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P!kni!ci  
dwudziestoletni 
Owini!te flag" trumny, 
zdeformowane twarze, 
amputowane ko#czyny  
– te koszty „wojen z terroryzmem”, 
prowadzonych od o(miu lat przez 
kraje Zachodu, zauwa)y* naj+atwiej. 
Ale s, te) rany, o których nie wiedz, 
nawet ci, co je w sobie nosz, – 
dwudziestoparoletni weterani 
wracaj,cy z frontu: Amerykanie, 
Brytyjczycy, Polacy...  
! zachodnich spo+ecze-stwach  
jest ich dzi( coraz wi.cej.

MAGDALENA RITTENHOUSE  
/ 012341 51678

Blady, krótko ostrzy!ony ch"opak 
w mundurze przechodzi przez 
terminal ogromnego, zupe"nie 
pustego lotniska. Dociera na 
Manhattan. Ulice miasta 

równie! s# wyludnione. Zdezorientowany, 
rozgl#da si$ niespokojnie. „Witaj w domu” – 
u%miechni$ty m$!czyzna w cywilu podchodzi 
i wyci#ga r$k$. „Wiemy, sk#d przychodzisz. 
Nie jeste% sam”. 

Telewizyjna reklama, wyprodukowana na zle-
cenie organizacji weteranów w ramach kampanii 
„Alone” („Samotni”), adresowana jest do !o"nie-
rzy wracaj#cych z Iraku i Afganistanu. Ma ich 
zach$ci& do nawi#zywania kontaktów, dzielenia 
si$ do%wiadczeniami, udzielania sobie nawza-
jem wsparcia. Mo!e si$ wydawa&, !e to dziwny 
rodzaj powitania. Jednak wszystko wskazuje 
na to, !e takie w"a%nie zach$ty s# dzi% bardziej 
potrzebne ni! medale czy fanfary. Samobójstwa, 
uzale!nienie od alkoholu i narkotyków, wzrost 
przest$pczo%ci w%ród weteranów – statystyki 
ich dotycz#ce, cho& fragmentaryczne, s# coraz 
bardziej zatrwa!aj#ce.

Nieuchronny szok
W '(() r. !ycie odebra"o sobie co najmniej 
*') ameryka+skich !o"nierzy (w kilkunastu 
innych przypadkach trwaj# jeszcze dochodze-
nia). Tylko jedna trzecia z tych samobójstw 
mia"a miejsce w stre,e wojennej, pozosta"e 
pope"nili weterani i rezerwi%ci. Instytut -ND, 
który bada" ten problem w latach '((.–'((/, 
szacuje, !e mniej lub bardziej powa!ne zaburze-
nia psychiczne spowodowane traumatycznymi 
prze!yciami s# udzia"em co trzeciego !o"nierza 
wracaj#cego z frontu.

Dr Jonathan Shay jest psychiatr# z d"ugim do-
%wiadczeniem w pracy z weteranami; po blisko 
'( latach ich leczenia zosta" nawet uhonoro-

wany presti!ow# nagrod# Fundacji McArthura. 
Shay twierdzi, !e obecne statystyki nie powinny 
zaskakiwa&: – Istnieje przepa%& mi$dzy wracaj#-
cym z frontu !o"nierzem a cywilem, który nigdy 
nie do%wiadczy" wojny i postrzega %wiat jako 
miejsce bezpieczne i rz#dz#ce si$ racjonalnymi 
regu"ami, w którym nale!y ufa& innym – mówi 
Shay „Tygodnikowi”. 

Tymczasem nawet doskonale wyszkoleni !o"-
nierze, znalaz"szy si$ na froncie, nieuchronnie 
do%wiadczaj# szoku. Shay: – Ich cia"a i umys"y 
musz# dostosowa& si$ do odmiennych regu" 
gry: wróg próbuje ich zabi&, jest przebieg"y, 
inteligentny i zdeterminowany. 0o"nierz musi 
zachowa& nieustann# czujno%&, w ka!dej chwili 
by& gotów odeprze& niebezpiecze+stwo. Taka 
adaptacja w stre,e wojennej jest jak najbardziej 
potrzebna i uzasadniona. 

Powrót do normalnego !ycia, który wi#!e 
si$ z konieczno%ci# kolejnego „przeprogramo-
wania”, si"# rzeczy tak!e staje si$ ogromnym 
wyzwaniem. 

„Zabi!e" kogo"?” 
Irak, rok '((.. Sier!ant Seth Strasburg sta-
cjonuje ze swym oddzia"em ko"o Mosulu. 
Miejscowi rebelianci coraz cz$%ciej organizuj# 
tu zamachy z u!yciem "adunków wybucho-
wych. Jest noc, godzina policyjna. Strasburg 
patroluje jedn# z dróg dojazdowych. Zauwa!a 
uzbrojonego m$!czyzn$ z workiem na plecach. 
M$!czyzna kr#!y po polu, sprawia wra!enie, 
jakby czego% szuka". Strasburg s#dzi, !e chce 
uruchomi& "adunki wybuchowe. Radiowo 
komunikuje si$ z prze"o!onymi. Polecaj#, by 
robi", co uzna za stosowne. Strzela. Chwil$ 
pó1niej okazuje si$, !e m$!czyzna szuka" na 
polu kamieni. Pakuj#c zw"oki do specjalnego 
worka, Strasburg ogl#da twarz zabitego. „Celny 
strza", wszystko by"o legalne, nie my%l o tym” 
– powtarzaj# koledzy. Nie potra,.

Gdy ko+czy si$ jego misja, Strasburg posta-
nawia zosta& w Iraku, tym razem jako prywatny 
kontraktor: pracownik jednej z „,rm militar-
nych”. Ma poczucie, !e po o%miu latach w armii 
pos"ugiwanie si$ broni# to jedyne, co potra,. 
W '((2 r. dostaje przepustk$ i przyje!d!a 
na Bo!e Narodzenie do rodzinnej Nebraski. 
W spokojnym, zamieszka"ym przez kilkuset 
mieszka+ców miasteczku trudno mu si$ odna-
le1&. Nie wychodzi z domu bez kuloodpornej 
kamizelki, nie rozstaje si$ z broni#. Jest nie-
spokojny, poirytowany. Zw"aszcza gdy s"yszy: 
„Zabi"e% kogo%? Jak to jest?”. 

W sylwestrowy wieczór wychodzi z bratem 
do knajpy. Wypijaj# kilka drinków. Strasburg 
wdaje si$ w s"own# potyczk$ ze starszym m$!-
czyzn#, który okazuje si$ weteranem z Wiet-
namu. Wychodzi poirytowany z baru i idzie na 
imprez$. Zanim tam dotrze, na parkingu napo-
tyka mikrobus pe"en roze%mianych m"odych 
ludzi. Strzela do nich, po czym odje!d!a swoim 
samochodem. Nad ranem policja znajduje go 
%pi#cego w %niegu, w pobliskim lesie.

Wstrz#saj#cy zapis rozmowy z odbywaj#cym 
dzi% kar$ wi$zienia Strasburgiem zamie%ci"  
dziennik „New York Times”. M$!czyzna, który 
podczas widzenia z reporterem nie potra," 
powstrzyma& "ez, nie umie wyja%ni&, co zasz"o 
w sylwestrow# noc. Wedle %wiadków do furii 
doprowadzi" go roze%miany ch"opak, który 
nazwa" go „p"atnym morderc#”. Strasburg nie-

wiele pami$ta. Nie mo!e przypomnie& sobie 
momentu, gdy nacisn#" spust. „Pistolet by" mój. 
By"em pijany. Ale co, do cholery, my%la"em?”. 

W s#dzie przyzna" si$ do zabójstwa. Dzi% 
jego my%li zaprz#ta przede wszystkim %mier&, 
za której spowodowanie nikt nie postawi" mu 
zarzutów. „By& mo!e dzia"a"em pochopnie. Co 
by by"o, gdybym wtedy poczeka"?”. Próbuje 
siebie przekona&, !e powinien o wszystkim za-
pomnie&. „Daj spokój. Zabi"e% kogo%. W czasie 
wojny wszyscy kogo% zabijaj#”. Natr$tne my%li, 
niedaj#ce spokoju: „A mo!e po prostu chcia"em 
by& pierwszym w oddziale, który zabije? Mo!e, 
mo!e, mo!e”. 

Zjawisko stare jak ludzko"#
Ilu jest – w Stanach, w krajach Europy, tak!e 
w Polsce – by"ych !o"nierzy, którzy wróciwszy 
z Iraku czy Afganistanu tra,li do wi$zienia? 
Niekoniecznie od razu za zabójstwa, tak!e 
za mniejsze wykroczenia, %wiadcz#ce jednak 
o tym, !e nie potra,li odnale1& si$ w warunkach 
normalno%ci. Jedynym pa+stwem zachodnim, 
gdzie prowadzono o,cjalnie takie badania 
i ujawniono ich wyniki, jest Wielka Brytania 
[patrz tekst Teresy Styli+skiej – red.].

Poniewa! tak!e w Stanach takich danych nie 
zbiera Departament Sprawiedliwo%ci ani Pen-
tagon, „New York Times” postanowi" zbada& 
problem, korzystaj#c z doniesie+ lokalnych 
mediów i policyjnych kronik. Dziennikarze 
dotarli do *'* weteranów oskar!onych o za-
bójstwo. Nie s# to jednak ani dane pe"ne, ani 
ca"o%ciowe. 

– Takich przypadków jest pewnie wi$cej – 
mówi „Tygodnikowi” dr Shay. – Sk"onno%& 
do pope"niania przest$pstw u !o"nierzy wra-
caj#cych z wojen to zjawisko niemal tak stare 
jak ludzko%&. Pami$tamy, !e pierwsz# rzecz#, 
jak# uczyni" Odyseusz opu%ciwszy zdobyt# 

i spl#drowan# Troj$, by" piracki najazd na 
Ismarus.

Psychiatra Shay, który najpierw zdoby" 
wykszta"cenie jako biochemik, na pocz#tku 
kariery bada" obumieranie komórek mózgo-
wych. Do ich przerwania zmusi" go wylew. 
Potem zacz#" prac$ w klinice psychiatrycznej 
dla wietnamskich weteranów. To, czym dzielili 
si$ z nim pacjenci, nieustannie przywodzi"o mu 
na my%l eposy Homera: w opowie%ciach o Ody-
sie i Achillesie cz$sto wyst$puje ma"ostkowo%& 
dowódców, którzy wysy"aj# podw"adnych na 
pole bitwy; poczucie winy !o"nierzy, którzy 
prze!yli; osamotnienie tych, którzy wracaj# po 
zako+czeniu wojny. W jednej z ksi#!ek, które 
po%wi$ci" tym do%wiadczeniom, pt. „Odyseusz 
w Ameryce: wojenna trauma i trudne powroty”, 
Shay zauwa!a, !e nie ma nic wznios"ego w na-
je1dzie na Ismarus. – 0o"nierze upijaj# si$ wi-
nem i Odyseusz traci nad nimi kontrol$, a oni, 
zdziczali, pl#druj# miasto... Homer pokazuje 
nam, !e cho& ,zycznie opu%cili stref$ wojny, 
ich umys"y nadal w niej pozostaj#.

Z dwóch stron krat
Czasami taki mentalny powrót z wojny mo!e 
trwa& d"ugo. Z bada+ prowadzonych po wojnie 
wietnamskiej wynika, !e jeszcze w latach )(., 
a wi$c dekad$ po zako+czeniu tego kon3iktu, 
na powa!ne zaburzenia psychiczne cierpia"o 
*2 proc. Amerykanów, którzy brali w nim 
udzia". A! po"owa przynajmniej raz tra,"a do 
wi$zienia lub aresztu, a ponad jedna trzecia 
– wi$cej ni! jeden raz. W po"owie lat )(. orga-
nizacja Vietnam Veterans of America zacz$"a 
otwiera& swe oddzia"y w wi$zieniach, tak wielu 
by"o weteranów w%ród skaza+ców.

– Wojna produkuje przest$pców, to smutna 
prawda – uwa!a dr Shay. – Ludziom, którzy 
jej nie do%wiadczyli, wydaje si$, !e wszystko 
powinno by& proste: !o"nierze s# patriotami, 
nara!aj# !ycie, po%wi$caj# si$ dla kraju, a wi$c 
to co% pi$knego, szlachetnego, co%, co nie mo!e 
prowadzi& do niczego z"ego. Ale niestety tak 
nie jest.

Dr Shay podkre%la, !e wi$kszo%& umiej$tno-
%ci, które podczas wojny z trudem zdobywa 
!o"nierz – czujno%&, przebieg"o%&, nieufno%&, 

Steve Kim$ %&&' r. Tim Hetherington towarzyszy! 
w Afganistanie (o!nierzom )*+. Brygady 

Powietrznodesantowej USA.  
Tak powsta! cykl „,pi-cy (o!nierze”. 

Publikujemy wybrane zdj.cia,  
a na stronie +/  

rozmow. z fotografem. 



!!
TYGODNIK PO!SZECHNY "# | $ LISTOPADA %&&'

"#IAT

zdolno!" do szybkich i zdecydowanych reak-
cji, do agresji – w warunkach pokoju staje si# 
bezu$yteczna. 

– Niektórzy z moich pacjentów zg%aszali si# 
do pracy w policji – mówi „Tygodnikowi”. – Ale 
najcz#!ciej szybko okazywa%o si#, $e nawet do 
tego si# nie nadaj&. Zabrzmi to strasznie, lecz 
niestety jedyne, do czego ci ludzie s& naprawd# 
doskonale przygotowani, to funkcja stra$nika 
w wi#zieniu o zaostrzonym rygorze. Tam 
wszystko, czego si# nauczyli podczas wojny, 
rzeczywi!cie jest potrzebne.

Stres pourazowy
Podczas procesu sier$anta Strasburga jego 
by%y dowódca, kapitan Benjamin D. Ti'ner 
(zgin&% pó(niej w Iraku), napisa% list do s&du 
z pro!b& o z%agodzenie kary: „Seth musia% 
si# ucieka" do przemocy w obronie swojego 
kraju (...). Stawa% w obliczu trudnych proble-
mów, w których rozwi&zywaniu agresja lub 
gro(ba agresji stanowi%y podstawowe narz#-
dzia. Za to, co robi%, otrzymywa% odznaczenia. 
To sprawia, $e osoba ludzka nabiera sk%onno-
!ci do tego, by problemy rozwi&zywa" przy 
u$yciu si%y (...). Nie próbuj# usprawiedli-
wia" tego, co on zrobi%, ale wydaje mi si#, 
$e zarówno Departament Sprawiedliwo!ci, 
jak i system opieki medycznej powinny mu 
udzieli" pomocy”. 

Przed odej!ciem z armii, Strasburg by% pod-
dany rutynowym testom psychiatrycznym. 
Nie potraktowa% ich powa$nie. Wspomina%: 
„By%y idiotyczne. Wszyscy chcieli!my je jak 
najszybciej odfajkowa". Czy widzia%e! cia-
%a zabitych ludzi? Dajcie spokój, przecie$ 
byli!my w Iraku. Za to naprawd# wa$nych 
pyta) – o to, czy kogo! zabili!my – w te!cie 
nie by%o”. U Strasburga nie wykryto wów-
czas zaburze). Dopiero po aresztowaniu psy-
chiatra, który go bada% na pro!b# rodziców, 
stwierdzi%, $e cierpi on na PTSD: zespó% stre-
su pourazowego.

Schorzenie, o którym pierwszy raz zrobi%o 
si# g%o!no po Wietnamie, by%o do dzi! przed-
miotem niezliczonych bada) i publikacji. Ale 
nie jest to wcale nowe zjawisko: dr Shay za-
uwa$a, $e w przesz%o!ci po prostu nazywano je 

inaczej – nerwic& wojenn&, stresem bojowym 
itd. 

Dzi! psychiatria dysponuje spor& wiedz& 
na temat „stresu pourazowego”, ale nadal 
zaburzenie cz#sto wymyka si# diagnozie lub 
jest diagnozowane za pó(no. Shay zauwa$a, 
i$ prócz niech#ci $o%nierzy – przekonanych, 
$e nie wolno si# „rozkleja"”, i pe%nych obaw, 
$e „psychiatryczne historie” w papierach 
mog& przekre!li" ich szanse na awans lub po-
zostanie w armii – jest wiele innych przyczyn, 
dla których weterani niech#tnie opowiadaj& 
o koszmarach i bezsennych nocach. Shay: 
– Ten, kto widzia% trzewia towarzysza, jego 
cia%o rozszarpane na kawa%ki, niekoniecznie 
ma ochot# opowiada" o tym najbli$szym. Nie 
chce nara$a" ich na rozpacz i bezradno!", której 
sam do!wiadcza.

Duchowe kamizelki 
Jak wymiar sprawiedliwo!ci i lekarze mog& 
otacza" weteranów opiek&, o któr& dla swego 
sier$anta prosi% s&d kapitan Ti'ner? – W me-
dycynie najskuteczniejsze jest zapobieganie 
– mówi dr Shay. – Najskuteczniejsze by%oby 
oczywi!cie wyeliminowanie wojen. Ale je!li ju$ 
wysy%amy m%odych ludzi na wojny, to musimy 
ich chroni". Kamizelka kuloodporna nie jest 
niezawodna, a jednak nikt nie powie, $e szkoda 
na to zachodu. 

Ale czy istniej& „duchowe” kamizelki 
ochronne, pozwalaj&ce zapobiec lub zmini-
malizowa" p#kni#cia na duszy i umy!le? Shay 
uwa$a, $e np. $o%nierze, którzy razem id& na 
front, powinni z niego razem wraca": – To pro-
sty zabieg, a dzi#ki temu wytwarza si# mi#dzy 
nimi wspólnota, mog& dzieli" si# do!wiadcze-
niami i nawzajem wspiera".

Bryan Adams, który wyst&pi% w reklamówce 
„Alone” organizacji weteranów, pochodzi z ma-
%ego miasteczka w stanie New Jersey. Nie jest 
aktorem. Po powrocie ze s%u$by w Iraku przez 
kilka lat by% pacjentem klinik psychiatrycznych. 
Dzi#ki wsparciu rodziny i przyjació% wydoby% 
si# z zapa!ci, sko)czy% college. „Nie jeste! sam. 
Wiemy, sk&d przychodzisz” – takie zapewnie-
nie w jego ustach brzmi bardzo wiarygodnie. 
Ale czy to wystarczy?   h

Armia za kratami

! wi"zieniach Anglii 
i !alii wyroki odsiaduje 
dzi# 8500 weteranów:  
prawie co dziesi(ty wi)zie*  
to by+y ,o+nierz  
Jej Królewskiej Mo-ci.

TERESA STYLI$SKA

Wróci%em z miasta duchów. 
Tam si# tylko walczy. I na-
raz okaza%o si#, $e chodz# 
po ulicach, w!ród t%umów 
!piesz&cych si# ludzi. Naj-

pierw zauwa$y%em, $e zaczynam za du$o pi". 
Potem zda%em sobie spraw#, $e nie potra*# 
zapanowa" nad gniewem i irytacj&. Nie mo-
g%em zasn&". Co wieczór przypomina%em sobie 
szczegó%y operacji. Zasypia%em i budzi%em 
si# zlany potem” – opowiada% londy)skiemu 
„Sunday Times” Kevin Miller, +,-letni $o%nierz 
marines. Operacja, któr& wspomina, to szturm 
na twierdz# talibów w afga)skiej prowincji 
Helmand. Miller jest jednym z tysi#cy bry-
tyjskich $o%nierzy, którzy z Afganistanu czy 
Iraku wracaj& rozbici psychicznie. „W nocy 
b%&dzi%em po domu, my!l&c, $e jestem na pa-
trolu. Siedzia%em na brzegu %ó$ka, powtarzaj&c 
w kó%ko: gdzie moja bro)? Nie mog# znale(" 
broni!”.

Inny weteran, ---letni dzi! Alec Webster, 
s%u$y% w Afganistanie pi#" lat, od +../ r. „Po 
powrocie s&dzi%em, $e wszystko jest ze mn& 
w porz&dku – opowiada% dziennikowi „Times”. 
– Ale pojawi%y si# napady niepokoju. Jestem na 
skraju wyczerpania”. Webster, obecnie w cywilu, 
otrzymuje zasi%ek za odniesione rany, ale ma 
poczucie, $e jego los jest wszystkim oboj#tny: 
„S%u$ba zdrowia daje lekarstwa i mówi: zni-
kaj! A ministerstwa obrony nic nie obchodzi. 
Z chwil&, gdy ko)czysz s%u$b#, przestaje si# 
tob& interesowa"”.

hhh
Problemy psychiczne to „tylko” wst"p 
do tego, przed czym staj& brytyjscy weterani 
ostatnich wojen. Zatrwa$aj&ce wyniki przy-
nios%y badania przeprowadzone na zlecenie 
NAPO, stowarzyszenia kuratorów s&dowych. 
Wynika z nich, $e nadspodziewanie wielu by-
%ych $o%nierzy wchodzi w kon0ikt z prawem. 
W Anglii i Walii (badania nie obj#%y Szkocji 
i Irlandii Pó%nocnej) wyroki ma aktualnie 
ponad +. tys. weteranów – to ponad dwa 
razy wi#cej, ni$ liczy kontyngent brytyjski 
w Afganistanie! 1,.. z nich odsiaduje kary 
wi#zienia (to prawie 2 proc. ogó%u wi#(niów, 
gdy w +..- r. stanowili 3 proc.), a /+ tys. ma 
kary w zawieszeniu. Równie niepokoj&ca jest 
tendencja wzrostowa: w ostatnich , latach 
liczba weteranów, którzy weszli w kon0ikt 
z prawem, zwi#kszy%a si# o -. proc. 

Szczegó%owe przeanalizowanie 2. przypad-
ków ujawni%o, $e najwi#cej, bo a$ -2 $o%nierzy, 
tra*%o za kraty za zn#canie si# nad rodzin&. 
„To ukryty koszt wojen, w jakich uczestniczy 
Wielka Brytania” – ocenia dziennik „Guardian”. 
I to bardzo ukryty: bywa, $e niektórzy weterani 
kon0iktu na Falklandach szukaj& pomocy lekar-
skiej dopiero teraz, +4 lat po tej wojnie.

Brytyjczycy wiedz&, z czym maj& do czy-
nienia. Po II wojnie !wiatowej ma%o który kraj 
uczestniczy% w tylu wojnach co Wielka Bryta-
nia: najpierw na obszarze rozpadaj&cego si# 
imperium, pó(niej w ramach interwencji w za-
palnych punktach !wiata. Poza Falklandami, 
gdzie stoczyli wojn# z Argentyn&, $o%nierze 
brytyjscy zwalczali komunistów na Malajach 
i nacjonalistów greckich na Cyprze, byli w Za-
toce Perskiej i Bo!ni, s& w Iraku i Afganistanie, 
a dopiero niedawno opu!cili Irlandi# Pó%nocn&. 
Kolejne pokolenia stawia%y czo%a nie tylko 
regularnym armiom, ale tak$e partyzantom. 
Taka w%a!nie, najtrudniejsza walka toczy si# 
w Iraku i Afganistanie. „Partyzancki charakter 
tych wojen – mówi%a „Timesowi” psycholog 
Nikki Scheiner, specjalizuj&ca si# w leczeniu 
traumy wojennej – oznacza, $e $o%nierzowi 
trudno jest dokona" rozró$nienia mi#dzy oto-
czeniem bezpiecznym a niebezpiecznym. Na 
wspó%czesnym polu bitwy nie ma dok%adnie 
okre!lonych stref wojennych. Zagro$enie jest 
nieustanne”.

Po takich do!wiadczeniach wielu wracaj&-
cych nie umie dostosowa" si# do codzienno!ci. 
Do!wiadczaj& problemów psychicznych, które 
mog& prowadzi" do PTSD, Post-Traumatic 
Stress Disorder, który uniemo$liwia cz%owie-
kowi normalne funkcjonowanie.

hhh
O ile rany cielesne s% widoczne, a odszkodo-
wanie i zasi%ki na przyzwoitym poziomie, o tyle 
ran duchowych przedstawiciele ministerstwa 
obrony nie chc& b&d( nie potra*& dostrzec. 
A to ma wymierne skutki. 5o%nierz, u którego 
zaburzenia psychiczne trwaj& przez 6 tygodni, 
ma prawo do - tys. funtów odszkodowania. 
Je!li powtarzaj& si# przez , lat, mo$e otrzyma" 
+- tys. funtów. W wypadku zaburze) sta%ych 
odszkodowanie ro!nie do 32 tys. funtów – 
tyle, ile dostaje si# za utrat# stopy, ale mniej 
ni$ za utrat# wzroku („wycenion&” na 3.+ tys. 
funtów).

Osobna kwestia – to stosunek spo%ecze)stwa 
do weteranów ostatnich wojen. Z tym bywa 
ró$nie. Wracaj&ce oddzia%y ca%e miasta i mia-
steczka witaj& entuzjastycznie (jak w Colche-
ster, gdy z Afganistanu wróci%a /6. Powietrzna 
Brygada Szturmowa), ale zdarza si# te$, $e 
$o%nierze maszeruj& przy pustych ulicach 
(w Abingdon, dok&d wróci% 3. Pu%k Wsparcia 
Logistycznego). Drastyczne przejawy niech#ci 
s& jednak sporadyczne. Najg%o!niejszy, z hrab-
stwa Surrey, gdzie weteranów wyproszono 
z publicznego basenu, w którym odbywali 
rehabilitacj#, spotka% si# z powszechnym 
oburzeniem (wyproszono ich, by bliznami 
po poparzeniach i widokiem okaleczonych 
ko)czyn „nie straszyli dzieci”).

Wielu obywateli uwa$a, $e pa)stwo nie mo$e 
zbywa" weteranów, gdy$ ma wobec nich po-
winno!ci. Dowódcy nieustannie przypominaj&, 
$e cierpienia $o%nierzy to bolesny rezultat ich 
s%u$by dla kraju, dlatego nie nale$y sk&pi" 
pieni#dzy na pomoc. Jak mo$na oszcz#dza" 
na $o%nierzach, gdy na pomoc dla narkoma-
nów wydaje si# „zdumiewaj&c& kwot# /,6 mld 
funtów rocznie”? – pyta% popularny dziennik 
„Daily Mail”.

Niemniej wielu weteranów skar$y si# na po-
czucie osamotnienia. By%y szef sztabu gen. Ri-
chard Danna7 uwa$a, $e „maj& powody, by czu" 
si# niedocenieni”. Mo$e dlatego, $e wiedz&, 
i$ brytyjska opinia publiczna jest przeciwna 
zaanga$owaniu swego kraju w obie wojny? Jak 
pisze „Times”, „w /2/1 i /23, r. do!wiadczenia 
wojny by%y udzia%em ca%ego spo%ecze)stwa 
brytyjskiego. Dzi! – tylko nielicznych”.   h

Michael Cunningham

Luke Nevalla
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!o"nierze we #nie
Tim Hetherington:  
Dla wielu !o"nierzy 
najwi#kszym stresem nie jest 
to, co dzieje si# na polu bitwy. 
Prze!ywaj$ %mier& towarzyszy, 
ale s$ razem.  
Trudniej jest potem.

 
M$%&$'()$ R*++(),-./(: 0pi1cy 2o"-
nierze to do#3 niezwyk"y sposób po-
kazywania wojny. Jak wpad" Pan na 
pomys" zrealizowania takiego 
projektu?
T!" H#$%#&!'($)': By!em w Afga-
nistanie kilkakrotnie. Za ka"dym razem 
stacjonowa!em z tym samym plutonem. 
Mo"na powiedzie#: "y!em z nimi. Gdy 
wraca!em do domu, ogl$da!em swoje 
zdj%cia. Lubi% mie# czas, "eby si% nad 
nimi zastanowi#. I w!a&nie po powrocie 
odkry!em, "e to jedno robi na mnie du"e 
wra"enie i ci$gle do niego wracam. 

Kto by" pierwszym #pi1cym 
2o"nierzem? 
Luke Nevalla. Pojawia si% w mundurze. 
Z czasem zdj%cia sta!y si% bardziej intymne. 
Cz%sto fotografowa!em ich, gdy spali bez 
ubra'.

Maj1 k"opoty ze snem? 
W grupie "o!nierzy, z któr$ by!em, () proc. 
za"ywa!o leki nasenne albo na uspokoje-
nie. Po powrocie do bazy jeszcze wi%cej 
– *) proc. Paradoksalnie, dla wielu z nich 
najwi%kszym stresem nie jest to, co dzieje 
si% na polu bitwy, cho# oczywi&cie boj$ si% 
i s$ &wiadkami strasznych scen, prze"ywaj$ 
&mier# towarzyszy. Ale s$ wtedy razem, 
maj$ podwy"szony poziom adrenaliny. 
Trudniejszy jest powrót do bazy, zmienia 
si% chemia w organizmie.

 
!ycie „potem” jest trudniejsze? 
Dla wielu powrót do normalno&ci jest 
ogromnym wyzwaniem. +ycie w armii 
jest prostsze, uporz$dkowane. Jest struk-
tura, nie trzeba si% wiele zastanawia#. Po 
powrocie s$ zdani na siebie. Maj$ k!opoty 

z narzeczonymi, z rodzinami, ze znalezie-
niem pracy. I problem z alkoholem.

Co chcia" Pan osi1gn13 tymi zdj4ciami?
Fotografowa!em jako „embed” [dzienni-
karz akredytowany przez armi%, przebywa-
j$cy z "o!nierzami i podlegaj$cy kontroli 
armii – red.]. 

Wielu ludzi podchodzi do takiego sta-
tusu dziennikarza krytycznie: uwa"aj$, "e 
sta!em si% cz%&ci$ propagandowej machiny 
i w jakim& sensie przyczynia!em si% nawet 
do propagowania k!amstw. Patrz% na to 
inaczej: relacjonowa!em kon,ikt i w miar% 
mo"liwo&ci stara!em si% pokaza# go od ró"-
nych stron. Je&li chodzi o ludzkie koszty 
wojny – cierpienia i zniszczenia, które 
niesie – to trudno jest dzi& kogokolwiek 
poruszy#.

Zdj43 i obrazów jest tyle, 2e odczuwa-
my przesyt?
Tak, zewsz$d otaczaj$ nas obrazy. Ale s$ to 
li tylko ilustracje, które niewiele nowego 
wnosz$. Nie s$ w stanie nas edukowa#. 
A ja to w!a&nie chcia!bym robi#. Chcia!-
bym pokaza# ludziom, czym jest wojna. 
Zmusi# do my&lenia. A w jaki sposób mog% 
poruszy# moich odbiorców? Pracuj% dla 
ameryka'skich mediów, ludzie s$ istotami 
stadnymi, moim czytelnikom los amery-
ka'skich "o!nierzy le"y na sercu bardziej ni" 
!zy afga'skiej matki. Zreszt$ do afga'skich 
matek nie mia!em dost%pu. Fotografowa-
!em wi%c to, co mog!em, próbuj$c pokaza#, 
czym jest wojna, co czyni z lud-mi.   h

ROZMA!IA)A  
MAGDALENA RITTENHOUSE 

TIM HETHERINGTON >  (*'+& r., Liverpool). 
Studiowa, -lologi. angielsk/ i klasyczn/ 
w Oxfordzie. Po studiach wydawa, m.in ksi/0ki 
dla dzieci. Fotografowa, wojny w Liberii 
i Angoli, tsunami w Azji, niewidomych 
w Sierra Leone. Jest laureatem dwóch 
nagród za reporta0e w !orld Press Photo 
(w %&&& i %&&% r.) oraz nagrody g,ównej 
w %&&$ r. Uwa0a si. za dokumentalist., 
pracuje w ró0nych gatunkach – od -lmu, 
przez multimedialne projekty, po ksi/0ki. 
Projekt „1pi/cy 2o,nierze” powsta, przy 
okazji kilku pobytów w Afganistanie, podczas 
których autor stacjonowa, z ameryka3skim 
plutonem. ! maju %&&' r. zdj.cia 
zosta,y zaprezentowane jako fragment 
multimedialnej  projekcji podczas New 
York Photo Festival. !i.cej fotogra-i mo0na 
obejrze4 na jego stronie internetowej  
www.timhetherington.com.

Odroczone 
rachunki 

Prof. Stanis"aw Ilnicki, psychiatra:  
W Polsce potrzebny jest system  

d"ugotrwa"ego monitoringu !o"nierzy,  
aby stan zdrowia ka!dego by" badany  

od zakwalifikowania na misj#,  
pó'niej po powrocie i nawet po odej%ciu  

z armii. Mówi si# o nim od dawna,  
ale nadal go nie ma.

P$+5678$ B.9$'/9$: : ostatnich latach 
coraz cz4#ciej mówi si4 w Polsce o zjawisku 
stresu bojowego czy urazowego.  
To nowe zjawisko?
P&)*. S$+'!,-+. I/'!01!: Ono jest znane, 
odk$d s$ wojny, tylko by!o inaczej nazywane. 
Na pocz$tku lat *). w USA wprowadzono poj%-
cie zespo!u stresu potraumatycznego. W Polsce 
zacz%!o ono funkcjonowa# w po!owie lat .)., 
a zosta!o spopularyzowane w zwi$zku z udzia-
!em naszych "o!nierzy w misjach wojskowych, 
najpierw na Ba!kanach. 

Na misjach zjawili si% te" psycholodzy; jako 
pierwsza pojecha!a kobieta Anna Glibowska. 
Wprawdzie Polacy s!u"$ za granic$ od /.01 r., 
ale do po!owy lat .). nie przywi$zywano wagi 
do nast%pstw psychicznych. Zreszt$ wcze&niej 
by!y to misje ONZ, nie wojenne, i cho# zda-
rza!y si% o2ary, traktowano je jako nieszcz%&liwe 
wypadki. 

Nie rejestrowano te" zaburze' psychicznych, 
cho# sam nieraz odbiera!em takich "o!nierzy 
z lotniska. 

Jak wygl1da polska sytuacja na tle innych 
krajów? :iadomo, ilu 2o"nierzy z proble-
mami psychicznymi jest ewakuowanych 
z misji do kraju?
Gdy ruszali&my do Iraku i Afganistanu, powo-
!ywano si% na statystyki ameryka'skie z Wiet-
namu, "e problem mo"e dotkn$# nawet co 
trzeciego "o!nierza. 

Rzeczywisto&# okaza!a si% inna. W misjach 
irackiej i afga'skiej uczestniczy!o dot$d 31 tys. 
Polaków. Ewakuowano trzystu. Na /))) "o!-
nierzy w Iraku trzech ewakuowano z powodów 
psychiatrycznych. 

Paradoksalnie w Afganistanie, gdzie wska--
nik zabitych i rannych w walce jest wy"szy, 
dwukrotnie mniej jest urazów i chorób nie-
zwi$zanych z udzia!em w walce, a do warto-
&ci &ladowych zmala!a liczba ewakuowanych 
z przyczyn psychiatrycznych. Za to liczba ewa-
kuowanych w ogóle jest podobna jak w Iraku:  
/1,0 na /))). To wymaga!oby analizy: sk$d 
taka zmiana struktury strat? Cho# mo"na za-
!o"y#, "e u ewakuowanych z innych przyczyn 
zaburzenia psychiczne te" mog$ wyst%powa#, 
lecz s$ „przykrywane” urazami 2zycznymi, jak 
si% uwa"a, powa"niejszymi.

Amerykanie badaj1 2o"nierzy obowi1zko-
wo, a my?
Oni poddaj$ wszystkich wyje"d"aj$cych i po-
wracaj$cych "o!nierzy badaniom kwestiona-
riuszowym. Ci, których wyniki uzasadniaj$ 

badanie indywidualne, s$ na nie wzywani. 
Potem badania s$ powtarzane po pó! roku 
i pó-niej. U nas jest rozporz$dzenie ministra 
o wykonywaniu bada' psychiatrycznych 
„w razie potrzeby”, ale one s$ niestety bardzo 
powierzchowne, ograniczaj$ si% do kilku pyta'. 
Planowana jest nowelizacja tego rozporz$dze-
nia, nasza klinika sporz$dzi!a kwestionariusze 
cz%&ciowo wzorowane na ameryka'skich. Je&li 
minister to zatwierdzi, b%dziemy dzia!a# jak 
Amerykanie. 

Mo2na zapobiega3 stresowi w czasie misji?
Ca!kowicie nie, stres bojowy jest nieod!$czn$ 
cech$ wszystkich wojen. Dlatego odró"nia si% 
stres bojowy normalny od traumatycznego, 
czyli takiego, gdy stres ma taki charakter, "e me-
chanizmy obronne okazuj$ si% nieskuteczne. 

Ale sam uraz nie jest warunkiem wystar-
czaj$cym do wyst$pienia zaburze'. Musi by# 
podatno&#. 

S$ osoby, które na misje jecha# nie powinny. 
A je&li "o!nierz jedzie, powinien by# tak prze-
szkolony, aby minimalizowa# skutki stresu. 
Np. gdy wybucha mina przydro"na, powinien 
nie my&le# o tym, co si% sta!o, lecz wykonywa# 
automatycznie czynno&ci, które #wiczy! przed 
misj$. Mówi% to na przyk!adzie spraw, które 
do nas tra2!y, gdy -ród!em zaburze' by! stres 
w po!$czeniu z niedostatecznym przygotowa-
niem do takich sytuacji.

Jak 2o"nierze podchodz1 do psychologa 
czy psychiatry?
Boj$ si% stygmatyzacji. Je&li maj$ problemy, 
niech%tnie o tym mówi$ do chwili, gdy chc$ 
odej&# z armii. Dopóki s!u"$, nie eksponuj$ 
tego. Nie zawsze chc$ si% leczy# w wojsko-
wych oddzia!ach, raczej ju" prywatnie. Albo 
na w!asn$ r%k% „lecz$ si%” alkoholem. Poza 
skierowaniem do szpitali takich jak nasz, s$ 
turnusy pro2laktyczno-lecznicze. Nie s$ obo-
wi$zkowe, tra2aj$ tam ci, których skierowa! 
psycholog z jednostki. 

Niestety, dotyczy to tylko "o!nierzy s!u"by 
czynnej, nie weteranów. To niedobrze, bo le-
czenie nieraz trwa d!ugo. Takie turnusy zacz%!y 
si% w 3))4 r. i dot$d zakwali2kowano na nie 
5 tys. "o!nierzy, a uczestniczy!o pi%# i pó! ty-
si$ca. Mo"na by wi%c z przybli"eniem okre&li#, 
"e tylu "o!nierzy ma jakie& problemy, skoro 
psycholodzy ich zakwali2kowali. Do szpitali 
tra2a zdecydowanie mniej.

Mo2e niech43 przed psychiatr1 wynika 
z obawy, 2e mog1 by3 wykluczeni z armii?
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