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MATERIAŁ 13 

 
EUGENIOS TRIVIZAS O UŻYCIU TERMINU PIGS 

 
 
Eugenios Trivizas, autor współczesnych baśni dla dzieci i profesor kryminalistyki na uniwersytecie w 
Reading, człowiek, który wygrał w sądzie z Coca-Colą, uzasadnia naukowo swoją opinię o terminie 
PIGS, a także o systematycznym odwoływaniu się do negatywnych stereotypów dotyczących różnych 
nacji. Oto, co pisze na ten temat: 
 
 
Przedstawianie Greków jako oszustów, zdrajców itp. to kolejny przykład zjawiska socjologicznego 
polegającego na odwoływaniu się do negatywnych stereotypów narodowych w czasach kryzysu. 
Zamiast oceniać i krytykować decyzje czy działania konkretnych osób, stygmatyzuje się en bloc cały 
naród. Najniebezpieczniejsze są te stereotypy, które podają w wątpliwość człowieczeństwo danych 
ras i narodów. 
 
Skrót ΡΙGS, którego używają zachodnioeuropejscy i anglosascy inwestorzy i komentatorzy, by jednym 
słowem opisać państwa Europy Południowej i ich gospodarkę, to nie tylko wyzwisko w złym guście. 
To współczesna wersja znanego z historii zjawiska kwestionowania człowieczeństwa u ludzi nam 
podobnych; to proces, w którego wyniku członkowie danej grupy etnicznej sprowadzają członków 
innej grupy do poziomu zwierząt, z czym wiąże się pośrednio komunikat, że zasługują oni, by 
traktować ich jak zwierzęta. 
 
Chociaż w odpowiedzi na protesty, m.in. ze strony portugalskiego ministra gospodarki, niektóre 
czasopisma, np. Financial Τimes, i banki, jak Βarclays, zakazały stosowania terminu PIGS, istnieje 
obawa, że może się on utrwalić w praktyce. Ci, którzy nadal go stosują, nie zdają sobie sprawy, jak 
groźna jest taka praktyka. Zapominają, że podobnych pejoratywnych określeń używano 
systematycznie w przeszłości, by znieczulić opinię publiczną, zagłuszyć wszelkie skrupuły, wyłączyć 
emocjonalną identyfikację i umożliwić prześladowania, rzezie, czy wręcz ludobójstwo. 
 
Na przykład ludobójstwo, do jakiego doszło w Rwandzie, poprzedziła skoordynowana rządowa 
kampania werbalnego „zezwierzęcania” ofiar, a podczas drugiej wojny światowej japońska 
propaganda stosowała identyczne metody w odniesieniu do Amerykanów. Oczywiście 
najskrajniejszym przykładem takich działań jest Trzecia Rzesza. Prowadząc eksterminację Żydów w 
obozach koncentracyjnych, używano m.in. środka owadobójczego Cyklon Β. Jednak znacznie 
wcześniej, zanim zaczęto masowo mordować więźniów za pomocą środków przeciwko pasożytom, 
machina nazistowskiej propagandy już odmawiała im człowieczeństwa. 
 
Na ich określenie regularnie używano takich słów jak „szczury” czy „brudne robactwo”. Nie ma przy 
tym wątpliwości, że postrzegając przeciwników nie jako ludzi, lecz jako zwierzęta czy pasożyty, nie 
wahamy się szczególnie, kiedy przyjdzie do ich eksterminacji w celu ponownego wykorzystania ich 
włosów czy tłuszczu z ich ciał. „Zezwierzęcająca” przemoc werbalna to często wstęp do przemocy 
realnej, nie tylko na arenie międzynarodowej. 
 
W swoich badaniach nad przestępstwami popełnianymi przez tłum wyróżniam dwie kategorie 
obraźliwych określeń: jedne zaprzeczają męskości przeciwnika, drugie odmawiają mu 
człowieczeństwa; stwierdziłem, że pierwsza kategoria toruje drogę przemocy rytualnej, a druga – 
przemocy realnej (1). Ze względu na tragiczne skutki werbalnego „zezwierzęcania” antropolodzy 
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Μontagu i Μatson sądzą, że proces odmawiania człowieczeństwa innym ludziom to „piąty jeździec 
apokalipsy”. Oczywiście przesadą byłoby twierdzić, że ci, którzy używają terminu ΡΙGS, przygotowują 
teren pod gospodarczą masakrę marnotrawnych „świń” z Południa. 
 
Zdumiewa jednak fakt, że cywilizowani ludzie upowszechniają pejoratywne określenia, które 
przyniosły w przeszłości tyle zła. Kiedy nie patrzymy na drugiego człowieka jak na osobę, tylko jak na 
przedstawiciela stereotypu, kiedy jeden naród uważa, że uosabia prawość i etykę, a jego przeciwnik 
przewrotność i amoralność, wtedy szeroko otwiera się przed nami brama do barbarzyństwa w każdej 
postaci. Ani mieszkańcy Południa nie są „świniami”, ani Grecy nie dziedziczą w genach zamiłowania 
do oszustwa, ani Niemcy nie mają naturalnej skłonności do ludobójstwa. 
 
W każdym z nas współistnieje dobro i zło, dla którego paliwem łatwo mogą się stać werbalne 
interakcje społeczne. Miejmy nadzieję, że zanim „piąty jeździec apokalipsy” znów ruszy do natarcia, 
roztrzaska się o skały rozsądku i wspólnego nam wszystkim człowieczeństwa.  
 
 
1. „Crowd events in the Μetropolitan Αrea”, Τhe Κingston Law Review, t. 9, Νr 3, grudzień 1979. 
2. Αshley Μontagu, Floyd Μatson „Τhe Dehumanization of Μan”, Νowy Jork: ΜcGraw-Ηill, 1983.  
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