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2
„Gdzieś między wstążkami

do włosów a tęczą”
Jak nawet najkrótsza piosenka

może zmienić świat

Anne Torkelson

W apokaliptycznym, totalitarnym Panem Katniss Everdeen jest tak zaj�ta zadowala-
niem w�adzy i próbami przechytrzenia jej, �e nie zauwa�a innej wielkiej si�y, która dzia�a
w �wiecie wokó� niej: muzyki. Gdy Katniss poznaje Rue na arenie, dowiaduje si�, �e
ulubion� rzecz� dziewczynki jest muzyka. Dla Katniss z kolei muzyka „pod wzgl�dem
u�yteczno�ci plasuje si� gdzie� mi�dzy wst��kami do w�osów a t�cz�”: mo�e by� pi�kna,
sprawia� przyjemno��, ale nie ma praktycznego znaczenia1. Z czasem jednak zaczyna
sobie u�wiadamia�, �e muzyka w jej �yciu ma do odegrania wa�n� rol�. Dowiaduje si�,
�e jest czym� wi�cej ni� tylko rozrywk�: jest w stanie kszta�towa� jej charakter i zainspi-
rowa� powstanie, które doprowadzi do obalenia Kapitolu.

Niezale�nie od tego, czy komponujesz, wykonujesz muzyk�, czy te� jedynie jej s�u-
chasz, wiesz, �e wp�ywa na Twoje emocje. Zwracasz si� ku muzyce, gdy jeste� smutny,
gdy co� �wi�tujesz lub gdy chcesz si� zmotywowa� do �wicze� czy nauki. Tworzymy ze-
spo�y muzyczne, chodzimy na koncerty i �piewamy pod prysznicem. Wykorzystujemy
muzyk�, by wyrazi� siebie. Wiemy, �e muzyka ma na nas wp�yw jako na jednostki, jed-
nak czy mo�e zmieni� spo�ecze�stwo? Czy mo�e zagra�a� politycznej stabilno�ci? Czy
jest wystarczaj�co pot��na, by wywo�a� rewolucj� i obali� re�im tak pot��ny jak w�adza
Kapitolu? Te pytania mog� nam si� wydawa� nowe i zaskakuj�ce, jednak tysi�ce lat
temu zadawa� je ju� staro�ytny grecki filozof Platon (428 – 348 p.n.e.), jeden z najbar-
dziej wp�ywowych my�licieli wszechczasów.
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Czy muzyka może być niebezpieczna?

Platonowi przypisuje si� autorstwo pierwszych w dziejach zachodniej cywilizacji dzie�
po�wi�conych zagadnieniom filozofii moralno�ci i polityki. Jest to zbiór kilkudziesi�ciu
dialogów filozoficznych, w wi�kszo�ci z nich w roli g�ównego bohatera wyst�puje Sokra-
tes (469 – 399 p.n.e.), nauczyciel Platona. Poniewa� sam Platon jako posta� nigdy nie
pojawia si� w swoich dialogach, wiele osób zak�ada, �e wykorzysta� Sokratesa, by wyra-
zi� w�asne pogl�dy. Dociekliwy, bystry i cz�sto ironiczny Sokrates jest g�ówn� postaci�
najbardziej znanego dialogu Platona pt. Pa�stwo, w którym prowadzi dyskusj� o naturze
sprawiedliwo�ci.

Aby lepiej zrozumie�, czym jest sprawiedliwo��, Sokrates i jego towarzysze próbuj�
sobie wyobrazi� doskonale sprawiedliwe i dobre spo�ecze�stwo, które nazwiemy spo�e-
cze�stwem idealnym. Jest ono rz�dzone przez królów-filozofów, którzy w�adaj� nie
z my�l� o w�asnych interesach, lecz o dobrze ogólnym. Przechodz� oni specjalny proces
kszta�cenia, który ma uformowa� ich charakter, daj�c im si��, temperament, �agodno��
i wrodzon� mi�o�� m�dro�ci2. Ci królowie-filozofowie s� przeciwie�stwem tyrana w ro-
dzaju prezydenta Snowa. Tyran jest najbardziej niesprawiedliwym typem w�adcy, we-
d�ug Sokratesa: jest „zazdrosny, nie budz�cy zaufania, niesprawiedliwy, niezdolny do
przyja
ni, bezbo�ny i musi karmi� i utrzymywa� wszelkie z�o”3.

Pomy�l przez chwil�, jak Ty widzia�by� idealne pa�stwo. Jak by wygl�da�o? Czy za-
pewnia�oby wykszta�cenie i prac� dla ka�dego? Równe prawa? Wolno�� s�owa? Zapew-
ne zaskoczy�oby Ci� to, czego pragn�� Sokrates w swoim idealnym spo�ecze�stwie, a co
uwa�a� za niepo��dane. Czytelnicy Pa�stwa s� cz�sto zdziwieni lub oburzeni niektórymi
z propozycji Sokratesa. Jedn� z najbardziej niepokoj�cych jest jego wezwanie, by zaka-
za� wielu rodzajów muzyki i instrumentów muzycznych. Nasz dyskomfort zwi�zany z t�
propozycj� wynika z tego samego odruchu, który ka�e nam si� oburza� na fakt, �e Ka-
pitol zakazuje okre�lonych piosenek.

„Zaraz, zaraz — krzycz� nasze mi�uj�ce wolno�� dusze. — To nie w porz�dku!”.
Jako obywatele wspó�czesnych liberalnych demokracji nie chcemy, by ktokolwiek
dyktowa� nam, co mo�emy lub czego nie mo�emy robi�, mówi�, czyta�, pisa� czy s�u-
cha�. Jak Sokrates, który chcia� sprawiedliwo�ci, móg� zaleca� co�, co wydaje si� w tak
oczywisty sposób niesprawiedliwe? Aby zrozumie� powody, które stoj� za jego propozy-
cjami, musimy najpierw przyjrze� si� temu, dlaczego filozof uwa�a� muzyk� za tak po-
t��n�, �e a� niebezpieczn�.

Si�a muzyki polega na tym, �e jest w stanie formowa� nasz charakter moralny i prze-
konania, które z kolei mog� kszta�towa� spo�ecze�stwo czy nawet obala� instytucje
polityczne. Dla Sokratesa — i dla Katniss, jak zobaczymy — muzyka jest czym� wi�cej
ni� nieszkodliw� rozrywk�.
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Charakter muzyki i muzyka charakteru

Co muzyka ma wspólnego z charakterem i moralno�ci�? Sokrates wierzy�, �e dobra mu-
zyka mo�e kszta�towa� nasze dusze, sprawiaj�c, �e staj� si� szlachetne i sprawiedliwe.
Z�a muzyka ma dok�adnie przeciwny skutek. Pami�taj, �e gdy Sokrates mówi o muzyce,
mówi o czym�, co staro�ytni Grecy nazywali mousik� i co obejmowa�o ca�e królestwo
Muz, a wi�c nie tylko muzyk�, lecz równie� opowie�ci, dramat, poezj�, a nawet sztuki
wizualne, np. malarstwo i rze
b�. Tak jak Katniss mia�a lekcje muzyki w szkole, m�o-
dzie�cy w Grecji studiowali mousik� jako istotn� cz��� programu kszta�cenia. Edukacja
w staro�ytnej Grecji opiera�a si� na dwóch filarach — mousik� i gymnastik�: muzyce,
która od�ywia�a dusz�, i gimnastyce, która mia�a szkoli� cia�o. Razem mia�y kszta�towa�
dobrych, silnych obywateli.

Je�li uczy�o si� ludzi niew�a�ciwego rodzaju mousik�, to mog�o im brakowa� si�y, od-
wagi i moralnego dobra, jakich wymaga�o si� od obywateli idealnego pa�stwa. Z�a mu-
zyka prowadzi dusz� na z�� drog�, sprzyjaj�c takim wadom, jak cho�by brak samokon-
troli. Co jednak przes�dza o tym, �e muzyka jest dobra albo z�a? Sokrates wyja�nia, �e
z�a muzyka mo�e by� pozbawiona wdzi�ku, w�a�ciwego rytmu, harmonii lub przeka-
zywa� fa�szywe czy nieodpowiednie tre�ci. Mówi�c krótko: z�a muzyka przypomina z�y
charakter. Dobra muzyka na�laduje dobry charakter, a regularny kontakt z ni� pozytyw-
nie wp�ywa na nasze dusze. Poniewa� muzyka uczy nas kocha� okre�lone idee i zacho-
wania lub nienawidzi� ich, powinni�my zezwala� jedynie na muzyk�, która repre-
zentuje pozytywne cnoty, takie jak umiarkowanie i odwaga. Sokrates pyta: „Wi�c czy
my tak �atwo pozwolimy, �eby byle kto i byle jakie mity uk�ada�, i niech tego dzieci s�u-
chaj�, aby ich dusze nasi�ka�y pogl�dami nieraz wprost przeciwnymi tym, które, zdaniem
naszym, mie� powinny, gdy dorosn�?”4. Czy nie powinni�my uwa�a�, jakie historie opo-
wiadane s� naszym dzieciom?

Mimo �e Sokrates lubi� wielkie epopeje w rodzaju Iliady czy Odysei Homera, nie
chcia� uwierzy�, �e popularna rozrywka staro�ytnej Grecji by�a nieszkodliwa, jako �e jej
przekaz nie zawsze by� s�uszny. W czasach Platona i Sokratesa Grecy uczyli si� o moral-
no�ci poprzez opowie�ci o bogach, boginiach i bohaterach w rodzaju Heraklesa czy
Odyseusza. Jednak jak t�umaczy Sokrates, w wielu tych opowie�ciach bohaterowie
przedstawieni s� w sposób niew�a�ciwy, przez co daj� m�odym ludziom z�y przyk�ad do
na�ladowania i z�e poj�cie o tym, co to znaczy by� sprawiedliwym cz�owiekiem.

We
my cho�by pod uwag� opowie�� Hezjoda o bogach Kronosie, Uranosie i Zeusie:
mamy w niej do czynienia z ojcobójstwem, kastracj�, kanibalizmem, oszustwem i walk�
o w�adz�. Te� mi historyjka dla dzieci! Nawet gdyby by�a prawdziwa, zdaniem Sokratesa
nie powinna by� opowiadana w idealnym spo�ecze�stwie, poniewa� m�ody cz�owiek nie
powinien s�ucha�, „�e dopuszczaj�c si� niesprawiedliwo�ci najwi�kszej, nie robi�by nic
nieprawdopodobnego, ani te� mszcz�c si� na swoim ojcu za jego zbrodnie w sposób
niewybredny – tylko by post�powa� jak pierwsi i najwi�ksi spo�ród bogów”5.
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Wys�uchiwanie opowie�ci o bóstwach i herosach, którzy morduj� i zachowuj� si�
w sposób niemoralny, mo�e zach�ci� m�odych ludzi do tego, by zachowywali si� tak
samo i usprawiedliwiali swoje zachowanie tym, �e na�laduj� znane przyk�ady. „Bo ka�dy
b�dzie mia� wybaczenie dla w�asnych z�ych stron — ostrzega Sokrates. — Przekonany,
�e przecie� to samo robi� i robili [bogowie i herosi]6”. Przyczyny tego niepokoju widzimy
w innym dialogu Platona, Eutyfron. W tym tek�cie m�ody g�upiec odwo�uje si� do mitu
o Uranosie, Kronosie i Zeusie, aby usprawiedliwi� wytoczenie procesu w�asnemu ojcu7.

Nawet dzisiaj wiele osób podziela pogl�dy Sokratesa na temat tego, jaki wp�yw maj�
muzyka i sztuka na m�ode umys�y (w tym literatura popularna w rodzaju powie�ci ta-
kich jak Igrzyska �mierci). Z jednej strony podziwiamy odwag� Katniss i wspó�czucie
Peety Mellarka. Wi�kszo�� z nas zgodzi�aby si�, �e stanowi� oni dobre wzory do na�la-
dowania. Sokrates te� by si� zgodzi�. Z drugiej strony niektórzy ludzie martwi� si� o to,
jak inne elementy powie�ci mog� wp�ywa� na dusze czytelników. Czy brutalne morder-
stwa mog� ich szokowa� lub znieczuli� na przemoc? Czy powinni�my si� martwi� tym,
�e jeden z g�ównych bohaterów powie�ci, Haymitch Abernathy, jest alkoholikiem?
Ze wzgl�du na podobne obawy Sokrates proponowa�, by w�adze jego idealnego pa�stwa
uwa�nie monitorowa�y, jakie rodzaje sztuki s� dost�pne dla m�odych ludzi, i ocenia�y
ich potencjalnie dobroczynny lub szkodliwy wp�yw.

Wci�� nie wyja�nili�my, w jaki sposób sztuka na nas wp�ywa. Muzyka wyra�a —
Grecy powiedzieliby „na�laduje” lub „reprezentuje” — emocje �ycia poprzez melodie,
harmonie i rytmy8. Pomy�l o �cie�ce d
wi�kowej filmu. Gdy ogl�damy film Igrzyska �mierci,
muzyka podpowiada nam, kiedy nast�puje kulminacyjny punkt akcji lub kiedy ma wy-
darzy� si� co� przera�aj�cego. Mo�emy s�ysze� b�bny, które bij� niczym serce, podczas
gdy trybuci walcz� ze sob� na arenie; �kaj�ce skrzypce, które mówi� nam o biciu serca
Peety, gdy patrzy na Katniss, lub powoln� i smutn� piosenk�, która wyra�a smutek Kat-
niss, gdy umiera Rue. W swoim idealnym pa�stwie Sokrates pragnie jedynie muzyki,
która na�laduje emocje ludzi o silnym charakterze, na przyk�ad �o�nierzy nieustraszo-
nych w boju lub cz�owieka, który w obliczu przeciwno�ci losu zachowuje rozwag� i m�-
stwo lub te� który „nie zadziera nosa, lecz dzia�a z umiarkowaniem”9. Gdy s�uchamy
muzyki, udzielaj� si� nam emocje, jakie dany utwór na�laduje, i z czasem na dobre
zadomawiaj� si� w naszej duszy10.

Sokrates wyja�nia, �e ten efekt kszta�towania duszy i formowania charakteru nie
nast�puje w ci�gu jednego dnia — jedna z�a piosenka na Twoim odtwarzaczu mp3 nie
zniszczy Ci� — jednak zachodzi w sposób powolny i subtelny, a proces ten rozpoczyna
si� w dzieci�stwie. Ludzie z odpowiednim wykszta�ceniem potrafi� rozpozna�, jaka
muzyka najlepiej nadaje si� dla idealnego spo�ecze�stwa, poniewa� maj� odpowiednio
ukszta�towane emocje, które pozwalaj� im rozpozna� dobro i z�o, jeszcze zanim b�d�
w stanie rozumowo to uzasadni�. W naturalny sposób b�d� odrzuca� to, czemu brakuje
umiarkowania, przyzwoito�ci lub co jest tchórzliwe, za to przyjemno�� b�dzie im spra-
wia� to, co jest dobre. Dobro zakorzeni si� w ich duszach i sami stan� si� dobrzy.
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Nawet je�li zaakceptujemy przekonanie Sokratesa, �e muzyka mo�e kszta�towa� na-
sze dusze i charaktery, mo�emy si� zastanawia�, jak mog�aby by� niebezpieczna dla rz�du
lub spo�ecze�stwa. Aby bli�ej zbada� t� ide�, zostawmy na chwil� Sokratesa i staro�ytn�
Grecj�, by przyjrze� si� Katniss i przysz�emu Panem.

Przywrócenie nadziei: Łąkowa kołysanka

Rzecz�, któr� Rue najbardziej lubi, jest muzyka, wi�c umieraj�c, prosi Katniss, by jej
za�piewa�a. Jej pro�ba pokazuje, jak na najprostszym poziomie muzyka wp�ywa na nasze
emocje. Inny z dialogów Platona, Prawa, wyja�nia, �e ko�ysanie dzieci i �piewanie im
ko�ysanek uspokaja je i usypia: zewn�trzny wp�yw ruchu i rytmu wycisza ich wewn�trzne
uczucia l�ku lub niezadowolenia11. Jedno uczucie (spokoju) zast�puje inne (niepokoju).
Katniss �piewa Rue star� góralsk� piosenk�. Nazwiemy j� 	�kow� ko�ysank�. Proste
i uspokajaj�ce s�owa pozwalaj� Rue uwolni� si� od l�ku i zast�pi� go uczuciem komfortu
oraz obietnic�, �e „jutro przyniesie wi�cej nadziei ni� ten okropny kawa�ek czasu, który
nazywamy dniem dzisiejszym”.

W oddali ��ki, wejd
�e do �ó�ka,
Czeka tam na ci� z trawy poduszka,
Sk�o� na niej g�ówk�, ocz�ta zmru�,
Rankiem ci� zbudzi s�o�ce, twój stró�12.

�mier� Rue i zawarta w piosence nadzieja na przysz�o�� przypominaj� Katniss o tym,
co powiedzia� Peeta: Katniss jest „kim� wi�cej ni� zaledwie pionkiem w ich igrzyskach”13.
Przykrywa cia�o Rue dzikimi kwiatami, które przywodz� na my�l stokrotki i które „za-
radz� z�u” i „okryciu z li�ci”, wspomnianym w kolejnych zwrotkach. Ten zainspirowany
muzyk� czyn pozwala okaza� Katniss mi�o�� do Rue i sprzeciw wobec prób Kapitolu, by
zmieni� trybutów z ró�nych dystryktów w �miertelnych wrogów.

Gdyby Katniss jedynie wyrecytowa�a s�owa piosenki, tekst móg�by nie mie� a� tak
silnego dzia�ania. S�owa brzmia�yby jak banalne pocieszenie. Jednak po��czenie s�ów,
melodii i rytmu pozwala piosence by� no�nikiem nie tylko idei, lecz — co wa�niejsze
— równie� uczu�. Jak zauwa�a Sokrates: emocje maj� co� wspólnego z ogniem —
�atwo si� rozprzestrzeniaj�. Mia� przez to na my�li, �e s�uchacze bezwolnie odtwarzaj�
lub na�laduj� w swojej duszy emocje, które przekazuje muzyka. agodna muzyka uspo-
kaja nas, muzyka pe�na nadziei wype�nia nasze serca. To jeden z powodów, dla których
Sokrates pragnie zakaza� w idealnym spo�ecze�stwie �a�obnych pie�ni obecnych w poezji
i dramatach: w czasach smutku ludzie mogliby je na�ladowa�, zamiast zmierzy� si�, jak
powinni, z trudno�ciami — z odwag� i umiarkowaniem14. 	�kowa ko�ysanka wp�ywa na
emocje Katniss, dzi�ki czemu jej w�asny l�k i smutek zostaj� zast�pione nadziej� i wizj�
lepszego jutra.

	�kowa ko�ysanka ma równie� jedn� z cech, które wed�ug Sokratesa sprawiaj�, �e
dany utwór muzyczny jest dobry. Uwa�a� on, �e „harmonia i rytm powinny i�� za tre�ci�
s�ów”15. Czytaj�c Igrzyska �mierci, mo�emy sobie jedynie wyobra�a�, jak brzmi piosenka,
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jednak s�dz�c ze stworzonych przez fanów powie�ci wersji piosenki, które mo�na znale
�
na YouTube, wi�kszo�� z tych twórców wydaje si� zgadza� z pogl�dem Sokratesa.
Wi�kszo�� wersji to powolne ballady lub ko�ysanki. Wersja heavymetalowa lub dziarska
melodia country nie pasowa�yby do tematu piosenki. Wi�kszo�� wersji na YouTube jest
�piewanych a capella lub jedynie z akompaniamentem pianina. Taka prostota jest ko-
lejn� cech� charakterystyczn� dobrej muzyki wed�ug Sokratesa. Idealnemu spo�ecze�-
stwu „nie potrzeba wielu strun ani wszystkich harmonii”16. Prosta muzyka jest lepsza,
poniewa� zach�ca dusz� do umiarkowania17.

Los gorszy od śmierci: Drzewo wisielców

Drug� piosenk�, która porusza dusz� Katniss, jest Drzewo wisielców, ludowa piosenka,
�piewana przez jej ojca. Podczas gdy 	�kowa ko�ysanka da�a Katniss nadziej� i sta�a
si� inspiracj� do aktu buntu, Drzewo wisielców sk�ania j� do rozmy�la�, czy warto �y�
w Panem. Narratorem w piosence jest domniemany morderca, który ubolewa nad �y-
ciem w swoim spo�ecze�stwie i wzywa ukochan�, by po��czy�a si� z nim w �mierci. Nie
wydaje si� wi�c to utwór zbytnio podnosz�cy na duchu.

W swoim idealnym pa�stwie Sokrates pragnie zakaza� pewnych rodzajów muzyki,
które wed�ug niego mog�yby wywiera� szkodliwy wp�yw na moralny charakter s�uchaczy,
w��czaj�c w to pie�ni pogrzebowe i �a�obne. Prawdopodobnie przygn�biaj�ce i wywro-
towe góralskie ballady te� znalaz�yby si� na jego li�cie pie�ni zakazanych. Jednak gdyby
Sokrates by� mieszka�cem Panem, by� mo�e broni�by tej pie�ni, poniewa� zach�ca do
odwagi w obliczu �mierci i zadaje pytania o warto�� �ycia w niesprawiedliwym pa�stwie.

Katniss i jej siostra Prim �piewa�y Drzewo wisielców jako dzieci. Lubi�y t� piosenk�
ze wzgl�du na jej prost� melodi�, która pozwala�a im na �atwe zharmonizowanie g�osów.
To mog�oby si� Sokratesowi spodoba�. Jednak tekst piosenki stanowi problem. Matka
Katniss zabroni�a córkom jej �piewania — plecenie naszyjników z liny nie wyda�o jej si�
najwidoczniej odpowiedni� zabaw� dla m�odych dziewcz�t — a wzmianki Katniss o tym,
�e piosenka by�a „zakazana”, sugeruj�, �e równie� Kapitol zabroni� j� �piewa�. Dlaczego
jednak Kapitol mia�by delegalizowa� prost� ludow� piosenk�?

W miar� jak Katniss dorasta i zaczyna walczy� z rz�dem, dostrzega przewrotny
podtekst ukryty w piosence. Jej s�owa nabieraj� nowego znaczenia, które sprawia, �e za-
czyna kwestionowa� ustalony porz�dek.

Drzewo wisielców ma cztery zwrotki, z których ka�da sk�ada si� z sze�ciu wersów.

Czy chcesz, czy chcesz
Pod drzewem skry� si�?
Tu zawis� ten, co troje zgin��o z jego mocy.
Dziwnie ju� tutaj bywa�o,
Nie dziwniej wi�c by si� sta�o,
Gdyby�my si� spotkali pod wisielców drzewem o pó�nocy.
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Tekst powtarza si�, zmienia si� tylko trzecia linijka, która brzmi:

w pierwszej zwrotce: „Tu zawis� ten, co troje zgin��o z jego mocy”,
w drugiej: „Cho� trup ze mnie ju�, uwolni� ci� od przemocy”,
w trzeciej: „To tu do mnie mia�a� zbiec, by unikn�� przemocy”
i w czwartej: „W naszyjniku ze sznura u boku mego nie czekaj pomocy18”.

Katniss zaczyna sobie u�wiadamia�, �e powieszony m��czyzna wo�a ukochan�,
poniewa� „uwa�a, �e miejsce, w którym zostawia dziewczyn�, jest naprawd� gorsze od
�mierci”19. Sokrates równie� uwa�a�, �e mo�e istnie� los gorszy od �mierci, w szczególno-
�ci �ycie, które nie jest sprawiedliwe. Angielskie s�owa piosenki nie daj� nam pewno�ci,
czy m��czyzna rzeczywi�cie jest morderc�, co rodzi w�tpliwo�ci, czy s�usznie zosta� uka-
rany. Sokrates te� zosta� niesprawiedliwie skazany i oskar�ony o demoralizacj� m�o-
dzie�y ze swojego miasta, podczas gdy jedynie zach�ca� m�odych, by krytycznie my�leli
o swoim spo�ecze�stwie. Wieszanie by�o popularnym sposobem egzekucji w Dwunastym
Dystrykcie, tak wi�c mo�liwe, �e m��czyzna z Drzewa wisielców równie� �y� w ustroju
totalitarnym. Mo�e nawet by� buntownikiem jak Sokrates.

S�owa Drzewa wisielców zadaj� filozoficzne pytanie, które koresponduje z pyta-
niem zadanym przez Sokratesa w Pa�stwie Platona i w innych dialogach: jakie �ycie jest
warte prze�ycia? Sokrates wierzy�, �e dobre �ycie musi by� sprawiedliwe. Czy wi�c
warto �y� w niesprawiedliwym spo�ecze�stwie? Mo�e lepiej zaryzykowa� �mier�, je�li to
jest cena zbawienia lub wolno�ci? Te pytania w�lizguj� si� w psyche (psych� to greckie
s�owo oznaczaj�ce dusz�) w powolny, ukradkowy sposób, w jaki wed�ug Sokratesa
wp�ywa na nas muzyka. Muzyka daje nam przyjemno��, tak wi�c pocz�tkowo wydaje
si� nieszkodliwa, jednak pó
niej duch piosenki powoli ws�cza si� w nasze my�li i za-
chowania, na dobre i na z�e.

Idee i emocje Drzewa wisielców zaczynaj� w�ada� Katniss i wp�ywa� na jej dzia�ania.
Gdy Katniss �piewa t� piosenk� Polluksowi, który jest awoksem, podczas kr�cenia pro-
mocyjnego filmu z serii Pami
tamy, piosenka nie ma jeszcze dla niej takiego znaczenia.
Dopiero, gdy staje wobec mo�liwo�ci, �e Peeta, Gale lub ona sama mog� wpa�� w r�ce
Kapitolu, zaczyna si� zastanawia� nad opowiedzian� w tek�cie Drzewa wisielców histori�.
Piosenka powraca w my�lach Katniss, ilekro� wyobra�a sobie, �e Peeta lub Gale zo-
staj� schwytani, poniewa� zaczyna rozumie�, �e s�owa „W naszyjniku ze sznura u boku
mego nie czekaj pomocy” oznaczaj�: „M��czyzna mówi, �e dla jego ukochanej lepsza
b�dzie �mier� ni� zetkni�cie ze z�em tego �wiata”20.

Mimo �e Katniss odrzuca pro�b� Peety, by Oddzia� Gwiazd zabi� go, zanim stanie si�
jeszcze bardziej niebezpieczny, zaczyna si� zastanawia�, czy �ycie pod rz�dami prezy-
denta Snowa jest warte prze�ycia. We
 pod uwag� jej my�li, gdy Katniss i Gale prosz�
Peet�, by zosta� w kryjówce, podczas gdy oni wyrusz� do ataku na pa�ac prezydencki.
Gale oddaje Peecie swoj� „kapsu�k� nocy” (angielska nazwa nightlock jest by� mo�e
zbitk� s�ów odwo�uj�c� si� do truj�cej psianki — ang. nightshade, i szczwo�u plamistego
— ang. hemlock, który najprawdopodobniej zosta� u�yty w truci
nie wypitej przez
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Sokratesa). Gale nie b�dzie potrzebowa� kapsu�ki, zapewnia Peet�, poniewa� zawarli
z Katniss pakt, �e ka�de z nich zabije to drugie, by nie dopu�ci� do pojmania ich przez
Kapitol.

Gdy Katniss wyobra�a sobie, �e Stra�nicy Pokoju odci�gaj� Gale’a, w jej g�owie
rozbrzmiewa Drzewo wisielców. Podobnie jak m��czyzna, który wzywa ukochan�, by
uciek�a od niedaj�cego si� znie�� �ycia, wciska w d�o� Peety truj�c� kapsu�k�, przypo-
minaj�c mu: „W pobli�u nie b�dziesz mia� nikogo do pomocy”21. Lepiej umrze�, ni�
wpa�� znowu w szpony Kapitolu.

Sokrates mia� szans�, by uciec z wi�zienia dzi�ki �apówce, jednak zamiast tego zde-
cydowa� si� stan�� twarz� w twarz ze �mierci�22. Podobnie jak Sokrates, który wola�
zaakceptowa� wyrok �mierci, ni� zrobi� co� niesprawiedliwego, Katniss, Gale i Peeta
wiedz�, �e istnieje los gorszy od �mierci. Katniss mog�a nie by� w stanie wype�ni� obiet-
nicy, któr� z�o�y�a Gale’owi, gdy nadejdzie odpowiednia chwila, jednak pytanie po-
stawione przez Drzewo wisielców g��boko zapad�o jej w dusz�, zmieniaj�c sposób, w jaki
my�li o spo�ecze�stwie, w którym �yje, o rz�dzie i o swoim �yciu — krótko mówi�c: sk�a-
niaj�c j� do zaanga�owania si� w taki rodzaj krytycznej refleksji, do jakiego zach�ca�
Sokrates.

Gdy Katniss zostaje schwytana, u�wiadamia sobie, �e Kapitol mo�e pragn�� utrzy-
ma� j� przy �yciu, by j� wykorzysta� i nadal ni� manipulowa�. Nie maj�c truj�cej kap-
su�ki, decyduje si� na ostatni akt buntu: �mier� z g�odu lub w wyniku uzale�nienia od
narkotyku. Mo�emy si� zastanawia�, czy ten heroiczny akt oporu by�by mo�liwy, gdyby
my�li i charakter Katniss nie by�y stopniowo kszta�towane przez Drzewo wisielców.

Niebezpieczna muzyka: cztery nuty Rue i piosenka kosogłosa

Gdyby� stara� si� o prac� w idealnym pa�stwie Sokratesa, prawdopodobnie nie chcia�-
by� wpisywa� wyra�enia „pe�en innowacyjnych pomys�ów” w�ród pi�ciu rzeczy, które
opisuj� Ci� najlepiej, a przynajmniej nie wtedy, gdyby� by� muzykiem. Sokrates twierdzi,
�e wychowawcy w idealnym spo�ecze�stwie musz� dopilnowa�, by w muzyce nie do-
chodzi�o do innowacji, poniewa�: „Nigdy nie zmienia si� styl w muzyce bez przewrotu
w zasadniczych prawach politycznych”23. Oczywi�cie, skoro mowa o prawach idealnie
sprawiedliwego pa�stwa, wydaje si� sensowne, �e Sokrates nie chce, by cokolwiek
si� zmienia�o, poniewa� ka�da zmiana musia�aby by� odej�ciem od doskona�o�ci.

Platon równie� ostrzega� przez zmianami w swoich Prawach. Napisa�, �e ka�dy s�dzi,
�e zmiany w zabawach m�odych ludzi nie poci�gaj� za sob� �adnego ryzyka, poniewa�
w ko�cu to s� tylko zabawy. Jednak tym, czego ludzie nie bior� pod uwag�, jest fakt, �e
m�odzi ludzie, którzy w��cz� innowacje w swoje zabawy, wyrosn� na innych ludzi ni�
wcze�niejsze pokolenia. Poniewa� s� inni, „szukaj� innego sposobu na �ycie, a przez to
pragn� innych dzia�a� i praw”24. Dotyczy to równie� muzyki, poniewa� ludzie, którzy
tworz� i s�uchaj� nowych rodzajów muzyki, mog� pragn�� nowego sposobu �ycia i przez
to zmian w spo�ecze�stwie.
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Przekonanie Sokratesa, �e nowe formy muzyki mog� zagrozi� ca�emu systemowi
spo�ecznemu, mo�e nam si� wydawa� skrajne, jednak w�a�nie to wydarzy�o si� w Panem
dzi�ki prostej czteronutowej melodii Rue i przekszta�ceniu si� Katniss w kosog�osa.

W Jedenastym Dystrykcie czteronutowa piosenka Rue wydaje si� nieszkodliwa.
Ona �piewa cztery nuty, które kosog�osy nast�pnie przekazuj� sobie w sadzie, by za-
sygnalizowa� koniec dnia pracy. Podczas igrzysk jednak ta sama melodia staje si� aktem
buntu. Niebezpiecze�stwo tkwi�ce w piosence Rue nie polega na tym, �e jest to no-
wy rodzaj muzyki, lecz �e ma nowy cel. Rue uczy melodii Katniss, tak by mog�y si� za
jej pomoc� komunikowa�. Samo opowiedzenie Katniss o tej melodii, nie mówi�c ju�
o jej wykorzystaniu, jest przejawem niepos�usze�stwa, poniewa� Kapitol chce, by po-
szczególne dystrykty nie wiedzia�y niczego o sobie. Ta prosta czteronutowa piosenka
staje si� sygna�em ��cz�cym dwoje sprzymierze�ców, znakiem solidarno�ci pomi�dzy
dwoma dystryktami i prztyczkiem wymierzonym prezydentowi Snowowi.

Nowe znaczenie melodii nie umyka uwadze mieszka�ców Panem. Tak samo jak
Rue wykorzysta�a piosenk� w nowym celu na arenie, ludzie z Jedenastego Dystryktu
znajduj� dla niej kolejne zastosowanie, wykorzystuj�c j� jako znak szacunku dla Katniss
i Rue: wezwanie do jedno�ci w sprzeciwie wobec Kapitolu i akt buntu. W drugiej
cz��ci trylogii pt. W pier�cieniu ognia fakt, �e Katniss dzi�kuje rodzinie Rue podczas
tournée zwyci�zców, sk�ania starego cz�owieka w t�umie do zagwizdania tych czterech
nut, co sygnalizuje zgromadzonym ludziom, �eby publicznie oddali ho�d dziewczynie,
„która postawi�a si� Kapitolowi”25. To punkt zwrotny w rodz�cej si� rebelii. Uzbrojone
jedynie w cztery nuty, Katniss i Rue dola�y oliwy do ognia rewolucji i sk�oni�y ca�y dys-
trykt, by sprzeciwi� si� rz�dz�cym, czego wcze�niej nikt nie odwa�y� si� zrobi�. Je�li
kto� mia�by jeszcze jakie� w�tpliwo�ci co do mocy, jak� ma ta piosenka, rozwiewa je
natychmiastowa egzekucja gwi�d��cego starca.

Prawdziwym symbolem ruchu oporu staje si� jednak kosog�os, ptak, który s�ynie
z innowacyjno�ci. Kosog�osy to �piewaj�ce ptaki znane z pi�kna swojego �piewu i umie-
j�tno�ci improwizowania na kanwie dowolnej melodii — podchwytuj� piosenki innych
ptaków i zmieniaj� je w co� nowego. Jako kosog�os, widoczny symbol i g�os rewolucji,
Katniss wykorzystuje t� umiej�tno��, by zjednoczy� buntowników. Tak jak kosog�osy
przekazuj� sobie piosenki poprzez ca�y las, tak samo Katniss rozprzestrzenia swoj� pie��
buntu w kolejnych dystryktach Panem, co daje ludziom inspiracj� do rzucenia wyzwania
rz�dowi i obalenia go. Ekipa Katniss pisze dla niej przemowy, jednak wkrótce ci ludzie
u�wiadamiaj� sobie, �e Katniss jest najbardziej przekonuj�ca, gdy zaczyna improwizowa�,
dodawa� co� od siebie i mówi� prosto z serca. Cz�sto odrzucaj�c scenariusz, nagrywa
dla telewizji pierwsze w �yciu wypowiedzi przeciwko Kapitolowi.

Katniss nigdy nie chcia�a by� kosog�osem. Jednak stopniowo zaczyna sobie u�wia-
damia�, jak muzyka mo�e wp�ywa� na pojedynczych ludzi i grupy, przekazuj�c emocje
i idee, które mog� zmieni� spo�ecze�stwo. Muzyka najpierw wp�ywa na jej emocje i cha-
rakter, czyni�c z niej kogo�, kto jest w stanie zaryzykowa� w�asnym �yciem, by sprzeciwi�
si� Kapitolowi. W pó
niejszym czasie dziewczyna staje si� niczym ptak — symbol opo-
ru, rozprzestrzeniaj�c pie�� rebelii w ca�ym Panem i pobudzaj�c ludzi do dzia�ania.
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Muzyka przestaje ju� by� czym� podobnym do wst��ek do w�osów — zamiast tego
staje si� pot��n� si��, która mo�e sprawi�, �e wszyscy — nawet ptaki — milkn� i s�uchaj�,
która mo�e nak�oni� ojca Peety, by zakocha� si� w matce Katniss, sprawi�, by Peeta
zwróci� uwag� na Katniss, zjednoczy� trybutów z ró�nych dystryktów, zmotywowa�
buntowników do walki z Kapitolem, doda� Katniss odwagi i zdecydowania w niewoli
i wreszcie — da� promyk nadziei dla dzieci Katniss i przysz�o�ci Panem.

Siła muzyki: od Platona do Panem

Tysi�ce lat temu Platon u�wiadomi� sobie dwie wa�ne prawdy na temat pot�gi muzyki.
Po pierwsze, muzyka nie tylko wp�ywa na nasze emocje, lecz równie� kszta�tuje nasze
dusze i nasz charakter. Po drugie, muzyka mo�e by� czym� wi�cej ni� tylko rozrywk�:
mo�e sta� si� inspiracj� do przemian spo�ecznych. Patrz�c na spo�ecze�stwo Panem,
mo�emy zrozumie� t� ide�, jednak spojrzenie na nasz� w�asn� przesz�o�� równie� mo�e
nam pomóc dostrzec zwi�zek pomi�dzy muzyk�, polityk� i ruchami spo�ecznymi. W ostat-
nim stuleciu s�yszeli�my protest songi �piewane w obronie praw pracowniczych, pie�ni
antywojenne, pie�ni ludzi walcz�cych poprzez �piew o równouprawnienie i prawa oby-
watelskie, sprzeciwiaj�cych si� rasizmowi i elitom w�adzy poprzez nowe gatunki mu-
zyczne, takie jak punk rock czy hip-hop, broni�cych praw kobiet podczas drugiej i trze-
ciej fali feminizmu czy wyra�aj�cych bardziej otwarcie swoj� seksualno�� poprzez rock
and roll. W historii muzyka wp�ywa�a na nasze indywidualne emocje, dotyka�a na-
szych dusz, kszta�towa�a nasz charakter, wp�ywa�a na nasze dzia�ania i jednoczy�a ludzi.
W �wiecie zasz�y ogromne zmiany od czasów Sokratesa, jednak jedna rzecz pozostaje
niezmienna: pot�ga muzyki.
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