœlenia autoludobójstwo w kontekœcie tego, co w latach 1975–1979 wydarzyâo się w Kambodůy
(Nijakowski 2013, 167). W obliczu ideologii propagowanej i wprowadzanej
przez Czerwonych Khmerów zwrócenie uwagi na agresję i nienawiœý skierowane wobec wâasnych obywateli staje się szczególnie istotne. Przypomnijmy, ůe Pol Pot, odcinajĊc się caâkowicie od cywilizacji, toůsamej w jego
mniemaniu ze zgniâym Zachodem i kapitalizmem, zarzĊdziâ m.in. wysiedlenie mieszkaľców miast, likwidację pieniędzy, oœwiaty oraz wâasnoœci prywatnej, stracenie wspóâpracowników reůimu Lon Nola oraz wszystkich tych,
którzy nie byli ludŭmi pracy (inteligencji, w tym lekarzy, nauczycieli, inůynierów itp.), zakaz praktyk religijnych oraz skierowanie mnichów buddyjskich
do uprawy ryůu, zniesienie prywatnoœci takůe w wymiarze rodzinnym i intymnym (zob. np. Midlarsky 2010; Domaraľczyk 2015; Goldhagen 2012).
Reportaů Zbigniewa Domaraľczyka to bardzo waůne œwiadectwo tamtych
czasów z kilku co najmniej powodów2. Symboliczny i znaczĊcy jest juů tytuâ
ksiĊůki. Kampucza, godzina zero to z jednej strony nawiĊzanie do roku zerowego, który wraz z nastaniem rzĊdów Pol Pota miaâ rozpoczynaý nowĊ erę, ale
i zasugerowanie faktycznie nowej epoki, która przychodzi z upadkiem Czerwonych Khmerów i stanowi odbudowywanie paľstwa i spoâeczeľstwa na
zgliszczach – tych dosâownych, materialnych, ale i moralnych. Bernard Bruneteau przywoâuje w swojej publikacji ksiĊůkę księdza François Pochauda
zatytuâowanĊ Kambodůa, rok zerowy. Noœnoœý tego okreœlenia, a jednoczeœnie
wpisane w niĊ metafory Domaraľczyk obdarza innym potencjaâem. O ile
sformuâowanie Pol Pota miaâo wydŭwięk cyniczny (zakâadajĊc stworzenie
nowego lepszego œwiata, tak naprawdę sankcjonowaâo dziejĊcĊ się apokalipsę), o tyle polski reporter, œwiadomie biorĊc udziaâ w grze sâów, nadaje im
dodatkowy sens – faktycznej nadziei i moůliwoœci wpisanych w nadchodzĊcĊ
przyszâoœý. Reportaů Domaraľczyka to jednoczeœnie bardzo waůne œwiadectwo owych czasów. Autor przyjeůdůa z towarzyszĊcĊ mu ekipĊ do Kambodůy tuů po upadku dyktatury Pol Pota i jest dziennikarzem zagranicznym,
który jako pierwszy – z wizĊ numer jeden – doœwiadcza tego przywileju.
W ksiĊůce moůna przeczytaý następujĊcy fragment:

2

KsiĊůka Zbigniewa Domaraľczyka ukazaâa się po raz pierwszy w Wydawnictwie Radia
i Telewizji w 1981 roku. Cytaty przywoâywane w niniejszym tekœcie pochodzĊ z wydania drugiego z 2015 roku.
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Kiedy wreszcie po blisko trzech godzinach rozmowy opuszczamy ambasadę i wychodzimy na ruchliwĊ hanojskĊ ulicę, w paszportach mamy wizy
Kampuczaľskiej Republiki Ludowej. Moja ma numer 1. Operatora obrazu – Andrzeja Myszkowskiego i operatora dŭwięku – Janka Strojeckiego
kolejno: 2 i 3 (Domaraľczyk 2015, 23).

Co ciekawe, kwestia pierwszeľstwa w odwiedzeniu i obserwowaniu Kambodůy po katastrofie ma swojĊ dalszĊ historię. Oto Tiziano Terzani w ksiĊůce
W Azji stwierdza:
Jeden z moich przyjacióâ z Wietkongu, Bui Hu Nhan, zostaâ „doradcĊ”
nowego powietnamskiego rzĊdu w Phonm Penh i to dzięki niemu, wiosnĊ 1980 roku, wraz z Nayanem ChandĊ z „Far Eastern Economic
Review”, otrzymaâem wizę. Byliœmy pierwszymi dziennikarzami z Zachodu, którzy bez przeszkód jeŭdzili po Kambodůy od czasu upadku Pol
Pota (Terzani 2009, 64–65).

Zaznaczmy więc w tym momencie, ůe to Domaraľczyk byâ pierwszym zagranicznym dziennikarzem, bo przebywaâ w Kambodůy juů w 1979 roku.
Pierwszeľstwo Terzaniego wynika, byý moůe, z okreœlenia „z Zachodu”. Autor ksiĊůki Kampucza, godzina zero przyjeůdůa przecieů ze wschodniej strefy
wpâywów. Domaraľczyk, przyglĊdajĊc się Kambodůy jako miejscu, w którym dokonaâa się apokalipsa, nie tylko dokumentuje rzeczy, które „mówiĊ”,
opowiadajĊ historię, dajĊ œwiadectwo niewyobraůonego, ale teů sâuchajĊc
tych, którzy przeůyli, pokazuje, jak âatwo uczyniono rzeczy z ludzi. Co ciekawe i szczególnie waůne, reporterowi udaje się uchwyciý kilka kluczowych
momentów, w których rzeczy oraz uprzedmiotowieni œwiadkowie odsâaniajĊ
bezprecedensowe okrucieľstwo3 i obnaůajĊ perfidię wymyœlnych tortur zaplanowanych dla wspóâobywateli przez Czerwonych Khmerów.
Istotne w tym kontekœcie okazujĊ się dziaâania, o których wspomina Michel Foucault: przedstawiaý, mówiý, klasyfikowaý i wymieniaý. Dla kaůdej
z tych czynnoœci kluczowe staje się etyczne uwikâanie oraz koniecznoœý wpisania ich w pamiętanie i zapominanie (zob. Foucault 2006). Rzeczy w przypadku omawianego reportaůu Domaraľczyka juů na poziomie przedstawienia ulegajĊ przewartoœciowaniu. Œwiadczenie o ich istnieniu zmusza z kolei
do przywoâania rzeczywistoœci niewyobraůalnej z perspektywy tego, co zwy
3 Reporter uůywa okreœlenia terror profilaktyczny dla zdefiniowania praktyk sâuůĊcych podtrzymaniu dyktatury Pol Pota (zob. Domaraľczyk 2015, 197).
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kliœmy traktowaý jako normalnoœý. Klasyfikowanie odbywa się natomiast
w œcisâym zwiĊzku z wymianĊ znaczeľ oraz nieprzewidywalnoœciĊ statusu
waůnoœci i nieistotnoœci. Moůna by równieů powiedzieý, ůe ma to œcisây
zwiĊzek z koniecznoœciĊ przedefiniowania, problematycznego w sensie moralnym, skomplikowania, wynikajĊcego z uciszania rzeczy i pytania o to, jak
pamiętajĊ rzeczy (zob. Olsen 2013).
Kwiaty i bagnety
Domaraľczyk kreœli piękny, ale mroczny zarazem portret wchodzĊcych do
stolicy wojsk i rozradowanego tâumu, wznoszĊcego okrzyki na czeœý tych,
którzy odnieœli zwycięstwo. Trudno w tym kontekœcie mówiý tylko o czasie
radoœci. Wspomniany mroczny wymiar pojawia się niemalůe bâyskawicznie,
choý mieszkaľcy miasta nie dowierzajĊ temu, co widzĊ. Reporterowi udaje
się pokazaý tę dwuznacznoœý:
Tâum wiwatowaâ na czeœý zwycięzców. Kobiety i dzieci podbiegây
z kwiatami. I wtedy się zaczęâo. Ůoânierze naâoůyli na karabiny bagnety.
– CofnĊý się! CofnĊý się, ohydni zdrajcy! – krzyczaâ dowódca. Jeden
z ůoânierzy pchnĊâ bagnetem dziewczynę, która chciaâa zarzuciý mu ramiona na szyję. Tâum oniemiaâ. Ludzie zamilkli, zaczęli rozchodziý się
po domach. Takie byâo pierwsze spotkanie z „wyzwolicielami” (Domaraľczyk 2015, 76).

Wojciech Tochman w reportaůu opublikowanym w „Duůym Formacie”
w czterdziestĊ rocznicę zajęcia Phnom Penh zauwaůa: „Radoœniejszego dnia
poczĊtku ludobójstwa historia chyba nie pamięta. Koniec wojny, tâumaczyli
sobie mieszkaľcy stolicy, to i koniec zabijania. Rzucali kwiaty pod nogi swoich przyszâych katów” (Tochman 2015). Wspomnienie radoœci z powodu
wkroczenia do stolicy Czerwonych Khmerów pojawia się równieů w ksiĊůce
– œwiadectwie Nigdy nie upadaj:
Wzdâuů caâej ulicy ludzie wiwatujĊ, krzyczĊ i machajĊ flagami. Jakiœ kucharz wymachuje wielkĊ chochlĊ i swoim fartuchem. Facet, który strzyůe
wâosy, macha biaâym ręcznikiem. Bezzębna staruszka, z róůowymi jak
u dziecka dziĊsâami, próbuje pocaâowaý jednego z ůoânierzy. TrĊbiĊ klaksony. Maâe dzieci biegajĊ w kóâko. Nawet psy kręcĊ się, goniĊc za wâasnymi ogonami (McCormick 2014, 15).
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Domaraľczyk pokazuje, ůe nikt nie spodziewa się tak wielkiej nienawiœci.
Mieszkaľcy Phnom Penh nie wierzĊ teů w potencjalne okrucieľstwo przybyszy – wyzwolicieli. Nic dziwnego, wielu z nich to ludzie bardzo mâodzi, nastolatki, nawet dzieci jeszcze. Szybko okazuje się, ůe nadzieje sĊ zâudne.
Czerwoni Khmerzy nie znajĊ litoœci. Bagnety jako odpowiedŭ na wręczane
kwiaty stanowiĊ symbol tego, co jeszcze nadejdzie i co zmusi ludzi do zmierzania się z niewyobraůalnym zâem. Przywoâana broľ moůe więc stanowiý
zwiastun nowego. W okresie wâadzy Pol Pota umiera się bez przyczyny. Nawet bukiet kwiatów moůe byý pretekstem do mordu.
Pienidze
Autor Kampuczy, godziny zero razem z towarzyszĊcym mu męůczyznĊ dociera do banku. Nie zamierza wypâacaý pieniędzy, nie chce teů sprawdziý, jak
funkcjonuje ta instytucja. Po raz kolejny przyglĊda się bowiem œwiatu po katastrofie. Dla Czerwonych Khmerów rzeczy stawaây się wrogami. Róůne byâo ŭródâo nienawiœci, z jakĊ traktowano przedmioty. W przypadku banków
to banknoty i monety staây się czymœ zakazanym. DecyzjĊ Pol Pota przestaây
byý œrodkiem pâatniczym, bo w Kambodůy zakazano posiadania pieniędzy.
Likwidacja handlu to konsekwencja tego zarzĊdzenia. Domaraľczyk obserwuje natomiast nieprawdopodobny widok: „Ulica prowadzĊca do banku zasâana jest banknotami. Setki, tysiĊce kolorowych œwistków papieru wala się
po bruku” (Domaraľczyk 2015, 140). Bank wysadzono w powietrze – w ruinach równieů walajĊ się pieniĊdze oraz ksiĊůeczki czekowe. Wszelkie symbole kapitalizmu musiaây zniknĊý. Wypowiedziano wojnę nie tylko ludziom,
wprowadzajĊc w ůycie wynaturzonĊ unifikację, ale teů rzeczom. Wojciech
Górnicki w Bambusowej klepsydrze dziwi się:
Jak to: nie ma ůadnych pieniędzy? Ano nie ma. Cztery lata temu Pol Pot
uniewaůniâ wszystkie pieniĊdze, a nowej waluty dotychczas nie wprowadzono. No dobrze, a waluty obce? Nie majĊ wartoœci. Przecieů za granicĊ
nikt ich nie uniewaůniâ? Ale tu nie majĊ ůadnej wartoœci, poniewaů tu nie
ma nic do kupienia (Górnicki 1980, 62–63).

Pol Potowi dzięki systemowemu likwidowaniu rzeczy udaje się powoâaý do
ůycia rzeczywistoœý obcĊ i niezrozumiaâĊ dla osób z zewnĊtrz. Ideologia
wprowadzana byâa w czyn tak szybko, ůe w ciĊgu kilku lat dyktatury zdoâano
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zniszczyý wszystko to, co potencjalnie uâatwiaâo odbudowanie paľstwa i spoâeczeľstwa w przyszâoœci.
Leki
Równieů medycyna, w rozumieniu Pol Pota, stanowiâa ŭródâo zâa, które
naleůy ze spoâeczeľstwa wyeliminowaý. Domaraľczyk przytacza œwiadectwo
pewnego lekarza, który opowiada o nagâej, przymusowej ewakuacji szpitala.
Cięůko chorzy przy wsparciu cierpiĊcych na mniejsze dolegliwoœci musieli
ruszyý w drogę. Reporter przypomina teů o innych aktach agresji, doœý specyficznych, skierowanych bowiem w stronę… leków. To, co mogâo pomóc
chorym i co lekarze mogli wykorzystaý do ratowania pacjentów, zostaâo
spektakularnie zniszczone:
PierwszĊ rzeczĊ, która rzuca się w oczy, jest usypana po prawej stronie
dziedziľca pod murem prawdziwa szklana góra z ampuâek po zastrzykach i butelek po medykamentach. Ci, co przynieœli rozkaz ewakuacji
szpitala, jeszcze na oczach chorych i lekarzy zaczęli opróůniaý magazyn,
znoszĊc wszystko na jeden stos i tâukĊc kolbami karabinów (Domaraľczyk 2015, 130).

W równie barbarzyľski sposób potraktowano sprzęt do specjalistycznych
badaľ: „Zaraz na lewo znajduje się sala rentgenowska. Wyrwane ze œciany
kable, doprowadzajĊce prĊd do aparatury, jakby nie doœý tego, pocięte byây
jeszcze skrupulatnie na kilkucentymetrowe kawaâki” (Domaraľczyk 2015,
130). Leki skojarzone z cywilizacjĊ zachodniĊ nadajĊ się, zgodnie z nowĊ
ideologiĊ, tylko na œmietnik. Natura, jeœli będzie taka potrzeba, upomni się
o swoje. Rzeczy stajĊ się synonimem znienawidzonej rzeczywistoœci, od której
œwiat Czerwonych Khmerów pragnie się odsunĊý. Nie wystarczy więc odcięcie ludziom dostępu do leczenia szpitalnego, trzeba jeszcze zniszczyý
wszystko to, co moůe sâuůyý postawieniu diagnozy i póŭniejszemu âagodzeniu
skutków choroby. Cytowany juů Górnicki opisuje ten sam szokujĊcy widok:
Na podwórku szpitalnym dostrzegâem wysokĊ na póâ metra stertę potâuczonych ampuâek. Podniosâem garœý delikatnych âupin. Wœród nie znanych mi specyfików amerykaľskich, francuskich i szwajcarskich znalazâem ampuâki po glukozie, morfinie i wapnie (Górnicki 1980, 125).
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Obaj reporterzy wspominajĊ zarzĊdzone zniszczenie leków. Obraz katastrofy dopeâniajĊ âóůka i nosze porzucone wzdâuů drogi. O nich opowiada
Domaraľczykowi lekarz, dajĊcy œwiadectwo brutalnoœci tych, którzy zamiast
szpitalnego porzĊdku wprowadzili chaos i niepewnoœý przymusowej ewakuacji.
Buty
W Kampucza, godzina zero pojawia się sugestywny opis widocznych wszędzie butów, pozostawionych przez mieszkaľców miasta. StojĊ one czasami
w równym szeregu, innym razem sĊ niechlujnie rozrzucone. Wszystko to kojarzy się z pozostawieniem miejsca tylko na chwilę. Nikt przecieů, wyruszajĊc
w dalekĊ drogę, nie pozbywa się butów. A jednak Pol Pot postanawia zniszczyý równieů i obuwie. Kaůda rzecz, która bezpoœrednio wiĊůe się z cywilizacjĊ, staje się czymœ zakazanym. Domaraľczyk opisuje:
Najbardziej rzucajĊcym się w oczy detalem sĊ walajĊce się wszędzie buty.
DziesiĊtki, setki, tysiĊce butów. Duůych i maâych. Męskich i damskich.
Eleganckich skórzanych trzewików i zdartych âapci z bambusowego âyka.
UkâadajĊ się w przedziwne kompozycje, majĊce wâasnĊ dramaturgię. Oto
na przykâad przed schodami wiodĊcymi do jednego z domów stojĊ cztery pary, w równym jak ůoânierze na defiladzie rzędzie. Po bokach męskie
mokasyny i damskie czóâenka. W œrodku dwie pary maleľkich, kolorowych dziecięcych trzewików (Domaraľczyk 2015, 72).

W ksiĊůce Górnickiego takůe zostaje przywoâany obraz pozostawionego
obuwia, za którym kryje się wiedza o straszliwym marszu œmierci – wielokilometrowej wyprawie boso, którĊ nie wszyscy przeůyli: „Buty. To prawda, ůe
najmocniej wůerajĊ się w pamięý i sprawiajĊ najbardziej wstrzĊsajĊce wraůenie” (Górnicki 1980, 136). Cytowany autor wyjaœnia:
Chodziâo o to, aby ich wydelikacone stopy poznaây trud châopskiego dreptania, nawiĊzaây kontakt z matkĊ-ziemiĊ, nabraây rewolucyjnego hartu. Niemal
wszyscy dostawali krwotoku z poranionych stóp lub groŭnej infekcji, poniewaů pyâ na drogach kambodůaľskich jest zmieszany z florĊ bakteryjnĊ
w proporcji 1 : 1. Ci ludzie szli po sto lub dwieœcie kilometrów po raz pierwszy w ůyciu; wielu z nich nie przetrzymaâo marszu (Górnicki 1980, 137)4.

4 Wiesâaw Górnicki jest zresztĊ cytowany w tym kontekœcie w ksiĊůce Domaraľczyka. Autor
nie ukrywa zdziwienia swojego i kolegów. Trudno jest zrozumieý, po co zmuszano ludzi do
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Dâuga i trudna droga do nieokreœlonego celu miaâa nie tylko staý się podstawĊ pierwszej selekcji – oddzielenia ludzi pracy od tych, którzy sĊ pasoůytami, ale miaâa teů doprowadziý do upokorzenia i upodlenia tych wszystkich,
którzy jeszcze wierzyli, ůe z rĊk rewolucjonistów czeka ich coœ dobrego.
Kaůde dziaâanie Czerwonych Khmerów, co widaý i w reportaůu Domaraľczyka, i w innych œwiadectwach tego czasu, miaâo doprowadziý do stopniowego wykorzenienia obywateli z miejsc i idei, które byây im bliskie. Nakaz
pozostawienia butów uderzaâ w coœ bardzo podstawowego, a mentalnie byâ
ciosem takůe dla toůsamoœci. Zakaz posiadania wâasnoœci prywatnej zyskiwaâ bowiem wymiar totalny. Faktycznie, nie moůna byâo nic mieý – nawet
buty, traktowane jako oczywisty element stroju, stawaây się zakazane.
Ry
Jedzenie w czasach dyktatury Pol Pota staje się elementem okazywanej siây
i wâadzy sprawowanej nad ludŭmi. Z jednej strony ryů majĊ uprawiaý wszyscy, takůe ci, którzy nigdy wczeœniej się tym nie zajmowali. Z drugiej – praca
przy uprawie ryůu wcale nie gwarantuje dostępu do poůywienia. Ryů zamienia się w rodzaj fetyszu. Symbolicznie ma odwoâywaý się do prostych i antycywilizacyjnych zasad propagowanych przez Pol Pota, dosâownie pozwala
ludzi upokarzaý, niszczyý i eliminowaý jakiekolwiek odwoâania do tradycji.
To dlatego ostatecznie Czerwoni Khmerzy atakujĊ takůe ryů. To, co budowano przez lata, ma byý zniszczone, aby nigdy się juů nie odrodziâo. Zbigniew Domaraľczyk nie potrafi zrozumieý okrutnej decyzji Pol Pota:
Po obu jej [drogi – przyp. B.D.] stronach jak okiem sięgnĊý wypalona
sâoľcem ziemia ze zrujnowanymi groblami i kanaâami, które ongiœ doprowadzaây wodę na pola. To te wâaœnie tereny byây kiedyœ prawdziwym
skarbem Kampuczy. Rzeka Mekong przecinajĊca wielkĊ poâudniowĊ
równinę wraz z licznymi dopâywami rozlewaâa tu od wieków ůyciodajnĊ
wodę. Ongiœ ryů zbieraâo się tu trzy razy w roku. Dzisiejsza pustynia to
wynik ostatniej dyrektywy Pol Pota, nakazujĊcej, by przed wycofaniem
się oddziaây Czerwonych Khmerów zniszczyây groble i spuœciây wodę
z pól (Domaraľczyk 2015, 55–56).

zdjęcia butów. Wówczas znakomitĊ interpretację, bardzo podobnĊ w treœci do tej cytowanej,
daje Górnicki (zob. Domaraľczyk 2015, 73).
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Ten straszliwy obraz powraca w relacjach innych reporterów. Pisze o tym
równieů Wojciech Górnicki w Bambusowej klepsydrze:
Œciœle biorĊc, zamordowali najpierw ziemię. Dwa lata temu [Górnicki jest
w Kambodůy na poczĊtku 1979 roku – dop. B.D.] specjalne oddziaây
Czerwonych Khmerów porozrywaây granatami groble pól ryůowych
w trzech poâudniowo-wschodnich prowincjach kraju: Svay Rieng, Prey
Veng i Kompong Cham. W ciĊgu kilku miesięcy zniszczono dziesiĊtki,
jeœli nie setki tysięcy przepustów, œluz, stawów retencyjnych, kanaâów,
okręůnic, zapasowych tarasów, piętrowych grobli. System irygacyjny na
polach ryůowych w Azji jest dzieâem wielu pokoleľ, produktem milionów roboczodniówek, wytworem odwiecznej mĊdroœci, przekazywanej
z ojca na syna (Górnicki 1980, 47).

Praca na polu ryůowym byâa rodzajem straszliwego spektaklu. Miaâa okazaý się sprawdzianem dla intelektualistów – jeœli bowiem ktoœ nie wytrzymywaâ duůego wysiâku, stawaâo się to podstawĊ selekcji. Ryů zamieniaâ się
więc w coœ, co decyduje o ludzkim losie.
Ostatnie zdanie naleůaâoby mocno zaakcentowaý, bo faktycznie czasami
nawet kilka ziarenek wpâywaâo na to, czy ktoœ przeůyje, czy spotka go
œmierý. I nie mam w tym momencie na myœli sytuacji, kiedy wygâodzony
czâowiek zjada mikroskopijnĊ porcję, dzięki czemu odracza wiszĊcy nad nim
wyrok. Domaraľczyk przywoâuje bowiem œwiadectwo wyjĊtkowego okrucieľstwa i przesunięcia znaczeľ. Oto wspomniane ziarenka ryůu sĊ nie tylko
podstawĊ do mordu, ale teů do wynaturzonego spektaklu okrucieľstwa. Perfidne zarzĊdzenia Czerwonych Khmerów bardzo jasno okreœlaây obowiĊzki
ofiar. Cięůka praca i gâód nie gwarantowaây dostępu do poůywienia. Pracę
przy mâócce ryůu kontrolowano na przykâad w taki sposób, by ani jedno ziarenko się nie zmarnowaâo. Jedna z kobiet nie wytrzymaâa i, jak pisze dziennikarz, zjadâa garœý ryůu. To, co jĊ spotkaâo, dobitnie pokazuje, ůe czâowiek
to dla Czerwonych Khmerów rzecz, i to taka, której się nie pielęgnuje, nie
dba się o niĊ, ale niszczy się jĊ w szale wœciekâoœci z byle powodu. Oddajmy
gâos reporterowi:
Poâoůyli jĊ na ziemi. Châopcy przytrzymali jĊ za ręce, a szef jednym pociĊgnięciem ostrej jak brzytwa maczety otworzyâ jej brzuch. WyciĊgnĊâ
przewód pokarmowy, rozkroiâ i wyczyœciâ z przeâkniętych przed chwilĊ
ziaren, uwaůajĊc, by ůadne z nich nie spadâo poza obręb rozciĊgniętej na
ziemi pâachty (Domaraľczyk 2015, 217).
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Kilka ziarenek ryůu to wâasnoœý ludu. GâodujĊcy czâowiek ma tylko na
rzecz tego ludu pracowaý. Nie ma znaczenia fakt, ůe niewiadomy jest powód, dla którego do owego ludu nie jest zaliczany. Wrogiem takiego czâowieka jest więc drugi czâowiek. Ten pierwszy – ofiara – widzi w swoim
oprawcy wâaœnie czâowieka, który robi wszystko, by nie mieý nic wspólnego
z humanizmem. Ten drugi – kat – pozostaje zadowolonym mordercĊ, który
nie ma przed sobĊ czâowieka, ale niewiele wartĊ, niepotrzebnĊ, bo âatwo zastępowalnĊ, rzecz. Tylko tym jest ofiara.
opaty i „czowiek”
Jeœli mówimy o zbrodni Holokaustu, na myœl przychodzĊ nam komory gazowe; jeœli wspominamy o ludobójstwie podczas wojny w byâej Jugosâawii,
widzimy często autobusy wywoůĊce ludzi donikĊd i na œmierý; jeœli przywoâujemy ludobójstwo w Rwandzie, jako podstawowe narzędzie zbrodni pojawia się maczeta – w przypadku Kambodůy takĊ rzeczĊ –symbolem ostatecznoœci – jest âopata. To wâaœnie tego przedmiotu uůywano, by mordowaý
ludzi. Domaraľczyk przywoâuje następujĊce œwiadectwo:
OpowiadajĊc o tym, co widziaâa, Lon uůywa dziwnych sâów. Na przykâad la toupie. Sâownik francusko-polski podaje następujĊce znaczenia tego sâowa: bĊk, fryga, frezarka do drewna, giroskop. A w tym konkretnym
przypadku chodzi o zabicie ofiary uderzeniem âopaty w tylnĊ, dolnĊ
częœý gâowy. O tym, ůe byâ to najpowszechniejszy sposób egzekucji,
œwiadczĊ dziesiĊtki tysięcy porozrzucanych po polach czaszek z charakterystycznĊ dziurĊ z tyâu. Analiza nielicznych zdjęý fotograficznych z egzekucji pozwala na rozszyfrowanie tajemniczego okreœlenia: la toupie. Otóů
ciaâo uderzonego w ten sposób czâowieka, zanim upadnie, skręca się
w charakterystyczny sposób wokóâ wâasnej osi, ruchem podobnym do
wirujĊcego dziecinnego bĊczka (Domaraľczyk 2015, 214).

Domaraľczyk akcentuje koniecznoœý precyzji uderzenia. Ci zatem, którzy
nie mieli wprawy, musieli uůywaý âopaty kilka razy – czaszki z takimi œladami
takůe âatwo znaleŭý. Równie makabrycznie brzmiĊ opisy innych sposobów
zabijania, o których wspomina reporter. Bardziej wyszukane przeznaczone
byây dla tych, którzy narazili się oprawcom czymœ szczególnym. Tortury
przywoâywane przez Domaraľczyka upadlajĊ ofiary w sposób niewyobra-
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ůalny. áopata, rzecz przydatna przy uprawie ziemi, zamienia się w broľ niosĊcĊ koniec w sposób systemowy. Przedmiot, który potencjalnie wspieraý
miaâ ůycie (to, co wyroœnie), zostaje uůyty do zadawania œmierci (to, co zakopano). áopata nie sâuůy więc ziemi tak, jak powinna, choý oprawcy cynicznie
powiadali, ůe ciaâa uůyŭniajĊ ziemię. Nie bez powodu przecieů w tytule
ksiĊůki Hainga Ngora pojawia się okreœlenie „pola œmierci” (zob. Haing
2011). Domaraľczyk nie ukrywa, ůe ůycie ludzkie w Kambodůy straciâo swojĊ wartoœý. Wyszkoleni od maâego mâodzi zwolennicy systemu nie szanujĊ
tych, których naleůy wyeliminowaý. Ideologiczne ksztaâtowanie najmâodszych zamiast prawdziwej edukacji daje straszliwe rezultaty. W efekcie czâowiek występuje przeciwko drugiemu czâowiekowi, uzurpujĊc sobie prawo do
uprzedmiotowienia i uniewaůnienia osoby podlegâej.
Traktowanie ůywych i zmarâych jak rzeczy przywoâano takůe w innych publikacjach, w których pojawia się problematyka dyktatury Czerwonych Khmerów.
Terzani na przykâad ze smutkiem dostrzega uprzedmiotowienie zmarâych:
Chodziâem tam i z powrotem wiele razy, a jednak bardziej czuâem się katem tych, których zostawiaâem, niů wybawcĊ tych, których zabieraâem.
Dla nich takůe nie zrobiâem wystarczajĊco duůo. Chuda jak szkielet kobieta umarâa dwie godziny póŭniej. J a k b y b y â a r z e c z Ċ [podkreœl. –
B.D.], poâoůyâem jĊ na stercie trupów piętrzĊcej się coraz wyůej w zaimprowizowanym przydroůnym szpitalu. W plĊtaninie nóg i rĊk nie daâo się
juů zliczyý zmarâych (Terzani 2009, 64).

O traktowaniu ludzi jak rzeczy i o zdegradowaniu wpisanym w czas umierania pisze równieů Wojciech Górnicki:
Jednak wzrok mnie nie myli. Te dzieci sĊ nadziane na bambusowe szpikulce tak samo, jak muchę zabija się szpilkĊ. Zaostrzone pręty wprowadzono w odbytnice. Châopiec, który leůy na prawym skraju kadru, w y g l Ċ d a j a k s z m a t a [podkreœl. – B.D.] powieszona na haku:
poczerniaây od krwi szpic wystaje mu z prawego ramienia na wysokoœý
pięciu centymetrów (Górnicki 1980, 73).

Autor nie ukrywa, ůe martwy czâowiek traktowany za ůycia jak rzecz przez
oprawcę upodabnia się do rzeczy takůe po œmierci. Wâaœnie w ten sposób
kat często zwycięůa, jeœli w tym, co pozostaâo po ofierze, przestajemy widzieý czâowieka. Z kolei Arn Chorn-Pond, bohater Nigdy nie upadaj, opowiada o innej formie odhumanizowania:
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Do kuchni wchodzi Czerwony Khmer z czymœ zwisajĊcym z czubka bagnetu. Kâadzie to coœ na talerzu i mówi: – Usmaů to dla mnie. Wiem, co
to jest. To wĊtroba. Ludzka wĊtroba. Kogoœ, kto przed chwilĊ zostaâ zabity. Jeszcze pulsuje na talerzu. Robię, co mi rozkazaâ. Robię to. Smaůę
je. S m a ů ę l u d z k i e m i ę s o [podkreœl. – B.D.] (McCormick 2014, 85).

Czâowiek, który wie, ůe w kaůdej chwili moůe zginĊý, obojętnieje na akty
przemocy i barbarzyľskie z perspektywy czasów pokoju dziaâania. Mâody bohater, który wspomina swoje przeůycia, doskonale wie, ůe rzeczĊ – niepotrzebnĊ
i zbędnĊ – jest nie tylko on sam i inni ludzie. Jako rzeczy, na przykâad do zjedzenia, mogĊ posâuůyý teů ciaâa szykanowanych i wymęczonych Kambodůan.
Tylko rzeczy czy jeszcze ludzie?
Reportaů Zbigniewa Domaraľczyka to archiwum obrazów po katastrofie,
w którego centrum znajdujĊ się rzeczy. Przedmioty to nie tylko to, co naleůy
do œwiata materialnego, ale równieů ludzie, którzy sĊ ofiarami dyktatury Pol
Pota. Rzeczy stajĊ się więc ŭródâem pamięci ostatecznego. Jeœli reporter widzi
opuszczone w poœpiechu mieszkanie, w którym kaůdy przedmiot opowiada
o przerwanych nagle czynnoœciach domowników; jeœli widzi stosy butów,
zniszczone leki, rozrzucone banknoty; jeœli sâyszy o aktach uprzedmiotowienia czâowieka i dostrzega œlady tego odhumanizowanego dziaâania niemalůe
na kaůdym kroku; jeœli staje się œwiadkiem relacji o niewyobraůalnym niemalůe zâu, to wie bardzo dobrze, ůe rzecz w Kambodůy moůe staý się symbolem walki z zapomnieniem. To przedmiot daje œwiadectwo, bo nawet jeœli
doszâo do zniszczenia, tkwi w tym historia do odczytania. Uprzedmiotowiony czâowiek wtedy przemówi, a jeœli to zrobi, przeâamie siâę zniszczenia
zwiĊzanĊ z przeszâoœciĊ, dajĊc nadzieję na pamięý minionego i niepowtarzanie w przyszâoœci koszmaru, który się wydarzyâ. Rzeczy wpisane w ludobójstwo zamieniĊ się więc w rzeczy zakorzeniajĊce się w nowym ůyciu, które nie
odwraca się od tego, co byâo, ale próbuje ksztaâtowaý to, co dzisiaj i jutro.
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Bernadetta Darska: Things as a source of memory about that which is final.
On Zbigniew DomaraÍczyk’s Kampucz godzina zero
The article aims at describing the genocide that happened in Cambodia. It takes into consideration its specific character and focuses on what occurred there. During the Khmer Rouge’s
dictatorship not only were hundreds of thousands of people murdered (about 2.5 million victims according to different sources), but also negative symbols became connected with objects of everyday use. Such objects have become a source of memories about events which
were final, inevitable and traumatic.
Keywords: Cambodia, genocide, memory, thing

