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Posłowie do publikacji „Wyklęty lud ziemi” Frantza Fanona

Jeszcze nie tak dawno ziemia miała dwa miliardy mieszkańców, w tym pięćset milionów ludzi i
miliard  pięćset  milionów  tubylców.  Pierwsi  władali  Słowem,  drugim  je  wypożyczano.  Rolę
pośredników  pełnili:  feudałowie,  sprzedajne  książątka,  niby-burżuazja  wszelkiego  rodzaju.  W
koloniach prawda była naga; metropolie wolały ją widzieć odzianą; tubylec winien je kochać. Jak
matkę  czy  kogoś  bliskiego.  Elita  europejska  zabrała  się  więc  do  produkowania  elity  tubylczej;
wybierano młodych ludzi, wypalano im na czołach piętno zachodniej cywilizacji, w usta wtykano
kneble dźwięków: wielkie lepkie słowa, które kleją się do zębów; po krótkim pobycie w metropolii
odsyłano ich, omamionych, do rodzinnego kraju. Te kłamstwa w ludzkiej skórze nie miały już nic do
powiedzenia  swoim  braciom,  były  echem;  z  Paryża,  Londynu,  Amsterdamu  rzucaliśmy  słowa:
„Partenon! Braterstwo!” A gdzieś w Afryce czy w Azji z jakichś ust wychodziło: „... tenon! ... stwo!”.
Był to złoty wiek. 

Dobiegł  końca:  usta  otworzyły  się  same;  żółte  i  czarne  głosy  znowu  zaczęły  mówić  o
humanizmie,  ale  tym  razem  zarzucały  nam  jego  brak.  Nie  bez  przyjemności  słuchaliśmy  tych
układnych wypowiedzi zaprawionych goryczą. Czuliśmy zachwyt i dumę: jak to! oni mówią sami?
no, no, co też udało nam się z nich zrobić! Nie mieliśmy wątpliwości, że zaakceptowali nasze ideały,
skoro wypominali  nam odszczepieństwo; Europa uwierzyła w wypełnienie swego posłannictwa:
udało się jej zhellenizować Azjatów, stworzył nowy gatunek, greko-łacińskich Murzynów. Na boku,
między  sobą,  dorzucaliśmy,  praktyczni  jak  zwykle:  niech  się  wygadają,  to  im  ulży,  pies,  który
szczeka, nie gryzie. 

Nadeszło nowe pokolenie i postawiło sprawę inaczej. Należący do niego pisarze i poeci z godną
podziwu cierpliwością próbowali  nam wytłumaczyć, że nasze prawdy nie pasują do ich życia,  a
zatem nie mogą być przyswojone ani odrzucone. W sumie sens był taki: robicie z nas dziwolągi,
wasz humanizm głosi, że uniwersalizm nas obejmuje, a wasze rasistowskie praktyki prowadzą do
partykularyzacji.  Słuchaliśmy beztrosko: urzędnikom w koloniach nie płaci  się  za czytanie Hegla
(czytają  go  zresztą  nader  rzadko),  a  i  bez  niego  wiedzą,  że  ubodzy  duchem  plączą  się  w
sprzecznościach, Jest to absolutnie jałowe. Utrzymujmy ich zatem w tym stanie, a słowa rozniesie
wiatr. Specjaliści dodawali, że jeśli w tych skargach jest cień rewindykacji, to chodzić może tylko o
integrację.  Oczywiście  o  tym  nie  ma  mowy:  zrujnowano  by  system  oparty,  jak  wiadomo,  na
wyzysku. 

Wystarczy potrząsać im przed nosem marchewką, a nie ustaną w biegu. Buntu nie obawialiśmy
się zupełnie: jaki zdrowy na umyśle tubylec zabierze się do zabijania wspaniałych synów Europy
tylko po to, żeby zostać Europejczykiem, jak oni? Krótko mówiąc, nie robiliśmy nic, aby zapobiec
posępnym  nastrojom;  kiedyś  nawet  uznaliśmy  za  stosowne  przyznać  nagrodę  Goncourtów
Murzynowi: było to przed 1939 rokiem. 

1961. Posłuchajcie:  „Szkoda czasu na jałowe skargi i  małpie gesty. Raz na zawsze zerwijmy z
Europą,  tą  Europą,  która  nie  przestając  mówić  o  człowieku,  maltretuje  go  wszędzie,  gdzie
dopadnie, w każdym zaułku swoich ulic, w każdym zakątku świata (...), od wieków, w imię rzekomej
przygody duchowej, tłumi oddech niemal całej ludzkości.” Nowy ton. Kto ośmiela się tak mówić?
Afrykanin,  obywatel  Trzeciego  Świata,  mieszkaniec  dawnej  kolonii.  I  dodaje:  „Europa  nabrała
szalonej, nie kontrolowanej szybkości, *...+ toczy się ku przepaści; póki czas, odsuńmy się od jej
brzegów.” Innymi słowy: Europa jest zgubiona. Prawda niezbyt miła dla ucha, ale w głębi duszy -
czyż nie tak, drodzy współobywatele kontynentu? - wszyscy jesteśmy o niej przeświadczeni. 

Należy  zrobić  pewne  zastrzeżenie.  Kiedy,  na  przykład,  Francuz  mówi  do drugiego  Francuza:
„jesteśmy zgubieni!”  -  co,  moim zdaniem, od 1930 roku zdarza się  prawie codziennie -  jest  to



wypowiedź namiętna, pełna miłości i gniewu; mówiący wrzuca siebie i swych rodaków do jednego
worka.  Zwykle  zresztą  dodaje:  „chyba  że...”  Sprawa  jest  jasna:  nie  wolno  sobie  pozwolić  na
najmniejszy błąd;  jeśli  natychmiast nie posłucha się  jego wskazówek, kraj  zginie.  Mamy w tym
przypadku do czynienia z groźbą, po której następuje pouczenie; podobne zdania niezbyt szokują,
gdyż wyrastają z narodowego intersubiektywizmu. Natomiast kiedy Fanon spokojnie oświadcza, że
Europa pędzi  ku przepaści,  stawia diagnozę.  Nie mówi,  że choroba jest nieuleczalna -  cuda się
przecież zdarzają -  nie proponuje leków: po prostu stwierdza agonię. Z zewnątrz,  na podstawie
objawów, jakie zaobserwował. Kuracja? nie; ma inne kłopoty; Europa może sobie zdechnąć albo
nie, to go nie obchodzi. Dlatego ta książka jest potworna. A jeśli zdziwieni i rozbawieni mrukniecie:
„co ten nam tu opowiada”, znaczy, że nie pojęliście, na czym polega jej potworność: Fanon niczego
Warn nie „opowiada”; jego dzieło - palące dla innych - dla Was jest lodowate; o Was mówi się w
nim często, do Was - nigdy. Skończyły się czarne Goncourty i żółte Noble: nigdy nie wrócą czasy
laureatów  z  krajów  kolonialnych.  Pewien  „francuskojęzyczny”  ekstubylec  dostosowuje  język
„metropolii”  do  nowych  wymogów  i  za  jego  pośrednictwem  zwraca  się  wyłącznie  do
skolonizowanych:  „Tubylcy wszystkich krajów słabo rozwiniętych łączcie się!”  Cóż za upadek: dla
ojców byliśmy jedynymi rozmówcami, synowie w ogóle nie uważają nas za rozmówców: staliśmy
się przedmiotem wypowiedzi. Fanon, oczywiście, wspomina mimochodem nasze zbrodnie, Setif,
Hanoi, Madagaskar, ale nie zadaje sobie trudu potępienia ich: posługuje się nimi jako przykładami.
Rozkłada na części metody kolonializmu - złożoną grę stosunków, które łączą i dzielą mieszkańców
kolonii i „mieszkańców metropolii” - na użytek swoich braci; chce im pokazać, jak nas wyprowadzić
w pole. 

Głosem Fanona przemawia Trzeci Świat. Wiadomo, że nie jest jednolity; nadal są w nim ludy
podbite  i  ujarzmione;  takie,  które  uzyskały  niepodległość  pozorną,  i  takie,  które  walczą  o
suwerenność;  takie  wreszcie,  które  osiągnęły  wolność  całkowitą,  lecz  żyją  pod  stałą  groźbą
imperialistycznej agresji. Różnice te mają źródło w historii kolonializmu, czyli w historii ucisku. Tu
metropolia  zadowoliła  się  przekupieniem kilku miejscowych kacyków;  tam dzieląc,  aby  rządzić,
wytworzyła wszelkie rodzaje rodzimej burżuazji; gdzie indziej połączyła obie metody: kolonia stała
się jednocześnie terenem wyzysku i osiedlenia. Europa pomnożyła podziały, pogłębiła sprzeczności,
stworzyła klasy, a nieraz rasizmy, wszelkimi sposobami usiłując spowodować i umocnić stratyfikację
skolonizowanych społeczeństw. Fanon niczego nie ukrywa: żeby skutecznie walczyć z nami, dawna
kolonia musi  stoczyć walkę z samą sobą. W gruncie rzeczy jest  to ta sama walka.  W jej  ogniu
stopnieją  wszystkie  bariery  wewnętrzne;  bezsilna  burżuazja  aferzystów  i  compradores,
uprzywilejowany proletariat miejski, lumpen-proletariat z dzielnic nędzy - wszyscy muszą dołączyć
do mas wiejskich, będących naturalnym źródłem narodowej armii rewolucyjnej. Tam, gdzie rozwój
był umyślnie hamowany przez kolonializm, chłopi, gdy raz się zbuntują, szybko się radykalizują: w
stopniu znacznie większym niż robotnicy doznają ucisk w jego nie zamaskowanej formie, cierpią z
jego  powodu  i  wiedzą,  że  tylko  zniszczenie  wszystkich  struktur  może  uratować  ich  od  śmierci
głodowej.  Rewolucja  narodowa  stanie  się  rewolucją  socjalistyczną,  kiedy  ta  klasa  odniesie
zwycięstwo; gdy się jej w tym przeszkodzi, gdy władzę przejmie rodzima burżuazja, nowe państwo
mimo formalnej suwerenności pozostanie w rękach imperialistów. Widać to dobrze na przykładzie
Katangi. Jedność Trzeciego Świata nie jest bynajmniej faktem: dokonuje się (w każdym kraju tak po
zdobyciu  niepodległości,  jak  i  przed jej  zdobyciem)  dopiero na  drodze zjednoczenia wszystkich
skolonizowanych, pod przewodnictwem chłopstwa. Oto co Fanon wyjaśnia swym braciom z Afryki,
Azji i Ameryki Łacińskiej: albo wprowadzimy rewolucyjny socjalizm wszyscy razem, wszędzie, albo
po  kolei,  jedni  po  drugich,  zostaniemy wybici  przez  dawnych  ciemięzców.  Nic  nie  ukrywa:  ani
słabości, ani waśni, ani mistyfikacji. Tu ruch wyzwoleńczy miał zły początek; tam po olśniewających
sukcesach wytraca szybkość;  gdzie indziej  zastygł  w miejscu i  odżyje jedynie wtedy,  gdy chłopi
zlikwidują  całą  burżuazję.  Ostrzega  przy  tym  przed  niebezpieczeństwem  alienacji;  grożą  nią:
przywódca, kult jednostki, kultura zachodnia oraz powrót kultury afrykańskiej; prawdziwą kulturą



jest  rewolucja.  Wykuwa się ją  w ogniu walki.  Fanon mówi pełnym głosem; i  my,  Europejczycy,
słyszymy go: dowodem książka, którą trzymacie w rękach; ale czy on sam nie obawia się, że potęgi
kolonialne mogą wykorzystać jego szczerość? 

Nie.  Nie boi  się niczego. Nasze metody są przestarzałe: mogą tylko opóźnić wyzwolenie, nie
mogą  go  powstrzymać.  Nie  łudźmy  się,  że  uda  się  nam  je  ulepszyć:  neokolonializm,  ospałe
marzenie metropolii,  jest  czczym wymysłem;  „Trzecia Siła”  nie istnieje, jeśli  nie liczyć tej  samej
niewydarzonej burżuazji,  której kolonializm już kiedyś dał władzę. Nasz makiawelizm zawodzi w
zetknięciu z tym nagle rozbudzonym światem, który zdemaskował nasze kłamstwa; kolonialista ma
tylko  jedną  drogę:  siłę,  o  ile  ją  jeszcze  posiada;  tubylec  ma  tylko  jeden  wybór:  niewola  albo
niepodległość. Fanona nie obchodzi, czy przeczytamy jego książkę, czy nie. Odkrywa przed swymi
braćmi nasze szalbierstwa, wiedząc, że już nie mamy w zanadrzu niczego. Mówi: Europa położyła
łapę na naszych kontynentach, trzeba ją tak długo kąsać, aż ją zdejmie; moment jest sprzyjający:
jeśli coś zdarzy się w Bizercie, w Elisabethviłle, w Algierii, niech natychmiast dowie się o tym cały
świat;  po  obu  stronach  powstają  obozy,  obawiające  się  siebie  wzajemnie,  wykorzystajmy  ten
moment, wkroczmy do historii i niech nasze wtargnięcie sprawi, że po raz pierwszy stanie się ona
uniwersalna; walczmy: z braku innej broni musi nam wystarczyć cierpliwy nóż. 

Europejczyku,  otwórz  tę  książkę,  wczytaj  się  w  nią.  Po  kilku  krokach  w  ciemności  ujrzysz
nieznanych ci ludzi skupionych wokół ognia, zbliż się, posłuchaj: rozmawiają o losie, jaki zgotowali
faktoriom i najemnikom, którzy ich bronią. Może cię dostrzegą, lecz będą mówić dalej nie ściszając
głosu. Ta obojętność rani głęboko: ojcowie, twory cienia, twoje twory, byli martwymi duszami, ty
udzielałeś im świata, zwracali się tylko do ciebie, a ty nie raczyłeś nawet odpowiadać tym upiorom.
Synowie cię ignorują:  oświetla ich i  grzeje ogień nie będący twoim ogniem. Teraz ty,  tkwiąc w
pełnym szacunku oddaleniu, czujesz się jak stwór żyjący w ukryciu, skostniały z zimna, opuszczający
kryjówkę tylko pod osłoną nocy: nadeszła twoja kolej; w mroku, z którego rodzi się nieznany świat,
ty jesteś upiorem. 

Można więc zapytać, po co w takim razie w ogóle brać tę książkę do ręki. Po cóż ją czytać, skoro
nie jest napisana dla nas? Z dwóch powodów: po pierwsze, Fanon tłumaczy swoim braciom, kim
jesteśmy,  i  obnaża  przed  nimi  mechanizm  naszych  alienacji  -  wykorzystajcie  to,  żeby  ujrzeć
prawdziwy obraz samych siebie.  Daliśmy się  poznać naszym ofiarom przez ich rany i  łańcuchy:
dlatego ich świadectwo jest  niepodważalne.  Wystarczy,  że pokażą nam, co z  nich zrobiliśmy,  a
zrozumiemy, co zrobiliśmy z siebie. Czy warto? Tak, ponieważ Europie grozi śmierć. Ale przecież my,
mieszkańcy  metropolii,  nie  pochwalamy  przemocy.  Racja:  my nie  jesteśmy  kolonizatorami,  nie
jesteśmy  jednak  od  nich  lepsi.  Wysyłaliśmy  po  zamorskie  bogactwa  naszych  pionierów;
uprzedzaliśmy ich,  że  jeśli  rozleją  zbyt  wiele  krwi,  potępimy ich półgębkiem,  jak  pastwo, które
utrzymując za granicą zgraję agitatorów, prowokatorów, szpiegów, wypiera się  ich,  gdy zostaną
ujęci. Wy, tak liberalni, tak humanitarni, wy, którzy doprowadziliście kulturę do takiego rozkwitu,
zapominacie, że posiadacie kolonie, gdzie w waszym imieniu morduje się ludzi. Fanon uświadamia
swym towarzyszom - zwłaszcza niektórym, nieco zbyt przejętym zachodnią cywilizacją - wspólnotę
interesów „mieszkańców metropolii” i ich wysłanników w koloniach. Miejcie odwagę przeczytać tę
książkę choćby po to, żeby poczuć wstyd, a wstyd, jak powiedział Marks, to uczucie rewolucyjne.
Jak widać, ja również nie potrafię uwolnić się od subiektywizmu. Ja również mówię:  „Wszystko'
stracone,  chyba  że...”  Ja,  Europejczyk,  wykradam  tę  książkę  wrogowi  i  robię  z  niej  narzędzie
uzdrowienia Europy. Korzystajcie zatem. 

A oto drugi powód: jeśli wykluczyć faszystowską gadaninę Sorela, Fanon pierwszy po Engelsie
rzuca snop światła na akcję porodową historii.  Nie sądźmy, że  to zbyt gorąca krew czy trudne
dzieciństwo zrodziły w nim chorobliwe upodobanie do przemocy: analizuje pewną sytuację, nic
poza  tym.  Lecz  to  wystarczy,  żeby  -  krok  za  krokiem -  ustanowić  dialektykę,  której  hipokryzja
naszego liberalizmu nie pozwala nam dostrzec, a której wytworem jesteśmy tak samo jak on. W
ubiegłym wieku burżuazja uważała robotników za stworzenia rozbestwione, pełne zawiści i chęci



użycia;  nie  odmawiała  jednak tym prostakom prawa przynależności  do  naszego gatunku:  jakże
bowiem nie będąc ludami, i  to wolnymi, mogliby sprzedawać swą siłę roboczą? Humanizm we
Francji i Anglii pragnął mieć wymiar uniwersalny. 

W przypadku pracy przymusowej  sytuacja się  zmienia:  umowa nie  istnieje;  ponadto,  trzeba
straszyć,  pojawia  się  przemoc.  Za  morzem  nasi  żołnierze  odrzucając  uniwersalizm  metropolii,
stosują  do  rodzaju  ludzkiego  numerus  clausus:  skoro  nie  można  łupić,  ujarzmiać  lub  zabijać
bliźniego nie popełniając przestępstwa - mieszkaniec kolonii nie jest bliźnim człowieka. Zadaniem
naszych oddziałów było przekształcenie tego abstrakcyjnego przekonania w rzeczywistość; rozkaz
brzmiał:  sprowadzić  mieszkańców  zaanektowanego  terytorium  do  poziomu  kręgowca  niższego
rzędu i tym samym usprawiedliwić fakt, że traktowani są jak woły robocze. Przemoc w koloniach
ma na celu nie tylko wzbudzenie obawy i szacunku w ujarzmianych ludziach, ma również pozbawić
ich człowieczeństwa. 

Za wszelką cenę należy zniszczyć  ich obyczaje,  zastąpić  ich języki  naszymi,  pozbawić  kultury
rodzimej, nie dając w zamian naszej, ogłupić pracą ponad siły. A jeśli te niedożywione, chore istoty
opierają się jeszcze, strach dokona reszty: przeciwko wieśniakowi kieruje się lufy karabinów; potem
zjawiają się cywile, osiedlają się na jego ziemi i batem zmuszają go, żeby ją uprawiał dla nich. Jeśli
się  sprzeciwia,  żołnierze  strzelają,  jest  trupem;  jeśli  ustępuje,  traci  godność,  przestaje  być
człowiekiem; wstyd i lęk piętnują jego charakter, dezintegrują osobowość. Całej sprawie towarzyszy
rozgłos, umiejętnie nadawany jej przez specjalistów:  „działania psychologiczne”  nie narodziły się
dzisiaj. Pranie mózgów też nie. A jednak mimo tylu wysiłków nigdzie nie osiągnięto celu: ani w
Kongo, gdzie obcinano Murzynom ręce, ani w Angoli, gdzie jeszcze niedawno przekłuwano wargi
niezadowolonym i zamykano je na kłódkę. Nie chcę przez to powiedzieć, że zamienienie człowieka
w zwierzę jest  niemożliwe; sądzę tylko,  że nie można tego osiągnąć znacznie go przedtem nie
osłabiając;  bicie  nie  wystarczy,  trzeba  ponadto  ograniczyć  żywienie.  Kłopot  w  tym,  że  kiedy
zniewalamy przedstawiciela naszego gatunku, zmniejszamy jego wydajność i choćbyśmy mu dawali
nie wiadomo jak mało,  taki  ktoś w gospodarstwie  zwykle kosztuje więcej,  niż  przynosi.  Z  tego
powodu  kolonizatorzy  są  zmuszeni  przerwać  tresurę  w  połowie  drogi:  wynik  -  ni  człowiek,  ni
zwierzę, czyli tubylec. Bity, niedożywiony, chory, umiejętnie zastraszony - żółty, czarny czy biały - ma
stałe rysy charakteru: lenistwo, skłonność do podstępów i kradzieży; żyje z niczego, zna tylko siłę. 

Nieszczęsny kolonizator: oto prześladująca go sprzeczność w całej swej okazałości. Powinien, jak
powiadają, umieć mordować tych, których grabi. Lecz to właśnie jest niemożliwe: musi ich przecież
eksploatować.  Zamiana masakry  w ludobójstwo,  a  niewolnika  w zwierzę  powoduje  zachwianie
równowagi, sytuacja się odwraca, nieubłagana logika prowadzi do dekolonizacji. 

Nie zaraz. Najpierw Europejczyk panuje: jest już na straconych pozycjach, ale jeszcze tego nie
zauważa; nie zdaje sobie sprawy z faktu, że tubylcy są niby-tubylcami; krzywdzi ich - jak głosi - po
to, żeby zniweczyć lub stłumić zło, które noszą w sobie; po upływie trzech pokoleń ich zgubne
instynkty mają zniknąć na zawsze. Jakie instynkty? Te, które każą niewolnikowi zabić pana? Jak
można  w  podobnym  czynie  nie  rozpoznać  swego  własnego  okrucieństwa?  Jak  można  w
bestialstwie uciskanych chłopów nie odnaleźć bestialstwa kolonizatora, bestialstwa wchłoniętego
przez nich wszystkimi porami, nie dającego się uleczyć? Odpowiedź jest prosta: ta wszechwładna
osobistość,  oszołomiona posiadaną absolutną władzą,  ogłupiona strachem przed jej  utratą,  nie
bardzo  już  pamięta,  że  była  człowiekiem:  staje  się  batem  lub  strzelbą;  stąd  bierze  się  w  niej
przekonanie,  że oswajanie  „niższych ras”  polega na stępieniu odruchów. Nie bierze pod uwagę
ludzkiej pamięci, wspomnień, a zwłaszcza czegoś, o czym być może nigdy nie słyszała: że tym, czym
jesteśmy,  stajemy  się  na  drodze  gruntownej,  całkowitej  negacji  tego,  co  z  nas  zrobiono.  Trzy
pokolenia? Już w drugim synowie tuż po otwarciu oczu widzieli, jak bije się ich ojców. Psychiatra
powiedziałby: „doznali urazu”. Na całe życie. Nieustanny ciąg prześladowań, zamiast wyrobić chęć
podporządkowania  się,  wywołuje  zacięty  sprzeciw,  którego  koszty  prędzej  czy  później  poniesie
Europejczyk.  Mimo  że  tresuje  się  ich,  poniża,  bije  i  głodzi,  roznieca  się  w ich  ciałach  jedynie



wściekłość, gotową w każdej chwili wybuchnąć; wściekłość, której moc równa się uciskowi, jakiemu
podlegają.  Mówi  się,  że  znają tylko  siłę?  Racja,  najpierw jest  to siła  kolonizatora,  potem -  ich
własna; w rzeczywistości stale ta sama siła, zwrócona ku nam jak odbicie wyłaniające się z głębi
lustra. Nie oszukujmy się, agresywność, gorycz, żółć, stała chęć skoczenia nam do gardła, napięcie
potężnych mięśni bojących się rozprężyć, sprawiają, że tubylcy są ludźmi: za sprawą kolonizatora,
który  chce  z  nich  uczynić  galerników,  i  przeciw  niemu.  Ślepa,  abstrakcyjna  nienawiść  jest  ich
jedynym skarbem; wywołuje ją pan, gdyż stara się ich stłamsić; nie udaje mu się jej przełamać -
gdyż dla własnego dobra musi zrezygnować w pół drogi. W ten sposób niby- tubylec zostaje istotą
ludzką za sprawą tego, co ciemięzca może i czego nie może z nim uczynić, a co przeobraża się w
zdecydowane  odrzucenie  kondycji  zwierzęcia.  Reszta  staje  się  jasna;  są  leniwi,  zrozumiałe:  to
sabotaż.  Krętacze  i  złodzieje:  na  Boga,  przecież  te  drobne  kradzieże  sygnalizują  początek  nie
zorganizowanego jeszcze oporu. To nie wszystko: bywają tacy, którzy pragną poddać się próbie -
atakują gołymi rękami karabiny, robi się z nich bohaterów; inni stają się mężczyznami mordując
Europejczyków.  Skazuje  się  ich  na  śmierć:  męka  bandytów--  męczenników  porusza  zastygłe  w
przerażeniu masy. 

Przerażenie,  tak:  na  tym  etapie  reakcja  na  kolonialną  agresję  przybiera  u  skolonizowanych
postać  Przerażenia.  Rozumiem  przez  to  nie  tylko  obawę,  odczuwaną  wobec  naszych
nieograniczonych  środków  represji,  ale  również  strach  przed  „własnym  gniewem.  Znaleźli  się
bowiem w ślepej  uliczce:  z  jednej  strony  lufy  naszych  karabinów,  z  drugiej  -  straszne popędy,
płynące z głębi duszy, żądza mordu, którą nie od razu rozpoznają, gdyż z początku nie jest to ich
własna agresja,  tylko nasza -  odwrócona,  rośnie w nich i  pali  żywym ogniem; pierwszą reakcją
ciemiężonych jest ukryć głęboko tę ślepą żądzę przemocy, którą ich i nasza moralność odrzuca, a
która jest w nich ostatnim śladem człowieczeństwa. Czytajcie Fanona: dowiecie się, że w okresie
poprzedzającym  walkę  obsesja  zabijania  jest  zbiorową  nie  uświadamianą  sobie  potrzebą
mieszkańców kolonii. 

Powstrzymywana wściekłość kłębi się z braku ujścia i pustoszy szeregi ciemiężonych. Mordują się
wzajemnie, aby od niej uciec; nie mogąc zaatakować prawdziwego wroga, plemiona walczą między
sobą;  w  ramach  polityki  kolonialnej  robi  się  wszystko,  aby  podsycać  nieporozumienia;  brat
zamierzający się nożem na brata wierzy, że raz na zawsze zniszczy znienawidzony obraz wspólnego
upodlenia.  Mordowanie  współplemieńców  nie  zaspokaja  pragnienia  krwi;  ustają  w  marszu
przeciwko naszym karabinom maszynowym tylko wtedy, gdy stają się naszymi wspólnikami: sami,
własnymi  siłami  starają  się  przyspieszać  dehumanizację,  którą  w  rzeczywistości  odrzucają.  Na
oczach rozbawionego kolonialisty  chronią  się  przed  samymi  sobą za  osłoną nadprzyrodzonego,
ożywiają stare, okrutne mity lub omotują się gęstą siecią rytuałów: tak człowiek opanowany przez
obsesję gitara się uciec od natręctwa ześrodkowując myśli na innym jakimś urojeniu. Tańczą: to
zabija  czas,  rozpręża  boleśnie  napięte  mięśnie;  ponadto  taniec  tajemnie,  często  nieświadomie,
wyraża  Nie,  którego  wypowiedzieć  nie  mogą,  zbrodnie,  których  nie  ośmielają  się  popełnić.
Niekiedy  uciekają  się  do  środka  ostatecznego:  opętania.  To,  co  niegdyś  było  tylko  zjawiskiem
religijnym, kontaktowaniem się człowieka wierzącego z sacrum, stało się bronią przeciwko rozpaczy
i  poniżeniu:  duchy  i  święci  wchodzą  w  nich,  kierują  ich  wściekłością,  gubią  ją  w  transach.
Jednocześnie te wszechmocne siły opiekują się nimi: mieszkańcy kolonii bronią się przed alienacją
kolonialną popadając w alienację religijną.  W rezultacie łączą oba wzajemnie się  wzmacniające
rodzaje alienacji.  W niektórych psychozach zdarza się,  że  ludzie umęczeni  halucynacjami słyszą
pewnego dnia anielski głos, pełen zrozumienia i życzliwości; codzienne udręki nie ustają, ale odtąd
docierają na zmianą ze słowami życzliwości. Mechanizm obronny został włączony, zbliża się finał
jednostkowej  przygody:  następuje  rozdwojenie,  chory  popada  w  obłęd.  Dodajmy  do  tego,  w
przypadku kilku skrupulatnie wybranych nieszczęśników, jeszcze opętanie, o którym wspomniałem
wcześniej:  zachodnią  cywilizację.  Na  ich  miejscu,  powie  ktoś,  wołałbym  duchy  przodków  niż
Akropol. W porządku: zrozumieliście, w czym rzecz. Niezupełnie jednak, gdyż nie jesteście na ich



miejscu. Jeszcze nie. W przeciwnym razie wiedzielibyście, że oni nie mogą wybierać: oni kumulują.
Dwa światy,  dwa rodzaje  opętań:  po całonocnym tańcu spieszą o świcie  do  kościoła na  mszą;
szaleństwo pogłębia się z każdym dniem. Nasz wróg zdradza swoich braci i przechodzi na naszą
stronę;  jego  bracia  robią  to  samo.  Być  tubylcem  to  godzić  się  dobrowolnie  na  nerwicą
wprowadzoną i utrzymywaną przez kolonizatora. 

Domagać się ludzkiego losu jednocześnie odrzucając go: podobna sprzeczność grozi wybuchem.
Toteż wybuch następuje, dobrze o tym wiemy. Żyjemy w czasach deflagracji: niech wzrost liczby
urodzeń pogłębi niedostatek, niech ci, co przyjdą, bardziej niż śmierci zaczną obawiać się życia, a
rwący  potok  gwałtu  przerwie  wszystkie  tamy.  W  Algierii,  w  Angoli  nagminnie  morduje  się
Europejczyków. Trzeci etap przemocy jest jak bumerang: przemoc powraca do nas, uderza, a my w
dalszym ciągu nie rozumiemy, że to nasza własna przemoc. „Liberałowie” stają ogłupiali: przyznają,
że nie byliśmy wobec tubylców zbyt uprzejmi,  że byłoby właściwiej i  przezorniej  dac im pewne
prawa. Oni nigdy nie mieli nic przeciwko temu, żeby przyjmować tubylców, zbiorowo i bez osoby
wprowadzającej,  do  tego  ekskluzywnego  klubu,  jakim  jest  rodzaj  ludzki,  a  teraz  szalone,
barbarzyńskie rozpasanie stawia ich w jednym rzędzie z tymi złymi kolonistami. Również lewica
metropolii znalazła się w niezręcznej sytuacji: zna prawdziwy los tubylców, zna niemiłosierny ucisk,
jakiemu podlegają; nie potępia ich buntu, bo wie, że uczyniliśmy wszystko, żeby go wywołać. Ale,
myśli sobie, są pewne granice: guerilleros powinni byc trochę bardziej rycerscy, dowiedliby w ten
sposób, że są ludźmi. Od czasu do czasu przestrzega: „posuwacie się za daleko, przestaniemy wam
pomagać”.  Nic  sobie z tego nie robią:  ta pomoc jest tyle warta,  że ofiarodawcy mogą ją sobie
wsadzić gdzieś. Kiedy mieszkańcy kolonii weszli już na wojenną ścieżkę, zrozumieli surową prawdę:
wszyscy  jesteśmy  tyle  samo  warci,  wszyscy  ich  wykorzystywaliśmy,  nie  muszą  nikomu  niczego
dowodzić,  nie ma żadnych okoliczności  łagodzących.  Zadanie  jest  proste,  cel  jeden:  pozbyć  się
kolonializmu  wszelkimi  możliwymi  środkami.  Najbystrzejsi  spośród  nas  byliby,  w  ostateczności,
skłonni zgodzić się z tym; cóż, kiedy w tej próbie sił stale widzą nieludzki sposób, na jaki się wzięli
podludzie, żeby przyznać sobie kartę praw człowieka: zgódźmy się na to czym prędzej i niech na
drodze pokojowej próbują na nią zasłużyć. W głębi naszych szlachetnych dusz jesteśmy rasistami. 

Dlatego wanto przeczytać Fanona: w sposób doskonały pokazuje on, że niepohamowana agresja
kolonii nie jest niedorzecznym porywem, rozpasaniem dzikich instynktów ani wynikiem urazy; to
człowiek odzyskuje człowieczeństwo. Prawda ta, jak sądzą, była nam znana, ale zapomnieliśmy o
niej: ślady gwałtu może zetrzeć jedynie gwałt. Mieszkaniec kolonii leczy się z kolonialnej nerwicy
wypędzając kolonistą siłą. Wraz z wybuchem wściekłości  odnajduje on klucz do samego siebie,
poznaje siebie, w miarę jak siebie tworzy; jego walka, widziana z daleka, wydaje się tryumfem
barbarzyństwa;  w  rzeczywistości  jednak  przyczynia  się  do  powolnej  emancypacji  walczącego,
stopniowo rozpraszając w nim samym i wokół niego mroki kolonializmu. Raz rozpoczęta walka jest
bezlitosna. Trzeba albo samemu paść ofiarą trwogi, albo ją wzniecać. Innymi słowy, albo godzić się
na  rozszczepianie  się  osobowości,  czym  grozi  życie  na  niby,  albo  przebojem  wejść  do  rodziny
ludzkiej. Kiedy chłopi chwytają za broń, stare mity bledną, zakazy znikają: bronią wojownika w tej
walce  jest  jego  człowieczeństwo.  Na  pierwszym  etapie  rewolty  zabijać  trzeba;  mordując
Europejczyka  załatwia  się  dwie  sprawy  naraz:  za  jednym  zamachem  likwiduje  się  ciemięzcę  i
ciemiężonego: odtąd jeden jest martwy, drugi - wolny; ten, który przeżył, czuje po raz pierwszy pod
stopami ziemię ojczystą. Od tej chwili Ojczyzna nie odstępuje go ani na krok, jest tam, gdzie on,
nigdy dalej: stapia się z jego wolnością. Kiedy jednak minie pierwszy moment zaskoczenia, armia
kolonialna  rusza  do ataku:  trzeba się  zjednoczyć  albo pozwolić  wymordować.  Nieporozumienia
między plemionami zacierają się, zaczynają zanikać: po pierwsze dlatego, że zagrażają rewolucji, po
drugie -  i  jest  to powód znacznie głębszy -  dlatego,  że  ich jedynym zadaniem było kierowanie
agresji na fałszywy trop. Waśnie trwają tylko wtedy - jak to działo się w Kongo - gdy są podsycane
przez  agentów kolonializmu.  Ojczyzna rusza z  miejsca:  jest  tam,  gdzie  walczą  bracia.  Braterska
miłość mieszkańców kolonii jest drugą stroną nienawiści, jaką żywią do nas: są braćmi; każdy z nich



zabił  lub mógł zabić. Fanon ukazuje swym czytelnikom granice  „spontaniczności”,  konieczność i
niebezpieczeństwa  „organizacji”.  Wraz  z  rozwojem  wydarzeń  pogłębia  się  świadomość
rewolucyjna. Znikają ostatnie kompleksy: można sobie gadać o „kompleksie zależności” u żołnierza
Armii Wyzwolenia Narodowego. Uwolniony od klapek na oczach, wieśniak poznaje swoje potrzeby:
zabijały go, a on usiłował ich nie dostrzegać, teraz jawią mu się jako wymogi ostateczne. Masy
ogarnięte żądzą odwetu mogą wytrwać w walce kilka lat (jak to było w przypadku Algierczyków)
tylko  wtedy,  gdy  nie  istnieją  rozbieżności  między  potrzebami  wojskowymi,  społecznymi  i
politycznymi.  Wojna  -  choćby  dlatego,  że  stwarza  problem  dowodzenia  i  odpowiedzialności  -
narzuca nowe struktury, które staną się pierwszymi założeniami czasów pokoju. Pojawia się nowy
człowiek i nowe obyczaje, to człowiek przyszłości legitymujący się prawem, które dopiero ma się
narodzić, które rodzi się każdego dnia w ogniu walki: w chwili, gdy ostatni kolonista zostanie zabity,
odesłany  do  kraju  albo  zjednany,  mniejszość  jako  gatunek  zniknie,  ustępując  miejsca
socjalistycznemu braterstwu. Co więcej, bojownik rewolucji przeskakuje pewne etapy; oczywiście
nie  naraża  swojej  skóry  po  to,  żeby  się  znaleźć  na  poziomie  przestarzałego  „mieszkańca
metropolii”.  Jest  bardzo  cierpliwy:  może  zdarza  mu  się  marzyć  o  nowym  Dien--Bien-Fu,  ale
naprawdę wcale na to nie liczy: jest żebrakiem walczącym przeciwko bogaczom uzbrojonym po
zęby. W oczekiwaniu przyszłych zwycięstw, a często nie oczekując niczego, robi wszystko, co może,
by przeciwnikowi obrzydzić życie. 

Ponosi przy tym ogromne straty; armia kolonialna staje się okrutna: pacyfikacje, przeczesywanie
terenu, obozy koncentracyjne, karne ekspedycje, maltretowanie kobiet i  dzieci. Bojownik o tym
wie; nowy człowiek zaczyna swe człowiecze życie od końca: uważa się za potencjalnego umarłego.
Zginie. Śmierć to nie tylko ryzyko, to pewność: śmierć zabrała już jego żonę, dzieci; widział tyle
agonii,  że  woli  zwyciężyć  niż  przeżyć;  inni  będą  zbierać  owoce  zwycięstwa,  on  nie:  jest  zbyt
zmęczony.  Zmęczenie  duszy  jest  źródłem  niezwykłej  odwagi.  My  odkrywamy  nasze
człowieczeństwo z tej strony śmierci i rozpaczy, on odnajduje je z drugiej strony cierpienia i śmierci.
Sialiśmy wiatr; on jest burzą. Jest synem przemocy i w niej hartuje swe człowieczeństwo: byliśmy
ludźmi jego kosztem, on staje się człowiekiem - kosztem naszym. Innym człowiekiem: człowiekiem
lepszej jakości. 

W tym miejscu Fanon się zatrzymuje. Pokazał drogę, jako porte-parole bojowników upomniał się
o jedność, o zjednoczenie afrykańskiego kontynentu wbrew waśniom i partykularyzmom. Osiągnął
swój cel. Gdyby chciał ująć całościowo historyczny fakt dekolonizacji, musiałby mówić o nas, a to
bynajmniej nie jest jego zamiarem. Ta książka, niezależnie od autora, dalszy ciąg znajduje w nas
samych:  czujemy  siłę  zbuntowanych  ludów  i  odpowiadamy  na  nią  siłą.  Następuje  dalszy  etap
przemocy; tym razem jest to zagadnienie ściśle nas dotyczące, przemoc bowiem odmienia nas, w
miarę  jak  niby-tubylec  odmienia  się  za  jej  sprawą.  W tym miejscu  każdy  może  snuć  dowolne
refleksje. Wypada jednak zastanowić się nad sprawą następującą: w dzisiejszej Europie, skulonej
pod padającymi na nią zewsząd razami, we Francji, Belgii, Anglii każdy myślowy unik obarcza nas
zbrodniczą współwiną za kolonializm. Książka ta nie potrzebowała wstępu. Tym bardziej że nie jest
przeznaczona dla nas. Zdecydowałem się jednak go napisać, aby dialektykę doprowadzić do końca:
my, mieszkańcy Europy, również podlegamy dekolonizacji: przeżywamy krwawy zabieg usuwania
kolonizatora, który tkwi w każdym z nas. Spójrzmy na siebie, jeśli nam starczy odwagi, a zobaczymy,
co się z nami dzieje. 

Przede wszystkim trzeba wytrzymać nieoczekiwany widok: strip-tease naszego humanizmu. Oto
on,  nagi  i  niezbyt  piękny;  był  jedynie  oszukańczą  ideologią,  wybornym  usprawiedliwieniem
grabieży; jego wyrozumiałość i elegancja były poręczycielami naszej agresji. Ci, co nie splamili się
gwałtem,  robią  teraz  dobrą  minę:  oni  nie  są  ani  ofiarami,  ani  katami!  Zobaczymy!  Skoro  nie
jesteście ofiarami, a rząd, na który głosowaliście, armia, w której służyli wasi młodsi bracia, bez
wahania i wyrzutów sumienia zdecydowały się na „ludobójstwo”, niewątpliwie jesteście katami. A
jeśli usiłujecie stać się ofiarami za cenę jednego czy dwóch dni więzienia, to po prostu próbujecie



wyjść ze sprawy z twarzą. Nic z tego; twarz straciliście na zawsze. Trzeba to wreszcie zrozumieć;
gdyby przemoc zrodziła się dzisiaj, gdyby wyzysk i ucisk nigdy nie istniały, być może nieagresja z
plakatów  mogłaby  okazać  się  skuteczna.  Ale  w  sytuacji,  gdy  wszystko,  łącznie  z  waszymi
nieagresywnymi myślami, jest uwarunkowane tysiącletnim uciskiem, bierność może was postawić
tylko w rzędzie ciemięzców. 

Dobrze wiecie, że jesteśmy wyzyskiwaczami. Dobrze wiecie, że zabieraliśmy złoto i inne metale,
a potem ropę naftową z  „nowych lądów”  i  przywoziliśmy je  do starych metropolii.  Efekty były
olśniewające: pałace, katedry, uprzemysłowione miasta, a kiedy zagrażał kryzys, rynki kolonialne
usłużnie  go  osłabiały  lub  zażegnywały.  Europa,  spasiona  i  bogata,  przyznała  de  iure
człowieczeństwo wszystkim swym mieszkańcom: słowo  „człowiek”  znaczy u  nas  „wspólnik”,  bo
wszyscy  odnosiliśmy  korzyści  z  kolonialnego  wyzysku.  Ten  tłusty,  bladawy  kontynent  popadł
wreszcie w to, co Fanon słusznie nazywa „narcyzmem”. Paryż, „miasto, które przez cały czas mówi
tylko  o  sobie”,  irytował  Jeana  Cocteau.  A  czyż  Europa  robi  co  innego?  A  ten  supereuropejski
potwór, Ameryka Północna? Ile słów: wolność, równość, braterstwo, miłość, honor, ojczyzna, bo ja
wiem, co jeszcze? To wszystko nie przeszkadza nam bynajmniej w wygłaszaniu rasistowskich słów:
śmierdzący czarnuch, parszywy Żyd, brudny arabski  szczur. Czyste, liberalne i  wrażliwe umysły -
ogólnie mówiąc - neokolonialiści udają, że są zaszokowani tym brakiem konsekwencji; wietrzą błąd
albo  złą  wiarę;  nieprawda,  nic  bardziej  konsekwentnego  niż  rasistowski  humanizm,  skoro
Europejczyk mógł stać się człowiekiem jedynie produkując niewolników i potwory. Tak długo jak
istnieli  „tubylcy”,  szalbierstwo  to  było  bezpieczne;  rodzaj  ludzki  wysoko  niósł  sztandar
abstrakcyjnego uniwersalizmu, osłaniający rzeczywiste praktyki: za morzem istniała rasa podludzi,
która dzięki nam za tysiąc lat być może osiągnie nasz poziom. 

Jednym  słowem,  mylono  gatunek  z  elitą.  Dziś  tubylec  odsłania  prawdę:  nasz  tak  bardzo
zamknięty klub odkrywa swą słabość; grupował po prostu mniejszość. Gorzej nawet: skoro inni
stają się ludźmi wbrew naszej woli, to znaczy, że jesteśmy wrogami rodzaju ludzkiego; elita odsłania
swą prawdziwą naturę: jest gangiem. Drogie nam wartości spadają na ziemię: gdy im się przyjrzeć z
bliska,  nie  znajdziemy  ani  jednej,  która  nie  byłaby  splamiona  krwią.  Przypomnijmy  sobie  dla
przykładu te oto słowa: szlachetna Francja. My - szlachetni? A Setif? A osiem lat okrutnej wojny,
która kosztowała życie ponad milion Algierczyków? Nikt nam nie zarzuca, że sprzeniewierzyliśmy
się  posłannictwu,  z  tej  prostej  przyczyny,  że  nie  mieliśmy  żadnego  posłannictwa.  Chodzi  o
wspaniałomyślność.  To  dźwięczne  słowo  ma  tylko  jedno  znaczenie:  nadany  statut.  Z  punktu
widzenia nowych, wolnych łudzi, którzy stoją naprzeciwko nas, nikt nie ma władzy ani przywileju
dawania komuś .czegokolwiek, każdy ma wszystkie prawa. Do wszystkiego; dlatego też gatunek
nasz, gdy pewnego dnia ukształtuje się ostatecznie, nie będzie sumą mieszkańców planety, lecz
nieskończoną jednością ich wzajemnych oddziaływań. Zatrzymam się w tym miejscu; dalej sami
sobie dacie radę; wystarczy tylko, po raz pierwszy i ostatni, przyjrzeć się otwarcie naszym elitarnym
wartościom: ledwo dyszą; jakże mogłyby przeżyć elitę podludzi, która je zapłodniła. Przed kilku laty
pewien burżuazyjny komentator - kolonialista -  wypowiedział  w obronie Zachodu te oto słowa:
„Nie jesteśmy aniołami. Ale my mamy przynajmniej wyrzuty sumienia.” Cóż za wyznanie! Dawniej
nasz  kontynent  miewał  inne  koła  ratunkowe:  Partenon,  Chartres,  Prawa  Człowieka,  swastyka.
Dzisiaj  dobrze  wiemy,  co  były  warte;  teraz  próbujemy  uratować  się  od  zatonięcia  za  pomocą
antychrześcijańskiego poczucia winy. Nadszedł zatem kres: Europa nabiera wody, chwila, a zatonie.
Co  się  stało?  Po  prostu,  dawniej  byliśmy  podmiotem  historii,  dziś  jesteśmy  jej  przedmiotem.
Stosunek sił został odwrócony, dekolonizacja jest w pełnym toku: najemnicy mogą ją tylko nieco
opóźnić. 

Stare  „metropolie”  robią, co mogą; angażują w z góry przegraną wojnę wszystkie siły. Dawna
kolonialna  brutalność,  która  legła  u  podstaw  wątpliwej  sławy,  dzisiaj,  w  finale  opowieści,  jest
dziesięciokrotnie większa i  zupełnie nieskuteczna.  Kontyngent wysyłany do Algierii  tkwi tam od
siedmiu lat bez rezultatu. Przemoc zmieniła się; w okresie zwycięstw stosowaliśmy ją i zdawać by



się mogło, że nie pozostawia na nas najmniejszego śladu: dekomponowała innych, a my, ludzie,
nasz  humanizm,  pozostawaliśmy nietknięci;  zjednoczeni  w zysku  mieszkańcy  metropolii  chrzcili
imieniem braterstwa i miłości wspólnotę swoich zbrodni; dzisiaj ta sama przemoc powraca do nas
w  ciałach  naszych  żołnierzy,  nie  rozproszona,  uwewnętrznia  się  i  opanowuje  nas  bez  reszty.
Następuje inwolucja:  mieszkaniec kolonii  rekomponuje się,  my natomiast -  ultrasi  i  liberałowie,
koloniści i  „mieszkańcy metropolii”  - ulegamy dekompozycji. Wściekłość i strach stały się nagie:
ukazują się bez osłony w czasie pacyfikacji algierskich wsi. Gdzie teraz jest bestialstwo? Kto jest
barbarzyńcą?  Nie  brak  niczego,  nawet  tam-tamów:  klaksony  wygrywają  melodię  „Francuskiej
Algierii”,  podczas  gdy  Europejczycy  palą  żywych  muzułmanów.  Niedawno,  przypomina  Fanon,
psychiatrzy  na  jakimś  kongresie  głowili  się  nad  przestępczością  tubylców:  ci  Ludzie  bezlitośnie
mordują się nawzajem - mówiono, to nie jest normalne; kora mózgowa Algierczyka jest widocznie
słabo  rozwinięta.  Inni  uczeni  ustalili,  że  „Afrykańczyk posługuje  się  płatami  czołowymi  w
niewielkim tylko stopniu”. Równie interesujące byłyby wyniki badań przeprowadzonych w Europie,
a zwłaszcza we Francji.  Nasza kora mózgowa też od pewnego czasu nie wykazuje zbyt wielkiej
aktywności:  bywa,  że  nasi  patrioci  zabijają  swoich  rodaków;  w  przypadku  nieobecności  tych
ostatnich wysadzają w powietrze cały dom wraz z dozorcą. To dopiero początek: prawdziwa wojna
domowa  przewidziana  jest  na  jesień  lub  najbliższą  wiosnę.  A  przecież  stan  naszych  płatów
czołowych wydaje się doskonały; czyż nie mamy tu raczej do czynienia z sytuacją, kiedy to - nie
mogąc wyładować się na tubylcu - agresja odwraca się, kumuluje w nas i szuka ujścia? Jedność
narodu algierskiego powoduje rozłam w narodzie francuskim: na całym obszarze byłej metropolii
plemiona  tańczą  wojenny  taniec.  Terror  opuścił  Afrykę  i  przeniósł  się  do  Europy;  nie  brak
szaleńców, którzy każą nam zmywać własną krwią hańbę, jaka nas spotkała, gdy tubylec podniósł
na nas rękę; nie brak i innych, równie obciążonych winą (kto po Bizercie, po wrześniowych linczach,
wyszedł  na ulicę i  powiedział:  dość tego?),  lecz bardziej  statecznych: liberałów, twardogłowych
niemrawej lewicy. W nich wszystkich rośnie gorączka. I złość. Ale i strach! Osłaniają swą wściekłość
mitami,  skomplikowanym  rytuałem;  żeby  opóźnić  ostateczny  rozrachunek  i  odsunąć  godzinę
prawdy,  obrali  sobie za przywódcę Wielkiego Szamana,  którego zadaniem jest  za wszelką cenę
utrzymać nas w ciemnościach. Nic z tego; gloryfikowana przez jednych, odrzucana przez innych,
agresja krąży wokół nas: jednego dnia wybucha w Metz, nazajutrz w Bordeaux; dziś tu, jutro tam,
na kogo wypadnie, na tego bęc. Teraz z kolei my krok za krokiem podążamy drogą wiodącą ku
społeczności tubylców. Lecz tubylcami z krwi i kości staniemy się dopiero wtedy, gdy ziemia nasza
zostanie zajęta przez byłych skolonizowanych, a my zaczniemy zdychać z głodu. Tak się jednak nie
stanie: duch, który nas opętał, to kolonializm upadły; to właśnie on, niedołężny i rozlazły, wkrótce
nas zajeździ. Czytając ostatni rozdział książki Fanona przekonacie się, że lepiej jest być tubylcem z
całą jego nędzą niż dawnym kolonizatorem. Funkcjonariusz policji musi torturować dziesięć godzin
dziennie: przy takim przeciążeniu nerwy mogą nie wytrzymać; trzeba zabronić oprawcom, w ich
własnym interesie, pracy po godzinach. Jeśli na mocy praw chcecie chronić morale Narodu i Armii,
nie  pozwólcie,  aby  Armia  systematycznie  demoralizowała  Naród.  Nie  pozwólcie  państwu  o
tradycjach  republikańskich  powierzać  setek  tysięcy  młodych  obywateli  oficerom
wyspecjalizowanym w puczach. Nieładnie, moi drodzy rodacy, że wy, znający wszystkie zbrodnie
popełnione w waszym imieniu, nie piśniecie o tym ani słowa nikomu, nawet sobie w głębi duszy, w
obawie, że musielibyście osądzić swoje postępowanie. Na początku nie wiedzieliście, chętnie w to
wierzę,  potem  nie  mieliście  pewności;  teraz  wiecie,  lecz  mimo  to  dalej  milczycie.  Osiem  lat
milczenia, to poniżające. I to milczenia na próżno; dzisiaj oślepiające słońce tortury stoi w zenicie,
oświetla cały kraj; w jego blasku każdy śmiech brzmi fałszywie, każda twarz pokryta jest maską
kryjącą gniew lub strach, każdy ruch zdradza nasze niezadowolenie i współwinę. Dziś jeśli spotka się
dwóch Francuzów, między nimi jest trup. Czy tylko jeden... Dawniej Francja była nazwą pastwa;
baczmy, aby od roku 1961 nie stała się nazwą nerwicy. 

Czy wyzdrowienie jest możliwe? Tak. Przemoc, jak włócznia Achillesa, ma moc uzdrawiania ran,



które zadała. Jesteśmy spętani, upokorzeni, chorzy ze strachu: jesteśmy na dnie. Na szczęście elicie
kolonialnej  to  nie  wystarcza:  swą misję  hamowania dekolonizacji  Algierii  może  spełnić  dopiero
wtedy,  gdy skończy kolonizację Francuzów. Nieustannie cofamy się przed ostateczną rozgrywką,
lecz nie unikniemy jej, można być tego pewnym: mordercy jej potrzebują; skoczą nam do gardła,
wszystkim,  nie  przebierając.  Nastanie  koniec  czasów  szamanów  i  fetyszy,  trzeba  będzie  albo
walczyć, albo gnid w obozach. Oto ostatni etap dialektyki: potępiacie tę wojnę, ale jeszcze brak
wam odwagi, żeby stanąć ramię w ramię z algierskimi bojownikami; nie ma obawy, możecie liczyć
na  najemników  i  na  kolonizatorów:  pomogą  wam  podjąć  decyzję.  Może  wówczas,  stojąc  pod
murem, pojmiecie  wreszcie  istotę  tej  nowej  przemocy,  którą  wzniecają  w was stare  wypalone
zbrodnie. Ale to, jak mówią, już inna historia. Historia człowieka. Jestem pewien, że bliski już czas,
kiedy przyłączymy się do tych, co ją tworzą. 

Jean-Paul Sartre, 1961


