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CZY MOŻNA BYŁO UNIKNĄĆ MASAKRY 
W COLUMBINE --

. . !'ś y O masa-
Na początku tego rozdziału opow1edzie I m dk h 
krze w Columbine High School i innych wypa a~ 
strzelaniny które w ostatnim czasie zdarzy1?' Się 

, . 1·, y się co 
w amerykańskich szkołach. ~a~tanawia ism . Na·-
mogło spowodować te przerazaJące wydarzenia: . dJ 

• • • d . . . przyszłosc1 a wazmeJsze wy aJe się pytame, czy w . , k 
się ich uniknąć. Zanim będziemy mogli wyrazie __ ta ą 
nadzieję, musimy bliżej poznać przyczyny tragedn. Po 
przeczytaniu tego rozdziału czytelnicy potrafią zape~
ne wymienić kilka czynników sprzyjających agresji, 
takich jak łatwa dostępność broni lub nasilenie prze
mocy w środkach masowego przekazu i w grach kom
puterowych. Wydaje się jednak, że nie wyjaśniają one 
sprawy do końca. Pojawiły się też podejrzenia, że za
bójcy byli szaleńcami. Analizując masakrę w Colum
bine, Elliot Aronson (2000) uznał wprawdzie dokona
ny akt przemocy za patologię, lecz jego zdaniem nie 
powinno się bez głębszej refleksji sprowadzać tego 
zdarzenia do patologicznych skłonności jednostek. 
Takie wyjaśnienie prowadzi donikąd, bo Harris i Kle
bold (jak również inni młodzi ludzie, którzy ostatnio 
wywołali strzelaninę w szkołach) potrafili całkiem 
skutecznie funkcjonować w społeczności. Mieli dobre 
oceny, nie wagarowali i nie przysparzali swoim rodzi
com ani władzom szkolnym szczególnych kłopotów. 
To prawda, że byli samotnikami i dziwacznie się ubie
rali. To samo jednak można powiedzieć o kilkuset in
nych uczniach Columbine High School. Krótko mó
wiąc, na podstawie codziennych interakcji z rodzica
mi, nauczycielami i kolegami trudno byłoby przewi
dzieć patologiczne zachowanie tych chłopców. Nic 
podejrzanego nie zauważył nawet psychiatra Erica 
Harrisa, który opiekował się nim z powodu łagodnej 
depresji. Trudno dopatrzyć się winy dorosłych, gdyż 
obserwowane przez nich zachowania Harrisa i Klebol
da nie odbiegały w zasadzie od normy. Co ważniejsze, 
zaklasyfikowanie ich przerażającego czynu „tylko" 
jako skutek choroby psychicznej spowodowałoby po
minięcie czegoś niezmiernie istotnego, co może po
móc uniknąć podobnych tragedii w przyszłości. Cho
dzi mianowicie o rolę sytuacji społecznej. Jak twier
dzi Aronson (2000), strzelaniny w szkołach mogą się 
okazać patologicznym wierzchołkiem ogromnej góry 
lodowej. 

Wydaje się niemal pewne, że Harris i Klebold zare
agowali w sposób ekstremalny na ogólną atmosferę 
szkoły, która stwarza środowisko wykluczania, ośmie
szania i szyderstwa, sprawiając, że dla wielu uczniów 
życie staje się trudne do zniesienia. W większości 
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Przypuszczenia, co się mogło dziać w umysł h . . ac 
chłopców, uzupełma pozostawiona przez nich wideoka. 
seta z nagraniem pełnej nienawiści rozmowy O zniew . 
gach i przemocy, z jakimi się spotykali w szkole. z~. 
niem psychiatry Jamesa Gilligana (1996), zajmującego 
się zdrowiem psychicznym w systemie więziennictwa 
stanu Massachusetts, motywem ogromnej większosci 

morderczych zamachów jest chęć przemiany uczucia 
wstydu i poniżenia w uczucie dumy. ,,Może wreszcie 
zyskamy szacunek, który nam się należy" - to nagra
na wypowiedź Klebolda wymachującego bronią. 

Rozważania Aronsona znajdują ogólniejsze popar• 
cie w dziesiątkach wypowiedzi internautów, nadesła

nych bezpośrednio po masakrze w Columbine. Prze· 
ważająca liczba wyrażała rozżalenie i ból, opisując, jak 
przykre jest poczucie odrzucenia i wyszydzanie przez 
bardziej popularnych kolegów. Kilka miesięcy przed 
udostępnieniem kasety Harrisa i Klebolda wielu inter· 
netowych dyskutantów wyrażało przekonanie, że za· 
bójcy musieli doświadczać odrzucenia i wyklucz~nia. 
Spieszymy dodać, że choć żaden z wypowiadających 
się na ten temat nastolatków nie wszczął strzelan~ny. 
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ewnością cierpi. Niektó~y zastanawiają się nad sa
i p , . twem - według naJnowszych badań 20 oboJS k' h k 'ł , pro-fl'l zniów wszyst 1c sz o srednich w • k' . t uc . . Ja tms 
cell . poważme rozwaza taką decyzję (Aro J<resie , . d . . nson, 
o OO), Na szczęsc~e. _o teJ pory mewielu dochodzi do 
zO „Ntrzymałosc1 1 zaczyna strzelać do koleg, ,,,.esu „ 1 . ow. 
iv 'I' owym głosem w mtemetowej dyskusii J·est 1YP . d' . . ~ na-. ca wypowie z szesnastoletmeJ dziewc . 
stępuJit 1· R dz' . . zyny. .. , . .., co czu 1. o 1ce powmm zauważyć że dz' 

vY 1e11•, k' d , . . . , 1ec-
,, ·e przesadza, 1e y mow1, ze mkt go nie akce tu koni fi .,.k, P-
. wszyscy kon o~•s~1, torzy w szkole cieszą si 
f· tarnością, powmm nauczyć się akceptować . ~ popu d . . m 
nych. Dlac~:go _o ~racaJą się od każdego, kto się od 
. h różni? . Jezeh dokonana przez Aronsona anat· nic b. . 1za 

sakrY w Co lum me Jest trafna, to istnieJ· e możl'-Illa . b . , 1 
wość zwiększema ~zp1eczenstwa w szkołach przez 
zmianę niekorzystne~ atmosfery społecznego wyklu
czenia. Jeśli ~o~uś się to uda, szkoły staną się nie tyl
ko bezpieczme~s~e, ale _zarazem przyjemniejsze, cie
kawsze i bardziej ludzkie. Wskazówek, jak można to 
osiągnąć, dostarczają dwa nurty badań omawiane 
w tym rozdziale: sukces programu Dana Olweusa 
w zwalczaniu przemocy szkolnej w Norwegii oraz 
skuteczna próba rozbudzania empatii wśród dzieci 
szkolnych w USA realizowana przez Normę i Seymou
ra Feshbachów. Te i inne efektywne programy zostaną 
scharakteryzowane bardziej szczegółowo w następ
nym rozdziale. 

Na zakończenie zamieszczamy list od matki ucznia 
z Columbine do Eliota Aronsona. 

18 czerwca 2002 
Szanowny Panie Doktorze, 
Jako matka ucznia Columbine High School, któ

rego życie zostało oszczędzone, lecz zmienione na 
zawsze przez wydarzenia z 20 kwietnia 1999 roku, 
czuję się w obowiązku podziękować Panu za nie
zmiernie ważną książkę. Na kilku stronach podsumo
wał Pan wszystko, co myślałam o złożoności zjawisk, 
które poprzedziły ten straszny dzień. Ponadto wska
zał Pan, jak można stworzyć zdrowsze środowisko 
szkolne, aby takie tragedie należały do przeszłości. 

Muszę Panu powiedzieć, że [. .. } rozmyślnie uni
kałam wszystkich książek i artykułów o Columbine, 
bo tylu ludzi próbowało uchwycić luźne wątki i po
zbierać rozproszone elementy zdarzenia z 20 kwiet
nia, aby powiązać je ze sobą w płytkiej interpreta
cji z pretensjami do nieomylności. Jednak[. .. ] Pań
ska książka Nobody Left to Hate umożliwia głębszy 
wgląd w całą sytuację i rzeczywiście podsuwa roz
wiązania, które są dalekie od typowych uproszczeń. 
Wierzę, że Pańskie nieskomplikowane strategie or-
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ganizacji stosunków szkolnych rzeczywiście oka::ą 
się skuteczne. · 

PODSUMOWANIE 

Czym jest agresja 

Jeszcze raz dziękuję 
Carolyn L. Mears 

littleton. Kolorado 

Agresja jest celowym zmierzonym działaniem powo
dującym czyjś ból lub cierpienie. Agresja wroga 
oznacza działanie w celu wywołania czyjegoś cierpie
nia, agresja instrumentalna to wywoływanie cierpie
nia w celu osiągnięcia innych korzyści. 

Agresja stała się dla społeczeństwa amerykańskie
go palącym problemem ze względu na gwałtowny 
wzrost przestępstw z użyciem przemocy, zwłaszcza 
w dużych miastach. 

Przez wieki badacze spierali się, czy agresywność 
jest przede wszystkim instynktowna, czy też wyuczo
na. Zygmunt Freud udowadniał, że istoty ludzkie ro
dzą się z instynktem życia, który określał jako eros, 
i instynktem śmierci, czyli tanatos. Instynkt śmierci 
skierowany do wewnątrz przyjmuje postać samobój
stwa, a skierowany na zewnątrz przejawia się jako 
wrogość, destrukcyjność i morderstwo. Według hy
draulicznej teorii Freuda agresywna energia musi się 
uwolnić, ponieważ jej nagromadzenie może doprowa
dzić do wybuchu. 

Ponieważ agresywność miała niegdyś wartość prze
trwania, większość współczesnych psychologów spo
łecznych uważa, że stanowi ona część naszego ewolu
cyjnego dziedzictwa. Zarazem jednak wiemy, że isto
ty ludzkie rozwinęły precyzyjne mechanizmy kontro
lowania agresywnych impulsów i że zachowanie czło
wieka jest elastyczne - przystosowuje się do zmian 
środowiska. Wyrażanie agresji zależy zatem od złożo
nych interakcji pomiędzy predyspozycjami biologicz
nymi, wrodzonymi i wyuczonymi reakcjami hamują
cymi i konkretną sytuacją społeczną. 

Neurologiczne i chemiczne uwarunkowania agresji 
Jest wiele czynników, które wywołują agresję, po
cząwszy od oddziaływań neurologicznych i chemicz
nych do wpływów społecznych. Kontrolę nad agresją 
przypisuje się obszarowi kory mózgowej , nazywane
mu ciałem migdałowatym. Najnowsze badania suge
rują, że substancją hamującą agresję jest serotonina. 
Zaburzenia naturalnego wytwarzania serotoniny przez 
organizm powodują nasilenie agresji. Niewątpliwa jest 
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też korelacja dodatnia pomiędzy hormonem o nazwie 

testosteron a agresywnym zachowaniem. Więźniowie 

~kazani za przestępstwa z użyciem przemocy wykazu

~ą zwykle wyższy poziom testosteronu niż skazani za 

mne przestępstwa. Jest to zgodne z ogólniejszym spo

strzeżeniem, że mężczyźni okazują więcej agresji niż 

kobiety. Co najmniej jedna jeszcze substancja che

miczna, mianowicie alkohol, przyczynia się do wzros

tu agresji, działając jako ogólny środek zwalniający 

hamulce, który zmniejsza zahamowania przed uży

ciem przemocy, a także przed innymi zachowaniami 

potępianymi w społeczeństwie. Stwierdzono również, 

że wzrost agresji może być spowodowany bólem i in

nymi dolegliwościami fizycznymi. 

Sytuacje społeczne a agresja 

Wiele przyczyn agresji ma charakter społeczny. Nale

ży do nich przede wszystkim frustracja. Według teorii 

frustracji-agresji doświadczenie frustracji zwiększa 

prawdopodobieństwo reakcji agresywnych. Jednak 

sama frustracja nie prowadzi automatycznie do agre

sji. Agresja rodzi się najczęściej wtedy, gdy przeszko

da w dążeniu do celu jest nieuprawniona lub nieocze

kiwana. Ponadto frustracja nie wynika z samej depry

wacji, ale z deprywacji względnej, czyli poczucia, że 

otrzymujesz mniej, niż ci się należy, mniej, niż mogłeś 

się spodziewać, lub mniej, niż uzyskują ludzie do cie

bie podobni. 
Agresja wyzwala się również wskutek prowokacji 

społecznej lub samej obecności bodźca wyzwalające

go agresję, czyli przedmiotu kojarzącego się z agre

sywnymi reakcjami (np. broni). Według teorii spo

łecznego uczenia się agresja może powstawać na za

sadzie naśladowania agresywnych modeli: w sytua

cjach bezpośredniego kontaktu lub przez oglądanie 

przemocy w kinie i w telewizji. Skutki oglądania prze

mocy w środkach masowego przekazu wzbudzają 

szczególne zainteresowanie psychologów społecznych 

w USA ze względu na popularność programów 

z brutalnymi scenami. Okazuje się, że przemoc w me

diach nie tylko przyczynia się do wzrostu agresywno

ści widzów, ale również wywiera działanie znieczula

jące, zwiększa tolerancję przemocy w społeczeństwie. 

Oglądanie materiałów pornograficznych wydaje się 

stosunkowo nieszkodliwe, jednak gdy przedstawiają 

one sceny agresji, powodują, że przemoc seksualna 

jest łatwiej akceptowana i prawie na pewno ma to 

związek z nasilaniem się agresywnych zachowań 
bee kobiet. Wo. 

Jak ograniczyć agresję 

Agresji można przeciwdziałać na wiele sposob, 
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surowa 1 g y następuje o razu po akcie agresji. Suro-

we i opóźnione kary okazały się nieefektywne. Nie ma 

również dowodów potwierdzających teorię o uzdra

wiającym działaniu katharsis, według której popełnie

nie agresywnego czynu lub przyglądanie się aktom 

agresji jest dobrym sposobem pozbycia się agresyw

nych odruchów. Przeciwnie, ścisłe badania naukowe 

wykazały, że popełnienie aktu agresji wzbudza skłon

ność do usprawiedliwiania swojego postępku i może 

prowadzić do nasilania się agresywnych zachowań. 

Czy można było uniknąć masakry w Columbine 

Atmosfera poniżania, jaka panuje w szkołach średnich, 

najprawdopodobniej w dużej mierze przyczyniła się 

do masakry w Columbine. Zmiana atmosfery powinna 

zmniejszyć prawdopodobieństwo takich zdarzeń. 

PYTANIA DO KRYTYCZNEGO NAMYSŁU 

1. Czy wiedza, że agresywność jest u człowieka wro

dzona ma jakieś znaczenie? Dlaczego tak lub dla

czego nie? 
2. Czy kontakt z przemocą w środkach masowego 

przekazu przyczynia się do wzrostu przemocy 

wśród widzów? 
3. Każdy, kto chodził do szkoły publicznej, zdaje so

bie sprawę, jak trudnym do wykorzenienia proble

mem jest przemoc szkolna. W jaki sposób można 

ją ograniczyć? 


