VICTIMS’ SYMPTOM: Zespół stresu pourazowego a kultura
Ana Peraica
Jak zdefiniować ofiarę?
Koncept ofiary, definiowany zazwyczaj w relacji do oprawcy, był wielokrotnie analizowany przez
queer studies lub studia interdyscyplinarne odnoszące się do zagadnień płci i tożsamości
seksualnej w literaturze. Czołowi teoretycy dwudziestego wieku próbowali odkodować teksty
literackie traktujące o ofierze – takie jak teksty Markiza de Sade, dziewiętnastowiecznego
austriackiego pisarza Leopolda von Sacher-Masoch czy dwudziestowiecznego teoretyka
Georgesa Bataille’a, zakazane lub zapomniane z powodu zapobiegawczej cenzury poprzednich
stuleci.i
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ucieleśniającymi totalitarne i opresyjne stosunki polityczne, znalazło swe ujście w badaniach
interdyscyplinarnych. Jednak niewiele innych konceptów oprócz ofiary i oprawcy poddawanych
było analizie.
Psychiatryczne (częściej niż psychoanalityczne) diagnozy neurozy, schizofrenii i psychozy
znalazły się w kręgu zainteresowań kulturoznawców; na przykład w pracach francuskiego
psychoterapeuty Guttariego choroby psychiczne, pozbawione swoich negatywnych wartości
klinicznych, analizowane są jako wskaźniki kulturowe. Pokazując że dane społeczeństwo i jego
kultura może mieć te same symptomy, koncepcje ofiary i oprawcy pozwoliły na zapobiegniecie
kulturowemu potępieniu choroby psychicznej. Co więcej, otwarły one ścieżkę odkrywania
wcześniej cenzurowanej, innowacyjnej, racjonalnej ale również często nie do końca zbadanej
wiedzy o szaleństwie.
Z drugiej strony koncepcje te pokazały udział kultury w wywoływaniu symptomów choroby u
jednostek. Przylepianie łatki „fizycznie” lub „mentalnie rozchwianego” lub „psychicznie chorego”
jak bumerang wraca do społeczeństwa, a związana z tym procederem presja społeczna
wywierana na wrażliwe jednostki, jest powielana.
Czym jest zespół stresu pourazowego?
Choć zajmuję się teorią mediów i sztuki a nie psychoanalizą, zdecydowałam się zmierzyć z
modnym, szczególnie na terenach z których pochodzę (Europa południowo-wschodnia), od kilku
dekad konceptem zawierającym w sobie zarówno polityczne i ekonomiczne powiązania i przez to
z łatwością otwierającym się na wszelki dyskurs. Koncept ten, nazwany zespołem stresu
pourazowego – PTSD (post traumatic stress disorder) –znany jest również jako syndrom
wietnamski, tortur, obozu koncentracyjnego, tortur psychiczno-seksualnych lub syndrom
sztokholmski. Jest to kliniczna diagnoza opisująca zróżnicowane symptomy mające jeden
wspólny mianownik: traumę.
Na polu analizy kultury trauma została opisana dość dokładnie, szczególnie przez
literaturoznawców, ale też filmoznawców zajmujących się analizą produkcji literackich i filmowych
podejmujących temat Zagłady. Analiza ta obejmuje badanie formatywnych narracji używających

retrospekcji traumatycznych wydarzeń mających miejsce w opresyjnym czasie, ale również
symptomów PTSD takich jak wyparcie i niechęć do mówienia o traumatycznym wydarzeniu.
Kliniczny wymiar PTSD rzadko jednak bywa poddawany analizie.
PTSD ma również swoją dokładną, zwykle polityczną definicję która może być używana we
wszystkich przypadkach przywołanych powyżej. Po pierwsze, nieczynni ona rozróżnienia na
ofiarę i oprawcę, ale traktuje wszystkich z określonymi symptomami jako równoprawnych
pacjentów. Po drugie, PTSD jest instytucjonalizowane; zawiera w sobie zarówno polityczny,
społeczny i ekonomicznym aspekt bycia ofiarą. Zależy on od stopnia zainteresowania władz i
organizacji broniących praw człowieka kwestią zwalczania tortur i efektami traumy u
bezpośrednich i pośrednich ofiar wpływającymi na ich społeczne funkcjonowanie. Zespół stresu
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społeczeństwu i samej ofierze. Samobójstwa i masowe morderstwa, połączone z samobójstwami
będącymi efektem PTSD, mogą terroryzować otoczenie i przekładać traumę na społeczeństwo
po zakończeniu traumatycznego wydarzenia. Taka inwersja ról zdarzyć się może zawsze i
wszędzie.
Psychiatrzy sądowi ostrzegają, że innym, politycznym i ekonomicznym aspektem PTSD może
być sięganie po korzyści takie jak renty wojenne i uprzywilejowana opieka zdrowotna. Te
przywileje mogą powodować pogłębienie się, lub nawet symulowanie PTSD, co utrudnia sądową
ocenę przypadku. Nakłada to wielką presję na psychiatrię sądową. Symulowany PTSD zakłada
różne działania w celu osiągnięcia zamierzonych celów i korzyści. We współczesnym
społeczeństwie PTSD stał się „zinstytucjonalizowaną ofiarą” – czymś, czego społeczeństwo
może się obawiać.
W niniejszym tekście zamierzam rozwiną możliwość zastosowania diagnozy psychotraumatycznego PTSD na szerszym polu kultury, w szczególności w odniesieniu do zorientowanej
na odbiorcę teorii mediów. W pierwszej części tekstu skupię się na dokładnym użyciu pojęcia
„ofiara” widzianej z perspektywy queer Studies, która odkrywa temat samowiktymizacji i oraz
kulturowej potrzeby wiktymizacji i instytucjonalizacji ofiar. Zjawiska te zostały opisane przez
Simone de Beauvoir w odniesieniu do zachowań „świętych”. Druga część analizy będzie
przeprowadzona z perspektywy studiów medioznawczych.

W poszukiwaniu empatii
W swoich pracach francuska feministka Simone de Beauvoir zwróciła uwagę na społecznie
akceptowaną odwrócona rolę ofiary.ii Jak zauważyła, uświęcona ofiara może być również
tyranem. Odczytanie postaci świętych jako ekshibicjonistów grających na naszej winnej
świadomości oraz uświęcających siebie samych, zdestabilizowało nasze rozumienie „bohaterów”
jako „moralnych wzorców”. Koncepcja ta została przeniesiona na obszar performance studies.
Bataille z kolei, analizując perwersyjną przyjemność z bycia ofiarą i jej sadystyczną władzę nad
innymi, odkrył polityczne powiązania roli ofiary. Ofiary potrafią zaangażować się, a nawet

znajdować przyjemność w swojej pasywnej agresji i moralnej odpowiedzialności za ich własny
ból, przez co przenoszą źródło bólu i wiktymizują innych.
Obraz wyłaniający się z twórczości obu autorów pokazuje retorykę „dyskursu ofiary”. Gdy tylko
rozpoznamy ten dyskurs możemy interpretować otaczające nas teksty kultury. Ofiary w kulturze
zastąpiły bohaterów stając się tym samym bardziej anonimowymi i społecznie znaczącymi.
Ofiarami stawały się całe narody, religie czy grupy społeczne. iii Jednak badania nad dyskursem
ofiar obecne są tylko w studiach medioznawczych i politologicznych, w szczególności w
odniesieniu do obecnej polityki USA. „Dyskurs ofiary” jest używany aby zdobyć korzyści militarne i
ekonomiczne, stając się tym samym łatwo odwracalnym wzorem, gdy tylko staje się emocjonalnie
bezpośredni; aby usprawiedliwić atak na inny kraj wystarczy stwierdzić że „jesteśmy ich ofiarami”
i prosić o współczucie zamiast o rozsadek.
Ofiary pośrednie
Z powodu destabilizacji pojęcia ofiary zdecydowanie „kto jest czyją ofiarą”, i która trauma jest
prawdziwa, stało się praktycznie niemożliwe. Dotyczy to również silnej traumy związanej z PTSD.
Jednym z parametrów badań nad PTSD jest skupienie się na ocenie przewagi traumy
wykraczającej poza normalne doświadczenie społeczne”, co wiąże się z wytwarzaniem uczucia
przerażenia, strachu przed bezsilnością w obliczu traumatycznego wydarzenia, lub nawet
okazywaniem gniewu i wstydu za nie doświadczenie horroru za pierwszym razem.
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niewiele mówi się o wpływie przekazów i dyskusji medialnych na społeczeństwo. Czy medialna
kroplówka składająca się z obrazów wojny aplikowana danej społeczności może generować taki
sam poziom leku i paranoi u innych? Jeśli tak – trauma może być umiejętnie dawkowana.
Ale czy to jest to nowe stwierdzenie? Eksperci ds. edukacji od dawna ostrzegają, że przemoc
pokazywana w telewizji może mieć wpływ na zachowanie dzieci, w szczególności tych
wystawionych na działanie horrorów z serii „każdemu może się to przydarzyć”… Z pewnością
wiemy o tym, że nocne koszmary są w jakiś sposób pochodną zastraszających wiadomości
płynących z mediów. Strach i stres, paranoja, obrazy wojny, śmierć, zwłoki pokazywane w
telewizji – wszystko to ma na nas wpływ, powoli ale skutecznie łącząc prawdziwe i wywołane
niepokoje… lub bardziej dokładnie, łącząc prawdziwy i polityczny przekaz.
Trauma zdystansowana
Jeśli pośrednie obrazy mogą wywoływać symptomy PTSD, pytanie jest następujące: kto
decyduje o wytwarzaniu takich obrazów i dlaczego? Czy ludzie dostarczający je ą tak samo winni
ci, którzy je wywołują? Czy rzeczywistość medialna wpływa na nas tak samo ta prawdziwa? Z
punktu widzenia fenomenologii – tak.

Wojny mogą być prowadzone jednocześnie w

rzeczywistości i w telewizji. Mówienie o wojnie natychmiast wprowadza jej dyskurs, tworząc
znaczenie wojny którego nie ma w rzeczywistości. Zmusza nas to do wyboru strony po której się
opowiemy, nawet jeśli konflikt nie dotyczy nas bezpośrednio. Poprzez wybieranie stron wojny
wciągamy siebie w sam jej środek.

Obrazy wojny
Istnieje różnica pomiędzy tym jak media informują o wojnie społeczeństwa nią nie dotknięte, a jak
te, które ucierpiały w jej wyniku. Członkowie społeczeństw dotkniętych przez wojnę nie mają
potrzeby oglądania jej w telewizji. Niektórzy teoretycy określają takie społeczeństwa jako
„erotyczne”. Przemawia za tym m.in. to, że członkowie tych społeczeństw mają tendencje do
życia chwilą, co jest wynikiem bezpośredniego zagrożenia ich życia. Co więcej, w tych
społecznościach udowodniono wyższy wskaźnik narodzin podczas konfliktu. Z drugiej strony,
kultury społeczeństw cieszących się pokojem niezależnie od tego, czy ten pokój im się podoba
czy nie, są bardziej skłonni oglądać obrazy wojny i w związku z tym są określani jako „tanatyczni”
– mniej myślący o śmierci, jakby przekonani o swojej długowieczności, wytwarzający bardziej
zdystansowane związki z innymi.v

Odstawiając poetyckie inklinacje na bok, istnieje również

zdroworozsądkowe wytłumaczenie tego zjawiska – przebyta trauma nie dopuszcza do
bezpośredniej konfrontacji z obrazami wojny. Co więcej, pamięć po traumatycznych przejściach
ma tendencje do powracania, a konsumpcja kultury wykorzystuje to powtórzenie.vi
Dlaczego więc społeczeństwa nie dotknięte przez wojnę włączają obrazy wojny w swoje życie?
Algorytm tego, co rzeczywiste i tego, co wirtualne wydaje się mieć zaburzone proporcje. Adilkno,
holenderska grupa zajmująca się mediami, zauważyła, że przemoc w mediach wzrasta wraz ze
zwiększaniem się dystansu mediów do ciała.vii Tak więc im bardziej niebezpieczeństwo jest
odległe, tym większa istnieje potrzeba bycia straszonym. Celem takich działań jest wywołanie w
sobie poczucia, że się żyje i odgrodzenie się od „martwoty”.viii Ale czy to zabezpiecza przed
traumą? Co się dzieje, gdy wzrasta tolerancja na obrazy wojny?
Czy pośredni PTSD może mieć wpływ na nasze medialne społeczeństwo?ix Jaki jest wtedy
związek z rzeczywistą ofiarą?
Liczebność ofiar
Dyskusja na temat mojego tekstu zatytułowanego „Wojenni spekulanci w sztuce” („War profiteers
in art”), mająca miejsce jednocześnie na dwóch internetowych listach dyskusyjnych we wrześniu
2007 roku zwracała uwagę na użycie obrazów wojny na Weneckim Biennale, szczególnie w
wystawie pod opieką kuratorską Roberta Storra, oraz otworzyła przestrzeń do analizy
wykorzystywania ofiar przez media i zjawiskiem re-wiktymizacji ofiary.x Na Biennale znacząca
liczba artystów nie dysponujących doświadczeniami wojennymi w swoich pracach użyła estetyki
wojennej. „Turystyka wojenna”, opisana przez Susan Sontag przekształciła się w rodzaj
popularnych „pocztówek z wojny”.xi
Wspomniany tekst został napisany w czasie gdy bośniacka Srebrenica walczyła o status miasta
pokrzywdzonego. Srebrenica, będąca pod obstrzałem mediów podczas masakry swoich
mieszkańców, uznanej za największe ludobójstwo po Zagładzie Żydów, teraz utraciła
zainteresowanie dziennikarzy. Relacje z innych konfliktów stały się dla nich ważniejsze podczas
gdy trauma Srebrenica jest wciąż odtwarzana za pomocą pośrednich obrazów wojny.

Bez wątpienia obrazy wojny nie podlegają prawu autorskiemu. Istnieje jednak prawdziwa trauma
ofiary, która nie ma nic wspólnego z „dyskursem ofiary” i zapotrzebowaniem współczesnych
społeczeństw na obrazy wojny w mediach. xii Wydaje się, że nie chodzi wcale o obrazy wojny, ale
o dyskurs, który z pewnością ma swoje konsekwencje. W końcu to nie samo wydarzenie ale jego
intensywność i długość wytwarza PTSD. Powoduje to ostateczną rezygnację z oglądania takich
obrazów, co równoznaczne jest z zaprzeczeniem traumie. Jedną z formalnych, politycznych i
ekonomicznych konsekwencji tej sytuacji jest symulowany PTSD, mający na celu zapewnienie
sobie rent wojennych, darmowych mieszkań a nawet usprawiedliwienie zachowań nagannych
społecznie.
Internet: sposób terapii?
Mass media tworzą fałszywe ofiary w celu wyjaśnienia działań wojennych. Wtedy to agresor jest
pokazywany jako pierwsza ofiara usprawiedliwiająca swoją agresję swoim pokrzywdzonym
statusem. Powoduje to zmianę na miejsca ofiary i oprawcy. W przeciwieństwie do mediów
państwowych czy międzynarodowych agend politycznych Internet traktowany jest jako skuteczne
narzędzie terapeutyczne pomagające w zwalczaniu różnorakich symptomów i zaburzeń
wywołanych traumą. Dzieje się tak ponieważ umożliwia on swoim użytkownikom nie personalny,
ale wciąż bezpośredni kontakt z innymi. Jednak Internetu nie jest niestety odporny na pojawiające
się w nim fałszywe tożsamości. Jednym z przykładów takiego typu zachowań może być
przypadek psychiatry, który przyjął tożsamość niepełnosprawnej kobiety doświadczającej traumy
po wypadku samochodowym.xiii
Syndrom Ofiary
Syndrom Ofiary (PTSD a kultura) to projekt internetowy, którego poszczególne etapy obejmować
będą: badanie, dokumentację, interaktywną debatę odnoszącą się do tekstów teoretycznych jak
również serię zleconych prac artystycznych.
Pomiędzy „spowiedzią ofiary” obecną w blogach, a „rolą ofiary” pojawiającą się w całkowicie
obojętnych na los jednostki mass mediach, traktujących los jednostki jako ilustrację
współczesnych działań wojennych projekt ten służy pokazaniu alternatywnego podejścia do
tematów ofiary i traumy.
Projekt ma za zadanie włączyć artystów i teoretyków sztuki w odbywającą się na różnych
platformach interaktywną dyskusję, oraz zachęcić do wymieniania poglądów wszystkich
zainteresowanych tematami ofiary, wiktymizacji i instytucjonalizacji ofiar. xiv Jego celem jest więc
dekonstrukcja i dezaktywacja niczym nie kontrolowanej konstrukcji ofiar w mediach –
pośredników pomiędzy dwiema stronami w wojnie.
Niniejszy projekt zbudowany będzie wokół zleconych prac artystycznych, służących za punkt
wyjścia do dyskusji, której towarzyszyć będą teksty krytyczne, dokumentacja i refleksje
kuratorskie i opinie innych uczestników projektu. Do udziału w projekcie zostaną zaproszone

zarówno osoby zainteresowane udziałem w dyskusji, jak również artyści, których zadaniem
będzie rozwijać bazę prac artystycznych podejmujących poniższe tematy:

-

Dlaczego w niektórych społecznościach obraz martwego ciała jest pełen znaczenia, gdy
tymczasem w innych traci on zdolność wzniecania gniewu lub współczucia i używany jest
do wywoływania określonych postaw.

-

Dlaczego mass media z chorą dokładnością informują o liczebności zgonów, nie licząc
się zupełnie z godnością ofiary? Czy naprawdę liczba ofiar podana przez media robi
jakąkolwiek różnicę?

-

Czy istnieje sofistyczny paradoks pomiędzy liczebnością a masowością ofiar? Od którego
momentu przestajemy mówić o ofiarach, a zaczynamy o ludobójstwie i masowej tragedii?
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