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Abstract: Tonrasz Frl,zeł. "Scencs from the Drel,fus Al'lair: The Sccne
of I]ernotiorr",
Tonrasz Frvzcł analyzes tlre spectacle around the denrotiorr of Alfrtlcl
Drcvfus [}anuar_v J. 1895), a Frenclr captain of]erł,ish origin. rł,ho in lLB94
u,as rvronglv sentcnced to the purrisłrrnent of clcmotion and cleportation
to a penal colonv, The author describes the socio-politic;al situation in
France in the sccond half ofthe 19th centuIv, paying special attention
to the sitrratiorr of tłre ]elvs and the effects of the Treaty of Frankfurt. [t

describes the preparatiorrs for the ceremont, and its trajectoIy, Referrirrg
tO Cor}ten)poIar]. press rcports arrd icorrographic nrateriaIs, łre n{Jtcs that
the spectacle łtas conrplenrented by thc nlodia's invoh.ernerrt, lvhich
took the form of a parallel perfornrat)ce iL was at celenlony stltlnrin5lv
in line witlr the moderrr republican orcler, but presentecl in tbe press as
prenodcrn public hunliliation.
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od koniec :l894 rokrr aresztowano, oskarżono
o zdradę i szpiegostwo rlaT7.ec7. Nienriec, a następ-
rrie skazarro na dożywotne zesłanie na bezlurlną
lvyspę kapitana Alfreda Drevlusa. Ferdinarrd

łValsin Esterhazv, rzeczywisty winor,vajca nigdv nig 26.1.i
osądzony.

13 stycznia 1B95 rokrr na okładce dziennika..Le Petit

}ourrral" opublikor,r,ano całostronicorvą kolorową ilustrację
autolstwa Henry'ego Meyera. Dzieclziniec parl,skiej Ecole
nilitaire. Ż<łnierzprzełamuje szablę kolanem. Naprzecitv
rriego - łł,,yprostolł,any, szty\Ą,llv nlężczxzna, ubrany w szalv
murrdrrr bez odz,naczeń. Pomięclz1, ninli, na bruku, rozrzuco-
ne stIzępy czerwonvch 1ampasór,v, poszarpane galony: jakby
krew i lł,nętrzności, które przed chwilą wylały się z ciała trrr-
pio sztyr,vnego żołnierza. W tle, lvzdłuż brrclynkórv szkoły rvoj-

SkOlvej - zwalt}r szpaler żoillierz1, z ulliesionynli bagneiam1.
Pod ilrrstracją napisano rvielkinri literami: ,,1e traitre", Zclrajca.
Niżej, rrrałą czcionką - ,,clegradacja Alfreda Drevfusa". Był
5 St\-CZnla 1695 IOKrr.

Podniosła svtrracja nasycona nabożną ciszą i sktrpieniem.
Centrunr ilrrstracji rozlvibror,r,ane jest jednak tłurnioną w ceIe-
rnonialnych gestacIl plzenocą, 13iernego Drcyfusa skonfronto-
wano z łanliącvnr jego szablę, rviększyrn od niego, 1,1,,ygiętynr

lv kurczorvym lł,},siłku of icerem, lv{onrent krr lnl i n acy j ll_,,.

widorł,iska - szabia, symboi honoru żołnierza, rvłaśnie pękła,
ale jej kawałki nie spadłv jesz,cz,e na bruk. Rozpowszechniona
w nilionach egzenlplarzy, opublikolvann 1y piśmie obejnrrrją-

cvnr słvoim zasięgiem terytorium całej Francii niezclarna. ale
zaTazel11 pobudzająca rł,yobraźnię ilustracja Mavera stała się
ikrlnit;znvrn. kształtrr;'ącym masowe rł,yobrażenia na tefirat
przebiegrr ceremorrii. przcdstał,vienienr momentu degradacji.
Kunsztorvnie przvgotowane uridolr,isko (świadonrie rvlrbra-
no przestrzeir, w\rznaczono miejsca dla rvyselekcjono\\ra-
nej rvidor,vni. zadbano o oplawę mllzyczną, przrlgotowano
choreografię. dopracor^,.ano reklvizvtv i kostiumrl - przed
rozpoczęciem cerenronii poluzor,vano guziki przv mundurze
skazańca, naclerrvano nici 1ampasól,t, i naranriennikóT,v, nadła-
mano szablę) n-rogło obserwować za]edr,vie kilka tysięcv osób

- zainteresołr,.ana nim bvła jednak cała Frarrcja, która rl11 kilku
miesięcy, rv atrnosferze narastającego napięcia, śledziła aferę
szpiegorvską.

Generał Augttstc Nlercier, nrirrlster rvojny, chciał, abl- rl-ido-
,"visko zostało zorgarrizołvane rv Vincennes na przeclrnieśr;iach
Parl,ża - pozrł,oliłoby to na zrviększenie liczby obserryatoró,"v

oraz zwie]okrotniło roznrach ceremonii, Władze rlojskorve
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nie otrzymały jednak zgod1, rządrr, który nie byłby rv stanie
zapelvnić bezpieczeństwa podczas budzącego rł,ielkie enroc je,

grożącego iinczem zgromadzenia na taką skalę [por.: Duclert,
2016, s. 223).Zdecydowano się więc na, zrrajdrrjący się lv cieniu
rrkończonej niedarvno lvież1, Eiffla, dziedziniec szkołv lvojsko-

\Ą,ej oIaZ prz1,legający do rriej plac Fonterroy, rra którym Zglolna-

dziło się około dlvudziestrr tysięcv osób napierających na bramę

i żąclających śmierci oficera [por.: Duclert, 2016, s. 223).

tJczlrnienie dzieclziirca szkoł1, rvojskorvej scenerią rvido-

r,viska miało nie tylko praktyczn1, rvymiar, ale także silną
W}imo\Ą/ę symboliczną i polityczną. To właśnie w tvm
budynku Dreyfus zdobyłł.ał kompetencje, które pozrł,o1iły

nu na błyskarł,,iczny, bezprecedensowy z racji jego pocho-

dzenia, awarrs (Dreyfus b1,1 Zvrlern rrrodzonvm na tererrie

Alzacji, rvłączonej na mocy pokoju frankfrirckiego z 1B71 rokrr

do zjednoczorrych Niemiec - nró,ivił z niernieckim akcentem,

część jego roclzirrv mieszkała na terenie ,t,r,rogiego państrva)

i pełną asymilację z francuskim społeczeństrł,em. W przeci-

rł,ieństłr,ie do rvvkształconej w dałvnyn porządku łvojskorł,ej

elity, któIa zawdzięczała srvoje wpłyr,vy między illnr-rni 1lrzt,
należności do określonych koterii i klas społecznvch, Dreyfus
ałvansował dzięki doskonu1"16 1vykształceniu i szerokim
kompetencjom. Jego kariera rozlvijała się według nolvcgo, nie-

akceptowaneg o pTzez część rvojskowvch, nrerytokf atycznego
schematu, który był pokłosien reform przeproTł,adzonych
r,rr 1atach osiemdziesiątych XIX wieku, \,vymuszonych porażką
w wojnie z Prusami, a \Ą,zolowarrych na niemieckinl systemie
organizacji armii (zob.: Harris, 2015, s. 104-111). Postępor,ve

refornry bl,ł1, fl 2iąlą,riem podyktołvanyn koniecznością,
nie stanowił1, zaś odporviedzi na nastroje społeczne. Klęska
militarna lv 1B71- rokrr i zlviązany z nią pokój lrankfrrrcki
r,vymusiły reorganizacię armii, ale także przvcz,ynily się

do polr,szechnego l,vśród Francuzó.uv poczucia narodorł,e8o

pon iżenia i ,,konpleksu niższości", Ruth Harris zautvaża.

że na poziornie slrmboliczllvm nastąpiło,,przekształcenie
porażki l,vojskowej w ducholve zr,r,,ycięstwo", które jeclnak nie
wvrrrazało ,,konrpleksu niższości" i przvczyniło się do popu-

larności ruchów rojalistvcznyc]l i rewanżystowskich, maso-

wej krytyki republiki, obsesii slrwerenności i rozrvinięcia
kontrłvywiadu. To rvłaśnie lvtedy sp6lęgorł,ano kult ]oannv
dArc. która - jako symbol zwycięs|1xlą nad Anglią - do dzi-
siaj jest patrorrką francrrskich nacjonalistórł, IHarris, 2015,

s. 104-111J. Wstęporvanie Zydórv do frarrcuskiei armii i ich
szybkie - związane z dobrym łvl,kształceniem - rvspinanie
się po szczeblaclr kariery wojskowej szczególnie rrlepokoiło
zl,skujących coraz większy autorytet ideologórł, rracjonali-
zmu, na cz,e\e z Mauricem Barrdsem i Edcluardem Drumont.
W nacjonalistycznvm oglądzie śr,viata siła i skład arrnii jest

sprarvdzianem siłv narodu i jego sur,verenności,

29 października 1B94 roku antysemicki dzienrrik ,,La Libre
Parole" kierolvany przez Eclorrarda l)rumonta, założl,ciela
Ligue antisómitiqrre de France IFrancuska l,iga Antl,semicka)

i autora zbioru esejów La Franceiuive [Zl-dolr-ska FrancjaJ
jako pierwszy opublikolł,ał notatkę o działalności szlliega
w szelegach francuskiej armii, 1 listopada wielki nagłór,r,ek

na pierrł,szej stronie .,La Libre Paro]c" ogłosił, że szpieg jest

Zl,den. Infornacje opublikorvane ptlez dziennik, któr1,

d,"r,a lata wcześniej rrjarł,nił nazrviska politl,kólł, zanliesza-

nvch r,r. skandai panarrrski. zwielokrotniając swój rrakład

i zyskując por,r,szechne uznanie, rozpętały bezprecedensovr,ą

nlerlialrrą burzę. ,,Zydor,vski kapitan Drel,fus" jak głosił
jeden z podt5rtułórv ,uv piśmie zaloż.5,ciela Ligi Antl,semickiej

trafił na pietlł,sze stlony \Ą,szystkicii frarrcuskich gazet

(zob.: Bredirl. 2006, s. B3), Drurnont \ĄI}rkolzystal infornacje
o życlclrvskim zdrajcv do rozpętarria karnparrii przeciT,vko obec-

ności Zvdórł, r,v armii.
W rosnącvm znaczeniu Zvdólv rv hernletycznei dotvclrczas,

zalezel\Ą,o\Ąlanej dla .,rodowit]rcłr" l'rancuzórv armii odbijał

się jak rv socze!ĄIce szelszv rrrechanizn, charakterystyczn1,
clla nolł,oczesrrego, republikańskiego, zbudorvarrego na lnelv-
tclkratycznlrt;h zasadaclr społeczeńst\ĄIa. w którym () poz.\,cji

decycluje nie tylc urodzerrie, ile raczej rł,vkształcerrie - obec-

ność Zydórł, w arnrii star,vała się rvvrazistyrrr znakiem postę-

prriącej asvmilacji luclności żyrlorvskiej, która lvzbrrdzała

coraz r,r,iększv niepokój części Francrtr,ów. ,,Przez wiekj Zr-rlzi

bvli pariasanri, na którvch najrrboższy z ubogicir clrrześcijan
miał prawo spoglądać z gótv.Teraz niektórzy z pariasów zajęli
,,rlpłyrvorve i prestiżorłle pozycje społeczne" (Bauman. 2009,

s, 109, 110). Darł.ni mieszkańcy gett opuszczają slvoje dzielni-
ce, porzltcają charakterystvczne stroje, mieszają się z tłurrrem

,,clrrześcijańskich" rlzielnic [Barrrrran. 2009, s. 110). Zajmują
prestiżorve stanorł,iska, często .,zabierając" je ,,rdzennej" lud-

ności. Stają się Flancuzami. Granice zacierają się - asymilacia
staje się zagrożeniem dla etosu narodorvrrch tożsamości, opar-

tych na ostry,m, niepodlegającym rll,skLrsji podziale na swoich
i obcl,ch.

To właśnie szkoła r,1,ojskowa zapełvrriła Dreyfirsorł,i rrroz-

lir"-ość asyrnilacji - rra jej rlziedzińcu odbyr,vał ćrviczenia
i otrzvmyłvał stopnie \Ą|ojskowe. Tcraz, na oczach srvoich

clarvnl,cłr kolegów i rrauczvcieii, r,r, tei samej przestrzeni, miał
zostać zdegradowan1,. Przywódcy,w,oiskorvi. r,vykorzl,stując

kontekst rniejsca, nadaIi Tł,idowiskrr,,erlukacyjnv", frlrmacyj-
n_v charakter - degraclacja 11,pisała się rv rytnr ż_vcia szkoły,
mogła przvpominać akaderrrię lub apelr Zarz,ądzono, że każd1,

z reginerrtó."v s tac j onując_rlch,lł, Parrrżu na wydele gorłrać

dlva oddziały olaz lvezlvano studentów [por.: Duclert, 2()16,

s.223), Kontekst rnieisca sprarł,ił także, że degradacja stała się

svmbolicznvm odT,l róceniem, cofnięciern pIocesu asynrilacji.

Drevlus miał zosiać napiętnor,r,anv jako Zycł. sprowadzony
clo srvojej - użyrvając pojęcia Hanny Arendt * ,,l,rrystępnej

żl,rlor,vskości" [Arendt, 2008, s, 132) i na tej podstarvie rvyłą-

czol1y ze zbiorolvości,,pralvdzi,tvych Frarrctrzór,r,"'. Oderrvanie
orlznac:zeń i 1ampasórv, złamanie szabli - nrorłrent1,- krrlmi-
nacyine przedsiau,ienia - nriałv bl,ć synrbolicznynl pozba-

lvienienr go tych elementórv. które czvniłv go FIancrrzem
i nadal,t ały rangę r,v społeczeństwie, Obdzieranie Drevfttsa
z fragnrentórł, mrrnduru staje się obdzierarriem go z iakoby
pr zy własz,cz,onego kos tiu rnu.

Leon l]arrclet, autor Kor_t,, relacji opublikorvanej 6 stycznia
1B95 roklr dzienniku .,l,e Figaro", 7,nacząca postać órł,czesnego
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żvcia artvstyczrro-intelektualnego, pamf 1ecista, pisarz i poli-
tl,k, antydreyfrrsista, p óźnielszy działacz skra j n ie nac jonali-
stycznej i antvsemickiej Akcji Francrrskiej, a rówrrocześnie
przylaciel mającego żvdorvskie korzenie Malce]a Prousta

[Daudet - ponrimo skrajnej rozbieżności rł, poglądach - plzy-
czl,nił się do przyznania aulorowi w cieniu zakwitajqcvch
dziewczqt, zażartenru dreyfusiście, nagrody Goncourtów,
najbardziej prestiżorvej francuskie;' nagrody literackiej [zob.:
Brun, 2014, s. 286]), pisał, że po zerwaniu znaków rangi
wojskowej tnężcz,yzna,,nie na już rviekrr, nie ma już imie-
nia, nie ma już odcienia skóry; jest kolortzdrojcy". Nie jest
już człowiekienr ani t},m bardziej Iitancuzern - ,,jest obcyni,
lł,rakiem z getta" (Daudet, 1895, s. 1). Maurice Barrds, patron
francuskicir nacjonalistów, prezlrdg11 Ligi Patriotów, członek
Akademii Francuskiej, widz ceremonii degradacji, podkreśla
w pochodzącvn z 1B99 roku, opisującyrn widowisko tekście
Parada Judasza (który jest fragmentem ksiąźki Sceny i doktry-
n1l nacjonaliznlu), że kształt zdegrado-,vanego skazańca ,,nale-
żał do obcej rasv", Z,lvraca również uwagę na ,,etnicznv nos"
Drel,fusa (por.: Barrós, 1902, s. 135).

Pod zerwaną rłrłaśnie maską Francuza i żołnierza obser-
watorzy zobaczylijuż tylko,,występek żydowskości".
Hannah Arendt, obserwując dokonrrjącą się w XIX w.ieku
w świadomości rnieszkańców Europy Zachodniej zmianę
W poSIIZeganiu żvdorł,skich sąsiadów, zauważyła, że nastąpiło
,,przekształcenie się zbro dni iudaizmu w modn1, wystę -

p e k żydowskości" (Arendt, 2008, s. 1,32), Zygmlnt Baunan
łączy to przesunięcie z wytworzeniem się nowoczesnego
społeczeńst\Ą/a oraz w-ykształceniem się państw narodowych.
,,]eśli odrębno ść Żydów miała ocaleć pod rraporem nowo-
czesnej równości, należało ją zdefiniować na norvo i oprzeć
na nowvch podstawach, trwalszych niż ludzka kultura
i ludzka zdolność do samookreślenia" [Bauman, 2009, s. 13B].

Zydorł,skość staje się ,,e]ementem plawa naturalnego". w które

- zdanien francuskich ideologów rracjonalizmu na czele
z Mauricem Barrósem - nie wolno ingerować [zob.: tamże).
Szukając rv Zydaclr niezbywalnej, niezależnej od wl.kształce-
nia i pozycii społecznej, wspólnej rlla calej grupy, wrodzonej
, a więc związanej z biologią, dziedziczlej - skazy, Ieplezen-
tanci zachorlniclr narodów próbuią znaleźć rrorvv, niezrvią-
zany z kulturą i religią, które rnożrra porzucić, wvznacznik
odmienności Żydów.Innosc Żvdow nie jesi 1llż związ,ana z ich
kulturą, lecz zosta;'e powiązana z rasą. ,,Od judaizmu mogli
Żydzi lciec przez zmianęwyznania; ocl życlowskości nie było
żadnej ucieczki. Co więcej, za zbrodnię spotyka kara; wystę-
pek wystarczy tylko wvplenić" (Arendt, 200B, s, 132).

Na czynr nriałby polegać ien wvstępek? Dla społeczeństw
zbudowanych na kulcie narodowości, określających sarnych
siebie w opozycji do ,,obcych", występne jest wszvstko, co
rozcieircza jednozrraczno ść, szczellość tożsamości. Skazą
Żydów staje się więc ich zdolność do funkcjonowania ponad,
wvdawałoby, się szczelnymi granicami narodo,1vych klasl,fi
kacji. ,.Istnienie człowieka poprzedzajego działania, a żaden
z jego czyni,ów nie może zmienic natulv jego istnierria" -
stIeszcza Baumarr,,filozoficzną istotę rasizmu", nawiązując

§,§i §§Ł}§l]1ł TT,i'LST§-*
J*!JR§*Ł §Ę*l}*§A§nlńE

do wyląl6161, nięclzv innynri, w powieści Les Dćracinós
idei Marice'a Barrdsa IBaunran, 2009, s. 139]. Zdolność
Żydów do błyskawicznej adaptacji, do czucia się Zyrlami
i Francrrzarni 7,aIazem, do samoreaiizacji .r,ł. obrębie obcej, jak
chcielibv nacjonaliści, kultury i merrtalności, do poczucia
obowiązku wobec zierni, z którą podobno nie mają bezpośred-
nich zr,viązków, do kształtorł,ania sr,vojej tożsaności poplzez
działarria, decyzje frodzirra Drel,fl5ą, podobnie jak wiele
innych żlrdo,1vskich rodzin - przenosi sią z zajętego przez
Niemcórv terytorium, wybierając irancuskie obywatelstwo

[Harris, 2015, s. BO]J podaje w rvątplirvość istnienie jakiejś
zw iązale1 z terytoriunr, elitarnej, dziedziczle1,,francuskości"
]ub,,niemieckości", determinującej istotę czyjejś egzvstencji.
Zasianie tej wątpliwości jest występne; osłabia ideę narodu.

Akt degradacji jest molnentenr rvykluczenia Dreyfusa
z glupy Francuzów i rvojskor,vych - w konsekwencji grani
ce zostały na nowo \ĄIyznaczone, chaos został opanowanv.
W relacjach z degradacii, azwłaszcza w tekstach Darrdeta
i Barrdsa, ciało Dreyfusa pozbawione znaków rangi wojsko,1vej

traci swol'ą sprawczość, podmiotowość i cechy indywidualne.
Dauclet opisuje je jako ,,automat", ,,manekina", ,,marionetkę",
która bezwolnie poddaje się wvkonywanym na niei działa-
niom. Ciało Dreyflrsa zostaje rólvnocześnie przekształcone
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lv karykatrrralne ciało żvdowskie, które nie jest już nicz5,m
u,ięcej niż znakiem ,,r,r,.ystępku żvdowskości", Daudet pisze
o ,,odrażającej, zdradzieckiej bestii, kióra rvciąż przeżyłvajac
rvłasną katastrofę, będąc straszvdłem dla słabych i roz,paczą
silnych, pozostaje wvprostołvana na swoich sztyłvnych rróż-

kach" (Daudet, 1B95, s, 1).

Harris zauważa, że ,,katartyczny potencjał ceremonii polega
na jej nloc1, buclzenia naigłębszego gniervu poplzez odrvoła-
nia do najprostszyclr 11rątków biblijnvch. W konsekrłrencji dla
r,vielu kara nie jest ,tvymierzana tylko współczesnenlu zdrajcy,
lecz - ponadr:zaso\Ąremu Zydowi, męczonentll za zbroclnie
popełniane na przestrzeni wieków" (Harris, 20]5, s. 65).

w tekście Barrdsa nazrł,isko Dreyfusa zostaje zanienione
na imię Judasza, Autor domaga się, bv skazany clopełnił losu
bohatera biblijnego. ,,On nie urodził się, żeby żl,ć wśród ludzi.
Samotnv. W niesławnym lesie. Gałąź łvyciąga się ku nienrt,
Zeby się na niej powiesił" (Barrós, 1902, s. 135, 136J. Zbroclnia
ogronrnieje, traci konkretny rłrymiar - żaden argument nie
zllaŻe jlż rvinv skazanego. Podczas degradacji Drel,fus kil-
kakrotnie plzelywa milczenie i krzyczy:,,Jestem njewinnv!
Niecl-r żl,je Francja!". Odpowiedzią są krzyki zza bramy:
.,|udasz! Judaszl ]udasz!". Darrdet: ,,Wl,krzykrrje kilka słór,v

[...]: <Niewinny!... ...winny! Niech żl,je FrancjaI>" [Darrdet,
1902, s.1). Zobaczona w ninr wina przekracza jego osobę.
Po placu jest już oprowadzany nie Drevfus, lecz - Zvd. esen-
cja żydowskości. 6 stycznia 1895 rokrr łv ,,Le ]v{onde Illustrć"
zos tała opubl i kowana, sporządzon a l)lzez Lione] a Rol,era,
rycina przedstawiająca alegorvczne wyobrażenie degradacji.
Unosząca się nad ziemią, trzvmająca w Ięce wagę) pror,vadząca
za sobą armię, potężna, dostojna kobieta - Sprawiedliwość
- zlywa z Dreylusa rnundur i strąca go w otchłań piekielną.
W ręce mężczyzllr - worek pełen srebririków. nad ,iego głową

- tabliczka z napisem ,,Judasz". W publikowanych rv ,,La Libre
Parole" teksiach f]rurnonta, który jako pierwszy ujarvnił aferę
SZPiegOrvską, Drel,f15 iest kolejnl,m r,vcielen jem ,,Jtrdasza,
który sprzedał Boga miłosierdzia i nriłości" (Drumont, 1B94,

cvt. za: Harris, 2015, s. 95, 96J, oraz życlolr,.skich rzeźnikóiv,
którzv - jak głosiła rozpo,tł,szechniona przez antysemitów Leo-

ria spiskowa - sprzeda.,t,ali frarrcrrskiej armii zepsrrte nrięso,
przyczyniając się tym samvm do porażki w wojnie lrancusko-
-pruskiej (Harris, 2015, s. 96). W 1S9B roku, gd1,, na skutek
pojawienia się norvych dor,vodów, zakłvestionolvania przez
zwolenników Drel,fl5n lvyroku sądrr wojskor,vego i publikacji
artvkułu /'occuse Emila Zoli , afera wybrichnie ze zwielo-
krotniorrą siłą, prz,ez francuskie ulice przejdą nranifestacje
gromadzące m i 1iony przecirvnikól,v Dreyfrrsa, skandujących
- jak podczas demonstracji w Angers w sierpniu 1B9B roku
,,Niech żyje Kościół! Niech żyie nrasakrv Zydorv! Niech żyje
Loyola! Niech żyje inkrvizvcja" (Birnbaum, 199B, s. 176, c]rt.
za: Harris, 2015, s. 216J. W ich trakcie ."vvstawiane będą grote-
skowe, odgryrł,ane przez aktorów lub animowaIre za pomocą
1aiek, scenki przedstalviające degradację Drel,fusa. Postać ska-
zańca zostanie lvyposażona w elementy charaktervstyczne dla
przedstawień żydów na antysemickich karykaturach IHarris,
2015, s. 216). Przygotowane plzez rvojskowych widowisko

zostanie przejęte ptzez tllm,, stlącone w jarmarczną, karyka-
trrralną formę i wiclokrotnie połvtórzone. W pokazywanyclr

1lodczas manifestacji scenach rra pierłvszy plarr zostanie
wl,dobyta stłumiona, kotłująca się pod powierzchnią plzelrroc

1lierrvol nego w idow iska.
Chociaż granica między Francuzami a obcyni została

przywrócona, to I]arrds nawołuie do ostrożności: ,,rvl-nrienia-
rrie uścisków dłoni z luclźmi obcej rasy pozostawia z,gniliznę
rra naszej lvspaniałej rasie, Patrioci, strzeżcie się!" (l}arrós,

1902, s. 136). Przesłanie degradacji jest dla Barrósa oczywiste:
l,vystępek żvdorvskości rozplerria się, przebrany w kostiunr
fralrcuskich urzędnikórł,, żołnierzy. pisarzy. W tym kontek-
ście scena degradacji - cerernonia, podczas której Drevfusowi
zostaje zabrany przyrł,ilej integracji ze społeczeństrł.em - staje
się przedstal,vieniem o zagrożeniach płlrnącl,ch z asynilacji;
asymilacja jest tylko rnaską, pod którą kryje się ,tvystępek sta-
norviący zagrożenie clla narodu.

Zdegradowany Dreyfus oprorvadzany iest r,r,okół z-uvar-

tych szeregów francrrskich ż,ołni.erzy, To sekwencja, która
ma dowieść, że widowisko bvło sprawcze i skuteczne

- Dreyfrrs, )eszcze przed chwilą nazywany francuskim
żołnietzeln, jtlż nim nie jest. Różnica nliędzy nim a jego

dar,vnymi kolegami jest ewirlentna i staje się tematem tego
etapu przedstarvienia. W taki sposób odczytują ten moment
także sprawozdawcy. Ciało Dreyfusa zostaje skonfrontowane
przez Daudeta z napiętvnri ciałami żollietzy oddychający-
m i w równvrn,,,\Ąryznaczan\rrrr wspól n\rm obrzydzeniem"
rytmie. Są prawością, dyscyiliillą, heroizmem,,,wszystkimi
tymi uczuciami, które dla niego - zclrajcy - nie nrają sensu,
bo zostały przesłonięte przez potrłlorne zboczenie moralne,
przez niepojęte i drapieżne zepsucie". Darrdet pisze o ,,for-
tyfi kac jaclr zbudowanvch z ciał żolnier zy, 7, L. .,l wygięiych
w strasziiwym skurczu piersi, którym zabronione jest oka-
zywanie emocji". \iV ich ,,skamieniałvch i przerażonych"
ciałach ,,szał rvalczy ze wstrętem i z resztkami 1itości"
(Daudet, 1B95, s. 1). Barrds odczrrrva ulgę, r,vidząc wojsko-
wvch ,,plezentujących swoje piękne francuskie barw1.",
których Dreyfus już nigdy nie będzie mógł nosić. Podobnie
jak Daudet, zwlaca ułvagę na krańcowy wysiłek, jaki żoł-
nierze wkładają w poił,strzymywanie rvybrrchu wściekłości
mogącej prorvadzić do linczu. ,,Zaraz ich rł,ściekłośc może
eksploclołvać. Co chwila zdaje mi się, że ktoś sięga po szablę,.."

fBarrds, 1902, s. 135).

Widowisko musi jednak zostać przeprowadzone r,vedług
zaplanorvanego rvcześrrie;' scenariusza - ]incz osłabiłby wvmo-
rvę cerenonii, móglby wzbrrdzić wspólczrrcie dla Dreyfrrsa,
a być p62" rrawet uczl,nić z niego clfiarę, Scenarirrsz widor,vi-
ska spralvia, że gnielv - zarówno żołnierzy zgromadzonych
na placu, iak i odgrodzonego wysoką bramą tłumu zgloma-
dzonego na placrr Fontenoy, który żąda śmierci skazańca - nie
może zostać rozładowanr,. w konsekrvencji wściekłość zostaje
Skierowania nie t1,1ko przeciwko Dreyfusorł,i, ale także prze-
cilvko humanitarnemu pralvu republiki, które nie pozwala
na zabicie zdrajcy. Wściekłość ta zostanie nazwana i skana-
lizowana w publikowanych rv następnych dniaclr relacjach
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pIaso\ĄIJrc h dopełniającyc]r r,r,idorviska lub też t1r,orzącyclr

altelnatyr,vnlr, rcirvnoległ1, perfcl*rrlans.

12 stycznia 1895 rokrr opublikowano na okładce dzienni-
ka ,,Le N,lonrle ]lltrstró" czarno-białą rycinę, przedstarł,iającą

składając1, się z przedstar,vicieli różrr,vclr klas społecznych
tłum na placu Fontenoy. Ludzie w,spirrają się na drzelva,

szukając nailepszvch purrktórv obserlvacv jnych, krzyczą,
wyrnachuią pięściami. Nie r,r,iclzirny - podobnie jak zgronra-

dzeni - przebiegu degradacji: pLac szkołv rvojskorvej najaczv
rł, oddalj. Zostajemv włączeni r,r,tłrrnr gapiów, czltjenrl, jego

atnroslerę, kieruienry lr,zrok r,v tvnr sanryrn kierunku, co pozo-

stali. Korr.unikat jest jasn1,; cała Francja - i t1-, obser,,vatorze

- dośTviaclcza dokonującej się w odrlali tajemniczej cerenronii,

clonaga się informacii, clrce w-iedzieć, co wydarza się na dzie-
dzi nutt szkol1, rvojskorr cj,

Opublikolł,ana clzień późnlej - jakby \Ąr odpowiedzi na cie-

kalł,ość rvzbudzoną plzez l\/cinę y,,,Le NIondc lllustró" - opl-

sana plzeze mnie lve \ĄIstępie ilustracja Nfeyera umieszczała
spragnioną szczegółolvych inlbrmacji, śledzącą każd1, gest

i każde słow,o Dre},frtsa, odbierającą jego zdradę jako zbrod-
nię \ł,,1.11ig12.ną indvlł,idrtalnie rł, każde8o li'rancuza, opinię
publiczną w centrurnl1,ydarzeir. Alrtor każe obserłvować svtlt
ację z.e szczególnej perspekty,lvy - lttlticszcza rvic]za lv punkcie
znajclującl,nr się poza zasięgienltł,zloku skazańca. To ptrnkt
patrzenia drapieżrrika ślcdzącego z ukrycia poruszenia ofiary.
Integlalną częśctąkary Drevlusa jest wysiąlalienie go na spoj-

rzenia l,t momencie najrviększego poniżenia. Kara ,,publicznej
degradacii" zyskuje rv tym korrtekście szczególne znaczenie:
za spla\ĄIą pIasowe6ło zapośreclniczenia celemonia przekracza
granice s\,yoiego czasu i tniejsca, zaś obserr,vator, r,v tyn przv-
padkrt czvtelrrik pras1,, nie jest już tylko biernvn lvirizem -
jego spojrzenie staje się rł,.arunkiem dopelnienia się kary.

Scerra degradacji nie ociniosłaby zan-rierzonego skutku,
gdyby nie została r,vtłoczona w svstelr.l medialnego zapo-

średniczenia. została skonstruor,r,ana w taki sposób, że jej

koniecznyn dopcłnieniem było opowiedzenie iej. a rvięc
strącenie rv korrkretne narracje, lvydobvcie z,laczeń l)oszcze-
gólnych zrraków, wrljaśnienie. Oprócz ż,ołnie.zy i striclentów

szkołr, rvoiskorvej, na cerenonię zaploszono także wyselekcjo-
rror,vany6 h ctlrł,ilórv : d1,,plołl atólv, gr,viazdv ór,vc zesne go życia
toularzyskie8o, a przede rłrszvstkinr dzierrnikarzv i literatór,r,,.

którzy rlieli opisać ,,eliLarne", niedostępne dla mas - i rnię-

dzy innymi z tego porvorlu pobudzające lł.yobraźrrię społe-

czeirstr,va -,lvyclarzenie, zwiększając typ 5ąpy11 jego zasięg
i zrł,ielokrotniając 1iczbę ,,lvidzórv". Degradacja odbyła się
rvięc także - jakbr, na nowoJ rórvnoległe w relacjach dzien-
nikarzv, rvsporrrn ieniach, ilustracjaclr i r,vidoT,vi skach wysta-
rvianych podczas nranifestacji, stając się niejako rórvnoległl,,m

perlbrmarrsem, dla którego zaczynem stało się 1alydarzenie

elitarne, obsettvottrane plzez kilka tysięcy 65f|.
\ĄIidorvisko obserrvowali autolzv. drukorvani - rł,edług

ór,vczesnego zwyczaju pod pserrdoninrami - rv najrvażniejszych
dziennikach. Thonras C]rimrn, autor lub grupa arrtorór,v publi-
krrjącyclr codziennie na pierwszej stronie korrserwat]rrvnego

,,Le Petii Journal" czytanego przcz miliony Francuzów {,,Le

Pctit ]ournal" był taninr dziennikiem, który w 1B90 roku osią-

gnął największv nakład rve Francji) afektowane, barwne kro-

niki, napisał 6 stycznia 1895 roku patetyczną, szczegółową,

śleclzącą każd1, krok skazańca relację z degradacji. ,,Ządaliśnry
dLa zdrajcy rvyjątkorvej kar1,,. Wciąż wierzymy, że jedyrrą karą
proporcjonalną do jego zbrodni byłaby śrnierć". Autor narna-

lvia skazańca do samobrijstrva. Ząda, by powiesi1 się na strzę-
pach slłrol'ego munclurrr. ,,Złalnana szabla. To koniec. Dreyfusa
już nie nra" (Grimm, 1899, s. :L). Podobne, obszerne relacie

opublikowano tego samego dnia w konserwaty,tł,nych ,,Le

Petit Parisien", ,,Le Nlatin" i ,,Le Journal". ]ednak nie wszvst-

kie dzienniki poświęciły tyle rrriejsca degradacji. Lewicorvv
dziennik ,,La |ustice", kierowany przez Georges'a Clemerrcearr

(przvszłego premiera, odpow-iedzialrrego, nriędzy in n_t,nli,

za rrlzdzl,aI Kościoła od państwaJ, opublikował na drugiej
stronie krótki. zajmując}, niecałą szpaltę, rnlstrzemięźlirł,v,

ograniczający się jedynie do przywołania nairł,ażniejszych
faktólł, i stroniący od opinii opis ceremonii. zróżnicowane,
obscrlł,u jące rvidorł,i sko z r ożly cll perspektvw, dialoguj ące
ze sobą i uzupełniające się alt\rkuły opubliko,1vano 6 stycznia
,lł. ,,Le Fi8aro". To właśnie na pierrvszej stronie tego dzien-
,.1(ą 1a,ydrukorł,ano tekst Koro Darrdeta - obok niego szereg

innyclr relacji; szczegółorł,y opis rlegradacji podpisan1- przez

]. Cardana oraz uzrrpełniającą go relację, stawiającą Dreyfusa

rł, dobrvnr śrł,ie t l e, przyrvołuj ącąlvyclarzerria bezpośrednio
poprzedzające degradację (rozrrrowa Dreyfusa z kapitanenl
Lebrun-Renarrt, podczas której skazanrl dowodzi swojej nie-
lvinności), podpisaną przez Eugóne'a Clisson (pseudonim

zdaje się rrar,viązylt,ać do napisanej przez Napoieona powiesci
C]isson et Eugdnie).

\iVidorł,isko obserłr,orł.aii rór,vnież zagraniczni dzierrnika-
rze - rłrśród nich Theodor Herzl, attstriacki zyd, korespondent
r,r,iedeńskiei ,,Neue Freie Presse", późniejszy przrlr,vódca ruchu
syjonistycznego. Herzl nie koncentrrrje się na działaniach,
którl,rn poddalł,an1, jest Dreyfus, nie rvidzi u, nim bezlvoinei,
poniżonei marionetki - r,r, jego relacji Dreyfus narviązuje dia-

log z rlegradtrjącymi go żołrrierzarni i żądającvm jego śmierci
tłumerrr. ,,Allredzie Dreyftrsie, jesteś niegoclny, by nosić broń.

Degracluję cię r,v imieniu ludu F'rancji. Drevfus podniósł prawą

dłoir i zarvołał: Przysięgą11, że degradujecie niewinnego czło-
lvieka. Niech żyje Francjal" Na krzyki tłurnu rrazyrvającego

go Iudaszem, orlporł,iada: ,,Zabranianr wam nrnie obtażać".

Przer1 trybuną dzienrrikarzy krzvczy: .,Porł,ierlzcie całej

Francji, że jestern nie-,vinnv". Wszl,stkie podejmo.,varre przez

niego prób1, narł,iązania kontaktu spoiykają się z odpor,viedzią:

,,śnrierć zrirajcy". Herzl zrł,raca uwagę na dunrę rł,ypisaną
na ciele żoInietza.,,Postawa l)reyfusa była postawą człowie-
ka śr,rliadonrego s\Ą,ojej nielt,innclści" (HeIz], 1B95, cyt. za;

\Vhyte, 200B, s. 356, 357J. George R. Whyte, autor książki 7łe
Drely|us Affair: A Chronologicttl Histor1l, zaurł,aża, że lHetzl
celolvo nie rłlspolnina o przyrvołlrwanych pfzez innyc}r spra-

łr,ozdarvcór,r, lrasłach,, śmicrc Zydom". skarrdo wanl,c Il pt zez

tłum. whl,te zwraca również ułvagę na fakt, że dośr,viadczenie

cererrronii degradacji bylo dla Herzla bezpośrednirn inrpulsen
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do opubliko,"vania w 1896 roku książki Der |udenstaa1, \Ą, któ-
rej postarł,ił tezę o konieczności utworzenia żvdowskiego
państwa - ,,degradacja uśrviadomiła mu, że antysemityzm jg51

permanentną cechą społeczeństwa, zaś asymilacja niemożli-
r,vynr do zrealizowania ideałem" [Whyte, 200B, s. 69).

Oprócz dziennikarzy zaploszono ważne osob}, życia
społeczno-poiitycznego oraz ceIebrytow. Śrviarlkiem degra-

dacji bl,ł N{aurice Palóologue, dyplomata i histor},k, któr},
po zakończeniu ceremonii zanotował: ,,łvszystkie jego

protestlz brzmiały falszvr,vie; nie czuło się rł, nich żadrrei

żar]iu,ości; nrożna rzec, że przemawiał głosem autorrratu"

[Palćologrre, 1955, s. 37, cyt. za: Bredin, 2006, s, 37J. Ulr,agę
zwróciła obecność Sarah Bernhaldt. W 1BgB roku, gd1, afęlą

[a wraz z nią arrtysemickie manifestacie) rv},buchnie ze spo-

tęgorvaną mocą, aktorka publiczrrie ogłosi. że na żydowskie
korzenie, oraz napisze adresowany do Dreyfusa 1ist poparcia

{Whlrte, 200B, s. 69J.

Szczególne niejsce rv większości lelacji z degradacji publi-
kowanvch we francuskich dziennikach zajmuje - przedsta-
lvionv także na ilustracji lvfeyera - noment pozbarviania
Drevfrrsa znaków rangi wojskowej, Niemal wszystkie opisy
tego momentrr (wyjątek stanouri artykuł opublikowany łr,. ,,La

]ustice" oraz r,vydruko\ĄIana w ,,Le Figaro" obok tekstrr Darrdeta

relac ja podpis ana plzez ]. Carrlana) rłrlrkorzystują pociobną
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metaforykę, operują zbieżnym st5llenr i prowaclzą do podob-
nych wnioskórv.

Daudet nazvwa akt degradacji ,,symboliczn1,ln obdziera-
rriem ze skórlr". Chociaż w rzeczywistości noment ten trwał
zaledrvie kilkadziesiąt sekund, to szczegółowy opis Iozpisa-
rry iest na kilka akapitów - rlziałanie wl,daje się lvyjątkowo
żnudne. Kat jest potężnym mężczyzną, który bez wałrania
przvstępuje do prac1,. ,,Zdziera odznaki, delikatne złote
rzemienie, wyłogi nrundurrr i rękarvorv. |...] Zywiołowo,
starannie orlsznurowuje i odrywa od spodrri czerwona\Ą,e

taśny, [,,.] Olbrzym chwl,ta szablę tego, który niegdyś był
kapitanern i szybkim udelzenien kruszy ją na kolanie"
(Darrdet, 1B95, s. 1), Opis Barrdsa jest jeszcze mocniejszy: kat

,,rozrvrvał |ofiarę], obclzierał jak zrvierzę ze skóry, okrvrvał
żałobą" [Barrds, 1902, s. 135), Zauważa, że 1est to ,,lviclowisko
bardziej ekscytujące niż gilotyna pracująca o śrł,icie na place
de 1a Roquette" (s. 13a]. Porównuje degradację Dreyfusa
clo egzekucji Emila Henry'ego, analchisty straconego na gilo-
tynie. ,,Kiedy rł,iclziałem Ernila Herrry'ego, którego wleczono
ze zwtązanymi rękami i nogami na giiotynę, niałem w selcu
t1,1ko najszczersze l,vspólczucie dla nędzarza należącego
do nojej ras1.. Ale co zrobić z Dreyfusem?" [s. 135). 12 lute-
go 1B94 roku pochodzący z z.asłuż,onej lrancuskiej rodziny
Henry zdetonorvał bombę łr,,kawiarni znajdującej się na tere-

nie parl,skiego dlł,orca Saint-Lazare, zabijając jedną osobę

i ciężko raniąc kilkadziesiąt. Barrćs l,v różnych tekstaclr
powracał do egzekucji anarchistv, za każdym razem podkre-

ślając slvoie rvspółczucie, a nar,vet szacrrnek clla skazanego.

Henry, Francuz, ,,tlędzatz naieżąc1, do jego rasy" T,vzbudza jego

litość, Dreyfus, Zyd, nie nra pla\,tra do współczucia - zostaje

nie tylko wvłączony z grup}r Francuzórv, ale także z gatrrnku
ludzkiego, z glona tych istot, wobec których można odczuwać
jakiekoirviek enocje. Pytanie: ,,Co zrobić z Dreyfusem?" posta-

wione w kontekście egzekucji Henry'ego - \Ą, o}]inii wielu,
nliędzy irrnynri Barrósa i Clemenceau, niesprawiedliwej -
rvskazuje na łagodność lvyroku rł,ynrierzonego Dreyfusowi
i sugeruje konieczność większej kary.

Harris, odwołując się do ilristrac ji z ,Le Petit ]ourna1",
zaurvaża, że relacje z degradacji świadomie przywołują
skojarzenia z przednowoczesnymi, opartymi na realnej
plzemoCy sposobarni w}rmierzania kar, W realistvcznvch
clziennikarskich sprar,vozdaniaclr pojawiają się sugestie tych
cierpieir, które zostałyby zadane Dreyfusorł,i r,t okresie artcierl

rćgime'u. Złamana szabla staje się ,lv tym kontekście znakiem
kastracji [Harris, 2015, s. 65). W Nodzorować i karać Foucault
zaurvaża, że momentem krrlminacyjnvm kaźni, jej ,,drama-
tycznyn} węzłem" jest ,,akcja bezpośrednia kata na ciele deli-
krventa" fFoucault, 2009, s. 51].

Relacja Daudeta, r,vspomnienia Barrdsa, szereg poclob-

nyclr im tekstórv publikowanych l,v pierrvszych tygodrriach
po widołvisku, ilustracje rł,ydrukołvarre rv ,,Le Petit Jotrrnal"
i w ,,Le lvfonde Illrrstró" dopełniają degradacji i,v tym sensle,

że przedstawiają ją jako odrzucorrą przez tradycję oświecenia,
niezgodną z zasadanri republiki kaźir. Barrós wplost nazvwa
Drevfusa ,,ruchon-tyrn pręgierzerrr" IBarrds, 1902, s. 135J.

Rycina w,,Le Nlonde Illrrstró" z 6 stvcznia 1B95 roku didaskalia 147 / 2818
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Foucault zauważa, że widor,visko kaźrri poddane jest ,,zasa-
dzie odpowiedniości zbrodrri i kary", stając się tnomentem

,,objalvienia prarvdy". To nieodwracaina kara 1r,ynrierzana

ciału jest ostatecznvn rlorł,odern na zbrodnie skazanego. Kaźń
jest ,,rl,tuałem, w którl,m ostatecznie dokonrrie się zakończe-
nie śledztwa" (Foucault, 2009, s. 56]. Degradacja i następujące
po niej zesłanie Dreyfusa rra bezluclną r,vyspę mialy ostatecz-

nie zakoirczyć aferę: logika kaźrri zakłacla, że człowiek podda-
nv takim cierpieniom nie rnoże być nicrvinny, .,vina zapisana
jest na jego ciele. Każrly ruch rlegradowanego, każdy jego gest

odbierany b5,łprzez obserłl,atorórł, jako znak jego winy. Jego
wyprostowana sylwetka zostaje odczytana przez Daurleta jako

,,zatwardziałość rł, bezczelnytlr upoIze". Panołł,anie nacl sobą
jest ,,strasznvni dowocienr na to, że jego wola nie zanurzała
się w błocie, że nie nastąpiło ani załamanie, ani chwila sła-

bości" [Daudet, 1B95, s. 1). Barrds wyczytuje winę Dreyfusa
z ,,etnicznego nosa" i z .,surowej, r,r,yzl,rvające1' lwalzy"
(Barrds, 1902, s. 135).

Przypaclek Dreylusa, jego kariera, a późrriej kara - w opinii
niektórych zbyt lekka - stawała się argumentem clowodzą-

cym słabości hunranitarnego pla\\,a, a t},m samyn zbudolva-
rrej na nirn repubLiki. ,,Chroniło 80 plalvo, które dbało o to,

by zrriervagi zgodne byłv z ustałvą', pisze z ironią Barrćs
(Barrós, 1902, s, 135). Dreyfus nie rlógł zostać skazany na karę
śrnierci, bo nie przełt,idywały jej francuskie kodeksy. Daudet
i Barrós opisują jednak degradację jako karę śmierci - jakby

w jakimś anarchistycznym geście chcieli siłą woli rrapra-
łvić ułomność ilrawa i w5rnagrorlzić tłumowi niemożność
dokonania linczu: gdy oficer został obdartv z, odzlaczeń,,
gdy został poddany symboliczrrej kaźni, stał się trupem,
W tekście Daudeta rvięzienrry furgon, któr1, rna odwieźć
Dreyfusa do celi, staje się pogrzebowym karalł,anern, 8rrrpa
opror,vadzając a m ężczlł z,ną wokół piac u jes t,,orszakien
pogrzebowym" (,,to jego ostatni spacel pośród istot ludzkich"),
skazanv nazy\ĄIany jest trrrpem, zaś rvirlor,visko - pogrzebem
(Daudet, 1B95, s. 1).

widorł,isko tylko pozornie realizuje idee nowoczesnego,
republikańskiego społeczeństwa, którego wyzlraczni ki enr
jest, między innylni, ró,,vność obywateli wobec prawa oraz
skodyfikowany, racjonaln1,, przejrzysty, wystrzegający się
okrucieństwa, piętnuiący czyn, nie zaś człolvieka i jcgo

ciało, dążący do resocjalizacji skazańca systen wymierzania
kar. Chociaż scenariusz ceremonii zdaje się konsekwentnie
korzystać z osiągnięć nor,vożytnego, hrrmanitarne80 plawa,
ciału skazańca nie dzieje się krzyłvda, kara jest odwracalna
- to mechanizmy nowoczesnego systemu wymierzania kary
nie stanowią siły napędowej widowiska,Ieczraczej słlżą
urrrchomieniu innych, ukrytyclr, sprzecznych z nimi mecha-
nizmów. Poddana prawu III Republiki ceremonia degradacji
nie zadowala tłtrmu napierającego na bramy dziedzińca i nie
pozwal a rra rozładowan ie narastającej nienawi ści zgr orrlarlzo -

nl.clr. widowisko nie tyiko służy ujawnienilr niezgodności
republikańskiego prawa z nastrojani społecznyrni, ale także
napełnia opinię publiczną lękiem przed (jakobv nieskutecz-
nl.nr) republikańskim prawem, które nie potrafi przykładnie

ukarać żydowskiego zdrajcy i obronić interesu ,.rodorvitych"
}-rancuzów, a tynr samym - przed sanlą nowoczesnością, któ-
rej wyznacznikiem jest między innymi plawo oIganizuiące
społeczny ład, asvrnilacja mniejszości oraz merl,tokratvczne
ideały. Zaszcz,epienie w tłrrmie 1ęku przecl konsekrvencjami
nowoczesnego porządku, zasugerowanie, że jest on zr,viązany

z rrtratą kontroli opinii publicznej nad systemen rvvlnie-
rzania kar (co staje się znakiem utraty kontroli nad całością
życia społeczno-polityczrrego), pozrł.ala na kontrolorł,ane
rł.zniecenie, a w konsekwencji na wyzvskanie, odradzających
się w społeczeństwie młodej republiki przednowoczesnych
mecharrizmów koncentrujących się wokół figrrry silnego, spra-

rvującego opiekę rrad lrrdem rł,ładcy, ostrego podziału na s\Ą,o-

ich i obcych olaz etosu silnej, homogenicznej armii, będącei
gwarantem bezpieczeństwa. Po porażce lv wojnie z Prusami
rv społeczeństrvie francuskin odradzały się nastroje rojali-
st}rczne. pod koniec lat osiemdziesiątych xlx wieku wielką
popularność zyskał generał Georges Boulanger, minister
wojny. założyciel antyrepublikańskiego ruclru nazywanego
bulanżyzmem.

Zygmunt Barrman zauważa, że epoka llor,voczesna, która

,,Lrznała osiągnięcia człowieka za jedyny miernik jego warto-
ści", potrzebowała narzędzi odpowiadających przednowocze-
snvm mechanizmom, służącym wyznaczanilr granic i dbaniu
o ich nieprzekraczalność. Narzędziem takiln stał się rasizn,
który jest ,,w pełni nowoczesną bronią użytą do prowadzenia
przednolvoczesnych, a w każdym razie nie całkiem nowcl-

czesnych batalii" (Bauman, 2009, s. 1,4O, 141,). Na odartym ze

znaków rangi wojskorł,ej ciele Dreyfrrsa obserwatorzy dostrze-
gają już tylko znaki ,.żydowskości", dowod1, na przynależność
do obcej, nlebezpiecznej, zep sute j r asy. Mężcz _v zna mrisi
zostać usunięty ze zdrołr,,ego społeczeństwa - sprowadzony
do swoiej występnej żl,dowskości, wkrótce zostanie wywiezio-
nv na bezludną wyspę.

,,|eśli istnieją po temu warunki, rasizm domaga się ltsu-
nięcia owej uwłaczającei kategorii ludzi poza terytorium
zajmowane plzez glupę, której obecność tamtych uwłacza.

]eśli warunków po temu nie ma, żącla ich fizyczlej ekstermi-
nacj,i. Wlrgnarrie i unicestlł,ienie to dwie stosowane rt,vrnien-
nie nletody wyobcowania" (Barrman, 2009, s. 149). Bauman
pisze te słor,rra rł, kontekście eskalacji nienrieckiego rasizmu
T,v latach trzydziestych XX wieku - przl,stawalność jego słów
do sytuacii Francii z iat dziewięćdziesiątych wieku XIX każe
przyrł.ołać postawioną po zakończeniu I1 wojny światowej
tezę Arendt, głoszącą, że ,,główni aktorzy spTawy Dreylusa
uczestniczvli w wielkiej próbie generalnej przedstawienia,
którego prenrierę trzeba było odłożyć na ponad trzydzieści 1at"

(Arendt, 200B, s. 7BJ. Ofiarą tej ,,prenriery" stała się wnucz-
ka Dreyfusa - Madeleine Levy, podobnie jak dziadek winna
swojej żydowskości, została zamordowana w Auschwitz
(Szczygieł, 201,7, s, 1,5).

Chociaż tłunr nie jest bezpośrednim widzem clegradacji,

to za splawą rrredialnego zapośredniczenia przyjmującego
formę równoległego perforrnansu r,vielomilionow1, 1rrd staje

się świadkiem kaźni - dopełnienia degradacji. Należy zwrócić
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rrwagę na fakt, że chociaż ówczesne relacje prasowe
r,vpisują się w porząclek nowoczesnych mediów, które

zazwyczaj powołują podzieloną widownię, to śledząca
degradację ówczesna opinia ptrbliczna była zlednoczo-
na. W 1895 rokrr nikt - z r,vyjątkiem najbliższej roclziny
Dreyfusa, Ferdinanda Forzinettiego, dyrektora więzienia
Cherche-NIidi, gdzie skazany przebywał przed degrada-

cią, oraz Edgara Demange'a, adwokata oficera - nie sta-

nął jednoznacznie w obronie Drevfusa, rnówiąc, że jest

on niewinny 1ub że wl,mielzona nltl kara jest zbyt ciężka.
Nieznane mi są też żadne pochod zące z 1895 roku arty-
kuły, które byłyby bezpośrednią reakcją na antysemickie
rvvstąpienia, spror,ł,,okowane plzez degradację (dopiero

rv 1896 roku Emil Zola opubJ.ikuje -,v ,,Le Figaro" artykrrł
Pour les Juifsi). Synptomatyczne jest, że narvet w relacji
Herzla okrzyki ,,śmierć Zyclom" zostały przemilczane (zaś

sarn Herzl wyciągnął z rvidowiska wnioski - konieczność
emigracji Żydów do państwa żydowskiego - które były
zgodne z postulatami antysemitó-"v na czele z Barrósenr
j Drunrontem), Dopiero opublikowanie w 189B roku przez

ZoIę na łamach,,LAurore" artykułu /'occuse, splawoz-

tlania z plocesu ZoIi oraz, relacje z powrotu Dreyfusa
do Francji rvytworzą podzieloną i zaangażowarrą w walkę
o srvoje poglądy widownię. l
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DOROTA SEMENOWICZ

PnóBHA REWOIUEJI:
,,PARAWANY, IgEE

IloIota Senrenorvicz [dorota.sernenorvicz(4malta-festival.pl) dok-
tor nauk hunranistyczll1-ch, arrtorka książki 7o nie jest obroz. Roneo
Caste]]tlcci i Sot:ielas Raffaello Sanzio (posz.erzo;rtł lł,ersja angielska:
Palgrave lvlacmj]lan, 201tiJ i redaktorka priLc zbiorolvych [n.in, CJorcia,
Resztki świlta i wraz z Katarzyną Tórz, IĄ/vk]ttt:zeni. Międz,v cstet_v-
kq a ef,l*q), Absohventka Uniwersytetu Paris 1II Sorbonne-Norrvelle
lr, Paryżu . Ocl 20Og roku pracuje rv clziale ]iterar:kirn Teatrrt Narodolvego
lv !\'arszawic i rv dziale pIo8Iamo\vvm Nlalta FestivaI Poznań.
Dramaturżka i tłrrmaczka,

Abstract: Dorota Senlcnolvicz, 'A Sam1lle of a Revo]ution:
The Screcns 1966".
The Algerian lVar of Independencc (1954-1962) lvas a taboo subject
in France lor manl, ycars, \,Vith the preniere of ]ean Genct's "Tlre
Screens" in 1!}tjtj. contloversialIy addressing the conflict in North
Africa. right-lt ing and veteran conntunities organized demonstra-
tions in front of tłre |heater a!]ainst state srrbsirlies to sinrilar plays,
denancling the renol,irl of the prodrrction fronr theatrc ploglam,
rł,hile rats and tear 8as \ĄIeIe throwrr into the theater as rł,ell, A]l the
tcnsions in French politics throughout the 1960s lvere focusctl on the
topic of Algeria. The article charts the course of one of FIance's most
famous theater scanda]s and tlre socio-political context in rvhir;h the
event took place, situating it in the history of ]rrench theater,

Key lłtrds: Algeria; Genet; r;errsors}r:ip; ]Vlay -l968; Sardorr.

NESTOR Wszystko, co się rusza, i wszystko, co nieTuchome,
jest nieprzyjacieiem. Woda płynąca i woda stojąca, i wiatr.

który ły|ąn,u.
ROGER fpuszczaiąc bąka, z polł,agą) Łl,knij moje. to lł-iatry
z departanentu Lot-et-Garanonrre.

NESTOR (zatl,kając nos] Świntuchu!
ROGER (zdejmrrjąc but1,, prz1, którvch już nie nTa podeszew)

Podeszwv odleciały, chodzę na własnej skórze. Nie noszę

więc ojczlrzn1, na podeszl,vach butórv, schroniła się lv brzu-

chu. Aby się nią otoczyć, pllszczam bąka, Jeśli rvszvstkie

chłopaki z Lor-et-Garonne zrobią tak jak ja, a także r,vszl,scy

chłopcy z Gironde i Tarn itd., będzie można powiedzieć, że

oddycham1, pow ieL rzem oiczv zny.

[W tej samej scenie umiera Porucznik, którenru podlegali
przlrwołani żołnierze.]

ŻOŻO 1bardzo łagodnie) Wiadomo, nie da się go pochować

we francusklej ziemi, ale można b1,, bądź co bądź.,, Skoro

nic więcej nie mamy.,. niech się chociaż łudzj., że umiera rve

lr'łasnl,n1 dorrrrr... [...]

ROGER Nic. Nic mi już nie zostało, ledrł,ie parę baniek
powietrza, co pęka w zakamarkach kiszek. A potem co?
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