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Tak jak każdy człowiek bywam 
demosceptykiem. Bywa się 
nim, gdy się widzi, jak złe 
skutki społeczne, gospodarcze 
i moralne przynosi władza 
wyłaniana w wyborach 
demokratycznych. Już od 
dwustu lat w europejskiej 
i światowej myśli politycznej 
jest widoczne, że demokracja 
rzadko wyłania ludzi dobrych. 

Donald Tusk, 1993. 
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Według najprostszej słownikowej definicji 
totalitaryzm, wywodzący się z łacińskiego 
słowa totalis – całkowity, oznacza system 
polityczny, charakteryzujący się jednolitą 
ideologią, której podporządkowany jest 
niemal każdy aspekt życia danej społeczności. 
Termin ten stworzył w 1923 r. włoski liberał – 
polityk i dziennikarz Giovanni Amendola, 
chcąc jak najtrafniej opisać zmiany zachodzące 
w faszystowskim państwie. Jak na ironię Benito 
Mussolini z chęcią przejął chwytliwe słowo, 
łagodząc jego pejoratywny wydźwięk. Zmienił je 
w neutralny termin opisujący system 
jego rządów. W publicystyce aż 
do lat 40. pojęcie używano 
jedynie w odniesieniu 
do dyktatur skrajnej 
prawicy. Oprócz 
faszystowskich 
Włoch, przymiotnik 
totalitarny, dotyczył 
nazistowskich Niemiec, 
frankistowskiej 
Hiszpanii oraz rządzonej 
przez Salazara Portugalii.



Dopiero po 1945 roku, na początku zimnej 
wojny, totalitaryzmami zaczęto nazywać 
komunistyczne twory na czele ze Związkiem 
Sowieckim, który wcześniej dzięki „pożytecznym 
idiotom” [оле́зныйидиот: poleznyjidiot] 
(np. laureat literackiego Nobla Bernard Shaw), 
oraz suto wynagradzanym propagandzistom 
(najsłynniejszym z nich był korespondent „New 
York Timesa” i laureat Pulitzera Walter Duranty), 
sączącym zachodnim elitom niezbyt 
wyrafinowane kłamstwa, jawił się jako kraina 
mlekiem i miodem płynąca.

Dziś, tak jak przed prawie 100 laty, liberalne 
elity nadal mają problem ze zdefiniowaniem, 
czym jest totalitaryzm i w jaki sposób 
postępować z krajami niedemokratycznymi. 
Oczywiście zdają sobie sprawę z tego, że 
Putin czy Xi Jin Ping są tyranami dręczącymi 
swoich obywateli, ale udają, że tego nie wiedzą, 
ponieważ jest to dla nich opłacalne.



Największe sportowe imprezy są dziś 
sponsorowane przez „Gazprom”, który 
finansuje konflikt na Ukrainie, czy chińskie 
„Huawei”, tworzące oprogramowanie do 
monitoringu, służącego do identyfikacji grup 
etnicznych zwalczanych przez chińskich 
komunistów. Największe zachodnie firmy 
korzystają zaś z niewolniczej pracy obywateli 
krajów totalitarnych. „Cywilizowanym” 
demokracjom to jednak nie przeszkadza. 
Totalitaryzmy są dziś niezbędne, nie tylko po 
to, by prowadzić z nimi lukratywne interesy, ale 
przede wszystkim dlatego, że figura „czarnego 
charakteru” jest przydatna politycznie. 
Kiedy tylko to wygodne można swojemu 
adwersarzowi wytknąć nieprzestrzeganie 
podstawowych praw człowieka i spoglądać na 
niego z moralną wyższością. Choć każdy wie, 
że jest ona tylko pozorna. Ale komu to dziś 
przeszkadza? 

Tomasz Krok 



KOŚCIÓŁ NA 
CELOWNIKU

Maciej Kalbarczyk
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Jedni próbowali go zniszczyć, a drudzy wykorzystać 
do własnych celów. Wszystkich dyktatorów łączyło 
jednak przekonanie o tym, że silny, niezależny 
Kościół katolicki stanowi przeszkodę na drodze 
do przejęcia kontroli nad społeczeństwem.

„Kultura i praktyka totalitaryzmu niosą z sobą negację Kościo-
ła. Państwo czy też partia, które utrzymują, że mogą realizować 
w historii dobro absolutne i które siebie stawiają ponad wszelkimi 
wartościami, nie będą tolerowały uznawania obiektywnego kryte-
rium dobra i zła, innego aniżeli wola sprawujących władzę, które 
w określonych okolicznościach może stać się podstawą osądu ich 
zachowań. To właśnie dlatego totalitaryzm stara się zniszczyć 
Kościół” – pisał Jan Paweł II w encyklice „Centesimus annus”. Jak 
dyktatorzy prześladowali tych, którzy nie chcieli odrzucić wiary 
w imię narzucanej im ideologii?

FA Ł S Z Y W E  O S K A R Ż E N I A

„Te światowe kościoły są obce duszy narodu, także kult kościelny 
jest obcy rasowo. Ba! Naród nie rozumie nawet języka kościelnego, 
wszystko jest przepojone mistyką. Kościół zmierza do panowania 
nad światem [...]. Uwolnienie narodu niemieckiego spod tego jarz-
ma należy do zadań kulturowych przyszłości” – powiedział Adolf 
Hitler w 1908 r. Gdy 25 lat później zdobył władzę w Niemczech, ilu
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14 jego bliski współpracownik Joseph Goebbels zapewniał, że jedy-

ną dopuszczalną religią wkrótce stanie się socjalizm narodowy. 
W świetle tych dwóch deklaracji, podpisany w lipcu 1933 r. kon-
kordat ze Stolicą Apostolską, był jedynie manewrem taktycznym, 
przy pomocy którego III Rzesza chciała zdobyć poparcie katolic-
kiej części społeczeństwa. Niespełna rok później reżim pokazał 
swoje prawdziwe oblicze.

Po tzw. nocy długich noży w 1934 r. naziści zaczęli stopniowo 
likwidować katolicką prasę, szkoły i organizacje społeczne. Gdy 
Pius XI opublikował encyklikę „Mit brennender Sorge” („Z palą-
cą troską”), w której potępił ideologię narodowosocjalistycz-
ną, Niemcy postanowili zintensyfikować swoje działania. „Nie 
może już być pokoju między państwem narodowosocjalistycznym 
a Kościołem katolickim. Roszczenia Kościoła, mające charakter 
totalitarny [sic!], stanowią wyzwanie dla władz państwowych” – 
czytamy w raporcie gestapo z 1937 r. Wówczas dziesiątki księży 
oskarżono o perwersje seksualne oraz inne przestępstwa. Więk-
szość z nich trafiła do aresztów.

Po wybuchu II wojny światowej prześladowania Kościoła kato-
lickiego przybrały na sile. Na polskich terenach wcielonych do 
III Rzeszy, Niemcy dewastowali świątynie, dokonywali rabunku 
bezcennych dzieł sztuki sakralnej, zamykali klasztory i semina-
ria duchowne. Z przestrzeni publicznej usunięto krzyże, a wier-
nym zabroniono udziału w nabożeństwach. Największe represje 
dotknęły jednak kapłanów. Codziennością stały się łapanki, egze-
kucje i zsyłki do obozów koncentracyjnych. Szacuje się, że Niemcy 
zamordowali 2804 polskich księży, zakonników i sióstr zakon-
nych. W 1999 r. Jan Paweł II beatyfikował 108 spośród nich. Obec-
nie trwa jeszcze proces beatyfikacyjny drugiej grupy męczenników 
okresu II wojny światowej.

Ś M I E R Ć  A L B O  Ł A G I E R

„Każda religia jest niewysłowioną ohydą” – pisał Włodzimierz 
Lenin w liście do Maksyma Gorkiego w 1913 r. W kolejnych latach 
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15bolszewicy, którzy przejęli władzę w Rosji, postanowili zniszczyć 

wszelkie przejawy religijności w tym państwie. Ich celem stał 
się m.in. Kościół katolicki, który pod względem liczby wiernych 
(1 mln 650 tys. osób, w tym 1 mln 100 tys. Polaków) zajmował 
czwarte miejsce w kraju. W listopadzie 1918 r. znacjonalizowano 
cały majątek tej instytucji oraz zamknięto większość klasztorów 
i seminariów duchownych. Wkrótce Kościół stracił także osobo-
wość prawną, a nauczanie religii zostało zabronione. Na kapła-
nów, którzy wbrew zakazowi prowadzili katechezy, nakładano 
surowe kary. Większość z nich trafiła do więzień, ale zdarzały się 
także wyroki śmierci. Przykładowo abp. Jan Cieplak i ks. Kon-
stanty Budkiewicz mieli zostać rozstrzelani. Pod wpływem pro-
testów pierwszy z nich zachował życie, drugi niestety nie miał 
tyle szczęścia.

Gdy Józef Stalin doszedł do władzy, kontynuował działania 
wymierzone w związki wyznaniowe. W listopadzie 1923 r. areszto-
wano m. in. 47 katolików obrządku wschodniego. Wszyscy zosta-
li oskarżeni o działalność kontrrewolucyjną i zesłani do łagrów. 
W kolejnych latach planowano zamknięcie szkół religijnych oraz 
wprowadzenie zakazu wytwarzania przedmiotów kultu. Wszy-
scy księża, którzy do tej pory zachowali wolność, mieli zostać 
wysłani za granicę. Kiedy w 1941 r. doszło do napaści III Rzeszy 
na ZSRS, Stalin postanowił jednak zrezygnować z agresywnej 
polityki wobec kościołów. Obawiał się bowiem, że społeczeń-
stwo odwróci się od władzy. Wówczas otwarto część seminariów 
duchownych i zaczęto odbudowywać świątynie. To jednak nie 
oznaczało rezygnacji z niszczenia religijności w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej, opanowanych przez Armię Czerwoną.

Po wojnie aresztowano wszystkich biskupów Ukraińskiego 
Kościoła Greckokatolickiego. Jeden z jego najważniejszych hierar-
chów, Josyf Slipyj, trafił na 18 lat do łagru. Na Węgrzech uwięzio-
no natomiast ówczesnego Prymasa Kościoła Katolickiego Józsefa 
Mindszenty’ego, w Czechach arcybiskupa Pragi Josefa Berana, 
a w Polsce Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W 1984 r. zamordowa-
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16 no kapelana warszawskiej „Solidarności” ks. Jerzego Popiełuszkę, 

który w 2010 r. został ogłoszony błogosławionym Kościoła kato-
lickiego. Trwa jego proces kanonizacyjny.

N OW Y  KO Ś C I Ó Ł

Jeszcze w 1948 r. Kościół katolicki w Chinach był dość silny. Ta 
instytucja nadzorowała 4 uniwersytety, 3869 szkół, 200 szpita-
li i 29 drukarni. Gdy rok później komuniści ogłosili powstanie 
Chińskiej Republiki Ludowej, wszystkim związkom wyznanio-
wym formalnie zagwarantowano swobodę działania. Podobnie 
jak w przypadku innych systemów totalitarnych, szybko okaza-
ło się, że była to tylko pusta deklaracja. Wkrótce Mao Tse-Tung 
stwierdził, że priorytetem nowej władzy ma być „wyzwolenie” 
państwa spod obcej dominacji. Za jeden z jej elementów uznano 
katolicyzm, który miał zostać narzucony Chińczykom z zewnątrz. 
„Chrześcijaństwo jest instrumentem zagranicznego imperiali-
zmu” – powtarzali komuniści. 

Do końca 1951 r. z  kraju wygnano 1136 misjonarzy oraz 
14 biskupów, a 22 hierarchów aresztowano. Wiernym zapropo-
nowano natomiast zreformowaną odmianę katolicyzmu. W tym 
celu w kościele św. Michała w Pekinie otwarto „Biuro Komitetu 
Reform”. Obok krzyża umieszczono tam czerwoną gwiazdę, a na 
ścianach napisy: „Niech żyje komunizm! Zjednoczone chrześcijań-
stwo wyzbyte imperializmu, Niech żyje Mao”. Z ambony wzywa-
no do odrzucenia papieża i biskupów. Imię Ojca Świętego miało 
zniknąć z kanonu Mszy św.

Początkowo w tworzeniu „nowego” Kościoła brało udział 500 
kapłanów. Po kilkunastu miesiącach 80 proc. z nich zrezygnowa-
ło, orientując się, że „zreformowana” wersja katolicyzmu nie ma 
nic wspólnego z chrześcijaństwem. Wówczas nasilono represje 
wobec tych, którzy chcieli pozostać w jedności z Watykanem. 
W 1956 r. w więzieniach przebywało już 70 duchownych. W pań-
stwie pozostało zaledwie 2 biskupów i 14 kapłanów. W sierpniu 
1957 r. utworzono zależny od komunistycznych władz „Związek 
Patriotyczny Kościoła Katolickiego”. Rok później papież Pius XII 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
8

 /
 W

IO
S

N
A

 2
0

2
1 
17nałożył ekskomunikę na wszystkich, którzy przyłączyli się do tej 

inicjatywy.
W okresie tzw. rewolucji kulturalnej (1966–1976) zaczęto burzyć 

kościoły, bezcześcić krzyże i palić egzemplarze Pisma Świętego. 
Do więzień wtrącano kolejnych duchownych, nawet tych, którzy 
wcześniej zadeklarowali posłuszeństwo wobec reżimu.

Prześladowania Kościoła katolickiego w Chinach trwają do dzi-
siaj. W podziemiach swoją wiarę praktykuje ok. 12–14 mln osób, 
nad którymi czuwa 90 biskupów. Gdy papież nominuje nowych 
hierarchów, w trosce o ich bezpieczeństwo zwykle nie podaje 
nazwisk do publicznej wiadomości.

K R E W  I   Ł Z Y

Na początku lat siedemdziesiątych XX w. rządy w Kambodży prze-
jęli Czerwoni Khmerzy pod wodzą Pol Pota. To ekstremistyczne 
ugrupowanie, łączące komunizm z nacjonalizmem, rozpoczęło 
jedną z najbardziej radykalnych rewolucji w dziejach ludzkości. 
Postanowiono wówczas, że miasta będące symbolem kolonialnego 
zepsucia, zostaną całkowicie zniszczone. Zgodnie z tym założe-
niem, w stolicy państwa Phnom Penh zamknięto szkoły, szpitale, 
sądy, pocztę i siedziby gazet. Ponadto wysadzono w powietrze 
budynek Banku Centralnego oraz wzniesioną w XIX w. kato-
licką katedrę. Szybko okazało się, że zniszczenie największego 
w kraju kościoła było nie tylko symbolicznym gestem zerwania 
z dorobkiem cywilizacji Zachodu, ale początkiem prześladowa-
nia chrześcijan. 

W 1975 r. Czerwoni Khmerzy utworzyli nowe państwo: Demo-
kratyczną Kampuczę. W konstytucji zapisali wolność wyznania, 
ale jednocześnie podkreślili, że reakcyjne religie, szkodliwe dla 
kraju, są całkowicie zabronione. Wkrótce na ich celowniku zna-
leźli się wyznawcy Chrystusa, którzy byli wykształceni lepiej niż 
reszta społeczeństwa. Dla rewolucjonistów stanowili oni zagro-
żenie dla nowego porządku, opartego na chłopach i robotnikach.

W okresie rządów Czerwonych Khmerów w Kambodży zamor-
dowano ponad 2 mln ludzi. Szacuje się, że wśród nich było co 
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18 najmniej kilka tysięcy chrześcijan, głównie katolików. Wówczas 

nazywali oni siebie „Kościołem krwi i  łez”. Większość z nich 
poniosła śmierć w wyniku katorżniczej pracy na polach ryżowych. 
Zmuszano do niej nie tylko osoby świeckie, ale także duchow-
nych. Wśród nich znalazł się bp Joseph Chhmar Salas, który po 
wygnaniu przez władze wszystkich księży obcokrajowców, objął 
stanowisko wikariusza apostolskiego w Phnom Penh. Mimo że 
był rodowitym Khmerem, reżim nie miał dla niego taryfy ulgo-
wej. Hierarcha pracował kilkanaście godzin dziennie, próbując 
osiągnąć wyśrubowane normy produkcji. W łagrowym baraku 
potajemnie odprawiał Msze św. i posługiwał chorym. Zmarł we 
wrześniu 1977 r. z głodu i wyczerpania. Miał niespełna 40 lat. Od 
2015 r. trwa proces beatyfikacyjny kapłana oraz 34 innych kam-
bodżańskich męczenników. 

W Y L E C Z YĆ  Z   N AW Y K U

Jeszcze w połowie ubiegłego wieku w Korei żyło ok. 100 tys. 
katolików. Szacuje się, że 30 proc. mieszkańców samego Pjon-
gjangu identyfikowało się z tym wyznaniem. W połowie XX w. 
celem komunistów stało się jednak zniszczenie chrześcijaństwa. 
Zgodnie z zasadą dżucze, państwo miało bowiem cieszyć się samo-
dzielnością polityczną, ideologiczną, ekonomiczną i obronną. Nie 
było w nim miejsca na religię. Gdy w 1950 r. wybuchła wojna kore-
ańska, komunistyczne oddziały wkroczyły na południe i areszto-
wały misjonarzy, kapłanów i siostry zakonne. Na północy kraju 
represje przybrały jeszcze ostrzejszą formę: burzono klasztory 
i kościoły, a duchownych skazywano na śmierć. „Ludzie religijni 
powinni umrzeć. To ich wyleczy z ich nawyku” – mówił Kim Ir Sen. 

Gdy w 1953 r. doszło do podziału półwyspu, władze Korei 
Północnej kontynuowały swoją antyreligijną politykę. Wkrótce 
biskupi diecezji, które wchodziły w skład nowego państwa, znik-
nęli bez śladu. Ten sam los spotkał 166 księży i zakonników. Od 
kilkudziesięciu lat reżim odmawia informacji na ich temat. Nie 
wiadomo nawet czy żyją.
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19Przez kolejne lata prześladowano także wiernych Kościoła 

katolickiego. Uczestnicy nielegalnie odprawianych Mszy św. tra-
fiali do aresztów, gdzie poddawano ich torturom, a za posiada-
nie w domu Pisma Świętego groziła śmierć. W czerwcu 2009 r. 
33-letni Ri Hyon-ok został pozbawiony życia za „rozprowadzanie 
Biblii”. Jego rodzina trafiła do więzienia. W państwie obowiązuje 
bowiem odpowiedzialność zbiorowa.

Obecnie w Korei Północnej funkcjonują trzy katolickie die-
cezje oraz opactwo Tomwok, które podlega jurysdykcji Stolicy 
Apostolskiej. Z oficjalnych danych wynika, że w kraju mieszka 
4 tys. katolików. Azjatyckie media informują jednak o zaledwie 
200 osobach, którym udało się uniknąć represji. Ω



P I E RW S Z Y  K R Ą G  Z D A R Z E Ń
W dniu 10 maja 2021 roku w Niem-
czech, w około 100 kościołach doszło 
do błogosławieństw par homoseksual-
nych. Wydarzenie to było kulminacją 
napięć jakie od lat narastają w katoli-
cyzmie – szczególnie niemieckim, ale 
przecież nie tylko. Wydarzenie to moż-
na potraktować jako symbol szerszych 
problemów Kościoła, które po prostu 
w Niemczech ogniskują się w szcze-
gólny sposób. Co może szczególnie 
zaskakujące, niepokoje wokół kwestii, 
o których będzie tu mowa, nie osła-
bły wcale w czasie pontyfikatu Papie-
ża Franciszka. Można powiedzieć, że 
za pontyfikatu Argentyńczyka, który 
budował swój wizerunek jako papieża 
liberalnego, tarcia doktrynalne, szcze-
gólnie w jej moralnym zakresie, stają 
się coraz ostrzejsze. Należałoby jed-
nak dopowiedzieć, że niezależnie od 
tego jaką politykę wizerunkową będzie 
uprawiała Stolica Apostolska, sytuacja 
oczyszczającego czy też może niszczą-
cego kryzysu jest do pewnego stopnia 
nieunikniona.

„Jestem przekonany, że 
orientacja homoseksualna 
nie jest zła, a miłość 
homoseksualna nie jest 
grzechem” – powiedział 
ks. Korditschke kilka dni 
przed akcją błogosławienia. DY
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„Chcę uświęcić miłość homoseksualistów tymi 
błogosławieństwami, ponieważ miłość jest dobrem” – 
dodawał. 
 
„Moim celem jest wyciągnięcie ich z obrzeży wspólnoty 
tam, gdzie jest ich miejsce: w centrum życia Kościoła. 
Niebo jest otwarte” – mówił ks. Wolfgang Rothe 
z kościoła pw. św. Benedykta w Monachium.

Sprawa w Niemczech naprawdę nie jest marginalna. Błogo-
sławienie związków homoseksualnych popiera Centralny Komi-
tet Niemieckich Katolików (ZdK), który jest organizacją niemal 
równie ważną w Kościele za Odrą co sam Episkopat. ZdK gro-
madzi zresztą wielu polityków średniego oraz niższego szczebla 
i jest rzeczywistym ciałem kontrolnym państwa niemieckiego nad 
Kościołem. Choć nie ma tu oczywiście relacji przełożeństwa świec-
kich nad biskupami, to ci ostatni po prostu nie mogą – a może nie 
chcą – ignorować opinii ZdK. A ZdK po prostu promuje moralność 
państwową i – świadomie lub nie – dąży do zwiększania zależno-
ści Kościoła od świeckich czynników politycznych i społecznych. 
Można powiedzieć, że Niemcy we współczesnych warunkach 
realizują starą zasadę, która swoją modelową realizację znalazła 
w państwach reformacyjnych cuius regio eius religio. Oczekuje się 
zatem, że Kościół przyjmie religię, czyli przede wszystkim moral-
ność władzy świeckiej dla której dziś tęczowa flaga jest elementem 
narodowego panteonu. 

Do zmiany nauczania moralnego Kościoła zmierza także Dro-
ga Synodalna, którą Kościół w Niemczech zapoczątkował w roku 
2020. Co charakterystyczne Droga Synodalna nie jest formalnie 
kościelnym synodem, dzięki temu mogła ustanowić sobie cele, 
które stoją w sprzeczności z katolickim nauczaniem. W dalszej 
perspektywie Droga Synodalna może (kto wie?) stać się zaczy-
nem jakiegoś alternatywnego „Kościoła”, który przejmie kato-
lickie aktywa i pasywa w ramach jakiegoś nowego potencjalnego 
reformacyjnego zerwania. Reakcją na podejmowane w ramach 
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Drogi Synodalnej plany, czyli chociażby deklarowane dążenie do 
„reformy” moralności katolickiej, był najpierw list Papieża, któ-
ry zwracał uwagę na to, że problemów Kościoła nie rozwiązuje 
się poprzez zmiany strukturalno-administracyjne, ani poprzez 
realizację partykularnych idei. „Wspólna droga pod kierownic-
twem Ducha Świętego możliwa jest jedynie przy udziale całego 
Kościoła powszechnego” – pisał Papież. Jednak tylko niektórzy 
z biskupów, jak kard. Rainer Maria Woelki, zwrócili uwagę, że 
Franciszek w swoim liście tak naprawdę krytykuje Kościół nad 
Renem za brak wiary.

Ponieważ kolejne upomnienia, które dokonywały się poprzez 
współpracowników Papieża, takich jak nuncjusz apostolski 
w Niemczech czy kard. George Pell, nie przynosiły żadnych prak-
tycznych zmian kursu Drogi Synodalnej, Kongregacja Nauki Wia-
ry przygotowała respons przypominający stanowisko Kościoła 
powszechnego w sprawie homoseksualizmu. Najdosadniejszy 
fragment tego dokumentu opierał się na cytacie z adhortacji Amo-
ris laetitia samego Papieża Franciszka, który potwierdził zgodę 
na opublikowanie owego „responsum ad dubium”. 

Błogosławieństwa osób mają związek z sakramentami, 
błogosławieństwo związków homoseksualnych nie 
może być uznane za dozwolone, ponieważ w pewnym 
sensie stanowiłoby ono naśladowanie lub analogiczne 
odniesienie do błogosławieństwa zaślubin, wzywanego 
nad mężczyzną i kobietą, którzy jednoczą się 
w sakramencie małżeństwa, ponieważ „nie istnieje żadna 
podstawa do porównywania czy zakładania analogii, 
nawet dalekiej, między związkami homoseksualnymi 
a planem Bożym dotyczącym małżeństwa 
i rodziny” – czytamy. 

To właśnie bezpośrednio na ten dokument zareagowali, cał-
kiem już pozbawieni zmysłu wiary katolickiej, duchowni nie-
mieccy swoją majową demonstracją nieposłuszeństwa wobec 
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katolickiego nauczania. Bp George Batzing, obecnie przewodni-
czący niemieckiego episkopatu, wprawdzie zaprotestował wobec 
zapowiedzi przeprowadzania błogosławieństw, jednak zrobił to 
w tak nieznaczący sposób, że trudno w tym widzieć coś innego 
niż tylko próbę wytworzenia sobie alibi w relacjach ze Stolicą 
Apostolską. Całkiem uzasadniona jest opinia, że Kościół katolicki 
w Niemczech chwieje się dziś pomiędzy resztkami katolickości, 
jakie jeszcze w nim zostały, a sekularyzacją, upadkiem, przemianą 
w rolę swoistego ministerstwa do spraw kultu i płynnej moral-
ności. To ostatnie określenie nie jest bez sensu, jeśli będzie się 
pamiętać, że przynależności do Kościoła jest w Niemczech jest 
w praktyce regulowana nie sakramentalnie, nie poprzez wyznanie 
wiary, ale płacenie lub niepłacenie podatku kościelnego.

Model politycznej presji, która istnieje w Niemczech, i  jest 
oczywiście internalizowana przez katolików, stanowi dobry przy-
kład szerszego problemu nacisku państw na przyjmowanie przez 
religie postulatów politycznego homoseksualizmu. Nie można 
zapominać, że sfera publiczna i polityka to obszary ludzkiej 
aktywności o być może największej sile formacyjnego oddziały-
wania. Jeśli zatem współczesny Kościół zapomniał o własnych 
zasadach politycznych to wręcz musi się spodziewać, że sumie-
nia katolików będzie formowała inna władza, uzurpująca sobie 
duchowe przywództwo.

D RU G I  K R Ą G  Z D A R Z E Ń

By zrozumieć frustrację jaka nastąpiła w  części Kościoła po 
responsie Kongregacji Nauki Wiary w sprawie błogosławieństw 
dla par homoseksualnych – i nie dotyczyło to tylko Niemiec, 
ale i liberalnych kręgów duchownych oraz świeckich w różnych 
miejscach świata – trzeba przyjrzeć się oczekiwaniom jakie były 
wiązane z pontyfikatem papieża Franciszka. Dość powszechna 
jest opinia, że Franciszek został wybrany dzięki wpływom swego 
rodzaju „sojuszu reńskiego”, który liczył, że kard. Bergoglio będzie 
realizował konsekwentną, choć może ostrożnie prowadzoną, poli-
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tykę rewolucji kościelnej, której od dekad już wypatrują choćby 
niemieccy biskupi, ale także formowani z niemieckich finansów 
hierarchowie Ameryki Południowej. 

Nadzieje te zostały wzmocnione podczas dwóch pierwszych 
synodów zwołanych przez Papieża, które były poświęcone pro-
blematyce rodziny, ale zostały faktycznie zdominowane przez 
temat rozwodów i homoseksualizmu. Otwarta, przynajmniej 
teoretycznie, ale na pewno wbrew całej tradycji Kościoła, furtka 
Komunii świętej dla rozwodników żyjących w nowych związkach 
bez zachowania zwykłej dyscypliny wstrzemięźliwości, była trak-
towana jako pierwszy krok w pochodzie zmian. Choć kwestia 
dowartościowania homoseksualizmu upadła i nie pojawiła się 
szerzej w Amoris laetitia, to uznano, że temat został poruszony, 
a także napoczęty w drodze oswajania. „Pełne szacunku towarzy-
szenie, aby ci, którzy wykazują skłonność homoseksualną, mogli 
otrzymać niezbędną pomoc w zrozumieniu i pełnym wypełnieniu 
woli Bożej w ich życiu” – czytamy w adhortacji. 

Papież zresztą nieraz dawał do zrozumienia, że solidaryzuje 
się z osobami o skłonnościach homoseksualnych, co było trakto-
wane jako jego domniemana zgoda dla postulatów politycznego 
ruchu homoseksualnego. W Kościelnym kontekście oznaczało 
to wzrost oczekiwań, że stosunek Kościoła do par homoseksu-
alnych oraz małżeństw będzie się wyrównywał. Trudno zresz-
tą by było inaczej – Franciszek faworyzuje homoseksualnego 
lobbystę ks. Jamesa Martina SJ, wykreował na kardynała abp. 
Matteo Zuppiego jednego z przedstawicieli „nowego podejścia 
duszpasterskiego” do kwestii homoseksualnych. W większości 
te „nowe podejścia” są po prostu akceptacją grzechu jako nowej 
normy życia katolickiego.

Do załamania się nadziei środowisk postępowych doszło pod-
czas, a w zasadzie po zakończeniu, synodu Amazońskiego, gdy 
Papież Franciszek odrzucił postulaty duchownych języka niemiec-
kiego dotyczące święceń dla żonatych mężczyzn, a także dyskusję 
nad kapłaństwem kobiet. Można było odnieść wrażenie, że Papież 
stanął w jednym rzędzie z bezpardonowo atakowanymi za wier-
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ność celibatowi kapłańskiemu Benedyktem XVI i kard. Robertem 
Sarahem. Choć sprawa nie dotyczyła homoseksualizmu można 
powiedzieć, że zarówno środowiskom postępu jak i Papieżowi spa-
dły łuski z oczu. Progresiści zobaczyli, że Franciszek nie zamierza 
być narzędziem ich polityki, a Papież przekonał się, że jest trak-
towany instrumentalnie, co więcej, polityka jego postępowych 
patronów ze światowego episkopatu może prowadzić prostą drogą 
do schizmy. Co bowiem jeśli Niemcy nie zatrzymają się w swo-
ich planach budowy „kościoła narodowego”, który układa sobie 
i wiarę, i zasady moralne całkiem po swojemu? 

Bogactwo, wpływy i brak wiary w Kościele niemieckim są 
siłą rozsadową także idei politycznego ruchu homoseksualnego 
w Kościele powszechnym. Ruch ten, mając w obszarze swoich 
wpływów potężne państwa i korporacje, próbuje w każdy możliwy 
sposób nagiąć do swojej „duchowości” także ducha katolickiego. 
I nie zawaha się w przyszłości znów mieć swojego Papieża, naj-
skuteczniejsze narzędzie zmiany w Kościele.

Upolitycznienie, w wąskim sensie, roli Papieża i doktryny kato-
lickiej, kryzys tożsamości Papieża jako Piotra naszych czasów, 
którego zadaniem jest strzec wiary i umacniać braci w wierze, 
tworzy otwarte przestrzenie dla swobodnego rozwoju ideologii 
politycznego ruchu homoseksualnego, ale także praktycznego 
„konserwatywnego” homoseksualizmu wewnątrz Kościoła, który 
staje się „duchem” katolickich instytucji. 

T R Z E C I  K R Ą G  Z D A R Z E Ń

Podglebie współczesnych okoliczności ekspansji polityki homo-
seksualnej jest już trwałym osadem kultury obecnej w Kościele 
katolickim od kilkudziesięciu lat. Obecność osób o skłonnościach 
homoseksualnych wśród duchownych nie wydaje czymś niezwy-
kłym w minionych wiekach Kościoła. Z pewnością można powie-
dzieć, że byli oni zawsze obecni, jednocześnie warto pamiętać, że 
to kultura uruchamia bądź studzi różne ludzkie potencjały. Moż-
na użyć, z pewną ostrożnością, analogii – uaktywnienie i rozwój 
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istniejących skłonności do uzależnień od substancji psychoak-
tywnych w znacznym stopniu zależy od sposobu ich dostępno-
ści w danej kulturze. Niezwykłe jest natomiast to w jaki sposób, 
szczególnie w latach 60., a jeszcze bardziej w 70., doszło do syner-
gii kryzysu wiary oraz rewolucji seksualnej, które stały się nowym 
modelem intelektualnym także dla rzesz teologów, intelektuali-
stów, duchownych oraz świeckich katolików. 

Dziś szczególnie dużo mówi się o wpływie marksizmu na kul-
turę zachodnią, pomijając, może nawet większe, oddziaływanie 
freudyzmu, który wzmocnił użycie w katolickiej dynamice duszpa-
sterskiej, takiej kategorii jak „pragnienie”. Moderniści w począt-
kach dwudziestego wieku w dążności widzieli naturalną podstawę 
życia religijnego – pragnienie Boga. W kolejnych dekadach reali-
zacja własnych marzeń stała się wręcz symbolem spełnionego 
człowieczeństwa. Zatem i Bóg, jeśli jest dobry, według tej logiki 
nie może stawać na drodze do zaspokojenia ludzkich potrzeb, 
które są większe od Objawienia czy wypracowanych form wiary, 
jako źródło szczęścia. Można powiedzieć, że powstające w nowo-
żytności, np. poprzez prądy mistyczne, złączenie religii i pragnie-
nia zaczęło wydawać złe owoce. Marzenie stało się w minionych 
dziesięcioleciach w zasadzie wszystkim – zewem natury i głosem 
Ducha Świętego. Głównym punktem odniesienia dla „doświad-
czenia religijnego”. Nieprawda, a pragnienie. Co jednak, jeśli pra-
gnienie Boga w kulturze wygasa? 

Rewolucja seksualna upowszechniła romantyczne doświad-
czenie miłości opartej o zmysłowe przeżycie. Spełnianie marzeń 
stało się rodzajem nowego religijnego doświadczenia, któremu 
podporządkować muszą się stare dogmaty, dawna formacja i tra-
dycje „nierozumiejące” człowieka. Także wiara zaczęła odnajdywać 
swoją sensowność tylko w łączności z jakimś rodzajem religijne-
go konsumowania. „To jest akt heroizmu, a heroizm nie jest dla 
przeciętnych chrześcijan” – powiedział w maju 2014 kard. Kasper 
o wymogu wobec rozwodników by żyli w czystości. W tym czasie 
jego koncepcja dopuszczenia do Komunii świętej cudzołożników 
zaczynała się realizować po wielu latach oporu jaki wcześniej sta-
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wiali jej Karol Wojtyła i Joseph Ratzinger. Rzeczywiście, w bardzo 
szerokich kręgach katolickich ich własna religia stała się rodza-
jem łagodnego hedonizmu, który tylko stopniem zaangażowania 
różni się od coraz twardszego hedonizmu świata liberalnej nowo-
czesności. A czasem nie różni się wcale, jest tylko estetycznym 
zwieńczeniem pogańskiego życia. 

Praktycznym przejawem zmian mentalnych w wieku XX stał 
się, szczególnie widoczny po ogłoszeniu przez Pawła VI encykliki 
Humanae vitae, zanik głoszenia katolickiego nauczania moral-
nego przez najbardziej wpływowe w świecie katolickie kościoły 
partykularne na tzw. Zachodzie. Nauczanie moralne coraz sze-
rzej było zastępowane przez psychologizację wszelkich ludzkich 
działań, aż w końcu sam grzech i akty sprzeczne z dobrem stały 
się rzeczywistością właściwie niedostępną człowiekowi, który 
zawsze – jak słyszymy – działa w jakichś determinujących go 
wewnętrznych i wewnętrznych okolicznościach. Każdy zły postę-
pek można już dziś usprawiedliwić okolicznościami, a jeśli tak, 
to Kościół powinien „zaakceptować ludzi takimi jakimi są” – nie 
utrudniać im pociechy jaką daje realizacja pragnień, ale dodawać 
im szlachetności poprzez swoje rytuały. To jedyny grzech jaki 
pozostał – stać na drodze do ludzkiego szczęścia, które człowiek 
może sobie zdefiniować jak chce, ponieważ to realizacja potrzeb 
jest w nas boską iskrą, tym co popycha nas ku przekraczaniu 
własnej egzystencji. Taki rodzaj dyktatury pragnień okazał się 
doskonałą pożywką dla tęczowej emancypacji i jej nienasyconych 
oczekiwań. Również w Kościele.

Tyle że tak ukształtowana religia staje się niczym innym jak 
elementem swoistego epikurejskiego wellnessu, specyficznym 
punktem odniesienia dla przyjemności jaką daje udział w zesta-
wie praktyk, które poza religią nie są dziś już prawie nigdzie 
oferowane. Zatem nawet jeśli takie chrześcijaństwo jeszcze – 
utylitarnie – mogłoby być niszowo potrzebne, przestałoby być 
reprezentacją tej rzeczywistości, do której reprezentacji zostało 
powołane, a przez to straciłoby swoje znaczenia jako głos prawdy 
i znak sprzeciwu. Ω 
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Anty-PiS-owskie narracje chętnie sięgają po odwołania 
do Polski Ludowej i epoki realnego socjalizmu. 
Jest to głęboko zakorzenione w wyobrażeniach 
społecznych, na których zbudowano III RP. 

Pod pewnymi względami to rzecz najbardziej oczywista: społe-
czeństwa w procesie długiego trwania, odreagowują zło, które je 
spotkało, także w formie stereotypów, w których zła epoka staje 
się negatywnym punktem odniesienia. Nawet jeśli przyjmiemy, 
że w sprawach dziedzictwa PRL jesteśmy jako naród podzieleni, 
albo że niemała część społeczeństwa nie podziela jednak sza-
blonowych, publicystycznych poglądów dotyczących tych kwe-
stii, to przecież anty-PRL-owskie awersje są czytelne i dobrze 
zrozumiałe. 

Odwołują się one do pewnych podstawowych wartości: wol-
ności osobistej, społecznej, narodowej i suwerenności państwa. 
Polska Ludowa jest symbolem przeróżnych zniewoleń, zarówno 
geopolitycznych, jak i aksjologicznych, w których kłamstwo mie-
szało się z nieprawdą i przemocą jawną i symboliczną. Celowe 
niszczenie i korumpowanie ludzi i całych grup społecznych przez 
kilka powojennych dekad w końcu zaczęło niszczyć sam system. 
O ile w swoim stalinowskim, źle rozumianym heroizmie PRL opie-
rał się na wierze, że brutalność aparatu represji, po części oparta 
na rewolucyjnej przemocy, a po części należąca do starej tradycji 
ruskiego knuta, usprawiedliwiają budowę nowego, lepszego świa-
ta, o tyle w latach 80., szczególnie po moralnym wstrząsie Soli-
darności, po pielgrzymkach Jana Pawła II zło Polski Ludowej było 
małe, głupie i nikczemne nawet dla tych, którzy udawali, że jest 
ono jakimś dobrem i racją stanu. Wiarę w komunizm/socjalizm 
zastąpiła chęć robienia karier, które gwarantowały lepszy poziom 
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życia i wyższą konsumpcję. Był to praktyczny materializm kacy-
ków i nomenklatury, co najlepiej widać było po pokoleniu Leszka 
Millera, Aleksandra Kwaśniewskiego i Włodzimierza Czarzastego. 
Oni już w socjalizm nie wierzyli, ale nadal w czasach, gdy robili 
partyjne kariery, w Polsce mordowano księży i opozycjonistów.

Sprawy wolności odnosiły się także do bardzo szeroko rozu-
mianego życia kulturalnego. PZPR-owska nomenklatura mniej 
lub bardziej udanie, przez dekady próbowała włączać do wła-
snego uniwersum wyobrażeń polskie dziedzictwo kulturowe. 
Romantyzm, pozytywizm, tradycja sarmacka (w ujęciu Henryka 
Sienkiewicza), nawet tradycje polskiego średniowiecznego chrze-
ścijaństwa – wszystko to znajdowało bezpieczne z punktu widze-
nia partyjnej nomenklatury interpretacje w ramach PRL-owskiego 
systemu edukacyjnego i naukowego. Zmieniające się oczywiście 
w zależności od tego, czy sowieckim namiestnikom nad Wisłą 
bardziej zależało na uspokajaniu nastrojów, czy dokręcaniu śru-
by. Można przyjąć za dobrą monetę dość powszechnie wyrażane 
przez świadków tamtych czasów przekonanie, że byliśmy wów-
czas krajem o dość dużym marginesie swobody sztuk wszelkich. 

Dodajmy do tego jeszcze jeden istotny wątek. PRL-owskie 
media. One również nie stanowiły jednorodnego zjawiska – nie 
tylko jeśli za kryterium przyjmiemy czas, miejsce i okoliczności. 
Trudno położyć znak równości między „Trybuną Ludu” z czasów 
Bolesława Bieruta ze „Światem Młodych” z czasów Okrągłego 
Stołu. Ale także w latach 80. dbano i o media „jedynie słuszne” 
i dopuszczano działalność takich, na których pojawiał się kon-
cesjonowany bunt – dobrym przykładem wydaje się być radiowa 
Trójka, choć cała kultura studencka na tym bazowała. Pewne jest 
jednak jedno: fundamentalne kłamstwa i ideologiczne założenia 
pilnowały status quo i na jednych, i na drugich łamach. W ocenie 
PRL trzeba z jednej strony dostrzegać niuanse i liczne różnice 
związane ze zmianami dokonującymi się w ciągu kilku dekad 
w samym systemie, a z drugiej jego metapolityczne i geopoli-
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tyczne aksjomaty. Ówczesne prasa, radio, telewizja tamtej epoki, 
mimo dzisiejszej paplaniny przeciwników Prawa i Sprawiedliwo-
ści, w niczym nie przypominały obecnego, mocno dualistycznego 
ładu medialnego w Polsce, pluralistycznego w sposób manichej-
ski, z niszami mniej typowych idei i opinii na obrzeżach medial-
nej dziedziny. Tamten medialny system osadzony był nie tylko 
na politycznej władzy monopartii, czyli PZPR, ale głęboko opie-
rał się na ideologicznym monopolu marksizmu i geopolitycznej 
hegemonii Sowietów nad krajami, które sobie podporządkowali 
po II wojnie światowej. 

Ponadto PRL był dla milionów ludzi symbolem licznych dys-
funkcji i absurdów gospodarki centralnie planowanej, niedostat-
ków codziennego życia. Szok transformacji, straszliwy szczególnie 
dla części robotników i chłoporobotników (choć trudny też dla 
niemałej części społeczeństwa, które w początku lat 90. nie miało 
takich możliwości jak staro-nowe elity) dość skutecznie przyćmił 
fakt, że w PRL ludzie naprawdę ciężko harowali, w miastach i na 
wsiach, i mieli z tego znacznie mniej niż robotnicy w kapitalistycz-
nych krajach Zachodu, do końca lat 70. XX wieku o wiele bardziej 
zresztą prosocjalnych, niż obecnie. Z drugiej jednak strony – stąd 
bierze się napięcie w ocenie tamtej epoki – choć żyło się w czasach 
PRL skromniej, wielu ludzi czuło się bezpieczniej. I miało po temu 
realne powody. Tak jak miało dobre powody do osądu, że w PRL 
rozwijała się jednak rodzima myśl techniczna i technologiczna. 
Ultraliberałowie lubią wyśmiewać i dyskredytować tę potrzebę 
poczucia socjalnego bezpieczeństwa – ale ich wołanie o pryma-
cie wolności, kult wolnorynkowego ryzyka często wynika z tego, 
że materialnie i tak są świetnie zabezpieczeni. A PRL-owskie 
osiągnięcia technologiczne i techniczne bardzo łatwo przehan-
dlowano i zdewastowano w początkach III RP, zbyt łatwo tłuma-
cząc wszystko zapóźnieniami względem Zachodu. I do dziś, kpiąc 
z pomysłów PiS na gospodarczą i technologiczną suwerenność, 
nie bardzo wiadomo, czy mocniej krytykują kłopoty rządzących 
z osiąganiem celów, czy samą ideę polskiej gospodarki technolo-



K
R

z
y

S
z

TO
F 

W
O

ł
O

D
ź

KO
 /

 p
IS

, p
R

L 
I U

c
Ie

c
z

K
A

 O
D

 R
eA

L N
O

ś
c

I 
3
2

gicznie przynajmniej efektywniejszej – bo trudno wyobrazić sobie 
jej zupełną niezależność we współczesnym świecie.

Dodajmy jeszcze jedną rzecz. PRL był mocno niejednorodny 
w sprawach narodowych. Napięcie między PRL-owskim inter-
nacjonalizmem a patriotyzmem lub nacjonalizmem najlepiej 
znane jest jako opowieść o sporze Natolińczyków i Puławian, 
„chamów i Żydów”. Z konieczności skracając wątek i historyczny 
opis: w latach 80., gdy z internacjonalistycznego paliwa zosta-
ły już właściwie tylko opary, soldateska Wojciecha Jaruzelskie-
go bardzo chętnie odwoływała się do haseł patriotycznych. I to 
często z naprawdę wysokiego diapazonu: Ślepowron, dukajowy 
Wroniec, chętnie cytował Cypriana Kamila Norwida: „Ojczyzna 
to wielki zbiorowy obowiązek”. Cynizm i łajdactwo sowieckiego 
namiestnika po dekadach wciąż uderzają (choć jak się zdaje, nie-
koniecznie bywalców w programach jego córki): dla Jaruzelskiego 
to wołanie Norwida było próbą moralnego szantażu względem 
solidarnościowej/demokratycznej opozycji, wobec części robot-
ników, z których reżim próbował robić warchołów.

Do jesieni 2015 roku „argumenty z czasów PRL” zwykle sto-
sowano wobec postkomunistów. Aż do upadku rządów Leszka 
Millera/Marka Belki, gdy lewica stanowiła znaczącą siłę, epitety 
w rodzaju: „jak za PRL-u” rzucano w ich stronę. Było to często 
o tyle zabawne, że postkomuniści w Polsce stanowili awangardę 
prorynkowych przemian, to z szeregów PZPR wywodzą się naj-
ważniejsi przedstawiciele polskiego ultraliberalizmu, na czele 
z Leszkiem Balcerowiczem (mentalnie jest to zresztą wciąż to 
samo doktrynerstwo, tyle że inaczej skierowane). Ponadto znacz-
na popularność idei wolnorynkowych, niestety zdecydowanie bar-
dziej w ich wydaniu korwinistycznym niż choćby ordoliberalnym, 
spowodowało, że mianem „socjalizmu”, czy „dziedzictwa PRL” 
zaczęto nazywać wszystko, co godziło w interesy coraz pewniej-
szych siebie kompradorskich elit. Cynicznie to wykorzystywał 
i wykorzystuje do dziś zachodni kapitał w Polsce, który – szczegól-
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nie w Europie zachodniej – musi u siebie z reguły dbać o przeróżne 
propracownicze standardy. W Polsce zaś mógł liczyć na zupełnie 
inne porządki, życzliwość prawodawców, liberalnych mediów 
i słabość oporu pracowniczego/społeczeństwa obywatelskiego.

Od paru lat, zdaniem niemałej części opinii publicznej, to PiS 
jest odpowiedzialny za recydywę PRL w Polsce. Brzmi to wszystko 
mocno, dla niektórych jest prawdą i tylko prawdą. Tyle że nią nie 
jest. Zacznę od najmocniejszego i przede wszystkim dlatego, że 
władze PRL miały w ręku dowolne instrumenty administracyjne 
i prawne, miały bezwzględnie sobie posłuszne wszystkie instytu-
cje i resorty siłowe, żeby prowadzić dowolną politykę. Tak zwani 
komuniści mogli budować szkoły i mieszkania (tak, to docenia 
pokolenie moich rodziców, tego nie rozumieją ultraliberałowie), 
przedszkola i fabryki – bo państwo po prostu było ich własno-
ścią. W przypadku PiS największym sukcesem socjalnym są pro-
ste transfery finansowe. Na początku lipca 2021 roku Jarosław 
Kaczyński otwartym tekstem przyznał, że program Mieszkanie 
Plus nie został zrealizowany, bo za duży był opór różnych pod-
miotów. Mówiąc wprost: wszechmocny ponoć PiS nie potrafił 
przeforsować swojej politycznej woli wobec wielkiego biznesu, 
czyli deweloperów. I najprawdopodobniej także wobec instytu-
cji nad którymi formalnie ma kontrolę – mówię o nieruchomo-
ściach PKP, które miały być zagospodarowane właśnie w ramach 
Mieszkania Plus. To jest sytuacja nie do przełożenia na realia 
PRL, dobrze też pokazująca demagogiczny charakter porównań 
obecnych czasów do PRL.

Cała reszta argumentów „za socjalizmem PiS” to jedynie ozdob-
niki. Władza PiS, choć w obrębie demokratyczno-liberalnego 
systemu wydaje się duża (lecz już nie tak duża jak w latach 2015–
2019), w gruncie rzeczy jest ograniczona formalnymi i nieformal-
nymi wpływami oraz realną władzą przeróżnych sił. Potężnym 
ogranicznikiem wpływów PiS jest rynek, czyli mówiąc wprost: 
mnóstwo instytucji finansowych, całe mnóstwo często zagranicz-
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nego kapitału, który po 1989 roku przejął dla siebie całe segmen-
tu polskiego rynku. Dobrze to widać na przykładzie mediów: ich 
repolonizacja nie tylko idzie jak po grudzie, PiS-owi nigdy nie uda 
się już przekonać niemałej części społeczeństwa, że lepiej by było, 
gdyby polskie media były w większości w posiadaniu polskiego 
kapitału. Gdyby istniał konsensus między różnymi siłami poli-
tycznymi i medialnymi, że racją stanu dużego państwa w środku 
Europy jest to, aby media były po prostu polskie. Dziś jednak dla 
niemałej części ludzi oczytanych i piśmiennych nie jest to wcale 
oczywiste. I jest to jak się zdaje o wiele większy problem niż rze-
komy socjalizm PiS.

Oczywiście, wielu przeciwników PiS powie chętnie, że rządząca 
partia odbiera Polakom autonomię w sferze edukacji czy kultu-
ry. Pozwolę sobie na dłuższy cytat z prof. Tomasza Zaryckiego, 
socjologa i geografa społecznego, dyrektora Instytutu Studiów 
Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W wywiadzie, który 
z nim przeprowadziłem dla „Nowej Konfederacji”, naukowiec 
mówił, dlaczego realnie nie jest u nas możliwa omnipotencja 
politycznych elit: „Polska jest krajem zbyt różnorodnym, różne-
go rodzaju wpływy są rozproszone między wieloma zbyt różnymi 
środowiskami. Państwo polskie nie jest też instytucjonalnie na 
tyle silne, by nawet będąc u jego sterów sprawnie przeprowadzać 
jakieś radykalne reformy polskiej tożsamości. Jeśli już, to real-
ną stawką są pewne per saldo nieznaczne przesunięcia środka 
ciężkości w określonych narracjach, w szczególności instytucjo-
nalnych. Nie są to jednak zmiany nieodwracalne. Ma to swoje 
dobre i złe skutki”.

Ten fragment wydaje mi się kluczowy w wypowiedzi prof. Zaryc-
kiego: „Dobrze to widać właśnie w sferze kultury i nauki, któ-
rą inteligencja rządzi właściwie autonomicznie. Oczywiście, 
naukowcy krytyczni wobec władzy w sposób naturalny wyraża-
ją wyostrzony pesymistyczny osąd, ale bliższa znajomość realiów 
pokazuje, że na dłuższą metę potrafią oni jako szersze środowiska 
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zabezpieczyć swoją suwerenność. Można też zauważyć, że znacz-
na część ich krytycznych reakcji wynika nie tyle z groźby jakichś 
radykalnych zmian, ale z przekonania, że sama próba, nawet 
drobnej, ale dość arbitralnej i upolitycznionej interwencji w pole 
naukowe, jest wymagającym głośnej nagany przekroczeniem 
symbolicznej granicy, której władza nie powinna nawet dotykać”.

I na koniec: „Z drugiej strony, obok głośnych protestów, od 
zawsze podejście do władzy jest wręcz lekceważące ze strony inte-
ligenckiej elity: »Co on się rządzi, jak za rok czy dwa nie będzie 
żadnym ministrem«? Lepiej przeczekać – niż cokolwiek przed-
wcześnie zmieniać według wytycznych idących z góry. Nikt tego 
jednak głośno nie mówi. Bardziej widoczna jest więc zwykle frak-
cja lubiąca publicznie dramatyzować, bo to dodatkowo pomaga 
jej budować wokół siebie aurę inteligenckiego »męczeństwa«”.

Wypowiedź naukowca, który nie jest zakładnikiem żadnej ze 
stron polsko-polskiego konfliktu najlepiej pokazuje fałsz i prze-
sadę narracji bazujących na dobrze widzianych stereotypowych 
narracjach, które nierzadko więcej niż o zjawiskach, które próbu-
ją oceniać, mówią o nas samych jako społeczeństwie. O naszych 
traumach, obawach, samoświadomości, kłopotach i zranieniach 
z historią. Czy z tego wynika, że PiS nie można krytykować? Nic 
z tych rzeczy. Problem w tym, że język debaty publicznej coraz 
bardziej gubi realność. Czy to problem bezrefleksyjności mediów 
społecznościowych, czy wojennej retoryki między przeróżnymi 
ośrodkami władzy, prestiżu i pieniądza – zapewne czynników 
jest wiele. Niestety, trudno dziś do nich dotrzeć zza metapoli-
tycznych barykad. Ω
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„I nikomu nie wolno się z tego śmiać” wyśpiewała już prawie na 
koniec komunizmu Kobranocka, podsumowując kondycję moral-
ną elit kończącego się systemu. Kawałek został z nami na lata, 
przeżywając swoich pierwszych bohaterów, ale nie o tym będzie 
ten tekst. Wolno się śmiać, czy nie za bardzo? A jeśli już wolno, 
to czy wszystkim, czy tylko tym, którzy mieli okazję wziąć udział 
w tym totalnym i totalitarnym eksperymencie? Wreszcie, czy 
sam komunizm można potraktować jako komedię? Był przecież 
idealnym tworzywem dla satyryków, którzy, jeśli mieli szczęście, 
wyślizgując się cenzurze tworzyli arcydzieła. Komedię czerwoną, 
a raczej, pamiętając o całym tle, jednak czarną. Na pozór farsy, 
lecz gdy zdrapać pierwszą warstwę farby – tragifarsy.

Farba, wydawało by się, sama powinna się już dawno złusz-
czyć, dekoracje w tym teatrze zasłynęły przecież jako nietrwała 
tandeta. Jednak późniejsza, kapitalistyczna już, a przynajmniej 
wolnorynkowa popkultura zadbała o nowe warstwy. Świat pró-

Sosnowskiego barszcz
Porósł patriarsze brudy
   Gruzja

Krzysztof Karnkowski

ZA FASADĄ 
ŚMIECHU. 
KOMUNIZM JAKO CZARNA KOMEDIA
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buje być miejscem szalenie rozrywkowym, więc lepiej sprzeda się 
nostalgia, zaprawiona porcją terapeutycznego dla jednych, a roz-
grzeszającego dla drugich śmiechu. Raczej „Szynka jak za Gierka” 
i „Polo-cockta”, niż „Hańba domowa” i „Czarna księga komuni-
zmu”. Raczej „Goodbye Lenin”, niż pokrewna przecież „Słoneczna 
aleja”. Wikipedia czarną komedię definiuje jako „odmianę kome-
dii, w której przedmiotem żartu są sprawy zwykle traktowane 
poważnie, np. śmierć, choroba, cierpienie, ułomność, wojna czy 
zbrodnia. Czarna komedia operuje elementami groteski oraz iro-
nią słowną i sytuacyjną, często odwołując się do poetyki absur-
du i surrealizmu.” Pasuje! A więc żart śmieszny dla reżysera, dla 
bezpiecznego, oglądającego rzecz z oddali, czasowej lub geogra-
ficznej, widza. Czy dla uczestnika? Raczej nie, a przynajmniej nie 
zawsze. Popatrzmy na ten problem od strony komedii i tego, co 
miało bawić nas w komunizmie lub o komunizmie opowiadając.

Nawet najtwardszym zawodnikom pamięć i percepcja płata-
ją czasem figle, o czym przekonałem się, zaczynając prace nad 
tym tekstem od przypomnienia sobie „Zapisków oficera Armii 
czerwonej” Sergiusza Piaseckiego. Do Piaseckiego jeszcze wró-
cimy, jednak zacząć wypadałoby tam, gdzie naprawdę wszystko 
(w praktyce, nie teorii) się zaczęło. W czasach schyłkowej komuny 
i wczesnej wolności/postkomuny w radiowej Trójce w niedziel-
ne poranki nadawano co tydzień godzinne pasmo kabaretowe. 
Starsi słuchacze uważali, że kilka kabaretowych ekip łatać ma 
dziurę po kultowym „Sześćdziesiąt minut na godzinę”. Była to 
nonkonformistyczna, jak na warunki PRL, audycja satyryczna 
z udziałem wielu znanych postaci tej sceny, z Marcinem Wolskim 
czy Jackiem Fedorowiczem, która zresztą sama stanowiła w pew-
nym stopniu kontynuacją innego, kłopotliwego pasma, w którym 
w „radiokronice Decybel” szalał Jerzy Dobrowolski, dziś pamię-
tany głównie z komedii Barei, trochę zapomniany natomiast jako 
bezlitosny krytyk komunizmu. Wróćmy jednak do niedzielnych 
kabaretowych mieszanek z przełomu przedostatniej i ostatniej 
dekady XX wieku. Od czasu do czasu bieżące produkcje zaprzy-
jaźnionych autorów przełamywano klasyką, chętnie – radziecką, 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
8

 /
 W

IO
S

N
A

 2
0

2
1 
3
9

acz już taką, której nie było wstyd słuchaczom czytać i tak jeszcze 
jako dzieciak, ledwo co dziesięcioletni, pierwszy raz spotkałem 
się z twórczością Michaiła Zoszczenki. 

Zoszczenko to facet o ciekawym życiorysie i milionie zawodów, 
który dość długo mógł sobie na wiele pozwolić, przynajmniej 
pisząc swoje opowiastki. Dziś w Polsce pamięta się go głównie 
z bajeczek o Leninie. I chyba tylko to uzasadnia zastanawianie się, 
czy te bajki pisał na poważnie, czy jednak, używając współczesnej 
terminologii, trollował. Lektura innych jego dzieł pokazuje, że był 
on czujnym obserwatorem sowieckiego życia, dalekim od jego 
upiększania i uciekania od trudniejszych wątków. Przynajmniej 
póki pozwalała na to względna (zwłaszcza w porównaniu z kosz-
marem późniejszym) swoboda NEP-u. Bardzo wiele mówią nam 
krótkie opowiastki, które złożyły się na tom „Punkt widzenia”. 
Jeśli szukać odniesień i porównań, nie tak daleko Zoszczence do 
Wiecha, choć u tego ostatniego kluczowy był warszawski folklor. 
Rosyjski pisarz pokazuje małe obrazki z życia zwykłych obywa-
teli sowieckich, czasem są to historie, które mogłyby zdarzyć się 
wszędzie, czasem bardzo mocno jednak określone przez czas 
i miejsce. „Punkt widzenia” warto przeczytać cały, jednak pod 
kątem tej opowieści kluczowe będą dwa opowiadania – „Wskaza-
ny pośpiech” i „Senator”. Pierwsze to pozornie zabawna historia 
o tym, jak sowieckie służby przyszły po prywaciarza, a po kilku 
godzinach zwolniły go do domu. Element humorystyczny pole-
gać ma na tym, że bliscy zatrzymanego z góry zakładają, że facet 
znika na dobre, więc zaczynają wyciągać i wyprzedawać wszystkie 
jego rzeczy. Chciwość bywa zabawna, zwłaszcza gdy cała rodzi-
na skacze wokół wrednego starca w oczekiwaniu na spadek. Tu 
jednak mamy właśnie to prawdziwe tło, zamazane farbą kome-
dyjki – to życie w strachu, to ta przerażająca pewność, że ranna 
wizyta funkcjonariuszy i zatrzymanie członka rodziny oznacza 
trwałą rozłąkę, może nawet śmierć bliskiego. Oczywiście w tym 
przypadku jest to zamaskowane przyziemnymi motywacjami, ale 
przecież nawet NEP, z którego korzysta i pisarz, i prywaciarz, to 
przecież tylko jeden z etapów trwania sowieckiego komunizmu. 
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Drugie przywołane opowiadanie to rzecz jeszcze bardziej przy-
gnębiająca. Oto na zapadłej wsi, jako ciekawostkę, narratorowi 
pokazuje się oszalałego staruszka. Ten boi się ludzi, świata, naj-
bardziej zaś – demaskacji, jest bowiem, lub tylko wierzy, że jest, 
senatorem z czasów carskiej Rosji. Ma przeświadczenie, że poszu-
kuje go cały aparat państwowy. Narrator bierze to na karb choroby 
psychicznej, ale miejscowi są przekonani, że mają do czynienia 
z arystokratą. Trzymają go z litości, bo został mu najwyżej rok 
życia. Prawdy nie poznajemy, możemy więc wybrać ją sobie sami, 
czy to smutna historia o obłąkanym staruszku, czy jednak mamy 
tu drugie dno, człowieka, który choć nikomu nie wadzi, czuje się 
ścigany przez rewolucyjny terror. A przecież wiemy, że jest się 
czego bać. Te dwa teksty uderzyły mnie najmocniej, ale i reszta 
daje do myślenia, stanowiąc, jak się zdaje, wierną fotografie czasu, 
w którym, co oczywiste, można tworzyć satyrę. Nawet po linii, 
bo przecież często element humorystyczny bierze się tu ze zde-
rzenia ludzi nie zawsze przystosowanych do nowego, a czujność 
społeczna piętnuje to, co zawsze piętnować można, ale jednak 
Zoszczenko nawet do tych zagubionych lub wykluczonych świata 
wczesnego ZSRS ma więcej empatii i zrozumienia, niż Andrzej 
Łapicki, czytający kroniki filmowe o alkoholikach i spekulantach.

Ten specyficzny dualizm humoru w komunizmie widać też 
dobrze, gdy spojrzeć na dwóch, zupełnie różnych w swych rela-
cjach z władzą polskich, reżyserów komediowych, do dziś cie-
szących się kultem. Stanisław Bareja, sekowany przez instytucje 
kultury i pogardzany przez kolegów zdobył sobie taką pozycję, że 
podziemie pozwalało występować u niego aktorom pomimo trwa-
jącego w stanie wojennym bojkotu telewizji. Do dziś jednak pełno 
wobec niego oskarżeń o pełnienie roli wentyla bezpieczeństwa, 
przed którymi reżyser nie może się już obronić. A przecież jego 
filmy nie są żadnym plasterkiem na rany, są satyrycznym, lecz 
z czasem coraz bardziej bezkompromisowym obrazem degeneracji 
moralnej PRL-owskiego społeczeństwa, w którym udaje się też 
przemycić zupełnie niepoprawne treści. Niektóre odcinki „Zmien-
ników” to przecież całkowita jazda po bandzie, przy której cho-
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wa się nawet obraz nomenklatury z „Misia” czy „Alternatywy 4”. 
Przypomnijcie sobie odcinek „Obywatel Monte Christo” z zemstą 
na służalczym reżyserze – donosicielu. Tyle o Barei. A jest jeszcze 
Marek Piwowski ze swoim „Rejsem”, żyjącym w setkach cytatów 
i nawiązań, odbieranym jako krytyka PRL, który po latach wrócił, 
by wziąć udział w medialnym linczu na nieżyjącym już marszałku 
Kernie, kręcąc na polityczne zamówienie „Uprowadzenie Agaty” 
i który okazał się być konfidentem bezpieki. 

Pamiętamy to, co łatwiej zapamiętać, zwłaszcza, gdy mamy do 
czynienia z czymś, mimo wszystko, odbieranym jako literaturę 
rozrywkową. „Pamiętnik oficera Armii Czerwonej” zna chyba 
każdy, ale co z tej powieści Sergiusza Piaseckiego pamiętamy? 
Pierwsze zdanie o nocy czarnej jak sumienie faszysty. Co poza 
tym? Zderzenie narratora, przygłupiego lejtnanta Zubowa i jego 
kumpli z ruinami „pańskiej” Polski – brak higieny, oszołomienie 
sklepami i ludźmi, banany jako burżuazyjną przekąskę do wód-
ki. A przecież w tym monologu przygłupa czai się okrucieństwo 
mroczniejsze niż u jego krewniaka, Mrożkowego Edka z „Tanga”. 
Zresztą – czy Mrożek przewidywał przeszłość, czy wręcz przeciw-
nie, opisywał teraźniejszość, którą poznał przecież nieźle, również 
jako młody, ideowy komunista? Pierwszy raz w pełnej krasie ten 
naprawdę mroczny cień żołnierza-gamonia widzimy w scenie, 
w której tragedię Piasecki przemyca nam jako komedię omyłek, 
gdy Zubow zabija wracającego z pogrzebu Polaka, myląc nieznany 
mu sprzęt – termos (jakie to zabawne!), z granatem. Ale apogeum 
koszmaru następuje później. Czytając, lub słuchając, są przecież 
znakomite audiobooki, monolog Zubowa, przyzwyczajamy się 
do jego toku (bez)myślenia i zaczynamy z nim trochę sympaty-
zować, zwłaszcza gdy ulega stopniowo urokowi życzliwych mu 
Polaków i nieznanego mu wcześniej świata. Tyle że to wszystko 
jest wyłącznie przerwą w koszmarze przed kolejnym zwrotem, 
gdy pójdzie bić, rozkułaczać i zamykać ludzi, którzy traktowali 
go jak syna, brata, przyszłego zięcia i męża. A wszystko dalej 
utrzymane w tonie beztroski sowieckiego prymitywa. Jeszcze 
przed Zubowem, Piasecki swoim bohaterem uczynił diabła Marka, 
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który wysłany do Polski, by odbyć swą piekielna karę, przegry-
wa z komunizmem i jego służbami, choć bardzo chce im służyć. 
Ponosi klęskę, ponieważ wciąż kieruje się sumiennością i logiką. 
W „Siedmiu pigułkach Lucyfera” mamy na pozór lekką satyrę, do 
tego pisaną w manierze charakterystycznej dla książek dziecię-
cych w stylu przygód psa Ferdynanda Ludwika Jerzego Kerna. 
Jednak bardzo wiele wplecionych w perypetie Marka sytuacji 
jest odbiciem nieraz bardzo dramatycznych faktów. Często są to 
dostępne Piaseckiemu informacje z Polski, konkretne sytuacje, 
które zapisały się w historii, napaści sowieckich żołnierzy na Pola-
ków i Polki, grabież ziem odzyskanych czy gehenna repatriantów. 
Co tu mamy opisane lekko, wcześniej wymienione jest w potęż-
nym (choć też chwilami rażącym swą naiwnością, którą tłumaczę 
sobie nietypową historią życia pisarza) akcie oskarżenia, jakim 
jest tekst „„Sto pytań do władz obecnej Warszawy”, wysłanym 
przez niego do pisma „Odrodzenie” tuż przed emigracją w roku 
1946, który w jakimś stopniu stał się konspektem „Siedmiu pigu-
łek Lucyfera”. Piasecki zresztą często dość karkołomnie miesza 
sprawy poważne z bardzo prostym wygłupem. Mamy na przykład 
scenę, w której podczas tajnej narady wysocy funkcjonariusze bez-
pieczeństwa bardzo rzeczowo referują metody kontroli i skłóca-
nia środowisk artystycznych, siedząc z… nocnikami na głowach.

Diabeł wizytujący terytoria zajęte przez komunizm, w nie-
uchronny sposób kojarzy się z Bułhakowem. Ten jest jednak 
wystarczająco dobrze opisany, by nie zatrzymywać się na dłużej 
w Moskwie, która w całości zmienia się w psychiatryk, a psychusz-
ka wydaje się być miejscem w niej najnormalniejszym. Temat 
dość wyczerpująco został w swoim czasie omówiony we Frondzie 
(tekst „Czy <<Mistrz i Małgorzata>> jest powieścią satanistycz-
ną?” z nr 50). Warto tylko zauważyć, że tworząc kilka figur, które 
później na dobre zapisały się w popkulturze, Bułhakow przedsta-
wił przynajmniej moralną i antyreligijną stronę komunizmu jako 
twór stricte piekielny, choć na pozór wydawać by się mogło, że 
Woland i jego kompani są tu wręcz ostoją konserwatyzmu. Bawią 
się jednak znakomicie, są u siebie bardziej od szpicli i biurokratów. 
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Jako ciekawostkę warto dodać, że gdy Polska postkomunistyczna 
próbowała odpowiednio tresować pogardzanego „homo sovieti-
cus”, sięgała po klisze z Bułhakowa choćby w serialu „Bank nie 
z tej ziemi”, gdzie diabły zdobywały władzę nad duszami Polaków, 
oferując im, jakże by inaczej, wódkę, pieniądze i lustrację. Bułha-
kowa można też potraktować jako pretekst do wypadu w stronę 
inną niż komedia – w stronę horroru. Komunizm jednak tej kon-
kurencji nigdy nie polubił. Choć próbował. 

Tak jak poeta Bezdomny i pisarz Berlioz tłumaczą sobie, że nie 
ma Boga, tak reżyserzy chińskich horrorów do dziś nie za bardzo 
mogą pokazać swoim widzom duchy (chyba że jako furtki użyją 
tradycyjnego folkloru, wtedy jest szansa, że cenzura przymknie 
oko) i prawie zawsze, wybaczcie ten masowy spoiler, na końcu 
wszystko wytłumaczy choroba psychiczna bohatera. Tu przynaj-
mniej będzie kolorowo i profesjonalnie. Czego jednak naprawdę 
się bać, oglądając jedyny horror z Korei Północnej, inspirowa-
ny „Godzillą” „Pulgasari” z komicznym potworem, pożerającym 
żelazo i wspierającym dzielny lud w walce z tyranami i ich wyzy-
skiem? I znów – czy wypada się śmiać, gdy już pozna się historię 
tego dzieła (odsyłam do mojego tekstu „Kraj wielkiego reżysera” 
z Frondy Lux nr 82) i losy porwanego z Południa Shin Sang-oka, 
który miał stać się nadwornym reżyserem Kim Dzong-ila? Tu 
dotykamy innego problemu etycznego. Czy wypada jeździć na 
wycieczki do Korei Północnej, nagrywać vlogi, chcąc nie chcąc 
ocieplać tym samym wizerunek reżimu i utrzymywać go? Gdzie 
są granice zabawy i czy oglądanych w ten sposób nieszczęśników 
nie traktujemy trochę jak zachodni Europejczycy nie tak dawno 
traktowali czarne dzieci z ludzkiego zoo? Organizatorzy festiwalu 
kina azjatyckiego „Pięć Smaków” nie mają chyba takich oporów, 
pokazując nam bajecznie kolorową współczesną czerwoną bajkę 
„Towarzyszka Kim w przestworzach”, nowoczesny produkcyjniak 
o rozmarzonej robotnicy, spełniającej swoje sny dzięki lekturze 
myśli ukochanego wodza. Wycieczka do obozu, udział w teatrzyku 
zorganizowanym przez więźniów – życzymy przyjemnej zabawy. 
Może wpadniecie do nas via Pekin, gdy już skończy się pandemia, 
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oczywiście, jeśli wcześniej nie pisaliście głupot w waszej prasie 
lub internecie, co oczywiście dokładnie sprawdzimy.

Sprawa jest więc trudna, pytania bardzo się tu rozmnoży-
ły. Trzeba zamknąć temat i poszukać odpowiedzi. Komunizm 
w swym realnym i historycznym wymiarze niewątpliwie bywał 
czarną komedią, w której gnani obsesjami fanatycy brukowali 
całej reszcie piekło swymi wielkimi ideami. Pomimo całej grozy, 
której okruchy łowiliśmy w tym tekście, nie brakowało w nim 
powodów do śmiechu. Czasem prowokowanego przez reżimy 
(żarty z wrogów, odczłowieczanie i odzieranie z godności, od 
leninowskich broszur do spadkobierców tej tradycji - Urbana, 
Palikota i Wojewódzkiego), czasem dla nich samych groźnego 
(jak Bareja, Piasecki, a może i Zoszczenko nawet). Jeśli śmiech 
ma mieć funkcję terapeutyczną lub oczyszczającą, jeśli ma ulżyć 
ludziom lub prowokować ich do myślenia – ma sens, może być 
zdrowy, a nawet szlachetny. Gorzej, gdy ma rozmywać prawdę 
mitami o rozmaitych „najweselszych barakach w obozie”, oswa-
jać ze złem i relatywizować je. Jak z tego wybrnąć? Pamiętając 
o kontekście i tle, zdrapując farby spod uśmiechów, gdy architek-
ci kolejnych koszmarów zaczną nas przekonywać, że poza tymi 
uśmiechami niczego już nie ma.

PS. Jedna z najbardziej znanych radzieckich komedii, od któ-
rych zaczął się w Sowietach nurt komedii muzycznej, u nas znany 
jako „Świat się śmieje”, oryginalnie nosił tytuł „Vesyolye rebyata”. 
Kilkadziesiąt lat później punkowcy z Ułan Ude, grający w kapeli 
Orgazm Nostradamusa, właśnie tak nazwali swój manifest alko-
holowo-chuligańskiej autodestrukcji. Dwóch z czterech muzyków 
w jednym roku zmarło z przyczyn związanych z alkoholem, jeden 
zwyczajnie się przepił, drugi wypił płyn do akumulatora. Potrak-
tujmy to nieszczęście jako klamrę, spinającą śmiech, komunizm 
i postsowiecką beznadzieję. Ω
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Totalitaryzm jest systemem, w którym państwo ingeruje we 
wszystkie dziedziny ludzkiej aktywności i stara się podporząd-
kować je własnej woli i interesom. Dla części ludzi jest to wygodne, 
zwalnia z myślenia i podejmowania niejednoznacznych decyzji 
i daje łatwe odpowiedzi. Z drugiej jednak strony dla wielu jest to 
sytuacja nie do pomyślenia, będąca zamachem na podstawowe 
wartości, takie jak wolność wyboru i osobista odpowiedzialność. 
Choć totalitaryzm (miejmy szczerą nadzieję) swoje apogeum osią-
gnął w minionym wieku, w dalszym ciągu z różnych stron sceny 
społecznej coraz częściej słychać, że również i dzisiaj prawo do 
wyboru własnej drogi życia jest zagrożone. To właśnie poszuki-
wanie osobistego sensu w niejasnych czasach jest przedmiotem 
niniejszych rozważań, zaś ich tłem – psychologia egzystencjalna 
Viktora E. Frankla opisana w książce „Człowiek w poszukiwaniu 
sensu”. 

B R A K  D R O G OW S K A Z ÓW

Tytułowa niejasność czasów wynika z dość powszechnego prze-
konania coraz większej liczby ludzi o moralnej równorzędności 
wszelakich ludzkich wyborów. Innymi słowy rośnie przekonanie, 
że nie jest ważne, jaką drogą się idzie, ponieważ nie ma tych lep-
szych i gorszych. I o ile z jednej strony takie tendencje pozwalają 
na bardziej swobodną ekspresję tego, co jest subiektywnie warte 
wyrażenia, o tyle utrudniają nawigowanie po życiowych dylema-
tach. Jeśli każdy wybór zawodu, zachowania czy postawy ma taką 
samą wartość moralną, to niemożliwe jest dokonanie ewaluacji 
własnych działań, a tym samym budowanie rzeczywiście solid-
nej samooceny. Brak krytyki czy hierarchizacji wyborów faktycz-
nie zwalnia od przytłaczającego ciężaru wyrzutów sumienia czy 
poczucia niedopasowania, co rzeczywiście jest uczuciem przy-
jemnym i pozwalającym niejako odetchnąć od społecznej presji. 
Niemniej, potencjalnie, w tak budowanej samoocenie w sytuacji 
kryzysowej może zabraknąć poczucia, że choć sytuacja jest nie-
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sprzyjająca, ja zachowuję się, jak należy. Warto jednak podkreślić, 
że nie chodzi o budowanie narcystycznego poczucia wyższości 
opartego na przekonaniu, że jest się lepszym od innych, a wła-
ściwie, że inni są gorszymi ludźmi. Wtedy jest to jest faryzeizm. 

Dążenie do oświecenia polegającego na braku oceniania i usu-
nięciu wewnętrznych sądów być może jest szlachetną i kuszącą 
propozycją, jednak wydaje się być celem utopijnym (jeśli w ogóle 
osiągalnym).

DWA  P O D E J Ś C I A  D O  KO N DYC J I  C Z ŁOW I E K A

Współcześnie zaobserwować możemy dwie główne tendencje 
dotyczące przekonania o ludzkiej kondycji i  jej możliwościach. 
Pierwsze, nazwijmy je roboczo maksymalistycznym, sugeruje, 
że obiektywne ograniczenia nie istnieją, wszystkie bariery znaj-
dują się w głowie i jedyne, co pozostaje, to uwierzyć w nieograni-
czoną moc wyobraźni, a życie magicznie (po uprzednim wyjściu 
z mitycznej strefy komfortu) zmieni się nie do poznania. Drugie 
z podejść, na potrzeby tekstu nazwane minimalistycznym, jest 
opozycyjne. Człowiek jest skrajnie zdeterminowany przez swoje 
otoczenie, biologię, społeczne i psychologiczne uwarunkowania. 
Konsekwencją tego typu podejścia jest przekonanie o niemożli-
wości zmiany swojej sytuacji, a każde spotkanie z krytyką trakto-
wane jest jako irracjonalne i pozbawione sensu. Współczesnego 
człowieka często możemy spotkać właśnie na styku tych dwóch 
perspektyw, chcącego wierzyć w nieograniczone możliwości „ludzi 
sukcesu”, a jednocześnie boleśnie doświadczającego niezależnych 
od niego ograniczeń. Wzmacniane zewsząd przekonanie o własnej 
nieograniczoności w połączeniu z obiektywnymi trudnościami 
powoduje pewną poznawczą rozbieżność rzutujących na samo-
ocenę i plagę problemów psychicznych z depresją na przedzie.

Na szczęście na ten wewnętrzny spór można spojrzeć także 
z drugiej strony. Prawdą jest, że człowiek jest istotą skończoną, 
w dużej mierze zależną od czasów, w których się urodził i tego, 
co przynoszą. Jednak mimo często znaczących ograniczeń, jakie 
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sugeruje pogląd minimalistyczny, posiada niezbywalną wolność 
do zajęcia względem nich stanowiska. I w tym sensie rację mają 
maksymaliści podkreślający istotną rolę osobistych przekonań. 
Jednakże ludzie są różni i okoliczności są różne. Nie ma więc 
możliwości, by każdy mógł osiągnąć wszystko. Uczenie się od naj-
lepszych sprzyja rozwojowi, natomiast ściganie się ze wszystkimi 
w wyścigu o wszystko jest z góry skazane na porażkę.

 

P R O B L E M  W Y B O RU  STA N OW I S K A

Człowiek ograniczony, ale zachowujący pełną wolność swoich 
postaw, siłą rzeczy zmuszony jest w jakiś sposób nawigować po 
życiowych zakrętach. Jak wspomniałem, współczesnego człowie-
ka dotykają dwie tendencje wyrażające się w ogólnie przyjętym 
poglądzie o niemożności oceniania i wartościowania ludzkich 
ścieżek w połączeniu z koniecznością samorealizacji i życiu na 
własnych zasadach. Dotychczas podstawowe wyznaczniki tego, 
co należy czynić, a czego unikać, wynikały z dwóch źródeł. Pier-
wotnie za poczucie bezpieczeństwa odpowiadały odziedziczone 
po przodkach instynkty. Wraz z rozwojem ludzkiej świadomości 
i rozwojem cywilizacji stopniowo utraciliśmy kontakt z najbar-
dziej podstawowymi mechanizmami. Drugim wyznacznikiem 
była, w dalszym ciągu walcząca o swoją pozycję, szeroko rozumia-
na tradycja. To ona oferowała wielkie narracje, sposoby zacho-
wania, dostępne role społeczne i docelowe ścieżki życia. Szybko 
zachodzące zmiany społeczne, w tym redefiniowanie utartych 
pojęć, powodują brak wskazówek dotyczących zachowania, a to 
z kolei prowadzi albo do upodobniania się do innych – konformi-
zmu lub łatwości w uleganiu oczekiwaniom – totalitaryzmowi. 

Ź R Ó D Ł A  D Z I A Ł A N I A

Psychologowie od lat szukają odpowiedzi na pytanie o podsta-
wowe czynniki odpowiadające za motywację do działania. Jeden 
z najwybitniejszych prekursorów dziedziny Zygmunt Freud upa-
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trywał jej w tak zwanej zasadzie przyjemności. W ramach tego 
poglądu za całość ludzkiego zachowania odpowiada ukryte pra-
gnienie doznawania tego, co przyjemne. Jeśli natomiast dane 
zachowanie wykraczało poza ramy wyznaczone przez superego, 
następowała sublimacja pozwalająca realizować popęd w bardziej 
akceptowalnej formie. Przykładem może być chociażby czerpa-
nie przyjemności z brutalności, które w ramach zgody społecznej 
zostało przekształcone na sport. Drugim podejściem do ludzkiej 
motywacji był pogląd Alfreda Adlera o dążeniu do mocy. Czło-
wiek od narodzin doświadcza swojej kruchości i bezbronności 
i w ramach rekompensaty wszelkimi dostępnymi sposobami dąży 
do zbudowania poczucia swojej siły i potęgi. Niemniej najważ-
niejszą dla niniejszego tekstu perspektywą jest ta, którą propo-
nuje trzecia wiedeńska szkoła psychoterapii, a mianowicie pogląd 
Viktora Frankla, że najważniejszym ludzkim motywem działania 
jest wola sensu. 

Autor w swojej książce „Człowiek w poszukiwaniu sensu” kil-
kukrotnie podkreśla, że lęk egzystencjalny nie jest wyrazem cho-
roby umysłowej, a niepokoju egzystencjalnego. On zaś wynika 
z rozdźwięku pomiędzy stanem faktycznym naszego życia a ocze-
kiwaniami, jakie względem siebie mamy. Bynajmniej nie jest 
to stan patologiczny. Wręcz przeciwnie. Poczucie niespełnienia 
i wewnętrzna potrzeba realizacji tego, co uznajemy za warte zre-
alizowania, jest objawem jak najbardziej zdrowym. Wiedeński 
psychiatra bazując na swoich doświadczeniach więźnia obozów 
koncentracyjnych, zaświadcza, że to właśnie sens życia jest tym, 
co stanowi o największej sile człowieka w zetknięciu z życiowy-
mi katastrofami. Według autora dążenie do sensu życia wiedzie 
trzema drogami. Pierwsza z nich to twórczość i czyn. Zaangażo-
wanie w działania aktywne i kreatywne pozwalają wyrazić siebie 
oraz budować dobro na świecie. Druga ścieżka to „doświadcze-
nie czegoś lub spotkanie kogoś”. Wynika z przekonania, że sens 
życia polega nie tylko na wykonywanej pracy i satysfakcji płynącej 
z osiągnięć, ale również na osobistym, wewnętrznym doświad-
czeniu np. miłości. Wreszcie trzecia, najważniejsza według Fran-
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kla droga wiedzie przez godne znoszenie cierpienia. I nie chodzi 
tu w żadnym wypadku o ból, którego można świadomie unik-
nąć. W celowym, niepotrzebnym cierpieniu nie ma bohaterstwa, 
a masochizm. Jednak w życiu zdarzają się sytuacje, w których 
doświadczenie negatywne jest niestety nieuniknione i niemoż-
liwe do usunięcia. I to właśnie w wyborze postawy względem 
często niezawinionego, ale koniecznego cierpienia można odna-
leźć sens życia. 

C O  P O Z O STA J E ?

Człowiek chłonie sensy i jest na nie wyczulony. Jednostki mogą 
dekonstruować znaczenia i wzbudzać kulturowe rewolucje, ale 
w ostatecznym rozrachunku i tak to, czego wszyscy szukali, jest 
poczuciem sensu, serwowanego w takiej czy innej opowieści. 
Człowiek, poszukując sensu, kieruje się ku przekroczeniu siebie 
w drodze do czegoś lub kogoś. Jak podaje autor, samourzeczy-
wistnienie wynika z samotranscendencji. Jak należy to rozumieć? 
Aby móc zrealizować swoje życiowe powołanie, należy spoglądać 
poza siebie i przekraczać własne ramy tam, gdzie jest to możli-
we. Zaangażowanie w świat, pełne miłości i osobistej odpowie-
dzialności, jest być może odpowiedzą oczywistą, ale jakże często 
zapominaną. Spotykając tych, którzy zmagają się z poczuciem 
egzystencjalnej pustki, nie skreślajmy ich, a dostrzeżmy najgłęb-
szy wymiar człowieczeństwa. 

Człowiek zdolny jest zmienić świat na lepsze tylko wtedy, gdy 
jest to możliwe, może natomiast zmieniać siebie na lepsze 
zawsze, gdy tylko jest to konieczne. 
     Victor E. Frankl



Miała być to – i w dużym stopniu ciągle jest – książka o totali-
tarnym zagrożeniu. Wbrew pozorom, które wydają się odsyłać je 
w zamkniętą przeszłość, w naszej cywilizacji staje się ono coraz 
bardziej realne. Wspominałem już o nim wielokrotnie. Opisuję 
je od dość dawna. Kilka lat temu, kiedy poświęciłem mu kolejny 
artykuł, doszedłem do wniosku, że należy ująć zjawisko szerzej. 
Zrozumiałem, że ciekawiej będzie przyjrzeć się temu, co umoż-
liwia tak uporczywe trwanie skłonności totalitarnych i powodu-
je, iż dwudziestowieczne makabryczne doświadczenia ludzkości 

3.

Bronisław 
Wildstein
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nie zaszczepiły nas, nie doprowadziły do ich eliminacji, 
a jedynie przekształciły je przy zachowaniu fundamen-
talnych cech. Wynika z tego, że współczesna zachodnia 
kultura w swoim istotnym segmencie ciąży ku totalitar-
nym rozwiązaniom. Odsłonięcie przyczyn tego wyda-
je się równie ważne, co opis ich obecnej materializacji. 
Zachód w ostatnich latach stał się zresztą widownią 
wstrząsów, które sugerują, że jego polityczno-kultural-
na forma zmienia się. Chodzi mi przede wszystkim o to, 
co dzieje się w naszym regionie Europy: triumf Fideszu 
na Węgrzech i zwycięstwo PiS pokazują przywiązanie 
narodów zamieszkujących nasze kraje do konserwatyw-
nej, sprawdzonej wersji zachodniej cywilizacji, co powoli 
znajduje również wyraz w wyborach politycznych pomi-
mo materialnej i instytucjonalnej przewagi rzeczników 
nowej ideologii. Na Zachodzie, pomimo wielu dekad 
jej panowania, narasta także sprzeciw wobec oligarchii 
korzystającej z niej jako legitymacji swojej władzy. Wyra-
zem tego jest wybór Donalda Trumpa.

W krajach zachodniej Europy, których elity zosta-
ły zhomogenizowane i bez reszty sformatowane przez 
dominującą doktrynę, sprzeciw narodów przybiera 
charakter spontaniczny i często prowadzi do ulegania 
populistycznym ruchom i liderom. Mimo to opór przeciw 
status quo narasta i widzimy go w kolejnych wyborach, 
ostatnio we Włoszech. Prawdopodobne jest więc, że tota-
litarne niebezpieczeństwo nie zostanie w pełni urzeczy-
wistnione w jego społeczno-politycznym kształcie. Nie 
znaczy to, że cywilizacyjny potencjał, który je zrodził, 
zostanie wyeliminowany, czy nawet ograniczony.

Jakkolwiek by było z przyszłością, o której wiemy 
na pewno tylko tyle, że będzie inna niż się nam wydaje, 
totalitarny, nihilistyczny trend pozostanie w wyobrażal-
nej dla nas perspektywie realnym zagrożeniem.
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Rozpocząć musimy od definicji totalitaryzmu. Termin 
ten nie cieszy się uznaniem dominujących środowisk opi-
niotwórczych. Traktowany jest jako relikt zimnej wojny, 
a więc nie jako objaśniające świat, opisowe pojęcie, ale 
jako propagandowa formuła, która ma służyć dezawu-
owaniu przeciwnika. W języku potocznym określenie to 
nabrało rzeczywiście takich cech, stało się potępieniem, 
którym można dowolnie szafować. Dość przypomnieć, 
że przeciwnicy PiS-u używają wobec niego tego epitetu. 
Nadużywanie pojęcia nie oznacza jednak, że nie posiada 
ono w miarę precyzyjnego znaczenia i należy do takich, 
bez których łatwo się obejść.

Totalitaryzm jest zjawiskiem par excellence nowocze-
snym.

Nazwę wymyślił krytyk reżimu Mussoliniego, ale 
faszyści przejęli je i używali z satysfakcją. Oznaczało 
monopol państwa na panowanie we wszelkich sferach 
życia. Za wcielenia tego systemu uznajemy nazizm 
i komunizm.

Ustrój totalitarny w klasycznym ujęciu został przed-
stawio ny przez Hannah Arendt w Korzeniach totalita-
ryzmu oraz Carla Friedricha i Zbigniewa Brzezińskiego 
w Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Sugestywnie, 
w literackiej formie, ujął go Orwell w 1984. Ciekawie 
pisali o nim Eric Voegelin czy Alain Besançon.

Pierwsi teoretycy, tacy jak Arendt, analizowali ten 
ustrój w jego inicjalnej, szczególnie zbrodniczej fazie 
istnienia, kładli więc nacisk na najbardziej przerażają-
ce aspekty: masowy terror czy absolutną, jednoosobo-
wą władzę. Dawało to pretekst rozmaitym obrońcom 
komunizmu do wywodzenia, że był on totalitaryzmem 
wyłącznie w swoim pierwszym stadium. Twierdzenie, że 
ustrój przestaje być totalitarny, jeśli nie spełnia któregoś 
z kryteriów wyszczególnionych przez Arendt, nie wyglą-
da poważnie. Nie wynalazła ona tego modelu, a jedynie 
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próbowała opisać już istniejący, tak jak i inni teoretycy, 
którzy tak jak ona budowali jego typ idealny. Pomimo 
jednak, że podejście takie jest niezbędne do zrozumienia 
rzeczywistości społecznej, jej złożona realność nigdy do 
końca nie mieści się w definicjach również dlatego, że jest 
dynamiczna. Jej metamorfozy powodują, że określona 
forma społeczna może ewoluować w nową, do której sta-
ra nazwa przestaje pasować, niemniej przez czas jakiś 
pomimo przekształceń dawny termin i opis są najbar-
dziej adekwatne dla danego zjawiska, które, jak to feno-
men społeczny, ciągle jest w ruchu. Spróbujmy więc go 
zdefiniować.

Totalitaryzm to posługujący się terrorem ustrój 
monopartyjny, w którym wszystkie formy życia spo-
łecznego podporządkowane zostały monopolowi jedno-
litego ośrodka władzy. Jego celem jest urzeczywistnienie 
określonej ideologii. Ideologia to system poglądów jed-
noznacznie wyjaśniający całość egzystencji człowieka, 
jego przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość, który 
stanowić ma fundament budowy nowego, przez swo-
ich wyznawców uznawanego za optymalny, modelu 
życia społecznego, kreowanego politycznymi metoda-
mi. Tak jak totalitaryzm, który jest polityczną formą 
jej realizacji, ideologia również jest tworem nowocze-
snym i pojawia się po eliminacji z życia społecznego 
religii. Jest jej, sprowadzonym do wymiaru doczesne-
go, ersatzem, nienawistnym wobec swojej konkurent-
ki. Totalitaryzm to ideokracja, narzuca dogmatyczną 
interpretację wszelkich zjawisk rzeczywistości, która 
stanowi jego uprawomocnienie, uzasadnia likwidację 
wolności myśli i autonomii kultury. Ustrój ten niszczy 
wszelkie poziome więzi międzyludzkie i zastępuje je pio-
nowym podporządkowaniem w instytucjonalnej pirami-
dzie totalitarnego państwa.
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Totalitaryzm narodził się w dwudziestym wieku jako 
rezultat fundamentalnych przewartościowań, jakie nio-
sła ze sobą nowoczesność. Porównywanie go z jakimikol-
wiek istniejącymi wcześniej formami politycznymi jest 
zasadniczym nieporozumieniem. Szczególnie mocno 
odnosi się to do Zachodu. Jednakże i inne cywilizacje, 
jakkolwiek odnaleźć można w nich systemy uświęconych 
despocji, które głęboko interweniowały w sposób funk-
cjonowania elementarnych wspólnot, a więc i osobistą 
wolność ludzką, nigdy nie dążyły do unicestwienia naj-
bliższego człowiekowi kulturowego środowiska i cho-
ciaż następowało w nich stopienie władzy religijnej oraz 
świeckiej, to nigdy i nigdzie nie mieliśmy do czynienia 
z zanegowaniem duchowego wymiaru świata i – przede 
wszystkim – z próbą kreacji nowego, radykalnie odmien-
nego od znanego nam, człowieka. A założenia te muszą 
leżeć u podstaw totalitaryzmu.

Zasady zachodniej cywilizacji, zwłaszcza po ugrun-
towaniu się chrześcijaństwa, bardzo mocno przeciwsta-
wiają państwo Boże państwu ziemskiemu. Pierwszym, 
który steoretyzował ten dualizm, był św. Augustyn, ale 
od początku, od ewangelicznych wypowiedzi Chrystu-
sa, napięcie owo zostało jednoznaczne nazwane. Reguły 
życia doczesnego a wymogi świętości wchodzą ze sobą 
w konflikt. Św. Paweł w 2 liście do Tesaloniczan kryty-
kuje rozpowszechniającą się wśród adresatów posta-
wę rezygnacji z pracy i trudów doraźnego życia w imię 
oczekiwania na paruzję. Do momentu drugiego przyjścia 
Chrystusa, poprzedzonego szczególnymi znakami, które 
zmienią ziemską rzeczywistość, człowiek musi funkcjo-
nować także wedle jej wymogów i zabiegać o swój docze-
sny byt. W 2 liście do Tesaloniczan pojawia się tajemniczy 
wątek. Otóż paruzję poprzedzić musi wystąpienie w całej 
jego potędze „syna zatracenia”, „niegodziwca”, czyli sza-
tana. Jego objawienie się jednak i (krótkotrwałe) króle-
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stwo jest do tego szczególnego czasu blokowane przez 
katechona, tego co powstrzymuje. Nie wiemy kto (co) 
to jest, chociaż z sugestii św. Pawła wynika, że Tesalo-
niczanie powinni zdawać sobie z tego sprawę. Dopiero 
kiedy działalność tej siły ustanie, Antychryst pojawi się 
i na czas jakiś zdobędzie władzę, zwodząc ludzi fałszy-
wymi cudami, zanim nie zostanie unicestwiony przez 
Chrystusa.

Funkcjonowanie katechona wydaje się o tyle dwu-
znaczne, że powstrzymując panowanie szatana, oddala 
on jednocześnie moment paruzji, co w 2 liście do Tesa-
loniczan jest wyeksponowane. Z drugiej jednak strony 
walka z szatanem i powstrzymywanie jego panowania 
jest na tyle oczywiste, że nie ma sensu wpisywać go 
w całość eschatologicznej doktryny, w której wiązało 
się ono będzie z przesunięciem w czasie przybycia Chry-
stusa. Zresztą konwencjonalnie rozumiane pojęcie cza-
su w odniesieniu do spraw ostatecznych nie wydaje się 
podejściem właściwym.

Wspomniane napięcie między ułomną doczesnością 
i Boską doskonałością nie oznacza, że chrześcijanin nie 
ma próbować dążyć do perfekcji w życiu doczesnym 
i nie usiłować polepszyć ziemskich instytucji. Kościół 
winien być przecież wkroczeniem świętości w dziedzi-
nę grzechu. Ale i sam Kościół budowany jest z  ludzi 
takich jacy są, czyli ułomnych, a ziemskie bytowanie do 
czasów ponownego przyjścia Chrystusa nie może osią-
gnąć doskonałości. To napięcie między dwoma świata-
mi, w których egzystuje człowiek, okazało się istotnym 
źródłem dynamizmu Zachodu.

Ideologia, przyjmując funkcję ziemskiej religii, zniosła 
owo przeciwstawienie, sprowadziła człowieka wyłącznie 
do ziemskiego bytowania oraz ustanowiła wiarę, że świat 
idealny leży w jego zasięgu i należy realizować go poli-
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tycznymi metodami, a ona sama jest programem tego 
przedsięwzięcia, a więc planem doczesnego zbawienia. 

Istnienie ludzkie zostaje zredukowane do historycz-
nej egzystencji tu i teraz, do rzeczywistości społecznej, 
która musi zostać w całości potępiona, aby uznać ją za 
jedyne źródło zła i deformacji człowieka. Założenie to 
jest niezbędne, aby przyjąć, że obalenie dotychczasowe-
go porządku oznacza wykorzenienie zła i otwarcie per-
spektywy na pełną doskonałość. Trzeba uwierzyć, że to 
kulturowe środowisko, tradycyjna skorupa cywilizacji 
więzi pozytywne potencje człowieka, jego dobrą naturę, 
odpowiednik gnostyckiej pneumy zamkniętej w ludzkim 
ciele przez złego demiurga. W ten sam sposób człowiek, 
zgodnie z ideologią, deformowany jest przez złą cywili-
zację, która nie pozwalała mu dotąd rozwinąć skrzydeł, 
wyemancypować się i stać autokreatorem, a także stwo-
rzyć odpowiadającej sobie rzeczywistości.

Ideologia ma charakter utopijny, gdyż przyjmuje moż-
liwość idealnego, racjonalnego rozpoznania oraz budo-
wy ziemskiego porządku. Uznając ten projekt za realny, 
należy zakładać potencjalną dobroć czy wręcz doskona-
łość człowieka – określać można ją na różne sposoby, na 
przykład jako pełną racjonalność. Bez tego założenia 
nie sposób wyobrazić sobie idealnego ładu, w którym 
człowiek żyłby w ostatecznej harmonii ze sobą i innymi.

Tradycyjne ustroje uznawały ludzką ułomność, a więc 
i niedoskonałość tworzonego przez człowieka porząd-
ku społecznego. Niepełny, skażony, grzeszny świat 
musi generować problemy, trudności, a nawet trage-
die. Równocześnie jednak wielopokoleniowa praca ludzi 
wznoszących cywilizację potrafiła kiełznać destrukcyj-
ne namiętności i do pewnego stopnia harmonizować 
ludzkie potrzeby. Kulturowy ład miał ograniczać i łago-
dzić niebezpieczne instynkty, racjonalne formy prze-
ciwstawiał popędom i wpisywał człowieka w całościowy 
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sens bytu, choć przyjmował jego esencjonalną niedo-
skonałość, a więc i niezbywalne zagrożenie jego zbio-
rowej egzystencji. Bliskie nam polskie eposy, takie jak 
Pan Tadeusz czy Dolina Issy, malują metafizyczną harmo-
nię, której elementem są ludzkie losy splecione w całość 
dzięki kulturze. Niemniej i tam występuje błąd, zło czy 
nawet tragedia.

Dla myślenia utopijnego pojawienie się zła jest skan-
dalem, który kwestionuje istniejący porządek i każe 
w całości go odrzucić, aby w jego miejsce zbudować nowy, 
w pełni racjonalny, a więc i absolutnie spójny, pozbawio-
ny ułomności i błędów.

Wprowadzenie w życie owego idealnego, zaplanowa-
nego przez teoretyków systemu natrafia jednak na opór 
zwyczajnych ludzi przywiązanych do swojego dotychcza-
sowego życia, a w każdym razie do wielu jego form, a te 
stoją na przeszkodzie stworzeniu ideologicznej utopii. 
Jej realizatorzy, zgodnie z wyrastającą z doktryny prak-
tyką, nie mogą zawahać się przed tym, aby przywiąza-
nych do starej, ułomnej, wyalienowanej cywilizacji siłą 
doprowadzić do szczęścia i prawdziwej wolności. Ponie-
waż projekt jest całościowy, przekształceniu musi ulec 
całość życia człowieka w jego wszystkich przejawach, 
a rolą wyemancypowanych przewodników ideologicz-
nych jest nadzór nad tym, aby nie ostał się żaden tra-
dycyjny element, który mógłby przeszkodzić w budowie 
nowej rzeczywistości. Świat zgodnie z utopią spełniony 
i człowiek, który się w nim całościowo realizuje, to przed-
sięwzięcie totalne, musi więc ogarnąć wszelkie aspekty 
życia. W celu realizacji tego największego dziejowego 
czynu jego twórcy muszą uzyskać władzę totalną. Tota-
litaryzm jest polityczną konsekwencją ideologicznego 
myślenia, jedynym systemem zapewniającym kreację 
utopii.
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Zakładać musi pełną, racjonalną przejrzystość świa-
ta i jego dostępność ludzkiemu poznaniu. Musimy się 
na niej oprzeć, aby na nowo stworzyć świat, powołać 
odmienny ludzki kosmos, który stanie się miejscem 
narodzin nowego, bez reszty racjonalnego człowieka. 
To w jego imię nie można liczyć się z tym, który ist-
niał i ciągle istnieje, bytem skażonym i zdeformowanym 
przez ułomną cywilizację, starym człowiekiem. Musi on 
zniknąć, aby dać życie nowemu istnieniu, które osią-
gnie doskonałość w doskonale zaplanowanej dla niego 
konstrukcji.

Po to, aby wprowadzić nowy ład, należy dokonać 
rewolucji, a więc zburzenia świata starego. Nie chodzi 
o zwykły bunt przeciw niesprawiedliwej władzy, pró-
bę pozbycia się ciemiężcy czy uzyskanie praw – chodzi 
o przeistoczenie świata, a więc zniszczenie tego, który 
istniał dotąd. Postawa rewolucyjna to radykalne odrzu-
cenie tego co znamy. To ów metafizyczny bunt, o któ-
rym pisałem we Wprowadzeniu. Zakłada specyficzną 
mentalność i temperament, a wyrasta z nihilizmu, czy-
li przekreślenia wszystkich znanych nam dotychczas 
porządków. Przede wszystkim domaga się odrzucenia 
religii, a w konsekwencji i etyki, która uznawana jest 
za uprawomocnienie status quo, a także postrzeganych 
podobnie norm obyczajowych i kulturowej hierarchii. 
Wprawdzie występują i zawsze występowały odmiany 
myślenia rewolucyjnego, które odwołują się do chrześci-
jaństwa, ale traktują je w sposób specyficzny, zaprzecza-
jący jego fundamentalnym założeniom. Koniec znanego 
nam świata i nadejście królestwa Bożego na ziemi musi 
być wszak rezultatem paruzji. „Lecz o dniu owym lub 
godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tyl-
ko Ojciec” – mówi sam Chrystus. Ruchy millenarystycz-
ne czy chiliastyczne, które usiłowały budować królestwo 
Boże na ziemi, a więc zbiorowo zastępować Chrystusa, 
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były w najoczywistszy sposób herezją. W dwudziestym 
wieku zyskały popularność zwłaszcza w Ameryce Łaciń-
skiej jako teologia wyzwolenia, ale przeniknęły również 
do najwyższych struktur hierarchii kościelnej i można 
odnieść wrażenie, że zadomowiły się w nich na dobre. 
Redukują religię do społecznego programu, a więc uni-
cestwiają ją.

*
Lewicowa interpretacja totalitaryzmu sprowadzała 
się do tłumaczenia genezy faszyzmu i uznawała go – 
wbrew oczywistym faktom i deklaracjom jego repre-
zentantów – za kolejny etap rozwoju kapitalizmu. Była 
to więc kontynuacja ideologicznych, marksistowskich 
klisz, dla których klasycznym tekstem była broszura 
Lenina napisana w 1916 roku Imperializm jako najwyższe 
stadium kapitalizmu.

Klientem totalitarnych ideologii czy ruchów rewolu-
cyjnych, co na jedno wychodzi, jest specyficzny typ czło-
wieka, produkt nowoczesności. Odrzuca on tradycyjne 
porządki jako nieufundowane w niczym i odpowiedzial-
ne za problemy i niesprawiedliwość ludzkiego świata, 
neguje więc realne wspólnoty, w efekcie czego, zagu-
biony, samotny i nieszczęśliwy, tym żarliwiej poszukuje 
zaangażowania, które nadałoby sens jego egzystencji. 
Im bardziej w nic nie wierzy, tym łatwiej wierzy w cokol-
wiek. Człowiek taki stać się może wyznawcą komunizmu 
albo narodowego socjalizmu, łatwo zresztą przechodzi 
od jednego do drugiego. Fundamentem jego postawy jest 
resentyment, nienawiść do istniejącego świata i zamiesz-
kujących go zwyczajnych ludzi.

Warto wskazać w tym miejscu specyficzny wyjątek. 
Ponieważ ideologie rewolucyjne ukonstytuowały się już 
jakiś czas temu, zdążyły nabrać rangi nowej tradycji. 
Można obserwować to w zachodniej Europie, ale tak-
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że w Ameryce Łacińskiej czy Rosji. Kolejne pokolenia 
wychowane zgodnie z zasadami ideologii, nawet roz-
czarowane wieloma jej dogmatami, trzymają się jednak 
swoich rytuałów, obrzędów i ceremonii, kultu przodków, 
bohaterów i proroków. Raz jeszcze demonstrują, że czło-
wiek jest homo religiosus oraz hierarchicus i jeśli nawet nie 
wyznaje żadnej wiary, to musi budować jej substytuty. 
W środowiskach tych nihilistę czystego zastępuje osob-
nik uformowany w tradycji ideologicznej, a więc odwołu-
jący się do określonego porządku wartości i specyficznej, 
ukształtowanej na nim kultury, stale jednak nihilizmem 
z niej wyrastającym podszyty, narażony na sprzeczności 
i konflikty, które gnieżdżą się u fundamentów jego wiary.

Przyjrzyjmy się paru dziełom literackim, które kom-
pleks tych zjawisk ilustrują. Wszystkie one wyrastają 
z resentymentalnej nienawiści do tego, co jest i człowie-
ka takiego, jaki istnieje. Oto jedna z głośniejszych powie-
ści dwudziestego wieku, Podróż do kresu nocy, podpisana: 
Louis-Ferdinand Céline. Był to pseudonim Louisa-Fer-
dinanda Destouches’a. Napisane z wielkim talentem 
w paryskim argot dzieło to jest paroksyzmem obrzy-
dzenia do świata i człowieka. Przyroda przedstawio-
na jest w nim jako odrażający spektakl bólu, umierania 
i rozkładu, a osoba ludzka jest jej najgorszym elemen-
tem, przydając do ohydnego stanu natury hipokryzję 
i absurdy wyrastające z cywilizacji, dzięki której silniej-
si bezwzględnie panują nad słabszymi. Religia, kultura, 
moralność, wszelkie wyższe idee to wyłącznie kamuflaż 
służący podporządkowaniu biednych bogatym i ich bez-
względnej eksploatacji. W tym aspekcie można uznać 
Céline’a za (nieświadomego) ucznia Marksa, który iden-
tyczne tezy głosił w stuleciu wcześniejszym. Bohater 
i narrator powieści, Ferdynand Bardamu, jest rodza-
jem dwudziestowiecznego Kandyda, który wędruje po 
świecie, aby odkrywać, że pod wszelkimi szerokościami 
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geograficznymi, we wszystkich państwach i społeczno-
ściach ludzie są tacy sami i zachowują się identycznie, 
a wszystko jest najgorsze na tym najgorszym ze świa-
tów. Jedynym, warto dodać, że mocno sentymentalnym, 
prześwitem jest parę postaci z dołów społecznych, któ-
re, nie wiadomo dlaczego, gotowe są poświęcić się dla 
bliźniego.

Znaczący jest epizod morskiej podróży Bardamu do 
Afryki. Niespodziewanie i bez powodu staje się on obiek-
tem narastającej wrogości współpasażerów statku, wśród 
których znajdują się również stanowiący poważne zagro-
żenie oficerowie. Céline obrazuje uniwersalne zjawisko 
kozła ofiarnego. Zbiorowość obciąża go swoimi frustra-
cjami oraz urazami, aby eliminując, przepędzając czy 
zabijając, pozbyć się swojego duchowego brzemienia. 
Zagrożony Bardamu, szukając ratunku, odwołuje się do 
narodowych sentymentów, drogich sercu oficerów, a dla 
niego samego nienawistnych, i coraz bardziej się upo-
karza, aby przypodobać prześladowcom. Przełamując 
kolejne godnościowe opory, odkrywa, że upodlenie daje 
mu nieznaną wcześniej autentyczność i wolność, staje 
się wręcz źródłem rozkoszy. Ten kluczowy dla postawy 
Bardamu (Céline’a) epizod sięga głęboko w nowoczesną 
mentalność.

Reguły kultury to ograniczenia, z tym zgodzą się tak-
że jej obrońcy, dodadzą jednak, że dzięki nim człowiek 
odkrywa inne, szersze perspektywy oraz wolność, któ-
rej nie doświadczy w świecie zredukowanym do potrzeb 
i żądz. Co jednak, kiedy zakwestionujemy cały wyższy 
porządek i uznamy go wyłącznie za dziedzinę hipokryzji, 
która służy utrzymywaniu w posłuchu ogółu i obronie 
interesu silniejszych? Wtedy wszystkie kulturowe barie-
ry staną się nieznośnymi pętami, które trzymają nas na 
uwięzi, aby podporządkować woli panów tego świata. 
Odrzucenie ich daje wolność: żaden uczynek nie będzie 
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już hańbiący, znikną wszelkie opory i wstyd towarzyszą-
cy wcześniej ich przekroczeniu. Na początku będzie to 
z pewnością doświadczenie upajające. To właśnie propo-
nuje nam ideologia emancypacji. Mamy odrzucić kokon 
kultury, aby uwolnić w sobie krępowane przezeń poten-
cje, ale na pierwszym etapie zachłysnąć się świadomo-
ścią, że wszystko wolno i niczego wstydzić się nie należy. 
Trzeźwiejszy niż współcześni rzecznicy emancypacji 
Céline pokazuje, że oznacza to swobodę wyzwolonego 
z cywilizacyjnych norm kloszarda, zejście do animalnej 
spontaniczności odruchów i popędów, którym żadna 
zasada nie stanie już na przeszkodzie. Autor Podróży… 
opisuje to w tonie afirmatywnym, pokazuje, że podej-
ście takie prowadzić będzie do swoistego wyzwolenia, 
które usprawiedliwi każde zachowanie, każdy akt, gdyż 
żadne usprawiedliwienia nie będą już potrzebne. Nad 
tym, że w konsekwencji oznacza to także prawo silniej-
szego oraz prymat bezwzględnej walki o byt i domina-
cję, Céline się już nie zastanawia. Można powiedzieć, że 
w ogóle zastanawia się niewiele. Literatura pozwala mu 
wyrzucić z siebie urazy i resentymenty, a więc w pewien 
sposób uwolnić się od nich, wyrzygać znienawidzony 
świat. Céline jest konsekwentnym mizantropem. Takie 
jest jego pisarstwo i życiowe wybory.

Morderczy antysemityzm spowodował jego poparcie 
dla okupujących Francję Niemców. Ernst Jünger opisuje 
w swoim dzienniku spotkanie z Célinem (nie podaje jego 
nazwiska, ale okoliczności świadczą, że chodzi o autora 
Śmierci na kredyt), który publicznie nawoływał do inten-
syfikacji ludobójczej akcji przeciw Żydom i deklarował, że 
pragnie osobiście wziąć w niej udział. Wcześniej wzywał 
do niej w swoich przedwojennych pamfletach.

Można by pomyśleć, że Céline mieści się na antypo-
dach wiary w naturalną doskonałość człowieka i trudno 
postrzegać go jako uczestnika budowy jego królestwa na 
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ziemi. Paradoksalnie jednak z rzecznikami takich pro-
jektów łączy go sprawa fundamentalna, nihilizm, który 
leży u źródeł rewolucyjnej mentalności. Warto powtó-
rzyć, że ideologiczny horyzont spełnienia jest odległy 
i mętny. To przecież dziedzina innego, przetworzone-
go już człowieka i świata, który ów człowiek wykreuje 
na nowo, a więc niepojętego dla ułomnych i skażonych 
przedstawicieli gatunku, czyli ludzi realnych. Reprezen-
tanci rewolucyjnej mentalności cel ów szkicują zwykle 
przy pomocy konwencjonalnej retoryki. Prawdziwą ich 
namiętnością jest jednak chęć niszczenia wyrastająca 
z nienawiści do rzeczywistego świata, do istniejącej kul-
tury, tej, na dźwięk słowa której hitlerowcy, tacy jak 
Joseph Goebbels lub Hermann Göring, odbezpieczali 
rewolwer (w rzeczywistości frazę tę ukuł nazistowski 
dramaturg Hanns Johst, ale jego partyjni towarzysze 
chętnie ją powtarzali). Pragnienie destrukcji często prze-
nosi się bezpośrednio na istniejącą osobę ludzką: filistra, 
mieszczucha, burżuja czy żyda, który realnego człowieka 
ma reprezentować, i prowadzić może do rewolucyjnych 
aktów jego fizycznego unicestwienia. Drugą stroną takiej 
morderczej nienawiści jest sentymentalizm, z jakim Céli-
ne odnosi się do postaci z marginesu, co odpowiada sym-
patii rewolucjonistów do lumpenproletariatu. Jedynie 
w tych, którzy wyzwolili się od wszelkich norm i zasad, 
znaleźć możemy w jego twórczości przebłyski dobroci. 
Podróż do kresu nocy uznana została w swoim czasie za 
objawienie i była w każdym sensie nowatorska. Uwolniła 
potop nihilistycznej twórczości, który zalewa nas po dziś 
dzień. Jak zwykle w wypadku tego typu nowatorstwa 
błyskawicznie się ono zbanalizowało i stało żywiołem 
masowej kultury. Owe antykulturowe produkty nie tylko 
w literaturze, ale również w teatrze, filmie, na estradzie, 
bez końca powtarzają wizję odrażającego świata i złych 
ludzi, która ma usprawiedliwić ich twórców. To, że świat 
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jest nie taki, jaki, zdaniem autorów owych produkcji, 
być powinien, stanowić ma alibi dla wszelkich podłości, 
draństwa, czy nawet zbrodni, a najczęściej gnuśności 
oraz oportunizmu, stanowiąc główny motyw egzaltu-
jącej się tym odkryciem intelektualnej szmiry.

W popularnej piosence z filmu Frantic Romana Polań-
skiego Grace Jones wykrzykuje: „Ty też nienawidzisz 
życia” i brzmi to jak uznanie wysublimowanej wrażliwo-
ści, przyjęcie do kręgu tych, którzy zrozumieli podłość 
otaczającego ich świata, a więc dostąpili wtajemniczenia 
i znaleźli się na wyższym poziomie świadomości. Moder-
nistyczny, zakorzeniony jeszcze w romantyzmie topos 
twórcy przeklętego, który odsłania zło świata, pomimo 
że obecnie wyzwaniem jest pisać o pięknie i dobru, cią-
gle nas prześladuje.

Produkowana w tym duchu sztuka narracyjna jest 
żyznym gruntem dla koszmarnych ideologii. Jeśli ludzki 
świat jest tak ohydny, a determinowany przezeń czło-
wiek tak zły, to uzasadnia dowolne na nim eksperymen-
ty. Céline’a doprowadziło to do fascynacji nazizmem, ale 
śmiało mogłoby skierować do – fałszywie uznawanego 
za jego antypody – komunizmu.

Sześć lat po ukazaniu się Podróży… Jean-Paul Sartre 
zadebiutował Mdłościami. Powieść ta, pozostająca pod 
wyraźnym wpływem Céline’a, stanowi rodzaj manife-
stu i przepojona jest wstrętem do realnego świata oraz 
mieszczuchów, którzy go zamieszkują. Zapoczątkowa-
na nią droga twórcza jednego z najbardziej wpływo-
wych buntowników intelektualnych XX wieku poprzez 
etap egzystencjalizmu zaprowadziła go do komunizmu 
i usprawiedliwienia jego najbardziej skrajnych zbrodni. 
Czy postawy te są od siebie odległe?

Dosłowną syntezę uzyskują we współczesnej Rosji, 
w partii, którą jej twórca nazwał narodowo-bolszewic-
ką. Ten pozorny oksymoron przetestowany został wcze-
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śniej przez historię jako w pełni realne przedsięwzięcie. 
Z zasady internacjonalistyczny komunizm, wbrew ambi-
cjom swoich twórców, nie podbił całego globu, a więc 
budować musiał jakąś więź ze zbiorowościami, które 
sobie podporządkował. Najbardziej oczywista odwoły-
wała się do jedności narodu, który paradoksalnie miał 
spajać marksizm. A że odnosiła się do porządku ideolo-
gicznego, przybierała skrajny charakter. W ten sposób 
powstawały nacjonalistyczne wersje komunizmu.

Nacjonalizm jako ideologia jest również projektem 
nowoczesnym, różni się od tradycyjnego poczucia wspól-
noty etnicznej tym, że prowadzi do bałwochwalstwa 
narodu i redukuje człowieka wyłącznie do roli molekuły 
zbiorowego organizmu. Rodził się w momencie najwięk-
szego triumfu scjentyzmu pod koniec dziewiętnastego 
wieku, którego modelowym wyrazem miała być biologia. 
Wiązało się to z triumfalnym przyjęciem dzieła Karola 
Darwina O powstawaniu gatunków. Nacjonaliści, swobod-
nie interpretując teorię ewolucji, budowali na niej wizje 
narodów rozumianych jako gatunki, nieredukowalne, 
etnicznie zamknięte całości. Wyobrażenia te przenikały 
się z pokrewnymi im teoriami rasowymi.

Określenie „narodowy bolszewizm” potraktować 
można jako synonim narodowego socjalizmu, a sztandar 
działającej dziś w Rosji partii, która nosi tę nazwę, świa-
domie odwołuje się do symboli zarówno komunizmu, jak 
i nazizmu. Jej twórcą jest Eduard Limonow, głośny, skan-
dalizujący pisarz, syn oficera NKWD – w jego wypadku 
rodzina, a więc i środowisko z nią związanie, jest szcze-
gólnie znacząca. W Związku Sowieckim Limonow łączył 
prowokacyjną działalność literacką z życiem chuligana 
i drobnego przestępcy. Na emigracji jako powieściopisarz 
zdobył sławę radykalnie nihilistycznymi tekstami. Wizja 
Limonowa nie odbiega od Céline’a, tyle że bez porówna-
nia bardziej przepełnia ją seks. Autor Ja, Ediczka epatuje 
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sadomasochistycznymi, biseksualnymi doświadczenia-
mi, kpi z wszelkich tabu i, jak Bardamu, z tym że bardziej 
dosłownie, fizycznie, pławi się we wszelkich możliwych 
upokorzeniach, które mają oferować mu wyzwolenie. 
Demonstruje tym pogardę do wszelkich wartości, któ-
re, jak wszyscy reprezentanci tego rodzaju podejścia, 
stygmatyzuje jako „mieszczańskie”.

Po powrocie do Rosji w 1991 roku Limonow angażu-
je się w działalność polityczną jako skrajny nacjonali-
sta. Zaproszony przez Serbów oblegających Sarajewo 
jako ich zwolennik (panslawista i rzecznik imperialnego 
prawosławia) wsławił się tym, że osobiście brał udział 
w ostrzale miasta.

Autor Kata to wzorcowy reprezentant ideologicznej 
postawy.

Pełen wściekłości i pogardy do świata nihilista roz-
paczliwie poszukuje zaczepienia dla swojej pustej 
i niezakorzenionej w niczym egzystencji. Znajduje ją 
w  nacjonalistycznie rozumianej idei narodowej, ale 
ponieważ losy jego kraju, Rosji, przez minione stule-
cie zostały zdeterminowane przez komunizm, usiłuje 
łączyć imperialno-narodową tradycję z jej bolszewicką 
wersją. W tym sensie podobny jest do obecnego samo-
dzierżcy państwa, Władimira Putina, i jego środowiska, 
ale jako antypolityczny ideolog domaga się radykalizmu 
w realizacji swojego ideału, a więc gardzi urzędującym 
prezydentem.

Jeszcze bardziej wyrazisty, zwłaszcza w literaturze, 
jest były aktywista jego partii, Zachar Prilepin. Ten ofi-
cer operacji czeczeńskiej ostatnio do pewnego stopnia 
pogodził się z putinowskim porządkiem i jako ochot-
nik walczy na Donbasie przeciw Ukrainie przy boku 
sadystycznych najemników.

Doskonałym opisem mentalności rewolucyjnej jest 
jego powieść Sańkja z 2006 roku. Znajdujemy w niej 
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zresztą czytelne odniesienia do Partii Narodowo-Bolsze-
wickiej. Tytułowy bohater, Sasza Tiszyn, to nieudacznik, 
jak zresztą wszyscy bohaterowie wspomnianej tu litera-
tury, którzy swoje nieudacznictwo niosą jako sztandar 
i świadectwo wyższości wobec otaczającego ich, miesz-
czańskiego świata. Inna rzecz, że odraza do współcze-
snej Rosji wytrzebionej cywilizacyjnie przez komunizm, 
a po jego upadku stającej się areną hobbesowskiej walki 
każdego z każdym, wydaje się wyjątkowo uzasadniona. 
Sasza i jego partyjni koledzy nie zastanawiają się nad 
przyczynami tego stanu rzeczy i ewentualnymi droga-
mi, które mogłyby prowadzić do jego przezwyciężenia. 
Powodowani nienawiścią do tego, co jest, chcą wyłącznie 
niszczyć. W inicjalnej scenie powieści, w trakcie demon-
stracji, Tiszyn i towarzysze, skandując „rewolucja”, prze-
łamują kordon policji, biją funkcjonariuszy, a następnie 
oddają się furii zniszczenia wszystkiego, co trafi im pod 
rękę: sklepów, samochodów, latarni, ulic. Powtarzają-
ce się w powieści obrazy aktów wandalizmu wyzwalają 
ich sprawców. Życie jest beznadziejne: nudne, ponure 
i depresyjne. Destrukcja i narastająca przemoc nadają 
mu sens, uwalniają. W finale Sasza wraz z towarzyszami 
zdobywają broń, zajmują budynki rządowe, podpalając 
i wysadzając w powietrze wszystko, co znajduje się w ich 
zasięgu, bijąc, a nawet zabijając policjantów oraz wszyst-
kich nie dość im posłusznych, aby ostatecznie czekać na 
spełnienie całego tego samobójczego przedsięwzięcia, 
którym musi być własna śmierć.

Przyjaźń, czyli poczucie duchowego pokrewień-
stwa, łączy w powieści wyłącznie partyjnych towarzy-
szy. Tworzą oni samowystarczalny, zamknięty świat. 
Uzyskali wyższą świadomość, pogardę do otaczającego 
ich mieszczańskiego, liberalnego bytowania, do repre-
zentantów którego czują wyłącznie odrazę, która ma 
usprawiedliwiać każdy ich postępek. Solidarność obo-
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wiązuje wyłącznie wewnątrz ich grupy, wobec innych 
wolno wszystko, można ich obrabować, strasząc „tulipa-
nem”, można narazić na największe niebezpieczeństwo, 
zabić wreszcie.

Na pierwszy rzut oka portretowana przez Prilepina 
partyjna młodzieżówka łączy wydawałoby się radykal-
nie odmiennych członków: wykształconych i zupełnych 
prymitywów, wrażliwców oraz tępych bandytów, lum-
penproletariuszy oraz studentów, dandysa i marzącego 
wyłącznie o przemocy żołnierza. Wszyscy oni jednak to 
wykorzenieni nihiliści, którzy żywią nienawiść do ota-
czającego ich świata i marzą o jego zniszczeniu. I to spaja 
ich najgłębiej. Resentyment ich, jak zawsze, potrzebuje 
usprawiedliwienia, czyli wspartego na jakiejś idei, alter-
natywnego do istniejącego, porządku wartości. W ich 
wydaniu jest to mętne wyobrażenie matuszki-Rosji, któ-
rej trzeba poświęcić życie, a poświęcenie to ma uspra-
wiedliwiać wszystko, a przede wszystkim dokonujących 
go aktywistów.

Ten zbiorowy portret doskonale pasuje do realnych 
rewolucjonistów, czy to bolszewików w Rosji, czy hitle-
rowców w Niemczech. Jak podkreślam: wyobrażenia 
przyszłej utopii są, bo muszą być, mgliste, konkretna 
jest namiętność destrukcji. Prawdziwym uzasadnieniem 
dla niej jest odraza do tego co jest, odmowa stawienia 
czoła światu, czyli odnalezienia się w nim, zastąpiona 
pragnieniem zniszczenia go, a więc i jego realnych miesz-
kańców. Nie są oni przecież „autentycznymi” ludźmi, 
takimi do jakich tęsknią rewolucjoniści i jacy jawią się 
w ich rojeniach.

Wydawałoby się, że nie ma nic bardziej odległego od 
dominujących dziś na zachodzie liberałów niż bohate-
rowie Prilepina. Ci ostatni swoją tożsamość budują na 
nienawiści do tych, którzy urządzili się w znieprawionej 
rzeczywistości i korzystają z jej przypadłości. Członko-
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wie rządzących elit Rosji nazywani są przez bohatera 
i jemu podobnych liberałami. W Sańkji określani są tak 
nie tylko bezwzględni i brutalni członkowie establish-
mentu, ale i całkiem odmienni stronnicy opozycji, brzy-
dzący się przemocą, ciągle gadający, ci, którym potrzeba 
uzasadnienia dla czynu.

A jednak zwolenników dominującej dziś ideologii, 
rzeczników emancypacji łączy z bohaterami Prilepina 
coś zasadniczego: nienawiść do tego co jest, odraza do 
świata, zgoda na jego całościowe zniszczenie, chociaż 
w wypadku zachodnich elit zniszczenie to odbywa się 
dziś w aksamitnych rękawiczkach. Zadymiarze z końca 
lat sześćdziesiątych przebrali się już w garnitury i zrozu-
mieli strategię, którą zaproponowali im Antonio Gram-
sci czy Altiero Spinelli. Ciągle jednak świętują paryskie 
zadymy z 1968 roku, nad którymi nadbudowana zosta-
ła cała wielka mitologia. Wprawdzie nie rozbijają już 
lamp – przejmują instytucje i zasadniczo zmieniają ich 
sens – ale z nostalgią odwołują się do swoich rewolucyj-
nych poprzedników, którzy otwarcie wzywali do spalenia 
istniejącego świata, a Marksa uznają za proroka.

Funkcjonujące na Zachodzie interpretacje genezy 
faszyzmu i nazizmu, jaki podsuwają nam najbardziej 
uznani jego twórcy, są fundamentalnie zafałszowane. 
Wyjątkowo znaczące jest to w kinie, które kształtuje 
dziś wyobraźnię masową. Jeden z kanonicznych prze-
kazów w tej mierze stworzył wybitny włoski reżyser 
Bernardo Bertolucci. Jego epicki Wiek XX uznać można 
za filmową ilustrację tradycyjnych komunistycznych tez 
na temat powstania faszyzmu. Stanowi on w filmie kolej-
ny etap kapitalizmu, a jego aktywiści to rodzaj ochro-
niarzy wielkich posiadaczy. Uwspółcześniony zgodnie 
z emancypacyjną wykładnią, ale analogiczny w sensie 
zgodności z dominującą ideologią obraz nazizmu przed-
stawił Michael Haneke w obsypanej wszelkimi możli-
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wymi nagrodami Białej wstążce. Akcja filmu dzieje się 
w Niemczech tuż przed I wojną światową. Jego głównym 
motywem jest rygorystyczne, w protestanckim duchu, 
wychowanie, symbolem czego staje się tytułowa biała 
wstążka, którą muszą nosić dzieci pastora jako znak 
niewinności. W wizji Hanekego podejście to staje się źró-
dłem deformacji psychicznej i przekształca potomków 
duchownego w gotowe do zbrodni potwory, domyślnie: 
przyszłych twórców i klientów hitleryzmu. Przyczynia 
się do tego aura powszechnej hipokryzji, którą muszą 
oni obserwować, falsyfikującej oficjalnie obowiązującą 
moralność.

Ten niezwykle sugestywny film radykalnie zaprzecza 
historycznym oczywistościom. Narodowy socjalizm, jak 
nazwa wskazuje, odwoływał się do ideologii rewolucyj-
nej, a żyzny grunt uzyskał po kataklizmie wojennym, 
który w dużej mierze rozbił istniejący porządek, zaś 
poczucie klęski i upokorzenia wyzwoliło wśród Niemców 
radykalny resentyment. Ale rzecznicy ideologii traktują 
historię (jak wszystko inne) wyłącznie jako materię do 
budowy własnych konstrukcji.

Reprezentantem ideologii rewolucyjnej zawsze jest 
nihilista, co w syntetycznej wersji, łącząc jej dwie odmia-
ny (komunistyczną i nazistowską), demonstruje Prilepin 
i jego bohaterowie. Z rzecznikami ideologii emancypacji 
łączy go także poczucie szczególnej świadomości, która 
daje mu prawo arbitralnie narzucać swoje porządki, nie 
licząc się z tym, że dla większości będą ruiną ich życia.

*
Mentalność rewolucyjna odwołuje się do ideologii, 
bo do czegoś musi się odwoływać. Rewolucjoniści nie 
muszą jednak studiować Marksa, zwykle zresztą tego 
nie robią, wystarczy im parę szablonów myślenia wyra-
stających z jego teorii, wystarczy psychiczna aura, nad 
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74 którą pracowały pokolenia intelektualistów, aby nasycić 

nią europejską kulturę, pół wieku temu osiągając osten-
tacyjny kształt kontrkultury. To nihilizmem wyrastają-
cym z owego buntu karmi się ideologia, która może być 
zrealizowana wyłącznie w totalitarnym systemie.

Establishment europejski, a więc lewica, nie tylko 
nie przemyślała doświadczenia totalitarnych ideolo-
gii, czyli głównie występującego w rozmaitych formach 
marksizmu, ale gruntownie je zmistyfikowała.

Zgodnie z jej interpretacją błąd komunizmu polegał 
na przyjęciu przezeń tradycyjnego, doktrynalnego ujęcia 
rzeczywistości. Ze wspaniałego, wiecznie przeistaczają-
cego się projektu emancypacji miał komunizm osunąć 
się w stare, oparte na pewnikach, a więc dogmatyczne, 
czyli religijne podejście do świata. Błędy komunizmu 
wyrastają więc ze skorumpowania jego politycznego 
wcielenia przez istniejącą cywilizację, która przekształ-
ciła je w odpowiednik religii, a ta była przecież zawsze 
negatywnym punktem odniesienia dla emancypacyjne-
go projektu. Wszystko co złe w komunizmie miało być 
efektem braku radykalizmu jego budowniczych, którzy 
zamiast oderwać się od tradycyjnych form i unicestwić 
je, ulegali im, wypaczając swoje wyjściowe idee.

Interpretacja taka zwalnia z refleksji. Zgodnie z nią 
doświadczenie komunizmu zrealizowanego nie wyma-
ga żadnego głębszego namysłu i rewizji dotychczasowej 
postawy. Wręcz przeciwnie: potwierdza słuszność postę-
powych ideologii. Złe są tradycyjne struktury mental-
ne, którym poddali się, albo wykorzystali je dla swoich 
partykularnych interesów, twórcy demoludów ze Stali-
nem na czele.

W ujęcie to wpisany jest podstawowy intelektualny 
mit lewicy, fantazja na temat myślenia bezzałożeniowe-
go; nie tylko tworzenie świata na nowo, ale i całkowicie 
nowa refleksja, która ma oderwać się od dotychczaso-
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wych uwarunkowań, od określającej ją dotąd kultury. 
Jest to wyłącznie fantasmagoria, a samo sformułowa-
nie owego pragnienia wikła się w sprzeczność. W sensie 
dosłownym myślimy w języku. Nie wyczerpuje on naszej 
aktywności psychicznej, ale myślenie, zwłaszcza nasta-
wione na realizację określonych projektów, nie potrafi 
się od niego oderwać. A język to struktura oparta na 
określonych regułach, tak jak i cała nasza kultura oraz 
egzystencja człowieka, które ufundowane są na pod-
stawowych dla nas formach istnienia i postrzegania. 
Jesteśmy więc skazani na dogmaty, czyli założenia albo 
pewniki. Oczywiście istnieje niebezpieczeństwo zamyka-
nia się myśli przed krytyką i konfrontacją z odmienny-
mi ujęciami, a więc kostnienia jej. Niemniej jakąś formę 
doktryny i aksjomaty, czyli dogmaty, musimy zaakcepto-
wać, a rojenia o wiecznie przekraczającej siebie i eman-
cypującej się refleksji są i pozostaną infantylną fantazją.

Wybieg, którym posługuje się lewica, aby nie rozli-
czyć się z konsekwencjami wpisanymi w swoją ideolo-
gię, doskonale ilustruje termin „stalinizm”. Odsłania on 
odmowę przemyślenia związku między teorią a praktyką 
społeczną – do którego skądinąd nawoływał Marks – 
przemyślenia, które musiałoby prowadzić do całościo-
wego obnażenia rewolucyjnych ideologii. „Stalinizm” 
nie miał jakoby nic wspólnego z „prawdziwym” komu-
nizmem, był jego skrajnym wypaczeniem dokonanym 
przez zbrodniczego despotę, który wykorzystał szla-
chetną ideę, aby przy jej pomocy przejąć całość władzy 
i uczynić się dyktatorem.

Opis taki nie tylko fundamentalnie zaprzecza myśli 
Marksa i jego następców, ale jednoznacznie ją falsyfi-
kuje. Miała być ona wyrazem najgłębszych stosunków 
społecznych, które przebiegają zgodnie z żelaznymi pra-
wami historii, a wola ludzka nie ma w ich kwestii nic do 
powiedzenia. Tymczasem okazuje się, że jeden przebie-
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76 gły i bezwzględny despota jest w stanie przejąć rewo-

lucję, wykorzystać przeciw jej założeniom i celom oraz 
podporządkować ją, a także cały ustrój, swoim ponurym 
namiętnościom. Wynika z tego, że jakoby bezwzględ-
ne konieczności historyczne mogą być przez działania 
jednostki nie tylko korygowane, ale przestawiane na 
tory prowadzące w radykalnie odmiennym kierunku. 
Wprawdzie obrońcy marksizmu tłumaczyli, że to tylko 
chwilowa dewiacja, biorąc jednak pod uwagę jej skalę 
i dziesiątki milionów ofiar, tłumaczenie takie nie wydaje 
się przekonujące.

Inteligencja w  dużej mierze służy uzasadnianiu 
naszych pomyłek, czego komunizm jest idealnym dowo-
dem. Usprawiedliwianie jego ludobójczej praktyki winno 
spowodować kompromitację dominujących intelektual-
nych środowisk Zachodu. W samym apogeum komuni-
stycznego terroru jego apologie pisali tacy intelektualiści 
jak Sartre czy Maurice Merleau-Ponty, wspierał go legion 
postępowców. Po częściowym odsłonięciu przez Chrusz-
czowa realności „stalinizmu” – wskazywał on zbrod-
nie popełnione wyłącznie na partyjnych towarzyszach, 
innymi nie był zainteresowany – jego obrona stała się 
nieomal niemożliwa. Nie znaczy to, że dawni apologe-
ci rozliczyli się ze wspierania go czy mieli sobie coś do 
zarzucenia. Ich wybory zawsze miały być prawomocne. 
Niemniej rzadko już trafiają się „dialektyczne” wygiba-
sy, w których Stalin funkcjonuje jako narzędzie dziejów, 
a dokonana przez niego hekatomba usprawiedliwiana 
jest jako przygotowanie pola pod prawdziwy komunizm.

Jeśli więc od samego początku, od rewolucji poczy-
nając, bieg wypadków pokazuje, jak fundamentalnie 
mylił się Marks, to jak można traktować poważnie jego 
myśl i wyrastający z niej projekt społeczny? Sam Marks 
podkreślał, że jedyną weryfikacją idei jest praktyka spo-
łeczna, a nie ma myśli, która zostałaby tak dogłębnie 
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i jednoznacznie sprawdzona w ten sposób jak jego wła-
śnie. We wszystkich krajach w wyniku rewolucji władzę 
przejmowali krwawi despoci. Czy należało więc obok 
stalinizmu powołać nowe terminy w rodzaju kimirseni-
zmu, maoizmu (ten akurat istnieje, ale znaczy co inne-
go), polpotyzmu, mengistuizmu i tak dalej?

Okazuje się, że reguły historii polegają wyłącznie na 
tym, że po zwycięstwie komunistycznej rewolucji zawsze 
władzę zagarnia bezwzględny dyktator, który pacyfikuje 
swoich konkurentów i wprowadza totalitarne porząd-
ki. Szczególną wymowę ma fakt, że dzieje się tak pod 
wszystkimi szerokościami geograficznymi i we wszyst-
kich kulturach, wszędzie tam, gdzie komunizmowi udało 
się zapanować: w Rosji i Chinach, Korei i na Węgrzech, 
w Kambodży i na Kubie, w Etiopii i Czechosłowacji. 
Wszelkie żelazne prawa historii, na których opierał się 
marksizm, okazały się fikcją. Natomiast bezwzględną 
regułą komunistycznej rewolucji było oddawanie tota-
litarnej władzy w ręce najbardziej okrutnych i pozba-
wionych jakichkolwiek skrupułów przywódców. Akurat 
ten mechanizm jawi się jako oczywisty i avant la lettre 
przewidywali go krytycy rewolucyjnej ideologii.

Zresztą po odejściu krwawych despotów, którzy wła-
dali w pierwszym okresie, we wszystkich krajach komu-
nistycznych ich miejsce zastępowała partyjna oligarchia. 
Nie znaczyło to wcale rezygnacji z totalitarnego systemu, 
który wprawdzie nieco rozluźniał swój żelazny uścisk – 
po okresie radykalnego terroru zbiorowy, uwewnętrz-
niony już lęk umożliwiał jego złagodzenie – ale nadal 
odbierał mieszkańcom tych krajów elementarną wolność 
i pozbawiał wszystkich praw. W latach osiemdziesią-
tych, kiedy trudno było negować te fakty, w państwach 
demokracji ludowej narastał sprzeciw, który najpełniej 
uosabiał ruch Solidarności, a lewica zachodnia wygląda-
ła, jakby miała wziąć odpowiedzialność za komunizm, 
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78 przestano używać terminu „stalinizm”. Wrócił on do łask 

(z całą wpisaną weń interpretacją) po upadku tego ustro-
ju, kiedy lewica uznała, że nie ma się już z czego rozliczać.

Piszę „lewica”, gdyż to ona wygrała ostatnią odsłonę 
polityczno-ideologicznej walki na Zachodzie, a dominu-
jąca ideologia stanowi jej emanację. Wprawdzie podział 
na lewicę i prawicę pozostał, ale ta druga generalnie 
została skolonizowana przez tę pierwszą, a różnice mię-
dzy nimi są wręcz niedostrzegalne. Symbolizują ten stan 
rzeczy nominalnie prawicowi politycy, tacy jak Angela 
Merkel czy David Cameron. Ta pierwsza między innymi 
otworzyła granice Europy dla muzułmańskich imigran-
tów, kwestionując tym samym kulturalną tożsamość 
kontynentu, ten drugi popierał tak zwane małżeństwa 
homoseksualne, co zresztą, wraz z powołaniem nowej 
płci, zaakceptowała kanclerz Niemiec. Podejmowali więc 
działania, których celem jest zasadnicza transformacja 
zachodniej cywilizacji, wcześniej zarezerwowane wyłącz-
nie dla radykalnej lewicy, i w ten sposób uderzali w same 
fundamenty konserwatyzmu.

Piszę te słowa po wielkiej fecie, jaką establishment 
europejski zorganizował z okazji dwusetnej rocznicy 
urodzin Marksa. Uświetnił ją Jean-Claude Juncker, prze-
wodniczący Komisji Europejskiej, od zawsze związa-
ny z partią chrześcijańsko-demokratyczną. Celebracja 
urodzin twórcy ideologii stanowiącej uprawomocnie-
nie totalitaryzmu, w imię której popełniono największe 
zbrodnie w historii ludzkości, dokumentuje stan ducha 
elit współczesnej Europy, w tym kondycję jej najbardziej 
wpływowych po „prawej” stronie chadeckich ugrupo-
wań. Marks był osobistym wrogiem religii, zwłaszcza 
w jej chrześcijańskiej wersji. Oddawanie mu hołdu przez 
liderów partii formalnie odwołujących się do katolickiej 
nauki społecznej demonstruje nie tylko wielką konfuzję 
duchowo-polityczną, w jaką popadł dziś nasz kontynent, 
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79ale również homogenizację jego obecnych elit, kapitula-

cję tych, którzy funkcjonowali po prawej stronie politycz-
nego sporu oraz dominację lewicowo-liberalnej ideologii.

*
Stan Europy, w której zanikła debata polityczna i kon-
trowersje miedzy głównymi stronnictwami, prezento-
wany jest przez apologetów UE jako przejaw osiągnięcia 
konsensusu, a więc rodzaj końca historii, spełnienie się 
zachodniej cywilizacji. W rzeczywistości jest to domy-
kanie się totalitarnej ideologii gwarantującej rządy oli-
garchii, która wzięła ją sobie na sztandary. Jej rodowód 
polityczny przestaje mieć znaczenie. Nic dziwnego, że 
szok wywołuje pojawienie się autentycznie konserwa-
tywnych ugrupowań w rodzaju Fideszu czy PiS-u, które, 
jak się okazuje, mogą sięgnąć po władzę. Taki sam szok 
wywołał Donald Trump, który w walce o prezydenturę 
w Stanach Zjednoczonych odwołał się do analogicznych 
wartości, abstrahując od tego, na ile on sam jest wiary-
godnym ich reprezentantem.

Śledzenie dziejów idei w  polityce nie jest łatwe, 
gdyż jest ona domeną pragmatyzmu, a więc poddana 
silnym ciśnieniom bieżących wydarzeń i koniunktur 
nieustannie przekształca wyjściowe poglądy oraz dekla-
racje i dostosowuje je do zmiennej rzeczywistości. Na 
tym zresztą polega komplikacja powołania polityków, 
zmuszonych do koncentracji na skuteczności, których 
trudnym zadaniem jest trwanie przy racjach będących 
motywem ich działania, mimo że niemożliwym jest pro-
ste wcielenie ich w życie. We współczesnej, medialno-wi-
zerunkowej demokracji niewielu potrafi zachować taką 
postawę i nie ulec łatwemu cynizmowi, który podpo-
wiada, że liczy się tylko władza, a sam fakt jej zdobycia 
jest już jej wystarczającą legitymacją. Dodatkowo we 
współczesnej Europie ideologia wypiera i unieważnia 
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politykę. Jeżeli istnieje jeden optymalny model rozwią-
zywania ludzkich spraw, co stanowi zasadę ideologii, to 
potrzebni są wyłącznie sprawni fachowcy, którzy wcie-
laliby go w życie społeczne. W takim stanie rzeczy nie 
ma miejsca na politykę. Jest ona przecież domeną wol-
ności i opiera się na przekonaniu, że ludzka rzeczywi-
stość, chociaż istotowo tożsama, w swoich społecznych 
wcieleniach ulega nieustannym zmianom oraz stawia 
przed nami nowe wyzwania, na które musimy szukać 
właściwych rozwiązań. Możemy wprawdzie zgodzić się, 
że horyzont polityki stanowi etyka, ale ponieważ ludzie 
nie są doskonali i bytują w niedoskonałych warunkach, 
celem polityki jest adaptacja zasad do zmieniających się 
okoliczności. Taką elementarną dla polityki zdolność 
Grecy nazywali fronesis, Rzymianie prudentia, co my tłu-
maczymy jako roztropność.

W polityce mamy do czynienia z konkurencją wartości, 
między którymi nieustannie musimy dokonywać wybo-
rów. Rozróżnienie Maxa Webera na etykę przekonań 
i odpowiedzialności jest do pewnego stopnia użyteczne, 
chociaż nie rozwiązuje problemu z podstawowego wzglę-
du: nie potrafimy przewidzieć dalszych konsekwencji 
swoich przedsięwzięć, a nawet rozpoznanie bliższych 
nie jest sprawą oczywistą. Naturalnie odmowa wzię-
cia pod uwagę w miarę dostrzegalnych efektów swoich 
poczynań, z czym często mamy do czynienia w wypadku 
postaw ideologicznych, jest działaniem samobójczym – 
Weber wybrał jako punkt odniesienia jeden z bardziej 
jednoznacznych przypadków, jaki stanowi pacyfizm. Ide-
ologie rewolucyjne sfalsyfikowane w najbardziej upiorny 
z możliwych sposobów, które nadal cieszą się popularno-
ścią w naszym świecie, są tego kolejnymi przykładami. 
Niemniej sprawa nie jest taka prosta, jak mogłoby suge-
rować Weberowskie rozróżnienie. Polityka wymaga więc 
polityków, ludzi, którzy są w stanie wziąć odpowiedzial-
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ność za organizację życia zbiorowości i potrafią uczynić 
z tego sztukę. To, że jest to niezwykle trudne zadanie, 
wydane na szczególną pokusę, jaką stanowi władza, 
i mało kto z tych, którzy je podejmują, jest w stanie mu 
sprostać, w niczym nie odbiera jego powagi i konieczno-
ści. Również tworzenie sztuki, zawsze trudne, jest dziś 
takim w dwójnasób.

Ideologiczne kwestionowanie polityki, z jakim mamy 
do czynienia obecnie na Zachodzie, wspierane jest, rów-
nież z nim związanym, technologicznym podejściem do 
rzeczywistości społecznej, zgodnie z którym w jednokie-
runkowym rozwoju ludzkiej cywilizacji zawsze mamy do 
czynienia z możliwością podjęcia prawidłowych, czyli 
jedynych odpowiednich, rozwiązań. Oto dziedzictwo 
oświeceniowego i postoświeceniowego racjonalizmu, 
który uznawał, że całość ludzkiego życia jest dla nas roz-
poznawalna, a więc i podatna na ujarzmienie. Oznacza 
to, że należy tylko dobrać odpowiednie algorytmy, aby 
zarządzać rzeczami i ludźmi. Podejście to pokazuje, jak 
uznanie zmatematyzowanej nauki za jedyny właściwy 
model ujmowania wszelkich spraw sprowadza człowie-
ka do statusu rzeczy i w konsekwencji urzeczowia całość 
ludzkiego świata. Zaczyna on być postrzegany i organi-
zowany jako mechanizm. Nie ma sensu rozpisywać się, 
co to znaczy dla losu człowieka, który staje się trybikiem 
w społecznej maszynie zawiadywanej przez inżynierów 
przekonanych o swojej wiedzy na temat zarówno reguł 
jej funkcjonowania, jak i celów.

Według rzeczników takiego podejścia polityków 
powinni zastąpić „fachowcy”, czyli specjaliści od poszcze-
gólnych dziedzin, na które posegmentowane zostaje 
życie społeczne: ekonomiści, socjologowie, specjaliści 
od zarządzania i tak dalej. W III RP często słyszeliśmy 
o „rządzie fachowców”, marzenia o którym pieszczone 
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były przez dominujące ośrodki opiniotwórcze. Natural-
nie rząd taki stałby się narzędziem w ich rękach.

Historia polityczna stanowi jedną z najważniejszych 
opowieści o ludzkim, wspólnym losie. Odsłania spra-
wy podstawowe. A najnowsze dzieje Zachodu pokazu-
ją stopniowe zwycięstwo lewicowej postawy. Mówiąc 
o postawie, wychodzę poza dziedzinę polityki, w któ-
rej zresztą idee przejawiają się zwykle w paradoksal-
nej i zmiennej formie. Niemniej bez tego praktycznego 
wymiaru nie da się ich ostatecznie zrozumieć i ocenić.

Będę pisał więc o lewicowych ideach świadomy umow-
ności tego ujęcia. Przecież podział na lewicę i prawi-
cę narodził się podczas Rewolucji Francuskiej i zależał 
od tego, po której stronie króla zdecydowali się zasiąść 
posłowie. Późniejsza historia wskazała jednakże, że ten 
na pozór nieznaczący wybór określił fundamentalne 
polityczne rozróżnienia. Ponieważ jednak polityka jak 
żadna inna sfera ludzkiego działania jest obrazem zło-
żoności, a więc i niekonsekwencji, nie da się jej w sposób 
prosty ustrukturyzować. Obozy polityczne były nie-
konsekwentne, ich skrajnym przedstawicielom często 
bliżej było do niektórych frakcji przeciwników niż do 
sytuujących się na drugim krańcu towarzyszy. Dekla-
rując określone idee, politycy (jak wszyscy) nie zdawali 
sobie sprawy z ich konsekwencji i kultywowali tradycje, 
które powinny być im ze względu na ich przekonania 
obce, a nawet wrogie. Działo się tak nie tylko w polity-
ce. Nie tylko pierwsi liberałowie nie zgłębili tego, jak ich 
antropologia winna się przekładać na politykę. Do spraw 
tych przyjdzie nam jeszcze wrócić. Teraz chciałbym tylko 
naszkicować rodowód praktyki społecznej, która obecnie 
przeżywa swoje apogeum. Ω
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Igor Sutyagin i Justin Bronk, analizując 
reformę rosyjskich sił lądowych, dochodzą 
do wniosku, że przeprowadzona 
ona została w oparciu na kilku 
podstawowych założeniach1. Punktem 
wyjścia było przeświadczenie rosyjskich 
elit strategicznych i przywództwa 
politycznego, że siły zbrojne, jakimi 
dysponuje Federacja Rosyjska, są 
jednym z użytecznych narzędzi, również 
politycznych, za pomocą których może 
wpływać ona na państwa położone 
w strefie jej uprzywilejowanych 
interesów, czyli tzw. bliskiej zagranicy. 

1 Igor Sutyagin, Justin Bronk, Russia’s New Ground Forces: Capabilities, 
Limitations and Implications for International Security, „Whitehall 
Papers”, 89:1, 2017. 
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Drugim motywem reform rosyjskich sił zbrojnych było dążenie 
do uzyskania takich możliwości ich użycia, które nie zakładają 
wybuchu pełnoskalowego konfliktu zbrojnego z NATO2. W prak-
tyce oznaczało to takie przebudowanie własnych sił lądowych, 
aby były one w stanie przeprowadzić szybką mobilizację i „chi-
rurgiczne”, krótkotrwałe działania pozwalające na osiągnięcie 
celów operacyjnych bez jednoczesnego ryzykowania, że przeciw-
nik będzie w odpowiedzi na nie w stanie przeprowadzić mobili-
zację własnych sił. 

Oznacza to, że Federacja Rosyjska przygotowuje własne siły 
zbrojne do „agresywnych, krótkotrwałych, kompleksowych ope-
racji ofensywnych na terytorium przeciwnika”, do czego prowa-
dzi równoczesne zwiększanie możliwości szybkiej mobilizacji 
i mobilności własnych oddziałów. Armia została przebudowana 
w taki sposób, aby być w stanie walczyć z przeciwnikiem uzbro-
jonym według podobnych standardów technicznych. W praktyce 
oznaczało to odejście od tradycyjnego „mobilizacyjnego” para-
dygmatu działania sił lądowych, który zakładał konieczność zgro-
madzenia potężnych sił uderzeniowych i podejście to było typowe 
dla konfliktów kinetycznych przeszłości (np. w trakcie II wojny 
światowej), na rzecz szybkiego osiągnięcia relatywnie niewiel-
kim zaangażowaniem sił i środków celów operacyjnych w ramach 
„krótkiej wojny”, by móc szybko przystąpić do fazy deeskalacji 
konfliktu pod groźbą jego zaostrzenia w razie kontruderzenia 
przeciwnika. Ten cel może zostać osiągnięty zarówno odwołaniem 
się do posiadanego arsenału nuklearnego, jak i groźbą rozwinię-
cia czy intensyfikacji konfliktu przy użyciu metod tradycyjnych3.

Zdaniem Sutyagina i Bronka rozmieszczenie rosyjskich sił 
zbrojnych i podział na okręgi wojskowe z jednoczesnymi obser-
wowanymi dysproporcjami w zakresie liczebności i siły ogniowej 
stacjonujących tam jednostek oddaje hierarchię rosyjskiej „geo-
grafii strategicznej” czy postrzeganie przez rosyjskie elity strate-

2 Tamże, s. 2.
3 Tamże, s. 8.
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giczne głównych zagrożeń. Zdecydowanie na pierwszym miejscu 
w tej klasyfikacji znajdują się „kierunki operacyjne” na Kalinin-
grad, Krym i Arktykę. Dyslokacja sił lądowych „na tych kierun-
kach” daje też, w opinii brytyjskich analityków, wgląd w sposób 
rozumowania rosyjskiego dowództwa. Wojska zostały bowiem 
w taki sposób dyslokowane, aby z jednej strony nie wzbudzać nad-
miernego zaniepokojenia państw, przeciw którym mogą zostać 
użyte, z drugiej zaś strony łatwo mogą zostać wzmocnione w razie 
potrzeby. Innymi słowy również i w tym obszarze mamy do czy-
nienia z klasyczną „maskirowką strategiczną”4.

Możliwości zaskoczenia przeciwnika służy też organizacja 
rosyjskich sił lądowych, których podstawową jednostką opera-
cyjną są batalionowe grupy taktyczne, co pozwala ominąć, w razie 
ich przemieszczania, zapisy porozumienia wiedeńskiego. Podob-
nemu celowi służy praktyka organizowania niezapowiedzianych 
ćwiczeń typu „snap” i koncentrowanie jednostek wojskowych 
w regionach dyslokacji w sile nienakładającej na Rosję obowiąz-
ku notyfikacji stron porozumienia. Działania te mają na celu 
maksymalne skrócenie czasu mobilizacji i rozwinięcia jednostek 
uderzeniowych oraz uzyskanie efektu strategicznego zaskoczenia 
potencjalnego przeciwnika5.

W zgodzie z podobnymi pryncypiami przebudowano rosyjski 
system logistyki wojskowej, którego kształt pozwala na sformu-
łowanie tezy, iż operacyjna głębokość planowanych przez Federa-
cję Rosyjską działań zbrojnych nie przekracza pasa zajmowanego 
przez „państwa buforowe”. W trakcie reformy Sierdiukowa – Szoj-
gu utworzono 13 wielkich centów magazynowych, na terenie 
których znajduje się 580 bunkrów amunicyjnych. Każdy z tych 
ośrodków zaopatrzenia dysponuje amunicją do wszystkich będą-
cych w danym regionie typów broni i jest głównym „centrum 
zaopatrzenia”. Głównym motywem, prócz oszczędności zwią-
zanych z ekonomią skali, tej reformy, która doprowadziła do 

4 Tamże, s. 8.
5 Tamże, s. 14.
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10-krotnego zmniejszenia liczby zaopatrywanych magazynów, 
było z jednej strony odejście od systemu zewnętrznego (na wol-
nym powietrzu) składowania amunicji i rakiet, co było praktyką 
jeszcze za czasów sowieckich, z drugiej zaś strony jej celem było 
skrócenie łańcuchów logistycznych, uproszczenie systemu zaopa-
trzenia i znaczne przyspieszenie dostaw, co znakomicie, zdaniem 
brytyjskich analityków, winno zwiększać mobilność rosyjskich 
jednostek operacyjnych i wskazuje na wagę, jaką przywiązuje się 
do tempa prowadzenia działań zbrojnych. Słabą stroną wprowa-
dzonej struktury zaopatrzenia sił lądowych w amunicję jest oczy-
wiście koncentracja w jednym miejscu zasobu magazynowego, co 
może wskazywać, że dowództwo rosyjskich sił zbrojnych, przy-
gotowując system zaopatrzenia i logistyki, budowało go z myślą 
o krótkotrwałym, manewrowym konflikcie, zanim przeciwnik 
będzie w stanie zaatakować tyły rosyjskich sił6.

W gruncie rzeczy do podobnych wniosków dochodzi Brad 
Roberts wzywający amerykańskich strategów do opracowania 
amerykańskiej „teorii zwycięstwa”, która miałaby być odpowie-
dzią na rosyjską, ale również chińską „strategię krótkiej wojny”7. 
W jego opinii teoretycy wojskowości z państw wrogich, jakimi są 
Federacja Rosyjska i Chiny, „odrobili swoją pracę domową”, anali-
zując wszystkie konflikty, w których uczestniczyły amerykańskie 
siły zbrojne, począwszy od zakończenia zimnej wojny, i precyzyj-
nie określili słabe strony amerykańskiego sposobu prowadzenia 
wojen. W jego opinii są to:

•  Swoją dominację na polu walki, związaną z  posiadanym 
potencjałem wojskowym, Stany Zjednoczone są w stanie udo-
wodnić w długotrwałym konflikcie lub takim, który umożli-
wia długo trwającą mobilizację posiadanych sił i potencjału 
wojskowego.

6 Tamże, s. 16–21.
7 Brad Roberts, On Theories of Victory, Red and Blue, „Livermore Papers on Global Security”, 

7/2020.
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•  Aby przeważyć w konwencjonalnym konflikcie, Stany Zjed-
noczone zmuszone są do projekcji siły na wielkie odległości 
oraz do operowania z baz, używania portów i lotnisk, które 
są celami wrażliwymi i łatwymi do zniszczenia.

•  Amerykańska projekcja siły uzależniona jest w wysokim stop-
niu od postawy sojuszników, którzy mogą, ale nie muszą 
działać w zgodzie z przyjętymi zobowiązaniami.

•  Dążąc do dominacji we wszystkich domenach współczesnego 
konfliktu wojennego, w tym w cyberprzestrzeni i w kosmo-
sie, amerykańskie siły zbrojne jednocześnie stają się bardziej 
narażone na uderzenia.

•  Słabą stroną amerykańskiej potęgi jest poleganie na inno-
wacyjności sektora prywatnego, w tym również w zakresie 
najnowocześniejszych technologii mających zastosowanie 
wojskowe.

•  Amerykańskie siły nuklearne nadal pozostają wiarygod-
nym narzędziem odstraszania, ale istotnej redukcji podle-
gały w czasach po zakończeniu zimnej wojny siły i środki ich 
przenoszenia na większe odległości.

•  Amerykańska opinia publiczna w stopniu większym niźli 
w państwach wrogich jest negatywnie nastawiona wobec 
przedłużających się konfliktów zbrojnych pociągających za 
sobą wzrost liczby ofiar, co oznacza, że chce szybkich, zde-
cydowanych i możliwie bezkrwawych operacji wojskowych8.

W efekcie w Rosji i Chinach, które w znacznej części przeję-
ły teoretyczne dokonania rosyjskie na tym polu, opracowana 
została nowa koncepcja wojny. Jej główne cechy to po pierwsze 
zatarcie linii podziału między czasami wojny i pokoju. Z rosyj-
skiej perspektywy, już obecnie, rywalizując ze Stanami Zjedno-
czonymi, Federacja Rosyjska znajduje się w niekinetycznej fazie 
wojny. Drugim elementem tej koncepcji jest skoncentrowanie 
wysiłków koncepcyjnych, strategicznych i wojskowych na woj-

8 Tamże, s. 16–17
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nach kinetycznych o charakterze lokalnym i regionalnym, które 
mogą zostać wywołane i rozstrzygnięte w czasie krótkim, zanim 
Stany Zjednoczone przystąpią do działania. W tego rodzaju kon-
fliktach głównym celem będą sojusznicy Stanów Zjednoczonych, 
zaś celem politycznym przebudowa porządku regionalnego i osła-
bienie, a nawet zerwanie relacji sojuszniczych zaatakowanych 
państw z Waszyngtonem.

Rosja ma długą, wywodzącą się jeszcze z czasów sowieckich, 
tradycję przewartościowywania, pod wpływem obserwowanych 
wojskowych nowinek technicznych, podstawowych założeń 
w zakresie taktyki, sztuki operacyjnej i strategii przyszłej wojny. 
Już w latach 70. ubiegłego stulecia, pod wpływem obserwowa-
nego postępu technologicznego, głównie w Stanach Zjednoczo-
nych, rosyjscy teoretycy wojskowości gruntownie przemyśleli 
podstawowe założenia dotyczące charakteru przyszłych konflik-
tów zbrojnych, co w efekcie, jak zauważa Dima Adamsky9, dopro-
wadziło ich do gruntownej, wręcz rewolucyjnej konceptualizacji 
podstawowych założeń sztuki wojennej. O ile w sferze technicznej 
to Amerykanie zrealizowali to, co określane jest mianem „rewo-
lucji w sztuce wojennej”, o tyle myśliciele sowieccy zajmujący się 
teorią wojskowości wyciągnęli z obserwowanych, rewolucyjnych 
zmian będących wynikiem postępu technicznego (informatyzacja 
pola boju do poziomu taktycznego) najdalej idące wnioski, jeśli 
idzie o sferę teorii ich zastosowania. Sprzyjała temu utrzymu-
jąca się przez cały czas trwania ZSRR wysoka kultura innowacji 
w sferze wojskowości.

Już w latach 60. przejawiała się ona, w opinii Adamsky’ego10, 
rozwiązaniem podstawowego dylematu strategicznego, jakim 
było dążenie do jednoczesnej dekoncentracji własnych sił uderze-
niowych, po to, aby nie wystawiać ich na zniszczenie w wyniku 
nuklearnego uderzenia przeciwnika, przy jednoczesnym planie 

9 Dima D. Adamsky, The Culture of Military Innovation. The Impact of Cultural Factors on the 
Revolution in Military Affairs in Russia, the US and Israel, Stanford, 2010, s. 24–25.

10 Tamże, s. 25.
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ich koncentracji, aby możliwe było przełamanie na wybranych 
odcinkach frontu. Nowatorskim rozwiązaniem tego dylematu 
było opracowanie teorii kilku rzutów strategicznych własnych sił 
rozwiniętych na zapleczu, z których pierwszy miał znajdować się 
na tyle blisko linii przeciwnika, aby uniemożliwić użycie głowic 
nuklearnych. Po przełamaniu linii oporu następowała koncentra-
cja sił kolejnych rzutów, których zadaniem miało być wykonanie 
głębokich ataków na tyły przeciwnika.

Już wówczas stawiano na manewrowość sił uderzeniowych, co 
zresztą było rozwinięciem teorii głębokich uderzeń opracowanej 
jeszcze w latach 30. Zdaniem amerykańskich teoretyków wojsko-
wości11 rosyjskie siły zbrojne do dziś, celem zmniejszenia podat-
ności na ataki nuklearne, są w odpowiedni sposób dyslokowane 
na zapleczu. Już choćby na tym przykładzie widać dwa podsta-
wowe elementy charakteryzujące rosyjskie myślenie w zakresie 
wojskowości. Są nimi nowatorstwo i odwaga rozwiązań w połą-
czeniu z przywiązaniem do tradycji.

Amerykańską odpowiedzią na rosyjskie rozwiązania strategicz-
ne była koncepcja „bitwy lądowo-powietrznej”, której istota spro-
wadzała się do wykonania głębokich uderzeń na wojska drugiego 
i kolejnych rzutów, co w efekcie miało pozbawić ZSRR przewagi 
uderzeniowej12. Rozważania teoretyczne rosyjskich ekspertów 
wojskowości przez całe lata 70. i 80. sprowadzały się w gruncie 
rzeczy do poszukiwania odpowiedzi na amerykańskie plany ope-
racyjne bez konieczności uciekania się do zmasowanego użycia 
broni nuklearnej, co mogłoby doprowadzić do eskalowania kon-
fliktu zbrojnego do poziomu globalnego.

W efekcie debat toczących się w gronie sowieckich teoretyków 
wojskowości opracowano teorie dwóch rewolucji w sztuce woj-
skowej, z których pierwsza przypadała na lata 20.–30. XX wieku 
i której zasadniczą cechą był wzrost manewrowości wojska w efek-
cie rozwoju lotnictwa i sił pancernych, a druga rewolucja zaczęła 

11 Tak uważa np. Glenn E. Howard.
12 Tamże, s. 26.
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się wraz z początkiem lat 70. Wywołana ona została zastosowa-
niem w celach wojskowych mikroelektroniki, laserów, optoelek-
troniki, nowych częstotliwości radiowych, pulsacyjnych uderzeń 
elektromagnetycznych, środków technologicznych umożliwiają-
cych zdystansowane dowodzenie czy technologie wiązki cząstek. 
Szczególną wagę w trakcie toczących się w środowisku wojsko-
wym dyskusji przykładano do zautomatyzowanych systemów 
wspomagających dowodzenie, militarnego zastosowania nowych 
technologii telekomunikacyjnych oraz amunicji o podwyższonej 
celności i systemów służących do oznaczania celów13.

Już w latach 70. i 80. ubiegłego wieku w rosyjskiej myśli woj-
skowej ukształtował się pogląd, że obserwowany postęp w zakre-
sie broni i uzbrojenia przyniesie w efekcie znaczne zwiększenie 
głębokości, na jakiej operować będą siły zbrojne, co oznacza, że 
postępowi technicznemu muszą towarzyszyć zmiany doktrynalne 
w zakresie taktyki, sztuki operacyjnej i strategii prowadzenia woj-
ny14. Wychodząc z tych założeń, marszałek Nikołaj Ogarkow, któ-
ry zresztą jest autorem terminu „rewolucja w sztuce wojskowej” 
(Revolution in Military Affairs), doprowadził, wybierając najlepiej 
rokujących oficerów i absolwentów wyższych uczelni wojskowych, 
do stworzenia w ZSRR całej nowej szkoły myślenia na temat wpły-
wu postępu technicznego na prowadzenie nowoczesnej wojny. 
Głównym ośrodkiem prac koncepcyjnych i teoretycznych stał 
się od czasów Ogarkowa Sztab Generalny, który utrzymał tę rolę 
w rosyjskim systemie do dnia dzisiejszego, będąc bardziej „cen-
trum myśli” i nowych koncepcji niźli ośrodkiem dowodzenia.

O zaawansowaniu prac teoretycznych rosyjskich ekspertów 
wojskowości świadczy opinia Dimy Adamsky’ego, jednego z naj-
bardziej renomowanych specjalistów w zakresie historii rosyjskiej 
myśli wojskowej, którego zdaniem Rosjanie „co najmniej o dzie-
sięciolecie wyprzedzili” swych zachodnich partnerów w zrozumie-
niu i teoretycznym opracowaniu skutków zmian technologicznych 

13 Tamże, s. 26–28.
14 Tamże, s. 28.
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w sposobie prowadzenia współczesnych konfliktów zbrojnych15. 
W jego opinii działania asymetryczne, nieliniowe podejście do 
sztuki wojskowej, które zdaniem wielu obserwatorów ujawniło 
nowe oblicze rosyjskich operacji w czasie aneksji Krymu, jest 
głęboko zakorzenione w rosyjskiej tradycji wojskowej, której ele-
mentem od czasów carskich były przebiegłość, pomysłowość ope-
racyjna, elastyczność, maskowanie własnych zamiarów i posunięć 
(maskirowka), wyszukiwanie słabych stron przeciwnika i unikanie 
konfrontacji z silnymi16.

Tor Bukkvoll wyróżnił w rosyjskiej myśli wojskowej czasów po 
upadku ZSRR trzy podstawowe szkoły czy kierunki myślenia – 
tradycjonalistów, modernistów i rewolucjonistów17. Najczęściej 
omawiana w zachodnich opracowaniach jest związana z Władi-
mirem Slipczenką szkoła „rewolucyjna”, której zwolennicy byli 
przekonani o całkowitej dominacji, w nieodległej przyszłości, 
bezkontaktowej formy walki. Postęp technologiczny, ich zda-
niem, doprowadzi do zarzucenia tradycyjnego podziału na woj-
ska lądowe, lotnictwo i marynarkę wojenną, co wraz ze wzrostem 
znaczenia nowych domen, w których toczyć się będą konflikty, 
wymusi całkowite odejście od tradycyjnej formy organizacji sił 
zbrojnych. Wojny przyszłości będą miały charakter „bezkontak-
towy”, a amunicja precyzyjna i kierowana będzie w powszechnym 
użyciu, co doprowadzi do odejścia od masowych armii na rzecz 
wyspecjalizowanych, mobilnych, niewielkich jednostek dowodzo-
nych w czasie rzeczywistym. Bukkvol formułował bliską praw-
dy, jak się wydaje, opinię, że o kształcie rosyjskich sił zbrojnych 
i ich sposobu prowadzenia działań zbrojnych nie zdecydowały 
wizje rewolucjonistów, choć zostały one przyswojone i są obec-

15 Dima D. Adamsky, Through the Looking Glass: The Soviet Military-Technical Revolution and the 
American Revolution in Military Affairs, „Journal of Strategic Studies”, 31:2, 2008, s. 257–294. 

16 Dima D. Adamsky, Cross – Domain Coertion: The Current Russian Art of Strategy, Prolifera-
tion Papers, IFRI, 2015.

17 Tor Bukkvoll, Iron Cannot Fight – The Role of Technology in Current Russian Military Theory, 
„Journal of Strategic Studies”, 34:5, 2011, s. 681–706. 
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ne w rosyjskim myśleniu o wojnach przyszłości18, ale podejście 
modernistyczne, którego reprezentanci (Aleksiej Arbatow, Witalij 
Szlykow) starali się połączyć podejście nowoczesne z tradycyjnym, 
proponując redukcję liczebności armii, uczynienia jej znacznie 
bardziej mobilną, lepiej dowodzoną i lepiej uzbrojoną, również 
w najnowsze zdobycze techniki wojskowej.

Dyskusje w środowisku rosyjskich historyków wojskowości, 
nauk wojskowych, publicystów, ekspertów, niezależnych anality-
ków i dziennikarzy na temat charakteru przyszłych wojen i zadań 
rosyjskich sił zbrojnych w zmieniających się warunkach toczone 
są w Rosji niemal od początku istnienia Federacji Rosyjskiej, nie 
ustały zresztą do dzisiaj19. Jak się wydaje, próbą ich podsumowa-
nia jest obszerna (832 strony), wydana niedawno, bo w 2016 roku, 
praca Igora Popowa i Musy Chamzatowa20, o której Gudrun Pers-
son ze szwedzkiego FOI napisała21, że jest „znaczącym wkładem” 
do debaty, którą toczą „rosyjscy teoretycy wojskowości po to, aby 
przemyśleć na nowo, czy i w jakim stopniu zmienił się charakter 
wojny”. Z naszego punktu widzenia ważne jest i to, że autorzy 
pracy to emerytowani wojskowi – Popow służył w Etiopii i Afga-
nistanie, a następnie przez 28 lat zajmował się m.in. operacjami 
psychologicznymi, zaś Chamzatow jest byłym pilotem wojsko-

18 Максим Сучков, Сим Тэк, Будущее войны, 27.08.2019, https://ru.valdaiclub.com/a/
reports/budushchee-voyny/?sphrase_id=289164 (20.10.2020); Андрей Сушенцов, 
Войны будущего и вызовы технологического развития, 11.09.2019, https://ru.valda-
iclub.com/a/highlights/voyny-budushchego-vyzovy-tekhnologii/?sphrase_id=289164, 
(20.10.2020)

19 W polskiej literaturze przedmiotu na ten temat piszą m.in. Jarosław Affek, Reformy 
i modernizacja sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ofi-
cerskiej Wojsk Lądowych” 2014, nr 1; Tomasz W. Grabowski, Rosyjska siła. Siły Zbrojne 
i główne problemy polityki obronnej Federacji Rosyjskiej w latach 1991–2010, Częstochowa 
2011;Ireneusz Topolski, Instrument militarny w polityce Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, 
„Wschód Europy – Восток Европы – East of Europe”, vol 2, 2/2016; Robert Śmigielski, 
Osierocona armia. Założenia polityki obronnej oraz Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej w latach 
1992–2004, Warszawa 2006. 

20 Игор М. Попов, Муса M. Хамзатов, Война будущего. Концептуальные основы 
и практические выводы, Москва 2016.

21 Gudrun Persson, The War of the Future: A Conceptual Framework and Practical Conclusions: 
Essays on Strategic Thought, „Russian Studies”, NATO Defense College, 3/2017.
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wym, w życiorysie którego znajduje się też okres służby w rosyj-
skim Sztabie Generalnym22. Warto wszakże zwrócić uwagę na to, 
że podjęli oni próbę odczytania na nowo dzieł fundamentalnych 
dla tradycji myśli wojskowej – traktatu Sun Tzu „Sztuka wojny” 
i dzieła Clausewitza „O wojnie”23.

Popow, który zna chiński, inaczej przekłada maksymę Sun Tzu, 
tłumaczoną na rosyjski – Война это путь обмана (co w wolnym 
tłumaczeniu można przekładać na język polski – wojna to sztuka 
podstępu). Jego zdaniem znacznie bardziej odpowiadającą ducho-
wi oryginału byłaby lekcja – wojna to doktryna chytrości. Przy 
czym rosyjskie хитрость jest terminem znacznie pojemniejszym 
niźli podstęp (обман), bo obejmuje wszelkie możliwości zarów-
no posiadane przez człowieka, jak i te, które może zdobyć, które 
służą mu do osiągnięcia celu, ale nie wprost. Oczywiście podstęp 
mieści się w tym pojęciu, ale jego zakres jest znacznie bogatszy 
i sprowadza się w gruncie rzeczy do stwierdzenia, iż wojna jest 
w istocie tą sferą ludzkiej aktywności, w której wszystkie „chwyty” 
są uprawnione, byleby tylko okazały się skuteczne24. Podobnemu 
przewartościowaniu w dziełu obydwu autorów podlega spuścizna 
pruskiego teoretyka wojny. Otóż kwestionują oni najpopular-
niejsze odczytanie jego myśli, zawierające się w słynnej maksy-
mie, iż „wojna jest kontynuowaniem polityki przy użyciu innych 
środków”, stwierdzając, że w jego dziele sformułowanie „wojna” 
używane jest w przynajmniej 27 kontekstach i za każdym razem 
oznaczać może coś zupełnie innego. W związku z tym znacznie 
bardziej uprawnione byłoby odczytanie Clausewitza na nowo 
i zgodzenie się również z jego słowami, że „wojna to kameleon, 
który upodabnia się do każdych warunków”. Myśl Autorów jest 
w tym wypadku jasno sformułowana. Otóż tradycyjne spojrzenie, 
każące wiązać wojnę z działaniami zbrojnymi, nie jest w świetle 
odczytania myśli klasyków prawidłowe. Wojna jest zjawiskiem 

22 Tamże, s. 2.
23 Игор M. Попов, Муса M. Хамзатов,Война будущего…, s. 34–42, 156–185.
24 Tamże, s. 37.
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o wiele bogatszym, takim, które zawiera w sobie działania mili-
tarne, ale również mogą tym terminem być oznaczone te formy 
ludzkiej aktywności, które są wojną, ale nie implikują użycia bro-
ni25. Nie jesteśmy niestety w stanie prześledzić całego bogactwa 
wywodów Autorów. Dla naszych rozważań wystarczającym wyda-
je się skrótowe zaprezentowanie ich poglądów na temat charak-
terystycznych cech współczesnych konfliktów wojennych. Otóż 
ich zdaniem charakteryzują się one przede wszystkim:

•  Zaniechaniem liniowego rozwinięcia wojsk. Zanika podział 
na front i tyły oraz na rodzaje sił zbrojnych. Tworzone jest 
jednolite dowództwo rodzajów sił zbrojnych.

•  Zanika granica między operacjami o charakterze strategicz-
nym, operacyjnym i taktycznym. Powoduje to wzrost rangi 
działań podejmowanych na poziomie taktycznym i wzrost 
znaczenia samosynchronizacji.

•  Od 70 do 90% działań wojennych toczy się w przestrzeni sil-
nie zurbanizowanej, miejskiej.

•  Obiektami ataku kinetycznego (ogniowego) stają się przede 
wszystkim kluczowe ośrodki przeciwnika – centra dowodze-
nia i decyzji państwowych oraz infrastruktura krytyczna.

•  Rośnie rola elitarnych, szybko przemieszczających się forma-
cji wojskowych – takich jak siły specjalne, wojska powietrz-
no-desantowe, piechota morska etc.

•  Równolegle rośnie siła formacji nieregularnych, niestosują-
cych się do reguł prowadzenia działań zbrojnych, mobilnych 
i uzbrojonych w lekkie, przenośne i tanie środki ogniowe.

•  We współczesnych konfliktach zbrojnych maleje znaczenie, 
a z pewnością intensywność, obecności żołnierzy na polu 
boju. Rośnie znaczenie zwiadu elektronicznego i zarządzania 
na odległość siłą ogniową.

25 Tamże, s. 160–172.
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•  Wprowadzenie bezkontaktowych środków walki powoduje 
zasadniczą zmianę psychologii konfliktu zbrojnego, który 
w skrajnej formie upodobnia się do gry komputerowej.

•  Na cyfrowym polu walki kluczowego znaczenia nabiera oso-
ba operatora i jego predyspozycje psychofizyczne. W związku 
z tym rośnie znaczenie psychicznego oddziaływania na siły 
zbrojne przeciwnika.

•  Wraz ze zmianą natury „frontu” i stanem, w którym polem 
działań zbrojnych staje się teren całego kraju, rośnie znacze-
nie oddziaływania na ludność cywilną, stanowiącą w takiej 
sytuacji czynnik mogący wpłynąć na tok działań. Oddziały-
wanie odbywa się przy tym zarówno za pośrednictwem tra-
dycyjnych form (wywiad, dezinformacja, zastraszenie), jak 
i przez zastosowanie mass mediów i narzędzi oddziaływania 
psychologicznego.

•  Zdobycie przewagi w sferze informacyjnej jest warunkiem 
sukcesu w konflikcie zbrojnym o charakterze sieciowym26.

Doświadczenia związane z rosyjskim zaangażowaniem mili-
tarnym na wschodzie Ukrainy i z późniejszą interwencją w Syrii 
wskazują, że przewartościowania w środowisku rosyjskiego Szta-
bu Generalnego i szerzej, siłowej części rosyjskiej elity władzy nie 
mają charakteru odrzucenia tradycyjnej rosyjskiej myśli strate-
gicznej, ale jej pewnego przeformułowania, a raczej uzupełnie-
nia o elementy wynikające z analizy współczesnych konfliktów. 
W tym sensie nie mamy do czynienia z zabiegiem redukcjoni-
stycznym (np. z rezygnacją z myślenia o tradycyjnym użyciu sił 
zbrojnych na rzecz konfliktów o niskiej intensywności), ale raczej 
z uzupełnieniem rozważań o nowe pola aktywności. Wskazują na 
to wyraźnie publiczne wystąpienia przedstawicieli nauki wojennej 
i rosyjskiego Sztabu Generalnego.

26 Tamże, s. 423–427.
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W marcu 2016 roku Walerij Gierasimow opublikował artykuł 
„Na podstawie doświadczeń z Syrii”27. Zwraca w nim uwagę, że 
w przyszłości wojny toczone będą przede wszystkim przy użyciu 
środków zdolnych do rażenia na duże odległości i w tym sensie 
będą w przeważającej części nosiły charakter wojen bezkontakto-
wych. Ale, jak zauważa, użycie tradycyjnych sił zbrojnych również 
będzie miało miejsce. Zmiany będą dotyczyć przede wszystkim 
skali, długości konfliktu, integracji systemów dowodzenia i szyb-
kości mobilizacji. Gierasimow powołuje się w tym przypadku na 
politykę Stanów Zjednoczonych obliczoną na stworzenie na całym 
świecie sieci baz wojskowych, co znakomicie zwiększa zdolności 
mobilizacji i natychmiastowego uderzenia wojskowego w zin-
tegrowanej postaci. Utrzymywanie przez Rosję dwóch baz woj-
skowych w Syrii (Latakia oraz Tartus), dyskusje nad celowością 
utworzenia bazy wojskowej w Sudanie28 oraz zwiększenia obec-
ności wojskowej w krajach obszaru postsowieckiego29 wskazują, 
że wzrost ich liczby jest jedną z poważniej branych pod uwagę 
ewentualności. Gierasimow powtarza następnie formułowany 
już wielokrotnie przez rosyjskie kręgi władzy pogląd, iż „w istocie 
każda kolorowa rewolucja – to przewrót państwowy organizowa-
ny z zewnątrz” i w związku z tym zwraca uwagę na wagę technik 
informacyjnych i generalnie kontrolowania obiegu informacji 
jako narzędzia wywierania bezpośredniego wpływu na świado-
mość ludności. W takim ujęciu Internet i środki przekazu, jak 
zauważa szef rosyjskiego Sztabu Generalnego, stają się bronią. 
Jak wskazują, w jego opinii, doświadczenia Syrii, agresja infor-
macyjna poprzedza wystąpienie zbrojne. To ostatnie zresztą naj-
pierw ma charakter uzbrajania grup nieformalnych i jeśli to okaże 
się działaniem wystarczającym, to na tym etapie zaangażowanie 
podmiotów zewnętrznych może się zakończyć. Jeśli zaś nie, to 
następnym krokiem jest budowa obozów szkoleniowych i prze-

27 Валерий Герасимов, По опыту Сирии, Военно промышленный курьер, 9 (624)/2016. 
28 Россия может создать военную базу в Судане – Новости политики, Новости России – 

EADaily, 25.11.2017.
29 У России просят военную базу в предвыборных целях, Взгляд, 3.10.2017.
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szkalanie sił rebelianckich, a najdalej idącym zaangażowaniem 
jest obecność oddziałów zbrojnych państw zainteresowanych 
w destabilizacji podmiotu będącego obiektem agresji. Tak rozu-
miejąc naturę współczesnych konfliktów zbrojnych, jak zauważa 
Gierasimow, można wyobrazić sobie wojnę bez zaangażowania 
wojskowego państwa zainteresowanego korzystnymi dla siebie 
rozstrzygnięciami politycznymi, ale nie ma konfliktu, w którym 
nie byłyby zastosowane narzędzia broni informacyjnej. W związ-
ku z tym tradycyjne podejście sił zbrojnych, w czasie pokoju przy-
gotowujących się do działań wojennych, musi podlegać rewizji 
i przygotowanie do obrony państwa musi objąć działania wszyst-
kich organów władzy oraz sektory niepostrzegane do tej pory 
jako strategicznie ważne (media, informacja etc.). I jak podkre-
śla, w nowych czasach „zadania sił zbrojnych w zagwarantowaniu 
bezpieczeństwa państwa nie ulegają zmniejszeniu, wręcz prze-
ciwnie rosną”. Informacja staje się w takiej perspektywie niczym 
innym jak bronią.

Warto zwrócić uwagę na znamienną zmianę nazewnictwa, 
która w tym czasie dokonała się w rosyjskiej terminologii wojsko-
wej. Otóż w miejsce wcześniej używanego terminu wojny nowej 
generacji, który kładł nacisk na zastosowanie nowych typów bro-
ni i uzbrojenia, do powszechnego użytku weszło sformułowanie 
nowy typ wojny, będące terminem znacznie pojemniejszym, bo 
prócz nowych rodzajów broni, uwzględniającym również nowy 
sposób ich zastosowania i generalnie nowy model prowadzenia 
wojny30.

W szeregu publikacji na łamach wydawanego przez Akade-
mię Nauk Wojskowych periodyku „Вестник Академии военных 
наук” zaprezentowano nowe myślenie rosyjskich teoretyków 
wojskowości. Autorzy artykułów (generał-pułkownik Siergiej A. 
Bogdanow, pułkownik Siergiej G. Czekinow31 oraz generał Andriej 

30 Timothy L. Thomas, The Evolution of Russian Military Thought: Integrating Hybrid, New-Gene-
ration, and New-Type Thinking, „The Journal of Slavic Military Studies”, 29:4, s. 554–575. 

31 Сергей Г. Чекинов, Сергей А. Богданов. Влияние асимметричных действий на 
современную военную безопасность России, „Вест- ник Академии военных наук”, 
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W. Kartapołow32 będący w tym czasie szefem Dyrekcji Opera-
cji Strategicznych w rosyjskim Sztabie Generalnym) przedsta-
wili nowe spojrzenie na przyszłe konflikty zbrojne. Uczynili to 
w tradycyjny dla rosyjskiej myśli wojskowej sposób, czyli opisu-
jąc rozwiązania stosowane przez Stany Zjednoczone i państwa 
NATO i jednocześnie wzywając rosyjskie elity państwowe, aby 
zorganizować odpowiednio system obrony. Otóż ich zdaniem 
zmiany w zakresie uzbrojenia, rewolucja informatyczna i infor-
macyjna, nowe podejście do działań operacyjnych i generalnie 
nowe myślenie strategiczne powodują, że dla rozstrzygnięć w kon-
fliktach zbrojnych zasadnicze znaczenie mieć będzie pierwszy 
okres konfliktu, często jeszcze zanim dojdzie do podjęcia działań 
zbrojnych. Kluczowe jest zdobycie w tym czasie dominacji w sfe-
rze informacyjnej. Przy czym, zgodnie z zakorzenionym w Rosji 
punktem widzenia, Autorzy mają na myśli zarówno wrażliwą 
infrastrukturę komunikacyjną, jak i formułowane treści, jed-
nym słowem unieszkodliwieniu podlegać muszą zarówno środki 
i narzędzia, za pomocą których formułuje on swój przekaz, jak 
i zdolność potencjalnego przeciwnika do formułowania spój-
nej i przekonującej własnej narracji. Rozpoczęcie działań w tym 
obszarze musi zostać poprzedzone intensywnymi operacjami 
wywiadowczo-szpiegowskimi oraz kampanią dezinformacyjną. 
Obejmować one winny szereg działań, takich jak prowokowanie 
i korumpowanie elit zaatakowanych krajów, inicjowanie operacji 
paraliżujących infrastrukturę informatyczną, ataki i kampanie 

1/2010, s. 13–22, http://militaryarticle.ru/voennaya-mysl/2010-vm/10291asimmetrich-
nye-dejstvija-po-obespecheniju-voennoj oraz Сергей А. Богданов, О необходимости 
заблаговременной готовности государства к войне. особенно-сти современных 
вооруженных конфликтов, „Вестник Академии военных наук”, 4/2004, s. 22–29, 
http://militaryarticle.ru/vestnikakademii-voennykh-nauk/2004-vavn/10481-o-neo-
bhodimosti-zablagovremennoj-gotovnosti i Сергей Г. Чекинов, Сергей А. Богданов, 
Ольга Б. Попова. Проблема современной военной безопасности России в условиях 
глобализации, „Вестник Академии военных наук”, 4/2015, s. 172–181.

32 Андрей В. Картаполов, Уроки военных конфликтов, перспективы рзвития 
средств и способов их ведения. Прямые и непрямые действия в современных 
международных конфликтах, „Вестник Академии военных наук”, 2/2015, s. 26–36.
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dezawuujące kraj będący obiektem napaści i  jego elity. Celem 
tych działań, których skala i intensywność musi być dostosowa-
na do lokalnych uwarunkowań i które mają trwać od czterech do 
sześciu tygodni, ma być doprowadzenie przeciwnika do stanu 
wewnętrznego chaosu, po to, aby złamać jego wolę oporu. W tym 
samym czasie winny zostać podjęte działania dezinformacyjne 
(maskirowka), mające na celu wprowadzenie w błąd światowej 
opinii publicznej i elit zaatakowanego kraju co do intencji agre-
sora. W tym celu za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych, 
istniejących sieci i powiązań między środowiskami naukowymi 
i eksperckimi, należy kolportować prawdopodobne, a dezinfor-
mujące narracje na temat intencji kraju będącego agresorem. 
Uzupełnieniem winna być kampania zastraszania, której formy 
obejmują od bezpośrednich gróźb ataku, przez demonstracyjne 
rozmieszczenie w rejonach nadgranicznych nowych formacji woj-
skowych i nowych typów broni, do wystąpień o charakterze ulti-
matum i organizowania manewrów i ćwiczeń. Koncepcja wojen 
nowego typu wprowadza też rozróżnienie na działania zmierzają-
ce do obezwładnienia środków technicznych wroga oraz operacje 
psychologiczne, mające na celu uzyskanie decydującego wpływu 
na opinię publiczną i kręgi przywódcze zaatakowanego kraju 
i doprowadzenie do sytuacji, że nie będzie on zdolny do podjęcia 
i kontynuowania oporu. W takim ujęciu wszystkie kanały infor-
macyjne – zarówno media, jak i ośrodki zdolne do formułowa-
nia narracji strategicznej, mogą być obiektem ataku, ale również 
winny być traktowane jako jeden z istotniejszych rodzajów broni 
i podlegać ścisłej kontroli państwa.

Zdaniem Kartapołowa działania dezinformacyjne rozpoczęte 
jeszcze przed podjęciem kroków o charakterze wojennym winny 
być nakierowane na międzynarodową opinię publiczną. I w pierw-
szym rzędzie ich celem powinno być jej przekonanie, iż dane 
państwo stanowi zagrożenie dla międzynarodowego bezpieczeń-
stwa, oraz uzyskanie konsensusu co do tego, iż jedynym wyjściem 
z sytuacji jest użycie siły zbrojnej. Kolejne kroki to pozbawienie 
obiektu agresji zdolności koalicyjnej oraz wprowadzenie sankcji 
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osłabiających jego potencjał ekonomiczny. Wreszcie rozpoczyna 
się faza konfliktu zbrojnego, jednak zawsze od działań nieregu-
larnych, podejmowanych przez grupy powstańcze, najemników 
lub zmobilizowane w tym celu elementy kryminalne. Najczęściej 
zaatakowane w ten sposób państwo nie zdaje sobie sprawy, że jest 
obiektem agresji i że wojna już się rozpoczęła. Mało tego, propa-
ganda agresora, który już zdominował infosferę, zawiera przesła-
nie, iż jego działania mają na celu uniknięcie konfliktu zbrojnego, 
co dodatkowo dezinformuje. Wojna nowego typu nigdy nie jest 
wypowiedziana i w 80 do 90% rozstrzygana jest w sferze propa-
gandowej, zaś do „gorących” operacji militarnych dochodzi, jeśli 
w ogóle, dopiero w końcowej jej fazie, jeśli inne formy uzyskania 
politycznego efektu zawodzą.

W marcu 2017 roku Gierasimow opublikował na łamach „Kurie-
ra Wojenno-Przemysłowego” kolejny artykuł33, w którym zwraca 
uwagę na to, iż współcześnie samo pojęcie wojny przechodzi zna-
czącą ewolucję. Pojawiają się wcale nieodosobnione w środowisku 
eksperckim głosy, iż konflikt zbrojny wcale nie jest warunkiem 
koniecznym zaistnienia stanu określanego tym mianem. W kon-
sekwencji zarówno Sztab Generalny, jak i rada naukowa funkcjo-
nująca przy Radzie Bezpieczeństwa poświęciły tym kwestiom 
sporo uwagi. Gierasimow podkreśla, iż w wielu krajach zdobycie 
przewagi w przestrzeni informacyjnej uznaje się współcześnie za 
jedną z form działań bojowych przy wykorzystaniu środków maso-
wego przekazu i sieci. Funkcjonuje też rozgraniczenie na działania 
informacyjno- -technologiczne i informacyjno-psychologiczne.

W rosyjskiej myśli wojskowej od dłuższego już czasu obydwa te 
obszary są łączone i w związku z tym propozycje Rosji odnośnie 
do osiągnięcia międzynarodowego porozumienia w zakresie bez-
pieczeństwa cyberinformatycznego dotyczą zarówno infrastruk-
tury, jak i treści przekazywanych za pośrednictwem Internetu34.

33 Валерий Герасимов, Мир на гранях войны. Мало учитывать сегодняшние вызовы, 
надо прогнозировать будущие, Военнопромыш- ленный курьер, 13.03.2017.

34 Timothy L. Thomas, Russia´s Information Warfare Strategy: Can the Nation Cope in Future 
Conflicts?, „The Journal of Slavic Military Studies”, 27:1, s. 108–109.
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Wracając do artykułu Gierasimowa, kontynuując swe rozwa-
żania, stwierdza on, że konflikt syryjski rozwijał się w zgodzie ze 
współczesnymi poglądami co do charakteru współczesnej wojny. 
W pierwszej kolejności, w celu destabilizacji sytuacji wewnętrz-
nej w kraju i pobudzenia wewnętrznej opozycji, zastosowane 
tam zostały nietradycyjne formy działania, następnie zagranicz-
ni instruktorzy rozpoczęli szkolenie syryjskiej opozycji, czemu 
towarzyszyła wzmożona akcja propagandowa, rozwijana głównie 
w mediach społecznościowych i zagranicznych środkach maso-
wego przekazu. Dopiero kolejną fazą, niejako końcową, było ini-
cjowanie starć zbrojnych. Zasadniczym powodem, dla którego 
zdecydowano się na taką formułę działania, jest, w opinii Giera-
simowa, to, że nie kwalifikuje się ono pod uznawaną przez spo-
łeczność międzynarodową definicję agresji i w związku z tym nie 
podlega potępieniu. W jego opinii jeszcze zbyt wcześnie, aby te 
działania określać używanym w zachodnich mediach terminem 
„wojny hybrydowej”, ale zasadnicze przemiany da się wychwycić 
już teraz. Zaciera się mianowicie granica między pokojem a wojną. 
Coraz większą wagę mają działania prowadzone w czasie pokoju 
i przy zastosowaniu technik, które nie są przez społeczność mię-
dzynarodową uznawane za użycie sił zbrojnych. Tym niemniej, jak 
stwierdza Gierasimow, obserwuje się też coraz powszechniejsze 
i częstsze użycie siły zbrojnej w najróżniejszych formach. Roz-
szerzeniu ulega katalog powodów, jak również formuł jej zasto-
sowania. W takiej sytuacji wzrasta rola sił zbrojnych, a zwłaszcza 
tych ich służb, które zajmują się oceną potencjalnych zagrożeń 
i przygotowaniem do ich neutralizacji we wszystkich sferach, któ-
re mogą podlegać agresji, czyli w grę wchodzą, prócz tradycyjnych 
obszarów z zakresu wojskowości, również zagrożenia ekonomicz-
ne, informacyjne i inne. Nowym ich formom siły zbrojne muszą, 
w opinii Gierasimowa, odpowiedzieć przez budowę nowych for-
macji i służb wojskowych. Szef rosyjskiego Sztabu Generalnego 
artykuł swój kończy apologią nowych generacji uzbrojenia, dzięki 
którym siła ogniowa rosyjskiej armii wzrosła w ostatnim czasie 
czterokrotnie, oraz podkreślaniem konieczności kultywowania 
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silnej więzi sił zbrojnych z narodem, bez czego przeciwdziałanie 
nowym zagrożeniom będzie trudniejsze.

Symptomatyczną dla nowego myślenia w środowisku rosyj-
skich siłowików, po doświadczeniach wojny z Gruzją, po aneksji 
Krymu i po wybuchu konfliktu na wschodzie Ukrainy, jest wypo-
wiedź ministra Szojgu. Otóż jego zdaniem: „Nastał ten dzień, kie-
dy wszyscy zrozumieliśmy, że słowo, kamera, fotografia, internet 
i generalnie informacja stały się jeszcze jednym rodzajem broni, 
jeszcze jedną formacją Sił Zbrojnych”35.

Nowe rozumienie wojny, nowe formuły rywalizacji i nowe prze-
jawy konfliktów nakładają na siły zbrojne w myśl tej logiki obo-
wiązek rozszerzenia swej aktywności i objęcia tych obszarów życia 
społecznego, które do tej pory uchodziły za „cywilne”. To dążenie 
do militaryzacji życia społecznego jest w Rosji w ostatnich latach 
wyraźne. Wynika z dominującej pozycji ludzi wywodzących się 
z resortów siłowych w elitach rosyjskiej władzy oraz ze wspólnego 
sposobu postrzegania przez nich świata. Formułowane przez nich 
diagnozy na temat realnych i potencjalnych zagrożeń stanowią 
jednocześnie uzasadnienie dla rozszerzania domeny ich władzy 
i w tym sensie obserwujemy raczej rozszerzenie niźli redukcję ich 
obszarów zainteresowania. Obok tradycyjnych kierunków rozwo-
ju o „wojskowym” charakterze, zaczyna ono obejmować również 
inne obszary, w których zarządzanie informacją i infrastrukturą 
informacyjną znajduje się na pierwszym miejscu. Ω

Fragment książki Marka Budzisza Wszystko jest wojną. Rosyjska kultura strategiczna (Zona 
Zero, Warszawa 2021).

35 Interfax, Шойгу назвал журналистику мощным видом вооруженных сил, http://
www.interfax.ru/russia/432737, (14.12.2017).



Niewielu działaczy politycznych przełomu wieków 
przeszło drogę tak ciekawą i nietuzinkową, jak 
Feliks Dzierżyński. Urodzony w 1877 r. na terenach 
obecnej Białorusi jako syn polskiego ziemianina, 
przyjął postawy wrogie swojej klasie społecznej, 
związał się z polską socjaldemokracją, a następnie 
zbudował pozycję w środowisku bolszewików, m.in. 
dzięki kontaktom z Leninem. Zwieńczeniem kariery 
Dzierżyńskiego była jego Czeka, której działalność czyni 
go współodpowiedzialnym za śmierć milionów ludzi.

Tak jak dla wielu osób pochodzenia szlacheckiego wychowanych 
po powstaniu styczniowym integralną częścią jego wykształcenia, 
oprócz nauki wyjątków z Pana Tadeusza i Słowackiego, było roz-
niecenie nienawiści do caratu, utożsamianego z wszelkim złem. 
Co jednak zadecydowało, że Dzierżyński wszedł na rewolucyjną 
ścieżkę?

Nietrudno, w  burzliwych czasach przełomu wieków, było 
zarazić się poglądami socjalistycznymi, które w tamtych latach 
wydawały się być satysfakcjonującą odpowiedzią na potrzeby 
zmieniającego się społeczeństwa.

Szybko więc, jeszcze jako nastolatek, Dzierżyński przystąpił do 
ruchu robotniczego. W pierwszych latach działalności, na razie 
w ramach socjalistycznych kół gimnazjalnych, przejawiał postawy 
socjalistyczno-patriotyczne, wynikające zapewne z wychowania 

Mikołaj 
Osak

FELIKS 
DZIERŻYŃSKI. 
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w duchu narodowym. Dlatego też postulatem istotnym dla młode-
go Dzierżyńskiego była niepodległość Polski. Z czasem miało się 
to zmienić. Gdy zaczął zapoznawać się z poglądami marksistow-
skimi na temat państwa i narodowości, odrzucił tezy o koniecz-
ności odbudowy państwa polskiego, zastępując je przekonaniem 
o słuszności sprawy rewolucyjnej przede wszystkim na poziomie 
międzynarodowym. W kolejnych latach był zagorzałym orędow-
nikiem internacjonalizmu, zwalczając tendencje niepodległościo-
we, powstające w łonie partii socjalistycznych.

Z sylwetki zbuntowanego syna szlacheckiego zaczął wyrastać 
nagle coraz większy radykał, który przyjął postawy socjalistyczne 
tak, jakby towarzyszyły mu od urodzenia. Socjalizm stał się dla 
niego systemem, który dawał nadzieję na zlikwidowanie otacza-
jącego zła i niesprawiedliwości społecznych. Wielka fascynacja 
i bezkrytyczność, jaką Dzierżyński zaczął darzyć ideologię Mark-
sa, zdawała się być decydującym czynnikiem, który wpłynął na 
jego dalece radykalne postawy, które reprezentował w kolejnych 
latach oraz pierwszym, najważniejszym krokiem na drodze do 
bolszewizmu.

DROGA DO 
BOLSZEWIZMU
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Dzierżyński zatracił się całkowicie w dogmatach Marksa, któ-
rych praktyczna realizacja stać się miała jego głównym zajęciem. 
W 1895 roku rozpoczął „dojrzałą” działalność polityczną, wstępu-
jąc do Socjaldemokracji Litewskiej, która później przekształciła 
się w Socjaldemokrację Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL). 
Wkrótce odrzucił zinstytucjonalizowaną edukację, występując 
z gimnazjum w 1896 roku. Potem argumentował to tym, że prze-
cież ważniejsza jest nauka, którą podzielić mogą się robotnicy, 
a także tym, że nie chciał stać się karierowiczem. Będąc człon-
kiem partii reprezentował już „dojrzałą” postawę socjalistyczną, 
odrzucając postulaty o konieczności dążenia do odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Z sylwetki zbuntowanego syna szlachec-
kiego zaczął wyrastać nagle coraz większy radykał, który przyjął 
postawy socjalistyczne tak, jakby towarzyszyły mu od urodzenia. 

Wkrótce wszedł w kontakty z czołowymi działaczami polskie-
go ruchu socjalistycznego. W 1902 r. był w Berlinie, gdzie poznał 
np. Różę Luksemburg czy Juliana Marchlewskiego, którzy jednak 

nie byli jeszcze przekonani w pełni co do jego osoby, ze 
względu na młody wiek i brak doświadczenia polityczne-
go. Niedługo później Luksemburg zobaczyła jego cechy 
decydujące niewątpliwie o osobistej wyjątkowości – wiel-
ki fanatyzm w realizowaniu idei robotniczych oraz bycie 
„wcieleniem wszelkich zalet rewolucyjnych”. Porówny-

wała także jego usposobienie do cech reprezentowanych przez 
bolszewików – jakże prorocze miały się okazać jej twierdzenia.

W działaniach na rzecz ruchu robotniczego ujawniał na każ-
dym kroku swoją niezwykłą osobowość – silny charakter, cha-
ryzmę i wrodzoną zdolność do porywania tłumów. Dzierżyński 
był predestynowany do przewodzenia masom ludzkim. Jego 
usposobienie zostało docenione już po kilku latach działalno-
ści – w 1903 roku na IV zjeździe SDKPiL został wybrany do jej 
Zarządu Głównego.

Z powodu trudnej sytuacji gospodarczej, w jakiej znalazło się 
społeczeństwo Imperium Rosyjskiego na początku XX wieku, 
wybuchła rewolucja 1905 roku. Rosję, w tym jej „polską dzielni-

przyjął postawy 
socjalistyczne tak, 

jakby towarzyszyły 
mu od urodzenia 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
8

 /
 W

IO
S

N
A

 2
0

2
1 
10
9



M
IK

O
ł

A
j 

O
S

A
K

 /
 F

eL
IK

S
 D

z
Ie

R
ż

y
ń

S
K

I 
11
0

„nie wierzcie 
jałmużnie carskiej, nie 

wierzcie burżuazji, 
która was zdradzi” 
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cę”, zaczęły trawić strajki robotnicze odbywające się na niespo-
tykaną wcześniej skalę. Dla Dzierżyńskiego była to okazja do 
sprawnego wykorzystania swoich talentów. Potrafił już działać 
w konspiracji. Jego współtowarzysze mówili, że w kryjówkach 
SDKPiL pojawiał się i znikał, jak cień. Wkrótce, stojąc na czele 
wielkich strajków przetaczających się przez Warszawę, wołał: 
„Nie wierzcie jałmużnie carskiej, nie wierzcie burżuazji, która 
was zdradzi”. Dzierżyński bez wątpienia był jedną z czołowych 
postaci rewolucji 1905. Osobiście organizował strajki i stawał na 
ich czele. Można go uznać za jednego z nielicznych faktycznych 
przywódców mas robotniczych. 

Gdy ogień rewolucji 1905 zaczął nieco przygasać, Dzierżyński 
coraz częściej zaczął wprowadzać do partyjnego dyskursu postulat 
o konieczności połączenia się SDKPiL z rosyjskimi socjalistami 
pod przywództwem Włodzimierza Lenina. Był on logiczną konse-
kwencją jego poglądów na internacjonalizm ruchu robotniczego. 
Jako prominentny działacz polskiego socjalizmu, który za spra-
wą roli, jaką pełnił podczas rewolucji 1905, był już jedną z naj-
jaśniejszych gwiazd polskiego ruchu robotniczego, wziął udział 
w zjeździe SDPRR w Sztokholmie w 1906 roku. Tam też spotkał 
Lenina po raz pierwszy.

Wydaje się, że spotkanie przesądziło o dalszych losach Dzier-
żyńskiego. Nie zachowały się relacje traktujące bezpośrednio 
o przebiegu rozmów dwóch socjalistów, jednak z treści później-
szych wywnioskować można, że Leninowi udało się całkowicie 
przekonać Dzierżyńskiego do idei bolszewizmu oraz pozyskać 
jego „talent” rewolucjonisty dla swoich celów. Ten już ostatecznie 
stał się propagatorem zmiany ustroju na socjalizm poprzez rewo-
lucję, a także zagorzałym krytykiem przeciwników bolszewizmu, 
np. mienszewików czy eserowców.

Na tym samym zjeździe doszło do połączenia SDKPiL z SDPRR. 
Odtąd polska partia socjaldemokratyczna stała się autonomicz-
nym obszarem działalności ogólnorosyjskiego, ponadnarodowe-
go ruchu robotniczego. Połączenie z partią Lenina okazało się 
doskonałą okazją do realizacji ambicji Dzierżyńskiego. Z ramie-
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nia SDKPiL został członkiem KC Socjaldemokratycznej Partii 
Rosji. Wtedy też jego wysiłki powędrowały w stronę internacjo-
nalistycznego podejścia do spraw proletariatu. Natomiast dzięki 
możliwości działania w ramach socjaldemokracji rosyjskiej zbliżył 
się do Lenina i innych czołowych działaczy socjalistycznych, co 
przyczyniało się do wzrostu jego pozycji.

W  latach po upadku rewolucji 1905 Dzierżyński poświęcił 
się pracy w dwóch partiach, dzieląc czas pomiędzy działalność 
SDKPiL i SDPRR. W polskim środowisku nikt nie podważał jego 
pozycji lidera, w rosyjskim jego wpływy stale rosły.

Radykalną działalność Dzierżyński nierzadko przypłacał wol-
nością. Jak wspominał, wielokrotnie witał nowy rok w więzieniu, 
pierwszy raz w 1898. Nie ukrywał również, że samotność i brak 
wygód pozwoliły mu dojrzeć. Przez „dojrzałość” rozumieć nale-
żałoby chyba dalej postępującą radykalizację. Na uwagę zasłu-
gują również dwie udane ucieczki z zesłania na Syberię, w 1902 
i 1909 roku. 

Najdotkliwsze uwięzienie miało miejsce w drugiej dekadzie 
XX  wieku. Dzierżyński został dość przypadkowo aresztowa-
ny w Warszawie w 1912. Trafił najpierw do X pawilonu cytadeli 
warszawskiej, następnie był kilkukrotnie przenoszony, w końcu 
w 1916 roku osadzono go w więzieniu w Moskwie, gdzie spę-
dził lata, które wyniszczyły go psychicznie i fizycznie. Opuszczał 
je uwolniony już przez rewolucję lutową. Do Polski nie wrócił, 
angażując się od razu w działalność na terenie Rosji w ramach 
komunistycznej rewolucji. W tych latach coraz mniej można już 
mówić o Dzierżyńskim–Polaku. Uległ on całkowitej rusyfikacji 
i nie wykazywał już związków z polskim ruchem socjalistycznym. 

Dzierżyński znalazł się w ścisłym kierownictwie partii komu-
nistycznej, ściśle współpracując z Leninem czy Stalinem. Gdy 

w końcu 1917 roku w ramach rewolucji październikowej 
obalony został car oraz rząd tymczasowy i bolszewicy 
uzyskali pełnię władzy, pojawiła się konieczność usta-
bilizowania nowo powstałego systemu rządzenia. Feliks 
Dzierżyński, jako fanatyczny przedstawiciel bolszewickiej 

coraz mniej 
można już mówić 
o Dzierżyńskim –

Polaku
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opcji socjalizmu, stanął na czele Nadzwyczajnej Komisji ds. Walki 
z Kontrrewolucją i Sabotażem, którą w skrócie nazywano Czeką.

Krwawy Feliks, jak wkrótce zaczęto go nazywać, znalazł się 
w końcu w miejscu, do którego w ten czy inny sposób aspirował 
przez cały okres działalności politycznej. Mógł podjąć realną wal-
kę z wrogami ustroju. Tych było wielu: mienszewicy, anarchiści -
-eserowcy, monarchiści, kapitaliści. O funkcjonowaniu Czeki 
mówił:

„Czeka to nie sąd, Czeka to obrońca rewolucji. Winna 
troszczyć się wyłącznie o jedno - o zwycięstwo. Nawet, 
jeśli jej miecz przy tym spadnie przypadkiem na głowy 
niewinnych”.

Słusznie scharakteryzował kierowaną przez siebie organizację, 
którą dzisiaj określić należy jako zbrodniczą i terrorystyczną. Cze-
ka nie powstrzymywała się od jakichkolwiek metod, gdy celem 
była ochrona młodego ustroju socjalistycznego. Jej poczynania 
nie były kontrolowane przez prawo czy ramy ustrojowe. Jedynym 
paradygmatem, na podstawie którego Czeka prowadziła swoja 
bezprawną działalność, była ideologia.

Feliks Dzierżyński okazał się być właściwym człowiekiem na 
właściwym stanowisku. Działania jego organizacji, jak się uważa, 
doprowadziły do utrzymania się bolszewizmu u władzy. Oku-
pione zostało to krwią wielkiej liczby osób, często niewinnych. 
Konsekwencje takiego stanu rzeczy, jak pokazała dalsza histo-
ria, były doniosłe i na dziesięciolecia narzuciły narodom jarzmo 
totalitaryzmu. Ω

Bibliografia:
Jacek W. Czajowski, Feliks Dzierżyński, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1987 r., 

ISBN 83-03-01978-3.
Jerzy Ochmański, Feliks Dzierżyński, Wrocław: Ossolineum, 1987 r., ISBN 83-04-02790-9.
Feliks Dzierżyński, Pisma wybrane, Warszawa: Książka i Wiedza, 1951 r.



W CZASIE 
REWOLUCJI 
LUTOWEJ 
W ROSJI W 1917 R.

BOLSZEWICY 
A SPRAWA 
KONSTYTUANTY

dr Michał 
Patryk 
Sadłowski

Działalność partii bolszewików w okresie do tzw. 
przewrotu październikowego z jesieni 1917 r. 
to interesujący przykład dziejów ugrupowania 
utopijnego, które w wyniku konsekwentnej pracy oraz 
wykorzystania warunków rewolucyjno-wojennych, 
doszło do władzy w jednym z największych wówczas 
państw na świecie oraz rozpoczęło totalitarny 
eksperyment ustrojowy na nieznaną dotąd skalę. 
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W tym zakresie jednym z ciekawszych aspektów owych dziejów 
jest stosunek partii W.I. Lenina do państwowości rosyjskiej doby 
rewolucji lutowej 1917 r., a zwłaszcza do sprawy Zgromadzenia 
Konstytucyjnego, czyli tzw. Konstytuanty. Bowiem analiza tego 
zagadnienia pokazuje, że wieloletnią konsekwencję bolszewicy, 
a zwłaszcza ich lider, łączyli z bardzo umiejętną i masową manipulacją, 
która zneutralizowała liberalnych i socjalistycznych twórców pierwszej 
rosyjskiej demokracji oraz która pozwoliła pozyskać poparcie niewyrobio-
nych politycznie mas. To z kolei sprawiło, że pierwsza rosyjska demokracja 
padła po zaledwie niecałych dziewięciu miesiącach istnienia. 

I D E A  KO N ST Y T U A N T Y  W   C A R S K I E J  R O S J I

Historia państwa rosyjskiego doby Imperium Rosyjskiego to w powszech-
nym odbiorze dzieje carów. To uproszczenie nie jest oczywiście jakimś 
wielkim nadużyciem lub błędem, bo do momentu upadku w 1917 r. pań-
stwo Romanowów pozostawało de iure państwem samowładnym. A to 
w praktyce ustrojowej oznaczało, że dominującą w nim rolę odgrywała 
jednostka w postaci cara oraz związany z nim rozbudowany system biu-
rokratyczny. W tym jednak czasie, a zwłaszcza w ostatnich czterdziestu 

historia państwa 
rosyjskiego doby 
imperium rosyjskiego 
to w powszechnym 
odbiorze dzieje 
carów  
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latach caratu, istniała oraz intensywnie rozwijała się inna Rosja. Była to 
opozycyjna Rosja o różnych barwach i odcieniach. Liberalnych, liberalno -
-konserwatywnych, socjaldemokratycznych, socjalistycznych, anarchi-
stycznych, czy też bolszewickich. Istnieniu tej Rosji lub w zależności od 
ujęcia, tych różnych opozycyjnych Rosji, towarzyszyły określone idee. Jed-
ną z nich była idea Wszechrosyjskiego Zgromadzenia Konstytucyjnego, 
która była najważniejszym konceptem ustrojowym oraz ideologicznym 
dla największych sił opozycyjnych, które objęły władzę na przełomie 
lutego i marca 1917 r. 

Bez wchodzenia w szczegóły, idea Konstytuanty polegała na założe-
niu, że po ustąpieniu lub po zmuszeniu caratu do ustępstw najważniejsze 
zmiany ustrojowe, polityczno-konstytucyjne oraz społeczno-gospodarcze 
rozstrzygnie wszechrosyjskie, czyli wybrane w demokratycznych wybo-
rach zgromadzenie reprezentujące wolę wszystkich Rosjan. Opierając 
się na dobrze znanej przez pokolenia rosyjskich opozycjonistów historii 
rewolucji francuskiej oraz historii zachodnioeuropejskiego konstytu-
cjonalizmu, dla bojowników z caratem Konstytuanta była spełnieniem 
tego do czego dążyli, czyli suwerenności narodu. W tym miejscu można 
przywołać słynne stwierdzenie Maksima Gorkiego, że najlepsi ludzie Rosji 
marzyli o zwołaniu tego organu od przeszło wieku. 

KO N ST Y T U A N TA  W   R E WO L U C J I  L U TOW E J  1 9 1 7  R .

Na początku XX w. koncepcja ta była podstawą myślenia o zmianach 
w państwie rosyjskim przede wszystkim dla kadetów, mienszewików, ese-
rów, esenów i trudowików, czyli największych ugrupowań, które doma-
gały się albo transformacji samodzierżawia w monarchię konstytucyjną 
albo w republikę. Samodzierżawie carskie załamało się jednak nagle na 
przełomie lutego i marca 1917 r. w wyniku masowego buntu wojskowego 

oraz wystąpień społecznych. Ta nagłość upadku spowodowała, 
że dotychczasowa opozycja dumska, w której główną rolę odgry-
wali kadeci dążący do ewolucyjnej zmiany ustrojowej, została 
postawiona przed faktami dokonanymi. Bowiem Romanowo-
wie zostali zmuszeni do zupełnego ustąpienia, a Rosja de facto 
wkroczyła na tory zmierzające ku celowi, który oznaczał przyjęcie 
ustroju republikańskiego. De iure jednak manifest o rezygnacji 

hamulec w postaci 
konstytuanty, 

powodował, że nie 
można było podjąć 

bardziej radykalnych 
decyzji o reformach 
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z tronu przez Wielkiego Księcia Michała Aleksandrowicza zawierał nor-
mę, że ostateczna decyzja, co do ustroju państwa będzie podjęta przez 
Zgromadzenie Konstytucyjne. Oznaczało to, że kompetencje powstałe-
go Rządu Tymczasowego zostały ograniczone do bieżącego zarządza-
nia państwem, utrwalenia pierwszych zdobyczy rewolucyjnych oraz 
przygotowania reform. Wszyscy czekali więc na zwołanie wymarzonej 
Konstytuanty. Takie rozwiązanie, z jednej strony, pozwalało na zapew-
nienie równowagi między liberałami i umiarkowanymi socjalistami, co 
wyrażało się tym, że nie można było w okresie przejściowym wprowa-
dzać w życie postulatów tylko i wyłącznie jednej ze stron. Ale z drugiej, 
hamulec w postaci Konstytuanty, powodował, że nie można było podjąć 
bardziej radykalnych decyzji o reformach (np. rolnej czy robotniczej), co 
mogło być korzystne w procesie neutralizacji sił populistycznych, takich 
jak właśnie bolszewicy. Dodatkowo mit Konstytuanty wpłynął również 
na to, że dzierżący w swoich rękach przez całą rewolucję lutową 1917 r. 
proces legislacyjny kadeci, nie godzili się na żadne półśrodki w zakresie 
organizacji wyborów. Tzn. chcieli przygotować ordynację wyborczą do 
Konstytuanty w sposób doskonały, a także zabezpieczyć proces wyborczy 
w oparciu o wybrany na demokratycznych zasadach samorząd terytorial-
ny oraz wyspecjalizowane komisje. To z kolei wymagało czasu, którego 
nie było. Dlatego już we wrześniu 1917 r., kiedy kraj zaczął pogrążać się 
w chaosie, premier A.F. Kiereński myślał głównie o tym, jak doprowa-
dzić Rosję do Zgromadzenia Konstytucyjnego. Inne partie, tworzące lub 
godzące się na istnienie rządu Kiereńskiego, też liczyły na to, że Konsty-
tuanta uratuje państwo.

B O L S Z E W I C Y  A   KO N ST Y T U A N TA : 
A N ATO M I A  M A N I P U L A C J I 

W takim układzie sprawa zwołania Konstytuanty była również elemen-
tem narracji i polityki partii bolszewików1. Z tym jednak zastrzeżeniem, że 
dla nich istota oraz fakt zwołania tego organu władzy nie stanowiła esen-
cji zmian w społeczeństwie i państwie. Wynikało to z faktu, że w czasie 

1 A. Bosiacki, Utopia, władza, prawo. Doktryna i koncepcje prawne bolszewickiej Rosji 1917–1921, 
Warszawa 2012, s. 333.
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rewolucji 1905 r. pojawiła się wśród nich koncepcja, że najważniejsze jest 
obalenie władzy carskiej i powołanie rewolucyjnego rządu tymczasowe-
go, który od razu rozpocznie określone zmiany społeczne i gospodarcze2. 
Natomiast Zgromadzenie Konstytucyjne miałoby je tylko sformalizować. 
Oznaczało to, że w takim ujęciu Konstytuanta nie była dla bolszewików 
organem najważniejszym i zupełnie samodzielnym, który rozstrzygał-
by o fundamentalnych kwestiach ustrojowych. Odrzucali oni więc kon-
cepcję zwołania Konstytuanty, która wykrystalizowała się na przełomie 
lutego i marca 1917 r., jako burżuazyjną, nieprzydatną, a nawet wręcz 
wrogą. W taki oto sposób rozumował też W. Lenin po przyjeździe do Rosji 
w kwietniu 1917 r. Dla niego najważniejsze było objęcie władzy, początko-
wo przez rady, a kwestia Konstytuanty była w tym zakresie drugorzędna3. 
Taką też wizję polityki narzucił swojej partii, neutralizując wewnętrzną 
opozycję w postaci L.B. Kamieniewa, A.I. Rykowa, czy W.P. Nogina, którzy 
uważali, że nie nadszedł jeszcze czas na rewolucję socjalistyczną i należy 
oczekiwać zwołania Konstytuanty przez burżuazyjny Rząd Tymczasowy4. 

Przykładem takiej, jeszcze opozycyjnej wobec W.I. Lenina, wizji Kon-
stytuanty, jest również broszura A.A. Bogdanowa5 pt. Zadania robotników 
w rewolucji z marca 1917 r.6. Jest to zresztą jedna z pierwszych publikacji 
(z marca 1917 r.), która wyszła spod pióra działaczy bolszewickich w czasie 
rewolucji lutowej. Zgromadzenie Konstytucyjne w ujęciu A.A. Bogdano-
wa powinno być zwołane bezzwłocznie, a prace Rządu Tymczasowego 
zmierzające do zorganizowania wyborów do tego organu powinny być na 

2 О.Г. Попова, Идея учредительного собрания в российской истории и его роль 
в попытке создания правового государства в 1917 – начале 1918 г., [w:] Проблемы 
истории России.– Вып. 2: Опыт государственного строительства XV–XX вв., – Екате-
ринбург 1998, c. 153.

3 Ibidem, s. 158.
4 Ibidem. 
5 Aleksander Aleksandrowicz Bogdanow (1873–1928) – rosyjski działacz rewolucyjny, 

lekarz, uczony i pisarz. Właściwie rodzinne nazwisko to Malinowski. Od czasów studiów 
działacz socjalistyczno-rewolucyjny. W okresie I wojny światowej był lekarzem wojsko-
wym armii rosyjskiej. W latach 1918–1922 członek prezydium Akademii Komunistycznej. 
W latach 20. został aresztowany przez GPU, jednak po 5 tygodniach wypuszczony na 
wolność. Zmarł w wyniku jednej z transfuzji przeprowadzanych w instytucie przeta-
czania krwi, który założył.

6 А. А. Богданов, Задачи рабочих в революции, Москва 1917.
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bieżąco monitorowane. Autor broszury wskazywał, że RT należy popierać, 
ale ma on wyłącznie charakter tymczasowy, a jego nadrzędnym celem jest 
doprowadzenie do zwołania ZK, które jako formę ustroju ustanowić ma 
w Rosji demokratyczną republikę. Jako główne zadania ZK wskazywał on 
reformy o charakterze socjalnym, które pozwoliłby „ludowi pracującemu” 
cieszyć się wolnością i równością obywatelską. Bez tych działań niemoż-
liwe jest ustanowienie demokratycznego ustroju państwa. Dlatego też 
zwołane Zgromadzenie Konstytucyjne według A.A. Bogdanowa 
powinno ustanowić: ośmiogodzinny dzień pracy, ubezpieczenie 
państwowe od bezrobocia, ustanowienie minimalnej wypłaty, 
a dla chłopów przekazanie im ziem ziemiaństwa, duchowień-
stwa, monarchii i państwowych oraz ustanowienie takiego sys-
temu podatkowego, gdzie ciężar danin spoczywać będzie na 
zamożnych klasach. 

Jak już jednak zostało wyżej powiedziane, powrót W.I. Lenina 
wpłynął na zmianę taktyki i percepcji przez bolszewików Rządu Tymcza-
sowego i Konstytuanty. W 1931 r. radziecki historyk Mikołaj Leonidowicz 
Rubinsztejn napisał, że: 

„Kierująca się strategią Lenina partia, na drogach 
i powrotach między lutym 1917 r. i styczniem 1918 r., 
umiała rozbić fetysz Zgromadzenia Konstytucyjnego. 
Tej strategii i taktyki bolszewików nie mogli zrozumieć 
ani prawicowi oportuniści, idący w 1917 r. na smyczy 
suchanowców, ani Trocki”7.

Stwierdzenie to, zawarte we wstępie do książki poświęconej historii 
Zgromadzenia Konstytucyjnego, a pisanej z perspektywy radzieckiego 
badacza w rozpoczynającym się okresie stalinizmu, w sposób najwy-
raźniejszy oddaje stosunek lidera partii do koncepcji ustrojowych for-
sowanych przez liberałów oraz umiarkowanych socjalistów. Z tym że nie 
od lutego 1917 r., a od kwietnia 1917 r. W leninowskiej oraz trockistow-
skiej wizji oraz praktyce rewolucyjnej 1917 r. nie było bowiem miejsca 

7 Н. Л. Рубинштейн, К истории Учредительного собрания, Москва 1931, c. 3.

powrót w.i. lenina 
wpłynął na zmianę 
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przez bolszewików 
rządu tymczasowego 
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na to, żeby główna władza państwowa została przejęta przez Zgroma-
dzenie Konstytucyjne. Ta miała bowiem należeć do rad, opanowanych 
lub podporządkowanych partii bolszewickiej. W.I. Lenin oraz L. Trocki 
w warunkach 1917 r. uważali i zarazem obawiali się, że w przypadku zwo-
łania Konstytuanty bolszewicy staną się wyłącznie lewicową, zmargina-
lizowaną opozycją8. Zwłaszcza że, jak pokazała konferencja kwietniowa 
partii, niektórzy jej działacze, w tym głównie W.P. Nogin, wskazywali, 
że zmiany ustrojowe państwa rosyjskiego w czasie rewolucji dowodzą, 
że najważniejsze funkcje rad będą w końcu obumierać na rzecz innych 
organów, czyli samorządu, parlamentu, nowej administracji9. W związ-
ku z tym, według L. Trockiego, celem polityki kierownictwa bolszewików 
była radykalna rewolucja socjalistyczna, a nie dokonanie zmian ustro-
jowych w kierunku lewicowo-demokratycznym, tak jak chcieli, w jego 
ocenie, uczynić mienszewicy, serzy, czy opozycja w łonie partii bolszewi-
ków z L. Kamieniewem i W.P. Noginem na czele10. Dlatego też dalszy los 
wypadków trafnie określił w swojej publikacji z 1918 r. Paweł Isaakowicz 
Rozental, pisząc, że:

„Po 25 października [1917 r. – autor] nad Zgromadzeniem 
Konstytucyjnym zawisł miecz Damoklesa w postaci 
Ultra-Rewolucji. Jeszcze nienarodzone, stało się one 
ofiarą spisku. Jeszcze nie rozpoczęły się wybory, a już 
powstało zagrożenie i pojawiła się przemoc, o jakich 
słyszał i jakie zobaczył Konwent dopiero w dziesiątym 
miesiącu wewnętrznej rozpaczliwej międzypartyjnej 
walki. Jego wszechwładza została podważona krytyką 
rewolucyjnego bagnetu. Jego suwerenność została 
zdyskredytowana bolszewickim karabinem”11.

Dlatego też zwołane już po przejęciu władzy w Rosji przez bolszewi-
ków w wyniku przewrotu Zgromadzenie Konstytucyjne zostało przez 

8 L. Trocki, Nauki października, Warszawa 1990, s. 20.
9 Ibidem, s. 20.
10 Ibidem, s. 9–10.
11 П. И. Розенталь, Жизнь и смерть учредительных собраний, Петроград 1918, c. 6.
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nich brutalnie rozgonione w styczniu 1918 r.12 Niemniej do czasu zwo-
łania tego organu bolszewicy oraz socjalistyczne ugrupowania z nimi 
sympatyzujące prowadziły działalność propagandową, mającą na celu 
zdyskredytowanie swoich politycznych przeciwników, zwłaszcza kadetów, 
w kontekście narracji o wyborach do Konstytuanty. 

W tym zakresie bolszewicka narracja oscylowała pomiędzy dyskre-
dytowaniem kadetów, że ci zwlekają ze zwołaniem Konstytuanty, żeby 
w tym czasie dokonać korzystnych dla siebie zmian, a także odciągnąć 
proletariat i chłopów od reform, a tezami, że kadeci wykorzystają 
ten organ, żeby przeforsować swoją wizję ustrojową. Przykładem 
narracji pierwszego typu była propagandowa broszura z kwiet-
nia 1917 r. pt. „Partie polityczne w Rosji a zadania proletariatu”, 
gdzie rzekomy stosunek partii kadetów do Konstytuanty bolsze-
wicy opisywali w ten sposób:

„Należy (zwołać Konstytuantę – Autor), ale 
daty nie wyznaczać. Jak najdłużej omawiać 
sprawę z profesorami-prawnikami, gdyż po 
pierwsze, już Bebel powiedział, że prawnicy są 
najbardziej reakcyjnymi ludźmi na świecie; a po 
drugie, doświadczenie wszystkich rewolucji uczy, że 
sprawa wolności ludu przepada, gdy się ją powierza 
profesorom”13.

Widzimy więc, że bolszewicy w sposób w pełni świadomy i bezwzględ-
ny atakowali fakt powierzenia przez Rząd Tymczasowy przygotowania 
regulacji zwołujących Konstytuantę kadeckim specjalistom, wskazu-
jąc, że celem takiego działania jest zwłoka. W konsekwencji narracja 
ta została wręcz „zalegalizowana”, bo twierdzenie o tym, że Rząd Tym-
czasowo zwleka z Konstytuantą znalazło się w „Rezolucji o stosunku do 
Rządu Tymczasowego14, która została przyjęta w czasie Kwietniowej 

12 Zob. A. Bosiacki, op.cit., s. 336–340.
13 W.I. Lenin, Dzieła wszystkie. Marzec–kwiecień 1917, Warszawa 1987, t. 31, s. 193.
14 Ibidem, s. 391.
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Wszechrosyjskiej Konferencji bolszewików (24–29 kwietnia 1917 r.)15. 
Taka teza znajduje się również w artykule W.I. Lenina pt. „O złudzeniach 
konstytucyjnych” z początku sierpnia 1917 r.16 Zwrócił on w nim m.in. 
uwagę na to, że kadeci celowo opóźniają Zgromadzenie Konstytucyjne, 
bo obawiają się, że zgromadzi ono większość chłopów, którzy są zwolen-
nikami reform radykalniejszych niż koncepcje eserowskie17. Natomiast 
przykładem drugiego rodzaju narracji jest wystąpienia W.I. Lenina i dys-
kusja wokół referatu pt. „Referacie o chwili bieżącej i stosunku do Rządu 
Tymczasowego” w czasie Ogólnomiejskiej Piotrogrodzkiej Konferencji 
bolszewików w dniach 14–22 kwietnia 1917 r., kilkakrotnie pada stwier-
dzenie, że kadeci nie zdołają poprzez Konstytuantę przeforsować swojej 
wizji ustrojowej, gdy wystąpi przeciwko temu proletariat dobrze zorgani-
zowany w systemie rad. Oznaczało to, że gwarantem zwołania Konstytu-
anty, która działałby w interesie ludu, było zabezpieczenie wyborów do 
niej poprzez opanowanie rad. W tym kontekście pada też stwierdzenie, 
że nie ma co też obawiać się Zgromadzenia Konstytucyjnego, bo jak na 
razie „teraz o nim nie słychać”18.

E F E K T Y

Powyższe przykłady dowodzą, że wódz partii bolszewików w sposób nie-
zwykle umiejętny manipulował oraz wykorzystywał trudności w jakich 
funkcjonował Rząd Tymczasowy. Owa manipulacja sprawiła, że w prze-
strzeni publicznej trudno było zarzucić bolszewikom, że w istocie dążą oni 
do pogwałcenia podstawowych praw i pozycji ustrojowej Konstytuanty. 
Ba, kreowali się oni nawet na siłę polityczną, która ją uznaje i dąży do 
zagwarantowania interesów ludzi pracy w procesie wyborczym. W tym 
zakresie W.I. Lenin umiejętnie punktował potknięcia kadetów oraz umiar-
kowanych socjalistów, wskazując, że siły te wykorzystują ideę rozwiązań 
demokratycznych do manipulacji i podporządkowania sobie społeczeń-
stwa. Nie powinno więc ulegać wątpliwości, że opisany w niniejszym arty-
kule stosunek bolszewików do Konstytuanty stanowił zręby późniejszej 

15 Ibidem, s. 330.
16 W.I. Lenin, Dzieła wszystkie. Lipiec–październik 1917, Warszawa 1987, t. 34, s. 32–35.
17 Ibidem, s. 34.
18 W.I. Lenin, Dzieła wszystkie. Marzec-kwiecień 1917, Warszawa 1987, t. 31, s. 244.
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totalitarnej propagandy państwa radzieckiego. Zwłaszcza w stosunku 
do zachodnich wzorców ustrojowych. 

Z drugiej strony zbliżanie się daty wyborów do Konstytuanty wpłynę-
ło również na decyzje Lenina, że należy przyspieszyć sprawę przewrotu 
zbrojnego. Bo pomimo chaosu, obawiał się on, że Konstytuanta może 
dać liberałom i socjalistom drugi oddech w procesie budowania lutowej 
państwowości Rosji. W takim przypadku bolszewicy mogli stać się siłą 
zmarginalizowaną, a dodatkowo rozbitą przez wewnętrzne podziały. 
Zwłaszcza jeśli Konstytuanta zebrałaby się, przeprowadziła podstawowe 
reformy oraz uchwaliła konstytucję. Świadczy to więc, że kierunki polity-
ki, jakie na przełomie lutego i marca 1917 r. obrali, w narzuconych przez 
rewolucję warunkach, liberałowie oraz umiarkowani socjaliści, z punktu 
widzenia wartości były słuszne. Dążono bowiem do zbudowania demo-
kratycznego państwa prawnego, czego śmiertelnie obawiał się W.I. Lenin. 
Dla niego z kolei Konstytuanta mogła być tylko i wyłącznie organem, 
który uzna wprowadzony przez bolszewików porządek klasowy i prawny, 
co było później istotą radzieckiego konstytucjonalizmu, gdzie w rzeczy-
wistości rządziła partia, a nie demokratycznie wybrana instytucja.  Ω

Artykuł oparty na książce Między Mikołajem II a Leninem. Państwowość rosyjska 
i jej koncepcje w dobie rewolucji lutowej w Rosji w 1917 roku (wyd. Universitas, 
planowane wydanie: jesień 2021 r.).



W połowie czerwca br. we wszystkich ważniejszych 
mediach w Polsce pojawiła się informacja, że zmarł 
dożywszy blisko stu lat, gen. Władysław Ciastoń. 
Jego pogrzeb, który odbył się na warszawskich 
Wojskowych Powązkach, został praktycznie 
niezauważony. Dopiero dzień po tym wydarzeniu 
sprawę nagłośniły polskie gazety, portale internetowe 
i telewizje, które bardzo szybko podchwyciły 
temat. Szum medialny trwał jednak krótko, choć 
zmarły był jednym z najważniejszych janczarów 
komunizmu w Polsce, który służył temu systemowi 
przez czterdzieści pięć lat, a w szczycie swojej kariery 
osiągnął stanowisko szefa peerelowskiej bezpieki.

„KIM 
PAN BYŁ 
GENERALE 
CIASTOŃ?”

BBH IPN, UMCS 
w Lublinie

Paweł 
Sztama
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Ciastoń był krakusem i pochodził z rodziny, w której kultywowana była 
wiara rzymsko-katolicka. Przed wybuchem II wojny światowej nasz 
„bohater” zajmował się przede wszystkim swoją edukacją. I nawet nie-
źle mu szło. Już w okresie trwania działań wojennych ukończył krakow-
skie Liceum Techniczne, a praktyki odbywał m.in. w fabryce „Solvay”. 
Wydaje się jednak mało prawdopodobne, aby spotkał tam studenta teo-
logii, niejakiego Karola Wojtyłę, który pracował w tym samym miejscu 
kilkanaście miesięcy wcześniej. W kolejnych latach Ciastoń kształcił się 
w warszawskiej Wyższej Szkole Technicznej, która dziś znana jest jako 
Politechnika Warszawska. Jednocześnie niezbyt ciągnęło go do jakich-
kolwiek działań konspiracyjnych ani tych organizowanych przez Polskie 
Państwo Podziemne, ani przez Polską Partię Robotniczą.

Do tej ostatniej organizacji wstąpił na samym początku 1945 r., kiedy 
to Kraków został opanowany przez Armię Czerwoną. Jak się jednak dość 
szybko okazało, poczuł się tam jak ryba w wodzie. Działał w kole studen-
tów PPR, a potem został krakowskim korespondentem pepeerowskiego 
„Głosu Ludu”. Niemniej jednak nie zrobił wielkiej kariery jako dziennikarz, 
czy jako naukowiec. W czerwcu 1945 r. przekroczył bowiem próg gmachu 
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa, który wówczas znajdował się 
w Legnicy, a po niedługim czasie został przeniesiony do Wrocławia.
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Ciastoń był początkowo śledczym we wrocławskiej bezpiece, a pod 
koniec 1947 r. objął stanowisko wiceszefa Powiatowego Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego w Bolesławcu. Zresztą z dolnośląskimi strukturami 
aparatu represji, piastując najróżniejsze funkcje, był związany aż do 1951 r. 
Pełnił urząd m.in. wiceszefem Wydziału IV WUBP we Wrocławiu, który 
zajmował się tzw. ochroną gospodarki. Jednocześnie ukończył studia 
na Politechnice Wrocławskiej i w sierpniu 1951 r. został przeniesiony do 
centrali bezpieki. Tam trafił do głównego ośrodka, który miał zajmować 
się dywersją i sabotażem w gospodarce, czyli Departamentu IV Mini-
sterstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Według szefa tego pionu Józefa 
Kratki, mężczyzna o wykształceniu chemicznych, pracujący dodatkowo 
w resorcie, idealnie nadawał się do sekcji, odpowiadającej za operacyj-
ne zabezpieczenie przemysłu chemicznego. I do takiej komórki trafił 
początkowo Ciastoń.

W kolejnych latach piął się stopniowo po szczeblach bezpieczniackiej 
kariery, dochodząc w 1956 r., do stanowiska wicedyrektora Departamen-
tu IV Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego. Jednocześnie był bardzo 
aktywnym działaczem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wów-
czas wydawać by się mogło, że miał przed sobą świetlaną przyszłość na 
wysokich stanowiskach w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Nic bardziej 
mylnego. W wyniku wpadki, jaką zaliczyli jego podwładni z Departa-
mentu III MSW, którego szefem był od stycznia 1957 r., Ciastoń poleciał 
ze stanowiska, został wydalony ze służby w bezpiece i usunięty z PZPR. 

Wszystko to działo się w ostatnich miesiącach 1958 r. Nie był to jed-
nak koniec jego aliansu ze strukturami bezpieczniacko-partyjnymi. Po 
kilku latach miał ponownie zostać przyjęty w szeregi PZPR, a w 1971 r. 
do służby w bezpiece. Zanim jednak tam trafił, robił karierę w Polskiej 
Akademii Nauk i otrzymał nawet stopień doktora nauk technicznych. 
Ciastoń wracał do MSW w blasku chwały. Nie tylko został oczyszczony 
ze wszystkich zarzutów, ale przede wszystkim otrzymał stopień podpuł-
kownika i nominację na szefa Departamentu III MSW, którego zadaniem 
było zwalczanie tzw. antypaństwowej działalności. Tam nadal zajmował 
się sprawami gospodarczymi. Nie chcąc podpaść przełożonym, bardzo 
szybko zabrał się intensywniej do pracy. Jeden z jego pomysłów doty-
czył np. ulokowania esbeków w różnych zakładach pracy, oczywiście na 
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etacie niejawnym. Mieli oni pilnować tak szeregowych pracowników, jak 
i dyrektorów tychże przedsiębiorstw. 

Tematyka gospodarcza zajmowała Ciastonia przez kilka kolejnych lat. 
Problem ten stawał się coraz bardziej palący w drugiej połowie lat 70. 
Wówczas bowiem zaczęły powstawać organizacje opozycyjne, takie jak 
Komitet Obrony Robotników czy też Wolne Związki Zawodowe, które 
wspierały ciemiężonych przez komunistów robotników. Jedną z odpo-
wiedzi władz Polski Ludowej na te „zagrożenie” było powołanie w 1979 r. 
specjalnego bezpieczniackiego pionu, który miał „chronić” gospodar-
kę narodową. Jednostka ta została oznaczona jako Departament III „A” 
MSW, a na jej czele stanął Ciastoń. Można zatem śmiało stwierdzić, że 
pozycja i prestiż tego funkcjonariusza rosły równolegle wraz z pogłębia-
jącym się niezadowoleniem społecznym. Te zaś objawiały się strajkami 
robotniczymi.

Gdy nadszedł czas „Solidarności”, to właśnie Ciastoniowi, który wów-
czas był już generałem, powierzono zwalczanie tego ruchu. I niestety 
trzeba przyznać, że z zadania tego wywiązywał się nieźle. Na tyle, że tuż 
przed Stanem Wojennym objął fotel wiceministra Spraw Wewnętrznych 
i szefa SB. Ponadto został członkiem Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej.
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Otrzymał on zatem potężną władzę, stając się bardzo ważną postacią 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Na szczęście nie wszystkie jego pomy-
sły i posunięcia udało się zrealizować. Niemniej jednak robił wiele, aby 
zniszczyć ruch opozycyjny w Polsce. Był m.in. współodpowiedzialny za 
masakrę w kopalni „Wujek”, utworzył Biuro Studiów SB, które opracowy-
wało strategię rozbicia opozycji czy też podjął decyzję o takim, a nie innym 
wykorzystaniu rozmowy braci: Lecha i Stanisława Wałęsów. Podobnych 
akcji, w których generał albo maczał palce, albo podejmował decyzje, 
było bardzo wiele. Ich celem byli oczywiście działacze szeroko rozumia-
nej opozycji, ale także przedstawiciele kościoła katolickiego, którego Cia-
stoń szczerze nienawidził i wobec którego realizował politykę państwa.

Szef SB akceptował bezprawne akcje wymierzone w różnych duchow-
nych. Niemniej jednak najwięcej emocji wzbudza po dziś dzień jego nie-
wyjaśniona rola w procesie decyzyjnym, dotyczącym porwania i śmierci 
ks. Jerzego Popiełuszki. W mojej ocenie, jaka by ona nie była, Ciastoń, jako 
wysoki przełożony sprawców tego mordu, był współodpowiedzialny za 
to wydarzenie. Podobnie rzecz się ma z całością pracy SB, której szefem 
był przez pięć lat.

Co było przyczyną jego odwołania? Nie wiadomo. Po odejściu z bez-
pieki Ciastoń znalazł cieplutką posadę w Tiranie, gdzie został Ambasa-
dorem. Tam przebywał do 1990 r., kiedy to został zatrzymany i osadzony 
w więzieniu. Próbowano oskarżyć go m.in. o sprawstwo kierownicze ws. 
zabójstwa ks. Popiełuszki. Starając się ratować skórę, generał poprosił 
o pomoc papieża Jana Pawła II... Kilkanaście lat później sąd uznał, że Cia-
stoń nie ponosił odpowiedzialności za mord na kapelanie „Solidarności”.

Ostatecznie generał, prawie niezauważalnie, umknął jakiejkolwiek 
sprawiedliwości. Jeden z ostatnich, ważnych i jakże wpływowych żołnie-
rzy komunizmu odszedł cichutko i bezszelestnie. Nie chciał on zapew-
ne robić rozgłosu ze swojej śmierci, a tym bardziej pogrzebu. Nie chciał 
również nigdy napisać osobistej historii aparatu bezpieczeństwa, którego 
był jednym z najbardziej doświadczonych oficerów. Lektura taka byłaby 
zapewne fascynują, a zarazem mrożąca krew w żyłach. Taka bowiem – 
zbrodnicza i zła – była Służba Bezpieczeństwa PRL. A towarzysz Ciastoń 
przez wiele długich lat to zło współtworzył. Ω



Ignacy Czuma

ZATRUCIE 
ROSJI 
OWOCAMI 
ZACHODU
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I
Mimo pobytu w Rosji w okresie rewolucji bolszewickiej i wielo-
krotnego zastanawiania się nad sensem tej straszliwej katastro-
fy narodu rosyjskiego, aż do niedawna podzielałem potoczne 
i powszechne zdanie o niebywałym odchyleniu, o niebywałej prze-
paści, jaka dzieli Rosję sowiecką i jej dzisiejszą kulturę od kultury 
Zachodu i od świata Zachodu. Pod wrażeniem rozpędu niszczy-
cielskiego, jaki zainaugurowali i prowadzą dzisiejsi władcy Rosji, 
skłonny byłem sądzić, iż całe ich dzieło jest nalotem bez tytułu, 
bez przyczyny, po prostu krwawym wyskokiem sił na podobień-
stwo pojawienia się w greckim teatrze owego „deus ex machina”. 
Przyznawałem pewne właściwości narodu rosyjskiego podatne 
do tego rodzaju epizodów dziejowych, zdawałem sobie sprawę, 
jak wszyscy inni, z wagi i znaczenia socjalistycznej doktryny i jej 
rozwoju na Zachodzie, z tym wszystkim jednak raczej byłem uspo-
sobiony uważać rewolucję bolszewicką jako pierwszy akt dramatu 
dziejowego, pierwszy akt nowej epoki, aniżeli upatrywać w niej 
epilog, zakończenie rozwijającej się fazy kulturalnohistorycznej.

Studia, jakie prowadzę od pewnego czasu nad istotą prawa 
sowieckiego, zaczęły mnie doprowadzać do wniosków dla mnie 
wprost nieoczekiwanych. Ocena prawa sowieckiego jako jednego 
z fragmentów dzisiejszej bolszewickiej całości jest dość rozbieżna. 
U nas w Polsce prof. W. L. Jaworski1 uważa bolszewizm za szczyt 
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racjonalizmu. Rosjanin Mirkin-Gacewicz2, który niedawno wydał 
dość pokaźne studium po francusku i niemiecku o prawie sowiec-
kim, widzi w tym ostatnim wyraz irracjonalizmu. Wnikając w sed-
no sowieckich prawnych instytutów, doszedłem do przekonania, 
iż są one w istocie swojej konsekwencją i rozszerzeniem podstaw 
filozofii prawniczej dziś panującej na Zachodzie i nadającej pod-
stawy i ton teorii o państwie, prawie i jego elementach. O jakim 
Zachodzie myślę? Mam na uwadze ten Zachód, który był buntem 
przeciw zasadom i podstawom jedności kulturalnej i duchowej 
średniowiecza, ten Zachód, który stworzył Luter3, Kartezjusz4, 
Rousseau5, Comte6, w pewnym stopniu Kant7, a którego kontynu-
atorem, dalszym ogniwem był Marks8 ze swoją szkołą. Byłem mile 
widziany, kiedy następnie znalazłem dla siebie szerokie potwier-
dzenie moich wniosków w pismach głębokich a świeżych umysłów 
Bierdiajewa9, Franka10, Iljina11. O pierwszym wie cały świat kultu-
ralny jako autorze poważnego studium o nowym średniowieczu. 
Drugi jest wybitnym profesorem rosyjskiego instytutu naukowe-
go w Berlinie, trzeci, dawniej profesor uniwersytetu w Moskwie, 
dziś przebywający na emigracji wytworny i subtelny filozof prawa.

Pragnę w kilku słowach przedstawić ich poglądy na problemat, 
który ująłem w tytuł: „Zatrucie Rosji owocami Zachodu”. Zachod-
nioeuropejczyk – pisze Frank – powinien dobrze wiedzieć, co to 
jest komunizm, będący ostatnim owocem historycznego rozwo-
ju Zachodu. Manifest komunistyczny urodził się na Zachodzie 
i to już w połowie XIX wieku. Ale nie to jedno uzasadnia tytuł do 
uważania Sowietów za produkt Zachodu, lecz coś o wiele waż-
niejszego, istotniejszego. Jeżeli tak zwani ortodoksyjni socjaliści 
twierdzą, iż komunizm jest herezją socjalizmu i brutalnym falsyfi-
katem marksizmu, to popełniają przez to wielką omyłkę i fałszu-
ją historię. Zdawałoby się, że demokracja zachodnio -europejska 
jest ostatnim słowem, jest ostatnim etapem tej filozofii, która 
wywołała renesans, reformację, sekularyzowała świat i życie, 
wytworzyła rewolucję francuską i kulturę XIX i początku XX wie-
ku. Zapewne, iż ludzkość niezbyt chętnie uzna komunizm za 
swoje nieodrodne dziecko, za dziecko bardzo pojętne w zakresie 
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tych nauk, jakie zostały mu wszczepione. Wiadomo przecież, że 
Zachód w szkielecie swojej kultury państwowej i społecznej został 
ostatecznie w XIX w. odbóstwiony, ześwieczczony. 

Należałoby przypuszczać, że to już koniec tego procesu, że 
dalej on iść nie może, że na tym stanowisku, na tej pozycji kultu-
ralno-filozoficznej zatrzyma się i wytworzy sobie dalsze warunki 
rozwoju, umożliwiające mu spokój i względną ciszę bytowania. 
Tymczasem potencjalne siły destrukcyjne tkwiące w systemacie 
filozofii tzw. demokracji XIX w. są o wiele większe, niż by się to, 
sądząc z przebiegu wypadków świata XIX i początku XX wieku, 
wydawało. Czym się da wytłumaczyć fakt, iż Zachód sekularyzo-
wany, pozbawiony Boga w swej panującej kulturze państwowej 
i społecznej znachodził i znachodzi dotąd warunki jakiej takiej 
równowagi, względnego umiarkowania? Dlaczego Europa zachod-
nia nie postawiła kropki nad i, nie wyrzekła ostatniego słowa 
duszy przekazanej jej i pielęgnowanej przez nią od Lutra? Z jed-
nej dość widocznej przyczyny! Zachód mimo zerwania z kulturą 
chrześcijańskiego porządku, wiele z tej kultury zatrzymał (wol-
ność osobista, równowaga stosunku jednostki do społeczności, 
prawo własności, poszanowanie władzy z przekonania moralne-
go itd.). Jak to pięknie odrysowuje Bierdiajew, Kościół katolicki 
umiał adoptować do życia cywilizacji i kultury te pierwiastki, 
które łączyły człowieka i łączą ze światem nadprzyrodzonym. 
Kościół wytworzył jedność doczesności i życia pośmiertnego 
przez przepojenie temporaliów spirytualiami, przez przeniknięcie 
tej doczesności duchowością. Racjonalizm teologiczny średnio-
wiecza wybudował z cegieł Rzymu, Grecji i własnej myśli gmach 
porządku i harmonii między duchem i ciałem, między społe-
czeństwem a jednostką, między tym, co jest cesarskie i co jest 
Boskie. Znalazł on formuły i wzory życiowe i społeczne, oparte 
na fundamentach wiary i jej filozofii. Katolicyzm jest normatyw-
ny i racjonalny obok tych pierwiastków, które można by nazwać 
irracjonalnymi. Katolicyzm jest syntezą, nie jednostronnością! 
Idee, normy, prawa porządku świeckiego wypływają z podstaw 
niewzruszalnych, tworząc harmonię, nie rozdwajając człowieka. 
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I mimo iż Zachód w swej kulturze państwa i społecznej odrzekł 
się swojej naturalnej podstawy religijnej, mimo to karmił się 
i karmi do dziś dnia systemem porządku i zasadami głoszonymi 
przez Kościół. Stąd też wbrew przewidywaniom (uzasadnionym 
postawą laicką Zachodu) katastrofy kulturalnej, rozumiejącej się 
w sposób naturalny z chwilą odcięcia kultury od jej pnia religijne-
go. Zachód żyje sokami, które ssał w ciągu wieku z pnia chrystia-
nizmu i jego organizacji i te soki ratują go przed zagładą, którą 
zresztą sam sobie zgotował i dalej gotować kontynuuje.

I I

A Rosja? Ludzie Wschodu nie znoszą sekularyzacji, pisze Bier-
diajew. Sekularyzacja dla ludzi Wschodu jest zabójczą, zabójczą 
dla ich moralności, dla ich życia intelektualnego, dla ich norm 
życiowych. Taką jest Rosja, Wschód chrześcijański. Naród rosyjski 
nie może przyjąć żadnej moralności świeckiej, żadnej cywilizacji 
świeckiej. Z chwilą, gdy nastąpi rozkład życia religijnego w tym 
narodzie, z tą chwilą nastąpi jego śmierć duchowa. Geografia 
duszy rosyjskiej jest na podobieństwo geografii kraju rosyjskie-
go. Jest szeroka, rozległa, w tej rozległości mistyczna i zagadko-
wa. Strona religijna duszy rosyjskiej jest odrębnie od zachodniej 
ukształtowana. 

Racjonalizm teologiczny zachodniego Kościoła jest jej obcy. 
Rosyjska idea religijna mieści w  sobie afirmację stanowiska, 
według którego misterium życia boskiego nie da się wyrazić przez 
koncepcję racjonalną. Pod względem teologicznym Rosja jest nie-
normatywna, liturgiczna natomiast. Prawosławie jest antyracjo-
nalne, antyformalistyczne, antynormatywne. Stąd też idee prawa, 
normy, legalizm, formalizm musiały stać się jedynie produktem 
kultury świeckiej, nie religijnej, i dla celów tylko organizacji ziem-
skiej, doczesnej, państwowo-społecznej. Powstała na Zachodzie 
moralność świecka wniosła do swoich zasobów pośrednio pier-
wiastki przejęte z chrystianizmu, zatem o gruncie bez porównania 
mocniejszym niż w Rosji, gdzie porządek świecki, zewnętrzny, 
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społeczny, państwowy, był wytworem jedynie kultury państwo-
wej określonego charakteru (władza carów). Prawosławie jako 
religia zamknęło się w głębi duszy człowieka, przez co otrzyma-
ło specyficzne piętno (np. święci starcy). Do urządzeń ludzkich, 
świeckich nie weszło, nie zapłodniło je, nie przeniknęło je. Nie 
stworzyło tego, co stworzył Kościół katolicki, który przesycił 
kulturę społeczną pierwiastkami, działającymi zbawczo i wtedy, 
kiedy ta kultura od niego się odwraca. Rosjanin wierzący, religijny, 
kieruje się w sprawach świeckich, społecznych „bojaźnią Bożą”. 
Rosjanin tracący wiarę staje się nihilistą, istotą pozbawioną cał-
kowicie treści czysto religijnej i treści bezpośrednio nie religijnej, 
lecz z religii wypływającej. Car był łącznikiem, cienką nicią wią-
żącą w sposób zewnętrzny i wątły wiarę z państwem, wnętrze 
człowieka z jego światem zewnętrznym, przez ducha i filozofię 
prawosławia silnie oddzielone od siebie. Ta nić została zerwana. 
Pod jakim kątem widzenia kształtowała się filozofia kultury spo-
łeczno-państwowej w Rosji? Piotr Wielki12 odwrócił Rosję ku Euro-
pie, następnie ścierały się kolejno wpływy miejscowe i Zachodu. 
To, co przychodziło z Zachodu, musiało być ostatnim wyrazem 
filozofii reformacji i rewolucji. W wieku XIX ten sekularyzacyjny 
prąd wnika coraz mocniej, warstwy oświecone przeważnie zara-
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żają się nim. Rosjanin albo stoi na gruncie wiary i lokalnej kultury 
państwowej, albo zrywając z wiarą, zmniejsza swoją odporność 
na wpływ gryzący, który płynie z Zachodu pod postacią jaskrawe-
go ateizmu, socjalizmu itd. W ogóle kompozycji przygotowującej 
grunt dla komunizmu. Komunizm jest racjonalistycznym ate-
izmem, jest najazdem na duszę rosyjską ostatnich konsekwencji 
zachodniej filozofii społeczno-państwowej. Cóż niesie ten najazd? 
Z rozwojem podstaw dzisiaj panującego systemu państwa i pra-
wa, z przeniesieniem punktu ciężkości na dziedzinę materialną, 
z areligijnością duszy ludzkiej, wręcz z pozbawieniem jej ducho-
wości, społeczeństwo dufne w potęgę nauki, w jej bezwzględną 
wartość, rozłożone na poszczególne atomy fizjologiczne, jakimi są 
ludzie, staje się jako państwo, powiada Iljin, relatywną warunko-
wą równowagą atomów ludzkich, ujmowanych czysto materiali-
stycznie, ocenianych czysto ilościowo. Atomy te dzielą się według 
zasady majątkowych warunków na różne klasy socjalne, stojące 
w stosunku do siebie w pozycji walki na śmierć i życie z powodu 
dóbr ziemskich. Z takiej świadomości, z takiego poczucia prawa 
wyróść musiał bolszewizm jako pełny produkt warunków przy-
gotowanych przez filozofię, w jej zrębie, co dopiero określonym. 
Ufność w bezwzględną wartość nauki, areligijność, zredukowanie 
człowieka do splotu jedynie fizjologicznego, walka o dobra mate-
rialne, walka bezwzględna, okrutna, próby przetworzenia czło-
wieka w rodzaj maszyny, naoliwianej, czyszczonej i zaprawianej 
do ruchu według technicznych norm aparatu kolektywy, jakim 
jest państwo, aparatu prowadzącego przez ludzi przepojonych 
trucizną racjonalistycznej i areligijnej kultury Zachodu – oto zna-
miona tego, co nazywamy pokrótce bolszewizmem.

Powyższy fragment pochodzi z wyboru pism Ignacego Czumy O bolszewizmie 
i nazizmie ze stron 121–125, który ukazał się w serii „Polskie studia nad totalitaryzmem” 
finansowanej z grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nakładem Ośrodka 
Myśli Politycznej w Krakowie. Grant realizowany jest pod kierownictwem prof. dr. hab. 
Bogdana Szlachty.

***
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Ignacy Czuma 
O bolszewizmie i nazizmie 
Seria: Polskie studia nad totalitaryzmem 
Ośrodek Myśli Politycznej 
ISBN 978–83-66112–34-6

Przypisy:

1 Władysław Leopold Jaworski (1865–1930) – polski prawnik, konstytucjonalista i filozof 
prawa, od 1898 r. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, politycznie związany ze śro-
dowiskami konserwatywnymi. W 1900 r. został redaktorem politycznym „Czasu”, zaś 
rok później posłem na galicyjski Sejm Krajowy. W 1907 r. współtworzył Stronnictwo 
Prawicy Narodowej. W czasie I wojny światowej był wiceprezesem, a w 1915 r. prezesem 
Naczelnego Komitetu Narodowego. Po 1918 r. wrócił do pracy naukowej na UJ – w 1919 r. 
został dziekanem Wydziału Prawa.

2 Boris Mirkine-Guetzévitch (1892–1955) – urodzony w Kijowie rosyjski prawnik, profesor 
prawa, wykładowca m.in. Uniwersytetu Paryskiego, dyrektor Institut de droit comparé 
de Paris, do Francji wyemigrował po rewolucji 1917 r. Napisał m.in.: Droit constitutionnel 
international (1933), Les Nouvelles tendences du droit constitutionnel (1935) i Les constitutions 
européennes (1951–1952). 

3 Marcin Luter (1483–1546) – mnich augustiański, doktor filozofii i profesor teologii, ini-
cjator i realizator reformacji w Niemczech. Wystąpił przeciwko handlowi odpustami, 
supremacji papieskiej, wykraczającym poza jego treść interpretacjom Pisma Świętego. 
Został ekskomunikowany w 1521 r. przez papieża Leona X. 

4 Kartezjusz, René Descartes (1596–1650) – francuski matematyk, filozof i fizyk. W mło-
dości wstąpił do armii księcia Maurycego Nassauskiego, już wówczas tworząc liczne 
rozprawy naukowe. Następnie dołączył do armii Maksymiliana Bawarskiego. Po rezy-
gnacji z kariery wojskowej osiadł w Paryżu, następnie przez wiele lat (1628–1649) miesz-
kał w Holandii. Zmarł w Szwecji, gdzie od 1649 r. przebywał na zaproszenie królowej 
Krystyny. Napisał m.in.: Discours de la methode pour bien conduire sa raison, & chercher la 
verité dans les sciences… (1637), Meditationes de prima philosophia, in qua Dei existentia et 
animae immortalitas demonstrantur (1641) i Principia philosophiae (1644).

5 Jean Jacques Rousseau (1712–1778) – urodzony w Genewie francuski filozof, autor kon-
cepcji woli powszechnej i umowy społecznej (Du contrat social, 1762). Jego idee cieszyły 
się wielką popularnością w Polsce u schyłku I RP. Na prośbę Michała Wielhorskiego 
Rousseau napisał Considérations sur le gouvernement de Pologne (1782). Do jego najważ-
niejszych dzieł należą też Discours sur l’origine de l’inegalité (1755), Juli ou la Nouvelle Héloïse 
(1758) i Émile, ou De l’éducation (1762). 

6 Auguste Comte (1798–1857) – francuski filozof pozytywistyczny, twórca pojęcia ‘socjolo-
gia’. W 1817 r. został prywatnym sekretarzem Saint-Simona – współpracował z nim przez 
7 lat, nim doszło do gwałtownego zerwania tej współpracy. Pracował jako repetytor 
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8 i egzaminator Szkoły Politechnicznej, lecz stracił tę posadę z uwagi na swe krytyczne 

opinie o profesurze tej uczelni oraz Akademii Francuskiej. Wspierali go odtąd jego 
uczniowie i przyjaciele (np. John Stuart Mill). W 1848 r. założył Towarzystwo Pozytywi-
styczne. Napisał m.in. Discours sur l’Esprit positif (1844). 

7 Immanuel Kant (1724–1804) – niemiecki filozof, związany z Królewcem i tamtejszym 
uniwersytetem, gdzie był profesorem logiki i metafizyki. Był twórcą tzw. idealizmu 
transcendentalnego. Napisał m.in.: Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels 
(1755), Kritik der reinen Vernunft (1781), Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785), Kritik 
der praktischen Vernunft (1788), Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (1794) 
i Zum ewigen Frieden (1795). 

8 Karol Marks (1818–1883) – filozof niemiecki, ekonomista, twórca marksizmu, współza-
łożyciel Pierwszej Międzynarodówki, autor m.in.: Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte 
(1852), Zur Kritik der politischen Ökonomie (1859) oraz nieukończonego Das Kapital (1867).

9 Nikołaj Bierdiajew (1874–1948) – rosyjski filozof. Studiował na uniwersytecie w Kijo-
wie, z którego został w 1898 r. usunięty za działalność w Związku Walki o Wyzwolenie 
Robotników, wtedy też aresztowano go. W latach 1900–1902 przebywał na zesłaniu. 
Po młodzieńczej fascynacji marksizmem przeszedł na pozycje teistycznego idealizmu. 
W 1920 r. został profesorem Uniwersytetu Moskiewskiego. W 1922 r. musiał opuścić 
Rosję, mieszkał w Berlinie i Paryżu. Napisał m.in. Nowe średniowiecze (1924) i Rosyjską 
ideę (1946). 

10 Siemion Frank (1877–1950) – rosyjski filozof, początkowo zafascynowany marksizmem, 
ewoluował następnie ku filozofii religijnej, profesor uniwersytetów w Petersburgu, 
Saratowie i Moskwie, po wygnaniu go z ZSRS w 1922 r. wykładał we Francji, Niemczech 
i Wielkiej Brytanii. 

11 Iwan A. Iljin (1883–1954) – rosyjski filozof, myśliciel religijny, publicysta. Poparł rewo-
lucję lutową, ale rewolucję październikową uznał za największą katastrofę w dziejach 
Rosji. W 1918 r. został profesorem prawa na Uniwersytecie Moskiewskim. Był kilkukrot-
nie aresztowany za działalność antykomunistyczną, wreszcie w 1922 r. wydalono go 
z Rosji. Do 1938 r. mieszkał w Berlinie. Był profesorem tamtejszego Rosyjskiego Instytutu 
Naukowego. Stał się głównym ideologiem „białej” emigracji. Wydawał pismo „Russkij 
Kołokoł” (1927–1930). Szykanowany przez władze niemieckie przeniósł się do Szwajcarii. 
Stworzył doktrynę o przeciwstawianiu się złu siłą. 

12 Piotr I Romanow (1672–1725) – car Rosji od 1682 r. (cesarz od 1721 r.), założyciel Peters-
burga (1703), zwycięzca – mimo początkowych niepowodzeń – w wojnie ze Szwecją 
(1700–1721), dzięki której Rosja uzyskała dostęp do Bałtyku. Uznawany jest za naj-
większego w dziejach Rosji reformatora, autora gruntownych – przeprowadzanych 
w bezwzględny sposób – zmian w administracji, wojsku i obyczajowości. 
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Uchylone okno w pokoju pewnej kamienicy w jednym 
z marokańskich miast zamienia się w portal dla 
najróżniejszych oznak budzącego się życia. Do 
wnętrza wpada srebrzyste spojrzenie księżyca 
i ciepłe światło z pokoju sąsiadów po przeciwnej 
stronie. Na framudze okna zawijają się klekoty 
sztućców i talerzy, modlitwy rodziny z naprzeciwka. 
Rykoszetem, odbita od ścian sąsiednich budynków, 
wpada szarpana pieśń Erato, spisana na pergaminie 
ciał pary kochanków. U zmierzchu dnia wstaje 
kolejny – dzień świętego miesiąca Ramadanu.

Trwający od nowiu do nowiu, co roku zaczynający się o około 
dziesięć dni wcześniej, miesiąc Ramadan, zgodnie z tradycją, to 
czas wspomnienia kluczowego dla islamu zdarzenia, jakim było 
objawienie Muhammadowi przez Boga (ar. Allah), za pośrednic-
twem anioła Gabriela, pierwszych wersetów Koranu. To właśnie 
w tym miesiącu w grocie Góry Hira na obrzeżach Mekki, rozpo-
częły się objawienia o charakterze fundamentalnym dla jednej 
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z najbardziej wpływowych i trwałych cywilizacji w dziejach ludz-
kości. To te noce spędzane przez Muhammada w odosobnieniu 
stały się zalążkiem nimbu jego doskonałości lub raczej komplet-
ności – jak mawiają muzułmanie. To pierwszy rozdział w historii 
postrzegania Muhammada jako człowieka kompletnego, a więc 
absolutnego wzoru do naśladowania.

Z A S A DY  „G RY ”

Nie powinno zatem dziwić, że upamiętnienie tak istotnego dla 
liczącej obecnie 1,9 miliarda osób społeczności musi być czasem 
szczególnym i wyraziście zaznaczonym. Jak osiąga się ową szcze-
gólność i wyrazistość? Przez zupełne odwrócenie porządku dnia.

Podczas trwającego minimum 29 dni Ramadanu wprowadza 
się szereg zasad, a zatem i obostrzeń, wywracających życie milio-
nów osób na całym świecie na drugą stronę. Część z czytelni-
ków zapewne wie, że omawiany czas wiąże się z postem ścisłym. 
Uprzedzam nasze poparte miłosierdziem i wyrozumiałością błęd-
ne rozumienie. Rzecz nie jest w tym, że przez cały dzień nie jemy 
słodyczy czy nie pijemy ciężkich alkoholi, czy też nie robimy tego, 
co lubimy, a właściwie powinniśmy się tego wstydzić, ale oszczę-
dzając sobie i innym wyrzutów i polifonii sumień i egoistycznego 
rozszumienia, konfidencjonalnie trzymamy rzeczone praktyki 
w mroku własnych domów, czy to fizycznych czy duchowych.

Nie, Drodzy Czytelnicy, tu nie chodzi o niezjedzenie kukułki. 
Poszczący muzułmanin, przynajmniej od jutrzenki do zmierz-
chu, nie je w ogóle.

No dobrze, ale wypić to sobie można, prawda? Że niby alkohol? 
Haram (zakazane)! Spożycie alkoholu jest surowo wzbronione nie 
tylko podczas Ramadanu, ale w całości życia muzułmanina. Pozo-
stawiając na marginesie moją cichą aprobatę dla takiego podej-
ścia, dodajmy, że za dnia w Ramadanie nie można nic pić, ni to 
wody, ni miodu, ni napojów wszelakich, nihil, null, nada. Osoby 
szczególnie zaangażowane w post nie pójdą nawet do dentysty 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
8

 /
 W

IO
S

N
A

 2
0

2
1 
14
3

z bolącym zębem w obawie, że podczas mycia krople płynów 
dostaną się im do przełyku.

Oczywiście nie każdy jest tak postnie zażarty, wielu poszczą-
cych wywraca oczami na dźwięk takich deklaracji. Pewnych spraw, 
to jest spraw pościeli, róż, kwiatów i nastrojowych świeczek, nie 
porusza się w rozmowach, ani się ich nie praktykuje… w każdym 
razie za dnia. Po zmroku już można. Zasady to zasady, a zgadzają 
się na nie rzesze osób, jakkolwiek trudne by nie były.

Zasady nadają ramy zachowaniom, czy to w sytuacjach i rela-
cjach społecznych, czy w grach. Różnice między grą w karty 
i przestrzeganiem postu są nieliczne. Być może najjaskrawsza 
rozbieżność leży w duchowości, hazard raczej takiej natury nie 
posiada, podczas gdy praktyki i normy społeczne owszem, są tak 
nacechowane.

Jednak to, co najbardziej zbliża praktyki społeczno-religijne 
i gry, to nagminna bezrefleksyjność uczestników w przyjmowaniu 
norm. Gdy, dajmy na to, dziadek uczy wnuki rozgrywki szachowej, 
dzieci nie zawsze pytają o sens zasad. Natomiast jeżeli pojawia 
się pytanie o to, dlaczego goniec nie może poruszać się jak kró-
lowa, zazwyczaj zbijane jest odpowiedzią typu „ponieważ takie 
ktoś wymyślił reguły”, „bo tak”, ewentualnie usłyszymy historię 
samych szachów i skąd pochodzi nazywa.

Podobnie jest z praktykami religijnymi i społecznymi – dzie-
ci często się w te obyczaje wradzają i przyjmują je za pewnik, za 
coś oczywistego.

„ J E ST E Ś M Y  TA A A A C Y  S Z C Z Ę Ś L I W I ”

Jednak im starszy się człowiek staje, tym większą skłonność do 
obudowywania narracją zastałych tradycji przejawia. Jednego 
razu zapytałem dozorcę pewnego budynku mieszkalnego, jakie 
emocje wiążą się z Ramadanem.

Odpowiedź była jednoznaczna: tylko pozytywne uczucia. 
Wszyscy muzułmanie uważają Ramadan za najważniejszy czas 
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w roku, za czas przebaczania wszelkich win i spokoju, za moment, 
w którym można być bliżej rodziny i przyjaciół.

„Jesteśmy tacy szczęśliwi” – powiedział mi mój rozmówca, 
patrząc prosto w oczy i przywołując uśmiech tak duży, na ile 
pozwalała nań ósma godzina postu. Coś mi jednak mówiło, że 
w jego wypowiedzi performatywnej było więcej słów niż urze-
czywistnionego szczęścia. Choć może się myliłem? Może rychły 
powrót do domu, do rodziny, podtrzymywał go na duchu.

Rodzinnej bliskości sprzyjają najróżniejsze seriale i melodra-
maty. Każdego roku kanały telewizyjne i wytwórnie filmowe oraz 
niezliczony personel tychże dwoją się i troją, aby wyprodukować 
jak najwięcej przykuwających uwagę, lub raczej tę uwagę od gło-
du i pragnienia odwracających, mokrych od łez i soczystych od 
kłótni historii.

Sklepy organizują specjalne wyprzedaże ramadanowe. Restau-
racje i piekarnie, choć zamknięte, oferują dania na wynos, acz 
zupełnie inne niż we wszystkie pozostałe miesiące muzułmań-
skiego kalendarza lunarnego. Szczególnie popularny w trak-
cie Ramadanu jest sfouf, czyli prażona mąka z pszenicy durum 
z kurkumą, cukrem lub miodem, proszkiem do pieczenia, pastą 
sezamową, anyżem i orzeszkami piniowymi. Aby ułatwić kon-
sumpcję, sypkość potrawy redukuje się poprzez dodanie białka 
z kurzych jaj. Na stole ramadanowym gości także szebakia – cia-
sto wykonane z pasków ciasta zwiniętych tak, by przypominały 
różę, choć skojarzenia z mackami ośmiornicy również są uzasad-
nione. Smażone na złoty kolor w głębokim tłuszczu, a następnie 
pokrywane syropem z miodu i wody różanej, na koniec zaś okra-
szane sezamem, szebakije mogą śmiało stanąć w szranki z innym 
pretendentem do miana kulinarnego rozrusznika serc (lub króla 
kulinarnie wywoływanych zawałów) – smażonym na głębokim 
tłuszczu batonem Mars. Uprzedzam wzburzenie – smażony Mars 
to danie szkockie.

Wracając jednak do uczt muzułmańskich, należy wspomnieć 
o briouatach łączących pomiędzy swymi trójkątnymi powłokami 
tak smak wytrawny, jak i słodycz. Ich nadzienie może składać się 
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z mięsa szarpanego lub krewetek, zawierać ziemniaki lub maka-
ron ryżowy, miód, a także konkretną dawkę przypraw. I wreszcie, 
a właściwie przede wszystkim, jest harira – rosół na bazie mięsa 
baraniego w towarzystwie ciecierzycy, bobu, grochu i soczewicy, 
zmielonych lub drobno posiekanych warzyw (przede wszystkim 
cebuli), ziół i przypraw (selera, pietruszki, kolendry, szafranu, 
imbiru, pieprzu), oliwy i kuskusu.

Napuszone bułeczki z pastą daktylową, różnego rodzaju tłuste 
wypieki, kanapeczki, wszystkie te, jak i inne frykasy muszę jed-
nak ustąpić kolejności pierwszemu daniu spożywanemu zaraz 
po wystrzale z armaty, oznaczającym zmierzch i początek spo-
życia. Tym pierwszym daniem jest lepki od słodyczy daktyl popi-
ty szklanką mleka. Potem zazwyczaj następuje uczta i nikt nie 
bierze jeńców.

„TA M C I  TO  N I E  M U Z U Ł M A N I E ” 

W osobie niezwiązanej emocjonalnie lub kulturowo ze zwyczajem 
postu ramadanowego taka praktyka budzi wątpliwości co do jej… 
racjonalności. Nie jestem specjalistą dietetykiem, natomiast roz-
sądek i informacje uzyskane od znajomych zajmujących się tym 
zagadnieniem zawodowo każą twierdzić, że wyposzczone ciało 
nie reaguje dobrze na nagłe zaserwowanie mu łakoci, a wszak 
wspomniane dania wręcz słodyczą ociekają. To z kolei fundu-
je poszczącym hiperglikemię, która jest szczególnie groźna dla 
cukrzyków. Po niej następuje hipoglikemia i sugar blues.

Około dwunastogodzinny post daje się też odczuć w zmia-
nie obyczajów przede wszystkim u mężczyzn. Ramadan bardzo 
dobrze ukazuje, że mężczyźni są znacznie bardziej wyczuleni 
i podatni na negatywne skutki ograniczenia spożycia posiłków. 
Znacznie częściej niż na początku dnia, wieczorem daje się sły-
szeć na ulicy rejwach, awanturę o to, że jakiś sidi Muhammad 
(co w Maroku znaczy tyle, co pan Kowalski – niezidentyfikowany 
mężczyzna), rzekomo bądź nie, wepchną się do kolejki po sfouf 
lub szebakiję, awanturę której to wtóruje atonalna symfonia na 
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klaksony, pisk opon i okazjonalny dźwięk zgniatanego zderzaka. 
Panie natomiast znoszą trudy postu zdecydowanie lepiej. Jest 
to tym bardziej godne podziwu, gdyż to właśnie one spędzają 
pół dnia w kuchni, wyczarowując ze zgromadzonych zawczasu 
zapasów kopy kuskusu, słodyczy i innych uciech podniebienia.

Zauważyłem natomiast, że pomimo zobowiązań i tytaniczne-
go wysiłku, to właśnie panie mają więcej energii i większą skłon-
ność do dopytywania „niemarokańskonormatywnych” o to, czy 
poszczą. „Salam alejkum” wita mnie moja sąsiadka z dołu, wbrew 
pozorom nie zahidżabowana, a zupełnie po europejsku ubrana 
czterdziestolatka z mocnym makijażem. Odpowiadam zwycza-
jowym „alejkum as-salam”. Sąsiadka pyta, jak mi mija Ramadan. 
Wyznaję, że jest to pierwszy mój Ramadan spędzany w muzuł-
mańskim kraju i że to bardzo wzbogacające doznanie. Twarz sym-
patycznej pani rozjaśnia się i wtedy pada to znamienne pytanie. 
„Pościsz”? Z całą przykrością muszę stwierdzić, że nie. Sąsiadka 
zdaje się nieco rozczarowana, lecz nie daje za wygraną. „Ale wiesz, 
w poście jest wiele dobrego” – mówi, na palcach wyliczając jego 
zalety. „Post jest bardzo zdrowy, pomaga zwalczyć raka i służy 
diabetykom”. Tak uprzejmie, jak to tylko możliwe, zauważam, że 
poszczący zaburzają swój zegar biologiczny i objadają się na noc, 
w dodatku bardzo słodkimi daniami. Rezolutna pani zbywa mój 
argument machnięciem dłoni, niby to przepędzając nieznośną 
muchę krążącą wokół szczodrze lukrowanego pączka. „Och, ale 
ci, co tak robią, nie wiedzą jak pościć. Oni nie robią tego popraw-
nie”. Nieśmiało zaznaczam, że w takim razie większość poszczą-
cych pości błędnie. „Ale post nie kręci się tylko wokół jedzenia”, 
kontynuuje moja interlokutorka. „Post pozwala nam zrozumieć, 
jak czują się ludzie biedni”. Na dźwięk tych słów przed oczami 
stanęły mi mrowie ludzi na targach i kolejki do kas sklepowych, 
kopy frykasów i statystyki ukazujące trzykrotny wzrost wydat-
ków na produkty spożywcze ponoszonych przez muzułmanów 
w czasie Ramadanu. Obrazy te jednak tym razem pozostały nie-
wysłowione. Postanowiłem milczeć i z uśmiechem przytakiwać.
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Przyznam, że uśmiech ten zdążyłem już wyćwiczyć. Sprawdził 
się doskonale w innej sytuacji, kiedy to pewna muzułmanka zaga-
iła mnie tymi słowami: „Chcę Ci powiedzieć, że ci ludzie, których 
widzisz w telewizji, którzy są agresywni, gniewni, krzyczą, a nawet 
zabijają innych, to nie są prawdziwi muzułmanie”. Wybity z ryt-
mu niespodziewanym wyznaniem mrugam oczami i wypluwam 
odpowiedź jak automat na kulki z usteckiego trotuaru: „Ach, tak, 
oczywiście”. Gdy moje synapsy zapalają się jak lampki na arabskim 
suku wieczorową porą, a mózg, jak nieobkuty uczeń przed kla-
sówą, zaczyna wertować archiwa uprzejmych odpowiedzi, inter-
lokutorka kontynuuje. „Istnieje taki dobrze uprawomocniony 
hadis (przypowieść), w którym Prorok Muhammad, módl się 
Boże za niego i pozdrawiaj go (ṣallā -llāhu ʿalayhī wa-sallama; 
s.a.w.), nie unosi się gniewem mimo ewidentnej nieuprzejmości 
ze strony swojego sąsiada. Działo się to w Medynie, po tym jak 
Prorok, s.a.w., przyprowadził tam swych współbraci wygnanych 
z Mekki za wiarę. Sąsiadem Muhammada, s.a.w., był pewien żyd, 
który codziennie wyrzucał na próg domu Proroka, s.a.w., różnego 

czy nie wystarczy 
religii, doktrynie, 

nauce być 
przekonującą, 

atrakcyjną 
i prawdziwą 

samą w sobie 
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rodzaju odpadki. On jednak ani razu nie uniósł się gniewem. Za 
każdym razem zbierał śmieci i wyrzucał na miejskie wysypisko. 
Pewnego dnia żyd zachorował, więc Muhammad, s.a.w., posta-
nowił go odwiedzić. Znalazł swego sąsiada złożonego chorobą 
i wielce zdziwionego odwiedzinami Muhammada, s.a.w., które-
go tak niesprawiedliwie traktował. +Czym zawdzięczam Twoje 
przybycie? Czy nie zasłużyłem raczej na Twój gniew niż pomoc 
i współczucie+? Na co Prorok, s.a.w., odpowiedział, że niegod-
nym jest unosić się gniewem”. Kobieta zakończyła przypowieść, 
dodając: „prawdziwy muzułmanin postępuje właśnie tak, jak 
czynił Prorok, s.a.w.”.

Wypowiedź przyjąłem z  życzliwym uśmiechem i  słowami 
„oczywiście, że tak” choć w gardle uwięzły mi imiona trzech ple-
mion żydowskich An-Nadir, Kurajza i Kajnuka, które doznały 
bardzo szczególnego „miłosierdzia” z rąk Muhammada i pozo-
stałych uchodźców z Mekki.

Urządzony już w Medynie, w roku 623 Muhammad rozpo-
czął napady na mekkańskie karawany, początkowo bezowocne. 
W 624 roku, łamiąc zwyczajowy w miesiącu radżb zakaz prze-
lewania krwi, muzułmanie zasadzili się w Nahli na wschód od 
Mekki na kupiecką karawanę. Łupy były obfite. W tym samym 
roku pod Badrem muzułmanie pod wodzą Muhammada rozbili 
silną ochroną mekkańskiej karawany. Te wydarzenia znacznie 
wzmocniły pozycję Proroka, który doprowadził teraz do wygnania 
żydowskiego plemienia Kajnuka i skonfiskował jego mienie oraz 
rozdzielił je pomiędzy siebie i swych współbraci z Mekki. Jednak 
w 625 roku muzułmanie ponieśli klęskę w bitwie pod Uhudem 
przeciw mekkańczykom, którzy mimo to nie wykorzystali sytuacji 
i nie zajęli Medyny. Muhammad desperacko potrzebował środ-
ków na odbudowę sił i poprawienie swojego wizerunku, które 
posiadali jego gospodarze, to jest, pierwotni mieszkańcy Medyny 
z żydowskiego plemienia An-Nadir. Żydzi nie chcieli jednak łożyć 
na działania duchowego przywódcy-uchodźcy, dlatego ten wypę-
dził plemię An-Nadir, oskarżając je o próbę zamachu na swoje 
życie, a jego posiadłości rozdzielił pomiędzy swych wyznawców. 
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W roku 627 mekkańczycy sprzymierzyli się z wygnanymi An -
Nadir, którzy osiedlili się wśród innych Żydów w oazie Chajbar. 
Pozyskali wsparcie kilku wielkich plemion koczowniczych, po 
czym wyruszyli z wielką armią na Medynę, pragnąc ostatecznie 
położyć kres działalności Muhammada. Wzięcie Medyny unie-
możliwił jednak wykopany za poradą Persa Salmana wielki rów. 
Po tym wydarzeniu, które przeszło do historii pod nazwą „Bitwy 
Rowu”, Muhammad oskarżył plemię Kurajza, ostatnie pozosta-
łe w Medynie żydowskie plemię, o sprzyjanie mekkańczykom. 
Wywiązały się walki, lecz nie trwały długo. Kurajza złożyli broń, 
co nie powstrzymało „miłościwego” Proroka przed wykonaniem 
wyroku zaproponowanego przez wyznaczonego przez siebie arbi-
tra. Niegdysiejszy uchodźca, przywódca pozornie pokojowej sek-
ty religijnej, który, otrzymawszy schronienie u żydów, wynosił 
śmieci złośliwego sąsiada, ostatecznie rozkazał stracić od 600 do 
900 mężczyzn ostatniego z plemion-gospodarzy, zaś jego kobiety 
i dzieci sprzedać w niewolę.

M I E J S C ÓW K A  W   N I E B I E  Z A  P U N K T Y

Nie powinno dziwić, że pełna historia relacji Muhammada z Żyda-
mi nie została mi przedstawiona. W końcu jak tu przekonać kogoś 
do swojej najlepszej wiary ociekającymi krwią obrazami zdrady 
i manipulacji bądź co bądź będących podówczas, przed Muham-
madem i wiele wieków po nim, chlebem powszednim pieczonym 
w piecach nie tylko cywilizacji Islamu. Można natomiast próbować 
przekonać Europejczyka, czytaj potencjalnie nieuduchowionego, 
pragmatycznego i zagubionego materialistę, argumentacją ubraną 
w fartuch medyczny, tak jak próbowała to zrobić moja sąsiadka.

Nasuwa się jednak pytanie, dlaczego w ogóle to robić? Czy nie 
wystarczy religii, doktrynie, nauce być przekonującą, atrakcyjną 
i prawdziwą samą w sobie, a więc propagować ją poprzez zacho-
wanie wyznawców? Skąd te próby przekupienia kogoś obietni-
cami prostego życia i nieograniczonego boskiego dobra w raju?
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Paradoksalnie nagabywania te wcale nie mają służyć inno-
wiercom, a właśnie wyznawcom. Nadrzędnym celem ziemskiej 
egzystencji muzułmanina jest udobruchanie groźnego, wszech-
mogącego Boga. Ów srogi ojciec chce, żeby muzułmanie cieszyli 
go dobrymi czynami. Dobre uczynki to, rzecz jasna, modlitwa, 
jałmużna, post, ale i dobre słowo, pomoc świadczona drugiemu 
człowiekowi (najlepiej muzułmaninowi) czy dobre intencje. Tak, 
muzułmanie wierzą, że Bóg ma wgląd w ludzkie intencje, dlatego 
już tak prosta rzecz, jak dobra myśl oddala muzułmanina od ognia 
piekielnego i przybliża do raju. A czy może istnieć lepsza intencja 
niż przekonanie kogoś ewidentnie błądzącego do najprostszej 
i najszlachetniejszej z dróg, zwłaszcza gdy jest ona poparta dzia-
łaniem? O każdej porze dnia, nocy i roku taki uczynek jest chwa-
lebny, natomiast w Ramadanie wszelkie dobre uczynki są liczone 
u Boga w dwójnasób. Poczyńmy rachunki i zastanówmy się, ile 
punktów zdobylibyśmy, przekonując kogoś do przyjęcia naszej 
wiary w świętym miesiącu Ramadanie? I choć „punkty” stosuję 
tutaj jako wielkie uproszczenie miernika bożego miłosierdzia, to 
relacja muzułmanów z Bogiem ma istotnie mocno merkantylny 
charakter. Jeśli zrobisz to i to, Bóg policzy Ci to na plus w takiej 
a takiej mierze. Taki uczynek jest podstawowy i cieszy Boga, nato-
miast tamten uczynek znajduje szczególne upodobanie u Spra-
wiedliwego. A wracając do Ramadanu, choć ten trwa od nowiu do 
nowiu, to jako kulturowo uwarunkowana gra posiada, że tak to 
ujmę, „dodatkowy level”. Otóż po zakończeniu świętego miesiąca, 
szczególnie wytrwali i bogobojni muzułmanie kontynuują post 
(z wyłączeniem święta przerwania postu Id al-Fitr) przez kolejne 
sześć dni miesiąca Szawwal. Czynią tak, gdyż Bóg uznaje te sześć 
dodatkowych dni postu za równowartość poszczenia przez cały 
rok! Owo zbieranie punktów bożego upodobania przypomina mi 
lekcje katechizmu w podstawówce, gdzie za wykutą i wyrecyto-
waną (bez zrozumienia) modlitwę dostawało się u Bozi (a przede 
wszystkim u pani katechetki) pięć punktów, za odśpiewanie zaś 
pieśni religijnej aż dziesięć. Tymczasem Bogu, w przeciwieństwie 
do dyrektorów średniego szczebla korporacji z warszawskiego 
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Mordoru, wcale nie chodzi o liczbowe zestawienie efektywności 
swoich wyznawców. To jednak inny temat, zostawmy go. 

 

P OW R ÓT  D O  „G RY ”

Warto wspomnieć, że sam moment rozpoczęcia Ramadanu 
i jego zakończenia nie jest z góry ustalony, co dodaje zwyczajo-
wi wydźwięku losowości i charakteru gry. Ramadan zaczyna się 
i kończy wraz z ujrzeniem nowiu przez lokalnych uczonych. Nie 
zawsze jednak księżyc będzie widoczny. Mogą go na przykład 
przesłonić chmury. Wtedy ogłoszenie rozpoczęcia lub zakoń-
czenia miesiąca przypada na moment, gdy oko uczonego dojrzy 
nów, co zasadniczo wpływa na długość postu, a innymi słowy na 
liczbę dni, podczas których się pości. To, że można obliczyć datę 
nowiu, nie ma tu nic do rzeczy. Prawo stanowi, że nów musi być 
dostrzeżony naocznie. Takie są zasady i kropka.

Czy zatem gra, w którą grają ponad dwa miliardy ludzi na świe-
cie, jest czymś szczególnym dla tej społeczności i, poprzez jawność 
charakteru gry czy jej merkantylną naturę, czymś wstydliwym, 
niskim lub złym? Przyjrzyjmy się samym graczom, a zauważy-
my cywilizację w postaci mozaiki różnych stopni bogobojności, 
agresji, ale i pokojowego usposobienia oraz gościnności. Zoba-
czymy cywilizację, która mimo zupełnego braku wewnętrznego 
porozumienia co do interesów ziemskich, jest zjednoczona wła-
śnie w tej grze o rajską wygraną. Zobaczymy ludzi śmiejących 
się i płaczących, ojców z miłością trzymających w ramionach swe 
dzieci i ojców tyranów, matki kilkorga pociech i matki rozwód-
ki, będziemy świadkami szacunku młodych dla starszych i bun-
tu tych pierwszych odzianych w koszulkę zespołu Kiss z metką 
„made somewhere in Asia”. Będziemy świadkami lepiej lub gorzej 
działających instytucji państwowych, niebotycznego bogactwa, 
jak i okaleczonego ubóstwa. W końcu zauważymy praktyki, usły-
szymy narracje i opowieści oferujące otwartą dłoń a zarazem 
zaciśniętą pięść. Widząc istniejącą od VII wieku Ummę, to jest 
gminę muzułmańską, jakkolwiek podzielona by nie była, jeste- RAMA

DA
N



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
8

 /
 W

IO
S

N
A

 2
0

2
1 
15
3

śmy świadkami trwałości cywilizacji, która poprzez zasady spo-
łecznej gry faworyzuje dobre uczynki, a więc ogranicza skłonność 
do czynienia zła.

Czy u nas nie jest podobnie? Przecież też decydujemy się na 
przyjęcie pewnych zasad i według nich gramy, realizując umowę 
społeczną. Być może różnica jest taka, że chrześcijańskie podej-
ście do istnienia Boga zakłada tajemnicę i potrzebę łaski, pod-
czas gdy muzułmanie, bo tylko oni według islamu mogą liczyć na 
zbawienie, starają się wykupić jak najlepsze miejsce w niewątpli-
wie istniejącym rajskim namiocie Boga. Jakiekolwiek nie byłyby 
nasze reguły, jakakolwiek nie byłaby główna narracja, próżno 
doszukiwać się tylko dwóch różnych opowieści. Jestem pewien, 
że tak długo, jak muzułmanie i chrześcijanie mówią o Bogu, a więc 
o miłości (choć większość nie jest tego istotnego aspektu świa-
doma), słuchamy de facto 1,9 miliarda islamskich i 2,3 miliarda 
chrześcijańskich opowieści. Opowiadający rozgrywają tę samą 
partię, ale ich opowieści o nich są unikalne i często daje się to 
słyszeć w mowie ostracyzmu ukierunkowanej na współgraczy 
(patrz, «Tamic to nie muzułmanie», a także u nas – wyższość 
mszy trydenckiej nad posoborową, mój papież – twój papież, 
itd.). Bardzo często nie chcemy się do tego przyznać. Bardzo czę-
sto gramy w nasze gry bezkrytycznie, nieświadomie, natomiast 
z dużą dozą werbalnego i doktrynalnego komentarza. Dlatego 
też najlepiej jest zamilknąć i zaprzyjaźnić się z ciszą. To w ciszy 
do Chrystusa mówił Bóg i to też w ciszy do Muhammada przybył 
Gabriel z pierwszymi wersetami Koranu.  Ω

RAMA
DA
N





FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
8

 /
 W

IO
S

N
A

 2
0

2
1 
15
5

W pierwszym tygodniu stycznia 2016 roku pośród wiejskich 
terenów prowincji Henan w środkowych Chinach odsłonięty 
został ogromny złoty posąg Mao, wyłaniając się pomiędzy zamar-
zniętymi brązowymi polami pod szarym niebem. Mierzący ponad 
36 metrów wysokości i kosztujący 312 tysięcy funtów pomnik 
opłacili lokalni mieszkańcy i biznesmeni. Przez 48 godzin tury-
ści robili sobie selfie z osobliwym posągiem (oprócz zaczesanych 
do tyłu, przerzedzających się włosów głowa posągu niespecjalnie 
przypominała Mao). Monument, jak głosiła wieść, powstał z ini-
cjatywy niejakiego Suna Qingxina, miejscowego przedsiębiorcy 
w przemyśle przetwórczym, który wielbił Wielkiego Sternika. 
„Jego fabryka jest pełna podobizn Mao” – stwierdził miejscowy 
plantator ziemniaków1. Komentatorzy w chińskim Internecie 
wyrażali rozbieżne opinie. „Niech żyje wiecznie Mao Zedong!”,

„Jest naszą legendą, naszym bogiem, powinniśmy go czcić!”, 
„Szaleństwo”, „Zburzyć go”, „Niepodobny do niego […] powinien 

Julia Lovell

CZYM JEST 
MAOIZM?
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siedzieć na sofie”. Lepiej dajcie pieniądze na budowę dróg i szpi-
tali – przekonywali inni2. Po czym 7 stycznia głowę Mao owinięto 
czarnym materiałem i pomnik został zniszczony przez urzęd-
ników Biura Bezpieczeństwa. Pozostał po nim tylko gruz oraz 
pogłoski, że nie spełniał wytycznych planowania. Nawet na ogół 
stanowczy „Dziennik Ludowy” był zaskoczony całą sprawą i przy-
znawał, że „powody rozbiórki są niejasne”3. Niektórzy mieszkańcy 
szlochali, gdy wyburzano pomnik. Wśród nich zapewne potom-
kowie milionów – według jednego z analityków 7,8 miliona – któ-
re zginęły w Henanie w latach 60. ubiegłego stulecia na skutek 
głodu, będącego wynikiem polityki Mao4.

Tajemnicze wzniesienie i upadek złotego kolosa Mao w Hena-
nie przywołuje na myśl ulotne właściwości Mao i maoizmu w Chi-
nach i poza nimi. Termin „maoizm” zyskał popularność w latach 
50. ubiegłego wieku i w kulturze anglo-amerykańskiej służył jako 
określenie systemu myśli i praktyk politycznych stosowanych 
w młodej Chińskiej Republice Ludowej. Od tamtej pory miał nie-
łatwą historię. Chińskie tłumaczenie tego terminu, Mao zhuyi, 
nigdy nie zostało zaakceptowane przez ideologów ChRL. Jest to 
termin lekceważący, używany przez liberałów na opisanie bez-
granicznego uwielbienia dla Mao wśród dzisiejszych chińskich 
skrajnych lewicowców lub przez rządowych analityków, by opi-
sywać i dezawuować „maoistowską” politykę we współczesnych 
Indiach lub Nepalu. „Owa grupa – obruszało się chińskie Minister-
stwo Spraw Zagranicznych, protestując przeciwko używaniu tej 
nazwy przez Komunistyczną Partię Nepalu (maoistowską) – nie 
ma nic wspólnego z Chinami i jesteśmy oburzeni, że przywłasz-
czyli sobie imię Mao Zedonga, wielkiego przywódcy chińskiego 
narodu”5. Ortodoksyjni chińscy analitycy używają nieco bardziej 
intelektualnego terminu „myśl Mao Zedonga”.

Jednak, mimo wszystkich jego niedoskonałości, będziemy uży-
wać tutaj terminu „maoizm”, gdyż jest on najczęściej stosowa-
nym pojęciem na określenie sukcesu przedsięwzięcia chińskich 
komunistów od lat 30. XX wieku aż do dziś. Ma on swą zasadność 
tylko wówczas, gdy zrozumiemy, że maoistowskie przedsięwzię-
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cie, chociaż posiada solidny symboliczny rdzeń, tj. samego Mao, 
przyjęło na przestrzeni dziesięcioleci i kontynentów rozmaite 
(i często sprzeczne ze sobą) postaci, w zależności od kontekstu. 
Formalnie rozpoczyna swe życie we wczesnych latach 40. ubie-
głego stulecia, choć opiera się na poprzedzających go tworach 
z młodości Mao i z jego myśli. Niniejszy rozdział omawia zasad-
nicze elementy programu Mao tak, jak on sam i jego późniejsi 
uczniowie (w Chinach i innych krajach) je postrzegali, szeregując 
je – w stylu owego wszechobecnego symbolu maoizmu u szczytu 
swej chwały w latach 60., czyli Czerwonej książeczki – za pomocą 
kluczowych cytatów. Robię rozróżnienie na to, co wtórne i ory-
ginalne w ideach Mao, kiedy zazębiają się, a kiedy polemizu-
ją z jego sowieckimi poprzednikami6. Niektóre z tych różnic są 
istotne, inne dotyczą jedynie natężenia. Do pierwszych należeć 
będzie uwielbienie Mao dla chłopstwa jako siły rewolucyjnej oraz 
przejawiana przez całe życie słabość do anarchistycznej rebelii 
przeciwko władzy. W drugiej kategorii mieszczą się centralne 
elementy leninowsko-stalinowskiego planu, z jego uznaniem dla 
przemocy politycznej, wsparciem dla antykolonialnego oporu 
oraz wykorzystaniem technik kontroli umysłu w celu stworzenia 
zdyscyplinowanej i w coraz większym stopniu represyjnej partii 
i społeczeństwa7.

1 . „W Ł A D Z A  W Y R A STA  W   L U F Y  P I STO L E T U ”

Szanghaj, 12 kwietnia 1927 roku, 4 rano. Na sygnał trąbki z kwa-
tery głównej partii nacjonalistycznej na Route Ghisi, w dalekiej 
południowej części koncesji francuskiej, odpowiedziała syrena 
zacumowanej po wschodniej stronie miasta kanonierki. Człon-
kowie najpotężniejszej trójki Szanghaju – Zielonej Bandy – prze-
brani w niebieskie fabryczne uniformy z białymi opaskami na 
ramionach, zgromadzili się przy komunistycznych bastionach 
rozsianych po nisko zabudowanej chińskiej części miasta. Do 
wschodu słońca pozostało jeszcze półtorej godziny, kiedy w ciem-
nościach rozległ się terkot karabinów maszynowych. Każdy robot-
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nik, który stawiał opór, został zastrzelony. Pozostałych związano 
i razem odprowadzono na egzekucję. Na kolejny dzień zapowie-
dziano strajk generalny, lecz ktokolwiek przyszedł na demonstra-
cję, został przez nacjonalistów zabity ogniem z karabinu, kolbą 
strzelby lub bagnetem. Protestujący wystawili na czoło marszu 
kobiety i dzieci, zakładając, że wojsko nacjonalistów nie otworzy 
ognia. Według szacunków świadków tamtego dnia zginęło ponad 
trzystu ludzi, a znacznie więcej odniosło rany. Niektórych ran-
nych pogrzebano żywcem razem ze zmarłymi.

Trzy tygodnie wcześniej perspektywy dla komunistów w mie-
ście przedstawiały się zupełnie inaczej. W ostatniej dekadzie 
marca watażka rządzący Szanghajem poddał miasto koalicji 
uzbrojonych pikieciarzy zorganizowanych przez młodą Komu-
nistyczną Partię Chin. Strajkujący najpierw zamknęli miasto, 
po czym, początkowo uzbrojeni jedynie w 100 karabinów, 250 
pistoletów i 200 granatów oraz propagandowe ulotki, plakaty 
i gazetki, walczyli o stocznie, komisariaty policji i kolej8. Zdoby-
cie miasta było niezwykle istotne dla rewolucji zapoczątkowanej 
w 1926 roku, tzw. ekspedycji północnej, drugiej chińskiej rewo-
lucji w ciągu piętnastu lat, przeciwko wojskowym przywódcom, 
którzy podzielili kraj na regionalne królestwa.

Rewolucja 1911 roku zakończyła prawie dwa tysiące lat rzą-
dów dynastycznych. W ciągu pięciu lat władza centralna uległa 
rozkładowi, a wraz z nim pojawili się „watażkowie”, prowincjo-
nalni zarządcy. Młoda republika wciąż miała prezydenta w stoli-
cy, Pekinie, lecz jego władza nad poszczególnymi rejonami była 
nominalna. Tym niemniej, wiara w ideę zjednoczonych Chin była 
silna. Szczególnie wielkomiejskie Chiny co pewien czas wybuchały 
niezadowoleniem z powodu nowego stanu rzeczy, gdyż polityczny 
paraliż pod podzieloną władzą wojskowych czynił je w znacznym 
stopniu bezbronnymi, zarówno w kraju, jak i na arenie między-
narodowej. 4 maja 1919 roku w Pekinie i Szanghaju wybuchły 
patriotyczne protesty po tym, jak wojskowi przywódcy Chin 
zgodzili się podczas konferencji w Wersalu na oddanie pokaźnej 
części północno-wschodniego terytorium Japonii. W 1923 roku 
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Sun Jatsen – pierwszy, krótko rządzący (na początku 1912 roku) 
prezydent i człowiek owładnięty ideą ponownego zjednoczenia 
Chin – doprowadził do sojuszu swojej Partii Narodowej (Kuomin-
tang, KMT) z partią komunistyczną. Obydwie były opłacane, 
szkolone i zbrojone przez Związek Radziecki i jego Międzynaro-
dówkę Komunistyczną (Komintern). Po śmierci Suna w 1925 roku 
jego następca, jako przywódca nacjonalistów, Czang Kaj-szek, 
rozpoczął w 1926 roku ekspedycję północną – kampanię wojsko-
wą, mającą zjednoczyć kraj. Przeszkolone przez Sowietów wojska 
chińskie parły od południa, pokonując lub przekupując lokalnych 
watażków. Siły były zjednoczonym frontem konserwatywnego 
KMT oraz bardziej radykalnej KPCh. KMT kontrolował formalną, 
regularną armię, ale gdziekolwiek dochodziło do walk, zadanie 
ułatwiali strajkujący robotnicy i chłopscy aktywiści (organizowa-
li ich komuniści), którzy niszczyli komunikację, sprzęt i władzę 
starego reżimu.

Był to jednak niełatwy sojusz. Cele i baza obydwu partii nie 
mogły się bardziej różnić: KMT zawsze polegał na dotacjach od 
bogatych klas społecznych, podczas gdy komuniści poświęci-
li się organizowaniu rebelii wśród chińskiej klasy robotniczej 
i biednych rolników. Czang Kaj-szek, przywódca nacjonalistów, 
wkroczył do Szanghaju pod koniec marca 1927 roku i – publicznie 
uspokajając związki zawodowe i obcokrajowców mieszkających 
w Szanghaju – zawarł tajny pakt z Du Yuenshengiem, faktycznym 
przywódcą szanghajskiej Zielonej Bandy, aby złamać komuni-
stów. 11 kwietnia Du zaprosił Wanga Shouhuę, komunistycznego 
przewodniczącego Generalnego Związku Zawodowego, na pry-
watną kolację do swej francuskiej willi, gdzie jeden ze sługusów 
Du z Zielonej Bandy udusił go. Kilka godzin później bandziory 
Du, opłaceni i uzbrojeni przez chińskich i zagranicznych biznes-
menów, zlikwidowali nieuzbrojone, nieprzygotowane komuni-
styczne bastiony w mieście.

Masakra czerwonego Szanghaju była w Chinach zapowiedzią 
wielu lat straszliwej przemocy przeciwko tym, którym udowod-
niono lub których podejrzewano o komunistyczne sympatie. 
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Według niektórych szacunków zginęły miliony: przez wyprucie 
wnętrzności, ścięcie głów, oblewanie benzyną i podpalanie, przy-
palanie na śmierć rozgrzanym żelazem, przywiązywanie do drzew 
i wcieranie żwiru w rany. Szczególnie bezwzględnie obchodzono 
się z kobietami. Nacjonalistyczne wojska likwidujące chłopskie 
organizacje w jednej z prowincji „obcinały piersi towarzyszkom, 
nabijały ich ciała na żelazne pręty i obwoziły nagie po ulicach”9.

Ze wszystkich lekcji, jakich miała nauczyć się Komunistycz-
na Partia Chin w swej historii, ta z krwawej wiosny 1927 roku 
z pewnością wywarła największe wrażenie. Aby mieć szansę 
na przetrwanie, partia potrzebowała armii. W 1927 roku Mao 
Zedong – jeden z kilku przywódców partyjnych, którzy w tym cza-
sie zaczęli aprobować stosowanie przemocy – przemienił morał tej 
opowieści w swój najsłynniejszy aforyzm, który następnie z chiń-
skich plakatów propagandowych powędrował do ulotek Czarnych 
Panter i z ręcznie kopiowanych gazetek studenckich w Paryżu 
na wiece w indyjskiej dżungli: „Władza polityczna wyrasta z lufy 
pistoletu”. Jedenaście lat później Mao w istotny sposób udoskona-
lił maksymę: „Partia rządzi pistoletem, lecz pistolet nigdy nie ma 
prawa rządzić partią”10. Owa skłonność do politycznej przemocy 
była oparciem dla kultu, który Mao miał stworzyć w nadchodzą-
cym półwieczu. W kontekście współczesnych ruchów politycznych 
respekt wobec siły pistoletu nie był wcale czymś wyjątkowym. 
Faszyzm, na przykład, sławił przemoc jeszcze bardziej entuzja-
stycznie niż komunizm. Lecz w ramach chińskiego komunizmu 
retoryczna interwencja Mao była rozstrzygająca.

W ramach wzajemnego oskarżania się po katastrofie 1927 roku 
chińscy komuniści obwiniali Komintern za to, że nalegał, aby 
kontynuowali współpracę z nacjonalistami, co zmuszało ich do 
bycia gorszym partnerem w zjednoczonym froncie i uniemoż-
liwiało stworzenie niezależnej armii. Jednak w rzeczywistości 
nie przyszło im wcześniej na myśl, że zapewne będą musieli się 
sami uzbroić w stopniu większym niż lokalne bojówki robotni-
ków i rolników, którzy stanowili wsparcie regularnego wojska 
nacjonalistów. Pierwszych siedem lat komunizmu w Chinach – 
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przedstawiciele Kominternu zaczęli tam swą faktyczną pracę 
w 1920 roku – zdominowali intelektualiści i  jajogłowi, którzy 
konsekwentnie odmawiali stosowania przemocy, będącej nieod-
łączną częścią komunistycznej teorii i praktyki. Mao także zali-
czał się do jajogłowych, aczkolwiek chłopskiego pochodzenia, 
lecz popierał przemoc, podobnie jak wielu z jego późniejszych 
globalnych naśladowców.

Komunizm był tylko jednym z możliwych politycznych roz-
wiązań dla problemów toczących Chiny  – polityczny chaos, 
chroniczne ubóstwo, nie – sprawiedliwość i brak równości płci – 
rozważanym przez młodych radykałów pod koniec pierwszej 
dekady XX wieku. Nie interesowała ich specjalnie bezwzględ-
ność armii z czasów leninowskiego zwycięstwa w Rosji. Jako 
spontaniczny narodowy sprzeciw wobec rzeczywistości (brutal-
na, prze – ciągająca się wojna domowa) bardziej odpowiadało im 
niesprecyzowane, romantyczne wyobrażenie rewolucji paździer-
nikowej. Przedstawiciele Kominternu wysłani do Chin sprowa-
dzili tych różnorakich rebeliantów na pierwszy kongres KPCh, 
zorganizowany w miejskiej rezydencji w Szanghaju w 1921 roku. 
Jednak wczesna KPCh nie była zwartą leninowską strukturą par-
tyjną, lecz raczej luźną siatką gorliwych, choć na ogół praktycznie 
amatorskich komórek studyjnych.

Choć dwudziestosiedmioletni Mao był obecny na pierwszym 
kongresie, wówczas daleko mu było jeszcze do stania się żela-
znym człowiekiem partii komunistycznej, czy też szczególnym 
entuzjastą Związku Radzieckiego. W grudniu 1920 roku, kiedy 
został komunistą, wyrażał pogląd, że „rewolucja w stylu rosyj-
skim jest ostatecznością, kiedy zostaną już wyczerpane wszystkie 
inne środki”11. Jako nastolatek i dwudziestoparolatek Mao robił, 
co mógł, by zerwać ze swymi chłopskimi korzeniami. Wiele lat 
spędził w Changshy, stolicy rodzinnego Hunanu, intensywnie 
studiując i czytając, rozwijając swe umiejętności filozoficznej 
refleksji, angażując się w długie, przegadane dywagacje z przyja-
ciółmi. Podczas jednego ze spotkań Towarzystwa Odnowy Stu-
diów Ludowych – radykalnej komórki współorganizowanej przez 
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Mao w Hunanie – wiele czasu spędzono na debatowaniu, czy 
celem Towarzystwa powinno być „zmienianie świata”, czy „zmie-
nianie Chin i świata”. Następnie rozważając drogi osiągnięcia 
celu, członkowie stworzyli listę tak awanturniczych działań, jak: 
„studiowanie, propaganda, klub oszczędzania, ogrody warzyw-
ne”. Gdy powzięto te kluczowe decyzje, Towarzystwo zajęło się 
niezwykle ważnym programem „zajęć rekreacyjnych”: spływów, 
wycieczek górskich, wiosennych odwiedzin na grobach, wspól-
nych kolacji, zabaw na śniegu (należało poczynić przygotowania 
do nich, gdy spadnie śnieg)12. Młodzi chińscy komuniści mieli 
wielkie trudności, by w praktyce stać się owymi charyzmatycz-
nymi „agentami organizacji militarnej, gdzie wszyscy poświęcają 
uwagę temu samemu celowi”, o której mówił Lenin w Co robić?13 
Rozsiani po siatce komórek i towarzystw studenckich w Chinach 
i Europie, przyjmujący również niemało anarchistycznych rene-
gatów, byli ewidentnie niezdyscyplinowani. Chen Duxiu, pierw-
szy przywódca KPCh w latach 1921–1927, stwierdził ze smutkiem 
w 1923 roku, że „członkowie partii często nie mają pełnej wiary 
w partię”14.

Potrzebny był koszmar ataku z 1927 roku, a następnie dojście 
do władzy w partii ludzi, takich jak Mao, spoza pierwszego poko-
lenia elity intelektualnych przywódców, aby dowieść wyższości 
wojska i przemocy. Mao po raz pierwszy wypowiedział się na ten 
temat w 1927 roku i miał się temu poświęcić przez resztę życia. 
W latach 30. ubiegłego wieku pisał: „Jedynie przy pomocy kara-
binu można przekształcić cały świat”15. W latach 40. wojna wynio-
sła go do władzy absolutnej. W latach 50. narzucił chińskiemu 
społeczeństwu i rolnictwu wojskową dyscyplinę, aby osiągnąć cel 
błyskawicznej industrializacji i sfinansować swój program atomo-
wy. Poprowadził rewolucję, w której przemoc polityczna wobec 
„kontrrewolucjonistów” stała się całkowitą normą. W 1968 roku, 
po pierwszych dwóch anarchistycznych latach rewolucji kultural-
nej, uczynił Chiny dyktaturą armii. Już wówczas ambitni buntow-
nicy od Kalifornii po Kalkutę czcili go jako wojskowego giganta 
rewolucji.
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Przywiązanie Mao do przemocy politycznej samo w sobie 
nie było niczym oryginalnym w kontekście globalnego komuni-
zmu. Również Lenin i Stalin byli jej zwolennikami. Wpisuje się 
ona w burzliwe wizje Marksa odnośnie do światowej rewolucji, 
a ponadto pasowała do bezwzględnych charakterów obu sowiec-
kich przywódców. Niemniej jednak, choć Lenin i Stalin cenili 
przemoc (wojna domowa, podczas której Stalin spędził mnóstwo 
czasu jako przewrotowiec na pierwszej linii, stała się kształtu-
jącym doświadczeniem dla wielu bolszewików), obaj sowieccy 
przywódcy byli ideologami i zawodowymi organizatorami, a nie 
ludźmi armii, w przeciwieństwie do Mao, który w pełni stał się 
takim pod koniec lat 20. XX wieku. Mao odnosił sukcesy jako 
strateg na polu bitewnym i poza nim. Duża część jego władzy 
i prestiżu w partii wzięła się właśnie stąd. Gdy jego idee zaczęły 
obiegać świat, usankcjonowanie przemocy dla celów politycznych 
kojarzono ściśle z Mao – po części dzięki jego talentowi do chwy-
tliwych sloganów, a częściowo dzięki wizerunkowym manipula-
cjom KPCh w latach 60. i 70. W tym okresie Mao i jego porucznicy 
przedstawiali Chruszczowa i Związek Radziecki jako burżujów 
chcących ugłaskać kapitalizm, a samych siebie gloryfikowali jako 
bohaterskich piechurów w światowej wojnie ludowej. Owa wizja 
Mao i maoizmu przekroczyła kontynenty i uczyniła z niego archi-
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tekta buntowniczej, przedłużonej walki partyzanckiej przeciwko 
atomowym arsenałom supermocarstw i profesjonalnych armii ist-
niejących państw. Na przykład walczący z apartheidem w Republi-
ce Południowej Afryki we wczesnych latach 60. nazywali samych 
siebie Yu Chin Chan, co było błędnie zapisanym określeniem 
partyzanckiej walki Mao (po chińsku youji zhan)16. Styl walki, 
jakiemu Mao dawał pierwszeństwo w swych zapiskach, różnił 
się od modelu sowieckiego. W Związku Radzieckim, pomimo 
udziału partyzantów w oporze antyniemieckim w czasie drugiej 
wojny światowej, to Armia Czerwona, a nie walka partyzancka, 
była sztampowym narzędziem wojny. (Warto jednak zaznaczyć, 
że tak naprawdę plany ruchów partyzanckich opracowane przez 
Mao odegrały ograniczoną rolę w chińskich wojnach rewolucyj-
nych lat 30. i 40. To wojska nacjonalistów stawiały główny opór 
Japończykom podczas drugiej wojny światowej, a zwycięstwo 
komunistów w ostatnich latach wojny domowej, aż do 1949 roku, 
zostało zdobyte dzięki otwartym bitwom, których KPCh nauczyli 
Sowieci)17.

W bardzo krótkim czasie kilkaset milionów chłopów w central-
nych, po – łudniowych i północnych prowincjach Chin powstanie 
jak dziki wiatr lub burza, siła tak szybka i brutalna, że żadna moc, 
jakkolwiek wielka, nie będzie w stanie jej stłumić… Rewolucja to 
nie bankiet.

Intensywność codziennej pracy w KPCh uległa zmianie po 
maju 1925 roku. Owego lata w Szanghaju wybuchły spontaniczne 
demonstracje i strajki przeciw obecności w mieście obcokrajow-
ców, po tym, jak sikhijscy policjanci otworzyli ogień do tłumu 
protestującego przeciwko aresztowaniu przez Brytyjczyków sze-
ściu chińskich studentów. Zginęło jedenastu Chińczyków, a co 
najmniej dwudziestu odniosło rany. Miejscy aktywiści zorgani-
zowali strajki solidarnościowe w Szanghaju, Kantonie i Hong-
kongu. Liczba członków KPCh drastycznie wzrosła: z 994 w 1925 
do niecałych 60 tysięcy w kwietniu 1927 roku18. Ta fala nowych 
rekrutów stworzyła bojówki robotnicze, które w imieniu ekspe-
dycji północnej w marcu 1927 roku zamknęły miasto.
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Tymczasem Mao bardziej interesowała prowincja. W czasie 
radykalnych zrywów lat 1925–1927 wzrosła również liczba kie-
rowanych przez komunistów zrzeszeń chłopskich, początkowo 
tolerowanych przez Kuomintang, pragnący stać się partią maso-
wego poparcia. Podczas gdy ekspedycja północna posuwała się 
ku górnym rejonom kraju, komunistyczni aktywiści korzystali 
z okazji, by odnowić wiejskie społeczności: na nowo przydzielali 
ziemię oraz upokarzali i usuwali bogatych właścicieli ziemskich. 
W styczniu 1927 roku Mao powrócił do Hunanu, gdzie napisał 
sprawozdanie wykazujące w samej tylko jego rodzinnej prowincji 
wzrost liczby członków stowarzyszeń chłopskich z 300 tysięcy do 
10 milionów w ciągu zaledwie jednego roku19. Warto przytoczyć 
tu dłuższy cytat z raportu Mao, który później stał się tekstem 
uwielbianym przez włoskich pracowników fabryk i indyjskich 
studentów, gdyż daje on posmak retorycznego entuzjazmu, jaki 
w przyszłości uczyni Mao gwiazdą światowego komunizmu.

[Chłopi] zerwą wszelkie okowy, jakie ich pętają i ruszą 
drogą do wyzwolenia. Ostatecznie wyślą wszystkich 
imperialistów, watażków, skorumpowanych urzędników, 
miejscowych despotów i złą szlachtę do grobu. 
Wszystkie rewolucyjne partie i wszyscy rewolucyjni 
towarzysze staną przed nimi, by przejść test, aby zostać 
zaakceptowanym lub odrzuconym. Oni podejmą decyzję. 
Maszerować na ich czele i prowadzić ich? Stanąć za nimi, 
gestykulując i krytykując ich? Czy też stanąć naprzeciw 
nim i sprzeciwiać się im?... ci, którzy się temu poddadzą, 
przeżyją, ci, co stawiają opór, zginą […] Rewolucja to nie 
bankiet czy pisanie eseju, to nie malowanie obrazu czy 
haftowanie, nie może być tak wyrafinowana, powolna 
i delikatna […] Rewolucja jest powstaniem, aktem 
przemocy, w którym jedna klasa obala władzę innej […] 
Ci, którzy byli poniżej wszystkich innych, teraz górują 
nad wszystkimi20.
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Był to punkt zwrotny dla chińskiej wersji komunizmu w wyda-
niu Mao. Marks znany był ze swych porównań chłopów do 
„ziemniaków w worku” – wierzył, że to miejski proletariat, a nie 
prowincja będzie nośnikiem rewolucji. Lenin i Stalin przyjęli ten 
pogląd jedynie po to, by uczynić z mieszkańców wsi główne źródło 
„gromadzenia prymitywnego kapitału”, mające być podstawą do 
gwałtownej industrializacji i modernizacji, aby dogonić Europę. 
Przez ponad pół wieku wyzysk chłopów był normą dla sowiec-
kiego komunizmu – od bezwzględnych rekwizycji w czasie wojny 
domowej, poprzez brutalne kolektywizacje Stalina pod koniec 
lat 20., aż po długą wojnę Chruszczowa z prywatną własnością 
ziemi. Ta ogromna niesprawiedliwość dotykająca wieś trwała 
nieprzerwanie aż do 1974 roku, kiedy to chłopi uprzednio przy-
dzieleni do swych kolektywów otrzymali wewnętrzne paszporty, 
co teoretycznie dawało im wolność przemieszczania się. Od lat 
50. do 70. ubiegłego wieku Mao udowodnił, że potrafi być rów-
nie, o ile nie bardziej, okrutny wobec chińskich chłopów. Jego 
dążenie do industrializacji było główną przyczyną klęski głodu, 
która pochłonęła życie około 40 milionów ludzi. Lecz sowiecka 
nieufność wobec wsi nie przełożyła się bezpośrednio na filozofię 
Mao. Chociaż w obydwu krajach partia komunistyczna była zdecy-
dowana utrzymać swą żelazną kontrolę, KPCh pod rządami Mao 
podkreślała jej znaczenie i osiągnęła cel, którym było stworze-
nie chłopskiej bazy, której Sowieci nie byliby w stanie doścignąć. 
Wystarczy porównać bazy obu partii, bolszewickiej i maoistow-
skiej, tuż przed przejęciem władzy, odpowiednio w 1917 i 1949 
roku: nie trzeba palców nawet jednej ręki, by policzyć, ile wsi było 
pod kontrolą sowiecką przed dojściem do władzy w 1917 roku. 
Tymczasem bojówki chłopskie stanowiły logistyczny kręgosłup 
zwycięstwa KPCh w wojnie domowej 1949 roku.

Sam Mao był oczywiście chłopskiego pochodzenia i zawsze 
w ten sposób mówił, ubierał się i jadł. Regularnie wypowiadał 
dosadne, nieraz wulgarne porównania, nieustannie podkreślając, 
że nie pozwoli się przemienić w ugładzonego męża stanu repre-
zentującego establishment. Długie artykuły prasowe przypomi-
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nały mu „bandaże służące do krępowania stóp kurtyzany, długie 
i śmierdzące”. Mimo tworzonego wokół Mao w latach

i 60. kultu nieomylności, nie bał się – z prostodusznością 
samouka – okazywać swą ignorancję. Pewnego razu rozmawia-
jąc z brazylijską delegacją, stwierdził, że nie ma pojęcia, gdzie leży 
Brazylia. Przyjmował światowych przywódców w połatanej piża-
mie i skarpetkach (a czasem też w szlafroku) i ponad wszystkie 
inne preferował jedno danie – tłustą wieprzowinę w stylu hunań-
skim z miską całych papryczek chili, popijane herbatą w blasza-
nym kubku (by pobudzić trawienie Mao żuł, skrzypiąc zębami, 
nasączone liście herbaty ze spodu kubka). Maoizm od swych 
początków w latach 30. XX wieku aż po dziś dzień przedstawiał 
siebie jako wiejską religię, która reprezentuje ciężko pracujących 
rolników i o nich walczy.

W Raporcie z Hunanu Mao szczególnie wychwalał brutalną tyra-
nię wiejskiego lumpenproletariatu wobec lokalnych właścicieli 
ziemskich. „Jedynym skutecznym sposobem uciszenia reakcjoni-
stów jest wykonanie egzekucji przynajmniej na jednym lub dwóch 
w każdym powiecie […] konieczne jest wprowadzenie krótkich 
rządów terroru w każdym wiejskim okręgu […] aby przekroczyć 
stosowne granice”21. W niektórych ustępach sprawozdania Mao 
zdaje się być wręcz w ekstazie z powodu przemocy, której był 
świadkiem. „To wspaniałe! Wspaniałe!22” W 1927 roku Mao – ku 
przerażeniu jego inteligenckich szefów, jak choćby Chena Duxiu, 
który był głęboko nieszczęśliwy z powodu poziomu przemocy 
zaakceptowanej i popieranej przez Mao w Hunanie – był orędow-
nikiem zarówno wojskowego, jak i wiejskiego zwrotu w historii 
KPCh.

Przez kolejnych siedem lat Mao okopywał się w ubogim, odlud-
nym paśmie gór Jinggang, na granicy Hunanu i Jiangxi. Tu szlifo-
wał swój talent do prowadzenia walki partyzanckiej, której zasady 
streścił w szesnastosylabowej przyśpiewce dla swych niepiśmien-
nych żołnierzy: Di jin, wo tui; di zhu, wo rao; di pi, wo da; di tui, wo 
zhui (gdy wróg naciera, wycofaj się; gdy wróg odpoczywa, dręcz 
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go; gdy wróg się męczy, atakuj; gdy wróg się cofa, ścigaj go)23. 
Ustalono ścisłe zasady wojskowej dyscypliny: „Słuchaj rozkazów”,

„Nie zabieraj masom nawet jednego słodkiego ziemniaka”, 
„Cokolwiek zostanie skonfiskowane właścicielom ziemskim 
i lokalnym tyranom, ma być publicznie rozdane”. Militarne zwy-
cięstwa torowały drogę do ustanawiania czerwonych baz na odle-
głych terenach obszarów wiejskich. Postulując i prowadząc walkę 
partyzancką, Mao po raz pierwszy zaczął nadawać kierunek, a nie 
jedynie trzymać się istniejącej strategii. Gdy w 1929 roku Komi-
tet Centralny w Szanghaju nakazał mu rozwiązanie armii, Mao 
zdecydowanie odmówił: rozkaz był „nierealny” i „fatalistycz-
ny”. W odpowiedzi Komitet Centralny oskarżył go o „szerzenie 
bandyckiej ideologii”. Na niewiele się to zdało: 4 października 
1930 roku siły komunistyczne pod wodzą Mao zdobyły pierwsze 
większe miasto w Jiangxi – Ji’an, trzecie największe skupisko 
ludności na terenie prowincji24.

2 . P R A K T Y K A  J E ST  J E DY N Y M  K RY T E R I U M  P R AW DY

Wiosną 1930 roku Mao objeżdżał powiat o nazwie Xunwu na 
dalekim południu Jiangxi. Interesowało go wszystko: szlaki wod-
ne, usługi pocztowe, zrujnowana wytwórnia parasolek, handel 
wodorostami, sprzedaż i popularność ośmiu rodzajów cukru, 
moda na fryzurę nazywaną „tajskie pomelo” i oczywiście różne 
klasy ekonomiczne – właściciele ziemscy (bardzo, średnio i mało 
zamożni), chłopi (bogaci i biedni) oraz postęp w redystrybucji 
ziemi. Nie był to ten sam Mao, którego krew krążyła szybciej na 
skutek rewolucyjnych rzezi w Hunanie. Tutaj pojawił się skru-
pulatny, taktyczny analityk i architekt rewolucji, skupiony na 
empirycznych obserwacjach i przedkładający „praktykę” ponad 
polityczne założenia. Efektem było powstanie niezwykle dokład-
nego, liczącego setki stron raportu25.

Prawie jednocześnie z wydaniem Raportu z Xunwu, w maju 
1930 roku Mao opublikował esej Przeciwko zaksiążkowaniu. „Wielu 
naszych towarzyszy ma przez całe dnie zamknięte oczy i wyga-
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duje brednie – twierdził. – Jest to haniebne dla komunisty… Nie 
umiesz rozwiązać problemu? Zbadaj jego aktualną sytuację i jego 
historię!”26 Pod koniec lat 30. jego retoryka dorównała przekazo-
wi, kiedy odnosił się do ludzi rozmiłowanych w teoriach. „Wasze 
dogmaty są mniej warte od psiego gówna […] Książki nie potrafią 
chodzić. Książkę można dowolnie otworzyć i zamknąć. To najła-
twiejsza rzecz w świecie, o wiele łatwiejsza niż dla kucharza przy-
gotowanie posiłku i znacznie łatwiejsza niż zabicie przez niego 
świni. Świnię najpierw trzeba złapać […] świnia potrafi biegać […] 
kucharz ją zabija […] świnia kwiczy. Książka leżąca na biurku nie 
potrafi biegać ani nie kwiczy. Możesz się jej pozbyć, jak tylko ci 
się podoba. Czy może być coś łatwiejszego?”27

Choć gdy osiągnął podeszły wiek, Mao jawił się coraz bardziej 
jako aforyzmowy mędrzec światowej rewolucji, to jednak daw-
niejszy Mao – zdroworozsądkowy komunista – był tym, który 
porywał miliony niechińskich zwolenników. Pod koniec lat 60. 
i we wczesnych latach 70. tysiące wykształconych francuskich 
maoistów poświęciło się „służbie ludowi” (kolejne ulubione hasło 
Mao) jako établis, pracujący w fabrykach i na prowincji. Inni podej-
mowali „długie marsze” (naśladując wyidealizowaną wędrówkę 
chińskich komunistów na północny zachód w latach 1934–1935) 
przez obszary wiejskie, aby lepiej zrozumieć warunki życia fran-
cuskiego proletariatu. Powtarzali zwięzłą maksymę Mao „bez 
dociekania nie ma prawa głosu” jak litanię. „Zawsze pamiętam 
cytat z przewodniczącego Mao, który wciąż lubię i nieraz przy-
taczam – wspominał w 2008 roku Tiennot Grumbach, niegdyś 
czołowy maoista z elitarnej École Normale Supérieure. – »Nie-
którzy przemierzają pola, nie zobaczywszy róż, inni zatrzymują 
konia, by przyjrzeć się różom, a jeszcze inni zsiadają z konia, by 
powąchać róże«. To była nasza idea: wąchać róże. A różami dla 
nas byli robotnicy”28.

Dawanie pierwszeństwa praktyce wyjaśnia kolejny aspekt 
atrakcyjności Mao – jego nawoływanie, aby przystosować sowiecki 
komunizm do chińskiej rzeczywistości. Już od lat 30. XX wieku 
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Mao był żywą reklamą elastycznego dostrojenia komunizmu do 
czynników krajowych. W 1936 roku pisał:

„Chińska wojna rewolucyjna prowadzona jest w specyficznych 
chińskich warunkach i towarzyszą jej konkretne okoliczności, ma 
własną naturę [oraz] rządzi się swoimi prawami… Niektórzy […] 
uważają, że wystarczy jedynie przestudiować doświadczenie rewo-
lucji w Rosji, [a także] prawa, jakimi rządziła się wojna domowa 
w Związku Radzieckim. [Lecz] jeśli będziemy je jedynie imitować 
i stosować […] nie zezwalając na żadne zmiany, wówczas […] 
»będziemy przycinać stopy, by pasowały do butów« i poniesiemy 
klęskę”29. Czy też, jak to ujął chłop Mao: „Musimy usadzić tyłki na 
kadłubie Chin”30. Podczas brutalnej japońskiej okupacji sprytnie 
odwoływał się do wyższe – go patriotyzmu, przypominając każde-
mu, kto go słuchał, że „zamierzamy utworzyć front wyzwolenia 
narodowego, a jego sukces będzie oznaczał zwycięstwo w walce 
z Japończykami i w konsekwencji zwycięstwo pokoju na świecie 
[…] Najbardziej palącym problemem jest narodowe wyzwolenie. 
Obecnie naszym celem nie może być komunizm ani nawet socja-
lizm. Domagamy się i mamy nadzieję na stworzenie narodowej 
ludowej republiki demokratycznej”31. Mao często przypisuje się 
stworzenie lub przynajmniej podsycanie nacjonalistycznej postaci 
komunizmu, poprzez „schińszczenie” marksizmu. Jego zdecy-
dowane odcięcie się od wizji globalnej rewolucji przyjętej przez 
ZSRR (które przyjęło formę otwartej wrogości po latach 50.) stało 
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się inspiracją dla wielu innych komunistycznych nacjonalizmów 
w Europie Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej. Owe nacjo-
nalizmy w przyszłości miały przerodzić się w toksyczny indochiń-
ski trójkąt chińsko-kambodżańsko-wietnamskiego konfliktu.

3 . KO B I E T Y  M O G Ą  P O D Ź W I G N Ą Ć  P O ŁOW Ę  N I E B A

W lutym 1935 roku szczupła, ładna Chinka o czarnych włosach 
leżała w krytej strzechą chacie w Guizhou, w południowo-za-
chodnich Chinach, wśród stromych, zalesionych górskich zboczy. 
Chałupa przeciekała, gdyż deszcz był rzęsisty. Po wielu godzinach 
urodziła dziewczynkę – swoje czwarte dziecko. Pomagała jej bra-
towa, która pokazawszy jej niemowlę, zapytała, jak będzie mieć na 
imię. Kobieta potrząsnęła głową. Następnego dnia armia, która 
ją tu przyprowadziła, ruszała dalej, a ona musiała udać się z nimi. 
Dziecko nie mogło im towarzyszyć. Bratowa zostawiła niemowlę, 
kilka dolarów i trochę opium jednej z miejscowych rodzin. Mąż 
kobiety, choć w pobliżu, był nieobecny. Miał inne sprawy na gło-
wie. Dwa miesiące później matkę zaskoczył powietrzny atak wro-
ga; odłamek szrapnela przeorał jej czaszkę i kręgosłup. Miesiąc 
później dziecko zmarło. Miejscowa kobieta, która je przygarnęła, 
nie miała mleka.

Ową matką była He Zizhen, druga żona Mao. Dała mu jeszcze 
dwójkę dzieci, ale tylko jedno z nich, jej piąte – córka – dożyło 
dorosłości. Pozostałe zmarły od chorób lub po urodzeniu zostały 
oddane i nie udało się ich odszukać. „Dlaczego kobiety tak się boją 
rodzenia?” – żartował nieraz Mao z innymi kobietami. – „Spójrz-
cie na [Zizhen], dla niej rodzenie jest tak łatwe, jak dla kury zno-
szenie jajek”32. Bezmyślność Mao odnośnie do prokreacji nie była 
niczym niezwykłym w partii komunistycznej. Jeszcze w latach 20. 
ubiegłego stulecia, kiedy chiński ruch feministyczny był w powi-
jakach, radykalne kobiety usiłowały przepchnąć kwestię kontro-
li narodzin jako priorytet polityki partyjnej, aby w ten sposób 
poradzić sobie przynajmniej z jednym aspektem nierówności 
zdeterminowanej przez biologię, która stała na przeszkodzie ich 
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udziałowi w rewolucji. Mężczyźni z partii pogrzebali ten postulat: 
od kobiet oczekiwano, że będą rodzić dzieci, kiedy tylko mężo-
wie je zapłodnią oraz że poświęcą się z pełną energią polityce33.

Poród He Zizhen w Guizhou odbył się w trakcie Długiego Mar-
szu KPCh. Na jesieni poprzedniego roku wojska komunistyczne 
wydostały się z południowo-zachodniego zakątka Jiangxi, ucie-
kając przed kampanią Czang Kajszeka, mającą zniszczyć KPCh. 
Trasa Długiego Marszu miała kształt ogromnej, odwróconej lite-
ry L i przebiegała przez niektóre z najdzikszych terenów – skute 
lodem szczyty Tybetu, bagniste równiny dalekiego północnego 
zachodu, wreszcie kończąc się na posępnych, nieurodzajnych 
obszarach Shaanxi – i przez cały czas naznaczona była walka-
mi z nacierającą armią nacjonalistów. Z 80 tysięcy ludzi, którzy 
rozpoczęli wędrówkę, mówi się o jedynie ośmiu tysiącach, którzy 
ją ukończyli, osiedlając się w nowej bazie wokół miasta Yan’an. 
Jednak Mao wyszedł z tej gehenny odrodzony. Podczas militar-
nych kryzysów Długiego Marszu Mao przejął dowództwo nad 
armią, co było kluczowym etapem w jego drodze do najwyższej 
władzy w KPCh. W trakcie dwunastu lat, kiedy to Yan’an był 
stolicą kraju założonego przez KPCh na północnym zachodzie 
Chin, Mao osiągnął zwierzchnią władzę polityczną i wojskową. 
Doświadczenie KPCh w budowaniu państwa w tym okresie wyci-
snęło głębokie piętno na przyszłych komunistycznych rządach. 
Niezależnie od psychicznych i fizycznych dramatów He Zizhen, 
w 1937 roku Mao rozpoczął na wpół publiczny flirt z piękną aktor-
ką Wu Lili, jedyną Chinką w okolicy noszącą trwałą i używającą 
szminki, najnowszą miejską rekrutką państwa komunistyczne-
go na północnym zachodzie Chin. Po tym jak Zizhen pewnego 
letniego wieczoru przyłapała Mao zakradającego się do jaskini 
Lili, zrobiła im głośną awanturę oraz amerykańskiej lewicowej 
dziennikarce Agnes Smedley, organizatorce potańcówek, na któ-
rych Mao i Lili flirtowali. W 1937 roku, niedługo po tym, jak Lili 
została odesłana, Zizhen – ponownie w ciąży – zdecydowała się 
wyjechać do Związku Radzieckiego, by tam leczyć rany powstałe 
w wyniku rany od szrapnela. Mao bardzo szybko zajął się kolej-
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ną aktorką, o znacznie bardziej dyskusyjnej przeszłości – byłą 
gwiazdą szanghajskich filmów klasy B o imieniu Lan Ping, czyli 
Niebieskie Jabłko. Aktorka zmieniła imię i stała się znana jako 
towarzyszka Jiang Qing. (W 1966 roku stanie się ona główną, 
mściwą bojowniczką rewolucji kulturalnej, według jej własnych 
słów „gryzącą, kogo tylko przewodniczący Mao każe mi ugryźć”, 
a także wyrównującą własne rachunki.) W Moskwie Zizhen prze-
szła załamanie nerwowe, kiedy jej najmłodsze dziecko zmarło na 
zapalenie płuc w wieku sześciu miesięcy. Jak się zdaje, Mao nie 
zareagował na tę wiadomość. Dowiedziała się, że przeprowadzo-
no rozwód w trybie przyspieszonym i że została zastąpiona przez 
Jiang Qing dopiero dwa lata później, kiedy usłyszała tłumaczenie 
artykułu w radzieckiej prasie, mówiącego o „Mao i jego żonie”34.

Sposób, w jaki Mao traktował Zizhen, nie był jedynym przy-
padkiem jego nieodpowiedzialnego stosunku do kobiet. Jego 
pierwsza żona Yang Kaihui, córka ukochanego nauczyciela Mao, 
Yanga Changji, wykształcona aktywistka polityczna, urodziła 
mu trzech synów. W listopadzie 1930 roku została aresztowana 
w Hunanie przez nacjonalistycznego komendanta ze względu 
na swoje powiązania z Mao i rozstrzelana. Mogła zostać oszczę-
dzona, gdyby zdecydowała się potępić Mao. Ten nagrodził jej 
lojalność niewiernością. Prawie dwa lata przed egzekucją Kaihui 
rozpoczął w Jiangxi związek z Zizhen. Nawet nie pokwapił się, 
by powiedzieć o tym Kaihui, do której docierały plotki o jego 
nowym romansie.

Tym niemniej młody Mao z początku XX wieku był w swej 
retoryce zdecydowanym feministą. Piętnował aranżowane mał-
żeństwa jako „za – woalowany gwałt” i twierdził, że jego spraw-
ców, rodziców, należy aresztować35. Pomstował na brak obecności 
kobiet w życiu publicznym – nie mogły wchodzić do sklepów, 
zatrzymywać się w hotelach, pracować w biznesie.

„Zniszczyć układy rodziców, zniszczyć instytucję swatania” – 
nawoływał36. Znacznie później, w 1968 roku, wypowiedział słynne 
zdanie, że „kobiety mogą podźwignąć połowę nieba”. „Mężczyźni 
i kobiety są tacy sami. Co mogą mężczyźni, mogą też kobiety”37. 
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Drugim prawem wprowadzonym przez młodą Republikę Ludową 
w 1950 roku było prawo małżeńskie, które umożliwiało kobietom 
występowanie o rozwód i posiadanie ziemi.

Przypisanie Mao feminizmu pomogło w upowszechnieniu jego 
idei na świecie. „Idea kobiet podtrzymujących połowę nieba zosta-
ła spopularyzowana dzięki wpływowi Mao” – stwierdził Dennis 
O’Neil, radykalny student porwany przez amerykańską kontrkul-
turę lat 60., który następnie poświęcił swe życie inspirowanej 
przez Mao polityce. „Kubańska rewolucja była bardzo macho… 
Rewolucja maoistowska niosła zupełnie inną wrażliwość. Polegała 
na przemianie relacji społecznych, nie przez narzucony odgór-
nie dyktat, lecz oddolnie, przez samych jej uczestników. Kobiety 
odwzorowywały wiele rozwijających świadomość grup na [chiń-
skich] zebraniach »gorzkich słów«, gdzie ludzie potępiali stare 
zwyczaje, otwarcie mówiąc o tym, jak byli gnębieni”38. Jednak pod 
koniec lat 60. Mao miał za sobą również wiele lat zaspokajania 
swego pożądania pięknych młodych kobiet – wykorzystując ich 
uwielbienie dla swego bohatera – na wielkim drewnianym łożu 
w Zhongnanhai, dawnym pałacu cesarskim na zachód od Zakaza-
nego Miasta, po 1949 roku odizolowanej rezydencji komunistycz-
nych przywódców. Według jego lekarza Mao świadomie zarażał 
swe kochanki chorobami wenerycznymi:

„Obmywam się w ciałach mych kobiet” – deklarował39. Niekon-
sekwencja w stosunku do kobiet świadczy o jego hipokryzji, roz-
dwojonej osobowości i przepaści między słowami a działaniami, 
czy też – mówiąc bardziej pobłażliwie – jego mocno utrwalonym 
pragmatyzmie.

Ów pragmatyzm przejawiał się też nieraz w polityce finanso-
wej Mao. Mimo jego nawoływań do wojska, aby nie zabierać nic 
zwykłym ludziom, w lutym 1929 roku Mao napisał następujący 
„list dotyczący pozyskiwania funduszy” do kupców z południo-
wego Jiangxi: „Obecnie zwracamy się do Was z prośbą o zebranie 
w naszym imieniu 5 tysięcy dużych zagranicznych dolarów na 
wypłatę dla żołnierzy, 7 tysięcy par słomianych sandałów i 7 tysię-
cy par skarpet [oraz] 300 beli białego materiału […] To sprawa pil-
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na, wszystko powinno być dostarczone […] dzisiaj przed godziną 
dwudziestą […] Jeśli zignorujecie naszą prośbę, będzie to dowód, 
iż [Wy] kupcy jesteście w zmowie z reakcjonistami […] W takim 
wypadku będziemy zmuszeni spalić wszystkie reakcyjne sklepy 
[…] Nie możecie powiedzieć, że Was nie ostrzegliśmy!40”

Na początku lat 40. rząd Mao w północno-zachodnich Chi-
nach ponownie znalazł się w tragicznej sytuacji finansowej, tym 
razem w prowincji, której gospodarka opierała się głównie na 
opium. W 1941 roku pełen surowości artykuł w komunistycznej 
prasie wyjaśniał: „Odkąd opium znalazło się w Chinach, stało 
się największym źródłem krzywdy dla chińskiego narodu, nie-
odłącznym od imperialistycznej inwazji i procesu przekształca-
nia Chin w półkolonię. Imperializm użył opium do zniewolenia 
i stłamszenia chińskiego narodu. W miarę jak naród stawał się 
coraz słabszy i coraz biedniejszy, 
opium spełniło swą obrzydliwą, 
zatruwającą, destrukcyjną funk-
cję”41. Tym niemniej w księgach 
rachunkowych państwa komuni-
stycznego z tego okresu roi się od 
odniesień do „szczególnego pro-
duktu”, który wyratował komuni-
stów z deficytu handlowego i do 
1945 roku generował ponad 40% 
budżetu. Było to właśnie opium, 
przetwarzane w „specjalnych fabrykach” i transportowane na 
południe i na zachód, aby komunistyczna armia mogła czerpać 
zyski z eksportu. W 1945 roku, gdy przybyła misja amerykań-
ska, aby przeprowadzić inspekcję królestwa Mao, nie zobaczyła 
nic bardziej kontrowersyjnego od falujących pól sorgo i pszeni-
cy. Opiumowe maki wyrwano idealnie na czas, aby utrzymać, 
przynajmniej przez kolejnych czterdzieści lat, sztampowy obraz 
chińskich komunistów czasów wojny42.
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Brutalna siła, patriotyzm, a przede wszystkim pragmatyzm – 
potężne narzędzia każdego pretendenta do tronu. Jednak żadne 
z nich nie zadziałałoby bez ideologicznego sedna: umiejętności 
zdobycia i zapewnienia pojedynczej autorytarnej linii partyjnej 
(nawet jeżeli zawsze istniał rozdźwięk między wzniosłą retoryką 
a rzeczywistością). I to osiągnął Mao (i jego ghostwriterzy) na 
północnym zachodzie w latach 1936–1945.

4 . U J AW N I A J  B Ł Ę DY  I   K RY T Y K U J  N I E D O C I Ą G N I Ę C I A

Wczesnym latem 1942 roku w Centralnym Instytucie Badań 
w Yan’anie śmietanka Komunistycznej Partii Chin zebrała się, 
by uczestniczyć w forum „Demokracja i dyscyplina w partii”. 
Będąc czymś pomiędzy wiecem a pokazowym procesem, forum 
nie zostało zwołane w dusznej sali seminaryjnej, lecz na stadionie 
sportowym i miało trwać szesnaście dni. Zgromadzeni widzowie 
przypatrywali się blademu trzydziestoparoletniemu mężczyźnie. 
Był nim pisarz o imieniu Wang Shiwei. Zbyt chory, by stać – cier-
piał na gruźlicę – siedział zapadnięty na płóciennym rozkładanym 
krześle. Sekretarz i ghostwriter Mao, Chen Boda – oczytany męż-
czyzna w okularach, o gumowatej twarzy, wyraźnie się jąkający – 
przemógł swą przypadłość i wygłosił żywiołowe przemówienie. 
„Ten gatunek ludzi […] jest jak pozbawiona kręgosłupa pijawka! 
[...] jest drobny jak komar, z rodzaju tych, co zakradają się po 
cichu i gryzą”. Wulgarnie zażartował z imienia Wanga (dosłownie: 
zapach prawdy), zmieniając jeden z tonów, przez co przemieni-
ło się w „smród gówna”. Swoje trzy grosze dorzucił też Ai Qing, 
ojciec Ai Weiweia i jeden z najsłynniej – szych dwudziestowiecz-
nych poetów chińskich: „Poglądy Wanga Shiweia są reakcyjne, 
a jego rady są trujące. To »indywiduum« nie zasługuje, by nazywać 
je »człowiekiem« ani tym bardziej »towarzyszem«”. Ostatniego 
dnia konferencji Ding Ling, jedna z najjaśniejszych literackich 
gwiazd Yan’anu – swego czasu zadziorna indywidualistka, która 
osiągnęła w latach 20. sławę dzięki swym wylewnym opowieściom 
o seksualnych fantazjach współczesnej kobiety – również zaata-
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kowała Wanga, określając go „afrontem” dla literatury i sztuki43. 
Do końca swego życia Wang miał pozostać więźniem. Wiosną 
1947 roku został wyciągnięty z celi i zmuszony do uklęknięcia na 
żółtobrązowej ziemi Shaanxi. Młody komunistyczny aktywista 
pochwycił topór i odrąbał mu głowę.

Proces Wanga stał się jednym z najbardziej znanych wydarzeń 
z „kampanii naprawy stylu pracy partyjnej” lat 1942–1943. Jednak 
nie była to bynajmniej pierwsza próba Mao dokonywania czy-
stek. Na początku 1930 roku, pośród militarnych niepowodzeń 
i możliwej infiltracji przez KMT, Mao zidentyfikował „poważny 
kryzys w partii w zachodnim i południowym Jiangxi […] lokalne 
organy zarządzające partii są na wszystkich poziomach zapełnio-
ne właścicielami ziemskimi i bogatymi chłopami”. Na sześć lat 
przed rozpoczęciem wielkich czystek przez Stalina, Mao ruszył 
z własną kampanią. „Najbardziej bezlitosne tortury” zarządzo-
no, by zdemaskować „antybolszewickich” konspiratorów: przy-
palanie skóry pałeczkami kadzidła, bicie aż do połamania kości, 
przybijanie gwoździami dłoni do stołu i wbijanie bambusowych 
drzazg pod paznokcie. Żony podejrzanych cierpiały jeszcze bar-
dziej: rozcinano im piersi i palono genitalia. Tylko w ciągu jed-
nego tygodnia rozstrzelano dwa tysiące żołnierzy. W 1931 roku 
czystki rozszerzono na

„tych, którzy we śnie skarżyli się na partię, którzy odmówili 
pomocy w transporcie zaopatrzenia […] którzy nie uczestniczyli 
w masowych wiecach lub nie pokazywali się na zebraniach par-
tyjnych”. Ostatecznie zginęły dziesiątki tysięcy ludzi. Nawet gdy 
w latach 1932–1934 czystka zwolniła tempo, co miesiąc rozstrze-
liwano przynajmniej sto osób44. „Towarzysze – apelowali niektó-
rzy komuniści z Jiangxi – czy nasza partia zawsze już będzie taka 
czarna i pozbawiona światła?45”.

Lecz „kampania naprawy stylu” w 1942 roku – pierwszy raz, 
gdy Mao za – prowadził dyscyplinę w partii, odkąd został jej 
głównym przywódcą w 1941 roku – była o wiele bardziej prze-
myślana, głęboka i wyrafinowana. Można tę kampanię opisywać 
i wyjaśniać na różne sposoby w kontekście komunistycznego 
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terroru i poza nim. Sposób potraktowania Wanga pokazał, że 
zawierała klasyczne elementy stalinowskiego polowania na cza-
rownice: odizolowanie ofiary, „nakłonienie” byłych sojuszników 
do wspólnego ataku, wiec (czy też „sesja walki”, w zmilitaryzowa-
nej chińskiej terminologii) zamieniający czystkę w spektakl dla 
mas, publiczne upokorzenie „wroga”, mające być ostrzeżeniem dla 
innych przed podobnym postępowaniem, wymuszone zbiorowe 
wyszydzanie ofiary przez widzów. Kampania była początkiem, jak 
to później nazwano, „jednej z najambitniejszych w historii prób 
manipulowania ludźmi”46. W Ameryce lat 50. XX wieku nazwano 
ten projekt praniem mózgu. W Chinach znany był jako „reforma 
myśli” i stał się organizacyjnym i dyscyplinarnym fundamentem, 
na którym opierała się ideologiczna prawomocność i autorytet 
politycznego programu Mao. Podobnie jak w przypadku innych 
elementów maoistowskiej formuły, reforma myśli sama w sobie 
nie była niczym oryginalnym – zarówno Sowieci, jak i naziści 
korzystali z podobnych technik. Jednak jej zakres z całą pewno-
ścią był czymś nowym. Jej elementy w różnym stopniu kopiowa-
no w innych miejscach świata, do których maoizm zawędrował. 
W szczególności peruwiański Świetlisty Szlak oraz japońskie 
ultralewicowe Zjednoczona Armia Czerwona i Frakcja Rewolu-
cyjnej Lewicy stosowały krytykę i samokrytykę. Zimą 1971–1972 
te dwie ostatnie grupy, podczas szkolenia w górskiej kryjówce 
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w środkowej Japonii, zlinczowały dwunastu towarzyszy, uzna-
jąc ich za niedostatecznie oddanych rewolucyjnej introspekcji.

Cóż takiego uczynił Wang Shiwei, że sprowadził na siebie 
totalną krytykę Mao? W lutym i w marcu 1942 roku opublikował 
w yan’ańskiej prasie krótką serię esejów piętnujących organizację 
państwa komunistycznego. Przytaczał narzekanie komunistycz-
nej młodzieży Yan’anu odnośnie do nadmiernego zhierarchi-
zowania: o aktywistach partyjnych, którzy klepali komunały 
o „klasowej przyjaźni”, a tak naprawdę troszczyli się tylko o to, 
ile kurczaka będą mogli zjeść. Wang pisał: „Nie jestem egalitary-
stą, ale trzy kategorie strojów i pięć klas pożywienia niekoniecznie 
jawią się jako coś rozsądnego i niezbędnego […] Jeśli chorzy nie 
mogą dostać nawet jednej miski z zupą […] podczas gdy są pew-
ne […] zdrowe »grube ryby« otrzymujące niepotrzebne i nieuza-
sadnione dodatki […] efektem mogą być tylko problemy”. Wang 
ochoczo przyznawał, że „Yan’an jest wyjątkowy w porównaniu ze 
»światem zewnętrznym«, lecz może i musi być jeszcze lepszy”47. 
Wang wykazywał coś bardzo podstawowego: prawo intelektuali-
sty – pisarza, myśliciela, artysty – do niezależnej krytyki polityki 
komunistycznej. Po przeczytaniu owych esejów Mao rzekomo 
natychmiast podjął decyzję o rozprawieniu się z Wangiem.

Sposób, w jaki Mao potraktował Wanga Shiwei’a, jest dobrym 
przykładem starannego połączenia manipulacji i brutalnej siły, 
które on i partia stosowali, aby wymusić jednomyślność. Do 1942 
roku ruch komunistyczny znacznie się rozrósł po humanitar-
nej katastrofie Długiego Marszu. Szeregi partyjne zasilili przede 
wszystkim idealistycznie nastawieni, wykształceni młodzi miesz-
kańcy miast, upojeni tkliwym obrazem komunistycznego pół-
nocnego zachodu z książki Edgara Snowa Czerwona gwiazda nad 
Chinami z 1937 roku. Byli to emocjonalni, lecz w dużej mierze 
niezdyscyplinowani nowi rekruci. Dzieci epoki 4 maja: wykształ-
ceni według liberalnych, krytycznych wartości chińskiego patrio-
tycznego, lecz kosmopolitycznego oświecenia po 1910 roku i na 
początku lat 20., oburzeni bezwzględną brutalnością nacjonali-
stycznych Chin rządzonych przez wojskowych dygnitarzy. Wang 
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Shiwei został komunistą natchniony losem swej pierwszej miło-
ści – nieustraszonej młodej komunistki zamordowanej przez 
nacjonalistyczne wojsko w 1928 roku. Ding Ling, która w przy-
szłości miała atakować Wanga, uciekła do Yan’anu w 1936 roku, 
po trzech latach aresztu u nacjonalistów. Potajemnie wstąpiła 
do partii komunistycznej w 1932 roku i stała się podejrzana ze 
względu na swą lewicującą twórczość literacką i niesformalizo-
wane małżeństwo z komunistycznym aktywistą straconym przez 
nacjonalistów w 1931 roku. Ale ani Wang, ani Ding nie potrafili 
po dotarciu do Yan’anu tak od razu wyłączyć swego krytycyzmu. 
W swych esejach i gorzkich, smutnych opowiadaniach Ding Ling 
wytykała niekompetencje oraz uprzedzenia, jakie panoszyły się 
w Yan’anie: to, jak niewykwalifikowany aktyw partyjny marnował 
talenty innych ludzi oraz sposób, w jaki pomieszany tradycyjny 
i rewolucyjny seksizm ganił zarówno kobiety niezamężne, jak i te, 
które pozostały w domach, by wychowywać dzieci48.

Przypuszczając ostry atak na Wanga Shiweia, Mao przedstawił 
własną odpowiedź swym przeciwnikom, krytykom literackim, 
wyjaśniając rolę kultury w wojnie rewolucyjnej. Pisarze i artyści 
muszą trzymać się „stanowiska partii”, ponieważ „nasze stano-
wisko jest stanowiskiem proletariatu i mas”.

„Skoro do odbiorców naszej literatury i sztuki zaliczają się 
robotnicy, chłopi i żołnierze oraz ich kadry”, pisarze muszą udać 
się do wsi i fabryk, by spędzić czas z chłopami i robotnikami: 
„nawet jeśli ich dłonie [są] ubrudzone ziemią, a stopy umazane 
krowim łajnem, to tak naprawdę [są] czystsi od burżuazyjnych 
i drobnomieszczańskich intelektualistów […] Bez takiej odmiany, 
takiego przerobienia [pisarze i artyści] nie zrobią niczego dobrze 
i staną się wyrzutkami”. Mao pisał, że Yan’an nie potrzebuje kry-
tyki ani satyry. „Jeśli jesteś proletariackim autorem lub artystą, 
będziesz wychwalał […] proletariat i ludzi pracy”. Nadszedł czas, 
by pisarze „rozeszli się wśród mas”, w przeciwnym wypadku „na 
ich drodze pojawią się trudności”49.

Określiwszy kierunek pracy w kulturze i „myśli”, kampania 
naprawy stylu wprowadziła go za pomocą narzuconych „dysku-
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sji” i studiowania – zarówno w małych grupach, jak i podczas 
indywidualnych przesłuchań – ortodoksyjnych artykułów, prze-
mówień i idei. Osoby podejrzewane o odejście od linii Mao były 
aresztowane i „prześwietlane”. Faktycznie do lipca 1943 roku 
70% nowych rekrutów uznano za niegodnych zaufania50. Tortu-
ry i zastraszanie stały się normalnością, satyra została zakaza-
na. Sukces tego przedsięwzięcia można ocenić po efektach, jakie 
przyniósł w stosunku do pewnych dobrze znanych ofiar. W ciągu 
roku po jego publicznym upokorzeniu Wang Shiwei przeszedł dra-
styczną przemianę. Późnym latem 1943 roku Mao zaprosił grupę 
chińskich i zagranicznych dziennikarzy, by odwiedzili Yan’an. Gdy 
zapytali o możliwość spotkania z Wangiem Shiwei’em, jeden ze 
świadków był zszokowany jego „szarym, trupim wyglądem. Bez 
przerwy powtarzał: »Jestem trockistą. Atakowałem Mao. Zasłu-
żyłem na karę śmierci. Powinienem już być zabity tysiąc razy. Lecz 
Mao jest tak wspaniałomyślny. Nie chce, bym umarł. Pozwala mi 
pracować. Pracuję więc sumiennie i zrozumiałem wielką zasadę: 
praca jest święta. Jestem niezwykle wdzięczny za jego łaskę«”51. 
W ciągu kilku dni od rozpoczęcia forum „Demokracja i dyscy-
plina w partii” latem 1942 roku dawni sprzymierzeńcy Wanga, 
zwłaszcza takie osobistości, jak Ding Ling i Ai Qing, opuścili go, 
poddali się poniżającej samokrytyce i przypuścili okrutne ataki 
na „trockizm” Wanga. Po wydarzeniach z maja 1942 roku Ding 
Ling, słynna literacka gwiazdka, mająca niegdyś skłonności do 
tworzenia nastrojowych opisów, otulająca się w futra, nosząca 
falowaną fryzurę, opatuliła się w bezkształtny, zbity, bawełnia-
ny materiał i sama siebie skazała na wygnanie do wiosek, gdzie 
poświęciła się organizowaniu teatrzyków ludowych wypełnionych 
teraz komunistyczną propagandą.

W ramach kampanii w żółtych, zakurzonych jaskiniach wyko-
panych w kruchych zboczach Yan’anu uwięziono setki, a być 
może tysiące ludzi. Stała się ona pierwowzorem dla wszystkich 
kolejnych ruchów reformy myśli, które wprowadzono za rządów 
Mao: masowych zebrań, podczas których upokarzano i izolowa-
no ofiary, wielokrotnie pisanych wyznań win, grup dyskusyjnych, 
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w ramach których niezabieranie głosu nie wchodziło w grę, dosko-
nalenia samokrytyki. W Chinach kampanię naprawy stylu pracy 
powszechnie postrzegano jako próbę generalną przez czystkami 
rewolucji kulturalnej. Nieprzypadkowo Mao przywrócił do cen-
trum wydarzeń głównego agitatora epoki kampanii naprawy stylu 
pracy, Kanga Shenga, zwanego też „pistoletem Mao”, aby wznie-
cił rewolucję kulturalną. Kang odgrywał rolę szefa tajnej policji 
Mao, ubierał się na czarno i używał czarnych akcesoriów: lśnią-
cych skórzanych kurtek w stylu radzieckim, bryczesów, kozaków, 
wąsów, konia, owczarka niemieckiego i szpicruty. Jego dwoma 
słabościami były ceramika czasów dynastii Song i dobre jedzenie 
(jego osobisty kucharz w Yan’anie uprzednio gotował dla Puyi, 
ostatniego cesarza dynastii Qing). Poza tym miał „obsesję na 
punkcie władzy, lecz nie miał kompletnie żadnych przekonań”. 
Kang Sheng również sprawił, że maoizm stał się światowym feno-
menem w latach 60. i na początku lat 70. Jako szef tajemniczego 
Międzynarodowego Departamentu Łączności KPCh (odpowie-
dzialnego za relacje z zagranicznymi partiami komunistycznymi 
i przez to ważniejszego od Ministerstwa Spraw Zagranicznych) 
Kang Sheng nadzorował eksport rewolucyjnych idei, strategii, 
pieniędzy i broni dla komunistycznych zrywów. Gościł w Pekinie 
pełnych uwielbienia zachodnich maoistów i przesyłał gotówkę 
oraz informacje wywiadowcze Czerwonym Khmerom w Kambo-
dży52. Z całą pewnością okres kampanii i początek lat 40. XX wieku 
na komunistycznym północnym zachodzie był czasem straszli-
wym dla dobrze wy – kształconych liberalnych intelektualistów, 
skłonnych do kwestionowania konieczności absolutnej dyscypli-
ny partyjnej. Jeśli natomiast ktoś był niezamożnym rolnikiem, 
mógł mieć inną perspektywę, gdyż kampania naprawy stylu pracy 
praktycznie zbiegła się w czasie z ruchem spółdzielczym. Była to 
wznowiona inicjatywa wyrównywania różnic społeczno-gospodar-
czych, wdrożona w małych wsiach. Tym osobom w wielu przypad-
kach obniżono czynsze i zlikwidowano odsetki pożyczek. Rolnicy 
korzystali z programów wspólnoty posiadania zwierząt, narzędzi 
i ziarna, niektórzy mogli nawet wybierać wioskowych urzędników 
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w lokalnych wyborach. Dla wielu był to czas wzrostu produkcji, 
gdyż żołnierze i komunistyczni aktywiści pomagali w uprawie roli 
i rzemiośle. Pojawiły się też możliwości nauki czytania i pisania, 
po tym jak wykształceni mieszkańcy miast przyjechali na pro-
wincję, by szerzyć edukację53. Komunistyczni rekruci z Yan’anu, 
pochodzący z biednych rodzin, w latach 80. bardzo chwalili Mao, 
gdyż rozumiał on chińskie społeczeństwo oraz organizację pracy 
w polityce54. Kampania była zarówno przerażającym doświad-
czeniem, jak i procesem, w ramach którego Mao stworzył zdy-
scyplinowaną partię i administrację, w jaskrawym kontraście do 
korupcji i apatii Kuomintangu.

W 1943 roku Mao (z pomocą Kanga Shenga) zaostrzył kam-
panię naprawy stylu pracy partyjnej i ruszył z fatalnie nazwaną 
„kampanią oswabadzania”, będącą polowaniem na „szpiegów” 
i „zdrajców”, w ramach której aresztowano tak wiele osób, że 
„jaskinie nie mogły ich wszystkich pomieścić”. Później ponad 
90% oskarżeń uznano za bezpodstawne55. Mao stworzył również 
kolejną kluczową ideę swej polityki – linię mas.

Wszelkie prawidłowe przywództwo musi wyjść od mas 
i pójść do mas. Oznacza to, że należy czerpać idee mas 
(idee rozrzucone i nieusystematyzowane) i […] zamienić 
je w skupione i uporządkowane za pomocą studiowania. 
Następnie należy je rozpowszechnić i wyjaśnić masom, 
aż masy przyjmą je jako własne […] sprawdzając [ich] 
prawidłowość [w działaniu]. Następnie należy ponownie 
zebrać idee od mas i nie ustawać w odsyłaniu ich 
z powrotem do mas. W tym niekończącym się cyklu idee 
zawsze będą coraz bardziej prawidłowe, żywotne i za 
każdym razem liczniejsze56.

Owe idee polityczne stanęły u podstaw niejasnych związków 
między dyktaturą a demokracją w samym sercu stworzonego 
przez Mao ustroju. Wierny swym chłopskim korzeniom Mao 
wychwalał geniusz (wiejskich) mas, gdyż jedynie ich idee były 
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„prawidłowe”. (W kolejnym roku Mao nawoływał swych zwolen-
ników, aby „służyli ludziom”, ponownie podkreślając populistycz-
ną życzliwość swego reżimu. W czasach rewolucji kulturalnej ów 
slogan obiegł cały świat, zdobywając Mao szczególnie gorliwych 
sympatyków pośród afrykańskich oraz azjatycko-amerykańskich 
społeczności.) Tym niemniej jedynie on sam (oraz partia) mógł 
skupiać, systematyzować i stosować geniusz tych idei. Jeden 
z najbardziej zdeklarowanych krytyków Mao we współczesnych 
Chinach, naukowiec, który dwukrotnie wymknął się śmierci 
w czasach jego rządów (na skutek głodu po kampanii Wielkiego 
Skoku i brutalnych prześladowań rewolucji kulturalnej), ujął to 
następująco: „Wielki talent Mao polegał na uczynieniu z Chiń-
czyków niewolników, jednocześnie sprawiając, by myśleli, że są 
panami swego kraju […] Wszyscy dyktatorzy świata brali lek-
cje od Mao”. Kampania naprawy stylu oraz linia mas stworzyły 
podstawy ideologicznej jedności i „intelektualnej pracy” w partii 
Mao. Stały się też bazą dla masowej mobilizacji – oraz teoretycz-
nego uzasadnienia KPCh, by móc twierdzić, że jej metody były 
„demokratyczne” – stosowanej później w malajskich dżunglach, 
afroamerykańskich dzielnicach Kalifornii, na peruwiańskiej sier-
rze i w górach Nepalu.

5 . W S C H Ó D  J E ST  C Z E RWO N Y, W S C H O D Z I 
S ŁO Ń C E . W   C H I N A C H  U R O D Z I Ł  S I Ę  M A O  Z E D O N G . 
/  O N  P L A N U J E  S Z C Z Ę Ś C I E  L U D U. /  O N   J E S T 
W I E L K Ą  G W I A Z D Ą  Z B AW I E N I A  L U D U

Na początku lat 40. w Yan’anie Mao został obwołany królem -
-filozofem chińskiego komunizmu i powstał hymn Wschód jest 
czerwony57. Aż do końca lat 30. Mao słynął jako człowiek armii: 
jego umiejętności doktrynalne w dziedzinie marksizmu-leni-
nizmu pozostawały zdecydowanie w tyle w porównaniu z jego 
rywalami o władzę – członkami partii, którzy dopiero co powrócili 
z Moskwy, gdzie szkolili się w mrocznych praktykach stalinizmu. 
Ich przywódca, pyzaty teoretyk o imieniu Wang Ming, był świet-
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nie przeszkolony zarówno w ideologii, jak i w praktyce; już zdążył 
zesłać kil – ku swoich rodaków do gułagu w czasie stalinowskich 
czystek. Natomiast Mao, nawet pod koniec lat 30., czyli prawie 
dwadzieścia lat po przyjęciu komunizmu, wciąż był ledwie ele-
mentarnym marksistą. Nie miał czasu na bardziej szczegółowe 
analizy historyczne i ekonomiczne Marksa, sprowadzając prze-
słanie Manifestu komunistycznego do sloganu: „Walka klas, wal-
ka klas, walka klas”58. Niektórzy z bliskich współpracowników, 
słuchając jego wykładów, byli zażenowani bzdurami, jakie wyga-
dywał oraz ewidentnym plagiatowaniem chińskich przekładów 
marksistowskich tekstów. Być może z tego powodu Mao przez 
długi czas miał poczucie niższości wobec intelektualistów, co bez 
wątpienia wpłynęło na jego bezwzględność w stosunku do nich, 
gdy już był u władzy.

Jednak od późnych lat 30. Mao rościł sobie prawo do doktry-
nalnej oryginalności i kultu przywódcy. 22 czerwca 1937 roku 
najważniejsze czasopismo KPCh, „Wyzwolenie”, po raz pierw-
szy przedstawiła portret Mao. Przesłanie ikonograficzne było 
ewidentne: maszerujące kolumny z tyłu nadały obrazowi ruchu 
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i dynamiki, twarz Mao była oświetlona promieniami słoneczny-
mi, zrobiono też miejsce na cytat59. Dzieła i przemówienia Mao 
zaczęto zbierać i systematyzować. Jego sekretarz Chen Boda, 
były profesor historii starożytnej, zredagował nową wersję histo-
rii KPCh, która przedstawiała Mao jako przodującego w partii 
geniusza, i pomógł mu opracować większość jego kluczowych 
esejów: Z zagadnień wojny partyzanckiej (1937), W sprawie sprzecz-
ności (1937), W sprawie praktyki (1937), W sprawie wojny przedłu-
żonej (1938), W sprawie nowej demokracji (1940)60. W 1939 roku 
„Wyzwolenie” okrzyknęło Mao „przywódcą ludu, szanowanym 
przez masy w kraju i za granicą”61. W 1941 roku młody teoretyk 
zachwycał się: „Najważniejszą i najbardziej typową osobą, która 
dostosowuje twórczy marksizm do chińskich problemów, jest 
nasz partyjny przywódca, towarzysz Mao Zedong. Jest on wiel-
kim rewolucjonistą naszej partii, utalentowanym teoretykiem 
i strategiem oraz jednym z najbardziej kreatywnych marksistów-
-leninistów w Chinach”62. W styczniu 1942 roku, gdy Yan’an szy-
kował się do kampanii naprawy stylu pracy, pisma Mao zalecano 
studiować przed dziełami Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina63. 
W szczytowym momencie kultu, czyli wczesnych latach rewolucji 
kulturalnej, chińscy obywatele za granicą szlochali z emocji przed 
urzędnikami celnymi, gdy zgłaszali swe egzemplarze chińskich 
wydań słów Mao64.

Prowadzona przez Mao kampania naprawy stylu pracy w latach 
1942– 1943 doprowadziła do zmarginalizowania tych członków 
partii, którzy wciąż żywili wątpliwości co do jego umiejętności 
jako teoretyka. Według Wanga Minga, najważniejszego rywala 
Mao w tamtym czasie, rozpoczął on tę kampanię, „aby zastąpić 
leninizm maoizmem, aby napisać historię Komunistycznej Par-
tii Chin jako historię jedynie Mao Zedonga, aby wynieść osobę 
Mao Zedonga ponad Komitet Centralny i całą partię, [po to, by] 
uzyskać pozycję głównego partyjnego przywódcy i całą władzę 
skupić w swych rękach”65. Ai Qing wysławiał go w wierszu (Mao 
Zedong), a rycina w partyjnym dzienniku przedstawiała podobiznę 
Mao tuż obok Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina66. Zhu De – zało-
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życiel Armii Czerwonej i dawniej równy Mao w partii – stworzył 
entuzjastyczny pean: „nasza partia ma teraz własnego, niezwykle 
utalentowanego przywódcę w osobie towarzysza Mao Zedonga. 
On naprawdę zrozumiał teorie Marksa i Lenina i, co więcej, spraw-
nie stosuje je, aby prowadzić chińską rewolucję krok po kroku ku 
zwycięstwu. Mao nie tylko jest najbardziej autorytatywną osobą 
w całej naszej partii, ale też cieszy się największym politycznym 
zaufaniem pośród mieszkańców naszego kraju. Ponadto na jego 
naukach i pod jego opieką wychowało się dla partii i dla rewolucji 
wielu oddanych i odważnych aktywistów partyjnych, mających 
pełne doświadczenie w walce i bliskie związki z masami”67. Mao 
z intryganckiego watażki zamieniał się w rewolucyjnego mędrca.

Prócz stosowania taktyki stalinowskiego terroru (Mao uwiel-
biał skrócony poradnik Stalina z 1938 roku o tym, jak radzić sobie 
z bolszewikami, Historię Wszechzwiązkowej Komunistycznej Par-
tii (bolszewików), i uczynił ją lekturą obowiązkową przywództwa 
KPCh) Yan’an kreował wizerunek szacunku dla kultury. Niedługo 
po przybyciu Mao ten zabiedzony region Chin rozpoczął współ-
pracę ze szkołami, uniwersytetami i instytutami badawczymi: 
Akademią Lu Xun, Uniwersytetem Oporu, Centralnym Insty-
tutem Badań. Yan’ańscy komuniści poświęcili się studiowaniu: 
jaskinie gorliwych rewolucjonistów – po ośmiu w każdej – budzo-
no o szóstej rano, po czym uda – wali się na wykłady do obiadu, 
a następnie oddawali nauce własnej lub pracy produkcyjnej aż 
do godziny dziewiątej, kiedy kładli się spać. Zwyczajnie nie było 
nic innego do roboty, można było tylko czytać i rozmawiać. Nie 
było prywatnych odbiorników radiowych i zaledwie kilka pro-
jektorów filmowych. Wolno im było korzystać z wolnego czasu 
w niedziele, by wykąpać się w rzece68. W tej „republice jaskiń” 
Mao był Sokratesem, Platonem i jako praktykujący poeta roman-
tyczny – Byronem, przekształcając obóz wojskowy w „tantryczny 
ośrodek chińskiej rewolucji”69. Był to cel wymagającej pielgrzym-
ki – podróż przez blokady zastawione przez nacjonalistów była 
niebezpieczna – w którym sprawa rewolucji przesiąknięta była 
religijną żarliwością. Być może wcale nieprzypadkowo centrum 



jU
LI

A
 L

O
v

eL
L 

/ 
c

z
y

M
 j

eS
T

 M
A

O
Iz

M
? 
19
0

operacji propagandowych (prasa drukarska, którą w czasie Długie-
go Marszu dźwigali na plecach szeregowi żołnierze) zostało odbu-
dowane i ulokowane w najwyższym punkcie Yan’anu – Jaskini 10 
Tysięcy Buddów. Tam, w otoczeniu owych niezliczonych Buddów, 
stało się dosłownym źródłem autorytetu Mao70. Po tym jak Yan’an 
został bastionem komunistów, „jaskinie” zajmowane przez przy-
wódców – Mao, Zhu De, Liu Shaoqi oraz Zhou Enlaia – znalazły 
się blisko siebie, fizycznie symbolizując spójną intymność owej 
ideologicznej społeczności.

„Ubierał się prosto i mógł mówić jak wieśniak, ale tak naprawdę 
był nauczycielem” – wspomina jeden z weteranów z Yan’anu. – 
„Wiedziałem, patrząc na niego, że był indywidualnością, a nie 
zwyczajnym nauczycielem”71. Oczywiście Mao miał do pomocy 
zdolnych ghostwriterów i sekretarzy, ale w swych esejach późnych 
lat 30. i początku lat 40. przejął kontrolę nad dyskursem doty-
czącym przeszłości i teraźniejszości Chin. Jego siła z pewnością 
nie pochodziła z oratorstwa. Kiedy w 1949 roku ogłaszał z mów-
nicy na placu Tiananmen utworzenie Republiki Ludowej, jego 
ton był tak wysoki, że prawie skrzeczał, a jego hunański akcent 
był tak silny, że wręcz trudny do zrozumienia. Lecz jego eseje są 
dziełami kontrolowanymi. W swych pismach, w szczególności 
na temat współczesnej historii Chin, przywoływał do porządku 
przygnębiającą anarchię poprzedniego stulecia i tworzył składną 
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teleologię wyjaśniającą przyczyny i skutki, opisującą jego rewo-
lucję jako naturalnego zbawcę chińskiego narodu. Twierdząc, że 
Chiny od XIX wieku były ofiarą wrogości obcych antagonistów, 
Mao usankcjonował stosowanie przez siebie przemocy zarówno 
wobec imperialistów, jak i ich domniemanych chińskich sojusz-
ników – nacjonalistów, kapitalistów, kompradorów, właścicie-
li ziemskich oraz każdego podejrzewanego o sympatyzowanie 
z nimi. Mao pisał: „W obliczu takich wrogów chińska rewolucja 
musi być długa i bezlitosna […] W obliczu takich wrogów pod-
stawowym środkiem, czy też formą chińskiej rewolucji musi być 
walka zbrojna”72. Talent Mao do tworzenia porywających, łatwych 
do zrozumienia opowieści z historii ludzkości, zarówno tej sta-
rożytnej, jak i współczesnej, był podziwiany przez światowych 
maoistów. Szczególnie pożądał go Abimael Guzmán ze Świetli-
stego Szlaku. Jego zwolennicy nadali mu przydomek „Szampon” 
ze względu na umiejętność „prania mózgów” za pomocą łatwych 
do pojęcia filozoficznych przeświadczeń.

Historie Mao były o wiele skuteczniejsze niż marksistowskie 
traktaty. Miały w sobie tu i ówdzie niespodziewany nieokrze-
sany humor i klasyczne odniesienia – świadectwo korzeni Mao 
jako wiejskiego samouka. Kampania naprawy stylu pracy była 
doświadczeniem zarówno przerażającej czystki, jak i tworzącego 
więzi rytuału na wzór sekty. W jej ramach około 20 tysięcy osób 
podzielono na małe, kontrolowane grupy, które miały studio-
wać te same teksty i debatować nad tymi samymi kwestiami73. 
W Yan’anie Mao stał się kimś więcej niż tylko człowiekiem armii: 
był czczony jako poeta, teoretyk i kaligraf, jako polityczny filozof 
potrafiący łączyć pomieszane elementy, siły i idee, z którymi Chi-
ny walczyły przez całe poprzedzające stulecie i stworzyć z nich 
strategię sukcesu74. Jak po – wiedział mi w 2014 roku żarliwy 
kolekcjoner pamiątek związanych z Mao (używając zwrotu, który 
jest chyba moim ulubionym spośród tysięcy rozmów, jakie prze-
prowadziłam na temat Mao): „Mao był lepszy od Czyngis-chana, 
gdyż był poetą”. Dzięki swej wyraźnej umiejętności wykonywa-
nia wielu zadań oraz częstemu stosowaniu prostego języka Mao 



jU
LI

A
 L

O
v

eL
L 

/ 
c

z
y

M
 j

eS
T

 M
A

O
Iz

M
? 
19
2

zdobył serca wielu zagranicznych zwolenników, od zachodnio-
niemieckich studentów po indyjskich rolników.

W 1944 roku, po latach odseparowania, Yan’an ponownie otwo-
rzył się na dziennikarzy. Uderzyła ich intelektualna jednolitość 
tego miejsca. Je – den z reporterów zauważył: „Jeśli by zadać to 
samo pytanie dwudziestu lub trzydziestu osobom, zarówno inte-
lektualistom, jak i robotnikom, ich odpowiedzi są zawsze prawie 
takie same. Nawet jeśli chodzi o miłość, zdaje się, że istnieje jeden 
punkt widzenia, o którym zdecydowano na zebraniach. Atmos-
fera intensywnej nerwowości [była krępująca] […] Twarze więk-
szości osób wyrażały zapał i powagę. Spośród przywódców, poza 
panem Mao Zedongiem, który często wykazuje poczucie humo-
ru oraz panem Zhou Enlaiem, z którym świetnie się rozmawia, 
prawie nikt inny nie potrafi zażartować”75. W tym samym roku 
amerykańscy dziennikarze Annalee Jacoby i Theodore White – 
zażarci wrogowie korupcji i cenzury nacjonalistów Czang Kaj-sze-
ka – zauważyli interesującą służalczość podwładnych Mao wobec 
swego drogiego przywódcy: sposób, w jaki „ostentacyjnie robili 
notatki podczas jego niekontrolowanych przemówień, jakby pili 
z fontanny mądrości. Również niesłychanie górnolotne, służalcze 
prawie nie do zniesienia laudacje nie były czymś niezwykłym”76.

W 1940 roku Liu Shaoqi poczynił uwagę (niewątpliwie mocno 
irytując tym Mao), że chiński komunizm nie stworzył jeszcze 
„wielkiego dzieła”77. Po trzech latach Liu zmienił zdanie: historia 
KPCh rozwinęła się „z towarzyszem Mao Zedongiem w centrum 
[…] Wszyscy aktywiści i członkowie partii […] powinni pilnie stu-
diować i opanować doktryny towarzysza Mao Zedonga dotyczące 
chińskiej rewolucji i innych tematów. Powinni uzbroić się w myśl 
towarzysza Mao Zedonga”78. Tenże sam esej, opublikowany 6 lip-
ca 1943 roku, dał początek religii maoizmu – myśli Mao Zedonga 
(Mao Zedong sixiang, pierwotnie Mao Zedong tongzhi di sixiang, 
myśl towarzysza Mao Zedonga). W 1945 roku, podczas VII Kon-
gresu KPCh (który uświęcił myśl Mao Zedonga jako „przewodnik” 
we wszystkich aspektach pracy KPCh), Liu podsumował: „Nasz 
towarzysz Mao Zedong jest nie tylko największym rewolucjoni-
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stą i mężem stanu w historii Chin, ale też największym teorety-
kiem i naukowcem w historii Chin”79. Owo uświęcenie partyjnej 
kontroli pod absolutystycznym, nieomylnym sternikiem zain-
spirowało innych „drogich przywódców”, jak choćby Abimaela 
Guzmána w Peru, którzy byli świadkami kultu Mao, gdy sięgnął 
szczytu w czasach rewolucji kulturalnej.

6 . I M P E R I A L I Z M  TO  PA P I E R OW Y  T YG RY S

W 1917 roku Lenin uznał imperializm za „najwyższy stopień 
kapitalizmu” i rozpoczął sprowadzanie do Moskwy socjalistów 
spoza Europy. Dwa lata później, kiedy władza bolszewików nie 
była w Rosji jeszcze stabilna, Lenin był gospodarzem kongresu 
założycielskiego Międzynarodówki Komunistycznej (Kominter-
nu). Udział wzięło w nim ponad pięćdziesięciu delegatów z dwu-
dziestu pięciu krajów. Lenin był podatny na idee Manabendry 
Natha Roya, przemierzającego świat indyjskiego komunisty, któ-
ry pomógł w założeniu Komunistycznej Partii Meksyku (jednej 
z pierwszych partii komunistycznych poza Rosją). Roy nama-
wiał Lenina, by ten sponsorował partie i zrywy komunistyczne 
w kolonialnym świecie: na początku lat 20. Chiny, Indie, Indo-
nezja, Turcja i Iran już miały własne partie. W 1921 roku Lenin 
doszedł do wniosku, że „przyszłość całej zachodniej cywilizacji 
w dużej mierze zależy obecnie od zaangażowania mas ze Wschodu 
w działalność polityczną”80. Komintern zapewniał wojskowe lub 
polityczne szkolenie młodym ludziom wybranym do piastowa-
nia wysokich stanowisk. Komunistyczny Uniwersytet Pracują-
cych Wschodu, będący od 1923 roku pod auspicjami Kominternu, 
kształcił aktywistów z Chin, Indii, Indonezji, Korei i Indochin 
(z pewnością największą gwiazdą spośród jego absolwentów był 
Ho Chi Minh), lecz kilkudziesięciu Afrykańczyków i Arabów, któ-
rzy mieli w przyszłości zajmować ważne stanowiska, również go 
ukończyło: Albert Nzula, sekretarz Południowoafrykańskiej Par-
tii Komunistycznej; Jomo Kenyatta, pierwszy prezydent Kenii; 
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a także wpływowy panafrykanista George Padmore, doradca pre-
zydenta Ghany Nkrumaha81.

Z dwóch powodów Mao i jego otoczenie zdawali się być orę-
downika – mi antyimperialistycznej polityki w jeszcze większym 
stopniu niż Sowieci. Po pierwsze, Mao miał talent do tworzenia 
chwytliwych sloganów. W 1946 roku zaprosił na kolację w swej 
jaskini w Yan’anie inną, starannie wybraną Amerykankę – rady-
kalną dziennikarkę Annę Louise Strong, która po dwudziestolet-
nim flircie traciła zainteresowanie Związkiem Radzieckim i była 
oczarowana Mao i KPCh. Wówczas stworzył kolejny ze swych 
słynnych aforyzmów: amerykańscy „reakcjoniści to papierowe 
tygrysy”82. Najwyraźniej był zadowolony z tej metafory, gdyż 
powrócił do niego w 1956 i 1957 roku, w jeszcze bardziej antyko-
lonialnym kontekście, kiedy zwracał się do przedstawicieli Ame-
ryki Łacińskiej i międzynarodowego zgromadzenia komunistów 
w Moskwie: „kraje obu Ameryk, Azji i Afryki będą musiały kon-
tynuować spór ze Stanami Zjednoczonymi do samego końca, aż 
ten papierowy tygrys zostanie zniszczony przez wiatr i deszcz”83.

Po drugie, wyraźny zapał antyimperializmu Mao był również 
kwestią historycznego przypadku. Zjednoczenie ChRL zbiegło 
się w czasie z coraz powszechniejszą dekolonizacją w Afryce, Azji 
i na Bliskim Wschodzie po zakończeniu drugiej wojny światowej. 
Tego kontekstu nie miał Związek Radziecki, gdy podejmował wła-
sne antyimperialistyczne kroki w latach 20. XX wieku. Chociaż 
nacjonaliści, na przykład w Indonezji, już wcześniej stworzyli 
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własne silne antykolonialne ruchy w latach 20. i 30., i niezależnie 
od tego, że w żadnym momencie KPCh nie wsparła materialnie 
globalnych antykolonialnych rebelii w takim stopniu, jak Związek 
Radziecki – który również pompował miliony rubli rocznie, nie 
mówiąc o zapewnieniu wojskowej pomocy i szkoleń dla chińskiej 
rewolucji w samych tylko latach 20. – ów historyczny zbieg oko-
liczności umożliwił ChRL pod wodzą Mao zaprezentować się jako 
centrum światowego antyimperializmu. W latach 50. Chiny pod 
rządami Mao usiłowały objąć przywództwo w dekolonizującym 
się świecie za pomocą istotnych interwencji podczas konferencji 
genewskiej 1954 roku (na której dyskutowano status postkolonial-
nej Kambodży, Laosu i Wietnamu) oraz konferencji w Bandungu 
w 1955 roku. Kulminacyjnym momentem dla antykolonialnego 
autorytetu Mao było rozpropagowanie maoistowskiej rewolucji 
przez ministra obrony Lina Biao w jego rozpowszechnionym na 
całym świecie artykule z 1965 roku Niech żyje zwycięstwo wojny 
ludowej!:

Teoria towarzysza Mao Zedonga, mówiąca 
o ustanowieniu obszarów wiejskich baz rewolucji oraz 
wchłonięciu miast przez prowincję, ma nadzwyczajną 
i powszechną, praktyczną ważność dla aktualnej walki 
rewolucyjnej wszystkich uciśnionych narodów i ludów 
[…] Jeśli o Ameryce Północnej i Europie Zachodniej 
mówimy w kontekście „miast świata”, to Azja, Afryka 
i Ameryka Łacińska stanowią „wiejskie obszary świata” 
[…] współczesna światowa rewolucja również pokazuje 
wchłonięcie miast przez tereny wiejskie84.

Ów bunt przeciwko kolonializmowi poprzez „wojnę ludową” 
nadał Mao i jego programowi moralnego prestiżu na świecie. 
W latach 60. ślepi zwolennicy w Chinach i poza nimi promowali 
teorie Mao jako klucz do rozpoczęcia skutecznych rewolucji prze-
ciwko amerykańskiemu imperializmowi. Zachodnioniemieccy 
radykałowie bezczelnie utożsamiali się z uciśnionym „Trzecim 
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Światem”, zaś amerykańscy przeciwnicy wojny w Wietnamie 
okrzyknęli Mao kreatywnym geniuszem, stojącym za niepod-
ległościową walką Wietkongu. Rewolucjoniści z Indii i Ameryki 
Łacińskiej bezkrytycznie odnosili typowe określenie przez Mao 
Chin z lat 30. XX wieku jako „na wpół kolonialnych, na wpół 
feudalnych” do swych własnych społeczeństw, zaś jego metody 
bezkompromisowej wojny do własnych rządów i ludności w swych 
krajach.

8 . R E B E L I A  J E ST  U Z A S A D N I O N A

Mao spędził rok przed rozpoczęciem rewolucji kulturalnej (latem 
1966 roku) w kryjówce, z dala od Pekinu. Planował wydarzenie 
niemające precedensu (i nigdy niepowtórzone) w historii komu-
nizmu: atak najwyższego przywódcy na jego własną partię. Od 
1966 do swojej śmierci w 1976 roku Mao poddał KPCh falom 
czystek i rozmyślnego doktrynalnego oczyszczenia. Wydarzenia 
w polityce międzynarodowej, a w szczególności odejście Związku 
Radzieckiego od popierania brutalnej rewolucji, były globalnym 
uzasadnieniem. Jednak jego bezpośrednim celem było obalenie 
krajowych krytyków radykalnej polityki i poczynań w gospodar-
ce – ludzi, takich jak Liu Shaoqi i Deng Xiaoping, którzy rozpo-
częli proces odchodzenia od kolektywizacji.

Planując swój rychły atak na partyjny establishment, Mao 
sięgnął po jedną ze swych ulubionych książek z kanonu popular-
nej chińskiej literatury, Wędrówkę na zachód. To klasyczne chiń-
skie dzieło opowiada o wyprawie mnicha z czasów dynastii Tang 
w poszukiwaniu buddyjskich tekstów w VII wieku n.e. W przedsię-
wzięciu pomaga mu jeden z najbardziej pamiętnych wichrzycieli 
światowej literatury: wszechstronnie utalentowany, praktykujący 
kung-fu małpi król o imieniu Sun Wukong. To podstawowe dzieło 
mówiące o chińskiej buntowniczości rozpoczyna się od porywają-
cego, liczącego siedem rozdziałów prologu, który opisuje lekcewa-
żenie Małpiego Króla wobec ziemskiej i niebiańskiej władzy oraz 
jego nieograniczoną chęć czynienia psot. Po przyjęciu intratnej 
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posady w niebiańskim rządzie Nefrytowego Cesarza pławi się 
w brzoskwiniach, winie i eliksirach nieśmiertelności, walczy z nie-
biańskim rządem i armią Nefrytowego Cesarza i oddaje mocz na 
rękę Buddy. Dla Mao, anarchisty w wieku dwudziestu kilku lat, 
niszczycielskie instynkty Małpiego Króla stały się inspiracją na 
całe życie. Wielokrotnie przywoływał Suna Wukonga w czasie, gdy 
był najwyższym przywódcą Chin. W 1961 roku poświęcił ostat-
nią strofę swego wiersza owemu notorycznemu awanturnikowi:

Złota Małpa gniewnie zamachnęła się swą ogromną 
maczugą  
I nefrytowy firmament został oczyszczony z pyłu. 
 
Dziś, gdy szkodliwa mgła znów się podnosi, 
Przywołujemy Suna Wukonga – sprawcę cudów85.

Na samym początku rewolucji kulturalnej, gdy szykował czer-
wono – gwardzistów do przypuszczenia ataku na establishment 
partyjny, Mao ponownie odwołał się do Małpiego Króla: „Potrzeb-
nych jest nam więcej Sunów Wukongów […] aby skruszyć nie-
biański pałac”86. Czerwonogwardziści skwapliwie podjęli sygnał 
i umieścili go na własnych plakatach:

„Rewolucjoniści są jak Małpi Król: ich złote berło jest potężne, 
ich nadprzyrodzone moce uprzątają wszystko […] używamy czar-
noksięskich sił, by postawić świat na głowie, rozbić go na kawałki, 
obrócić w pył, stworzyć chaos i wielki tumult, im większy, tym 
lepszy!87”. W 1967 roku Mao powtórzył swą ideę „ciągłej rewolucji” 
(jixu geming) – konieczności nieustających, brutalnych wstrząsów 
politycznego establishmentu. Rewolucja kulturalna była zaledwie 
początkiem88. Ta koncepcja miała swe źródła w pogardzie, jaką 
żywił od końca lat 50. wobec dawania przez Związek Radziecki 
pierwszeństwa wzrostowi gospodarczemu kosztem radykalnego 
rewolucyjnego zamieszania, oraz z lęku, iż jego towarzysze mogą 
być sowieckimi epigona – mi. (Jego paranoja mogła również być 
podsycona przez Wędrówkę na zachód, której karty zasiedlały 
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pożerające ludzi demony, sprytnie pojawiające się jako dobrotliwi 
starsi ludzie, piękne młode kobiety i urocze dzieci.)

Chociaż Mao był dogłębnie autokratycznym człowiekiem partii 
i armii, i mimo że ta partia i armia były u władzy przez ostatnich 
trzydzieści lat jego życia, nigdy nie przestał postrzegać siebie 
również jako element wyodrębniający się. W miarę jak wchodził 
w coraz bardziej podeszły wiek, coraz bardziej również odgra-
dzał się od partyjnych struktur i towarzyszy (a właściwie robił 
wszystko, by je zniszczyć). Mimo że współczesny mu Chruszczow 
był zdolny do nieprzystającego mężowi stanu zachowania – jak 
wymachiwanie butem w ONZ w Nowym Jorku, czy też upicie się 
i otwarcie nazwanie Mao „parą rozwalonych kaloszy” na dyploma-
tycznym bankiecie – Mao z łatwością przewyższał go, jeśli chodzi 
o niekonwencjonalność. „Jestem absolwentem uniwersytetu bun-
towników” – mówił niejednokrotnie swemu nieszczęsnemu leka-
rzowi89. W rozmowach z zagranicznymi dostojnikami Mao zawsze 
przedstawiał się jako wieczny autsajder, buntownik przeciwko 
establishmentowi, „bez prawa, bez boga”: „naprawdę jesteśmy 
w mniejszości […] nie boimy się krytyki […] my, Chińczycy walczy-
my jak koguty […] my, Chińczycy jesteśmy wojowniczy, a zwłasz-
cza ja”90. Waleczność Mao wywołała w nim tęsknotę do pełnej 
przemocy światowej rewolucji. Aleksiejowi Kosyginowi powie-
dział w 1965 roku: „Jesteśmy zwolennikami wojny rewolucyjnej, 
której celem będzie obalenie imperializmu i jego stronników. 
Należy stworzyć sytuację wojny rewolucyjnej […] Ściśle mówiąc, 
prawda rodzi się ze [sporów] – ostrze do ostrza”91. W dwóch coraz 
bardziej osobliwych rozmowach na początku lat 70. namawiał 
Nicolae Ceauşescu oraz ówczesnego premiera Japonii, Tanakę 
Kakuei, do sporu z drugim w hierarchii Zhou Enlaiem92. Mao 
zamienił ten światopogląd w doktrynę polityczną w 1966 roku, 
gdy przypuszczał atak na partyjne i rządowe struktury, ale duch 
lekkomyślnej rebelii był obecny w całym jego świadomym życiu. 
Przejawiał się on zarówno w awanturach z ojcem, gdy był młodym 
człowiekiem, jak też w rozpętaniu chaosu rewolucji kulturalnej: 
„Bombardujcie kwatery główne […] Nie bójcie się stwarzać proble-
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mów. Im większe problemy wywołamy, tym lepiej […] Pod niebem 
panuje ogromny chaos; taka sytuacja jest wspaniała”93. Rebelian-
ci i buntownicy z całego świata podchwycili radykalną retorykę 
szczytowego maoizmu rewolucji kulturalnej (warto też zaznaczyć, 
że dojrzałe partie komunistyczne będące u władzy – w Wietna-
mie, Korei Północnej i oczywiście Związku Radzieckim – były 
nią przerażone). W ramach protestów późnych lat 60. ubiegłe-
go wieku wojujący studenci naśladowali polityczne zachowania 
rewolucji kulturalnej, aby buntować się przeciwko elitom rządzą-
cym w ich krajach. Tłumaczyli chińskie plakaty pisane wielkimi 
znakami i tworzyli własne, recytowali przemówienia z rewolucji 
kulturalnej podczas okupowania budynków uniwersyteckich. 
W listopadzie 1966 roku przedstawiciele studentów wtargnęli na 
spotkanie z rektorem Freie Universität z Berlina Zachodniego, 
nosząc plakietki z Mao i nazywając siebie „czerwonogwardzista-
mi”94. Na tablicy za studentami zgromadzonymi podczas zebra-
nia Unii Socjalistycznej Studentów Berlina Zachodniego (SDS) 
w 1967 roku ktoś nagryzmolił maoistowską maksymę „Rebelia 
jest uzasadniona”95. W czasach rewolucji kulturalnej poparcie 
Mao dla „chłopów świata”, którzy mieli przejąć kraje rozwinięte, 
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oraz jego nawoływanie do rebelii młodych, uczyniło go, w oczach 
pełnych nadziei buntowników i protestujących studentów, rewo-
lucyjnym mesjaszem.

Zamiłowanie Mao do rebelii było również podsycane jego żar-
liwą wiarą w woluntaryzm: jeśli tylko wierzysz, że możesz coś 
zrobić, to faktycznie możesz to osiągnąć, niezależnie od fizycz-
nych przeszkód. Tą ideą przesiąknięte były jego dzieła i polityka: 
swe odbicie znalazła w nieustającym buncie przeciwko państwu 
chińskiemu w latach 1927–1949 oraz w jego pasji, by mobilizo-
wać chiński naród do pracy dniami i nocami podczas Wielkie-
go Skoku, w celu osiągnięcia – mając do dyspozycji tylko wiarę 
w siebie – „sputnikowych celów” rozwoju rolniczego i przemysło-
wego (poprzez przetapianie woków i nawożenie pól potłuczonym 
szkłem). Jego zwolennicy ze świata, również zatwardziali buntow-
nicy i autsajderzy, gorliwie chłonęli przesłanie Mao, że człowiek 
może odnieść pełen triumf dzięki samej tylko odwadze i sile woli: 
„Pojedyncza iskra może spalić cały step”, „Nie bój się walczyć, nie 
bój się zwyciężać”, „Kto nie boi się być wypatroszonym i poćwiar-
towanym, ten może zrzucić cesarza z konia”, „Słaby naród może 
pokonać naród silny, mały naród może pokonać naród wielki [jeśli 
tylko się odważy] i podniesie do walki, by podjąć broń[…] Takie 
jest prawo historii”. Młodzi maoiści w Norwegii po 1968 roku, 
w tym namiętni czytelnicy powieści fantastyczno-naukowych, 
wyobrażali sobie, że czytanie dzieł Mao dawało im i ich rebelii 
przeciwko państwu norweskiemu nadprzyrodzone moce. Z tej 
wiary narodził się najsilniejszy ruch maoistowski w zachodnim 
świecie w latach 70. XX wieku.

I znów, niewiele w tym było oryginalności: na przykład Sta-
lin przypuścił atak na swą własną administrację w trakcie „wiel-
kiego przełomu” lat 1928–1932. Szczucie robotników przeciwko 
ich zarządcom było elementem również jego czystek. Różnica 
odnośnie do sowieckiego precedensu sprowadzała się do stopnia, 
w jakim Mao był gotowy poprowadzić własną kampanię, a także 
do jej chronologii. Rewolucja kulturalna była ostatnią kampa-
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nią Mao i w związku z tym stała się jego politycznym testamen-
tem. Po terrorze Stalina nastąpiło około piętnastu lat „wielkiego 
odwrotu”, czy też ponownego okopywania się nomenklatury. I, 
jak zwykle w przypadku Mao, niewiele było w jego działaniach 
konsekwencji. Gwałtownie wycofał się z szanghajskiej komuny – 
eksperymentalnego modelu politycznego, który wyłonił się po 
pierwszych ośmiu miesiącach przemocy i chaosu rewolucji kul-
turalnej. Pytał: „Jeśli wszystko mamy zamienić w komunę, to, co 
będzie z partią? Partia w jakiś sposób musi w tym być! Musi być 
pewne centrum, niezależnie od tego, jak je nazwiemy. Niech to 
będzie partia komunistyczna, albo partia socjalistyczno-demo-
kratyczna, albo Kuomintang […] ale partia musi być”96.

9 . J E Ś L I  C H O D Z I  O   S P R Z E C Z N O Ś C I :  KO N F L I K T 
P R Z E C I W I E Ń ST W  J E ST  N I E U STA J Ą C Y

Gdy analizujemy Mao i jego idee, w dużej mierze spotykamy się 
z brakiem konsekwencji. Mao był człowiekiem armii oraz wielkim 
politycznym manipulatorem i elementem centralizującym, twór-
cą własnego kultu jednostki oraz osobą zafiksowaną na partyjnej 
dyscyplinie. Jednocześnie gloryfikował rebelię mas i postrzegał 
siebie jako autsajdera. Był teoretycznym feministą, który bezu-
stannie zapładniał, porzucał, wykorzystywał seksualnie i zarażał 
kobiety. Żona jednego z bliskich współpracowników od czasów 
yan’ańskich aż do śmierci Mao, tak go zapamiętała: „Naprawdę 
go podziwiałam. Był bardzo bystry. Miał duże poczucie humoru. 
Bałam się go. Unikałam go. Nie mówił wiele, lecz pytał o twoje 
poglądy […] Pytałeś go, co myśli, a on nie odpowiadał”. Ta spon-
taniczna ocena, pozbawiona argumentów przemyślanej odpowie-
dzi, podsumowuje niestałość Mao: jego nieformalność, rezerwę, 
szacunek i strach, jakie budził, jego zmyślne manipulacje.

W 1937 roku, pośród żółtych pyłów Yan’anu, Mao wygłosił 
wykład na jeden ze swoich ulubionych tematów: sprzeczności. Był 
pełen słów i pomysłów: piętnaście lat zajęło mu zredagowanie ich 
do na tyle zwięzłej formy, by umieścić je w Dziełach wybranych97. 
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Gdy wreszcie go ukończył, esej przepełniony był doktrynalnymi 
odwołaniami do Marksa, Engelsa, Lenina, dialektyki. Lecz osta-
teczne przesłanie, którym Mao żył i oddychał, było niezwykle 
proste: „Prawo sprzeczności w zjawiskach, tj. prawo jedności prze-
ciwieństw, jest fundamentalnym prawem natury i społeczeństwa 
[…] konflikt przeciwieństw jest nieustający, trwa zarówno, gdy 
przeciwieństwa ze sobą współegzystują, jak i gdy przekształcają 
się w siebie nawzajem […] jest to również uniwersalność i niepod-
ważalność sprzeczności”98. Marks utrzymywał, że historia osta-
tecznie wyeliminuje wszystkie sprzeczności w ramach syntezy, 
żelazną logiką, ukierunkowaniem i punktem końcowym. Mao 
natomiast wprowadził i popierał większą niestabilność w swej 
analizie wzajemnych oddziaływań między sprzecznościami; róż-
ne siły i czynniki mogły odgrywać główne role i wymieniać się 
nimi w różnym czasie i w zależności od okoliczności. Był geniu-
szem tworzenia teorii politycznych, pod maską marksizmu, które 
definiowały chaotyczną niekonsekwencję jako dynamizm. Owo 
doktrynalne uzasadnienie nieprzewidywalności było ostatecznym 
elementem, który poniósł idee Mao w świat: mówił niemogącym 
się doczekać zmian rebeliantom i wywrotowcom, że wewnętrz-
nych sprzeczności w myśli i działaniu nie należy się bać. Wręcz 
przeciwnie: są one niewyczerpanym źródłem energii. Gdy utrwa-
lał swą absolutną osobistą władzę nad partią, przedstawił swą 
strategię „linii mas”. Zorganizował swój kult jednostki-dyktatora, 
by oznajmić czerwonogwardzistom, że bunt jest czymś słusznym. 
Zainspirował tym samym rebeliantów na całym świecie teorią 
„nieustającej rewolucji” przeciwko władzy.

Być może to owa kłopotliwa, niekonsekwentna niestałość 
w połączeniu ze wspomnieniem politycznych i militarnych suk-
cesów Mao nadała linii politycznej noszącej jego imię mocy, siły 
przekonywania i mobilności. Maoizm to kredo zarówno zwy-
cięzców i ludzi wtajemniczonych, jak i przegranych i autsajde-
rów, przywódców i pokonanych, władców absolutnych, wielkich, 
zdyscyplinowanych biurokracji oraz uciśnionych mas. Znużony 
jego sprzecznościami i zaburzaniem ustanowionych dyscyplin, 
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Christophe Bourseiller, autorytet na temat szerzenia się mao-
izmu w Europie, posuwa się do stwierdzenia: „Maoizm nie istnie-
je. Nigdy nie istniał. I to bez wątpienia tłumaczy jego sukces”99.
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