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PRZEDMOWA DO WYDANIA POLSKIEGO
Charakteryzując dzieło Fanona trzeba z konieczności mówid jednocześnie o jego
życiu, o tym, jak ono przebiegało i jak on sam je kształtował — podobnie jak
inne, bardziej podległe woli twórcy składniki owego integralnego „dzieła”.
Ideolog dekolonizacji, działacz, uczestnik walki o wyzwolenie Algierii, Frantz
Fanon był człowiekiem o głębokim, żywym intelekcie i nieprzeciętnej sile
charakteru, prostolinijnym i niestrudzonym zarówno w intelektualnym
rozpoznawaniu sytuacji i stających przed nim problemów, jak też w działalności
zmierzającej do ich rozwiązywania.
Żył trzydzieści sześd lat. Wnuk czarnego niewolnika, urodził się w licznej rodzinie
w Port de France na Martynice francuskiej w roku 1925. Potem francuska szkoła
i studia medyczne w Lyonie, francuska kultura, pogłębiana dzięki
zainteresowaniom filozoficznym poprzez intensywne lektury i dodatkowe
wykłady (między innymi słuchał Merleau- Ponty'ego). Specjalizacja w dziedzinie
psychiatrii to również poszukiwanie wyjścia na światło z dezorientującej,
osobiście dla niego nieznośnej „kafkowskiej” sytuacji, która doprowadzała ludzi
skolonizowanych — widział to coraz wyraźniej — do patologicznych zaburzeo
osobowości występujących w skali społecznej.
Podstawową nieprawdę osobistej sytuacji Fanona, francuskiego lekarza,
demaskował sam kolor jego skóry. A ściślej: sposób postrzegania i traktowania
jego osoby jako Czarnego przez Francuzów „prawdziwych”, Białych. Dotkliwie
odczuwane przejawy rasizmu, z którymi spotykał się na co dzieo i obserwował
we Francji, powodowały, że początkowo Fanon ujmował tę sytuację przede
wszystkim jako sytuację Czarnego wśród Białych, z wszystkimi jej implikacjami i
konsekwencjami. Po artykułach w „ Esprit”1 poddał ją gruntownej analizie w
pierwszej swojej (pominąwszy próby literackie) książce pod tytułem Peau noire,
masques blancs, wydanej w Paryżu w 1952 roku. Problem został przebadany na
podstawie bogatego materiału. Oprócz doświadczeo osobistych i introspekcji
złożyły się nao badania przypadków klinicznych z własnej praktyki lekarskiej,
obserwacja zachowao ludzi, wciąż poszerzany zasób wiedzy o społeczeostwie.
„Jeszcze nie biały, już nie całkiem czarny, byłem wyklęty” — to zdanie Fanona z
Peau noire... przywołuje Francis Jeanson w przedmowie do drugiego wydania tej
książki w 1965 roku, dodając od siebie: „Wyklęty? Na pewno nie, lecz

niewątpliwie skazany na to, by byd świadomym siebie, obecnym dla siebie,
obecnym dla innych, w centralnym miejscu swojego i ich dramatu”2.
Gdy w 1952 roku ukazało się pierwsze wydanie Peau noire..., Fanon, ożeniony z
Francuzką, pełnił z ramienia francuskiego Ministerstwa Zdrowia funkcję
dyrektora szpitala psychiatrycznego w Blidzie — jedynej tego rodzaju placówki w
Algierii. Wybrał tę pracę odrzucając wiele innych przedstawionych mu ofert w
metropolii, jak też na Antylach.
Praktyka lekarska, zarządzanie szpitalem, artykuły specjalistyczne, udział w
konferencjach naukowych — pracę tę kontynuował również po wybuchu w
Algierii powstania (1 listopada 1954 roku). Początkowo Fanon po kryjomu tylko
pomaga powstaocom: ukrywa poszukiwanych, leczy rannych, szkoli sanitariuszy,
dostarcza leków i środków opatrunkowych. Wojna mnoży trafiające do jego
szpitala przypadki. Obok „zwykłych”, tych, w których rozpoznawał wielorakie
skutki zniewolenia kolonialnego, strachu, nędzy i bezradności, teraz zdarzały się
inne, na przykład komisarzy policji francuskiej przeciążonych codziennymi
wielogodzinnymi seansami śledztw i tortur. Nasila się wojna, represje stają się
coraz bardziej bezwzględne. W roku 1956 Frantz Fanon w oficjalnym liście do
„ministra rezydenta”3 w Algierii, którym był wówczas Robert Lacoste, zgłasza
swoją dymisję i zrywa z Francją.
Skierowany do Tunezji przez władze Algierii walczącej, ukonstytuowane już w
Rządzie Tymczasowym (Gouvernement Provisoire de la Révolution Algérienne —
GPRA), Fanon nadal pracuje jako lekarz w szpitalu w Manuba. Włącza się też do
pracy w pionie informacji. Prowadzi dział polityczny w podziemnym organie
rewolucji „El- Moudjahid” (pierwszy jego numer ukazał się w czerwcu 1956 w
Algierze; po „batalii algierskiej” i likwidacji przez siły francuskie wydawnictwa
wraz z personelem pismo wychodziło w Tunisie). Ścisła współpraca i stała
wymiana myśli w zespole redakcyjnym stworzyła później, po śmierci Fanona,
pewne trudności w zidentyfikowaniu jego artykułów, oczywiście nie
podpisywanych. Z pomocą kolegów zmarłego oraz żony, Jossie Fanon (pracującej
potem w zespole tygodnika Frontu Wyzwolenia Narodowego, „La Révolution
Africaine”) ustalono autorstwo artykułów, które znalazły się w tomie pod
tytułem Pour la révolution africaine.
Bezpośrednia praca Fanona w dziale informacji przynosi materiały stymulujące
jego obserwacje i refleksje, które zawarł w drugiej swojej książce: L'An V d e la
révolution algérienne 4, dla której sam proponował tytuł: „Réalité d'une nation”.
Jest to znamienny szczegół, bowiem tę książkę Fanon pisze już wyraźnie z pozycji
„my, Algierczycy”. Opisuje charakterystyczne dla walczącej Algierii głębokie

przeobrażenia, które już dokonały się w społeczeostwie jako skutek
prowadzonej przez nie walki zbrojnej. Analizuje między innymi zmianę
powszechnego stosunku do radia, dawniej odrzucanego jako „kolonialne”, obce
i zbytnio naruszające hierarchiczne obyczaje domowe, a które w czasie wojny
wyzwoleoczej zaczęło przynosid „Głosem Algierii” najbardziej oczekiwane
informacje, nadzieję i poczucie wspólnoty. Inne opisywane zjawiska to zmiany w
stosunkach między pokoleniami; nagłe rozszerzenie się zakresu ról
podejmowanych przez kobiety, również młode dziewczyny, dla potrzeb walki;
dokonujące się w warunkach wojny zmiany we wzajemnych stosunkach
małżonków. Te i inne zjawiska, w tym samym czasie badane przez socjologów
francuskich5 i charakteryzowane negatywnie w kategoriach rozpadu
tradycyjnych struktur społecznych, dla Fanona są przede wszystkim widomym
świadectwem przeobrażeo pozytywnych: kształtowania się nowych form
stosunków międzyosobowych i społecznych, uwalniania się od anachronizmów,
wreszcie — istnienia narodu coraz bardziej świadomego i zintegrowanego.
Idea narodu dojrzewała powoli w umyśle Fanona. Niewątpliwie był on pod
dużym wpływem myśli marksistowskiej; skądinąd początkowo koncentrował się
na problemie stosunków Czarny—Biały, na zagadnieniach rasizmu, wreszcie —
na problematyce wyzwalania się ludzi i ludów z wszechdominacji kolonialnej.
Krystalizowanie się idei wspólnoty narodowej jako tej rzeczywistości, w której
człowiek skolonizowany prostuje się i wyzwala, utrudniała jego sytuacja
osobista: uświadomiwszy sobie dośd wcześnie absurd identyfikowania się z
Francją, nie znajdował w kolonialnym społeczeostwie antylskim,
rozwarstwionym według stopnia białości lub czarności skóry, punktu zaczepienia
dla swojej potrzeby przynależności, nade wszystko zaś — potrzeby wolności.
Czym jest naród, zrozumiał, jak się zdaje, włączając się bez reszty w
wyzwoleoczą walkę Algierii. Uważał się odtąd i był uznawany za Algierczyka.
Decyzja ta nie była łatwa; fakt porzucenia rodzinnych wysp — gdzie nie widział
szans ruszenia naprzód sprawy wyzwolenia — dla nowej ojczyzny nigdy nie
przestał go nurtowad. Odnotowuje to w swoich pamiętnikach Simone de
Beauvoir6 kreśląc mroczną, pełną wewnętrznych konfliktów i blizn sylwetkę
Fanona.
Doświadczenie wspólnoty narodowej i włączenie idei narodu do
dotychczasowych przemyśleo na temat dróg dekolonizacji jednostek i
społeczeostw znaczą ważny etap rozwoju myśli Fanona. O ile w jego wystąpieniu
(„Rasizm a kultura”) na I Kongresie Pisarzy i Artystów Czarnej Afryki, który odbył
się w 1956 roku w Paryżu, idea narodu jest niemal nieobecna, to już na II

Kongresie w Rzymie w roku 1959 Fanon poświęca swój referat „wzajemnemu
wspieraniu się kultury narodowej i walki wyzwoleoczej”; tekst ten włączył
później do szerszych rozważao o kulturze narodowej i narodowej świadomości
zawartych w książce Wyklęty lud ziemi.
Od chwili przyłączenia się do narodu algierskiego i jego walki Fanon, jak każdy z
powstaoców, narażony był nieustannie na śmierd. W 1959 roku na granicy
algiersko-marokaoskiei wiozący go samochód najechał na minę. Fanon wyszedł z
tego wypadku z poważnymi uszkodzeniami kręgosłupa. Znany jako jeden z
najwybitniejszych ludzi rewolucji algierskiej, stał się obiektem uparcie
ponawianych zamachów terrorystycznych. Dzięki przypadkowi, jak również
własnej intuicji (która w szpitalu rzymskim kazała mu opuścid zajmowany
początkowo pokój, wkrótce potem ostrzelany z karabinu maszynowego) udało
mu się w tym okresie ocalid życie.
W czasie, gdy główną sprawą w polityce zewnętrznej GPRA staje się
umiędzynarodowienie „konfliktu algierskiego”, Fanon porzuca praktykę lekarską
i zaczyna występowad jako rzecznik władz rewolucyjnych. Bada możliwości
utworzenia bazy FLN (Front de Liberation Nationale) na granicy malijskiej, jako
ambasador Rządu Tymczasowego przebywa w Ghanie, objeżdża szereg innych
krajów Afryki niosąc poparcie Algierii dla krajów walczących o wyzwolenie;
przekonanie Fanona o konieczności współdziałania wszystkich krajów
afrykaoskich walczących z kolonializmem wyraziło się w inicjatywie, niebawem
zrealizowanej, szkolenia powstaoców angolaoskich w partyzanckich oddziałach
algierskich. Rozmawia z przywódcami paostw, nawiązuje osobistą przyjaźo z
Lumumbą, którego wizja przyszłej Afryki była najbliższa jego własnej. Secesja
Katangi, śmierd Lumumby7 i dramat rozgrywający się w jego kraju, już
niepodległym — wszystkie te i im podobne wydarzenia Fanon głęboko przeżywał
emocjonalnie i intelektualnie. Pod ich wpływem zajął się problemami
uwarunkowao i zagrożeo pierwszego okresu niepodległości.
W tym okresie Fanon jest już chory na białaczkę. Ze świadomością, że zostało
mu niewiele czasu, tocząc beznadziejną walkę z chorobą, z pogłębiającą się
właściwą mu nerwowością i niepokojami pisze w ciągu dziesięciu tygodni — od
kwietnia do czerwca 1961 roku — swoje ostatnie dzieło, które tu prezentujemy.
Pisze je w gorączkowym napięciu i obawie, że nie zdąży powiedzied wszystkiego,
co musi byd wyraźnie powiedziane i, nade wszystko, usłyszane, zarówno przez
kolonizatorów, jak wyzwalających się.
Latem 1961 roku Fanon leczy się w Moskwie. Jesienią jedzie wraz z żoną i
sześcioletnim synem do USA. Umiera tam w szpitalu w początkach grudnia.

Zgodnie ze swoją wolą został pochowany w Algierii; po oficjalnych ceremoniach
żałobnych i wzruszających słowach pożegnania od przedstawicieli walczącej
Algierii w Tunisie trumna, okryta algierskim sztandarem, została przez
partyzantów przeniesiona przez granicę i pogrzebana na kontrolowanym przez
nich terenie.
Świadomośd i wynikające z niej działanie wyznaczało główną linię życia i dzieła
Fanona. Świadomośd — nie ta ubogo racjonalna, cerebralna tylko, lecz
świadomośd w pełni ludzka, niezależna i harda, szanująca intuicję, śmiało
przekraczająca zaczarowany krąg s y t u a c j i , czyli jednostronnie widzianych i
absolutyzowanych tak zwanych r e a l i ó w .
„Skazany na świadomośd”, uczynił ją Fanon również osią przemyśleo
dotyczących procesów wyzwalania się ludzi i krajów Trzeciego Świata.
Naturalnym punktem wyjścia tych rozważao, zważywszy osobiste usytuowanie i
pierwsze doświadczenia Fanona, była diagnoza stanu świadomości człowieka
czarnego, a szerzej: człowieka skolonizowanego, oraz alienacji, jakiej ulega jego
psychika, wreszcie — określenie warunków i środków niezbędnych do jej
uzdrowienia.
Jeśli w pracach Fanona jest zawsze uwzględniany, a niekiedy nawet przeważa
kliniczny, jednostkowy aspekt problemu, to ujęcie takie przyczynia się do
uwiarygodnienia jego twierdzeo, również ogólnych. Ta metoda wynika zresztą z
przekonania — którego książka Wyklęty lud ziemi jest wielkim manifestem — że
owo uzdrawiające wyzwolenie człowieka, ludów, regionów... i świata, nie
wyłączając „białego”, dotkniętego patologią bodaj jeszcze cięższą, dokonuje się
wprawdzie na wielu poziomach ludzkiej egzystencji, ale zacząd się musi od tego
przełomu — na poziomie świadomości jednostkowej — który z „rzeczy
skolonizowanej” czyni człowieka.
Z całą konsekwencją autor stosuje te wnioski najpierw do samego siebie,
przecinając rozterki człowieka wykształconego, nauczonego uważad się za
Francuza wbrew wszystkiemu, to jest wbrew oczywistości faktów. Jak wiemy,
wymowa faktów przeważyła nad jego osobistą alienacją kolonialną. Wysiłek
zdobycia się na decyzję i cięcie dokonane na sobie samym uświadomiło
Fanonowi zakres zniewolenia wynikającego z sytuacji tych, których nazywa
„intelektualistami skolonizowanymi”.
Wnioski, do których autor dochodził stopniowo, w kolejnych fazach swoich
przemyśleo i doświadczeo: lekarza, uczestnika rewolucji algierskiej, polityka i
pisarza, a które w sposób najpełniejszy przedstawił w niniejszej książce, są
daleko idące: nie ma uzdrowienia psychiki, nie ma wyzwolenia człowieka z

„mineralnego” stanu „rzeczy skolonizowanej” bez zlikwidowania i
o d w r ó c e n i a sytuacji kolonialnej. Odwrócenia jej w sensie użycia przemocy
jako niezbędnego sposobu usunięcia skutków wiekowej przemocy kolonialnej.
To jest istota rewolucji. Zawarty w niej element przemocy jest według Fanona
sednem terapii uczłowieczającej ludzi skolonizowanych, koniecznym warunkiem
wyzwolenia ich świadomości i zwłaszcza chorej podświadomości. Tylko walka
zbrojna, ujawniająca bezpośrednio istotę zniewolenia i wyzwolenia, ukazująca
naocznie, że „skóra kolona nie jest więcej warta niż skóra skolonizowanego”,
dokonad może oczyszczenia psychiki, uzdrowid ją, dad impuls do
przyspieszonego rozwoju ludzi związanych wspólnotą mającą teraz dla nich
dokładnie cenę życia.
Wymogi narodowej walki zbrojnej stwarzają fakty dokonane posuwające
skokowo rozwój świadomości, wyzwalają pożądane postawy, kruszą przesądy.
Oczywistośd tych zmian wobec oczywistych wymogów walki sprawia, że zostają
one w społeczeostwie aprobowane, do czego nie doszłoby tak szybko w innych
okolicznościach. Procesy zmian i nowej integracji w stosunkach rodzinnych i
społecznych zapoczątkowane w okresie walki mogą ulec osłabieniu wraz ze
zwycięstwem; Fanon, chociaż nie dożył niepodległości Algierii, był tego
świadomy. Jednakże niezaprzeczalny historyczny fakt ujawnienia się ogromnych
możliwości samorealizacji tkwiących w społeczeostwie zapoczątkowuje
ukierunkowane procesy rozwoju, nie dające się już odwrócid ani na dalszą metę
zahamowad.
Pochodząc z Antyli, Fanon nie mógł nie napotkad w swoim rozwoju
intelektualnym żywych śladów działalności kulturowej i twórczości
poprzedzających go w metropolii sławnych rodaków, jak Maran, Césaire,
studenckiej grupy redaktorów „Légitime Défense” (1932), czy następnie
„L'Etudiant Noir” oraz innych, związanych z tym samym nurtem poszukiwao
tożsamości kulturowej, które wykrystalizowały się w koncepcji i ruchu négritude
(Césaire, Damas, Senghor i inni).
Trudno dziwid się fascynacji młodego Frantza Fanona tą ideą zwracającą się do
czarnej poezji i literatury, sztuki, do przeszłości Afryki, gloryfikującą walory
czarnej kultury i rasy.
Do rozpoznania przez niego jej fałszywości jako drogi do wyzwolenia przyczyniła
się decydująco lektura „Czarnego Orfeusza”, przedmowy Sartre'a do antologii
malgaskiej poezji francuskojęzycznej (Paryż 1948). Zdanie o négritude jako o
„słabym momencie postępu dialektycznego” i „antytezie potwierdzającej,
teoretycznie i praktycznie, supremację Białego” oraz wniosek Sartre'a o

nieuniknionej konieczności przekroczenia i odrzucenia zarówno tezy, jak i
antytezy, czyli négritude — brutalnie rozbijały złudzenia Fanona. „Poczułem się,
czytając tę stronę, jakby mi odbierano ostatnią szansę”, zapisał później8.
Zrozumiał, iż négritude jako sposób przezwyciężania alienacji może co najwyżej
dad poczucie wyzwolenia, i to ograniczonego, pojedynczym jednostkom ze
świata kultury, lecz sytuacji nie odwraca, a więc nie otwiera drogi wyzwalania się
skolonizowanych ludzi, społeczeostw i kultur. Po niewielu latach potrafił już —
bogaty w doświadczenia „własnej” wojny algierskiej — przeciwstawid
bezsensowi indywidualnego, intelektualnego szukania tożsamości ideę narodu i
kultury narodowej. A koncepcji wyzwalania pośredniego, zawsze poprzez kulturę
europejską — ideę walki bezpośredniej.
Doświadczenia osobiste zmieniły perspektywę ja—ty, w której początkowo
ujmował Fanon stosunki międzyludzkie, na ich postrzeganie z pozycji my (my
Algierczycy, my ludzie walczący trzech kontynentów), umacniając intuicje co do
dróg dezalienacji intelektualistów ze społeczeostw skolonizowanych. Droga do
wolności i człowieczeostwa prowadzi przez związanie się z własnym
społeczeostwem, świadomie zaakceptowanym i akceptującym. Także i tę więź
zatwierdza walka: po której jestem stronie? z kim — przeciw komu? Szczególnie
owocne i „przeobrażające” są w krajach kolonialnych kontakty inteligencji miast
ze wsią. Poniekąd przymusowe z początku, gdy działacze ruchu wyzwoleoczego z
miast ukrywali się na wsi, kontakty te dawały im poznad atmosferę szczerości,
odwagi, braterstwa i solidarności bez zastrzeżeo, jakich istnienia nie
podejrzewali. Znalazłszy się wśród chłopów, owi inteligenci odkrywali
nieoczekiwanie, że są wśród swoich, czuli to; tym samym pozbywali się rezerwy i
fałszywych wyobrażeo, zmieniali się sami, stawali się cząstką narodu. Dlatego,
dodaje Fanon, nic bardziej nie przeraża władz kolonialnych niż mnożenie się
kontaktów tego rodzaju.
Walka wyzwoleocza jest faktem kulturowym. Więcej — „świadomośd narodowa
jest najwyższą formą kultury” W ciągu lat swojej działalności i obserwacji krajów
kolonialnych i wyzwalających się Fanon wyrobił sobie przekonanie, iż naród
stanowi dla nich etap nie do przeskoczenia — wbrew opiniom
rozpowszechnionym wśród Francuzów, iż ta faza już się przeżyła we
współczesnym świecie. Świadomośd narodowa, która, jak się zastrzega, nie jest
nacjonalizmem, lecz „rozwiniętą świadomością społeczną i polityczną”, mieści w
sobie na równi z wolą samodzielnego rozwoju troskę o postęp społeczny.
Zagrożeniem wciąż jeszcze kruchej niepodległości krajów wyzwolonych jest nade
wszystko możliwośd przechwycenia jej przez burżuazję dla swoich interesów.
Wówczas niepodległośd stawałaby się tylko formalna, kraj zaś podlegałby nadal

potęgom imperialistycznym. W tym sensie socjalistyczna droga rozwoju jest
zarazem zabezpieczeniem suwerenności paostwa i narodowego charakteru
kultury. Dlatego też dla socjalistycznych krajów w Afryce nie może byd obojętne
utrzymywanie się kapitalizmu w innych krajach afrykaoskich, gdyż stanowią one
nieustanne zagrożenie dla całego kontynentu.
Rozumienie przez Fanona socjalizmu w odniesieniu do krajów wyzwalających się
jest szczególne. Przede wszystkim odrzuca on opinię o konieczności
dokonywania przez nie wyboru między systemem kapitalistycznym i
socjalistycznym. Wprawdzie dla zdobycia niepodległości kraje te musiały
wykorzystywad rywalizację między obu systemami, jednakże nie wolno im dad
się w nią wciągnąd. „Trzeci Świat nie powinien poprzestad na określeniu się
względem wartości już zastanych. Przeciwnie, powinien wydobywad swoje
wartości, stwarzad inne metody i własny styl. Problem nie polega na dokonaniu
— za wszelką cenę — wyboru między socjalizmem i kapitalizmem t a k , j a k
zostały one zdefiniowane przez lu dzi innych kont ynentów
i epok” (s. 65; podkr. E.R.). Przyjęcie drogi socjalistycznej narzuca się, ciągnie
Fanon, ze względu na nasze zadania narodowe i uniwersalne. Po to jednak, aby
ten ustrój mógł funkcjonowad, abyśmy mogli stale respektowad inspirujące nas
zasady, potrzeba nam oprócz wkładu ludzkiego czegoś więcej. Ogrom pracy i
wyrzeczeo, jakich żądają przywódcy, jest zbyt wielki, na dłużej nie do
wytrzymania; nie może on dad spodziewanych rezultatów w obecnych
warunkach pracy, przy obecnych zasadach organizacji, struktury gospodarki i
wymiany handlowej. O skuteczności socjalizmu w krajach wyzwalających się
decydują dobrze przemyślane radykalne i gruntowne zmiany w tym zakresie.
Zagrożenie losów rewolucji narodowowyzwoleoczej i społecznej ze strony
rodzimej burżuazji wspieranej z zewnątrz jest jednym z głównych wątków
niniejszej pracy. Jeśli idzie o Algierię, Fanon spodziewał się, że uchroni ją przed
tym niebezpieczeostwem spontanicznośd, masowośd i plebejski charakter ruchu
narodowego.
Spontanicznośd mas, kierowana i ograniczana przez świadome swojej roli
kierownictwo, spontanicznośd jako metoda w walce rewolucyjnej — sama idea,
tak fascynująca Fanona, inspirowana realiami Algierii budzi szereg wątpliwości.
Jednak Fanonowskie rozumienie spontaniczności częściowo je rozprasza. Jest
ona dla niego, jak się wydaje, tym wolnym od zahamowao sposobem bycia,
działania i poznawania, który w skolonizowanym społeczeostwie, zwłaszcza w
jego części nie mającej nic do stracenia, przede wszystkim na wsi, ujawnia się
nagle i jednocześnie (pod wpływem impulsu nawet drugorzędnej wagi),

wówczas gdy zagrożenie podstaw bytu społecznego i biologicznego osiąga takie
natężenie, że przestają działad główne siły utrzymujące stan zniewolenia, jak:
strach, poczucie beznadziejności, inercja.
Spontanicznośd jest zatem aspektem tego samego kapitalnego procesu
odradzania się człowieka: powrotu nadziei, wyobraźni, poczucia wspólnoty i siły,
kreatywności.
Fakt, że spontanicznośd ta wyraża się najpierw w walce — w odważnym użyciu
przemocy, gdy wszystkie inne sposoby ratowania się zawiodły — nie odbiera jej
wyżej scharakteryzowanego pozytywnego znaczenia. Nie jest to bowiem nie
kontrolowany, irracjonalny akt rozpaczy i odwetu, lecz działanie konieczne do
życia i odrodzenia, działanie, do którego zmusza niewzruszona zaciętośd i
głuchota przeciwnika. W tym rozumieniu walka wyzwoleocza i podlegająca
samokontroli spontanicznośd są istotnie przejawem kultury narodowej.
Człowiek wyzwolony porzuca kolonialny układ odniesieo i mówi przede
wszystkim do swoich. Nie poddaje się już metropolitalnym oczekiwaniom
„kulturalnego, dobrego wychowania”, nie usiłuje „byd na poziomie” w oczach
ludzi Zachodu — co w kolonialnej sytuacji zawsze znaczyło schlebianie
wszystkim ich wyobrażeniom i przyzwyczajeniom, aż do samobójczego
zaprzeczenia godności i odrębności własnej, a także własnego społeczeostwa.
Takim człowiekiem wyzwolonym był Fanon. To, co mówi o działaniu
kolonializmu i o Europie, jest bezwzględne; społeczeostwa skolonizowane muszą
znad prawdę, żeby umied bronid swojej wolności.
„Europa w sposób nie znający miary puchnie od złota i surowców krajów
kolonialnych: Ameryki Łacioskiej, Chin, Afryki. Ze wszystkich kontynentów, nad
którymi Europa wznosi dziś swoją górę obfitości, od wieków płyną w jej kierunku
diamenty i nafta, jedwab i bawełna, drewno i towary egzotyczne. Europa jest
dosłownie tworem Trzeciego Świata. Bogactwa, którymi się dusi, zostały
skradzione krajom słabo rozwiniętym. Porty Holandii, doki w Bordeaux i
Liverpoolu, wyspecjalizowane w handlu Murzynami, zawdzięczają swój rozgłos
milionom deportowanych niewolników. I kiedy słyszymy, jak przywódca jakiegoś
europejskiego paostwa oświadcza z ręką na sercu, że jego obowiązkiem jest
przyjście z pomocą nieszczęsnym krajom zacofanym, nie drżymy z wdzięczności.
Wprost przeciwnie, mówimy sobie: «będzie to odszkodowanie, które nam się
słusznie należy». Nie zgadzamy się, aby pomoc dla krajów słabo rozwiniętych
była dziełem sióstr miłosierdzia. Ta pomoc winna sankcjonowad podwójny akt
świadomości: uświadomienie sobie przez kolonizowanych, że to im s i ę

n a l e ż y , i przez potęgi kapitalistyczne, iż rzeczywiście p o w i n n y zapłacid” (s.
68).
Fanon nie wybacza ludziom wykształconym, szczególnie przywódcom
dekołonizujących się krajów, zachowywania przez nich wobec byłych metropolii
poniżających i fałszywych postaw układnych niewolników. Nie waha się
wymieniad ich z nazwiska i przypominad okoliczności ich zachowao
przeniewierczych wobec własnych krajów, kontynentów i kultur.
Gdy Fanon stwierdza rozkład społeczny i „agonię” Europy zachodniej, fakt ten
wydaje się w gruncie rzeczy nie obchodzid go specjalnie; mówi o tym, aby
ostrzec współbraci z krajów Trzeciego Świata, że „lepiej się od niej trzymad z
daleka”.
Sartre, który rozumie dobrze Fanona, a będąc Francuzem zna kolonialny sposób
postrzegania świata i myślenia swoich rodaków, przewiduje, jakim skandalem
będzie w ich oczach taka postawa czarnego myśliciela; chwyta okazję, by ten
szok jeszcze bardziej spotęgowad.
„Dla ojców byliśmy jedynymi rozmówcami, synowie w ogóle nie uważają nas za
rozmówców: staliśmy się przedmiotem wypowiedzi” — stwierdza Sartre —
ewokując kolonialny typ „cywilizowanego” Murzyna czy Araba, czyli
wykształconego „na
Francuza” tak zwanego évolué, który byl dumny i wdzięczny, jeśli Francuzi chcieli
dostrzegad jego istnienie i rozmawiad z nim. Gdy nawet któryś z nich ulegał
rozgoryczeniu i zgłaszał rewindykacje w imieniu swoich, to dotyczyły one integr.cji, czyli szerszego dostępu do obywatelstwa francuskiego. Tacy — sądzi Sartre
— nie podniosą buntu, nie targną się na Europejczyków po to, by stad się
jednym z nich.
Nawiasem mówiąc, wiemy z tejże książki Fanona, że taki typ „skolonizowanego
inteligenta” w innym nieco wydaniu trwa również w niepodległych krajach,
stanowiąc niemałą przeszkodę w ich dalszym uniezależnianiu się.
Fanon, człowiek wyzwolony dzięki swojej decyzji i dzięki walce, oddycha już
innym powietrzem niż tamci. Nie Europa stanowi dla niego podstawowy układ
odniesieo, nie jej normy określają, co i jak mówi. Przedmiotem, który go
zajmuje, są społeczeostwa zdekolonizowane, sprawa ich wyjścia z zacofania
gospodarczego i społecznego, ich zdrowie fizyczne i psychiczne, wolnośd i rozwój
autonomicznej kultury, ich rola w urządzaniu świata na nowych zasadach. Nieco
wizjonerskie — w roku 1961 — idee Fanona, podzielane lub podejmowane przez

przywódców Algierii, zyskujące z czasem zwolenników w innych rozwijających
się krajach, na naszych oczach zaczynają oblekad się w ciało.
Nie wydaje się też, aby historia najnowsza krajów Trzeciego Świata unieważniała
jego bodaj najostrzej atakowaną na Zachodzie tezę o decydującej roli chłopstwa
w walkach wyzwoleoczych tych krajów.
Stanowisko Sartre'a jako pierwsza — świadomie przerysowana, zgodnie z jego
zamysłem pisarskim — reakcja człowieka Zachodu na książkę Wyklęty lud ziemi
jest znamienne. Dzieło to jest zaskoczeniem dla czytelników francuskich już od
strony formalnej: po raz pierwszy ktoś „z kolonii” mówi tutaj nie do nich, lecz o
nich. Słusznie postąpił Sartre, że wydobył z niej to, co wraz z jego komentarzem
mogło poruszyd wyobraźnię jego rodaków, dotknąd ich, uświadomid zmiany
zachodzące w pokolonialnym świecie — podczas gdy oni i cała reszta
kapitalistycznego „mieszczaostwa” tkwią w gnuśności i starych złudzeniach na
temat własnych racji oraz roli, nie widząc tego. „Ja, Europejczyk, wykradam tę
książkę wrogowi i robię z niej narzędzie uzdrowienia Europy. Korzystajcie zatem.
Czytajcie tę książkę — dowiecie się o sobie. Może się zmienicie i uratujecie
jeszcze Europę.”
Miał słusznośd Sartre, powtarzam, że rozumiejąc więcej od mas rodaków w
palącej wówczas sprawie wojny algierskiej i dekolonizacji w ogóle zajął się nimi
samymi, sprawą ich świadomości, ich przyszłością. Z pewnością to właśnie było
jego zadaniem, nie zaś ewentualne dywagacje na temat takich treści zawartych
w Wyklętym ludzie ziemi, jak walka wyzwoleocza, uzdrawianie zniewolonej
psychiki, wiązanie się odrodzonej wspólnoty narodowej — których zrozumienie
zależy od ich przeżywania, a więc treści raczej niedostępnych z zewnątrz, i to z
Francji 1961 roku.
Książka Wyklęty lud ziemi szybko zdobywała sobie rozgłos. .Tuż w 1962 roku
ukazał się jej przekład włoski, a w 1963, staraniem wydawnictwa Presence
Africaine — angielski. W trzy miesiące po ukazaniu się dzieła, pisze jeden z
zachodnich komentatorów Fanona, rozczytywali się nim w Algierii wszyscy
interesujący się ideologicznymi i praktycznymi problemami rewolucji. W latach
1962—1963 rozdziały książki publikował „El- Moudjahid”. W Mali i Gwinei
fragmenty książki ukazywały się w prasie rządowej. Arabskie przekłady dzieł
Fanona w Syrii i Libanie rozszerzyły ich znajomośd na Bliskim Wschodzie.
Przekłady hiszpaoskie wydawano na Kubie. Jednocześnie z rozpowszechnianiem
książek Fanona w Europie rozchodziły się one w Azji, Afryce i Ameryce Łacioskiej,
w Azji Południowej i Południowo- wschodniej nieco później, szczególnie dzięki
tanim masowym nakładom amerykaoskim w latach 1965—1966.

Fanon nie pretendował w swoim ostatnim dziele do stworzenia naukowej i
wyczerpującej analizy podjętych problemów, nie unikał też tonów polemicznych;
książka jego nie tylko zyskała wielką poczytnośd, lecz idee w niej sformułowane
oddziałały silnie w krajach rozwijających się — i nie tylko; dośd przypomnied ich
niewątpliwy wpływ w kręgach „nowej lewicy” i Black Power. Jak pisał Martin
Luther King, „zwolennicy Black Power nie zwracają się do Gandhiego ani
Tołstoja. Ich Biblią jest Wyklęty lud ziemi... Uważając się po części *...+ za
«wyklętych», ta czarna młodzież amerykaoska odwołuje się do poglądu Fanona,
iż tylko przemoc prowadzi do wyzwolenia”9. O rozmiarach popularności Fanona,
szczególnie tej jego książki, świadczy narastająca bibliografia poświęcanych mu
prac i artykułów: A. B. Gordon podaje około dwustu ważniejszych pozycji.
Wkład myśli Fanona odnaleźd można w treści wielu różnych tekstów, w tym
dokumentów oficjalnych powstających w krajach Trzeciego Świata lub z ich
inicjatywy czy też z ich udziałem. Przypominają również o nim te akcenty i
momenty w polityce międzynarodowej oraz w życiu społecznym i kulturowym
różnych rozwijających się krajów, które po latach potwierdzają trafnośd jego
spostrzeżeo, obaw i nadziei.
Elżbieta Rekłajtis
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PRZEMOC
Wyzwolenie narodowe, odrodzenie narodowe, zwrócenie paostwa narodowi,
Commonwealth; jakiekolwiek przyjąd określenia, jakąkolwiek nazwę,
dekolonizacja zawsze jest zjawiskiem gwałtownym. Na każdym poziomie:
kontaktów interpersonalnych, nowego nazewnictwa klubów sportowych, składu
spotkao towarzyskich, policji, rad nadzorczych banków paostwowych i
prywatnych — dekolonizacja polega po prostu na zastąpieniu jednego „gatunku”
ludzi — innym. Bez stadium przejściowego; substytucja jest całkowita, pełna,
absolutna. Oczywiście można w tym miejscu wspomnied o pojawieniu się
nowego narodu, organizowaniu nowego paostwa, jego stosunków politycznych,
orientacji politycznej i ekonomicznej. Postanowiliśmy jednak zająd się wyłącznie
ową tabula rasa, która nieodmiennie jest punktem wyjścia dekolonizacji. Jej
wyjątkowe znaczenie polega na tym, że od pierwszej chwili ustanawia minimum
rewindykacyjne skolonizowanego. Gwarancją powodzenia jest tu gruntowna
zmiana krajobrazu społecznego. Ogromne znaczenie tej zmiany tkwi w tym, że
jest ona chciana, żądana, wymagana. Poczucie jej konieczności nie
wykrystalizowane, ale gwałtowne i uporczywe, istnieje w świadomości i w życiu
skolonizowanych — i kobiet, i mężczyzn. Ewentualnośd tej przebudowy żyje
również, jako perspektywa budzącej grozę przyszłości, w świadomości innego
„gatunku” kobiet i mężczyzn: kolonizatorów.
Dekolonizacja, mająca zmienid porządek świata, niesie z sobą zapowiedź
całkowitego chaosu. Nie bywa przy tym wynikiem zabiegu magicznego,
naturalnego wstrząsu czy obopólnego porozumienia. Dekolonizacja jest, jak
wiadomo, procesem historycznym, a zatem może byd zrozumiała, może byd
czytelna i jasna dla siebie samej tylko wtedy, gdy jednocześnie wyodrębni się

ruch tworzący historię, który nadaje jej kształt i treśd. Dekolonizacja to
zetknięcie dwóch z natury wrogich sobie sił, a ich odmiennośd wywodzi się z
substancji, którą rodzi i którą się żywi kolonializm. Ich pierwsza konfrontacja
dokonała się pod znakiem przemocy; ich współistnienie — a raczej wyzysk
kolonizowanego przez kolonizatora — przebiegało z udziałem karabinów i
armat. Kolonizator i kolonizowany to starzy znajomi. Kolonizator słusznie mawia,
że „ich” zna. Przecież sam ich stworzył i w dalszym ciągu stwarza. Kolonizator
czerpie swoje racje, to znaczy swoje dobra, z systemu kolonialnego.
Dekolonizacja nigdy nie przechodzi niepostrzeżona, gdyż dotyczy istoty ludzkiej i
gruntownie ją modyfikuje; zmienia biernych widzów, przygniecionych własną
nieistotnością, w głównych aktorów, przybierających niemal monumentalne
pozy w świetle jupiterów Historii. Nadaje ludzkiej istocie czysty rytm, który niosą
nowi ludzie, nowy język, nowe człowieczeostwo. Dekolonizacja to stwarzanie
nowego człowieka. Nie odbywa się ono jednak na mocy siły nadprzyrodzonej:
skolonizowana „rzecz” staje się człowiekiem w tym samym procesie, w którym
się wyzwala.
W dekolonizacji zawiera się żądanie pełnego ponownego rozpatrzenia sytuacji,
jaką stwarza kolonializm. Określa ją doskonale zdanie: „ostatni będą
pierwszymi”. Dekolonizacja jest weryfikacją tego zdania. I może właśnie dlatego
dekolonizacja opisywana jest zawsze dekolonizacją udaną.
Natomiast dekolonizacja obnażona i bez zasłon l.o bliskośd pocisków i
ociekających krwią noży. Ostatni mogą stad się pierwszymi tylko na drodze
decydującej, morderczej konfrontacji obu protagonistów. Zasada, wedle której
ostatni mają stanąd na czele, jednym skokiem (zbyt gwałtownym, jak sądzą
niektórzy) przebywając słynne szczeble drabiny społecznej, może zatryumfowad
tylko wtedy, gdy zastosuje się wszystkie możliwe środki, oczywiście z przemocą
włącznie.
Taki program zmiany układów w społeczeostwie — bez względu na stopieo jego
rozwoju — można realizowad jedynie wtedy, gdy od początku, to znaczy od
chwili sformułowania owego programu, jest się całkowicie zdecydowanym
zniweczyd wszelkie przeszkody, jakie staną na drodze. Mieszkaniec kolonii, który
podejmuje się zrealizowad ów program, byd jego siłą napędową, od wieków był
przyzwyczajony do przemocy. Od urodzenia zaś nie ma wątpliwości, że ów świat,
ciasny i najeżony zakazami, może zostad przebudowany tylko przemocą.
Świat kolonialny to świat podzielony. Darujmy tu sobie opis miast tubylczych i
miast europejskich, szkół dla tubylców i szkół dla Europejczyków; podobnie
sprawę istnienia apartheidu w Afryce Południowej. Istotne jest bowiem wnikliwe

spojrzenie, które pozwoliłoby nam dostrzec główne, podstawowe zarysy tego
podziału. Baczne przyjrzenie się kolonialnemu światu, jego organizacji, podziałowi geograficznemu, pozwoli nam wyodrębnid szkielet, wokół którego będzie
się reorganizowad społeczeostwo zdekolonizowane.
Świat skolonizowany jest podzielony na dwie części. Linię podziału, granicę
wyznaczają koszary i posterunki policji. Dla skolonizowanego jedynym ważnym,
zinstytucjonalizowanym partnerem, porte-parole kolonizatora i reżimu jest
policjant lub żołnierz. W społeczeostwie kapitalistycznym wszystko, co jest
pewną zewnętrzną formą szacunku dla ustalonego porządku — a więc religijne
lub świeckie nauczanie, kształtowanie postaw moralnych, przekazywanych z ojca
na syna, wzorowa uczciwośd robotników, nagradzana w pięddziesięciolecie
lojalnej, nieskazitelnej służby, miłośd wsparta na harmonii i rozsądku —
wszystko to tworzy wokół osoby wyzyskiwanej atmosferę uległości i inercji,
znacznie ułatwiającą działanie sił porządkowych. W krajach kapitalistycznych
pomiędzy osobą wyzyskiwaną a władzą roi się od specjalistów w zakresie
moralności, doradców, „dezorientatorów”. W koloniach natomiast policjanci i
żołnierze samą swą namacalną obecnością, bezpośrednimi i częstymi
interwencjami utrzymują stały kontakt ze skolonizowanym i radzą mu, za
pomocą kolby karabinu lub napalmu, żeby się „nie wychylał”. Jak widad, w tym
przypadku język, jakim władza porozumiewa się z poddanym, jest językiem
czystej przemocy. Nie zmniejsza ucisku, nie maskuje panowania. Podkreśla je
manifestacyjnie, z czystym sumieniem siły gwarantującej porządek. Pośrednik
ów wnosi przemoc do domów i umysłów skolonizowanych.
Obszar zamieszkiwany przez skolonizowanych i obszar zamieszkiwany przez
kolonistów to nie dwie uzupełniające się strefy. W tym przypadku podział nie
służy jedności wyższego rzędu. Według zasad logiki arystotelesowskiej są to
strefy wzajemnie się wykluczające: pojednanie jest niemożliwe, o jedną z nich
jest za dużo. Miasto kolonizatora to miasto z kamienia i stali. Pełne światła i
asfaltu oraz — śmietników pękających od resztek nie znanych, nigdy nie
widzianych, nawet w marzeniu, produktów. Stopy kolonizatora zawsze są
osłonięte, może z wyjątkiem plaży, ale tam nie można ich dostrzec z powodu
odległości. Stopy są chronione solidnym obuwiem, chociaż 'lice są czyste,
gładkie, bez dziur czy kamieni. Miasto Kolonizatora to miasto syte, leniwe;
brzuch kolonisty — pełen zawsze dobrych rzeczy. Miasto kolonizatora to miasto
białych, obcych.
Miasto skolonizowane, miasto tubylcze, miasto czarne, medina1, rezerwat, to
miejsce podejrzane, zamieszkane przez podejrzanych osobników. Na świat

przychodzi się tu byle jak, byle gdzie. Umiera się byle gdzie, na byle co. To świat
zagęszczony; człowiek na człowieku, lepianka na lepiance. Miasto wygłodniałe,
spragnione chleba, mięsa, butów, węgla, światła. Miasto skulone, miasto na
kolanach, miasto pełzające. Miasto czarnuchów, miasto brudasów. Jego
mieszkaniec spogląda pożądliwie na miasto kolonizatora. Marzy mu się
posiadanie. Na wszystkie możliwe sposoby: siedzied za stołem kolonizatora, spad
w jego łóżku, najchętniej z jego żoną. Skolonizowany jest zawistny. Kolonizator o
tym wie; przyłapuje jego ukradkowe spojrzenia i rozglądając się bacznie dokoła
stwierdza cierpko: „Oni chcą zająd nasze miejsce.” To prawda, każdy
skolonizowany przynajmniej raz dziennie marzy, żeby byd na miejscu
kolonizatora.
Świat podzielony, świat przecięty na dwie części, zamieszkują dwa różne gatunki.
Cechą szczególną sytuacji kolonialnej jest to, że spoza rzeczywistości
ekonomicznej, wszelkich nierówności, ogromnych różnic w sposobie życia,
przebija się zawsze na pierwszy plan sytuacja człowieka. Przyjrzawszy się z bliska
światu kolonialnemu spostrzegamy, że linię podziału wyznacza w nim fakt
przynależności bądź nieprzynależności do danego gatunku, do danej rasy. W
koloniach infrastruktura ekonomiczna jest jednocześnie superstrukturą.
Przyczyna jest skutkiem: jest się bogatym, bo się jest białym, jest się białym, bo
się jest bogatym. Dlatego właśnie analizy marksistowskie zastosowane do
sytuacji kolonialnej muszą uwzględniad ten stan rzeczy. Wszystko, łącznie z
koncepcją społeczeostwa prekapitalistycznego, tak dokładnie przemyślaną przez
Marksa, w naszym przypadku wymaga specjalnego spojrzenia. Chłop
paoszczyźniany różni się od rycerza, lecz aby nadad tej różnicy moc prawną,
trzeba się odwoład do prawa boskiego. W koloniach obcy przybysz narzuca swą
obecnośd za pomocą armat i sprzętu zmechanizowanego. Mimo ujarzmienia
tubylców, mimo przywłaszczenia sobie ich mienia, kolonizator pozostaje obcy.
To nie fabryki, nie własnośd ziemska, nie konta bankowe określają „klasę
rządzącą”. Określa ją fakt przybycia z zewnątrz, to, że w niczym nie przypomina
autochtonów; że jest „inna”.
Przemoc, która patronowała powstawaniu kolonialnego świata i niestrudzenie
towarzyszyła procesowi niszczenia tubylczych form życia społecznego, przemoc,
która bezpowrotnie zniweczyła dawny system ekonomiczny, wygląd, strój —
przejdzie w ręce mieszkaoca kolonii w chwili, gdy zdecydowawszy się na
aktywne uczestnictwo w historii skolonizowana masa runie na niedostępne
dotąd miasta. Wysadzenie w powietrze kolonialnego świata stanie się jasnym i
zrozumiałym wzorem działania, akceptowanym przez każdą z jednostek
składających się na skolonizowany naród. Rozpad kolonialnego świata to

zniesienie granicy i zapewnienie stałej łączności między dwiema strefami.
Zniszczyd świat kolonialny to znaczy zlikwidowad jedną ze stref, pogrzebad ją na
zawsze lub wyrzucid poza granice zajmowanego obszaru.
Kwestionowanie świata kolonialnego przez mieszkaoca kolonii nie ma w sobie
nic z racjonalnej konfrontacji różnych punktów widzenia. Nie jest dyskusją nad
tym, co uniwersalne, lecz niezbornym stwierdzeniem absolutnej wyjątkowości.
Świat kolonialny to świat manichejski. Kolonizatorowi nie wystarcza fizyczne
ograniczenie — za pomocą policji i wojska — przestrzeni skolonizowanego.
Kolonizator czyniąc ze skolonizowanego kwintesencję zła2 podkreśla totalny
charakter wyzysku kolonialnego. Nie wystarcza mu odmawianie społeczności
skolonizowanej jakichkolwiek wartości. Nie zadowala się stwierdzeniem, że
wartości opuściły lub lepiej jeszcze — nigdy nie były obecne w skolonizowanym
świecie. Tubylec — według kolonizatora — to osobnik całkowicie amoralny;
obcy wszelkim normom, negujący wartości. Jest on — trzeba to wyraźnie
powiedzied — wrogiem wartości. A zatem jest złem absolutnym. Elementem
wrogim, niszczącym wszystko, czego dotknie; elementem deformującym,
wykrzywiającym wszystko, co ma związek z estetyką lub etyką; wcieleniem
złowrogich mocy; nieświadomym i nieubłaganym narzędziem ślepych sił.
Dlatego Meyer mógł we Francuskim Zgromadzeniu Narodowym oświadczyd, że
napływ ludności algierskiej jest równoznaczny z prostytuowaniem Republiki.
Wartości zetknąwszy się ze skolonizowanym narodem stają się zatrute, skażone.
Obyczaje skolonizowanego, jego tradycja, mity — zwłaszcza mity — są
symbolem tubylczości, a zatem wrodzonego zła. Dlatego też można postawid
znak równości pomiędzy DDT, środkiem przeciwko robactwu roznoszącemu
choroby, i religią chrześcijaoską, niszczącą w zarodku herezje, instynkty, zło.
Odwrót żółtej gorączki i ewangelizacja są zjawiskami tej samej natury. Należy
jednak zaznaczyd, że łatwe sukcesy misjonarzy świadczą jedynie o rozmiarach
alienacji ogarniającej skolonizowany lud. Mam konkretne powody, by w tym
miejscu mówid o religii chrześcijaoskiej. Kościół w koloniach to Kościół białych,
Kościół obcych. Nie wzywa on skolonizowanego na drogę prowadzącą do Boga,
lecz na drogę białego, pana, ciemięzcy. A jak wiadomo, wielu jest wezwanych,
lecz mało wybranych.
Nieraz manicheizm ów z nieubłaganą logiką prowadzi do odczłowieczenia
skolonizowanego. Mówiąc wprost spycha go do rzędu zwierząt. Dlatego też
język kolonizatora, gdy wypowiedź dotyczy skolonizowanego, jest językiem
terminów zoologicznych. Mówi się o rozpełzaniu się żółtych, o wyziewach
tubylczego miasta, o stadach, zaduchu, rojeniu się, mrowieniu, gestykulacji.
Kolonizator, chcąc znaleźd właściwe określenie, zawsze odwołuje się do świata

zwierząt. Europejczyk nie ma trudności z tym „obrazowym” słownictwem.
Skolonizowany doskonale rozumie, czemu ów zabieg ma służyd. Wyże
demograficzne, rozhisteryzowane pospólstwo, twarze pozbawione ludzkich
rysów, bezkształtne opasłe ciała, bezładna zgraja, niczyje dzieci, lenistwo
wygrzewające się w słoocu, roślinny tryb życia — wszystko to mieści się w
kolonialnym słowniku. Generał de Gaulle mówi o „żółtej tłuszczy”, a Mauriac o
czarnej, brązowej i żółtej masie, która niedługo zaleje świat. Skolonizowany wie
o tym i śmieje się słysząc słowa, wedle których jest zwierzęciem. Wie, że nim nie
jest. W chwili, gdy to odkrywa, sięga po broo, mającą zapewnid tryumf
człowieczeostwu.
Kiedy skolonizowany zaczyna się szarpad na uwięzi i niepokoid kolonizatora, śle
mu się dobre dusze, które na „kongresach kultury” odsłaniają przed nim
specyfikę i bogactwo wartości zachodniego świata. Ale za każdym razem, gdy
mowa o wartościach zachodniego świata, skolonizowany doznaje nagłego
skurczu mięśni, tężeje. Kiedy rozpoczyna się proces dekolonizacji, skolonizowani
otrzymują szereg propozycji. Tłumaczy im się szeroko, że dekolonizacja nie może
byd krokiem wstecz, że trzeba wesprzed się na wypróbowanych, trwałych i
opatentowanych wartościach. Bywa jednak, że skolonizowany na samą
wzmiankę o zachodniej cywilizacji wyciąga maczetę, albo przynajmniej upewnia
się, czy ma ją pod ręką. Przemoc, która legła u źródeł supremacji białych
wartości, gwałt, jaki patronował ich zwycięskiej konfrontacji z trybem życia i
myślenia tubylców, sprawiają, że w chwili, gdy proces zaczyna się odwracad,
skolonizowany uśmiecha się drwiąco na dźwięk słów o wartościach zachodniego
świata. W trakcie kolonizowania kolonizator tak długo urabia kolonizowanego,
aż ten donośnym, wyraźnym głosem przyzna wyższośd białym wartościom.
Podczas dekolonizacji skolonizowana masa kpi sobie z nich, wyśmiewa je, rzyga
nimi.
Zazwyczaj nie widad tego wszystkiego tak wyraźnie, gdyż w procesie
dekolonizacji niektórzy intelektualiści z kolonii nawiązują dialog z burżuazją
metropolii. Dotąd miejscowa ludnośd uważana była za bezkształtną masę. Kilka
wyróżniających się jednostek nie mąciło jednolitego obrazu. W okresie
zdobywania przez kolonię niepodległości burżuazja kolonialna gorączkowo szuka
kontaktu z „elitami”. Podejmuje z nimi sławetny dialog o wartościach. Z chwilą
gdy zauważa, że nie jest w stanie utrzymad panowania nad kolonialnymi
paostwami, postanawia kontynuowad walkę na tyłach, na terenie kultury,
wartości, metod itp. Warto przypomnied, że znakomitej większości skolonizowanych ludów zagadnienia te zupełnie nie obchodzą. Dla skolonizowanego
ludu wartością najistotniejszą, bo najbardziej konkretną, jest ziemia: ziemia

gwarantująca chleb i, oczywiście, godnośd. Godnośd ta nie ma nic wspólnego z
godnością „osoby ludzkiej”. Skolonizowany nigdy nie słyszał o idealnej „osobie
ludzkiej”. Wiedział tylko, że można go bezkarnie aresztowad, bid i głodzid; nigdy
żaden moralista, nigdy żaden ksiądz nie przyszedł, by zamiast niego znosid
chłostę czy dzielid jego głód. Dla skolonizowanego moralne jest to, co tłumi butę
kolonizatora, łamie jego przemoc, jednym słowem: usuwa go bez pardonu z pola
widzenia. Sławetna zasada, mówiąca, że wszyscy ludzie są równi, urzeczywistni
się w koloniach dopiero wtedy, gdy skolonizowany poczuje się równy
kolonizatorowi. Krok dalej, a zacznie walczyd o to, żeby byd kimś więcej.
Zdecydował się już zastąpid kolonizatora, zająd jego miejsce. Wali się w gruzy
cały świat, materialny i duchowy. Intelektualista, idący dotąd śladem
kolonizatora po terenie abstrakcyjnego uniwersalizmu, będzie walczył o to, żeby
kolonizator i skolonizowany mogli spokojnie żyd w nowym świecie. Jego uwagi
uchodzi jednak fakt — tak silny jest wpływ, jaki wywarł na niego kolonializm,
piętnując nawet sposób myślenia — że kolonizator z chwilą zniknięcia
kolonialnego kontekstu traci rację bytu, współistnienia. Nieprzypadkowo, zanim
jeszcze doszło do jakichkolwiek negocjacji pomiędzy rządem algierskim a
francuskim, europejska mniejszośd, tzw. liberalna, zażądała, ni mniej, ni więcej,
tylko podwójnego obywatelstwa. Innymi słowy, z bezpiecznego schronienia na
terenie czystej abstrakcji zmusiła kolonizatora do zupełnie konkretnego skoku w
nieznane. Kolonizator wie doskonale, że piękne słowa nie zastąpią
rzeczywistości.
Skolonizowany odkrywa więc, że jego oddech i bicie serca nie różnią się niczym
od tych samych funkcji organizmu kolonizatora. Odkrywa, że skóra tego
ostatniego jest tyle samo warta, co jego własna. Świat drży w posadach.
Oto źródło nowej, rewolucyjnej pewności siebie skolonizowanego. Jeśli istotnie
moje życie ma taką samą wartośd jak życie kolonizatora, to on nie może
piorunowad mnie spojrzeniem, zamieniad w słup soli, nie muszę truchled na
dźwięk jego głosu. Jego obecnośd przestaje wprawiad mnie w popłoch. Czyli
mam go gdzieś. Nie tylko nie krępuję się już jego obecnością, ale szykuję mu
takie niespodzianki, że wkrótce pozostanie mu tylko wziąd nogi za pas.
Sytuacja kolonialna, jak powiedzieliśmy, niesie z sobą pewną dychotomię, którą
narzuca światu. Dekolonizacja znosi podział, niwecząc za jednym zamachem
niejednorodnośd i jednocząc na bazie narodu a nieraz — rasy. Znane są
bezwzględne słowa patriotów senegalskich o działaniach ich prezydenta
Senghora: „Żądaliśmy afrykanizacji kadr, a doszło do tego, że Senghor
afrykanizuje Europejczyków.” Dowód na to, że mieszkaniec kolonii ma

bezpośrednie, znakomite wyczucie pozwalające stwierdzid, czy dekolonizacja
zachodzi, czy nie; warunek minimum: ostatni będą pierwszymi.
Intelektualista z kolonii obwarowuje owo pragnienie licznymi zastrzeżeniami i
trzeba przyznad, że nie brak mu argumentów: mówi o pracownikach
administracji, kadrze technicznej, specjalistach. Skolonizowany odbiera także
próby faworyzowania pewnych kręgów jako sabotaż i nierzadko rozlegają się
głosy: „w takim razie, po co ta cała niepodległośd...”
Na tych skolonizowanych obszarach, gdzie toczyła się prawdziwa walka
wyzwoleocza, gdzie lała się krew, a długi okres trwania walki zbrojnej sprzyjał
przechodzeniu intelektualistów na stronę mas ludowych, występuje zjawisko
odcięcia się od nadbudowy, która dotąd była dziełem burżuazji kolonialnej.
Narcystyczny monolog burżuazji kolonialnej, prowadzony głosami jej
teoretyków, zdołał wyryd w umysłach skolonizowanych przekonanie, że istota
rzeczy pozostaje niezmienna, mimo wszelkich ludzkich błędów. Zachodnia istota
rzeczy, oczywiście. Skolonizowany przyznawał podobnym ideom słusznośd, a
wśród zwojów jego mózgu tkwił strażnik gotów w każdej chwili bronid podstaw
kultury grekołacioskiej. Otóż podczas walki wyzwoleoczej, w chwili, gdy
skolonizowany na nowo zaczyna odczuwad więź łączącą go ze współrodakami,
ten strażnik znika. Wszystkie wartości kultury śródziemnomorskiej, tryumf istoty
ludzkiej, światła i piękna, stają się martwym! i bezbarwnymi bibelotami.
Wszystkie mowy — zbiorem martwych słów. Wartości mające uszlachetnid
duszę okazują się bezużyteczne, gdyż nie dotyczą konkretnej walki, do której
ruszył naród.
Weźmy indywidualizm. Skolonizowany intelektualista dowiedział się od swoich
nauczycieli, że jednostka powinna afirmowad samą siebie. Burżuazja kolonialna
systematycznie wbijała do głowy mieszkaocom kolonii obraz społeczeostwa
złożonego z jednostek, w którym każdy zamyka się w swym subiektywnym
świecie, a jedynym bogactwem jest bogactwo myśli. Skolonizowany, który w
czasie walki o wyzwolenie będzie miał szczęście wmieszad się w lud, szybko
odkryje, że teoria ta jest fałszywa. Same formy organizacji walki narzucą mu
słownictwo dotąd nie znane. Brat, siostra, towarzysz, to słowa wymazane przez
burżuazję kolonialną, dla której bratem jest portfel, a towarzyszem — dobry
interes. Skolonizowany intelektualista w trakcie swoistego autodafé asystuje
przy upadku wszystkich swych idoli: w ich miejsce pojawia się egoizm, skłonnośd
do rekryminacji, dziecinna głupota, zadufanie. Intelektualista, zdekomponowany
przez działanie kultury kolonizatorów, odkrywa nagle sens zgromadzeo,
ludowych komisji, zebrao w obrębie dzielnicy lub danej komórki. To, co dotyczy

jednostki, staje się sprawą wszystkich, gdyż w praktyce czeka nas wspólny los :
albo w s z y s c y zostaniemy wytropieni przez najemników i wymordowani, albo
w s z y s c y się uratujemy. Całkowita odmowa uczestnictwa, dotychczas
uświęcona, w tej sytuacji przestaje byd możliwa.
Słowo „samokrytyka” stało się modne; nie wszyscy jednak wiedzą, że jest to
wynalazek afrykaoski. Czy to podczas dżemaa3 Afryki Północnej, czy na
zgromadzeniach w Afryce Zachodniej konflikty między mieszkaocami wioski
tradycyjnie roztrząsane były publicznie. Samokrytyka we własnym gronie, ze
szczyptą humoru, bez napięcia; ostatecznie interes był wspólny. Intelektualista
wtapiając się w lud przejmuje jego cechy, rezygnuje z wyrachowania, znaczącego
milczenia, podtekstów, ukrytych zamiarów, zatajania. Można powiedzied, że już
wtedy tryumfuje wspólnota; zaczyna od niej promieniowad własne światło,
własna mądrośd.
Bywa jednak, że dekolonizacja dokonuje się na obszarze, gdzie walki
wyzwoleocze przebiegały mniej gwałtownie. I wówczas odnaleźd można tych
samych intelektualistów z dawnym sprytem, przebiegłością, podejrzliwością.
Zachowują w nienaruszonym stanie reakcje i sposób myślenia nabyte w czasie
obcowania z burżuazją kolonialną. Rozpieszczani wczoraj przez kolonializm, dziś
— przez władzę paostwową biorą się do grabienia kraju. Nie zważając na nic
wspinają się (kombinacje, legalne kradzieże: import- -eksport, spółki akcyjne,
giełda, przywileje) po grzbiecie nędzy, obecnie upaostwowionej. Żądają
nacjonalizacji handlu, czyli w praktyce zarezerwowania rynku i korzystnych
okazji wyłącznie dla krajowców. Głoszą tezę o nadrzędnej konieczności
zalegalizowania procederu okradania narodu. W pierwszym okresie
niepodległości, gdy stale mówi się o zaciskaniu pasa, ich złodziejskie praktyki
wywołują oburzenie i wściekłośd ludu. Lud wolny i pogrążony w nędzy, wobec
tego, co dzieje się na kontynencie afrykaoskim i na świecie zdobywa
świadomośd społeczną w przyspieszonym tempie. To właśnie owe „osobistości”
będą musiały zrozumied.
Asymilacja kultury ciemięzcy i uczestnictwo w niej nie odbywa się za darmo.
Skolonizowany płaci przejęciem sposobu myślenia właściwego burżuazji
kolonialnej. Z tego właśnie powodu skolonizowany intelektualista jest niezdolny
do prowadzenia dialogu. Żaden bowiem przedmiot, żadna idea nie potrafią
pochłonąd go bez reszty. Natomiast walcząc ramię w ramię z ludem jest
całkowicie pod jego wpływem. Jest bezbronny wobec szlachetności i uczciwości
ludu. Stąd już bardzo blisko do populizmu. Intelektualista przekształca się w coś
w rodzaju potakiwacza, przyklaskującego każdemu słowu; lud jest dla niego

wyrocznią. Ani fellah, ani bezrobotny, ani człowiek przymierający głodem nie
głoszą prawd, gdyż są nimi.
Słowem, intelektualista w owym okresie zachowuje się jak zwykły oportunista.
Jego postępowanie nie uległo zmianie. Lud natomiast nie zastanawia się, czy go
odrzucid, czy przyjąd. Lud chce tylko, żeby wszystko było wspólne. Włączenie się
skolonizowanego intelektualisty w potężny nurt ludowy zostaje zakłócone przez
istniejący w nim samym osobliwy kult szczegółu. Nie chcę przez to powiedzied,
że lud jest bezmyślny. Lud lubi, gdy mu się tłumaczy; chciałby pojąd pewne
mechanizmy; lubi wiedzied, dokąd idzie. Intelektualista jednak w początkowej
fazie integrowania się z ludem skupia się na drobiazgach, zapominając o
głównym celu walki, którym jest rozgromienie kolonializmu. Oszołomiony
różnorodnością form walki, skupia się na sprawach lokalnych i nadto je
celebruje. Nie panuje nad całością. Usiłuje zaszczepid pojęcie dyscypliny tej
przerażającej, miażdżącej wszystko machinie, jaką jest ludowa rewolucja.
Działając na poszczególnych odcinkach frontu, gubi nieraz z oczu jednośd ruchu i
w przypadku lokalnej porażki traci wiarę lub wpada w rozpacz. Ludowi natomiast
od początku chodzi o całośd. Ziemia i chleb: jak zdobyd ziemię i chleb? Ów cel,
pozornie ograniczony i wąski, określa najlepiej i najbardziej skutecznie model
działania.
Należy też zwrócid uwagę na problem prawdy. Dla ludu prawda przypisana jest
wyłącznie krajanom. Żadna prawda absolutna, żaden wywód o przejrzystości
duszy nie może zachwiad tego przekonania. Na fałsz sytuacji kolonialnej
skolonizowany odpowiada fałszem. Jego stosunek do krajanów jest jasny, do
kolonizatorów — pokrętny i nieczytelny. Prawda przyspiesza demontaż ustroju
kolonialnego, powoduje wyłonienie się narodu. Prawda chroni tubylców i gubi
obcych. W sytuacji kolonialnej nie istnieje postępowanie zgodne z prawdą.
Dobrem jest po prostu to, co „im” szkodzi.
Widzimy, że manicheizm cechujący społeczeostwo kolonialne pozostał w stanie
nienaruszonym. Kolonizator w dalszym ciągu jest wrogiem, przeciwnikiem,
człowiekiem, którego trzeba zlikwidowad.
Po jednej stronie ciemięzca wprawia w ruch machinę niewolenia, wyzysku,
grabieży. Po drugiej stronie przedmiot kolonizacji — zgięty, wyzuty z wszystkiego
— własną energią zasila ową machinę i zapewnia nieustanny przepływ między
kolonią a portami i pałacami „metropolii”. Obrazek jest ustalony raz na zawsze:
na tle obłoków łagodnie kołysze się palma, fale morskie rozbijają się o plażę,
surowce odpływają i przypływają dając tym dostateczną rację obecności

kolonizatora; przykucnięty na piętach tubylec, jakby obumarły, trwa w swym
odwiecznym śnie.
Kolonizator tworzy historię. Jego życie jest epopeją, rodzajem odysei. Jest
prapoczątkiem: „to myśmy stworzyli tę ziemię”. Jest przyczyną, wraz z którą
ustanie skutek: „jeśli stąd wyjedziemy, wszystko się zmarnuje, ten kraj cofnie się
do średniowiecza”. Naprzeciw kolonizatora — senne, odurzone istoty, trawione
gorączką i „obyczajami przodków”, tworzą jakby mineralne tło nowoczesnej
dynamiki kolonialnego merkantylizmu.
Kolonista tworzy historię i wie o tym. Ponieważ jednak stale szuka punktów
odniesienia w historii metropolii, dowodzi, że jest jej przedłużeniem na
kolonialnym gruncie. Historia ta nie jest zatem historią kolonii, lecz historią
metropolii; grabieży, gwałtów i zbrodni. Bezruch, na jaki skazany jest
skolonizowany, może zostad przerwany dopiero wówczas, gdy on sam położy
kres historii kolonizacji, historii grabieży i powoła do życia historię narodu,
historię dekolonizacji.
Świat podzielony, świat manichejski, nieruchomy świat posągów: posąg
generała, który podbił kraj, posąg inżyniera, który zbudował most. Pewny siebie
świat, miażdżący spiżem sieczone batem grzbiety. Oto świat kolonialny. Tubylec
to istota wtłoczona w jego ciasne ramy; apartheid jest tylko jednym z rodzajów
podziału kolonialnego świata. Pierwszą rzeczą, jakiej tubylec się uczy, to tkwid w
miejscu, nie przekraczad zakreślonych granic. Dlatego właśnie sny tubylca są
snami angażującymi mięśnie, snami o działaniu, snami agresywnymi. Śnię, że
skaczę, pływam, biegam, wdrapuję się na coś. Śnię, że wybucham śmiechem,
jednym susem przekraczam rzekę, zmotoryzowana zgraja ściga mnie i nie może
dogonid. W świecie kolonialnym skolonizowany zachłystuje się wolnością między
dziewiątą wieczór a szóstą rano.
Stężałą w mięśniach agresywnośd skolonizowany wyładowuje najpierw na
pobratymcach. Czarni rzucają się na siebie, a policja i sędziowie śledczy nie mogą
się nadziwid wzrostowi przestępczości w Afryce Północnej. Dalej zobaczymy,
czym należy tłumaczyd to zjawisko4. Skolonizowany żyje w stanie stałego
napięcia wobec układu kolonialnego. Świat kolonizatora to świat wrogi, świat,
który odpycha, lecz równocześnie przyciąga. Jak powiedzieliśmy, skolonizowany
marzy nieustannie o zajęciu miejsca kolonizatora. Nie o tym, żeby byd
kolonizatorem, lecz żeby zająd jego miejsce. Świat — wrogi, przytłaczający i
agresywny, wszelkimi sposobami odpychający skolonizowaną masę — nie jest
obrazem piekła, od którego chciałoby się jak najszybciej uciec, lecz rajem
istniejącym w zasięgu ręki, strzeżonym przez cerbery.

Skolonizowany żyje w ciągłej niepewności, gdyż — z trudnością odczytując
różnorodne znaki kolonialnego świata — nigdy nie wie, czy przekroczył
zakreślone granice, czy nie. W świecie urządzonym przez kolonizatora
skolonizowany zawsze jest potencjalnym winowajcą. Jego wina nie wiąże się z
poczuciem odpowiedzialności; jest rodzajem przekleostwa, mieczem Damoklesa.
W głębi duszy skolonizowany nie uznaje żadnego nacisku. Jest
podporządkowany, ale nie oswojony. Uznany za istotę niższego rzędu, ale nie
przekonany o swej niższości. Czeka cierpliwie, aż czujnośd kolonizatora osłabnie,
aby mu skoczyd do gardła. Jego napięte mięśnie są w stałej gotowości. Nie jest
ani niespokojny, ani sterroryzowany. W każdej chwili gotów jest porzucid rolę
łownej zwierzyny i przyjąd rolę myśliwego. Skolonizowany to człowiek
prześladowany, który ani na chwilę nie przestaje marzyd o tym, żeby samemu
stad się prześladowcą. Symbole społeczne — wojsko, dźwięk trąbek dobiegający
z koszar, wojskowe parady i łopoczące flagi — są jednocześnie czynnikiem
hamującym i pobudzającym. Nie mówią: „Stój”, tylko: „Bądź czujny”. Dlatego też
mieszkaocowi kolonii nie grozi uśpienie czujności lub zapomnienie; buta
kolonizatora i jego nieustanna chęd wypróbowywania trwałości systemu
kolonialnego raz po raz przypominają mu, że ostatecznej konfrontacji nie można
odkładad w nieskooczonośd. Impuls każący mu zająd miejsce kolonizatora
prowadzi do nieustannego napięcia mięśni. Wiadomo przecież, że w pewnych
warunkach emocjonalnych obecnośd przeszkody wzmaga chęd jej przekroczenia.
Stosunki między kolonizatorem a skolonizowanym to stosunki mas. Liczebności
kolonizator przeciwstawia siłę. Kolonizator jest bezwstydny. Jego instynkt
samozachowawczy każe mu głośno przypominad mieszkaocowi kolonii: „to ja
jestem tutaj panem”. Kolonizator utrzymuje w skolonizowanym wściekłośd, nie
dopuszczając do jej wybuchu.
Skolonizowany unieruchomiony jest w zaciśniętych szczypcach kolonializmu.
Lecz, jak wykazaliśmy, petryfikacja ta jest pozorna. Napięcie mięśni rozładowuje
się okresowo w krwawych wybuchach: walki między plemionami, walki między
grupami, walki między ludźmi.
Na tym ostatnim poziomie często mamy do czynienia ze zjawiskiem negowania
zdrowego rozsądku. Ponieważ kolonizator lub policjant mogą w każdej chwili
uderzyd skolonizowanego, zmieszad go z błotem, rzucid na kolana,
skolonizowany sięga po nóż z powodu każdego wrogiego lub zaczepnego
spojrzenia swego pobratymca. Ma możliwośd bronienia swej osobowości
wyłącznie przed współplemieocami. Walki między plemionami podsycają stare
urazy zagrzebane w pamięci. Rzucając się na oślep w wir bójki, skolonizowany

usiłuje sobie udowodnid, że kolonializm nie istnieje, że nic się nie zmieniło, że
historia toczy się dalej. Mamy tu do czynienia — na poziomie wspólnoty — z
oczywistym przypadkiem znanych zachowao zastępczych; kąpiel w bratniej krwi
pozwala nie dostrzegad prawdziwego wroga, odłożyd na później nieuniknioną
koniecznośd, jaką jest zbrojna walka przeciwko kolonializmowi. Zbiorowe
samobójstwo, możliwe w przypadku walki między plemionami, jest jedną z dróg
rozładowywania napięcia mięśni. Podobne zachowanie jest reakcją na
ostateczne zagrożenie; kolonizator, którego życie i panowanie nie doznają przy
tym najmniejszego uszczerbku, przekonuje się raz jeszcze, że ma do czynienia z
półgłówkami. Skolonizowany ponadto — za sprawą religii — zdaje się nie
dostrzegad kolonizatora. Fatalizm odbiera ciemięzcy wszelką moc sprawczą; zło,
nędza, przeznaczenie — wszystko zależy od Boga. Jednostka godzi się na
unicestwienie z woli Boga; ugina się przed kolonizatorem, przed losem i za
sprawą swego rodzaju nowej wewnętrznej równowagi osiąga spokój kamienia.
Tymczasem życie toczy się dalej; groźne mity, których nie brak w
społeczeostwach słabo rozwiniętych, pełnią rolę czynnika hamującego agresję
skolonizowanego: złe duchy pojawiają się za każdym razem, gdy się zrobi coś nie
tak; ludzie-lamparty, ludzie-węże, psy o sześciu łapach, zornbi; niewyczerpane
bogactwo zwierząt, od drobnych żyjątek po potwory, buduje wokół
skolonizowanego świat zakazów, barier, zahamowao o wiele groźniejszy niż
świat kolonizatora. Magia, która przenika tubylcze społeczeostwo, pełni w
dynamice gospodarki popędami określone funkcje. Jedną z cech
charakterystycznych społeczeostw słabo rozwiniętych jest to, iż popęd płciowy
jest przede wszystkim sprawą grupy, sprawą rodziny. Znany jest, opisany
szczegółowo przez etnografów, fakt istnienia społeczności, gdzie mężczyzna,
któremu przyśnił się stosunek seksualny z kobietą do niego nie należącą, musi to
wyznad publicznie oraz wynagrodzid — w naturze czy pracą — jej męża lub
pokrzywdzoną rodzinę. Dowodzi to przy okazji, że tzw. społeczeostwa
prymitywne przywiązują wielką wagę do tego, co nie uświadomione.
Wzbudzający lęk świat mitu i magii traktowany jest jak rzeczywistośd.
Przerażając, integruje z tradycją, z historią regionu lub plemienia, dając
jednocześnie oparcie, rację bytu, dowód tożsamości. Wszystko, co dotyczy
tajemnicy bytu w krajach słabo rozwiniętych, dzieje się w wymiarze wspólnoty,
mającej swe źródło w magii. Omotując się plątaniną powtarzanych w
nieskooczonośd czynności dowodzę trwałości mojego świata, naszego świata.
Zombi są znacznie bardziej przerażające niż koloniści. Dlatego ważniejszy jest
stosunek do oddawania moczu, plucia lub wychodzenia z domu po zapadnięciu
zmroku niż do zakutego w żelazo świata kolonialnego.

Siły magiczne, siły nadprzyrodzone są zdumiewająco żywotne. Siła kolonizatora
natomiast, jako obca, nieustannie maleje. I rzeczywiście przestaje byd groźna,
struktury mityczne są jej przeciwnikiem. Jak zatem widzimy, wszystko jest
nieustanną konfrontacją rozgrywaną w sferze urojeo.
W trakcie wałki wyzwoleoczej podzielony sztucznie naród, strwożony, lecz
szczęśliwy, że może się zagubid w splątanym świecie snu i fantazji — rozpada się,
reorganizuje i pośród krwi i łez stwarza konkretne sytuacje, wymagające
natychmiastowego działania. Nakarmid mudżahedinów, rozstawid straże,
zapewnid byt ludziom pozbawionym środków do życia, pomóc rodzinom, w
których ojciec został zabity lub aresztowany — oto konkretne zadania, przed
jakimi staje naród w trakcie walki o wyzwolenie.
Sfera emocjonalna skolonizowanego utrzymywana jest stale w stanie zapalnym,
niczym żywa rana pod działaniem odkażającego środka. Sfera psychiki —
skurczona i zmartwiała — odzywa w działaniach mięśni, na podstawie czego
uczeni panowie twierdzą, że skolonizowany jest histerykiem. Emocje w stanie
najwyższego napięcia, pod niewidzialną kontrolą utrzymującą stały kontakt z
rdzeniem osobowości, rozładowują się w erotyzmie, rozluźnieniu odwlekającym
chwilę wybuchu.
Uczuciowośd skolonizowanego szuka też ujścia w mniej lub bardziej
ekstatycznych taocach. Dlatego w badaniach nad światem kolonialnym należy
przywiązywad wagę do rozumienia taoca i opętania jako zjawiska szczególnego.
Odprężenie skolonizowanego to przede wszystkim gra mięśni, w czasie której
najostrzejsza agresja, największa wściekłośd daje się skanalizowad, przekształcid,
oszukad. W kręgu tanecznym wszystko jest dozwolone. Krąg chroni, krąg daje
przyzwolenie. O wyznaczonej godzinie, w wyznaczonym dniu, mężczyźni i
kobiety spotykają się na umówionym miejscu i pod surowym spojrzeniem
plemiennej starszyzny zaczynają z pozoru bezładną, lecz w rzeczywistości
całkowicie uporządkowaną pantomimę, gdzie w przeczących ruchach głowy,
skrętach kręgosłupa, odrzuceniu ciała do tyłu można odczytad jak w otwartej
książce wyrażony na rozmaite sposoby olbrzymi wysiłek wspólnoty chcącej
wyzwolid się, wyrwad, wypowiedzied. Wszystko jest dozwolone... w obrębie
tanecznego kręgu. Pagórek, podwyższenie przybliżające do księżyca, stromy
brzeg rzeki przywodzący na myśl jednośd taoca i ablucji, obmycia, oczyszczenia,
są miejscami uświęconymi. Wszystko jest dozwolone; w rzeczywistości jedynym
celem tego spotkania jest spowodowanie wybuchu, mającego wyzwolid
stłumiony popęd, nagromadzoną agresję. Symboliczne zadawanie śmierci,

odgrywane galopady, wyobrażone morderstwa, wszystko musi znaleźd ujście.
Głęboko skrywana furia wypływa wrzącą lawą.
Jeszcze krok, a opętanie osiągnie pełnię. W podobnych seansach łączą się ze
sobą opętanie i egzorcyzm: wampiry, dżiny, zombie, Legba, Wudu. Rozpad
osobowości, rozdwojenie, roztopienie, są niesłychanie ważnym czynnikiem
stabilności świata kolonialnego. Na wyznaczone spotkanie ludzie idą
zniecierpliwieni, rozdrażnieni, „podminowani”. Wracając niosą do wioski spokój,
ciszę, bezruch.
W okresie walk wyzwoleoczych występuje zobojętnienie na tego rodzaju
praktyki. Skolonizowany, pod ścianą z nożem na gardle lub ściślej mówiąc 'ż
elektrodą na genitaliach, traci ochotę na podobne bujdy.
Po latach ucieczki od rzeczywistości, nurzania się w najdziwaczniejszych
urojeniach, człowiek z karabinem w ręku rusza wreszcie do walki z jedyną silą,
która mu naprawdę zagrażała: z kolonializmem.
Młodzieniec dorastający wśród szczęku broni i ognia śmieje się do rozpuku z
odległych zombi, dwugłowych koni, widm i dżinów, które przy ziewnięciu
wślizgują się do gardła. Odkrywa rzeczywistośd i przekształca ją działając w życiu
codziennym, stosując przemoc, snując wizje wyzwolenia.
Zatem agresywnośd, nawet bardzo silna, w okresie kolonialnym do niczego nie
prowadzi: rozładowuje się w taocu lub opętaniu; gaśnie w bratobójczych
walkach. Problem w tym, żeby uchwycid ją w chwili zmieniania obiektu. Dawniej
szukała ujścia w mitach, w zbiorowym samobójstwie. Nowe warunki nadadzą jej
inny kierunek.
Wyzwalanie się kolonii — w obecnym kontekście politycznym i historycznym —
stawia przed naszą epoką problem teoretyczny wielkiej wagi: kiedy można
powiedzied, że nadeszła pora rozpoczęcia walki wyzwoleoczej? Co powinno ją
poprzedzad? Procesy dekolonizacyjne przybierają różne kształty, trudno zatem
ściśle określid, co jest dekolonizacją prawdziwą, a co — pozorną. Człowiek
zaangażowany ma obowiązek już na wstępie podjąd decyzję co do środków i
taktyki, precyzyjnie określid plan postępowania i sposób prowadzenia walki. W
przeciwnym razie zapanuje ślepa dowolnośd ze wszystkimi negatywnymi
konsekwencjami tego faktu.
Jakie siły mogą skolonizowanemu wskazad drogi ujścia dla agresji i sposób, w jaki
można ją wykorzystad? Przede wszystkim partie polityczne, elity intelektualne
oraz środowiska związane z handlem. Należy jednak zaznaczyd, że niektóre
formacje polityczne ograniczają swą działalnośd do formułowania zasad,

powstrzymując się od rzucania haseł. Cała aktywnośd narodowych partii
politycznych w okresie kolonialnym skupia się na sukcesach wyborczych; mnożą
się filozoficzno-polityczne dysertacje na temat prawa narodów do
samostanowienia, prawa człowieka do godności i chleba, głosi się zasadę „jeden
człowiek — jeden głos”. Partie te nie obstają zazwyczaj przy konieczności próby
siły, bo celem ich nie jest obalenie systemu. Pacyfiści, legaliści, w rzeczywistości
zwolennicy porządku... nowego; wszystkie te formacje polityczne stawiają przed
burżuazją kolonialną jeden problem, problem „władzy”. Stosunek elit do
przemocy nie jest jednoznaczny. Są napastliwe w słowach, lecz ugodowe — w
postawach. W wypowiedziach przywódców partii narodowych zawsze zawarta
jest sugestia, że nie należy ich traktowad serio.
Zjawiska te tłumaczyd trzeba składem osobowym kierownictwa partii
narodowych oraz ich zwolenników. Zwolennikami partii narodowych są
mieszkaocy miast: robotnicy, nauczyciele, drobni rzemieślnicy i kupcy, którzy
korzystając z pewnych ulg właśnie zaczęli czerpad korzyści z sytuacji kolonialnej.
Każda z tych grup ma tu swoje określone interesy. Żądają poprawy warunków
bytu, zwiększenia zarobków. Nigdy nie dochodzi do zerwania dialogu między
partiami narodowymi a kolonializmem. Dyskutuje się o inwestycjach, wyborach,
wolności prasy, wolności zrzeszania się. O reformach. Nie dziwmy się zatem, że
sporo tubylców angażuje się w walkę u boku partii politycznych, będących w
rzeczywistości filiami metropolii. Ruszają do boju na dźwięk abstrakcyjnego
hasła: „władza w ręce proletariatu”, zapominając, że w ich kraju należy walczyd
przede wszystkim z programem partii narodowych. Skolonizowany
intelektualista zużywa zapasy agresji na niemal jawne manifestowanie woli
wtopienia się w świat kolonialny. Wprzęga ją w służbę własnych jednostkowych
interesów. Tak powstaje klasa wolnych niewolników, klasa wyzwoleoców.
Intelektualista domaga się zwiększenia ich liczby, możliwości stworzenia
prawdziwej klasy wyzwoleoców. Masom natomiast nie zależy na zwiększaniu
szans jednostki. Masy żądają nie statusu kolonizatora, lecz jego miejsca.
Ogromna większośd mieszkaoców kolonii chce ziemi kolonizatora, nie szukają
oni porozumienia z kolonizatorem: chcą zająd jego miejsce.
Propaganda Większości partii narodowych nie obejmuje chłopów, a w koloniach
tylko chłopi są naprawdę rewolucyjni. Nie mają nic do stracenia, a wszystko do
wygrania. Zdeklasowany i wygłodniały chłop pierwszy spośród wyzyskiwanych
odkrywa, że tylko przemoc się opłaca. Dla niego kompromis nie istnieje; nie
widzi możliwości porozumienia. Kolonizacja czy dekolonizacja. nieważne,
zmienia się jedynie układ sił.

Wyzyskiwany zaczyna rozumied, że wolnośd to cel uświęcający wszystkie środki,
łącznie z przemocą. Gdy w 1956 roku, po rezygnacji Guy Molleta, wobec
algierskich kolonistów Front Wyzwolenia Narodowego w słynnej odezwie
oświadczył, że kolonializm ustępuje dopiero wtedy, gdy ma nóż na gardle,
żadnemu Algierczykowi nie przyszło do głowy, że mogą to byd słowa zbyt
mocne. Wyrażono po prostu to, co każidy Algierczyk odczuwał w głębi duszy:
kolonializm nie jest mechanizmem myślącym, nie jest ciałem obdarzonym
rozumem. Jest przemocą w stanie czystym i może ustąpid jedynie przed jeszcze
większą przemocą.
Kiedy zbliża się moment decydujący, burżuazja kolonialna, dotąd bierna,
wchodzi do akcji. Wprowadza ze sobą nowe pojęcie, będące wytworem sytuacji
kolonialnej: non-violence. Non-violence sygnalizuje elitom intelektualnym i
ekonomicznym, że burżuazję kolonialną łączą z nimi wspólne interesy, a zatem
porozumienie dla obopólnego dobra jest sprawą pilną i konieczną. Non-violence
to próba załatwienia problemu kolonializmu przy stole, z dala od gwałtownych
gestów, rozlewu krwi, pożałowania godnych zajśd. Jeżeli jednak masy nie
czekając, aż miejsca dokoła stołu zostaną zajęte, posłuchają własnego głosu i
zaczną podpalad i podkładad bomby, „elity” i przywódcy partii burżuazyjnych nie
mieszkając zwrócą się do kolonizatorów mówiąc: „To poważna sprawa! Nie
wiadomo, do czego jeszcze może dojśd, trzeba znaleźd jakieś rozwiązanie, jakiś
kompromis.”
Kompromis wymaga tu szczególnej uwagi, gdyż nigdy nie bywa sprawą prostą.
Jest pożądany tyleż przez system kolonialny, co przez młodą rodzimą burżuazję.
Rzecznicy systemu kolonialnego spostrzegają bowiem, że masy mogą dokonad
zniszczenia: wysadzanie mostów, niszczenie ferm, represje i wojna rujnują
gospodarkę. Kompromis jest na rękę również rodzimej burżuazji, która nie
bardzo pojmując wszystkie konsekwencje tajfunu obawia się, że może zostad
zmieciona jego potężnym podmuchem z powierzchni ziemi; dlatego powiada
kolonizatorom: „Mamy jeszcze szansę nie dopuścid do rzezi, masy jeszcze mają
do nas zaufanie, działajcie szybko, zanim będzie za późno.” Krok dalej i
przywódca partii narodowej odcina się od przemocy stosowanej przez masy.
Stwierdza wyniośle, że nie ma nic wspólnego z Mau-Mau, terrorystami,
mordercami. Zwykle lokuje się na no man's land, między terrorystami i
kolonizatorami, proponując swoje usługi w „rozmowach”: daje do zrozumienia,
że ponieważ kolonizatorzy nie mogą nawiązad dialogu z Mau-Mau, on z milą
chęcią podejmuje się roli pośrednika. W ten sposób maruderzy walki
narodowowyzwoleoczej, ta częśd obywateli, która zawsze była jej przeciwna, za
sprawą swoistego salto mortale staje nagle na czele negocjacji, gorliwie

poszukując kompromisu, gdyż zawsze skrzętnie wystrzegała się zerwania z
kolonializmem.
Przed przystąpieniem do negocjacji większośd partii narodowych próbuje
znaleźd wytłumaczenie tego, co zwykło się nazywad „bestialstwem tubylców”.
Nie uznając prawa narodu do walki partie te potępiają często na własnych
zebraniach czyny rzucające się w oczy, ohydne — zdaniem prasy i opinii
publicznej metropolii. Obiektywizm za wszelką cenę, oto oficjalna dewiza
polityki inercji. Jednakże postawa ta, tak charakterystyczna dla intelektualistów z
kolonii i przywódców partii narodowych, wcale nie jest obiektywna. W
rzeczywistości obie te grupy obawiają się, że rozwiązanie spornych kroków przy
użyciu siły nie jest najlepszym sposobem obrony ich własnych interesów.
Ponadto są przekonane o nieskuteczności podobnych metod. Nie mają
wątpliwości, że wszelka próba złamania ucisku kolonialnego siłą jest objawem
bezrozumnej rozpaczy, że jest — samobójstwem. W ich wyobraźni poczesne
miejsce zajmują czołgi i myśliwce kolonizatora. Gdy słyszą: „trzeba działad”,
natychmiast widzą bomby spadające im na głowy, wozy pancerne sunące po
ulicach, strzelaninę, policję... i nie ruszają się z miejsca. Z góry mają poczucie
przegranej. Nie muszą dodatkowo manifestowad niezdolności do dochodzenia
swoich praw przemocą; wystarczającym świadectwem jest ich codzienne życie i
postępowanie. Pod tym względem przyjmują postawę równie naiwną jak Engels
w słynnej polemice z Himalajami naiwności, jakimi był pan Duhring: „«Robinson
ze szpadą w ręku» zniewala Piętaszka. Skąd wziął szpadę? Nawet na baśniowych
wyspach z robinsonad szpady nie rosną jeszcze na drzewach, i na to pytanie pan
Dühring nie daje odpowiedzi. Równie jak to, że Robinson mógł sobie sprawid
szpadę, możemy przyjąd, że pewnego pięknego poranka Piętaszek ukazuje się z
naładowanym rewolwerem w ręku, a wtedy cały stosunek «przemocy» zostaje
odwrócony: Piętaszek komenderuje, a Robinson musi harowad. Niech nam
czytelnik wybaczy, że tak konsekwentnie wracamy do tej, należącej właściwie do
pokoju dziecinnego, a nie do nauki, historii o Robinsonie i Piętaszku, ale cóż
jesteśmy winni? Musimy sumiennie stosowad aksjomatyczną metodę pana
Dühringa i nie nasza to wina, że wciąż poruszamy się przy tym na terenie czystej
dziecinady. A więc rewolwer zwycięża szpadę, wobec czego nawet mistrz
dziecięcej aksjomatyki zrozumie, że przemoc nie jest zwykłym aktem woli, lecz
do urzeczywistnienia jej potrzebne są nader realne warunki, mianowicie
narzędzia, z których doskonalsze zwycięża mniej doskonałe, dalej, że narzędzia
te muszą byd wyprodukowane, co oznacza zarazem, że producent doskonalszych
narzędzi przemocy, vulgo broni, zwycięża producenta narzędzi mniej
doskonałych, że więc, jednym słowem, zwycięstwo przemocy polega na

produkcji broni, a ta znowu na produkcji w ogóle, a więc — na «sile
ekonomicznej», na «stanie gospodarczym», na środkach materialnych, jakimi
rozporządza przemoc”5. Zwolennicy reform mówią dokładnie to samo: „Z czym
zamierzacie ruszyd przeciwko kolonizatorom? Z nożami? Ze strzelbami?”
Prawdą jest, że narzędzia grają poważną rolę w stosowaniu przemocy, gdyż w
konsekwencji wszystko zasadza się na ich proporcjach. Pod tym akurat
względem proces dekolonizacji jest bardzo pouczający. Weźmy przykład
kampanii hiszpaoskiej, będącej prawdziwą wojną kolonialną. Napoleon, mimo że
posiłki jego na wiosnę 1810 roku osiągnęły ogromną liczbę 400 000 ludzi, musiał
się wycofad. A przecież armia francuska z racji doskonałego uzbrojenia, odwagi
żołnierzy i wojskowego geniuszu dowódców, była postrachem Europy.
Przeważającej sile armii napoleooskiej Hiszpanie, ożywieni niewzruszoną wiarą
w narodowe wyzwolenie, przeciwstawili słynną guerillę, którą dwadzieścia pięd
lat wcześniej bojownicy amerykaoscy wypróbowali na oddziałach angielskich.
Ale guerilla w wydaniu mieszkaoca kolonii, jako narzędzie walki skierowane
przeciwko innym narzędziom walki, byłaby całkowicie nieskuteczna, gdyby nie
fakt, że jest nowym elementem w międzynarodowym procesie
współzawodnictwa trustów i metropolii.
W początkowej fazie kolonizacji jeden oddział mógł zająd szmat ziemi: Kongo,
Nigerię, Wybrzeże Kości Słoniowej itd. Walka narodowowyzwoleocza odbywa
się w całkowicie odmiennej sytuacji. Kapitalizm w okresie rozkwitu widział w
koloniach jedynie źródło surowców, którymi, po odpowiedniej obróbce, można
było zarzucid rynki europejskie. Dziś, kiedy faza akumulacji kapitału jest
zakooczona, koncepcja rentowności musi ulec modyfikacji. Kolonie stały się
rynkiem zbytu. Ludnośd kolonialna stała się klientelą. Zatem, skoro stale trzeba
wzmacniad garnizony, skoro handel upada i nie może byd mowy o eksporcie
fabrykatów i produktów przemysłowych, rozwiązanie przy pomocy wojska nic
wchodzi w rachubę. Niewolnictwo przestaje byd pod względem ekonomicznym
korzystne dla metropolii. Związana z monopolami burżuazja w metropolii nigdy
nie poprze rządu, którego polityka jest wyłącznie polityką bata. Przemysłowcy i
finansiści metropolii oczekują od swego rządu nie dziesiątkowania ludności
tubylczej, ale obrony — za pomocą odpowiednich posunięd ekonomicznych —
swych „słusznych interesów”.
W koloniach obserwujemy zatem ścisły związek między kapitalizmem a
przemocą. Co więcej, mieszkaniec kolonii nie stawi swemu ciemięzcy czoła sam.
Istnieje pomoc polityczna i dyplomatyczna krajów i narodów postępowych.
Przede wszystkim jednak istnieje współzawodnictwo, nieubłagana wojna, jaką

prowadzą ze sobą finansiści. Kiedyś jedna Konferencja Berlioska mogła podzielid
Afrykę między kilka paostw. Obecnie przestało byd istotne, czy dany obszar
Afryki pozostaje pod panowaniem francuskim, czy belgijskim: liczy się tylko
ochrona stref ekonomicznych. Ostrzał artyleryjski, polityka spalonej ziemi,
ustąpiły miejsca podporządkowaniu ekonomicznemu. Obecnie nie odpowiada
się już krwawym odwetem na bunt jednego czy drugiego kacyka.
Nastały czasy większej elegancji i mniejszej krwiożerczości, i nawet o likwidacji
rządów Fidela Castro myśli się w kategoriach pokojowych. Aby zdławid Gwineę,
usuwa się Mossadeka. Przywódca reformista, który wzdraga się przed użyciem
przemocy, myli się uważając, że koloniści „wszystkich nas wymordują”.
Wojskowi, owszem, w dalszym ciągu, bawią się jak za czasów podboju, lecz
finansiści potrafią sprowadzid ich na ziemię.
Dlatego właśnie od narodowych „rozsądnych” partii politycznych wymaga się,
aby możliwie jak najprościej przedstawiły swoje postulaty i ramię w ramię z
kolonizatorem, spokojnie i beznamiętnie, zastanowiły się nad rozwiązaniem,
które zadowoli obie strony. Zwolennicy reform, których działalnośd jest często
karykaturą syndykalizmu, decydując się na aktywnośd, obierają drogi pokojowe:
strajki ostrzegawcze zakładów przemysłowych w ośrodkach miejskich, masowe
manifestacje na cześd danego przywódcy, bojkot autobusów lub importowanych
artykułów spożywczych. We wszystkich tych przypadkach chodzi w tej samej
mierze o wywarcie nacisku na kolonizatora, co o rozładowanie napięcia.
Podobna hibernoterapia, leczenie ludu snem, daje niekiedy pozytywne rezultaty.
Wówczas konkluzją w dyskusji wokół okrągłego stołu może stad się posunięcie
polityczne, pozwalające panu M'ba, prezydentowi Republiki Gabonu, oświadczyd
uroczyście po przybyciu z wizytą oficjalną do Paryża: „Gabon jest niezależny, ale
między Gabonem a Francją nic się nie zmieniło, wszystko jest jak dawniej.”
Rzeczywiście, jedyną zmianą jest to, że M'ba jest prezydentem Gabonu
przyjmowanym przez prezydenta Republiki Francuskiej.
Niezawodnym sojusznikiem burżuazji kolonialnej w procesie pacyfikacji
skolonizowanych jest religia. Jako wzór do naśladowania przywołuje się zastępy
świętych, którzy nadstawiali drugi policzek, odpuszczali winy, bez słowa skargi
znosili plwanie i obelgi. Elity paostw skolonizowanych — wyzwoleocy —
obejmując przewodnictwo ruchu kooczą nieodmiennie jako producenci
namiastki walki. Posługują się n i e wo l ą s w o i c h b r a c i , żeby zawstydzad
zwolenników niewolnictwa lub by dostarczyd odpowiednio zabarwionej
ideologicznie dawki humanitaryzmu kołom finansistów, konkurujących z ich
bezpośrednimi ciemięzcami. Nigdy nie zwracają się wprost do samych

niewolników, nigdy praktycznie ich nie mobilizują. Przeciwnie, w chwili prawdy,
to znaczy — dla nich — w chwili kłamstwa szermują hasłem m o b i l i z a c j a
m a s niczym niezawodną bronią, która jak za dotknięciem czarnoksięskiej
różdżki ma spowodowad „koniec kolonialnego reżimu”. Oczywiście, w łonie
wspomnianych ugrupowao politycznych, pośród kadry znaleźd można
rewolucjonistów stanowczo odrzucających podobną farsę. Jednakże ich
interwencje i objawy niezadowolenia wywołują zdecydowaną niechęd machiny
partyjnej. Stopniowo izoluje się ich, a następnie usuwa. Jednocześnie, za sprawą
swoistej dialektyki, policja kolonialna kładzie na nich łapę. Stale zagrożeni,
omijani przez dawnych towarzyszy, tępieni przez władze partyjne, niepożądani
w miastach, osobnicy o płomiennym Wejrzeniu osiadają na wsi. Wówczas, lekko
oszołomieni, dostrzegają, że masy chłopskie rozumieją ich w pół słowa i prosto z
mostu stawiają im pytanie, na które nie byli przygotowani: „no, to kiedy?”
Zetknięciem się miejskich rewolucjonistów z wieśniakami zajmiemy się później.
Teraz powródmy do zagadnienia partii politycznych wskazując na ich, mimo
wszystko, postępowy charakter. W swych przemówieniach przywódcy polityczni
„wymieniają” naród. A zatem, żądania mieszkaoców kolonii zyskują kształt. Nie
ma treści, nie ma politycznego ani społecznego programu, pojawia się natomiast
forma, niewyraźna, ale narodowa, rodzaj ramy — wymóg; minimum zostaje
spełniony. Politycy przemówieniami i artykułami w pismach nacjonalistycznych
pobudzają naród do marzeo. Mimo że starają się unikad wszystkiego, co
wywrotowe, wywołują groźny ferment w świadomości słuchaczy i czytelników.
Często posługują się językiem ojczystym lub dialektem. Jest to jeszcze jeden
sposób podsycania marzeo: wyobraźnia wykracza poza ramy porządku
kolonialnego. Nieraz też mówią: „my, Murzyni”, „my, Arabowie”, i zwrot ten, w
czasach kolonialnych obciążony dwuznacznością, zostaje w pewien sposób
uświęcony. Narodowcy igrają z ogniem. Gdyż, jak ostatnio jeden z afrykaoskich
przywódców pouczał grupę młodych intelektualistów, „trzeba się zastanowid,
zanim zacznie się mówid do mas, masy zapalają się bardzo szybko”. Otóż i
podstęp, do jakiego ucieka się historia. Podstęp bardzo skuteczny w koloniach.
Kiedy przywódca partii narodowej zwołuje ludzi na wiec, w powietrzu czud
zapach krwi. Na ogół jednak chodzi mu wyłącznie o pokazanie swojej siły...
bynajmniej nie o posłużenie się nią. Mimo to wywołane w ten sposób
poruszenie — samo dotarcie na miejsce wiecu, przemówienia, tłumy, policjanci,
manifestacja siły, aresztowania, usuwanie mówców — całe to zamieszanie
wywołuje u ludzi wrażenie, że oto nadeszła oczekiwana chwila. W sytuacjach
konfliktowych partie polityczne gorliwie nawołują lewicę do zachowania spokoju

i czujnie obserwują prawicę, celem odgadnięcia liberalnych zamysłów
kolonizatora.
Lud, aby utrzymad formę i gotowośd rewolucyjną, wykorzystuje pewne epizody z
życia wspólnoty. Bandyta całymi tygodniami wymykający się policji, człowiek,
który zanim padł, zastrzelił kilku policjantów, więzieo popełniający samobójstwo,
żeby nie wydad wspólników, stają się symbolami, wzorami do naśladowania,
„bohaterami”. Rzecz jasna, na nic się zda mówienie, że to złodzieje, dranie i
zboczeocy. Jeżeli czyn, za który człowiek jest ścigany przez kolonialne siły
porządkowe, skierowany jest wyłącznie przeciwko osobie łub własności
kolonialisty, ocena jego jest jasna i oczywista. Identyfikacja dokonuje się
automatycznie.
Należy w tym miejscu podkreślid rolę, jaką w owym procesie dojrzewania gra
historia czasów podboju. Dla skolonizowanego ludu ci, co stali na czele walki z
najeźdźcą, zawsze są bohaterami narodowymi. Behanain, Sundiata, Samory,
Abdel Kader szybko zmartwychwstają w okresie poprzedzającym walkę zbrojną.
Lud rusza w drogę, przerywa martwotę kolonializmu, zaczyna tworzyd Historię.
Nagłe pojawienie się nowego narodu i zniszczenie struktur kolonialnych może
byd wynikiem bądź gwałtownego zrywu jednego ludu, bądź peryferyjnego
działania agresywnego wymierzonego w ustrój kolonialny ze strony wielu
skolonizowanych ludów jednocześnie.
Skolonizowany lud nie jest sam. Mimo wysiłków kolonializmu przez jego granice
przenikają wszelkie wiadomości i pogłoski. Dzięki nim skolonizowany lud
dowiaduje się, że walka przenosi się z miejsca na miejsce, że wybucha to tu, to
tam, podkopując rządy kolonialne. Przemoc nie odstrasza, lecz zachęca do
działania. Zwycięstwo narodu wietnamskiego w Dien-Bien-Fu nie jest tylko
wietnamskim zwycięstwem. Od lipca 1954 roku wszystkie ludy skolonizowane
zadają sobie pytanie: „co zrobid, żeby mied własne Dien-Bien-Fu? jak się do tego
zabrad?” Nikt już nie wątpi, że jest to możliwe. Chodzi jedynie o ostateczne
przygotowanie, organizację, ustalenie daty. Wszechobecna przemoc wpływa nie
tylko na zachowanie mieszkaoców kolonii, lecz również na kolonizatorów, którzy
nagle uświadamiają sobie możliwośd zwielokrotnienia Dien-Bien-Fu. Rządy
kolonialne popadają w rodzaj paniki uporządkowanej. Planują wzięcie steru
rządów W swoje ręce, skierowanie ruchu wyzwoleoczego na prawo, rozbrojenie
ludu; dekolonizujmy, i to szybko. Dekolonizuj- my Kongo, zanim stanie się nową
Algierią. Głosujmy na ustawę ramową dla Afryk; stwórzmy Wspólnotę,
zreformujmy ją, ale przede wszystkim dekolonizujmy, dekolonizujmy...
Dekolonizuje się w takim tempie, że przy okazji narzuca się niepodległośd

Houphouet-Boigny. Na strategię Dien-Bien-Fu, tak jak ją rozumie skolonizowany,
kolonizator odpowiada strategią ujmowania w ramy... z całym szacunkiem dla
suwerenności paostw.
Powródmy jednak do owej wszechobecnej przemocy, do przemocy dosłownej,
namacalnej. Jak widzieliśmy, w okresie poprzedzającym wybuch walki chadza
ona różnymi drogami. Po etapie wszelkiego rodzaju metamorfoz, którym
podlega za sprawą reżimu kolonialnego, zwracając się to przeciw
przedstawicielom innych plemion, to przeciw sąsiadom, przemoc wchodzi
wreszcie na właściwy tor: skolonizowany rozpoznaje prawdziwego przeciwnika,
znajduje odpowiednie określenie dla swojej niedoli i całą wściekłośd i nienawiśd
kieruje na nową drogę. Jak dokonuje się przejście od klimatu przemocy de
przemocy konkretnej? Co powoduje wybuch? Przede wszystkim trzeba
powiedzied, że opisany proces narusza spokój kolonialisty. Ów, znając tubylców,
szybko spostrzega zachodzące zmiany. Liczba „dobrych tubylców” maleje; na
widok kolonisty coraz częściej zapada milczenie. Spojrzenia twardnieją, gesty i
słowa stają się wyraźnie napastliwe. Równocześnie ożywiają się partie
narodowe, liczba wieców rośnie, zwiększają się siły policyjne, pojawiają posiłki
wojskowe. Pierwsi wpadają w popłoch żyjący na odludziu farmerzy. Żądają
stanowczych działao.
Władza sięga po środki spektakularne, aresztuje jednego czy drugiego
prowodyra, organizuje parady wojskowe, manewry, popisy lotnicze.
Demonstracja siły, wojskowe dwiczenia, zapach prochu unoszący się w
powietrzu nie odstrasza jednak nikogo. Bagnety i wystrzały podsycają nastroje
agresji. Napięcie rośnie; każdy pragnie udowodnid, że jest gotów na wszystko. W
takich warunkach wybuch następuje samoczynnie, nerwy nie wytrzymują, strach
oślepia, palec na cynglu drży. Strzelanina wybucha o byle co: tak było z Setif w
Algierii, z Carrières Centrales w Maroku, z Moraraanga na Madagaskarze.
Represje, zamiast zahamowad rozwój wypadków, wywierają na świadomośd
narodową wpływ nie zamierzony przez ciemięzcę. W koloniach na początkowym
etapie rozwoju świadomości hekatomby wzmacniają przekonanie o konieczności
walki, gdyż dowodzą, że kwestie sporne między ciemięzcą a ciemiężonymi
można rozwiązad wyłącznie siłą. Zauważmy, że partie polityczne nie rzucają
hasła do zbrojnego powstania i nie przygotowują go. Represje i wywołana
strachem reakcja na nie mają miejsce bez ich wiedzy. Wydarzenia ich zaskakują.
Najlepszy to moment do aresztowania przywódców ugrupowao narodowych.
Dziś już jednak rządy krajów kolonialnych wiedzą, jak bardzo niebezpieczne jest
pozbawianie mas przywódców. Lud pozbawiony wędzidła rozpoczyna rzeź,

popełnia „bestialskie zbrodnie”. Masy dają upust swej „żądzy krwi” i żądają od
kolonistów uwolnienia przywódców, którym w udziale przypada niewdzięczne
zadanie przywrócenia spokoju. Lud spontanicznie zainwestowawszy agresję w
potężne przedsięwzięcie, jakim jest obalenie systemu kolonialnego, staje się
obroocą jałowego hasła: „uwolnid Iksa lub Igreka”6. Kolonizator uwalnia
przywódców i zaczyna z nimi dyskutowad. Wybija godzina ludowych festynów.
Nieraz aparat partyjny pozostaje nienaruszony. Jednak wskutek represji i
spontanicznej reakcji ludu przywódcy partyjni przestają panowad nad
szeregowymi członkami partii. Masy zaczynają czynnie przeciwstawiad się siłom
wojskowym okupanta; sytuacja pogarsza się z każdym dniem. Nie aresztowani
przywódcy zostają na lodzie. Odsunięci i niepotrzebni z całą swą biurokracją i
wyważonym programem, uciekają się do ostatecznej sztuczki: zaczynają
„występowad w imieniu narodu, któremu zamknięto usta”. Kolonializm z reguły
nie przepuszcza podobnej okazji: przekształca odstawionych na boczny tor
osobników w partnerów, na poczekaniu obarcza ich przywróceniem porządku i
przyznaje krajowi niepodległośd.
Jak widzimy, przemoc jest sprawą powszechnie znaną i głównym zadaniem jest
nie tyle odpowiedzied na nią jeszcze większą agresją, ile

— znaleźd sposób na powstrzymanie kryzysu.
Na czym właściwie polega owa przemoc? Jak powiedzieliśmy wyżej, wywodzi się
ona z przeświadczenia skolonizowanych mas, że wyzwolenie musi się dokonad i
może się dokonad wyłącznie siłą. Za sprawą jakiej to jednak aberracji umysłowej
ludzie pozbawieni oparcia w technice, wygłodniali i osłabieni, ludzie, którym
obce są jakiekolwiek formy organizacyjne, w obliczu ekonomicznej i wojskowej
potęgi okupanta dochodzą do wniosku, że wyzwolid się mogą wyłącznie za
pomocą siły? Co daje im wiarę w zwycięstwo?
Odpowiedź jest prosta: siła jako metoda — i na tym polega groza sytuacji —
doskonale nadaje się na hasło partii politycznej. Przywódcy mogą wezwad naród
do walki zbrojnej. Warto się nad tym zastanowid. Fakt, że niemieccy militaryści
pragną uregulowad sprawę granic przy użyciu siły, dla nikogo nie jest
niespodzianką, lecz to, że — na przykład

— naród angolski chwyta za broo albo że Algierczycy wybierają przemoc, to
coś nowego. Skolonizowani, niewolnicy czasów nowożytnych, są niecierpliwi.
Wiedzą, że tylko szaleostwo może ich wyzwolid z kolonialnego ucisku. W świecie
ustalił się nowy typ stosunków. Narody słabo rozwinięte szarpią łaocuchy i — o
dziwo! — zrywają je. Można utrzymywad, że śmierd głodowa w dobie sputników

to rzecz niepoważna, lecz dla skolonizowanych mas istnieją konteksty mniej
księżycowe. Doświadczenie uczy, że obecnie żadne paostwo kolonialne nie jest
w stanie zastosowad jedynej skutecznej metody walki: utrzymad przez dłuższy
czas znacznych sił okupacyjnych na terenach okupowanych.
Kraje kolonialne stale nękane wystąpieniami własnych robotników potrzebują
policji na użytek wewnętrzny. Ponadto w obecnej sytuacji międzynarodowej
wojsko jest im potrzebne do obrony własnego ustroju. Wreszcie nie można nie
doceniad wpływu mitu mówiącego, że ruchami wyzwoleoczymi kieruje Moskwa.
Co przełożone na język pani- karskiej argumentacji kolonialnych rządów brzmi:
„jak tak dalej pójdzie, komuniści skorzystają z zamieszania i opanują cały świat”.
Fakt, że skolonizowany szermuje groźbą użycia siły, dowodzi, że ma świadomośd
wyjątkowego charakteru obecnej sytuacji i zamierza z tego skorzystad. Ponadto
na planie doświadczenia bezpośredniego, w sytuacji, kiedy nowoczesnośd
dociera do najodleglejszych zakątków Czarnego Lądu, tubylec z całą ostrością
zaczyna spostrzegad, czego nie posiada. Masy za sprawą dośd dziecinnego
rozumowania dochodzą do wniosku, że wszystko to, czego nie mają, zostało im
skradzione. Dlatego w niektórych krajach słabo rozwiniętych sfrustrowane masy
szybko, w kilka lat po uzyskaniu niepodległości, zaczynają myśled, że „nie warto
było” się bid, skoro w rzeczywistości nic się nie zmieniło. Po roku 1789
najuboższy nawet chłop francuski czerpał konkretną korzyśd z rewolucyjnego
wstrząsu. Truizmem natomiast jest twierdzenie, że w większości przypadków
95% ludności krajów słabo rozwiniętych nie odczuwa bezpośrednich zmian w
związku z niepodległością. Baczny obserwator z łatwością dostrzega utajone
niezadowolenie, podobne do żarzących się głowni, które po wygaśnięciu pożaru
stale grożą nowym.
Mówi się, że mieszkaocom kolonii zbytnio się spieszy. Nie zapominajmy jednak,
że stosunkowo niedawno zarzucano im ospałośd, lenistwo i fatalizm. Wiemy, że
przemoc, w czasie walki wyzwoleoczej skierowana na ściśle określone tory, nie
wygasa natychmiast za pierwszym łopotem narodowych sztandarów. Tym
bardziej że krzepnięcie struktury narodowej odbywa się w kontekście
decydującej rozgrywki między kapitalizmem a socjalizmem.
Rozgrywka ta nadaje uniwersalny wymiar lokalnym postulatom. Każdy wiec,
każdy akt represji wywołuje echo na arenie międzynarodowej. Zbrodnia w
Sharpeville na długie miesiące wstrząsnęła opinią światową. Na łamach gazet, w
eterze, w prywatnych rozmowach Sharpeville funkcjonowało jako symbol. Za
jego sprawą miliony ludzi usłyszały o apartheidzie w Afryce Południowej. Nie
można tłumaczyd wyłącznie demagogią zainteresowania wielkich tego świata

drobnymi zdarzeniami zachodzącymi w krajach słabo rozwiniętych. Każdy
bowiem wybuch niezadowolenia, każda rewolta w Trzecim Świecie wpisują się w
kadr zimnej wojny. W Salsbury zatłuczono dwóch mężczyzn i oto cały blok
zaczyna wirowad, robi się głośno o ofiarach, a przy okazji wypływa problem
Rodezji w powiązaniu z całością kontynentu afrykaoskiego i wszystkimi
skolonizowanymi ludźmi na świecie. W tym samym czasie drugi blok rozległością
wywołanej reakcji mierzy wewnętrzne słabości swojego systemu. Skolonizowane
ludy pojmują, że żadnej ze stron lokalne incydenty nie są obojętne. W
konsekwencji ludy przestają ograniczad się do własnych horyzontów, tak silnie
oddziaływa na nie atmosfera powszechnego wstrząsu.
W sytuacji, gdy co kwartał dowiadujemy się, że szósta czy siódma flota kieruje
się ku takim czy innym brzegom, gdy Chruszczow grozi, że uratuje Castro przy
pomocy karabinów, gdy Kennedy w przypadku Laosu decyduje się na
rozwiązanie ostateczne, mieszkaniec kolonii lub kraju, który właśnie uzyskał
niepodległośd, ma wrażenie, że tak czy inaczej udział w szalonym marszu go nie
minie. W rzeczywistości od dawna już maszeruje. Weźmy, na przykład, rządy
młodych republik. Ludzie sprawujący władzę dwie trzecie czasu poświęcają
czujności, usiłowaniu zapobiegnięcia grożącemu niebezpieczeostwu, a pozostałą
jedną trzecią — pracy dla kraju. Jednocześnie gorączkowo poszukują oparcia.
Zgodnie z dialektyką, opozycja odwraca się z pogardą od metod
parlamentarnych. Szuka sojusznika, który by ją poparł w rozpętaniu rewolty.
Atmosfera gwałtu i przemocy, charakterystyczna dla etapu kolonialnego, w
dalszym ciągu ciąży nad życiem wyzwolonego kraju. Trzeci Świat nie jest
samotną wyspą. Przeciwnie, leży w samym centrum zawieruchy. Stąd akcenty
agresji i gniewnego podniecenia — które w normalnych warunkach powinny
zaniknąd — stale są obecne w przemówieniach przywódców krajów słabo
rozwiniętych. Zrozumiały staje się brak grzeczności u tych ludzi. Mniej widoczna
jest natomiast ich wyszukana uprzejmośd w kontaktach z pobratymcami i
towarzyszami. Niegrzecznośd zostawia się dla obcych, dla byłych kolonizatorów,
którzy przyjeżdżają, obserwują, przeprowadzają wywiady. Mieszkaniec dawnej
kolonii bardzo często ma wrażenie, że konkluzja tych ostatnich jest z góry
sformułowana. Przyjazd dziennikarza do opisywanego kraju ma mu tylko
zapewnid wiarygodnośd. Zdjęcia ilustrujące artykuł mają dowodzid, że wie, o
czym mówi, że sam tam był. Bezpośrednim celem wywiadu jest potwierdzenie
znanej tezy: wszystko się wali, odkąd nas tam nie ma. Dziennikarze często skarżą
się na złe przyjęcie, niedobre warunki pracy, na to, że napotykają mur
obojętności i wrogości. Zupełnie naturalne. Przywódcy partii narodowych
wiedzą, że opinia światowa kształtowana jest wyłącznie przez prasę zachodnią, a

dziennikarz zachodni, przeprowadzając wywiad, rzadko pragnie oddad przysługę
swym rozmówcom. W czasie wojny algierskiej najbardziej liberalni reporterzy
francuscy na określenie walki wyzwoleoczej używali wyłącznie dwuznacznych
epitetów. Na zarzuty odpowiadali naiwnie, że są po prostu obiektywni. Dla
skolonizowanego obiektywizm jest zawsze wrogiem. W tym kontekście
zrozumiały staje się nowy ton międzynarodowej dyplomacji na Zgromadzeniu
Ogólnym ONZ we wrześniu 1960 roku. Przedstawiciele kolonii byli agresywni,
gwałtowni i krzykliwi, a ludy, które reprezentowali, bynajmniej ich za to nie
potępiały. Radykalizm afrykaoskich przywódców spowodował pęknięcie wrzodu
i pozwolił dokładniej zrozumied charakter wszystkich „veto!” w dialogu między
mocarstwami, a zwłaszcza — drugorzędne miejsce zarezerwowane dla Trzeciego
Świata.
Zapoczątkowana przez młode republiki dyplomacja przestała byd sztuką
niuansów, aluzji i fluidów. Obarczano swych przedstawicieli nie tylko sprawą
obrony paostwowości i prawa mas do dobrobytu, lecz również prawa narodów
do wolności i chleba.
Zrodziła się dyplomacja dynamiczna, dyplomacja w ciągłym wrzeniu, osobliwie
kontrastująca z nieruchomym, zastygłym światem kolonializmu. Dlatego widok
Chruszczowa walącego butem w stół sali obrad ONZ nie śmieszy przedstawicieli
paostw słabo rozwiniętych. Albowiem ten mużyk, za którym stoją czołgi,
pokazuje, jak należy rozmawiad z kapitalistycznymi łajdakami. Z tego samego
powodu nie gorszy ich Castro w mundurze polowym na- sesji ONZ. Okazuje
bowiem po prostu, że świadom jest istnienia dyplomacji siły. Niechby zjawił się
na sesji z karabinem w dłoni, ale to już mogłoby natrafid na sprzeciw! W
kontekście nieubłaganej walki pomiędzy kapitalizmem a socjalizmem rozruchy,
desperackie zamachy, wystąpienia ludzi uzbrojonych w siekiery i kuchenne noże
zdobywają sobie prawo obywatelstwa.
W 1945 roku 4500 zabitych z Setifu mogło umknąd uwadze świata; w 1947 — 90
000 zabitych na Madagaskarze mogło zasłużyd jedynie na wzmiankę w prasie; w
1952 — 200 000 ofiar represji w Kenii mogło napotkad względną obojętnośd. W
tamtych latach sprzeczności interesów międzynarodowych nie były jeszcze tak
wyraźne. Wojna koreaoska i wojna w Indochinach rozpoczęły nowy etap.
Momentami decydującymi były Budapeszt i Suez.
Skolonizowani,
korzystając
z
bezinteresownego
poparcia
paostw
socjalistycznych, rzucają się z bronią w ręku na twierdzę kolonializmu. Ta zaś,
nieugięta, póki w grę wchodzą noże i gołe pięści, zaczyna się chwiad, gdy walka
rozgrywa się w kontekście zimnej wojny.

W nowych okolicznościach Amerykanie coraz poważniej traktują swą rolę
patrona międzynarodowego kapitalizmu. Na początku radzą paostwom
europejskim dekolonizowad po dobroci. Potem nie wahają się okazad najpierw
szacunku, a wreszcie poparcia dla hasła: Afryka dla Afrykaoczyków. Dziś Stany
Zjednoczone otwarcie głoszą prawo narodów do samostanowienia. Ostatnia
podróż Mennen-Williamsa wyraźnie dowodzi, że Amerykanie są zdecydowani
bronid Trzeciego Świata. Jak widad, przemoc w wykonaniu mieszkaoca kolonii
jest absurdalna jedynie wtedy, gdy ją porównujemy in abstracto z wojenną
machiną agresora. Jeżeli jednak spojrzymy na nią przez pryzmat układów
międzynarodowych, okazuje się groźbą zupełnie realną. Stałe rozruchy i
nękająca działalnośd wywrotowa Mau-Mau rozregulowują życie ekonomiczne
kolonii, nie przedstawiając najmniejszego niebezpieczeostwa dla metropolii. Dla
imperializmu jednak najważniejsze to uchronid masy przed socjalistyczną zarazą.
Niebezpieczeostwo jest poważne nawet na etapie zimnej wojny; cóż dopiero
stałoby się z kolonią, drążoną przez partyzantkę, w przypadku wojny gorącej?
Kapitalista zaczyna pojmowad, że działania wojskowe przeciwko partyzantom
mogą przynieśd wyłącznie straty. Kolonie muszą zniknąd w imię pokojowego
współistnienia: kapitalizm skłonny jest tolerowad ich neutralnośd. Przede
wszystkim trzeba uniknąd niepewnej sytuacji strategicznej, ryzyka, jakie z sobą
niesie podatnośd mas na wrogą doktrynę; nie wolno dopuścid do głębokiej
nienawiści dziesiątków milionów ludzi. Ludy skolonizowane doskonale znają
reguły obowiązujące w polityce międzynarodowej. Wszystkie decyzje i
posunięcia są funkcją przemocy ogarniającej cały świat, nawet jeśli z trybun
grzmi się przeciwko niej.
W obecnej dobie pokojowe współistnienie dwóch bloków zakłada istnienie
przemocy w krajach kolonialnych. Byd może, kiedy kolonie znikną, przemoc
znajdzie sobie inne ujście. Niewykluczone, że wtedy wypłynie kwestia
mniejszości narodowych. Już dzisiaj niektóre z nich zalecają gwałt jako jedyną
metodę rozwiązywania problemów i nieprzypadkowo — jak słyszymy — czarni
ekstremiści w Stanach Zjednoczonych tworzą oddziały zbrojne. Nieprzypadkowo
też w tak zwanym wolnym świecie powstają komitety obrony mniejszości
żydowskiej w ZSRR, a generał de Gaulle w jednym ze swych przemówieo wylał
kilka łez nad losem milionów muzułmanów uciskanych przez dyktaturę
komunistyczną. Kapitalizm i imperializm nie mają wątpliwości, że walka z
rzeczywistością i ruchy narodowowyzwoleocze są wywoływane na zamówienie
„z zewnątrz”. Sięga się zatem po wypróbowane metody: radio Wolna Europa,
komitety obrony uciskanych mniejszości... „Antykolonializm”, przypominający
wojnę podjazdową, jaką pułkownicy francuscy toczyli w Algierii przy pomocy

OAS i działao psychologicznych. „Wykorzystywanie ludu przeciwko ludowi”.
Wiadomo, co z tego wynika.
Nastrój gwałtu i zagrożenia, długi cieo rakiet nie przerażają bynajmniej
skolonizowanych. Jak wiemy, historia ostatnich kilku lat skłania ich do
„rozumienia” podobnej sytuacji. Między przemocą epoki kolonialnej a przemocą
czasów pokoju, w której skąpany jest współczesny świat, istnieje coś na kształt
wspólnictwa, jednolitości. Skolonizowani przywykli do podobnej atmosfery. Oto
nareszcie dorównują epoce. Nieraz dziwi nas, że tubylec kupuje radio
tranzystorowe zamiast sukni dla żony. Nie powinno. Oni są przekonani, że ich los
rozstrzyga się dziś. Żyją w przededniu kooca świata i uważają, że wszystko im się
należy. Doskonale rozumieją Fumę, Fumi, Lumumbę i Czomibego, Ahidżo i
Mumię, Keniatę i wszystkich, których co jakiś czas wysuwa się na pierwszy plan.
Doskonale rozumieją tych ludzi, bo zdemaskowali siły za nimi stojące.
Skolonizowani, ludzie „słabo rozwinięci”, są obecnie zwierzętami politycznymi w
najbardziej właściwym całej naszej planecie znaczeniu tego słowa.
Niepodległośd przyniosła skolonizowanym ludom moralne zadośduczynienie i
uświęciła ich godnośd. Nie dano im jednak dośd czasu, żeby wypracowali własne
społeczeostwo, stworzyli i wypróbowali wartości. Żar. w jakim człowiek i
obywatel rozwija się i wzbogaca, nie został rozniecony. Pogrążeni w
nieokreśloności ludzie łatwo dochodzą do wniosku, że wszystko decyduje się
gdzieś daleko, dla wszystkich jednocześnie. W tej sytuacji przywódcy zaczynają
się wahad i wybierają neutralnośd.
O neutralności można mówid bez kooca. Niektórzy pojmują ją jako frymarczenie,
branie od obu stron. Neutralnośd, twór zimnej wojny, pozwalając krajom słabo
rozwiniętym na przyjmowanie pomocy z obu stron, przeszkadza jednocześnie
każdej ze stron w udzielaniu pomocy należytej. Za, dosłownie, astronomiczne
sumy, jakie inwestuje się w przemysł wojenny, inżynierowie przemienieni w
mechaników nuklearnej machiny mogliby w ciągu kilkunastu lat podnieśd
poziom życia krajów słabo rozwiniętych o 60%. Jak widzimy, przedłużanie i
pogłębianie zimnej wojny nie leży w dobrze pojętym interesie krajów słabo
rozwiniętych. Na ogół nikt ich jednak o zdanie nie pyta. Dlatego, jak można,
starają się nie angażowad. Lecz czy taka możliwośd istnieje? Powiedzmy, na
przykład, że Francja przeprowadza w Afryce doświadczenia z bombą atomową.
Wyjąwszy werbalny sprzeciw, wiece, zrywane z hukiem stosunki dyplomatyczne,
nie zachodzi nic, co pozwalałoby stwierdzid, że — w tym konkretnym przypadku
— narody Afryki mają jakikolwiek wpływ na postępowanie Francji.

Neutralnośd wywołuje u obywatela Trzeciego Świata pewien stan ducha, w życiu
codziennym objawiający się pod postacią śmiałości graniczącej z wyzwaniem.
Zdecydowane odrzucenie kompromisu, nieugięta wola zrzucenia więzów,
przypominają zachowanie dumnych i gołych młodzików, gotowych pójśd w ogieo
za byle co. Wszystko to zbija z tropu zachodnich obserwatorów. Zbyt wielka jest
przepaśd między zachowaniem mieszkaoców dawnej kolonii a tym, czym
dysponują. Kraj bez tramwajów, wojska, pieniędzy w żadnym stopniu nie
usprawiedliwia brawury mieszkaoców. Czyste bluźnierstwo. Trzeci Świat nieraz
robi wrażenie, że dramat i regularna dawka kryzysu są mu niezbędne do życia.
Mocni w słowach przywódcy krajów, w których nic nie ma, wzbudzają
zniecierpliwienie. Trzeba coś zrobid, żeby zamilkli. Zatem uwodzi się ich. Wręcza
kwiaty. Zaprasza. Są rozchwytywani. Oto właśnie neutralnośd. Na temat tych
niemal całkowitych analfabetów istnieje ogromna literatura. Bez przerwy
podróżują. Przywódcy i studenci krajów słabo rozwiniętych są żelazną klientelą
towarzystw lotniczych. Decydenci z Afryki i Azji mają możnośd w ciągu jednego
miesiąca odbyd szkolenie poświęcone planowaniu socjalistycznemu w Moskwie i
korzyściom, jakie niesie ekonomia liberalna, w Londynie lub w Uniwersytecie
Columbia. Afrykaoscy syndykaliści, ze swej strony, robią postępy w
przyspieszonym tempie. Ledwo otrzymają kierownicze stanowisko, już tworzą
związki autonomiczne. Bez kilkudziesięciu lat praktyki związkowej w
uprzemysłowionym kraju wiedzą z góry, że syn- dykalizm apolityczny nie ma
sensu. Nigdy nie zetknęli się z machiną burżuazyjną, nie pogłębili swej
świadomości w walce klas. Byd może nie jest to konieczne. Byd może. Zobaczymy
dalej, że owa chęd wszechogarnięcia, przechodząca często w swą własną
karykaturę, jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech krajów słabo
rozwiniętych.
Powródmy jednak do pojedynku skolonizowanego z kolonizatorem. Jak widzimy,
żaden z przeciwników nie kryje broni. Przykłady historyczne: Indochiny,
Indonezja i oczywiście Afryka Północna. Trzeba pamiętad, że podobna wojna
mogłaby wybuchnąd byle gdzie, w Gwinei czy na Somali, i dziś jeszcze może
wybuchnąd wszędzie, gdzie kolonializm, wedle swego własnego przekonania,
ciągle istnieje: na przykład w Angoli. Walka zbrojna dowodzi, że lud wierzy
jedynie w przemoc. Ludzie, którym z uporem wmawiano, że są w stanie pojąd
wyłącznie język siły, postanawiają wypowiedzied się poprzez jej użycie. Kolonizator od wieków wskazywał im drogę, jaką winni obrad, aby się wyzwolid. Sam
podsunął im sposób i teraz — za sprawą ironii losu — musi wysłuchiwad, że to
on rozumie tylko siłę. Kolonializm ma przemoc w herbie i nigdy tego nie ukrywał.
Każdy pomnik, posąg Faidherbe'a czy Lyauteya, Bugeauda czy sierżanta

Blandana, wszyscy konkwistadorzy zastygli w brązie na kolonialnej ziemi, mówią
to samo: „Jesteśmy tu dzięki naszym bagnetom”... Zdanie to nietrudno
uzupełnid. W okresie walk powstaoczych każdy kolonizator prowadzi dokładne
rachunki. Nie dziwi to jego pobratymców, a co dziwniejsze — nie zaskakuje też
skolonizowanych. Zresztą twierdzenie „my albo oni” nie jest paradoksem, gdyż
— jak widzieliśmy — kolonializm polega właśnie na stworzeniu świata
manichejskiego, świata podzielonego. Zatem kiedy — zalecając określone
metody — kolonizator żąda od każdego przedstawiciela uciskanej mniejszości
likwidacji 30, 100 lub 200 tubylców, widzi, że nikogo tym nie gorszy i że
właściwie cały problem polega na tym, czy akcję da się przeprowadzid za jednym
zamachem, czy na raty7.
Rozumowanie przygotowujące z matematyczną ścisłością likwidację
skolonizowanego narodu nie wywołuje u skolonizowanego moralnego wstrząsu.
Zawsze wiedział, że jego spotkania z kolonizatorem odbywad się będą na ringu.
Dlatego nie traci czasu na próżne lamenty i niemal nigdy nie szuka
sprawiedliwości w obrębie świata kolonialnego. Argumentacja kolonizatora nie
wstrząsa nim ani go nie przeraża, bo i on problem swego wyzwolenia rozpatruje
w kategoriach siły: „trzeba tworzyd grupy po dwieście, piędset ludzi i niech każda
załatwi jednego kolonizatora”. W takiej to dyspozycji umysłowej przeciwnicy
stają do walki.
Dla skolonizowanego przemoc jest praxis absolutną. Bojownik to ten, kto działa.
Świadczą o tym pytania, jakie organizacja stawia kandydatom: „gdzie
pracowałeś? z kim? co zrobiłeś?” Grupa wymaga, żeby każda jednostka
dokonała czynu, po którym nie ma odwrotu. W Algierii, na przykład, gdzie
niemal wszyscy agitatorzy byli skazywani na śmierd bądź ścigani przez francuską
policję, zaufanie było tym większe, im bardziej desperacki był popełniony czyn.
Nowy człowiek stawał się pewny dopiero wtedy, gdy zatrzaskiwał za sobą furtkę
wiodącą do kolonializmu. Mechanizm ten, jak się wydaje, funkcjonował w Kenii i
u Mau-Mau, gdzie każdy członek grupy musiał osobiście uderzyd ofiarę. W ten
sposób każdy stawał się odpowiedzialny za jej śmierd. Działad to pracowad nad
śmiercią kolonizatora. Użycie przemocy pozwala również tym członkom grupy,
którzy od niej odeszli bądź zostali usunięci, powrócid, odnaleźd swoje miejsce,
zreintegrowad się. Przemoc jest zatem czynnikiem mediacyjnym. Człowiek
skolonizowany wyzwala się w trakcie stosowania przemocy i poprzez nią.
Działanie oświeca działającego, wskazując mu cel i środki do niego prowadzące.
Z perspektywy tak pojmowanej przemocy poezja Cesaire'a nabiera znaczenia
proroctwa. Warto tu przypomnied fragment jego tragedii: Buntownik (sic!)
mówi:

BUNTOWNIK (twardo)
Nazwisko: upokorzony. Imię: wzgardzony. Stan: zbuntowany. Wiek: wiek
kamienia.
MATKA
Rasa: ludzka. Religia: braterstwo.. BUNTOWNIK
Rasa: upadła. Religia... nie wy mi ją dacie ani wasza bezbronnośd... tylko ja, ja
sam, mój bunt, dwie biedne zaciśnięte pięści i rozczochrana głowa. (łagodnie)
Pamiętam ten dzieo. Był listopad. Nie miał jeszcze sześciu miesięcy, kiedy pan
zajrzał do chaty o ścianach pokrytych sadzą jak rdzawy księżyc; macał drobne,
muskularne ciało, dobry to był pan, pieszczotliwie wodził grubymi palcami po
małej pulchnej twarzyczce. Błękitne oczy śmiały się, małe usta wdzięcznie prosiły
o coś słodkiego: to dobra sztuka, powiedział pan, patrząc na mnie, mówił jeszcze
inne miłe rzeczy, trzeba się za to wziąd od razu; dwadzieścia lat to wcale nie za
dużo, żeby zrobid z niego dobrego chrześcijanina i dobrego niewolnika,
oddanego, dobrego sługę, dobrego strażnika galerników, o bystrym oku i
twardej pięści. I tak człowiek ten rozprawiał nad kołyską mego syna, nad kołyską
strażnika galerników. Czołgaliśmy się z nożami w dłoniach...
MATKA
Zginiesz, nieszczęsny. BUNTOWNIK
Zabiłem, zabiłem go własnymi rękami... Tak: żyzna to śmierd, zapowiada
urodzaj... była noc. Czołgaliśmy się wśród trzciny cukrowej. Noże śmiały się do
gwiazd, ale my nie zwracaliśmy uwagi na gwiazdy.
Trzcina cukrowa żłobiła nam twarze strugami zielonych łez.
MATKA
Marzył mi się syn, który zamknie oczy matce. BUNTOWNIK
Wolałem je otworzyd mojemu synowi na blask innego słooca. MATKA
...Synu mój... złą śmiercią, śmiercią bez nadziei... BUNTOWNIK
śmiercią silną i wspaniałą, Matko. MATKA
za zbyt wielką nienawiśd BUNTOWNIK za zbyt wiele miłości MATKA
Oszczędź mnie, duszę się w twoich więzach. Krwawię twymi ranami.
BUNTOWNIK
Mnie świat nie oszczędza... W każdym nieszczęśniku na świecie, biczowanym,
torturowanym, doznaję śmierci i upokorzenia.

MATKA
Boże, wybaw go. BUNTOWNIK
Serce moje, ty nie wybawisz mnie od wspomnieo... Był listopadowy wieczór...
Nagle krzyki rozdarły ciszę.
Skoczyliśmy, my, niewolnicy, my, mierzwa, my, bydło o stwardniałych od
cierpliwości kopytach.
Biegliśmy jak potępieocy, huknęły strzały... Waliliśmy na oślep.
Pot i krew spływały po nas orzeźwiającą strugą. Rozdawaliśmy ciosy wśród
krzyków, a krzyki stawały się coraz bardziej przeraźliwe; wrzask wielki poniósł się
ku wschodowi; płonęły zabudowania gospodarcze, a płomieo muskał nasze
policzki.
Wtedy zaatakowaliśmy dom pana. Wybiliśmy okna. Wyważyliśmy drzwi.
Pokój pana otwarty był na oścież. Pokój pana był rzęsiście oświetlony i pan był
wewnątrz, bardzo spokojny... nasi ludzie stanęli jak wryci... to przecież był pan...
Wszedłem. To ty, powiedział bardzo spokojnie... To ja, to właśnie ja, mówiłem,
dobry niewolnik, niewolnik wierny, niewolnik niewolny — i nagle jego oczy stały
się dwoma spłoszonymi karaluchami... uderzyłem, trysnęła krew, to jedyny
chrzest, jaki dziś pamiętam8.
Zrozumiale, że w podobnej atmosferze powszedni szary dzieo jest niemożliwy.
Nie można już byd fellahem, sutenerem czy alkoholikiem jak dawniej. Przemoc
reżimu kolonialnego i kontrprzemoc skolonizowanego równoważą się i
odpowiadają sobie wzajemnie jako wyjątkowo jednorodne zjawisko. Przemoc
będzie tym bezwzględniejsza, im większa liczba ludności metropolii
zamieszkiwad będzie kolonię. Gwałt będzie rozwijad się w sercu narodu
proporcjonalnie do gwałtu, jakiego dopuszczad się będzie system kolonialny,
który się neguje. Rządy metropolii — w pierwszej fazie okresu powstaoczego —
są niewolnikami kolonistów. Kolonizatorzy zagrażają równocześnie mieszkaocom
kolonii i swym własnym rządom. W stosunku do jednych i drugich posługują się
tymi samymi metodami.
Morderstwo popełnione na burmistrzu z Evian jest pod względem techniki i
motywacji odpowiednikiem zamordowania Ali Bumendżela. Dla kolonizatora
alternatywa nie brzmi: Algieria algierska czy Algieria francuska, lecz: Algieria
¡niepodległa czy Algieria kolonialna. Wszystko inne to literatura albo próba
zdrady. Kolonizator rozumuje z nieubłaganą logiką i dopóki nie wydobędziemy
na światło dzienne mechanizmów jego myślenia, kontrlogika, jaką można
odczytad w postępowaniu skolonizowanego, nie przestanie zbijad nas z tropu. W

chwili gdy skolonizowany decyduje się odpowiedzied na gwałt gwałtem, represje
policyjne automatycznie wyzwalają represje ze strony sił narodowych. Nie
osiąga się jednak równowagi rezultatów, gdyż skutki ostrzeliwania z broni
maszynowej umieszczonej na pokładach samolotów czy okrętów przekraczają
znacznie, pod względem efektu i konkretnych strat, to, czego może dokonad
skolonizowany. Ten stały bumerang terroru otwiera oczy skolonizowanym,
nawet najbardziej wyalienowanym. Mają oto bowiem okazję przekonad się
naocznie, że wszystkie wypowiedzi na temat równości osoby ludzkiej nie są w
stanie ukryd banalnej prawdy, wedle której siedmiu Francuzów zabitych i
rannych na przełęczy Sakamody wznieca najwyższe oburzenie cywilizowanych
umysłów, podczas gdy splądrowanie duarów9 Gergor i dahry Dżerah, masakra
setek ludzi, którzy byli bezpośrednim powodem tamtej zasadzki, „obchodzą ich
tyle co nic”. Terror, kontrterror, przemoc, kontrprzemoc... Oto co z goryczą
podkreślają obserwatorzy, starający się opisad krąg nienawiści tak
charakterystyczny dla Algierii.
W zjawisku walki zbrojnej wyróżniamy coś, co można nazwad punktem
niezwrotnym. Niemal zawsze są nim represje na wielką skalę, obejmujące
wszystkie sektory życia skolonizowanego ludu. W Algierii punkt ten osiągnięto w
1955 roku dwunastoma tysiącami ofiar z Philippeville i zorganizowaniem w roku
1956 przez Lacoste'a oddziałów milicji w miastach i na wsi10. Cały świat —
łącznie z kolonizatorami — pojął, że „odtąd wszystko musi byd inaczej”.
Skolonizowany lud nie prowadzi ścisłych rachunków. Ogromne wyrwy, jakie
powstają w jego szeregach, uważa za zło konieczne. A kiedy w odpowiedzi
wybiera drogę gwałtu, bierze na siebie wszystkie wynikające z tego konsekwencje. Żąda jedynie, żeby i w tym przypadku nie prowadzid zbyt
skrupulatnych rozliczeo. Na dewizę: „wszyscy tubylcy są jednakowi”, odpowiada:
„wszyscy kolonizatorzy są tacy sami”11 .
Skolonizowanego można torturowad, można zgwałcid, i zabid jego żonę; nie
poskarży się nikomu. Rząd kolonialny może codziennie powoływad komisję
mającą na celu badanie podobnych spraw. Dla skolonizowanego komisje te nie
istnieją. I coś w tym jest. Niedługo upłynie siedem lat zbrodniczej wojny w
Algierii, a jeszcze ani jeden Francuz nie zasiadł na ławie oskarżonych
francuskiego sądu pod zarzutem zamordowania Algierczyka. Wszędzie w
koloniach, w Indochinach czy na Madagaskarze tubylec zawsze wiedział, że od
tamtej strony niczego nie można oczekiwad. Kolonizator nieustannie pracuje nad
tym, żeby skolonizowanemu uniemożliwid wyzwolenie, nawet we śnie.
Skolonizowany natomiast bez przerwy opracowuje kombinacje mające
doprowadzid do unicestwienia kolonizatora. Na planie intelektualnym

manicheizm kolonizatora rodzi manicheizm skolonizowanego. Regule „tubylec
równa się zło absolutne” odpowiada reguła „kolonizator równa się zło
absolutne”.
Pojawienie się kolonizatora oznacza śmierd tubylczej społeczności, letarg
kulturowy, petryfikację jednostki. Dla skolonizowanego życie może rozkwitnąd
na nowo tylko na rozkładających się zwłokach kolonizatora. Tak wygląda
dokładne zestawienie owych dwóch procesów myślowych.
Bywa, że przemoc — jako jedyna forma działania — jest dla skolonizowanego
ludu czynnikiem pozytywnym, nadającym kształt. Taka forma działania ma
właściwości scalające, gdyż w jej kontekście każdy człowiek staje się ogniwem
potężnego łaocucha przemocy, który wykrystalizował się jako reakcja na
przemoc kolonisty. Poszczególne grupy nawiązują łącznośd i przyszły naród
osiąga spójnośd. Zbrojna walka mobilizuje go, wprowadza na wspólną drogę, z
której nie ma odwrotu.
Mobilizacja mas spowodowana wojną narodowowyzwoleoczą wprowadza do
świadomości jednostki ludzkiej pojęcie wspólnej sprawy, odpowiedzialności za
losy kraju, wspólnoty ludzkich dziejów. W ten sposób etap drugi, etap tworzenia
się narodu, będzie łatwiejszy dzięki istnieniu owej zaprawy scalającej, powstałej
w gniewie i krwi. W tym świetle bardziej zrozumiałe staje się słownictwo
używane w krajach słabo rozwiniętych. W dobie kolonialnej nawoływano lud do
walki z uciskiem. Po wyzwoleniu nawołuje się go do walki z nędzą,
analfabetyzmem, zacofaniem. Walka toczy się dalej. Lud zdobywa
przeświadczenie, że życie jest nieustanną walką.
Jak powiedzieliśmy, przemoc stosowana przez kolonizatora jednoczy lud. A
przecież z samej swej natury kolonializm niesie ze sobą podział, podsyca dążenia
separatystyczne; nie wystarcza mu istnienie plemion, pogłębia dzielące je
różnice, tworzy nowe. System kolonialny popiera kacyków, ekshumuje dawne
bractwo marabutów12. Mimo to przemoc, jaką stosuje, scala naród, gdyż
przedmiotem jej jest naród jako całośd. Dlatego też kolonializm w najgłębszej
swej istocie zawiera element zjednoczenia, znosi podziały regionalne i
plemienne. Partie narodowe bezwzględnie tępią kaidów13 i wodzów plemion.
Likwidacja kaidów i wodzów jest wstępem do zjednoczenia narodu.
Dla jednostki przemoc jest odtrutką. Wyzwala tubylca z kompleksu niższości,
uwalnia go od postaw kontemplacyjnych i desperackich. Dzięki niej staje się
odważny, urasta we własnych oczach. Nawet jeśli walka zbrojna była tylko
symboliczna, nawet jeśli dekolonizacja szybko go zdemobilizowała, i tak miał
dośd czasu, aby się przekonad, że wyzwolenie jest sprawą wszystkich razem i

każdego z osobna, i że żaden przywódca nie ma szczególnych zasług. Przemoc
wynosi cały naród na piedestał przywódcy. Stąd owa wroga powściągliwośd
wobec protokołu, z którego ustanowieniem tak się śpieszą młode rządy. Masy,
które — poprzez przemoc — uczestniczyły w wyzwoleniu narodu, nie pozwolą
nikomu drapowad się w togę „wyzwoliciela”. Są zazdrosne o wynik swej
działalności i strzegą się przed oddaniem w ręce jakiemuś samozwaoczemu
bóstwu swej przyszłości, losu, ojczyzny. Jeszcze wczoraj zupełnie
nieodpowiedzialne, dziś sądzą, że rozumieją wszystko i o wszystkim mogą
decydowad same. Świadomośd rozjaśniona blaskiem gwałtu nie daje się stłumid.
Demagodzy, oportuniści, wszelkiego rodzaju „udawacze” mają odtąd ciężkie
zadanie. Praxis, która popchnęła masy do rozpaczliwej walki, wyzwala w nich
żarłoczną żądzę konkretu. Jakakolwiek mistyfikacja jest na dłuższą metę
praktycznie niemożliwa.

PRZEMOC A SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA
Jak wspominaliśmy, na obszarach słabo rozwiniętych przywódca polityczny
nieustannie wzywa lud do walki. Walki z kolonializmem, walki z nędzą i
zacofaniem, walki z reliktami przeszłości. Słownictwo młodej republiki jest
słownictwem sztabu generalnego: „mobilizacja mas”, „front robót rolnych”,
„front walki z analfabetyzmem”, „poniesione porażki”, „odniesione
zwycięstwa”. Młoda republika przez pierwszych kilka lat rośnie w atmosferze
pola bitwy. Przywódca polityczny z niepokojem mierzy drogę, jaką ma do
przebycia jego kraj. Mówi: „zaciśnijmy pasa i pracujmy”. Kraj ogarnięty
szaleostwem tworzenia podejmuje gigantyczny, nieproporcjonalny do
możliwości wysiłek. Program zakłada nie tylko wydźwignięcie kraju z kryzysu,
lecz również doścignięcie innych narodów za pomocą wszelkich dostępnych
środków. Narody europejskie osiągnęły swój obecny poziom na skutek pewnych
działao. Dajmy dowód światu i samym sobie, że jesteśmy zdolni do tego samego.
Ten sposób stawiania problemu nie wydaje się nam zbyt rozsądny.
Paostwa europejskie stały się paostwami narodowymi, kiedy burżuazja
skoncentrowała w swoich rękach większą częśd zasobów narodowych. Kupcy i
rzemieślnicy, uczeni i bankierzy zmonopolizowali finanse, handel i naukę.
Burżuazja stała się klasą najbardziej dynamiczną i przedsiębiorczą. Po dojściu do
władzy przejęła podstawowe działy gospodarki: przemysł, komunikację, a
wkrótce — poszukiwanie „zamorskich” rynków zbytu.

W Europie, z nielicznymi wyjątkami (Anglia, na przykład, wysforowała się nieco
do przodu), paostwa stające się paostwami narodowymi znajdowały się w
niemal identycznej sytuacji ekonomicznej. Specyfika rozwoju każdego z nich nie
narzucała niczego innym.
Dzisiaj niepodległośd, kształtowanie się narodów na obszarach słabo
rozwiniętych stwarza zupełnie nowe problemy. Na terenach tych — oprócz kilku
wyjątków — niemal we wszystkich krajach brak infrastruktury. Masy w dalszym
ciągu walczą z nędzą, bronią się przed nią i w dalszym ciągu skurczonymi z głodu
żołądkami wytyczają mapę głodu. Świat słabo rozwinięty to świat nędzy, świat
nieludzki. A przy tym — pozbawiony lekarzy, inżynierów, kadry kierowniczej. W
porównaniu z nim narody Europy opływają w bogactwa wszelkiego rodzaju.
Zasobnośd europejska jest w najwyższym stopniu kompromitująca, gdyż
powstała na grzbietach niewolników, żywiła się ich krwią, w prostej linii wywodzi
się z ich ziemi i skarbów jej wnętrza. Dobrobyt i postęp Europy zostały skropione
potem i krwią Murzynów, Arabów, Indian i żółtych. Nie wolno nam o tym
zapomnied. Gdy paostwo kolonialne, zniecierpliwione żądaniami kolonii
domagającej się niepodległości, oświadcza narodowym przywódcom: „Chcecie,
to bierzcie sobie tę niepodległośd i wracajcie do średniowiecza”, nowo
wyzwolony lud zwykle wyraża zgodę i podejmuje wyzwanie. Wtedy kolonializm
wycofuje swoje kapitały, odwołuje kadry techniczne i buduje wokół młodego
paostwa aparat nacisku ekonomicznego14. Gloryfikacja niepodległości ustępuje
miejsca złorzeczeniom. Potęga kolonialna nie szczędząc starao skazuje młody
naród na regres. Oświadcza: „zachciało się wam niepodległości, to ją bierzcie i
zdychajcie”. Przywódcy narodowi mają wtedy tylko jedno wyjście: zażądad od
narodu ogromnego wysiłku. Od wygłodzonych ludzi żąda się surowej diety, od
zwiotczałych mięśni — nieludzkiej pracy. Skazane na samowystarczalnośd
paostwo z pomocą nędznych środków, jakimi rozporządza, próbuje zażegnad
wielki głód i wielką nędzę ogarniającą kraj. Lud się mobilizuje i rozpoczyna długie
konanie na oczach sytej, wzgardliwej Europy.
Nieraz kraje Trzeciego Świata rezygnują z podobnej próby i godzą się, aby
pierwszy etap po wyzwoleniu przeżyd w warunkach ustanowionych przez
dawnego opiekuna. Wykorzystując swoje położenie geograficzne, które sprawia,
że liczą się w walce między blokami, podpisują odpowiednie porozumienia i
opowiadają się po jednej ze stron. Dawna kolonia zamienia się w kraj
uzależniony ekonomicznie. Była potęga kolonialna — utrzymując w stanie
nietkniętym, a nieraz nawet wzmocnionym, więzi handlowe typu kolonialnego
— godzi się małymi dawkami zasilad budżet niepodległego paostwa. Jak
widzimy, wyzwalanie się kolonii stawia przed światem bardzo istotny problem:

odsłaniając prawdziwy stan kolonii, niepodległośd sprawia, że życie w nich staje
się nie do zniesienia. Fundamentalna, zdawałoby się, sprawa, jaką jest
konfrontacja kolonializmu z antykolonializmem czy kapitalizmem, schodzi na
dalszy plan. Dziś najważniejszy jest — rysujący się na widnokręgu — problem
redystrybucji dóbr. Ludzkośd pod groźbą katastrofy musi tę kwestię rozwiązad.
Można by sądzid, że dla świata, a zwłaszcza dla Trzeciego Świata, wybiła godzina
wyboru między systemem kapitalistycznym a socjalistycznym. Kraje słabo
rozwinięte, które wykorzystały zawziętą konkurencję między dwoma systemami,
aby sobie zapewnid tryumf w walce o wyzwolenie narodowe, na tym etapie
muszą wycofad się z zawodów. Trzeci Świat nie powinien poprzestad na
określeniu się względem wartości już zastanych. Przeciwnie, powinien
wydobywad swoje wartości, stwarzad inne metody i własny styl. Problem nie
polega na dokonaniu — za wszelką cenę — wyboru między socjalizmem i
kapitalizmem tak, jak zostały one zdefiniowane przez ludzi innych kontynentów i
epok. Wiemy jednak z pewnością, że ustrój kapitalistyczny nie jest w stanie
zapewnid nam warunków realizacji naszego zadania narodowego i naszej
uniwersalnej misji. Wyzysk kapitalistyczny, trusty i monopole są wrogami krajów
słabo rozwiniętych. Ustrój socjalistyczny natomiast, ustrój obejmujący naród
jako całośd, przyjmujący jako zasadę, że człowiek jest dobrem najcenniejszym,
pozwoli nam posuwad się naprzód szybciej i bardziej harmonijnie, unicestwiając
tę karykaturę społeczeostwa, gdzie środki produkcji należą do niewielkiej grupy
ludzi, a naród w ogóle się nie liczy.
Skoro chcemy, by ustrój nasz funkcjonował skutecznie, skoro nie chcemy gwałcid
zasad, które legły u źródeł jego powstania, trzeba nam czegoś więcej niż
normalnej pracy. Niektóre spośród krajów słabo rozwiniętych dokonują
nadludzkich wysiłków. Mężczyźni i kobiety, młodzi i starzy, entuzjastycznie
zaprzęgają się do roboty, gotowi zostad niewolnikami narodowej sprawy.
Całkowite oddanie, odrzucanie każdego zajęcia nie będącego dziełem
zbiorowym, rodzi nową moralnośd narodową, przywracającą siły i zaufanie do
świata i jego dziejów, która rozbraja nawet najbardziej uprzedzonych
obserwatorów. Naszym jednak zdaniem, podobny wysiłek nie może byd
zjawiskiem długotrwałym. Młode kraje po wycofaniu się dawnych władców
podjęły wyzwanie. Ster rządów spoczywa w rękach nowej ekipy; wszystko należy
zrobid od nowa, wszystko na nowo przemyśled. Kolonializm był zainteresowany
pewnymi określonymi bogactwami naturalnymi i pewnymi określonymi ich
źródłami, głównie tymi, które zasilały jego przemysł. Jak dotąd nie dokonano
rzetelnego bilansu bogactw naturalnych dawnych kolonii. Dlatego też młode
niezależne paostwa są niejako zmuszone do respektowania kierunku działao

gospodarczych wyznaczonych przez rządy kolonialne. Mogą, oczywiście, znaleźd
sobie innych eksporterów, inne rynki zbytu, lecz profil eksportu pozostanie nie
zmieniony. Kolonializm wytyczył pewne kierunki i — pod groźbą katastrofy —
nikt nie ośmieli się ich zmienid. Sytuacja wymaga jednak, aby wszystko zacząd od
nowa, zmienid rodzaj towarów wywozowych, a nie tylko ich odbiorcę; raz
jeszcze przebadad ziemię, jej wnętrze, rzeki, a może nawet wykorzystad słooce.
Aby to uczynid, potrzebne jest coś więcej niż siła wytwórcza... Potrzebne są
kapitały, technicy, inżynierowie, mechanicy itd. ... Mówiąc wprost, sądzimy, że
kolosalny wysiłek, którego od krajów słabo rozwiniętych domagają się ich
przywódcy, nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, jeśli nie zmieni się
warunków pracy. Wieki upłyną, zanim świat zezwierzęcony przez siły
imperialistyczne odzyska ludzkie oblicze15.
Należy zatem uczynid wszystko, żeby te warunki odmienid. Pod żadnym pozorem
nie wolno zgodzid się na to, co nam proponują kraje zachodnie. Kolonializm i
imperializm nie wyrównają swych rachunków z chwilą wycofania z naszego
terytorium sztandarów i oddziałów policji. Przez całe wieki kapitaliści
zachowywali się w krajach słabo rozwiniętych jak zbrodniarze wojenni.
Deportacje, masakry, ciężkie roboty, niewolnicza praca — oto sposoby
powiększania zasobów złota i diamentów, bogactwa i władzy. Nie tak dawno
hitlerowcy przekształcili Europę w kolonię. Rządy wielu krajów zażądały później
zadośduczynienia i zwrotu cennych przedmiotów, które im ukradziono: dzieła
kultury, obrazy, rzeźby, witraże powróciły do dawnych właścicieli. Europejczyk
od dnia zakooczenia wojny ma na ustach tylko jedno zdanie: „Niemcy muszą
zapłacid.” Adenauer, przy okazji procesu Eichmanna, jeszcze raz prosząc naród
żydowski o wybaczenie potwierdził gotowośd swego kraju do dalszego
wypłacania paostwu Izrael ogromnych sum jako rekompensaty za hitlerowskie
zbrodnie16.
Analogicznie można sądzid, że paostwa imperialistyczne popełniłyby wielki błąd i
dopuściłyby się bezprzykładnej niesprawiedliwości, gdyby poprzestały na
wycofaniu z naszej ziemi oddziałów wojskowych, administracji i intendentury,
których zadaniem było odkrywanie bogactw, wydobywanie ich i wysyłanie do
metropolii. Moralne zadośduczynienie, jakie niesie z sobą niepodległośd, nie
zaślepia nas, chleba nam nie daje. Bogactwo paostw imperialistycznych jest
także naszym bogactwem. Twierdzenie to dotyczy nie tylko wytworów
zachodniej techniki czy sztuki. Europa w sposób nie znający miary puchnie od
złota i surowców krajów kolonialnych: Ameryki Łacioskiej, Chin, Afryki. Ze
wszystkich kontynentów, nad którymi Europa wznosi dziś swoją górę obfitości,
od wieków płyną w jej ki er unit u diamenty i nafta, jedwab i bawełna, drewno i

towary egzotyczne. Europa jest dosłownie tworem Trzeciego Świata. Bogactwa,
którymi się dusi, zostały skradzione krajom słabo rozwiniętym. Porty Holandii,
Liverpool, doki w Bordeaux i Liverpoolu, wyspecjalizowane w handlu
Murzynami, zawdzięczają swój rozgłos milionom deportowanych niewolników. I
kiedy słyszymy, jak przywódca jakiegoś europejskiego paostwa oświadcza z ręką
na sercu, że jego obowiązkiem jest przyjście z pomocą nieszczęsnym krajom
zacofanym, nie drżymy z wdzięczności. Wprost przeciwnie, mówimy sobie:
„będzie to odszkodowanie, które nam się słusznie należy”. Nie zgadzamy się, aby
pomoc dla krajów słabo rozwiniętych była dziełem sióstr miłosierdzia. Ta pomoc
winna sankcjonowad podwójny akt świadomości: uświadomienie sobie przez
kolonizowanych, że to im się należy, i przez potęgi kapitalistyczne, iż
rzeczywiście powinny zapłacid17.
Gdyby przez głupotę — nie mówmy o niewdzięczności — kraje kapitalistyczne
nie chciały płacid, wówczas nieubłagana dialektyka własnego systemu
doprowadzi je do zguby. Faktem jest, że młode paostwa w niewielkim tylko
stopniu przyciągają prywatne kapitały. Różne są tego powody. Kapitaliści,
dowiedziawszy się — a dowiadują się o tym pierwsi — że rząd ich kraju zabiera
się do dekolonizacji, natychmiast wycofują z kolonii kapitały. Dekolonizacji
niezmiennie towarzyszy ucieczka kapitałów.
Warunki stawiane przez prywatne spółki, skłonne inwestowad w kraje świeżo
wyzwolone, w praktyce okazują się nie do przyjęcia albo nie do spełnienia.
Wierne zasadzie natychmiastowej rentowności, do której przywykły w trakcie
eksploatacji „zamorskich krain”, wykazują rezerwę w stosunku do wszelkich
inwestycji długoterminowych. Buntują się, a często jawnie okazują wrogośd
ewentualnym zapędom młodych rządów do gospodarki planowej. W
ostateczności kapitaliści zgodziliby się udzielad pożyczek młodemu paostwu, lecz
pod warunkiem, że sumy te będą przeznaczone na zakup półfabrykatów i
maszyn, czyli tego, co wprawia w ruch fabryki metropolii.
Nieufnośd zachodnich kół finansowych należy tłumaczyd niechęcią do ryzyka.
Finansiści wymagają stabilizacji politycznej i jasnej sytuacji społecznej, co jest
niemożliwe, gdyż położenie ogółu ludności tuż po wyzwoleniu jest rozpaczliwe.
A zatem, w poszukiwaniu gwarancji, jakich dawna kolonia dad im nie może,
żądają, aby młode paostwo wpuściło na swoje terytorium kilka garnizonów lub
przystąpiło do określonych układów gospodarczych czy wojskowych. Spółki
żądają od swoich rządów baz wojskowych na terenach dawnych kolonii, chcąc w
ten sposób zapewnid sobie ochronę interesów. Ostatnim posunięciem takich

spółek jest domaganie się od własnego rządu zabezpieczenia inwestycji, które
decydują się robid w kraju słabo rozwiniętym.
Tylko nieliczne kraje spełniają warunki stawiane przez trusty i monopole.
Operujące na stabilnych rynkach zbytu prywatne kapitały pozostają zamrożone,
zablokowane w Europie. Tym bardziej zamrożone, że kapitaliści nie chcą
inwestowad na własnym terytorium. Rentownośd w podobnym przypadku jest
bowiem żadna, a system podatkowy odstrasza największych śmiałków.
Sytuacja na dłuższą metę staje się groźna. Przepływ kapitałów zostaje
zahamowany albo znacznie zmniejszony. Szwajcarskie banki przestają
obsługiwad kapitały, Europa się dusi. Mimo ogromnych sum przeznaczanych na
cele wojskowe międzynarodowy kapitalizm goni ostatkiem sił.
Zagraża mu też inne niebezpieczeostwo. Z chwilą gdy Trzeci Świat, za sprawą
egoizmu i amoralności paostw zachodnich, zostaje opuszczony i skazany na
regres, a w każdym razie na stagnację, kraje słabo rozwinięte obierają drogę
autarchii kolektywnej. Przemysł zachodni szybko traci zamorskie rynki zbytu.
Maszyny zaczynają zalegad składy, rynek europejski staje się widownią
bezlitosnej walki między trustami a kołami finansowymi. Zamykanie fabryk,
rozprzężenie i bezrobocie zmuszają europejski proletariat do otwartej walki
przeciwko ustrojowi kapitalistycznemu. Monopoliści pojmują wówczas, że w ich
dobrze pojętym interesie leży udzielanie pomocy — i to pomocy na wielką skalę,
bez stawiania wygórowanych warunków — krajom słabo rozwiniętym. A zatem,
jak widzimy, młode paostwa źle czynią kokietując kraje kapitalistyczne. Jesteśmy
silni, bo takie jest nasze prawo i prawda jest po naszej stronie. Naszym
obowiązkiem jest uświadomid krajom kapitalistycznym, że głównym problemem
naszych czasów nie jest walka między nimi a ustrojem socjalistycznym. Należy
skooczyd z zimną wojną, która do niczego nie prowadzi, wstrzymad
przygotowania do zagłady nuklearnej świata, zacząd bezinteresownie
inwestowad w kraje słabo rozwinięte i udzielad im pomocy technicznej. Los
świata zależy od tego, jak rozwiązany zostanie ten problem.
Paostwa kapitalistyczne nie powinny wciągad paostw socjalistycznych w
dyskusję nad „losem Europy”. Obecnośd kolorowych, wygłodniałych tłumów nie
sprzyja podobnym próbom. Sukces Gagarina jest wyczynem „przynoszącym
zaszczyt”, ale nie Europie wbrew temu, co sądzi generał de Gaulle. Od pewnego
czasu mężowie stanu paostw kapitalistycznych, intelektualiści, przybierają
wobec Związku Radzieckiego postawę ambiwalentną. Po nieudanej próbie
zjednoczenia się w celu unicestwienia ustroju socjalistycznego zrozumieli, że

należy się z nim liczyd. Kokietują go więc, krygują się, bezustannie przypominając
narodowi radzieckiemu, że „należy do Europy”.
Traktując Trzeci Świat jak płynną masę, zdolną zalad całą Europę, nie dostrzega
się sił postępu, pragnących szczęścia ludzkości. Trzeci Świat nie zamierza
organizowad głodowej krucjaty przeciwko Europie. Wymaga tylko od tych,
którzy przez wieki utrzymywali go w niewolnictwie, żeby mu pomogli
zrehabilitowad człowieka; zapewnid mu triumf wszędzie, raz na zawsze.
Oczywiście nie jesteśmy tak naiwni, by wierzyd, że dokonad się to może za
sprawą dobrej woli rządów europejskich. Ten ogromny wysiłek, którego celem
jest przywrócenie człowiekowi należnego mu miejsca w świecie, może byd
podjęty jedynie przy współudziale ludów Europy, ludów, które -— i to im należy
uświadomid — często w sprawach kolonializmu schodziły na pozycje naszych
wspólnych władców. Dlatego ludy Europy muszą się ocknąd, pomyśled i
przerwad wreszcie nieodpowiedzialną zabawę w śpiącą królewnę.
Przypisy:

1. Medina (arab.) — częśd miasta zamieszkiwana przez ludnośd arabską. (Przyp.
tłum.)

2. W

Peau noire, masquer,
manichejskiego świata.

blancs

pokazaliśmy

mechanizm

tego

3. Dżemaa (arab.) — zgromadzenie. (Przyp. tłum.)
4. Zob. rozdział 5 „Wojna kolonialna a zaburzenia psychiczne”.
5. F. Engels, Anty-Duhr ing, tłum. P. Huffman, Warszawa 1965, częśd 2 rozdz. III.
6. Bywa, że aresztowany przywódca jest prawdziwym rzecznikiem mas. W tym
przypadku wykorzystuje się jego pobyt w więzieniu na wylansowanie nowych
przywódców.

7. Oczywiście takie oczyszczanie pola przez wessanie wszystkiego, co się na nim
znajduje, niszczy to, co zamierzano uratowad. To właśnie miał na myśli Sartre
mówiąc: „Powtarzając hasła rasistowskie odkrywamy, że zjednoczenie
wszystkich pozostałych mieszkaoców ziemi przeciwko tubylcom jest nierealne i
że mamy tu do czynienia z uporczywie powracającą ideą, która wprowadzona w
czyn mogłaby doprowadzid jedynie do masakry mieszkaoców kolonii, tego
wiecznego absurdalnego marzenia kolonizatora, w praktyce oznaczającego
natychmiastową likwidację kolonializmu.” Critique de la raison dialectique, s.
346.

8. A. Céiaire, Les armes miraculeuses (Et les chiens se taisaient). s. 133—137.
9. Duar (arab.) — skupisko namiotów koczowniczych plemion Afryki Płn. (Przyp.
tłum.)

10. Aby pojąd wagę decyzji, jaką w tej sprawie podjęły władze francuskie w
Algierii, trzeba przypomnied najważniejsze wydarzenia tego okresu. I tak w
numerze 4 „Résistance Algérienne” z 28 marca 1957 czytamy: „Zgodnie z
postanowieniem Zgromadzenia Ogólnego ONZ rząd francuski postanowił
utworzyd w Algierii oddziały sił porządkowych. Należy skooczyd z rozlewem krwi,
postanowiono w ONZ. Lacoste odpowiada: stwórzmy oddziały milicji.
Powstrzymad ogieo, radzono w ONZ. Lacoste grzmi: uzbrójmy cywilów. Byłoby
wskazane, żeby obie zainteresowane strony wspólnie rozpatrzyły możliwośd
demokratycznego i pokojowego rozwiązania konfliktu, zaleca ONZ. Lacoste
decyduje: odtąd każdy Europejczyk będzie posiadał broo i będzie mógł jej użyd
przeciwko wszystkiemu, co uzna za podejrzane. Dzikie, niczym nie
usprawiedliwione, graniczące z ludobójstwem represje muszą byd zwalczane
przez powołane do tego władze, postanawia się w ONZ. Lacoste odpowiada:
wzmocnijmy represje, zorganizujmy polowanie na Algierczyków. Po czym oddaje
władzę cywilną w ręce wojskowych, a wojskową — w ręce cywilów. Koło się
zamyka. W środku Algierczyk: bezbronny, wygłodzony, osaczony,
poszturchiwany, bity, linczowany, a wkrótce — mordowany, bo podejrzany.
Dzisiaj w Algierii nie ma
Francuza, który nie miałby prawa nosid broni. Nie ma Francuza — w miesiąc po
apelu ONZ, mającym przywrócid spokój — który nie miałby prawa i obowiązku
tropienia podejrzanych.
W miesiąc po przegłosowaniu koocowego wniosku Zgromadzenia ogólnego ONZ
nie ma w Algierii Europejczyka, który w jakiś sposób nie brałby udziału w tej
najstraszliwszej akcji eksterminacyjnej czasów nowożytnych. Trzeba znaleźd
demokratyczne rozwiązanie? Zgoda, powiada Lacoste, zacznijmy od likwidacji
Algierczyków. Dajmy broo cywilom i niech sobie radzą sami. Prasa paryska
odniosła się z rezerwą do tych uzbrojonych grup. Faszystowskie bojówki,
mówiono. Tak. Ale czymże jest faszyzm jako system godzący w prawa człowieka
jak nie rodzajem kolonializmu w krajach tradycyjnie kolonialnych?
Systematycznie zalecane morderstwa pod osłoną prawa, mówiono dalej. Ale
czyż skóra Algierczyka od stu trzydziestu lat nie krwawi stale coraz to głębszymi,
liczniejszymi i groźniejszymi ranami? Kenne-Vignes, poseł MKP, zastanawia się,
czy powstanie podobnych grup na zawsze nie podzieli dwóch wspólnot
zamieszkujących Algierię. Tak. Ale czyż status kolonii nie spowodował już tego

podziału? Rewolucja algierska jest próbą zakwestionowania go i zasypania
przepaści między dwoma narodami. Rewolucja algierska zwraca się do okupanta
ze słowami: «Przestaocie kąsad zmaltretowaną, pokrytą ranami skórę algierską!
Pozwólcie, niech przemówi algierski naród!»
Stworzenie uzbrojonych grup odciąży Armię. Będzie można użyd części jednostek
wojskowych do ochrony granicy tunezyjskiej i marokaoskiej. To wielka
sześciusettysięczna armia. Prawie cała marynarka wojenna i lotnictwo. Sprawnie
działające siły policyjne dowodzone przez byłych katów narodu tunezyjskiego i
marokaoskiego. Jednostki terytorialne wzmocnione stoma tysiącami ludzi.
Trzeba odciążyd armię. Twórzmy nowe oddziały sił porządkowych. Zbrodnicze
obłąkanie Lacoste'a wywiera wpływ nawet na zupełnie trzeźwo myślących
Francuzów. Motywacja zaś leżąca u podstaw tworzenia tych oddziałów jest
wewnętrznie sprzeczna. Armia francuska jest powołana do wielkich czynów. Nie
należy jej degradowad czyniąc z niej narzędzie kneblujące algierskie usta. Nade
wszystko zabrania się analizowad, myśled, mierzyd wielkośd i natężenie
algierskiej rewolucji; dowódcy okręgów, dowódcy dzielnic, dowódcy ulic,
dowódcy bloków, dowódcy pięter... Do struktur poziomych dochodzą struktury
pionowe.
W ciągu 48 godzin zanotowano dwa tysiące zgłoszeo. Europejczycy
zamieszkujący Algierię natychmiast odpowiedzieli na wezwanie Lacoste'a do
zbrodni. Każdy Europejczyk niech sporządzi spis pozostałych przy życiu
Algierczyków ze swego sektora. Porady, «natychmiastowy odpór» wobec aktów
terroru, wykrywanie podejrzanych, likwidowanie «zbiegów», wzmocnienie sił
policyjnych. Zaiste, trzeba odciążyd Armię. Przeczesywanie terenu odbywa się
odtąd piętrami. Zbrodnie popełnione na jednostkach ustępują miejsca
ludobójstwu. Powstrzymad rozlew krwi, radzono w ONZ. Najlepszym sposobem
replikuje Lacoste, jest doprowadzid do sytuacji, w której w ogóle nie będzie
czego rozlewad. Naród algierski, wydany najpierw na pastwę band Massu,
dostaje się teraz pod opiekę milicji miejskiej. Decydując się na utworzenie tych
oddziałów Lacoste jasno daje do zrozumienia, że nie pozwoli się wtrącad do
s w o j e j wojny. Jego postanowienie dowodzi, że deprawacja nie zna granic.
Owszem, dziś trochę mu się nie wiedzie, ale za to może cały świat pociągnąd za
sobą w przepaśd. „Każda taka decyzja wywołuje wzmożony opór Algierczyków,
rośnie intensywnośd walki. Naród algierski po każdej zaplanowanej i dokonanej
zbrodni przeciwnika wyostrza swą świadomośd i wzmacnia opór. Tak. Armia
francuska jest niezrównana. Bo i jednośd narodu algierskiego nie ma sobie
równej!!!”

11. Dlatego w początkowej fazie działao zbrojnych nie bierze się jeoców.
Dopiero z czasem, uświadamiając kadrę pod względem politycznym,
przywódcom udaje się przekonad masy, że: 1) nie każdy żołnierz przybywający z
metropolii jest ochotnikiem, że są wśród nich ludzie, których ta wojna przejmuje
wstrętem; 2) na obecnym etapie walki ruch wyzwoleoczy dla własnego dobra
powinien podporządkowad sią pewnym międzynarodowym konwencjom; 3)
armia biorąca jeoców jest armią i przestaje byd uważana za bandę rozbójników;
4) w każdym przypadku posiadanie jeoców jest cennym środkiem nacisku, który
można wykorzystad dla zabezpieczenia losu naszych żołnierzy pojmanych przez
wroga.

12. Marabut (arab. morabit) — pustelnik, misjonarz, apostoł islamu; grób jego
jest często miejscem pielgrzymek (zakonnik-żołnierz). (Przyp. tłum.)

13. Kaid (arab. qald) — w Afryce Płn. urzędnik muzułmaoski reprezentujący
władzę sądowniczą, administrację i policję. (Przyp. tłum.)

14. W obecnej sytuacji międzynarodowej kapitalizm nie ogranicza blokady
ekonomicznej do kolonii Afryki i Azji. Działaniami przeciwko F. Castro Stany
Zjednoczone otworzyły nowy etap na trudnej drodze prowadzącej człowieka do
wolności. Ameryka Łacioska, kontynent złożony z niepodległych paostw
mających swoich przedstawicieli w ONZ, bijących własną monetę, winien stad się
lekcją dla Afryki. Dawne kolonie, po wyzwoleniu w dalszym ciągu pogrążone w
nędzy i strachu, muszą dźwigad pęta zachodniego kapitalizmu.
Wyzwolenie Afryki, rozwój świadomości, pozwoliły narodom Ameryki Łacioskiej
przerwad cykl dyktatur. Castro objął władzę i dał ją ludowi. Jankesi odczuli to
jako wyzwanie; Stany Zjednoczone organizują brygady kontrrewolucyjne, tworzą
rząd tymczasowy, palą zbiory trzciny cukrowej, chcą bezlitośnie rozprawid się z
narodem kubaoskim. Ale sprawa nie jest łatwa. Kubaoczycy wiele wycierpią, ale
zwyciężą. Prezydent Brazylii Janes Quadros oświadczył właśnie w deklaracji o
historycznym znaczeniu, że jego kraj będzie wszelkimi środkami bronił rewolucji
kubaoskiej. Byd może niedługo rząd Stanów Zjednoczonych również ustąpi
wobec woli ludów. Uroczyście będziemy obchodzid ten dzieo, gdyż będzie to
decydujący dzieo dla wszystkich ludzi na świecie.
Dolar, moneta oparta wyłącznie na pracy niewolników rozsianych po całym
świecie, na naftowych szybach Środkowego Wschodu, kopalniach Peru i Kongo,
plantacjach United Fruit czy Firestone, przestanie miażdżyd swą potęgą
niewolników, którzy go stworzyli i którzy — z pustą głową i pustym brzuchem —
żywią go własną krwią.

15. Bywa, że kraj gęsto zamieszkały przez Europejczyków, wchodząc w
niepodległośd z bagażem murowanych domów i przestronnych ulic, zapomina o
swoim wygłodzonym i wynędzniałym zapleczu. Ironia losu: zachowuje się tak,
jakby owe miasta nastały wraz z niepodległością, i starannie pokrywa
milczeniem datę ich powstania.

16. Trzeba zaznaczyd, że Niemcy nie zapłaciły w całości za wojenne zbrodnie.
Nie wyegzekwowano całości odszkodowao, jakimi obciążono zwyciężone
paostwo, gdyż zachodnie kraje włączyły Niemców w swój antykomunistyczny
system obronny. Podobnie kraje kolonialne próbują od swoich dawnych kolonii
— mimo że nie są one włączone w zachodni system obronny — otrzymad bazy
wojskowe i dogodne obszary strategiczne. Zadecydowano wspólnie, że dla
dobra strategii NATO, w imię wolnego świata, zapomni się o rewindykacjach. Na
Niemcy regularnie spadał deszcz dolarów i maszyn. Silne, podniesione z upadku
Niemcy były dla zachodniego świata koniecznością. W dobrze rozumianym
interesie tzw. wolnej Europy leżały Niemcy kwitnące, odbudowane, będące
osłoną przed ewentualnym atakiem czerwonych. Niemcy wspaniale wykorzystali
kryzys europejski. Dziś Stany Zjednoczone i niektóre paostwa europejskie
odczuwają zrozumiałą gorycz wobec Niemiec, które — jeszcze wczoraj na
kolanach — dziś wydają im na rynkach ekonomicznych nieubłaganą wojnę.

17. „Wprowadzając zdecydowane rozróżnienie między «budową socjalizmu w
Europie» a «naszymi stosunkami z Trzecim Światem» (jakby łączyły nas z nim
tylko więzy polityki zewnętrznej) w sposób świadomy lub nie wyrażamy raczej
chęd przejęcia spadku po kolonializmie niż wolę przyczynienia się do
prawdziwego wyzwolenia krajów rozwijających się. Chęd stworzenia
luksusowego socjalizmu dzielącego dobra pochodzące z grabieży. Podobnie
czynią rozbójnicy, którzy dzieląc lupy odkładają trochę na jałmużnę dla biednych
zapominając, że ich ograbili.” (Marcel Peju, Umrzed za de Gaulle'a, artykuł
opublikowany w „Temps Modernes”, nr 175-76, 1960).

ROZDZIAŁ 2

BLASKI I CIENIE DZIAŁANIA
SPONTANICZNEGO
Rozwalania na temat przemocy pomogły nam uświadomid sobie częste
rozmijanie się — różnicę rytmu — między kadrami partyjnymi a masami. W
każdej organizacji politycznej czy związkowej istnieje przepaśd między masami,
żądającymi natychmiastowej i całkowitej poprawy sytuacji, a kadrami
kierowniczymi, które zdając sobie sprawę z trudności, ograniczają i zmniejszają
te wymagania. Dlatego też masy często okazują przywódcom partyjnym grożące
wybuchem niezadowolenie. W miarę upływu czasu, podczas gdy ludzie będący u
steru uznają spełnienie każdego kolejnego żądania za zwycięstwo, masy
nabierają przekonania, że zostały zdradzone. Mnożą się manifestacje i postulaty,
narastają konflikty związkowe; pociąga to za sobą upolitycznienie mas. A
upolityczniony związkowiec wie, że lokalny konflikt między nim a pracodawcą to
tylko przejaw konfliktu istotnego. Skolonizowani intelektualiści, zaznajomiwszy
się w metropolii z funkcjonowaniem partii politycznych, zakładają je na miejscu,
żeby zmobilizowad masy i wywrzed nacisk na administrację kolonialną.
Powstawaniu partii politycznych w koloniach towarzyszy tworzenie się elity
intelektualnej i handlowej. Elity najwyższą czcią otaczają organizację jako taką,
fetyszyzują ją, co wyklucza racjonalną analizę społeczeostwa kolonialnego.
Pojęcie „partia” pochodzi z metropolii. Partia, narzędzie nowoczesnej wałki,
zostaje przeniesione, w nie zmienionej formie, na grunt rzeczywistości
wielokształtnej i rozchwianej, będącej konglomeratem niewolnictwa,
poddaostwa, handlu wymiennego, rzemiosła i operacji giełdowych.
Pierwszym potknięciem partii politycznych jest mechaniczne przeniesienie
schematu organizacji, przystosowanej do kierowania walką proletariatu w
wysoko uprzemysłowionym społeczeostwie kapitalistycznym. Drugim —
niewprowadzenie do niej niezbędnych zmian i korekt. Poważny, klasyczny już,
błąd większości partii politycznych na interesujących nas obszarach polega na
zwróceniu się przede wszystkim do najbardziej uświadomionych grup ludności:
proletariatu miejskiego, rzemieślników i urzędników, stanowiących zaledwie
jeden procent ogółu mieszkaoców.

Obeznany z propagandą partii i oczytany w jej literaturze proletariat w
niewielkim tylko stopniu jest przygotowany do podjęcia radykalnych haseł
bezpardonowej walki o wyzwolenie narodowe. Należy podkreślid, że w
koloniach proletariat jest oczkiem w głowie reżimu kolonialnego. Ów nie
ukształtowany jeszcze twór jest nawet w pewien sposób uprzywilejowany. W
krajach kapitalistycznych proletariat nie ma nic do stracenia; jest klasą, która w
pewnych okolicznościach — może mied wszystko do wygrania. W koloniach
proletariat może tylko stracid. Jest bowiem częścią skolonizowanego narodu,
absolutnie niezbędną do funkcjonowania machiny kolonialnej: motorniczy,
taksówkarz, górnik, doker, tłumacz, pielęgniarz etc... Te właśnie grupy
zawodowe skupiają wiernych zwolenników partii, a ponieważ w systemie
kolonialnym zajmują miejsce uprzywilejowane, stanowią „burżuazyjne” skrzydło
kolonizowanego narodu.
W skład partii wchodzą przede wszystkim mieszkaocy miast, gdyż majstrowie,
robotnicy, intelektualiści i ludzie związani z handlem zamieszkują głównie
miasta. Ich mentalnośd naznaczona jest w znacznym stopniu przez względnie
dostatnie środowisko, w którym się obracają. Wśród tych grup kwitnie kult
„nowoczesności”. Ludzie do nich należący podejmują walkę z tradycją,
obskurantyzmem i ciążyd będą do reformy obyczajów, do obalenia granitowego
cokołu, na którym wspiera się naród.
Partie narodowe w przeważającej większości odnoszą się do mas chłopskich z
nieufnością. Masy chłopskie wydają im się nijakie, bierne. Członkowie partii
narodowych (robotnicy i intelektualiści) szybko przejmują od kolonizatorów
pejoratywne opinie na temat wsi. Jeśli jednak chcemy w pełni zrozumied
powody tej nieufności, musimy uzmysłowid sobie fakt, że kolonializm umacniał i
ugruntowywał swe panowanie przez utrzymywanie wsi w stanie stagnacji.
Opanowane przez marabutów, czarowników i wodzów masy chłopskie żyją w
dalszym ciągu w warunkach feudalnych, a owa średniowieczna struktura cieszy
się stałym poparciem administracyjnych i wojskowych władz kolonii.
Młoda burżuazja, zwłaszcza związana z handlem, stale potyka się o przeszkody
stawiane przez feudalnych władców: marabut i czarownik zagradzają chorym
drogę do lekarza; dżemaa sprawują sądy i obchodzą się bez adwokatów; kaidzi
wykorzystują swą władzę polityczną i administracyjną przy podejmowaniu
decyzji dotyczących handlu i transportu; wodzowie w imię religii i tradycji
przeciwstawiają się wprowadzeniu na rynek nowych artykułów, paraliżując
handel.

Młodej, rozwijającej się burżuazji zależy na zniesieniu zakazów i barier.
Mieszkaocy wsi, odcięci przez miejscowych feudałów od dostępu do artykułów
przemysłowych, są bardzo pożądanym rynkiem zbytu.
Feudalni władcy stanowią mur oddzielający młodych, kształconych na zachodzie
narodowców od mas. Na każdą próbę nawiązania przez elity kontaktu z masami
wiejskimi wodzowie plemion i przywódcy bractw reagują przestrogami,
groźbami, klątwami. Popierani przez okupanta feudałowie z niepokojem
obserwują próby przeniknięcia elit na wieś. Zdają sobie sprawę, że idee, jakie
niosą ze sobą ludzie z miasta, podważają zasadę ponadczasowości ustroju
feudalnego. Ich prawdziwym wrogiem nie jest okupant, z którym całkiem dobrze
dają sobie radę, ale właśnie ci reformatorzy, zamierzający zdemontowad
tubylczą społecznośd, a co za tym idzie, pozbawid znaczenia tradycyjne
autorytety.
Kształceni w Europie reformatorzy żywią wobec mas chłopskich uczucia
pokrewne tym, jakie do klasy tej żywi proletariat krajów uprzemysłowionych.
Historia rewolucji burżuazyjnych i proletariackich uczy, że masy chłopskie często
pełnią rolę hamulca rewolucji. Masy chłopskie krajów uprzemysłowionych na
ogół są warstwą najmniej uświadomioną, najgorzej zorganizowaną, a także —
najbardziej podatną na anarchię. Reprezentują zespół cech — indywidualizm,
brak dyscypliny, chciwośd, skłonnośd do nagłej wściekłości i równie nagłego
zwątpienia — charakterystycznych dła postawy, obiektywnie rzecz biorąc,
reakcyjnej.
Partie narodowe, przejmując od partii zachodnich metody i program, omijają w
swej akcji propagandowej masy chłopskie. Niesłusznie, gdyż, jak zapewne
wykazałaby racjonalna analiza skolonizowanego społeczeostwa, chłopi w
koloniach żyją w tradycyjnym środowisku o nie zmienionej strukturze, inaczej niż
w krajach uprzemysłowionych, gdzie tradycyjne środowisko zostało zniszczone
przez industrializację. I tak na przykład postawy indywidualistyczne odnajdujemy
w koloniach nie wśród chłopstwa, lecz wśród wykluwającego się proletariatu.
Porzuciwszy wieś z powodu przeludnienia chłopi bez ziemi udają się do miast i
tworzą lumpenproletariat, zapełniający dzielnice biedoty i próbujący znaleźd
sobie miejsce w portach i miastach, które powołało do życia kolonialne
panowanie. Natomiast pozostałe na wsi masy chłopskie żyją w warunkach nie
zmienionych; ci, dla których nie starcza pożywienia, emigrują do miast.
Pozostający na miejscu zaciekle bronią tradycji i są w społeczeostwie kolonii
elementem najbardziej zdyscyplinowanym, elementem o wspólnotowej
strukturze społecznej. Co prawda, znieruchomienie, życie w obrębie sztywnych

ram, grozi od czasu do czasu wybuchami, których źródłem jest fanatyzm religijny
lub konflikty między plemionami. Co się zaś tyczy reakcji spon- taniczrfych, masy
chłopskie są jednak zdyscyplinowane i bezinteresowne. Jednostka
podporządkowana jest wspólnocie'.
Brak zaufania jest obopólny. Ubrany po europejsku, mówiący językiem
ciemięzcy, pracujący z nim, nieraz mieszkający w tej samej dzielnicy mieszkaniec
miasta uważany jest przez chłopów za odszczepieoca, który zaparł się
narodowego dziedzictwa. Mieszkaniec miasta to „zdrajca, sprzedawczyk”, zżyty
z ciemięzcą i całkowicie dopasowany do wąskich ram systemu kolonialnego.
Stąd częsta w ustach wieśniaków opinia, że ludzie z miast są niemoralni. Nie
mamy tu do czynienia z klasyczną opozycją wsi i miasta, lecz raczej z konfliktem
między skolonizowanym nie mającym z kolonializmu nic, a tym, kto z wyzysku
kolonialnego czerpie konkretne korzyści.
Kolonizatorzy wykorzystują to w walce z partiami narodowymi. Mobilizują
mieszkaoców gór i obszarów nieuprawnych do walki z mieszkaocami miasta.
Buntują ludnośd z głębi kraju przeciw mieszkaocom wybrzeża; rozbudzają
konflikty między plemionami. Nie należy się zatem dziwid koronacji Kalondżi na
króla Kasai ani temu, że przed kilku laty Zgromadzenie przywódców Ghany
kazało Nkrumahowi zapłacid tak wysoką cenę.
Partie polityczne nie docierają na wieś. Zamiast wykorzystad istniejące struktury
i wypełnid je postępową, narodową treścią, usiłują — w ramach systemu
kolonialnego — wstrząsnąd zastaną rzeczywistością. Sądzą, że można już
wypłynąd na szerokie wody, podczas gdy łaocuchy kolonialnego systemu są
jeszcze całkiem solidne. Nie można powiedzied, by partie te wychodziły masom
na spotkanie. Próbują je opanowad wedle z góry przyjętego wzoru, nie
zaznajamiając z programem. Po prostu pewnego dnia z nieba spadają na wieś
nikomu nieznani, przeważnie bardzo młodzi ludzie i z polecenia władz centralnych zabierają się do kierowania duarem lub zabitą dechami wioską jak komórką
w rozwiniętym kapitalistycznym przedsiębiorstwie. Przywódcę wioski czy
plemienia ignoruje się, a nieraz wyśmiewa. Nonszalancko depcze się historię
lokalną, tę jedyną faktycznie istniejącą rzeczywistośd narodową, zamiast w imię
dziejów przyszłego paostwa pieczołowicie wpisad historię danej miejscowości
czy dzieje odwiecznych konfliktów między klanami i plemionami w ramy
konkretnej działalności, do jakiej wzywa naród. Starcy, otaczani w tradycyjnej
społeczności wielkim szacunkiem i zwykle cieszący się ogromnym autorytetem,
są publicznie ośmieszani. Kolonialna służba bezpieczeostwa nie mieszkając
wykorzystuje powstałe przy okazji nieporozumienia i stara się byd na bieżąco w

sprawach decyzji podejmowanych przez ową karykaturę władzy. Do akcji
wkracza policja, a że jest doskonale poinformowana — uderza nieomylnie.
Wysłannicy z miasta oraz najbardziej aktywni spośród nowych działaczy zostają
aresztowani.
Porażki potwierdzają wyniki „teoretycznej analizy”, przeprowadzonej przez
przywódców partyjnych. Bolesne doświadczenie, jakim jest nieudana próba
zwerbowania mas chłopskich, wzmaga nieufnośd i utrwala wrogośd wobec tej
grupy ludności. Ponieważ po zwycięskiej walce narodowowyzwoleoczej błąd
zostaje powtórzony, w dalszym ciągu dominują tendencje decentralizacyjne i
separatystyczne. Trybalizm fazy: kolonialnej w fazie narodowej ustępuje miejsca
regionalizmowi; zaczyna obowiązywad termin: federalizm.
Nieraz jednak masy wiejskie, mimo że luźno związane z partiami politycznymi,
wywierają decydujący wpływ na proces dojrzewania świadomości narodowej:
zastępują partie w działaniu, albo — rzadziej — wypełniają puste miejsce
powstałe w wyniku nieskuteczności ich posunięd.
Działalnośd propagandowa partii narodowych zawsze znajduje jakiś oddźwięk
wśród mas chłopskich. Na prowincji żywe jest wspomnienie walki z
kolonizatorami. Kobiety stale jeszcze śpiewają dzieciom pieśni, które
towarzyszyły bojownikom w walce z najeźdźcą. Chłopcy w wieku 12, 13 lat z
szacunkiem powtarzają nazwiska starców, którzy brali udział w ostatnim
powstaniu; sny małych mieszkaoców duarów nie są snami o kosztownych
zabawkach czy sukcesach w szkole (jak w przypadku ich miejskich rówieśników);
w snach identyfikują się z bojownikami, których bohaterska śmierd jeszcze dziś
wyciska łzy z oczu.
Równolegle do pierwszych prób organizowania zaczątków klasy robotniczej w
miastach, na wsi dochodzi do pozornie niezrozumiałych wybuchów. Tytułem
przykładu wspomnijmy powstanie na Madagaskarze w 1947 roku. Władze
kolonialne stwierdziły kategorycznie: bunt. Dziś wiemy, że sprawy były o wiele
bardziej skomplikowane. Podczas drugiej wojny światowej mocarstwa
kolonialne zwiększyły swoje wpływy i zagarnęły wolne dotychczas ziemie.
Zaczęto mówid o ewentualnym umieszczeniu na wyspie uciekinierów
żydowskich, kabylskich i antylskich. Rozeszła się wieśd, że biali mieszkaocy Afryki
Południowej zamierzają przy współudziale paostw kolonialnych opanowad
wyspę. Po zakooczeniu wojny tryumfalnie wybrano rząd spośród kandydatów
partii narodowych. Wkrótce potem rozpoczęły się represje przeciwko komórkom
partii MDRM (Mouvement Démocratique de la Rénovation Malgache —
Demokratyczny Ruch Odnowy Madagaskaru). Kolonializm, aby osiągnąd swe

cele, sięgnął po klasyczne metody: aresztowania, międzyplemienną propagandę
rasistowską, tworzenie partii z nie zorganizowanego lumpenproletariatu. Partia
zwana Partią Wydziedziczonych z Madagaskaru (Déshérités de Madagaskar —
PADESM) swą prowokacyjną działalnością miała usprawiedliwid nasilające się
represje. W tym konkretnym przypadku banalna operacja, jaką jest ukartowane
z góry zlikwidowanie uprzednio stworzonej partii, przybrała gigantyczne
rozmiary. Masy chłopskie, od kilku lat w defensywie, wobec bezpośredniego
zagrożenia zdecydowały się na dziki opór. Uzbrojony we włócznie, a częściej w
kamienie i kije lud nagłym zrywem, pod hasłem wyzwolenia narodowego
rozpoczął powstanie, które ogarnęło cały kraj. Ciąg dalszy jest znany.
Powstania zbrojne są tylko jednym z działao, poprzez które masy chłopskie
włączają się do walki narodowej. Wieś niemal zawsze reaguje na represje
spotykające partię narodową w mieście. Wiadomości są na ogół wyolbrzymione:
masowe aresztowania przywódców, karabiny maszynowe na każdym rogu, krew
tubylców zalewająca miasta, koloniści kąpiący się w arabskiej krwi. Pod
wpływem tych wieści wybucha długo hamowana, długo narastająca nienawiśd.
Najbliższy posterunek policji zostaje otoczony, funkcjonariusze zlinczowani,
nauczyciel — zamordowany, a lekarzowi udaje się ujśd z życiem tylko dlatego, że
przypadkowo nie było go w domu... Zjawiają się oddziały pacyfikacyjne,
lotnictwo rozpoczyna bombardowanie. Sztandar rewolucji łopocze na wietrze,
odżywają wojenne tradycje, za entuzjastycznym przyzwoleniem kobiet
mężczyźni idą w góry, rusza partyzantka. Zupełnie spontanicznie chłopi
stwarzają sytuację ogólnego zagrożenia;
kolonizatorzy zaczynają się bad, coraz bardziej angażują się w wojnę lub
zaczynają negocjowad.
Jaka jest reakcja partii narodowych na brzemienne w skutki pojawienie się
chłopów na arenie walki? Jak wiemy, większośd partii narodowych nie
uwzględnia w swoim programie walki zbrojnej. Partie nie przeciwstawiają się
działaniom powstaoczym; z całym zaufaniem odnoszą się do spontanicznego
wystąpienia wieśniaków. Można powiedzied, że reagują na pojawienie się tego
nowego elementu jak na mannę spadającą z nieba, modląc się, by nie ustała.
Wykorzystują ruch, lecz nie ujmują go w ramy organizacyjne. Nie wysyłają
swoich ludzi na wieś: nie upolityczniają mas, nie uświadamiają ich, nie próbują
podnieśd poziomu walki. Mają nadzieję, że natężenie działalności mas chłopskich
nie osłabnie. Nie zachodzi kontaminacja między ruchem wiejskim a jego
odpowiednikiem miejskim. Każdy z nich ewoluuje zgodnie z własną dialektyką.

Partie narodowe nie próbują kierowad ruchem mas chłopskich mimo ich
całkowitej dyspozycyjności. Nie wskazują celu, poprzestają na pobożnym
życzeniu, by ruch nie ustał, a bombardowania trwały bez kooca. Jak zatem
widzimy, również i w tym przypadku partie nie wykorzystują otwierającej się
przed nimi możliwości zintegrowania mas wiejskich, upolitycznienia ich,
udoskonalenia metod walki. Zachowują wobec wsi zgubną nieufnośd.
Działacze polityczni, przyczajeni w miastach, dają kolonializmowi do
zrozumienia, że nie mają nic wspólnego z powstaocami, albo opuszczają kraj.
Rzadko przystają do partyzantów. W Kenii, na przykład, podczas rewolty MauMau żaden znany działacz nie przyłączył się do tego ruchu ani nie próbował
wystąpid w obronie walczących.
Pomiędzy poszczególnymi warstwami społecznymi jednego narodu nie dochodzi
do wzajemnego zrozumienia; nie dochodzi nawet do spotkania. Dlatego też w
chwili uzyskania niepodległości, co następuje po stłumieniu wystąpieo mas
chłopskich, jako wynik negocjacji między kolonializmem a partiami politycznymi,
niemożnośd porozumienia znacznie się pogłębia. Wieśniacy z dystansem odnosid
się będą do reform strukturalnych proponowanych przez rząd oraz do
obiektywnie postępowych innowacji socjalnych, gdyż członkowie aktualnego
rządu nigdy w okresie kolonialnym nie próbowali wyjaśnid całemu narodowi
celów partii, sytuacji kraju ani problemów międzynarodowych.
Wrogośd, z jaką mieszkaocy wsi i „feudałowie” odnoszą się do partii narodowych
po odzyskaniu niepodległości, jest dalszym ciągiem nieufności, jaką darzyli je w
okresie kolonialnym. Służby wywiadowcze krajów kolonialnych nie składają
broni i podsycając niezadowolenie nieraz sprawiają młodym rządom poważne
kłopoty. Reasumując, można powiedzied, że rząd płaci koszty swej opieszałości z
czasów walki narodowowyzwoleoczej oraz stałej pogardy żywionej wobec
mieszkaoców wsi. Naród staje się rodzajem paostwa z rozumną głową i
ogromnym, bezwładnym, niezdolnym do życia ciałem.
Stąd tendencje do przezwyciężania bezwładu owego cielska za pomocą
scentralizowanej administracji i wtłoczenia społeczeostwa w sztywne ramy. Stąd
też opinia, że kraje słabo rozwinięte wymagają swoistej dyktatury. Nieufnośd
przywódców do mas chłopskich może przybierad bardzo poważne rozmiary. Tak
jest w przypadku niektórych paostw, których rządy wiele lat po uzyskaniu
niepodległości uważają interior za obszar na tyle niespokojny, że głowa paostwa
oraz ministrowie zapuszczają się tam jedynie przy okazji manewrów. Ziemie
leżące w głębi kraju są obszarem nieznanym. Jest paradoksem, iż postawa rządu
narodowego wobec mas chłopskich przywodzi na myśl rządy kolonialne. „Nigdy

nie wiadomo, jak masy mogą zareagowad”; młodzi przywódcy nie wahają się
mówid: „Konieczny jest bat, skoro mamy kraj wyciągnąd ze średniowiecza.” Lecz
jak wykazaliśmy na przykładzie okresu kolonialnego, podobna nonszalancja w
traktowaniu chłopstwa jest przeszkodą w osiągnięciu jedności narodowej,
przeszkodą na drodze do postępu.
Bywa też, że kolonializm próbuje rozwarstwid i zróżnicowad ruch
narodowowyzwoleoczy. Zamiast podjudzad saejfców i przywódców plemion
przeciwko „rewolucjonistom” z miast, biura do spraw tubylców organizują
plemiona i bractwa w partie. Jako swoiste antidotum na powstałą w mieście
partię, która zaczyna „ucieleśniad wolę narodu” i staje się rzeczywistym
niebezpieczeostwem dla kolonialnego rządu, jak grzyby po deszczu rodzą się
coraz to nowe grupy, pojawiają nowe tendencje, tworzą partie oparte na
zasadzie etnicznej bądź regionalnej. Poszczególne plemiona zamieniają się w
partie polityczne, bez ograniczeo korzystając z porad kolonialistów. Table ronde
może się rozpocząd, partia narodowa, jednolita pod względem ideologicznym,
ginie pod lawiną sprzecznych tendencji. Partie plemienne zdecydowanie
przeciwstawiają się centralizacji i jedności oskarżając partię narodową o
dyktaturę.
Z czasem zarzut ten zostanie podjęty przez narodową opozycję. Na razie jednak
spośród kilku partii, które prowadziły walkę wyzwoleoczą, kolonizator wybiera
jedną. Okoliczności tego faktu są znamienne: gdy jakaś partia zdobywa
jednomyślne poparcie całego narodu i staje jako jedyny partner do rozmowy,
kolonizator robi unik i maksymalnie opóźnia termin negocjacji. Opóźnienie ma
doprowadzid do zminimalizowania żądao partii lub wymuszenia na jej
kierownictwie odsunięcia elementów „ekstremistycznych”.
Jeśli jednak żadna partia nie wysunęła się na pierwszy plan, wybiera się tę, która
wydaje się „najrozsądniejsza”. Wtedy pozostałe partie narodowe, nie
dopuszczone do udziału w rozmowach, gorączkowo zaczynają podważad zasady
porozumienia podpisanego przez kolonizatora i wybraną partię. Ta ostatnia
natomiast, „odgórnie” obdarzona władzą, zdaje sobie sprawę z
niebezpieczeostwa, jakie niosą ze sobą demagogiczne i prowokacyjne działania
konkurencyjnych partii, próbuje zatem je zniszczyd skazując na nielegalnośd.
Prześladowana organizacja szuka schronienia na peryferiach miast i wsi. Tam
zaczyna podburzad masy chłopskie przeciwko „sprzedawczykom z wybrzeża i
nędznikom ze stolicy”. Każdy argument jest dobry: religia, nowatorskie
posunięcia nowej władzy grożące zerwaniem z tradycją etc. Do maksimum
wykorzystuje się zacofanie mas chłopskich; rewolucyjnośd wsi wywodzi się w

praktyce z jej prymitywnego, emocjonalnego, spontanicznego charakteru.
Zaczynają dochodzid wieści o ruchach w górach, we wsiach zaczyna wrzed. Mówi
się, że tu czy tam policja strzela do chłopów, że sprowadzono dodatkowe posiłki,
że godziny rządu są policzone. Partie opozycyjne, pozbawione jasno
sformułowanego programu, mając za wyłączny cel zajęcie miejsca ekipy
rządzącej, oddają swój los w ręce spontanicznych, ciemnych mas chłopskich.
Bywa też, że opozycja szuka oparcia nie w masach chłopskich, lecz w związkach
zawodowych młodego paostwa. W tym przypadku rząd zwraca się do mas z
apelem o niepopieranie żądao robotników, określając je jako nieodpowiedzialne
awanturnictwo i deptanie narodowej przeszłości. Opinie powzięte o partiach
politycznych dotyczą również — mutatis mutandis — związków zawodowych.
Organizacje związkowe na terytorium kolonialnym są początkowo zazwyczaj
filiami związków zawodowych metropolii i echem ich działalności.
Kiedy walka narodowowyzwoleocza wchodzi w fazę decydującą, częśd
tubylczych związkowców zaczyna postulowad koniecznośd utworzenia
syndykatów narodowych. Dawna, importowana z metropolii organizacja zaczyna
gwałtownie pustoszed. Tworzenie nowych związków jest jednym ze sposobów,
w jaki ludnośd miejska wywiera presję na władze kolonialne. Powiedzieliśmy, że
proletariat kolonii to klasa w stadium embrionalnym i grupa uprzywilejowana.
Narodowe związki zawodowe, powstające w miastach w wyniku walki, mają
jednak program polityczny, program narodowy. Związki zawodowe stworzone
na decydującym etapie walki o niepodległośd skupiają w sobie uświadomiony,
dynamiczny element narodowy.
Zlekceważone przez partie polityczne masy chłopskie w dalszym ciągu pozostają
na marginesie. Istnieje oczywiście związek zawodowy rolników, lecz twór ten
zadowala się wypełnianiem zbiorowego obowiązku, jakim jest „zjednoczenie sił
w walce z kolonializmem”. Działacze związkowi szkoleni przez związkowe
organizacje metropolii nie potrafią zorganizowad mas chłopskich. Straciwszy
kontakt z mieszkaocami wsi, koncentrują się na werbowaniu pracowników
metalurgii, dokerów, pracowników gazowni, elektrowni etc...
Na etapie kolonialnym tubylcze organizacje związkowe stanowią spektakularną
siłę uderzeniową. W dużych ośrodkach miejskich związki są w stanie
unieruchomid, a w każdym razie w dowolnym momencie zatrzymad gospodarkę
kolonialną. Ponieważ zaś większa częśd ludności europejskiej zamieszkuje
miasta, podobne akty znajdują w jej psychice głęboki oddźwięk: brak światła,
brak gazu, nie wywiezione śmiecie, żywnośd gnijąca na ulicach.

Przyczółki metropolii, którymi w ramach systemu kolonialnego są miasta, silnie
odczuwają działalnośd organizacji związkowych. Stolica, ostoja kolonializmu, z
trudnością znosi owe podziemne wstrząsy. Ale „interior” (masy chłopskie) nie
ma z tym wszystkim nic wspólnego.
Z ogólnonarodowego punktu widzenia istnieje dysproporcja między znaczeniem
związków zawodowych a resztą narodu. Po wyzwoleniu robotnicy zgrupowani w
organizacje związkowe mają nagle wrażenie, że znaleźli się w pustce. Ściśle
określony cel, w chwili gdy został osiągnięty, w porównaniu z wielkim zadaniem
budowy paostwa okazuje się niczym. Obserwując rodzimą burżuazję, zazwyczaj
ściśle związaną z rządem, przywódcy związkowi odkrywają, że dłużej nie mogą
zamykad się w wąskich ramach działalności czysto związkowej. Od zarania
odcięte od mas chłopskich, z natury niezdolne do wyjścia ze swymi hasłami poza
przedmieścia, związki zawodowe schodzą na pozycje coraz bardziej polityczne. I
tak z czasem kandydują do przejęcia władzy. Wszelkimi sposobami starają się
zapędzid burżuazję w ślepy zaułek: protesty przeciwko utrzymywaniu baz
wojskowych na terytorium kraju, podważanie sensowności umów handlowych,
opozycyjne stanowisko w sprawach polityki zagranicznej rządu. Robotnicy,
obecnie „niezależni”, zawisają w próżni. Nazajutrz po uzyskaniu niepodległości,
związki spostrzegają, że ogłoszenie robotniczych postulatów mogłoby wywoład
wzburzenie reszty narodu. Robotnicy są bowiem faworytami władzy. Najbardziej
uprzywilejowaną częścią ludu. Działalnośd zmierzająca do poprawy ich
warunków życia byłaby niepopularna, a nawet mogłaby wywoład wzburzenie
upośledzonych mas chłopskich. Związki zawodowe, przed którymi wszelka
działalnośd czysto związkowa jest zamknięta, drepczą w miejscu.
Zjawisko to tłumaczy obiektywną koniecznośd stworzenia programu zdolnego
zainteresowad cały naród. Związki zawodowe odkrywają nagle koniecznośd
uświadomienia i zorganizowania mieszkaoców interioru. Ponieważ jednak nigdy
dotąd nie dbały o porozumienie z masami chłopskimi, a masy te są jedynymi
spontanicznie rewolucyjnymi siłami w kraju — działalnośd związków okazuje się
nieskuteczna, a ich program anachroniczny.
Przywódcy związkowi, uwikłani w działania polityczne i związkowe, chcąc nie
chcąc biorą udział w przygotowywaniu zamachu stanu. Interior — jak zazwyczaj
— w tym nie uczestniczy. Dochodzi do swego rodzaju próby sił między burżuazją
a robotniczymi związkami zawodowymi. Rodzima burżuazja — w myśl dawnych
tradycji kolonialnych — demonstruje siłę policyjną i wojskową, podczas gdy
związki organizują wiece, mobilizują dziesiątki tysięcy zwolenników. Chłopi
patrzą na burżuazję i na robotników — którzy, jak by nie było, jedzą, podczas

gdy oni głodują — i wzruszają ramionami. Wzruszają ramionami, gdyż wiedzą, że
jedni i drudzy uważają ich za „trzecią siłę”. Związki, partia i rząd z
makiawelizmem, któremu obca jest wszelka moralnośd, posługują się masami
jak ślepą, bezwolną siłą. Jak siłą bydlęcą.
W pewnych okolicznościach masy chłopskie mogą jednak wywrzed decydujący
wpływ na przebieg walki wyzwoleoczej i na kształt przyszłego paostwa. Zjawisko
to, mające dla krajów słabo rozwiniętych znaczenie podstawowe, rozpatrzymy
szczegółowo.
Powtórzmy: partie dążąc do wyzwolenia spod kolonialnego ucisku szukają
porozumienia. Wewnątrz partii zajśd zatem mogą dwa podstawowe procesy. Po
pierwsze, może się zdarzyd, że po dokonaniu szczegółowej analizy kolonialnej
rzeczywistości i sytuacji międzynarodowej intelektualiści zaczną krytykowad
ideologiczną miałkośd partii i jej nieudolnośd strategiczną i taktyczną. Zaczną
zasypywad przywódców partyjnych podstawowymi pytaniami: „co to jest
narodowośd? jak rozumiecie to słowo? co ono zawiera? jaki jest cel
niepodległości i jak chcecie ją osiągnąd?” — domagając się, by środki
prowadzące do celu traktowane były z należytą powagą. Do punktu mówiącego
„przez wolne wybory” proponują dodad „i przy użyciu wszelkich innych
sposobów”. Przy pierwszej okazji przywódcy partyjni szybko likwidują
„ferment”, określając go mianem „młodzieoczej gorączki”. Ale ponieważ
powyższe żądania nie są wyrazem ani fermentu, ani „młodzieoczej gorączki”, ci,
którzy je głoszą, szybko zostaną izolowani. Przywódcy partyjni w glorii swego
doświadczenia zdecydowanie odcinają się od „awanturników i anarchistów”.
Jak widzimy, machina partyjna okazuje się niereformowalna. Rewolucyjna
mniejszośd staje naprzeciw przywódców partyjnych przerażonych perspektywą
dostania się w wir spraw, których istota, siła i ukierunkowanie są kompletną
niewiadomą. Drugi ze wspomnianych procesów ma związek z kadrą kierowniczą
wyższego i niższego szczebla, z powodu swej radykalności zawsze najbardziej
narażoną na szykany władz kolonialnych. Należy podkreślid, że na ogół ludzie ci
doszli do władzy w partii za cenę wytrwałej pracy, poświęcenia i patriotyzmu
najwyższej próby. Pochodzą z nizin społecznych, często rekrutują się spośród
drobnych rzemieślników, robotników sezonowych, a nieraz — bezrobotnych. Dla
nich partia narodowa nie oznacza „politykowania”, lecz jedyny dostępny sposób
przejścia z poziomu zwierzęcia na poziom człowieka. Ludzie ci, dziś skrępowani
legalnością partii, dawniej w ramach przyznawanych im zadao objawiali
inicjatywę, odwagę i stopieo uświadomienia, automatycznie zapewniające im
zainteresowanie policyjnych sił kolonialnych. Aresztowani, skazywani,

torturowani, zwalniani, okres przymusowego odosobnienia wykorzystywali jako
czas poddania idei próbie i utwierdzenia się w woli wprowadzenia jej w czyn.
Wśród głodowych strajków, solidarni w obliczu zbiorowej mogiły, czekali na
uwolnienie, by natychmiast wziąd udział w walce zbrojnej. W tym samym czasie
za murami więzienia kolonializm — osaczony ze wszystkich stron — zaczynał
kokietowad umiarkowanych.
Zbliża się czas rozłamu; podział na nielegalną i legalną frakcję partii staje się
nieunikniony. Potencjalni członkowie pierwszej czują się niepożądani i
osamotnieni. Członkowie drugiej — zachowując wszelkie środki ostrożności —
starają się im pomóc; daremnie. Proces izolacji pogłębia się coraz bardziej.
„Nielegalni” nawiązują kontakt z intelektualistami, których stanowisko mieli
okazję poznad kilka lat wcześniej. W wyniku tego spotkania powstaje partia
podziemna, działająca na marginesie partii legalnej. Represje przeciwko
odszczepieocom rosną, w miarę jak partia legalna nawiązuje kontakt z
kolonializmem, próbując reformowad go „od wewnątrz”. Członkowie frakcji
nielegalnej wchodzą w ślepą uliczkę historii. Przeganiani z miast, grupują się
początkowo na przedmieściach. Policja odkrywa ich kryjówki i zmusza do
definitywnego opuszczenia miasta, do odejścia na zawsze z miejsca walki
politycznej. Wędrują wtedy w góry, na wieś, ku masom chłopskim. Wsiąkają w
nie, kryjąc się w ten sposób przed policją. Działacz, który — zamiast bawid się w
chowanego z policjantami w mieście — złoży swój los w ręce mas chłopskich,
nigdy nie przegra. Chłopski płaszcz otuli go szczelnie, z nieoczekiwaną
troskliwością i siłą. Wygnani do interioru, odcięci od środowisk miejskich, gdzie
wypracowywali pojęcie narodu i walki politycznej, stają się prawdziwymi
partyzantami. Śledzeni i ścigani, przenoszący się z miejsca na miejsce pod osłoną
mroku, mają okazję przemierzyd kraj i dokładnie go poznad. Zapominają o
kawiarniach, dyskusjach nad zbliżającymi się wyborami, podłości tego czy innego
policjanta. Do uszu ich zaczyna docierad prawdziwy głos kraju; oczy zaczynają
dostrzegad ogromną, nieskooczoną nędzę ludu. Zaczynają pojmowad, ile
cennego czasu stracili na jałowe rozważania o ustroju kolonialnym. Zaczynają
rozumied, że zmiana to nie reforma ani tymczasowa poprawa. W oszołomieniu,
które odtąd stale będzie ich udziałem, zaczynają rozumied, że działalnośd
polityczna, jeśli jest uprawiana tylko w miastach, nigdy nie doprowadzi do
konkretnych przemian, nigdy nie wstrząśnie ustrojem kolonialnym.
Uczą się rozmawiad z chłopami. Odkrywają, że masy wiejskie swe wyzwolenie
widziały zawsze w kategoriach gwałtu i przemocy: odbieranie ziemi obcym,

walka narodowa, zbrojne powstanie. Proste. Odkrywają wewnętrznie spójną,
zastygłą w bezruchu warstwę społeczną, przechowującą nie naruszone wartości
moralne i miłośd ojczyzny. Odkrywają lud szlachetny, gotów do poświęceo i
wyrzeczeo, niecierpliwy i niezłomny. Jest sprawą oczywistą, że to spotkanie
ściganych przez policję działaczy ze zniecierpliwionymi, z natury skłonnymi do
buntu masami może dad mieszankę wybuchową o niespotykanej mocy.
Przybysze z miast zaczynają uczyd się od ludu, w zamian dając lekcje
przysposobienia politycznego i wojskowego. Lud sięga po broo. Edukacja nie
trwa zbyt długo, gdyż masy, czując pod skórą drgające mięśnie, zmuszają
przywódców do przyspieszenia biegu wypadków. Rozpoczyna się walka zbrojna.
Wybuch powstania zaskakuje partie polityczne. Program ich nigdy nie
przewidywał użycia siły; samo ich istnienie jest zaprzeczeniem konieczności jej
użycia. Niektóre z nich nieoficjalnie podzielają przekonania kolonizatorów o
rychłym, krwawym zakooczeniu rozruchów, rade, że stoją na uboczu. Ogieo
jednak, niby gwałtowna epidemia, rozprzestrzenia się na cały kraj. Czołgi i
samoloty nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Zasięg zła wprawia
kolonializm w zdumienie. Wśród przedstawicieli narodu ciemięzcy dają się
słyszed głosy podkreślające powagę sytuacji.
Tubylcy w lepiankach zaczynają żyd nowym, narodowym rytmem. Szeptem, w
głębi duszy, intonują nie kooczący się hymn ku chwale bohaterskich
wojowników. Powstanie ogarnia cały naród. Teraz z kolei partie legalne są
odizolowane.
Pewnego dnia przywódcom powstania jawi się koniecznośd objęcia działaniami
powstaoczymi miast. Nieprzypadkowo, w zgodzie z dialektyką zbrojnej walki
narodowowyzwoleoczej. Zwolennicy systemu kolonialnego nie wątpią bowiem
w jego trwałośd mimo nękających akcji partyzantki i niewyczerpanych rezerw
energii dostarczanych przez wieś. W istocie nie czują się zagrożeni. Przywódca
powstania postanawia zatem przenieśd wojnę na terytorium nieprzyjaciela, do
spokojnych, rozdyskutowanych miast.
Przeniesienie walki zbrojnej do miast stawia przed przywódcami poważne
problemy. Większośd przywódców, ludzi urodzonych lub wychowanych w
mieście, opuściło swoje naturalne środowisko z powodu prześladowao policji
kolonialnej i niezrozumienia ze strony „rozsądnych” członków legalnych partii
politycznych. Wycofanie się na wieś było w równym stopniu ucieczką przed
represjami, co wyrazem nieufności wobec starych struktur politycznych. Kontakt
z miastem zapewniały im osoby sprawujące kierownicze funkcje w legalnych
partiach politycznych. Jednak drogi ich nie zawsze pokrywały się z drogami
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Pierwsze próby, jakie ludzie z lasu podejmują celem nawiązania kontaktu z
dawnymi przyjaciółmi — z tymi spośród nich, których uważają za najbardziej
lewicowych — potwierdzają obawy i odbierają ochotę do dalszych kontaktów.
Trzeba szukad innej drogi. Powstanie zbrojne zrodzone na wsi przeniknie do
miast za pośrednictwem mas wiejskich gnieżdżących się na przedmieściach,
warstwy, która nie zdołała dorwad się do żłobu w ramach systemu kolonialnego.
Ci, których przeludnienie wsi i wywłaszczenie zmusiło do opuszczenia rodzinnej
ziemi, niestrudzenie krążą wokół większych ośrodków miejskich z nadzieją, że
pewnego dnia się tam wedrą. Właśnie owa masa, mieszkaocy dzielnic biedoty,
lumpenproletariat — stanie się ostrzem powstania w miastach.
Lumpenproletariat, banda głodomorów bez przynależności i miejsca na ziemi,
jest jedną z najbardziej rewolucyjnych sił skolonizowanego narodu.
W latach poprzedzających rewoltę Mau-Mau w Kenii brytyjskie władze
kolonialne robiły wszystko, żeby zastraszyd lumpenproletariat. W latach 1950—
51 policja i misjonarze połączyli wysiłki, aby powstrzymad ogromny napływ
młodych Kenijczyków ze wsi i lasów, którzy, pozbawieni środowiska, kradli,
uprawiali rozpustę, popadali w alkoholizm etc. Przestępczośd nieletnich w
koloniach jest bezpośrednim wynikiem istnienia lumpenproletariatu. Również w
Kongo w 1957 roku przedsięwzięto drakooskie środki mające wypchnąd z
powrotem na wieś „nieletnich łobuzów”, zakłócających ustalony porządek.
Otwarto obozy pracy mające resocjalizowad osobników z marginesu pod okiem
ewangelickich misjonarzy i, oczywiście, belgijskiej armii.
Proces tworzenia się lumpenproletariatu jest logiczną konsekwencją pewnych
określonych warunków i ani niestrudzona działalnośd misjonarzy, ani
aresztowania nie są w stanie zahamowad jego rozwoju. Lumpenproletariat jak
zgraja szczurów, mimo kopnięd, mimo kamieni, nie przestaje podgryzad korzeni
drzewa.
Dzielnica biedoty umacnia najgłębsze przekonanie skolonizowanego, że
wszelkimi sposobami, chodby ryjąc pod ziemią, trzeba opanowad wrogą fortecę.
Lumpenproletariat,
wytwór
miasta
i
poważne zagrożenie
jego
„bezpieczeostwa”, oznacza stały, nieodwracalny proces rozkładu, gangrenę
szerzącą się z samego jądra kolonialnego panowania. Sutenerzy, przestępcy,
bezrobotni, głosząc wspólne żądania, rzucają się do walki wyzwoleoczej niczym
wzorowi ludzie pracy. Zdeklasowane nieroby poprzez konkretną akcję zbrojną
odnajdują drogę integracji z narodem. Nie szukają rehabilitacji ani w ramach

społeczeostwa kolonialnego, ani w ramach moralności ciemięzcy. Przeciwnie,
wiedzą, że sforsowad bramę miasta mogą wyłącznie z bronią w ręku. Bezrobotni
i „podludzie” rehabilitują się wobec samych siebie i wobec historii. Prostytutki,
służące za marne grosze, desperaci, wszyscy stojący na krawędzi szaleostwa lub
samobójstwa, odnajdują równowagę, włączają się do marszu i śmiało biorą
udział w pochodzie rozbudzonego narodu.
Partie nie rozumieją tego nowego zjawiska, zjawiska, które przyspiesza ich
rozpad. Wtargnięcie walki zbrojnej do miast zmienia krajobraz bitwy. Oddziały
kolonialne, dotąd w całości skierowane przeciwko wsi, pospiesznie zwracają się
ku miastom, aby zapewnid bezpieczeostwo kolonom i ich własności.
Niebezpieczeostwo grozi zewsząd — siły represyjne ulegają rozproszeniu. Cała
ziemia ojczysta, cały świat kolonii zaczyna drżed. Uzbrojone oddziały chłopów
prowadzą działania nękające. Powstanie w miastach to mieszanka wybuchowa o
ogromnej mocy.
Rezerwa przywódców powstania w stosunku do tradycyjnej polityki partii
narodowych wzrasta na widok entuzjazmu i zapału, z jakim lud demontuje
machinę kolonialną. Każde zwycięstwo jest kolejnym argumentem przeciwko
temu, co nazywają teraz wodolejstwem, werbalizmem, „blagologią”, jałową
agitacją. Ich nienawiśd do demagogii i „politykowania” rośnie. Dlatego też
początkowo spontanicznośd święci prawdziwy tryumf.
Bunty raz po raz wybuchające na wsi są świadectwem wszechobecności i siły
elementu narodowego. Każdy uzbrojony mieszkaniec kolonii jest kawałkiem
zmartwychwstałego narodu. Rozruchy chłopskie stanowią poważne
niebezpieczeostwo dla reżimu kolonialnego, gdyż osłabiają go i zmuszają do
rozdrobnienia sił, w każdej chwili gotowe je unieszkodliwid. Obowiązuje prosta
zasada: należy uczynid wszystko, żeby uratowad naród. Bez programu, bez
przemówieo, bez rezolucji, bez koncepcji. Jedno jest pewne: obcy muszą odejśd.
Stwórzmy wspólny front przeciwko najeźdźcy i umocnijmy się walką zbrojną.
Jak długo trwa zagrożenie kolonialne, sprawa narodu staje się sprawą każdego.
Raz rozpoczęty proces wyzwalania ogarnia cały kraj. Na tym etapie króluje
działanie spontaniczne. Powstają ośrodki kierownicze. Na każdym skrawku ziemi
tworzy się miniaturowy rząd i zaczyna sprawowad władzę. Wszędzie, w dolinach,
w lasach, w dżungli, w małych miasteczkach spotkad można władzę paostwową.
Każdy, kto bierze udział w walce, ucieleśnia naród i robi wszystko, żeby na
danym obszarze ów naród zatryumfował. Mamy tu do czynienia ze strategią
bezpośrednich wyników. Celem i programem spontanicznie powstałych
oddziałów jest wyzwolenie danego obszaru. Skoro naród jest Wszędzie — jest i

tutaj. Jeszcze krok, a okaże się, że tylko tutaj. Taktyka polityczna i strategia
wojskowa mieszają się ze sobą. Sztuka polityki staje się sztuką militarną.
Działaczem politycznym jest ten, kto walczy. Walczyd i uprawiad politykę to
jedno.
Wydziedziczony, przywykły do życia w zamkniętym kręgu niesnasek i drobnych
rywalizacji lud uroczyście dostępuje oczyszczenia; to, co dotąd dzieliło
poszczególne grupy jego przedstawicieli, zostaje zapomniane w imię narodu.
Tradycyjnie wrogo nastawione do siebie rodziny wymazują w zbiorowej ekstazie
wszystko z pamięci i zapominają o przeszłości. Mnożą się akty pojednania.
Głęboko ukryte urazy wychodzą na światło dzienne i przestają istnied. Nagle
ubóstwienie narodu wynosi świadomośd na nieznany dotąd poziom. Jednośd
narodu to przede wszystkim jednośd w obrębie grupy, zanik dawnych
nieporozumieo, ostateczne zlikwidowanie niedomówieo. Proces oczyszczenia
obejmuje również te osoby, które kolaborując z okupantem zhaobiły swój kraj.
Zdrajcy i konfidenci zostają osądzeni i ukarani. Lud prze naprzód świadom swojej
mocy prawodawcy: poznaje swoje możliwości i zamierza je wykorzystad. Każdy
moment przebudzenia z kolonialnego snu ma temperaturę wrzenia. Wsie
ogarnia atmosfera serdeczności, demonstracyjna szlachetnośd, rozbrajająca
dobrod, nieustająca gotowośd oddania życia za „sprawę”. Przywodzi to na myśl
tajne stowarzyszenie, kościół, przeżycia mistyczne. Nikt nie pozostaje obojętny
na nowy rytm, który opanował kraj. Wysyła się emisariuszy do sąsiednich
plemion. To oni tworzą system łączności między powstaocami, poruszając rejony
dotąd obojętne. Plemiona będące w stanie permanentnej wojny składają broo i
ze łzami w oczach ślubują sobie pomoc i poparcie. Ręka w rękę, w walce przeciw
wspólnemu wrogowi bratają się dawni przeciwnicy. Narodowy krąg rozszerza
się, przyłączają się doo coraz to nowe plemiona; nowe ciosy spadają na wroga.
Każda mieścina czuje się jednocześnie czymś wyjątkowym i jednym z ogniw
łaocucha. Solidarnośd plemion, solidarnośd miejscowości, solidarnośd całego
narodu objawiają się na tym etapie natężeniem walki przeciwko wspólnemu
wrogowi. Każdy nowo powstały oddział, każdy kolejny wystrzał są dowodem, że
pościg za nieprzyjacielem trwa.
Solidarnośd ta ze zdwojoną siłą objawi się na etapie drugim: na etapie przejścia
nieprzyjaciela do działao ofensywnych. Siły kolonialne, po wybuchu, który je
rozproszył, jednoczą się, reorganizują i przystosowują metody walki do natury
powstania. Ofensywa nieprzyjaciela przerywa stan euforii i upojenia, tak
charakterystyczny dla początków walki narodowowyzwoleoczej. Nieprzyjaciel
koncentruje siły i rusza do ataku, uderzając w ściśle określone punkty. Oddziały
powstaocze zaczynają ponosid ogromne straty. Tym większe że rzadko unikają

otwartej walki. Początkowy optymizm sprawia, że ludzie nie znają strachu lub
też nie w pełni uświadamiają sobie niebezpieczeostwo. Grupa uzbrojonych ludzi,
wierzących, że ucieleśniają naród, nigdy się nie cofa ani nie poniża do
jakiejkolwiek taktyki. Straty są ogromne; zaczynają się pierwsze wątpliwości.
Przegrana bitwa urasta do rozmiarów przegranej wojny. Powszechne jest
przekonanie, że losy kraju rozstrzygają się tu i teraz.
Spontanicznośd jako zasada ponosi jednakże porażkę: system kolonialny oparł
się jej. Po euforii następuje etap realizmu, niedawne złudzenia na miarę
wieczności ustępują miejsca praktycznej doczesności. Lekcja faktów, ciała
podziurawione strzałami z karabinów maszynowych, zmuszają do reinterpretacji
wydarzeo. Instynkt samozachowawczy domaga się postawy bardziej giętkiej,
mniej
bezkompromisowej.
Przykładem
pierwsze
miesiące
wojny
narodowowyzwoleoczej ludu angolskiego. 15 marca 1961 roku chłopi angolscy
grupami liczącymi po dwa, trzy tysiące osób zaatakowali oddziały portugalskie.
Mężczyźni, kobiety, dzieci, uzbrojeni i gołymi rękami z zapałem i odwagą zalali —
w zwartej masie — ziemie, gdzie panował kolonizator, żołdak i portugalski
sztandar. Kosztem tysięcy Angolczyków wysieczonych ogniem karabinów
maszynowych zdobyto kilka osiedli i lotnisk. Wtedy przywódcy powstania
postanowili zmienid taktykę. Kilka miesięcy temu przywódca angolski Holden
Roberto zreorganizował narodową armię Angoli wedle doświadczeo innych
paostw, z uwzględnieniem zasad walki partyzanckiej.
W przypadku partyzantki walka przenosi się z miejsca na miejsce w ślad za
wędrującymi oddziałami. Partyzant zabiera ze sobą na wojnę ojczyznę na swych
bosych stopach. Armia narodowowyzwoleocza nie jest armią jednej decydującej
operacji, lecz regularnym wojskiem, w nieustannym pochodzie przemierzającym
lasy i drżącym z podniecenia na widok chmury kurzu, wzbijanego gdzieś w oddali
przez oddział nieprzyjaciela. Do akcji przyłączają się kolejne plemiona,
poszczególne grupy ludności zmieniają miejsce pobytu. Mieszkaocy północy
przenoszą się na zachód, mieszkaocy równin wędrują w góry. Nie ma lepszych i
gorszych pozycji strategicznych. Nieprzyjaciel sądzi, że nas ściga, a my
tymczasem zachodzimy go od tyłu, uderzając w najmniej spodziewanym
momencie. Teraz my rozpoczynamy pościg. Mimo całej techniki i siły ognia
nieprzyjaciel drepcze w miejscu, zapada się coraz głębiej. A my maszerujemy,
maszerujemy i śpiewamy.
Dla przywódcy powstania nadchodzi czas uświadamiania walczących,
kształcenia, indoktrynowania; tworzenia regularnej armii, scentralizowanej
władzy. Fizyczne rozdrobnienie, charakterystyczne dla narodu w walce, musi

zostad przezwyciężone. Działacze, którzy w swoim czasie uciekli od jałowego
politykowania, odkrywają nowe oblicze polityki: nie techniki usypiania czy
mistyfikacji, ale środka, z którego pomocą można zintensyfikowad walkę i
przygotowad lud do świadomego kierowania paostwem. Przywódcy zaczynają
rozumied, że ruchy chłopskie, nawet te o bardzo dużym zasięgu, wymagają
kontroli i kierownictwa. Przywódcy muszą zanegowad sens rewolty rozumianej
wyłącznie jako bunt i przekształcid ją w rewolucyjną walkę. Wiedzą, że
zwycięstwo w tej walce związane jest z jasnym określeniem celów, wyraźną
metodą, a zwłaszcza z uświadomieniem sobie przez masy własnych możliwości.
Opierając się wyłącznie na nienawiści mas, można wytrwad kilka dni, kilka
miesięcy, ale nie można zwyciężyd w wojnie narodowej, nie można zdruzgotad
machiny wojennej przeciwnika, nie można zmienid ludzi, jeżeli zaniedba się
świadomośd bojowników o wolnośd. Nie wystarczy ani granicząca z szaleostwem
odwaga, ani najpiękniejsze slogany.
Z czasem wojna narodowowyzwoleocza brutalnie rozwiewa złudzenia
przywódców. Nieprzyjaciel zmienia taktykę. Bezwzględnej polityce represji
towarzyszą odtąd spektakularne gesty pojednania, manewry, „działania
psychologiczne”. Przeciwnik próbuje — i to nieraz z sukcesem — ożywid przy
pomocy prowokatorów konflikty między plemionami, rozpoczyna działania
dywersyjne. W tym celu kolonializm zwraca się do dwóch kategorii tubylców.
Przede wszystkim wykorzystuje swych tradycyjnych sojuszników: wodzów
plemion, kaidów, szamanów. Pozbawione historii masy chłopskie, wiodące życie,
w którym nic się nie zmienia, a wszystko powtarza, otaczają stałą czcią swoich
kapłanów, potomków starych rodów. Całe plemię jak jeden mąż
podporządkowuje się zaleceniom wodza. Kolonializm nie żałuje złota i sowicie
wynagradza zaufanych ludzi.
Również wśród lumpenproletariatu kolonializm znajduje materiał podatny na
manipulację. Dlatego ruch narodowowyzwoleoczy nie może pominąd tej grupy
społecznej. Zawsze odpowiada ona na wezwanie do powstania, lecz jeśli spotka
ją lekceważenie, wygłodniała i zdeklasowana sama przystąpi do zbrojnej walki i
weźmie udział w konflikcie — po stronie kolonizatora. Ten zaś, nigdy nie tracąc
okazji do poszczucia czarnych na siebie wzajemnie, znakomicie spożytkuje
nieświadomośd i ignorancję, wrodzone cechy lumpenproletariatu. Jeżeli ta
czasowo nie wykorzystana rezerwa sił ludowych nie zostanie natychmiast
zorganizowana przez siły powstaocze, zajmie u boku oddziałów kolonialnych
miejsce najemników. W Algierii z lumpenproletariatu rekrutowali się harki1 i
messaliści; w Angoli — ludzie należący do ugrupowao Zbrojnych
przygotowujących wejście armii portugalskiej; w Kongo lumpenproletariat to

tłumy demonstrujące w Kasai czy w Katandze; w Leopoldville wykorzystuje się
go do organizowania „spontanicznych” wieców przeciwko Lumumbie.
Nieprzyjaciel, analizując siły powstaocze i coraz dokładniej — wroga, jakim jest
skolonizowany lud, dostrzega słabośd ideologii i duchową chwiejnośd pewnych
warstw. Na marginesie zdyscyplinowanej i zorganizowanej awangardy widzi
masy, których stosunek do walki może w każdej chwili zostad odwrócony przez
wieloletni nawyk nędzy, upokorzeo i nieodpowiedzialności. Nieprzyjaciel nie
licząc się z kosztami stara się to wykorzystad. Bagnety i represje wywołują nową
falę spontanicznego działania. Do Konga płyną belgijskie franki, na
Madagaskarze mnożą się prześladowania Howa, w Algierii rekruci siłą wcielani
do francuskiej armii pełnią rolę zakładników. Przywódca powstania widzi, jak
naród w jednej chwili zmienia kurs. Całe plemiona tworzą oddziały harki i
wyposażone w nowoczesną broo wchodzą na wojenną ścieżkę, podbijając
sąsiednie plemiona, które propaganda natychmiast nazywa powstaocami.
Załamuje się owocna, wspaniała jednośd pierwszych dni rewolucji. Ulatnia się
jednomyślnośd, następuje krytyczny moment powstania. Upolitycznienie mas
staje się koniecznością historyczną.
Efektowny zryw, który za jednym zamachem miał dad skolonizowanemu
narodowi absolutną władzę, przekonanie, że wszystkie części narodu płyną tym
samym nurtem z tą samą szybkością, siła dająca nadzieję — w praktyce okazują
się słabością. Nie można mówid o żadnej poważnej zmianie w świadomości
mieszkaoca kolonii, dopóki jest on przekonany, że bezpośrednio ze
skolonizowanego przekształcid się może w wolnego obywatela niezależnego
paostwa, dopóki ślepo wierzy w mit o wszechpotędze swoich mięśni.
Mieszkaniec kolonii przystępuje do walki zbrojnej z entuzjazmem. Największy
zapał wykazują wieśniacy, najmniej skażeni sposobem życia narzucanym przez
kolonializm. Od niepamiętnych czasów podstępem i sztuczkami graniczącymi z
umiejętnościami prestidigitatorów chłopi, jak mogli, bronili swej odrębności
przed zakusami kolonizatora. Nigdy naprawdę nie zostali podbici. Duma,
nieufnośd wobec mieszkaoców miast, niechęd do świata wzniesionego przez
obcych, stałe unikanie kontaktów z przedstawicielami kolonialnej administracji,
oznaczały jedno: dychotomii kolonizatora mieszkaniec wsi przeciwstawiał swą
własną dychotomię.
Antyrasistowski rasizm, chęd ocalenia własnej skóry, reakcje skolonizowanego
na ucisk kolonialny są wystarczającymi powodami przystąpienia do walki
zbrojnej. Jednak człowiek nie wypowiada wojny, nie znosi represji, nie ryzykuje
życiem całej rodziny po to, żeby zadośduczynid swej nienawiści czy swemu
rasizmowi. Rasizm, nienawiśd, uraza, „słuszna żądza odwetu”, nie mogą byd

pożywką dla walki narodowowyzwoleoczej. Nagłe przebłyski świadomości
pchające człowieka w bitewny zgiełk, zanurzające go w niemal patologicznym
oniryzmie, gdzie twarz drugiego człowieka wywołuje zawrót głowy, krew
domaga się jego krwi, a jego śmierd — siłą bezwładu — pociąga za sobą własną
śmierd; cała ta namiętnośd pierwszych godzin walki zanika, jeśli żywi się
wyłącznie własną substancją. Prawda, że liczne zbrodnie popełniane przez siły
kolonialne stale dostarczają przyczyn emocjonalnych, nowych powodów do
nienawiści i do tropienia kolonisty, „żeby go zabid”. Dla przywódcy jednak z
każdym dniem staje się coraz bardziej oczywiste, że z nienawiści nie można robid
programu. Tak jak nie można — chyba że z czystej per- wersji — uważad za
partnera kogoś, kto stale wynajduje nowe sposoby mnożenia zbrodni,
pogłębiania „przepaści”, powodując w ten sposób integrowanie się całego
narodu po stronie powstania. Przeciwnik zawsze próbuje zjednad sobie pewne
grupy ludności, niektóre regiony, niektórych wodzów. Z czasem koloniści i policja
otrzymują odpowiednie dyrektywy. Następuje manewr; postępowanie ulecą
„humanizacji”. Przeciwnik sięga po tak obce mu zwroty jak „pan”, „pani”. Mnożą
się formuły grzecznościowe i wyrazy szacunku. Człowiekowi skolonizowanemu
zaczyna się wydawad, że zachodzą zmiany.
Człowiek skolonizowany, chwytający za broo nie tylko dlatego, że przymierał
głodem i widział rozpad społeczności, w której przyszło mu żyd, ale również
dlatego, że kolonizator uważał go za zwierzę i jak zwierzę traktował, jest bardzo
czuły na podobne uprzejmości. Nienawiśd zaczyna ustępowad pod wpływem
chwytów psychologicznych. Teoretycy i socjologowie dorzucają swoje, mnożą się
prace o „kompleksach”: kompleks frustracyjny, kompleks wojenny, kompleks
podatności na kolonializm. Nagle podnosi się tubylca na własny poziom, próbuje
się go rozbroid psychologią i, oczywiście, pewną sumą pieniędzy. Wszystkie te
sposobiki, to pospieszne łatanie co większych dziur — dośd zresztą sprytnie
przeprowadzane — w koocu odnoszą pewien sukces. Głód mieszkaoca kolonii
jest tak wielki, głód wszystkiego, co jest w stanie przydad mu chod trochę
człowieczeostwa — nawet na kredyt — jest tak niepowstrzymany, że w
niektórych przypadkach jałmużna odnosi skutek. Niepewną, zamgloną
świadomośd mieszkaoca kolonii może rozświetlid byle iskra. Wielkie pragnienie
jednoznaczności cechujące początki walki jest niezwykle podatne na
mistyfikację. Gwałtowne, obejmujące wszystko żądania, jak błyskawica tnące
niebo, maleją i przygasają. Rozjuszony wilk gotów rozszarpad każdego, kto stanie
mu na drodze, burza, której jeden podmuch miał wstrząsnąd światem, w miarę
upływu czasu — a czas płynie — zmieniają się nie do poznania. Mieszkaniec

kolonii gotów jest skapitulowad wobec najdrobniejszego ustępstwa ze strony
przeciwnika.
Przywódcy z niepokojem obserwują tę chwiejnośd. Po okresie początkowej
dezorientacji perfidne postępowanie przeciwnika zmusza ich do podjęcia akcji
wyjaśniającej, akcji odmulania zbiorowej świadomości. Wojna trwa, wróg
organizuje się, umacnia, rozszyfrowuje strategię strony przeciwnej. Walka
narodowowyzwoleocza nie polega na przebyciu wyznaczonego odcinka drogi
jednym skokiem.
Epopeja trwa dnie i noce, dzieo w dzieo, a cierpienia, jakie z sobą niesie, są
większe od udręki okresu kolonialnego. Z perspektywy miasta wszystko wygląda
inaczej. „Nasi” mają się jakby lepiej. Są poważani. Trzeba jednak za to drogo
zapłacid — zwiększeniem nacisku. Czas płynie i nie wolino dopuścid do tego, aby
skolonizowany biorący udział w walce, aby naród, którego obowiązkiem jest
dawad mu oparcie — wahał się. Nie wolno pozwolid na przekonanie, że cel
został osiągnięty. Tak jak nie wolno podawad w wątpliwośd możliwości
całkowitego zwycięstwa. Bezustannie trzeba wyjaśniad, tłumaczyd. Naród musi
wiedzied, dokąd idzie i jak ma tam dojśd. Wojna to nie jedna bitwa, ale seria
następujących po sobie lokalnych stard, z których żadne nie ma znaczenia
decydującego.
Należy zatem oszczędzad siły; nie wolno stawiad wszystkiego na jedną kartę.
Kolonializm posiada rezerwy znacznie potężniejsze niż te, którymi dysponuje
skolonizowany. Wojna trwa. Przeciwnik się broni. Wielka konfrontacja nie jest
sprawą dnia dzisiejszego ani jutra. W praktyce trwa ona od pierwszego dnia, a
skooczy się nie wtedy, gdy przeciwnik zniknie, ale wtedy, gdy zrozumie', że w
jego własnym interesie leży zakooczenie walki i uznanie suwerenności kolonii.
Trzeba dokładnie określid cel walki. W przeciwnym razie lud przy każdym
najdrobniejszym ustępstwie ze strony wroga będzie podawał w wątpliwośd
koniecznośd dalszej wojny. Pogarda okupanta i jego zdecydowana chęd
utrzymania się za wszelką cenę są tak oczywiste, że każda inicjatywa mająca
pozór dobrej woli, każda próba porozumienia witana jest ze zdumieniem i
radością. Skolonizowany szybko wpada w euforię. Trzeba wzmóc akcję
uświadamiającą i sprawid, żeby każdy uczestnik walki rozumiał, że drobne
ustępstwa ze strony przeciwnika nie powinny go zaślepiad. Ustępstwa te są
jedynie drobnymi koncesjami, nie dotyczą istoty sprawy, a z punktu widzenia
skolonizowanego istoty sprawy dotyczy tylko to, co bezpośrednio godzi w ustrój
kolonialny.

Nieraz najbardziej widoczne dowody obecności okupanta nagle znikają. Owo
spektakularne znikanie spowodowane jest koniecznością zmniejszenia
wydatków i zapobieżenia nadmiernemu rozproszeniu sił zbrojnych. Cena jest tu
wysoka. Jest nią zwiększenie nacisku we wszystkich dziedzinach życia, Trzeba
zatem na przykładach historycznych wykazad narodowi, że za podobną
karykaturę ustępstw, za stosowanie zasady ustępstwa za wszelką cenę, niejeden
kraj zapłacił niewolą może mniej widoczną, ale — niemal całkowitą. Cały naród,
wszyscy biorący udział w walce, muszą znad prawo historii mówiące, że niektóre
ustępstwa są w istocie inną formą ucisku. W przeciwnym wypadku przywódcy
partii politycznych łatwo mogą pójśd z byłymi władcami kolonialnymi na
haniebny układ. Skolonizowany musi wiedzied, że kolonializm nie robi mu łaski.
To, co osiągnie na drodze walki politycznej czy zbrojnej, nie jest skutkiem dobrej
woli czy czułego serca kolonizatora, lecz obiektywnej konieczności. Ponadto
skolonizowany musi wiedzied, że ustępstwa te nie są ustępstwami ze strony
kolonializmu, lecz — z jego własnej. Gdy rząd brytyjski postanawia przyznad
ludności afrykaoskiej kilka miejsc więcej w Zgromadzeniu Kenii, trzeba wielkiej
naiwności lub całkowitej nieświadomości, by sądzid, że jest to ustępstwo ze
strony rządu brytyjskiego. Czyż w rzeczywistości to nie naród Kenii poszedł na
ustępstwo? Skolonizowane ludy, ludy wykorzystywane i grabione muszą zmienid
swoje dotychczasowe nastawienie. W ostateczności kompromis jest
dopuszczalny, ale nigdy nie może graniczyd z kompromitacją.
Akcja wyjaśniająca, stopniowe poszerzanie obszarów świadomości, stopniowe
zgłębianie historii społeczeostw, możliwe są jedynie w ramach działalności
organizacji ogarniającej swymi wpływami cały kraj. W jej skład wchodzi element
rewolucyjny przybyły z miast na początku walki zbrojnej oraz ludzie napływający
na wieś w miarę rozwoju walki. Tworzy się jądro, organizacyjny zarodek
powstania. Z czasem również chłopi — na drodze doświadczeo doskonalący
swoje zdolności poznawcze — stają się zdolni do kierowania walczącym ludem.
Naród i jego przywódcy zostają partnerami nieustannie wymieniającymi
doświadczenia, uczącymi się wzajemnie i wzbogacającymi. Umacnia się, a nieraz
całkowicie reformuje tradycyjne instytucje. Trybunał kompetencyjny, dżemaa,
zgromadzenia ustawodawcze, przekształcają się w trybunały rewolucyjne i w
komitety polityczno-wojskowe. Komisarze polityczni towarzyszą każdemu
oddziałowi; są w każdej wsi. Lud borykający się z coraz to nowymi problemami
znajduje u nich radę i pomoc. Komisarze polityczni są zobowiązani do udzielania
wyjaśnieo, których brak grozi dezorientacją ludu. Człowiek walczący z bronią w
ręku przeżywa nieraz trudne chwile widząc, jak wielu spośród mieszkaoców jego
kraju wiedzie w miastach dostatnie życie, tak jakby to, co dzieje się w górach, nie

miało z nimi nic wspólnego, jakby nie wiedzieli, że oto nastąpił decydujący zryw.
Martwota miast, niczym nie zakłócony ich dzieo powszedni wywołuje u
wieśniaka gorzkie przekonanie, że pewna częśd narodu robi na wojnie dobry
interes. Podobne myśli wywołują odruch buntu i wzmagają u mieszkaoca wsi
tendencje do pogardy i potępienia wszystkich mieszkaoców miast bez wyjątku.
Komisarz polityczny winien pomóc ludziom zrozumied tę postawę
uświadamiając im, że pewne grupy mają własne interesy, nie zawsze w pełni
zgodne z interesem narodowym. Lud zaczyna wtedy rozumied, że niepodległośd
to zagadnienie wielowątkowe i trudne. Na tym etapie walki podobne
wyjaśnienie jest niesłychanie ważne, gdyż pomaga przejśd od
wszechobejmującego nacjonalizmu do świadomości społeczno-ekonomicznej.
Lud, który na początku walki przejął prymitywny manicheizm kolonizatora: Biali i
Czarni, Chrześcijanie i Muzułmanie, dowiaduje się, że Czarny nieraz jest bardziej
biały niż Biały i że perspektywa posiadania sztandaru narodowego i
niepodległego paostwa nie powoduje we wszystkich warstwach społecznych
automatycznego wyrzeczenia się przywilejów czy rezygnacji z zaspokajania
własnych potrzeb. Lud widzi, że nie wszyscy mieszkaocy kraju tracą głowę, lecz
przeciwnie — traktują wojnę jako okazję do osiągania korzyści materialnych i
umacniania swej potęgi. Wielu z nich trudni się handlem i bogaci kosztem ludu,
obficie skraplającego krwią ojczystą ziemię. Prymitywnie uzbrojony człowiek
stający do walki z wojenną machiną kolonializmu spostrzega, że niszcząc ucisk
kolonialny jednocześnie przyczynia się do stworzenia nowego systemu wyzysku.
To okrutne odkrycie wyzwala odruch buntu. Tylko na początku walki wszystko
jest proste: z jednej strony źli, z drugiej — dobrzy. Nierealną, idylliczną jasnośd
początków osnuwa cieo naznaczający świadomośd walczącego. Lud odkrywa, że
niegodny wyzysk człowieka przez człowieka może mied wersję murzyoską i
arabską. Słychad krzyk: zdrada. Głos ten należy sprecyzowad. Zdrada nie dotyczy
narodu, lecz — klasy społecznej. Lud powinien woład raczej „łap złodzieja”. W
imię prawdy należy zrewidowad uproszczone rozumienie pojęcia „pana”,
„władcy”. Gatunek ten bowiem gwałtownie się różnicuje. Jasne się staje, że
niektórzy spośród kolonizatorów nie biorą udziału w rozpętywaniu zbrodniczej
histerii i zdecydowanie różnią się od pozostałych osobników swego gatunku. Do
niedawna bezkrytycznie wciskani w monolit, któremu na imię okupant, ludzie ci
w rzeczywistości potępiają wojnę kolonialną. Prawdziwy skandal wybucha, gdy
kilku z nich przechodzi na drugą stronę, zostaje Murzynami lub Arabami, godzi
się na cierpienie, tortury, śmierd.
Takie wydarzenia nie pozostają bez wpływu na nienawiśd, jaką skolonizowany
żywił do wszystkich Europejczyków bez wyjątku. Skolonizowany mówi o

podobnych przypadkach z szacunkiem i za sprawą swoistej licytacji emocjonalnej
obdarza je absolutnym zaufaniem. Jednocześnie w metropolii — dotąd okrutnej
i żądnej krwi — podnoszą się liczne, nieraz należące do osób ogólnie
poważanych, głosy stanowczo potępiające politykę rządu i postulujące
koniecznośd uznania woli skolonizowanego narodu. Żołnierze dezerterują z armii
kolonialnej, inni otwarcie odmawiają uczestnictwa w walce przeciwko narodowi
broniącemu swej niepodległości, idą do więzieo, cierpią w imię prawa kolonii do
niepodległości i decydowania o własnym losie.
Kolonizator przestaje byd kimś, kogo natychmiast należy zlikwidowad. Niektórzy
przedstawiciele okupanta okazują się znacznie bardziej zaangażowani w walkę
narodowowyzwoleoczą niż niejeden syn skolonizowanego narodu. Linia dzieląca
rasy i rasizmy zostaje przekroczona w dwóch kierunkach. Nie wystarczy już byd
Murzynem czy Arabem, by mied patent na wiarygodnośd. Nie sięga się po
karabin ani maczetę na widok każdego kolonia- listy. Świadomośd z wolna
wypływa na otwarte wody prawd częściowych, niejednoznacznych, zmiennych.
Jest to bardzo trudny etap. Dojrzewanie ludu powinna ułatwid dyscyplina
organizacji oraz ideologiczny poziom jej przywódców. Ten ostatni kształtuje się
w miarę rozwoju walki, posunięd przeciwnika, zwycięstw i porażek. Przywódcy
okazują swą siłę i autorytet wskazując błędy, wyciągając wnioski z każdej klęski
wynikającej z braku uświadomienia, wykorzystując każde potknięcie jako
odskocznię do dalszego postępu. Każde niepowodzenie — nawet lokalne —
musi byd punktem wyjścia do dyskusji ogarniającej cały kraj. Rewolucja dowodzi
swej dojrzałości, dowodzi, że rządzi się prawami racjonalnymi tylko wtedy, gdy
wychodząc od poszczególnego przypadku posuwa naprzód świadomośd ogółu.
Wbrew tym wszystkim, którzy sądzą, że nadmierna analiza niesie ze sobą
niebezpieczeostwo wątpliwości, przywódcy z całą stanowczością muszą bronid
wszystkich zasad wykutych w ogniu walki narodowej, walki człowieka o wolnośd.
Istnieje swoista — typowo rewolucyjna — pogarda i wrogośd do rozszczepiania
włosa na czworo, do rozpatrywania jednostkowych przypadków; istnieje też inny
rodzaj wrogości — zdumiewająco podobny do tej pierwszej — wrogości typowo
kontrrewolucyjnej, groźnej, anarchistycznej. Jeśli nie zostanie w porę
opanowane, niechybnie doprowadzi do klęski powstania już po kilku tygodniach.
Bojownik narodowej sprawy, który uciekł z miasta przed demagogią i
reformistycznymi zapędami przywódców partyjnych, rozczarowany do
„polityki”, odkrywa w konkretnym działaniu politykę nową, w niczym
niepodobną do dawnej. Politykę przywódców, ludzi wtłoczonych w historię,
którzy na swe barki wzięli ciężar dowodzenia w wojnie o narodowe wyzwolenie.
Jest to polityka narodowa, rewolucyjna, społeczna. Nowa rzeczywistośd objawia

się wyłącznie poprzez czyn. W walce, gdy rzeczywistośd kolonialna rozsypuje się
w kawałki, ukazują się nie znane dotąd fragmenty całości; sprzeczności, dawniej
starannie maskowane, objawiają się bez osłonek. Lud, który odkrywa nową
rzeczywistośd i poznaje ją w walce, idzie naprzód zrzuciwszy pęta kolonializmu,
odporny na wszelkie próby mistyfikacji, głuchy na pochwalne pieśni na cześd
narodu. Jedynie zorganizowana przemoc, przemoc stosowana świadomie (gdyż
przywódcy uświadomili masom jej rzeczywisty sens), pozwoli rozszyfrowad
otaczającą rzeczywistośd społeczną i da do niej klucz. Bez tak pojętej walki, bez
w pełni uświadomionego działania cały ruch jest tylko karnawałowym zrywem,
zwykłą namiastką. Nieznaczne zmiany, flaga narodowa, kilka reform na górze, a
w dole — szara, jednolita, „tkwiąca w średniowieczu”, bezładnie rozfalowana
masa.
Przypisy:
1. Harki (arab. harka — ruch) — osoba służąca w pomocniczych oddziałach
policji. (Przyp. tłum.)

ROZDZIAŁ 3

BEZDROŻA ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ
Jak uczy historia, walka przeciw kolonializmowi nie od razu ma charakter walki
narodowowyzwoleoczej. Przez długi czas skolonizowany dąży wyłącznie do
likwidacji najbardziej oczywistych niesprawiedliwości: przymusowej pracy, kar
cielesnych, ograniczenia praw politycznych itd. Z czasem jednak walka o
demokrację, walka przeciwko uciskowi wydobywa się z oparów
uniwersalistycznego neoliberalizmu i z trudem kieruje sobie drogę ku żądaniom
o charakterze narodowym. Nieprzygotowanie elit, nieobecnośd organicznej
więzi między nimi a masami, ich ospałośd i - powiedzmy szczerze - tchórzostwo
okazane w decydującym momencie walki leżą u źródeł tragicznych wydarzeo.
Świadomośd narodowa w przypadku krajów rozwijających się nie jest
skoordynowaną krystalizacją najtajniejszych dążeo całego ludu ani konkretnym

wytworem jego mobilizacji, lecz kształtem bez treści, nietrwałym i ulotnym. Fakt
ten tłumaczy łatwośd, z jaką młode niepodległe paostwa mówią, o narodzie i o
wspólnocie etnicznej, o paostwie i o plemieniu. Zjawisko to, świadczące o
ciągłym tkwieniu w przeszłości, przeszkadza skonsolidowad naród. Jak
zobaczymy, słabości te i wynikające z nich niebezpieczeostwa są historycznym
skutkiem niezdolności rodzimej burżuazji krajów słabo rozwiniętych do
zracjonalizowania działao ludu, to znaczy - wydobycia z nich elementu
racjonalnego.
Klasyczna, niemal wrodzona wada świadomości narodowej w krajach
rozwijających się nie jest wyłącznie konsekwencją okaleczenia skolonizowanego
przez ustrój kolonialny. W równym stopniu jest wynikiem ospałości rodzimej
burżuazji, jej ubóstwa intelektualnego oraz w pełni kosmopolitycznej formacji
umysłowej.
Rodzima burżuazja obejmująca władzę po upadku rządu kolonialnego to
burżuazja zapóźniona w rozwoju. Jej siła ekonomiczna jest prawie żadna, a w
każdym razie nieporównywalna z siłą burżuazji metropolii, której miejsce
zamierza zająd. W swym woluntarystycznym narcyzmie rodzima burżuazja
szybko dochodzi do przekonania, że z powodzeniem może zastąpid burżuazję
metropolii. Fakt uzyskania przez kraj niepodległości stawia ją w sytuacji
przymusowej i wyzwala w niej reakcje katastroficzne, co sprawia, że kieruje
wiernopoddaocze apele do dawniej metropolii. Warstwę tę, stanowiącą w
istocie najbardziej światłą częśd nowego paostwa, w której skład wchodzą
pracownicy nauki oraz ludzie trudniący się handlem, cechuje niewielka
liczebnośd, skupienie w stolicy i określony typ działalności: handel, rolnictwo,
wolne zawody. Nie spotykamy w niej przemysłowców ani finansistów. Burżuazja
krajów rozwijających się nie jest nastawiona na produkcję, wynalazczośd,
budowanie, pracę. W całości koncentruje się na działaniach typu
pośredniczącego. Jej powołaniem jest byd częścią obiegu, systemu. Burżuazja
kolonii ma psychikę człowieka interesu, a nie wielkiego przemysłowca.
Trzeba przyznad, że pazernośd kolonizatora i system embargo wprowadzony
przez kolonializm nie pozostawiały jej dotąd dużego wyboru.
W systemie kolonialnym nie ma miejsca dla burżuazji akumulującej kapitał.
Można zatem przypuszczad, że historycznym przeznaczeniem prawdziwej
burżuazji w kraju rozwijającym się jest zaparcie się samej siebie, zaparcie się
siebie jako instrumentu kapitału i uczynienie z siebie niewolnika kapitału
rewolucyjnego, którym jest lud.

W kraju słabo rozwiniętym rodzima burżuazja powinna uznad tak rozumianą
zdradę swego przeznaczenia za swój obowiązek i całkowicie podporządkowad się
ludowi; oddad do jego dyspozycji kapitał intelektualny i techniczny, zdobyty na
uniwersytetach metropolii. Jak zobaczymy dalej, niestety, dośd często rodzima
burżuazja rezygnuje z tej słusznej, heroicznej drogi wiodącej daleko w przyszłośd
i obiera z całym spokojem drogę inną, groźną, bo antynarodową: drogę
klasycznej burżuazji, „burżuazji mieszczaoskiej”; głupio, płasko, cynicznie
mieszczaoskiej.
Jak powiedzieliśmy, na pewnym etapie cel partii staje się ściśle narodowy. Partie
mobilizują lud za pomocą haseł niepodległościowych, resztę odkładając na
potem. Zapytane o program gospodarczy paostwa, którego niepodległości
żądają, o ustrój, jaki zamierzają wprowadzid, nie potrafią udzielid odpowiedzi,
gdyż nie mają pojęcia o gospodarce własnego kraju.
Gospodarka rozwija się poza nimi. Ich znajomośd realnych i potencjalnych
bogactw naturalnych kraju jest czysto książkowa, przybliżona. Mogą zatem
wypowiadad się w tej kwestii wyłącznie w sposób ogólnikowy i abstrakcyjny. Po
uzyskaniu niepodległości burżuazja kraju rozwijającego się, zmniejszona pod
względem liczebności, nie posiadająca kapitału, odmawiająca wejścia na drogę
rewolucji, popada w żałosną stagnację. Nie znajduje ujścia dla swych
umiejętności, którym - jak nieco zbyt pochopnie twierdziła - w okresie
panowania kolonialnego nie pozwalano się rozwijad. Mizerne środki i nieliczna
kadra skazują ją na produkcję typu rzemieślniczego. Gospodarka narodowa, ze
względu na swe dośd ograniczone możliwości, zmuszona jest opierad się na
zasobach krajowych. Głosi się chwałę rzemiosła. Nie mogąc budowad wielkich
fabryk, rentownych dla kraju i dla niej samej, burżuazja otacza drobne rzemiosło
troskliwą opieką, niezupełnie wolną od szowinizmu. Odpowiada to poczuciu
godności narodowej przynosząc jednocześnie korzyści. Kult wyrobów krajowych
w połączeniu z niemożnością znalezienia nowych dróg jest powodem
przerzucenia się burżuazji na produkcję rolną, charakterystyczną dla okresu
kolonialnego.
Uzyskanie niepodległości nie wywiera najmniejszego wpływu na gospodarkę
narodową. Jak dawniej odbywają się zbiory orzeszków ziemnych, kakao, oliwek.
Trwa eksport surowców. Przemysł praktycznie nie istnieje. W dalszym ciągu
wywozi się surowce; jest się zapleczem Europy; stałym dostawcą produktów
surowych.
Mimo to rodzima burżuazja nie przestaje domagad się upaostwowienia
poszczególnych sektorów życia gospodarczego. Nacjonalizacja w jej rozumieniu

nie oznacza bynajmniej oddania całej gospodarki w służbę narodu celem
zaspokojenia jego potrzeb. Nacjonalizacja nie oznacza przestawienia paostwa na
nowe stosunki społeczne, których utrwalenie mogłaby ułatwid. Nacjonalizacja to
po prostu przeniesienie na tubylców przywilejów, które dotychczas były domeną
kolonizatorów.
Ponieważ jednak burżuazja nie posiada wystarczających środków materialnych
ani intelektualnych (brak inżynierów, techników), musi ograniczyd swoje zakusy
do przejmowania agencji i przedsiębiorstw handlowych, dawniej należących do
kolonizatorów. Przejmuje zawody będące dotąd domeną ludności europejskiej:
lekarz, adwokat, kupiec, przedstawiciel, pełnomocnik generalny, komiwojażer.
Jest przekonana, że w imię godności narodu i własnego bezpieczeostwa musi
zająd te stanowiska. Zaczyna żądad, żeby wszystkie wielkie spółki zagraniczne
zwracały się do niej w sprawach nawiązania kontaktu z dawną kolonią i
utrzymywania w niej swoich placówek. Rodzima burżuazja odkrywa w sobie
historyczną misję - jest nią pośrednictwo. Jak widzimy, nie chodzi tu o
powołanie, mające na celu przekształcenie bytu narodowego, lecz zupełnie
prozaicznie o stworzenie czegoś w rodzaju pasa transmisyjnego dla kapitalizmu,
który, zmuszony do kamuflażu, przybiera maskę neokolonializmu. Burżuazja bez
uszczerbku dla godności własnej i bez kompleksów przyjmuje rolę agenta
handlowego zachodniej burżuazji. Owo lukratywne, chociaż mało
reprezentacyjne zajęcie, krótkowzrocznośd i brak ambicji symbolizują
niezdolnośd narodowej burżuazji do wypełnienia swej historycznej roli.
Dynamika, wynalazczośd, chęd odkrywania nowych światów, cechujące
burżuazję jako klasę, są w tym przypadku boleśnie nieobecne. Wśród burżuazji
dawnych kolonii dominuje chęd użycia. Na planie psychologicznym identyfikuje
się ona z burżuazja zachodnią, której nauk nie zapomniała. Burżuazja kolonii
naśladuje burżuazję zachodnią w tym, co negatywne i dekadenckie, nie
przebywszy uprzednio etapu odkryd i wynalazczości, będącego doświadczeniem
zachodniej burżuazji. Wschodząca burżuazja kolonii identyfikuje się ze
zmierzchem burżuazji zachodniej.
Nie należy sądzid, że w ten sposób przeskakuje pewne etapy. W rzeczywistości
zaczyna od kooca. Rodzi się już stara, nie zaznawszy żywotności, odwagi,
zuchwalstwa młodości i wieku dojrzałego.
W zaprzepaszczaniu możliwości znacznie pomaga jej burżuazja zachodnia,
powracająca do dawnych kolonii w postaci turystów poszukujących egzotyki,
polowao i kasyn. Rodzima burżuazja bierze w swe ręce organizację ośrodków
wypoczynkowych i miejsc rozrywki dla przybyszów z Zachodu. Działalnośd ta

przyjmuje miano turystycznej i rozrasta się w przemysł. Jako przykład takiej
działalności przypomnijmy „party” organizowane w Ameryce Łacioskiej, kasyna
Hawany, Meksyku, plaże Rio, małe Brazylijki, Meksykanki, trzynastoletnie
metyski, Acapulco, Copacabanę - przejawy deprawacji burżuazji. Pobawiona
ideologii, zamknięta w sobie, odcięta od ludu, sparaliżowana wrodzoną niemocą
przemyślenia problemów w perspektywie całego narodu, burżuazja grad będzie
rolę ajenta na usługach Zachodu i w praktyce uczyni ze swego kraju lupanar
Europy.
Wspomnijmy żałosny widok, jaki przedstawiają niektóre republiki Ameryki
Łacioskiej. Biznesmeni ze Stanów Zjednoczonych, bankierzy, technokraci
przenoszą się „w tropiki”, kiedy tylko zechcą, i tam przez tydzieo nurzają się we
wszystkim, co może im ofiarowad „rezerwat”.
Zachowanie się właścicieli ziemskich niewiele odbiega od postawy burżuazji.
Wielcy właściciele ziemscy w chwili proklamowania niepodległości żądają
nacjonalizacji gospodarstw rolnych. Za pomocą licznych kombinacji udaje im się
przejąd gospodarstwa kolonizatorów, wzmacniając w ten sposób swój wpływ w
danym rejonie. Nie podejmują przy tym żadnych prób odnowy rolnictwa,
zintensyfikowania go czy zintegrowania z całością gospodarki narodowej.
W praktyce właściciele ziemscy ograniczają się do żądania od władz
administracyjnych zwielokrotnienia ułatwieo i przywilejów, jakimi cieszyli się
przedstawiciele metropolii. Wyzysk robotników rolnych zwiększa się i nabiera
mocy prawnej. Przy pomocy kilku sloganów, w imię wyższej konieczności, nowi
„kolonialiści” będą żądad od robotników rolnych ogromnego wysiłku. Nie ma
mowy o modernizacji rolnictwa ani o planie jego rozwoju; reformy - nawet te
niosące ze sobą minimum ryzyka - sieją panikę wśród właścicieli ziemskich, klasy
ostrożnej i niezdecydowanej, coraz bardziej grzęznącej w strukturach
kolonialnych. Wszelkie inicjatywy leżą w gestii rządu. Rząd torpeduje je albo
popiera i finansuje. Właściciele ziemscy boją się najmniejszego ryzyka. Z natury
są wrogo nastawieni do wszystkiego, co nowe. Praca na ruchomych piaskach nie
pociąga ich. Chcą działao szybkich, o gwarantowanym powodzeniu. Zyski, jakie
osiągają, ogromne w porównaniu z wysokością dochodu narodowego, nie są
reinwestowane. W psychice właścicieli ziemskich niepodzielnie panuje model
oszczędzania do pooczochy. Nieraz - zwłaszcza bezpośrednio po wyzwoleniu burżuazja składa w zachodnich bankach żniwo zebrane na ojczystej ziemi.
Poważne sumy wydaje też na wystawne życie, samochody i wille - postawa
typowa, wielokrotnie opisywana przez ekonomistów.

Jak wspomnieliśmy, burżuazja dawnej kolonii, obejmując władzę,
bezceremonialnie dąży do zdobycia stanowisk dotąd pozostających w rękach
obcokrajowców. Nazajutrz po uzyskaniu niepodległości musi pozbyd się
niedobitków kolonializmu: europejskich adwokatów, kupców, właścicieli
ziemskich, lekarzy, wyższych urzędników. Burżuazja wypowiada bezwzględną
walkę tym wszystkim, „którzy obrażają godnośd narodową”. Stanowczo głosi
koniecznośd unarodowienia kadr, ich afrykanizacji. Postępowanie to z czasem
przybiera cechy rasizmu. Burżuazja mówi rządowi bez ogródek: dajcie nam te
stanowiska. I nic nie uśmierzy jej gwałtownych żądao, dopóki w całości ich nie
przejmie.
Ze swej strony proletariat miejski, masa bezrobotnych, rzemieślnicy, wszystko
to, co zwykło określad się mianem „drobnych zawodów”, naśladując ślepo
zachowanie burżuazji, również przybiera postawę nacjonalistyczną. Jedyna
różnica polega na tym, że burżuazja zwalcza Europejczyków, rzemieślnicy
natomiast i „drobne zawody” zwalczają obywateli innych paostw Afryki. Na
Wybrzeżu Kości Słoniowej będą to rasistowskie wystąpienia przeciwko ludziom z
Dahomeju i z Górnej Wolty. Dahomejczycy i obywatele Górnej Wolty, do chwili
wyzwolenia grający ważną rolę w handlu tego kraju, stają się przedmiotem
napaści ze strony mieszkaoców Wybrzeża Kości Słoniowej. Od nacjonalizmu
przechodzimy do ultranacjonalizmu, szowinizmu, rasizmu. Słychad głosy
domagające się wyjazdu obcokrajowców, pali się ich sklepy, demoluje stragany,
linczuje się ich, a w koocu rząd zmusza przybyszów do opuszczenia kraju, dając
w ten sposób satysfakcję „prawowitym” obywatelom. W Senegalu odbywają się
manifestacje przeciw Sudaoczykom, tak oto komentowane przez Mamadu Dia:
„W rzeczywistości lud senegalski przyjął mit Mali jedynie z powodu przywiązania
do przywódców. Jego przyłączenie do Mali było tylko nowym wyznaniem wiary
w politykę tych ostatnich. W żaden sposób nie osłabia to żywotności terytorium
senegalskiego, tym bardziej że obecnośd sudaoska w Dakarze była zbyt
widoczna, aby można było o niej zapomnied. Fakt ten wyjaśnia, dlaczego upadek
Federacji został przyjęty przez masy ludowe z uczuciem ulgi i nie uczyniono nic,
aby mu zapobiec”1.
I tak, podczas gdy częśd narodu senegalskiego natychmiast wykorzystuje
dostarczoną przez rząd okazję pozbycia się Sudaoczyków krępujących ich
działalnośd w handlu i w administracji, mieszkaocy Konga, do niedawna nie
mogący uwierzyd w masowy odpływ Belgów, postanawiają zmusid do wyjazdu
Senegalczyków zamieszkałych w Leopoldville i Elizabetłralle.

Jak widzimy, w obu przypadkach mechanizm jest identyczny. Apetyty
intelektualistów i ludzi interesu młodego paostwa są ograniczane przez
Europejczyków - dla mas natomiast konkurencją są głównie Afrykaoczycy innej
narodowości. Na Wybrzeżu Kości Słoniowej - Dahomejczycy, w Ghanie Nigeryjczycy, w Senegalu - Sudaoczycy.
Wymóg negryfikacji czy arabizacji kadr nie wywodzi się z autentycznej potrzeby
unarodowienia, lecz jest wyłącznie wyrazem chęci przejęcia przez burżuazję
władzy, którą dotąd sprawowali obcokrajowcy. Masy wysuwają podobny
postulat; w tym jednak przypadku łączy się pojęcie
Murzyna czy Araba z określonym terytorium. Pomiędzy wzruszającymi
oświadczeniami o jedności kontynentu i opisaną wyżej postawą narzuconą
masom przez warstwy wyższe istnieje wiele odcieni. Rozpoczyna się lawirowanie
między - coraz bardziej mglistym - mitem jedności afrykaoskiej a rozpaczliwym
powrotem do szowinizmu w najbardziej obrzydliwym i nieustępliwym wydaniu.
„Przywódcy senegalscy, będący głównymi teoretykami jedności afrykaoskiej,
nieraz poświęcający dla tej idei lokalne organizacje polityczne i własne
stanowiska, ponoszą - dobrowolnie - ogromną odpowiedzialnośd. Ich błąd, nasz
błąd polegał na tym, że zaślepieni walką przeciwko powtórzeniu się sytuacji
podobnej do bałkaoskiej, nie zwracaliśmy uwagi na owo prekolonialne zjawisko,
jakim jest terytorializm. Błędem było, że nie poświęciliśmy w naszych analizach
dośd uwagi temu zjawisku, będącemu owocem kolonializmu, a także zjawiskiem
socjologicznym, którego żadna teoria o jedności, chodby najbardziej miła dla
ucha i godna pochwały, nie zniweczy. Daliśmy się zwieśd mirażowi idei
satysfakcjonującej umysł i biorąc ideał za rzeczywistośd uwierzyliśmy, że
wystarczy potępid terytorializm i jego naturalny wytwór - mikronacjonalizm, aby
uświadomiwszy je sobie zapewnid sukces naszemu chimerycznemu
przedsięwzięciu „2.
Od senegalskiego szowinizmu do trybalizmu uolof droga niedaleka. Wszędzie
tam, gdzie rodzima burżuazja, z powodu małostkowości i braku określonej
postawy ideologicznej, nie potrafiła oświecid całego narodu, a przede wszystkim
ludu; wszędzie tam, gdzie rodzima burżuazja okazała się niezdolna do
rozszerzenia swojej wizji świata - masy wycofują się na pozycje plemienne;
wspólnota plemienna zaczyna święcid tryumf. Ponieważ jedynym hasłem
burżuazji jest: „zająd miejsce cudzoziemców”, i ponieważ we wszystkich
dziedzinach życia burżuazja pospiesznie dochodzi swych praw i miejsca te
zajmuje, szarzy obywatele - taksówkarze, sprzedawcy ciastek, czyści-buty -

również podnoszą głos i żądają, żeby Dahomejczycy wracali do siebie, lub
posuwają się o krok dalej - aby Fulbejowie i Fulanie wracali do buszu.
Z tej perspektywy oceniad należy fakt, że w młodych paostwach często zwycięża
federalizm. Jak wiemy, kolonializm uprzywilejowywał pewne regiony.
Gospodarka kolonialna nie obejmowała narodu jako całości; pełniła funkcję
uzupełniającą w stosunku do metropolii. Koloniści prawie nigdy nie eksploatują
całego kraju. Wydobywają bogactwa narodowe i eksportują je do zakładów
przemysłowych metropolii, pozwalają bogacid się ludziom związanym z pewnymi
sektorami gospodarki, skazując resztę ludności na życie w nędzy.
W chwili uzyskania niepodległości obywatele żyznych regionów uświadamiają
sobie swą uprzywilejowaną sytuację i w odruchu samozachowawczym
odmawiają żywienia innych. Obszary bogate w orzeszki ziemne, kakao, diamenty
stają się nagle pierwszymi regionami w kraju. Ich mieszkaocy z nienawiścią
spozierają na innych, w obawie przed zawiścią, głodem, zagrożeniem. Odżywają
konflikty sprzed doby kolonialnej, budzi się nienawiśd dzieląca plemienne
wspólnoty. Balubas nie chce karmid Luluas. Katanga obwołuje się paostwem, a
Albert Kalondji - królem południowego Kasai.
Jednośd afrykaoska, mgliste pojęcie, do którego mieszkaocy Afryki byli ślepo
przywiązani, a którego wartośd doraźna polegała na nacisku, jaki wywierało na
kolonializm, okazuje się mitem. Tryumfuje regionalizm. Rodzima burżuazja,
kurczowo czepiająca się dóbr leżących w zasięgu ręki, nie widząca dalej
własnego nosa, okazuje się niezdolna do stworzenia jedności narodowej,
niezdolna do stworzenia trwałych podstaw bytu narodowego. Front narodowy,
przed którym wycofał się 'kolonializm, zaczyna się chwiad i ostatecznie - rozpada
się.
Bezwzględna walka, jaką toczą ze sobą wspólnoty etniczne i plemiona,
agresywna żądza przejęcia stanowisk pozostawionych przez cudzoziemców są
również źródłem konfliktów religijnych. Po wsiach i w buszu drobne bractwa,
miejscowe wyznania, kulty marabutów odżywają ze zdwojoną siłą; następuje
nawrót tendencji separatystycznych. W dużych miastach wśród pracowników
administracji dochodzi do konfrontacji między dwiema wielkimi religiami
objawionymi: islamem i katolicyzmem.
Kolonializm, który zadrżał w posadach przed nowo narodzoną jednością
afrykaoską, zbiera teraz siły i próbuje ją złamad, wykorzystując w tym celu
wszystkie jej słabości. Zwraca się do ludów Afryki i objawia im istnienie różnic
„natury duchowej”. Senegalski dziennik „Afrique Nouvelle” co tydzieo dostarcza
porcję nienawiści do islamu i Arabów. Przeciwko Libaoczykom - w których

rękach spoczywa większa częśd handlu wybrzeża zachodniego - kieruje się
narodowy wymiar sprawiedliwości. Przy okazji misjonarze przypominają masom,
że czarne imperia na długo przed powstaniem europejskiego kolonializmu
nękane były inwazjami arabskimi. Wysuwa się śmiałą tezę o wielkiej roli, jaką w
przygotowaniu gruntu dla europejskiego kolonializmu odegrała okupacja
arabska, wiele mówi się też o kulturowej zaborczości islamu. Muzułmanów na
ogół nie dopuszcza się do kierowniczych stanowisk.
Gdzie indziej zachodzi zjawisko odwrotne: tubylcy wyznania chrześcijaoskiego są
uznawani za świadomych wrogów niezawisłości narodowej.
Kolonializm bezwstydnie manipuluje rad, że Afrykaoczycy, jeszcze wczoraj
zjednoczeni przeciwko niemu, powstają dziś przeciwko sobie. W niektórych
umysłach „noc Świętego Bartłomieja” rysuje się coraz wyraźniej; kolonizator
śmieje się w duchu słysząc szumne deklaracje na temat jedności afrykaoskiej.
Religia dokonuje podziałów wewnątrz jednego narodu, przeciwstawiając sobie
wspólnoty duchowe, utrzymywane i wzmacniane przez kolonializm i jego
zauszników. Pojawiają się zupełnie nieoczekiwane zjawiska. W krajach o
większości katolickiej mniejszości muzułmaoskie popadają w dewocję o
niespotykanym natężeniu. Przywraca się muzułmaoskie święta; islam broni się
zażarcie przed zaborczością religii katolickiej. Można usłyszed ministra radzącego
niezadowolonym, żeby się wynieśli do Kairu. Bywa też, że amerykaoski
protestantyzm przenosi na afrykaoską ziemię swoje antykatolickie przesądy i
pod osłoną religii podsyca nieporozumienia między plemionami.
W skali kontynentu napięcie religijne może przybrad maskę najbardziej
pospolitego rasizmu. Afrykę dzieli się na białą i czarną. Są to nazwy zastępcze: na
południe i północ od Sahary rasizm zrzuca maskę. Podkreśla się tu tysiącletnią
tradycję Białej Afryki, jej przynależnośd do śródziemnomorskiej cywilizacji, fakt,
iż jest przedłużeniem Europy, związki z kulturą grekołacioską. Afryka Czarna
natomiast to obszar uśpiony, niecywilizowany... dziki. Na porządku dziennym są
niesmaczne uwagi o zasłonach na twarzach kobiet, poligamii, domniemanej
pogardzie Arabów dla rodzaju żeoskiego. Wszystko to przywodzi na myśl
zachowanie kolonizatorów. Burżuazja każdego z dwóch potężnych obszarów,
przeżarta tym, co w europejskiej myśli najbardziej zdegenerowane, przejmuje
pałeczkę od Europejczyków i rozpowszechnia na kontynencie afrykaoskim
niezwykle niebezpieczną dla przyszłości Afryki filozofię rasizmu. Ospałośd
burżuazji i jej skłonnośd do naśladownictwa wydają na świat kolonialną wersję
rasizmu. Nic zatem dziwnego, że w kraju, który się ma za afrykaoski można
usłyszed czysto rasistowskie wypowiedzi i spotkad się z objawami paternalizmu,

tak że ma się gorzki posmak obecności w Paryżu, Brukseli czy w Londynie. W
pewnych regionach Afryki panuje niepodzielnie bełkotliwy paternalizm w
stosunku do Murzynów, niegodne, ukute w kulturze zachodniej przekonanie, że
do Murzyna nie dociera ani logika, ani rozum. Niejednokrotnie można
stwierdzid, że mniejszości murzyoskie utrzymywane są w stanie na wpół
niewolniczym, co wystarczająco usprawiedliwia podejrzliwośd i nieufnośd krajów
Czarnej Afryki do krajów Afryki Białej. Nierzadko obywatel Czarnej Afryki,
spacerując po jednym z wielkich miast Afryki Białej, słyszy za sobą dziecinne
głosy wołające: „czarnuch” lub spotyka się ze strony osób urzędowych z
pobłażliwością wobec „Murzynka Bambo”. Zdarza się również, że uczniowie
przybyli z Afryki Czarnej do liceum na północ od Sahary pytani są przez kolegów,
czy tam, gdzie mieszkają, są jakieś domy, światło i czy praktykuje się kanibalizm.
Zdarza się też niestety, że w niektórych regionach na północ od Sahary
Afrykaoczycy przybyli z kraju leżącego na południu spotykając krajanów błagają
ich, żeby ich zabrali „byle gdzie, ale do Murzynów”. Podobnie w niektórych
młodych krajach Czarnej Afryki posłowie czy ministrowie oświadczają z powagą,
że prawdziwym niebezpieczeostwem nie jest ponowne opanowanie kraju przez
kolonializm, lecz ewentualna inwazja „arabskich wandali z północy”.
Jak widad, niemoc burżuazji objawia się nie tylko w sferze życia gospodarczego.
Objąwszy władzę w imię dośd wąsko pojętego interesu narodowego i rasy, mimo
pięknych w formie i zupełnie pozbawionych treści deklaracji, burżuazja z pełną
nieodpowiedzialnością szafuje zdaniami żywcem wyjętymi z europejskich
traktatów moralnych i politycznych i okazuje się niezdolna do zapewnienia
tryumfu chodby kilku podstawowym zasadom moralnym. Potężna, kierująca
światem w poczuciu własnej siły burżuazja śmiało może głosid idee
demokratyczne o zasięgu uniwersalnym. Tylko w wyjątkowo niekorzystnych
warunkach silna pod względem ekonomicznym burżuazja pozwala się zepchnąd
z drogi głoszonej przez siebie ideologii humanistycznej. Burżuazja zachodnia - w
głębi swej istoty rasistowska - kryje swój rasizm za zasłoną cienkich spekulacji, a
to pozwala jej pozornie pozostawad w zgodzie z zasadą, wedle której ludzka
godnośd jest wartością najwyższą.
Zachodnia burżuazja spiętrzyła wystarczająco dużo barier, by nie musied
obawiad się konkurencji ludzi, których wyzyskuje i którymi gardzi. Rasizm
zachodniej burżuazji w stosunku do Murzyna czy „czarnucha” nacechowany jest
głównie pogardą; jest to rasizm pomniejszający. Ideologia burżuazyjna głosząca
zasadę naturalnej równości wszystkich ludzi nie popada przy tym bynajmniej w
logiczną sprzecznośd, gdyż jednocześnie daje podludziom szansę stania się

ludźmi poprzez zaakceptowanie zachodniego humanizmu, który sama
ucieleśnia.
Rasizm młodej burżuazji w dawnych koloniach jest rasizmem obronnym,
opartym na strachu. Niczym nie różni się od zwykłego trybalizmu czy
nieporozumieo między bractwami. W tych warunkach staje się zrozumiałe, że
obserwatorzy międzynarodowi nie biorą poważnie szumnych deklaracji o
afrykaoskiej jedności. Zbyt dużo jest słabych punktów dostrzegalnych gołym
okiem, by można było przypuszczad, że godzina jedności wybije bez uprzedniego
rozwiązania nabrzmiałych konfliktów.
Narody afrykaoskie dopiero niedawno odkryły swoje istnienie i w imieniu
kontynentu postanowiły wywrzed nacisk na ustrój kolonialny. Rodzima burżuazja
usiłująca pospiesznie, region po regionie, przejąd interesy i stworzyd tym razem
swój własny system wyzysku, mnoży przeszkody, mające uniemożliwid realizację
tej „utopii”. Działająca w ściśle określonym celu burżuazja krajów afrykaoskich
zdecydowana jest nie dopuścid do jedności i zniweczyd wspólny wysiłek dwustu
pięddziesięciu milionów ludzi zamierzających za jednym zamachem zwyciężyd
głupotę, głód i okrucieostwo. Dlatego musimy zrozumied, że jednośd -afrykaoska
może stad się faktem tylko za sprawą ludu, to znaczy - wbrew interesom
burżuazji.
Nieudolnośd burżuazji objawia się również w sferze polityki wewnętrznej, w
funkcjonowaniu instytucji życia politycznego. Parlamentaryzm w niektórych
krajach rozwijających się jest jedynie pozorem. Niezdolna do podjęcia działao
gospodarczych nie potrafiąca doprowadzid do wytworzenia się harmonijnych
stosunków społecznych, trzymająca się zasady własnej dominacji klasowej
burżuazja wybiera rozwiązanie pozornie najprostsze - jednopartyjnośd. Brak jej
jednak równowagi i wewnętrznego spokoju, wywodzących się ze świadomości
własnej potęgi ekonomicznej i panowania nad systemem paostwowym. Paostwo
przez nią stworzone nie daje obywatelowi poczucia bezpieczeostwa; przeciwnie
- budzi w nim poczucie zagrożenia.
Paostwo, które swą niedostrzegalną na co dzieo potęgą winno budzid zaufanie,
godzid i uspokajad, staje się elementem nacisku, narzuca, popycha, zmusza
obywatela do działao niezgodnych z jego wolą, sugeruje stałe
niebezpieczeostwo. Jednopartyjnośd jest nowoczesną formą burżuazyjnej
dyktatury, bez maski i ozdób, cyniczną i pozbawioną skrupułów.

Dyktatura ta w praktyce jest dośd połowiczna. Jej jedynym celem jest
maskowanie swej wewnętrznej sprzeczności. Ponieważ burżuazja nie ma
środków materialnych na utrwalenie swego panowania, a przy okazji na rzucenie
kilku okruchów reszcie obywateli, ponieważ zajęta jest głównie pospiesznym
napełnianiem sobie kieszeni w najbardziej prymitywny sposób, kraj coraz
bardziej pogrąża się w marazmie. Aby ten marazm zamaskowad, aby ukryd
regres, aby uspokoid samą siebie i upewnid się co do swej własnej wielkości,
burżuazja „musi” wznosid w stolicy ogromne budowle, musi „ponosid koszty
reprezentacji”.
Coraz bardziej zatem odwraca się od wewnętrznych spraw kraju, od
rzeczywistości, jaką jest ginące paostwo, i spogląda ku dawnej metropolii, ku
kapitalistom zawsze gotowym skorzystad z jej usług. Wkrótce też zaczyna
odczuwad potrzebę ludowego przywódcy, który jeszcze raz podjąłby się
podwójnego zadania: ustabilizował gospodarkę i zapewnił burżuazji dalsze
panowanie, a także uregulował jej stosunki z ludem, odsuniętym od udziału w
zyskach, jakie burżuazja czerpie ze współpracy z wielkimi towarzystwami
zagranicznymi. Dyktatura burżuazji w krajach rozwijających się istnieje dzięki
przywódcy ludowemu. W krajach rozwiniętych dyktatura burżuazji jest funkcją
potęgi ekonomicznej tej klasy. Natomiast w krajach rozwijających się słaba,
bierna burżuazja potrzebuje moralnego wsparcia, osłony, za którą mogłaby
spokojnie się bogacid. Rolę tę spełnia ludowy przywódca.
Naród doskonale znający przywódcę, naród, który przez wiele lat obserwował
jego niemal legendarne zmagania z kolonialną potęgą, obdarza niezłomnego
patriotę spontanicznym zaufaniem. W okresie walki o niepodległośd przywódca
zwykle ucieleśnia aspiracje ludu: w jego imieniu żąda niezawisłości, swobód
politycznych, poszanowania godności narodowej. Po uzyskaniu suwerenności
ujawnia się prawdziwa rola przywódcy, nie mająca nic wspólnego z
zaspokajaniem konkretnych potrzeb ludu: życia godnego, uświęconego chlebem,
ziemią i oddaniem rządów w dłonie ludu: przywódca staje się przewodniczącym
spółki żądnej użycia, której na imię rodzima burżuazja.
Mimo uczciwości i często szczerych deklaracji, przywódca w rzeczywistości jest
rzecznikiem wspólnych interesów rodzimej burżuazji i dawnych towarzystw
kolonialnych. Jego uczciwośd, będąca po prostu cechą charakteru - stopniowo
zanika. Nieautentyczny kontakt z masami doprowadza go do przekonania, iż
masy godzą w jego autorytet i podają w wątpliwośd jego zasługi wobec ojczyzny.
Przywódca surowo ocenia niewdzięcznośd mas i z każdym dniem coraz bardziej

zbliża się do obozu przeciwnika. Wkrótce świadomie staje się wspólnikiem
młodej burżuazji, pogrążającej się w korupcji i rozpuście.
Struktury ekonomiczne młodego paostwa nieodwołalnie przekształcają się w
struktury neokolonialne. Gospodarka narodowa, dawniej tylko otaczana opieką,
obecnie staje się gospodarką kierowaną. Budżet wspomagany jest darami i
pożyczkami, Co kwartał rząd albo jego delegacja udają się do dawnej metropolii
lub do innego kraju na połów kapitałów.
Dawna potęga kolonialna zwiększa wymagania, gromadzi koncesje i gwarancje,
coraz rzadziej maskując zależnośd, w jakiej utrzymuje rząd dawnej kolonii. Lud,
pogrążony w nędzy, powoli zaczyna pojmowad, że padł ofiarą zdrady. Widzi to
bardzo wyraźnie, gdyż burżuazja nie potrafi zorganizowad się jako klasa. Podział
zysków dokonuje się chaotycznie, bez uwzględnienia hierarchii i podziałów.
Nowa uprzywilejowana kasta razi i budzi sprzeciw, dziewięd dziesiątych ludności
bowiem w tym samym czasie przymiera głodem. Błyskawiczne, gorszące,
bezlitosne bogacenie się jednej grupy doprowadza do nagłego przebudzenia się
ludu; przebłysk świadomości wróży wybuch. Burżuazja, warstwa
przywłaszczająca sobie wszystkie bogactwa kraju - z nieoczekiwaną zresztą
logiką - przejmuje po rasistowskiej doktrynie kolonistów negatywne sądy
dotyczące pozostałej części narodu, Murzynów czy Arabów. Nędza ludu,
żywiołowe bogacenie się burżuazji, jej nie skrywana pogarda wobec reszty
narodu, są powodem coraz ostrzejszych sądów i coraz bardziej zdecydowanych
postaw.
Grożące wybuchem objawy buntu i niezadowolenia pociągają za sobą
konsolidację władzy; pojawia się dyktatura. Przywódca, człowiek z przeszłością
wojskową, patriota oddany narodowej sprawie, z chwilą gdy zostaje gwarantem
bezpieczeostwa burżuazji, zamyka oczy na jej nieudolnośd i niemoralnośd i
zaczyna pełnid rolę parawanu pomiędzy ludem a zaślepioną żądzą zysku
burżuazja. W miarę swych możliwości opóźnia moment przebudzenia się ludu.
W razie potrzeby przychodzi burżuazji z pomocą, ukrywa jej machinacje i w
krótkim czasie staje się mistrzem mistyfikacji, specjalistą od oszukiwania mas.
Przemawiając do ludu przypomina wydarzenia ze swego - często bohaterskiego życia, walki, jakie prowadził w imię ludu, zwycięstwa, które w jego imieniu
odniósł, i daje w ten sposób masom do zrozumienia, że powinny w dalszym
ciągu obdarzad go zaufaniem. Wszystko to przemawia do patriotów
afrykaoskich, którzy ostrożnej walce politycznej swych poprzedników nadali
narodowy styl przesądzający o jej wyniku. Ludzie ci przyszli z buszu. Oświadczyli ku zgorszeniu okupanta i zawstydzeniu opozycji w miastach - że przychodzą z

buszu i przemawiają w imieniu Murzynów. Ci ludzie, występujący w imię rasy,
ludzie będący syntezą całej przeszłości, upodlenia i kanibalizmu, stoją dziś na
czele grupy, która odwróciwszy się do buszu plecami głosi, że przeznaczeniem
ludu jest posłuszeostwo, posłuszeostwo i jeszcze raz posłuszeostwo.
Przywódca stara się uspokoid lud. W wiele lat po uzyskaniu niepodległości nie
potrafi jednak wskazad mu konkretnego zadania, nie potrafi określid przyszłości,
pchnąd na drogę tworzenia narodowego bytu, a zarazem stwarzania siebie; do
znudzenia powtarza historię walki narodowowyzwoleoczej i wspomina
uświęconą jednośd tamtych lat. Przywódca, rzecznik rodzimej burżuazji,
nawołuje lud do spojrzenia wstecz, usypia go epopeją, która doprowadziła do
niepodległości'. Obiektywnie rzecz biorąc, powstrzymuje lud, próbuje wypędzid
go z historii i przeszkodzid mu w uzyskaniu świadomości historycznej. Podczas
wojny wyzwoleoczej przywódca wzywał naród do walki i przyrzekał mu
bohaterski marsz aż do zwycięstwa. Dziś robi, co może, żeby uśpid lud i raz po
raz przypomina czasy kolonializmu, podkreślając imponującą długośd przebytej
drogi.
Nie wydaje się jednak, by masy doceniały przebytą drogę. Wieśniak, który w
dalszym ciągu ryje w ziemi, bezrobotny, fetory w dalszym ciągu nie ma pracy
mimo narodowych świąt i sztandarów, nie dostrzegają żadnych istotnych zmian.
Demonstracje nie przydają się na nic: masy nie mają złudzeo. Masy są głodne, a
komisarze policji - tym razem rodem z Afryki - nie wzbudzają w nich poczucia
bezpieczeostwa. Zniechęcone masy zaczynają się odwracad od paostwa, gdzie
nie ma dla nich miejsca.
Od czasu do czasu przywódca zaczyna działad, wygłasza przemówienia, objeżdża
kraj próbując uspokoid, uciszyd i oszukad masy. Jest niezbędny, gdyż partia
właściwie przestała istnied. Dawna partia z czasów walki o niepodległośd
znajduje się w żałosnym stanie. Przetrwała jedynie formalnie, jako nazwa, godło
i dewiza. Partia, której zadaniem był swobodny obieg myśli, będący odbiciem
rzeczywistych potrzeb mas, przekształciła się w syndykat jednostkowych
interesów. Po uzyskaniu niepodległości partia przestała pomagad ludziom w
formułowaniu postulatów, uświadamianiu potrzeb, umacnianiu władzy. Jej misja
polega wyłącznie na przekazywaniu instrukcji z góry. Życiodajny ruch z dołu do
góry i z góry do dołu, który jest gwarantem demokracji w partii - ustał. Co
więcej, partia stała się rodzajem przegrody między masami a władzą. Życie partii
zamarło. Komórki powstałe w okresie kolonialnym uległy całkowitemu
rozprzężeniu.

Ludzie zaczynają się niecierpliwid. Zaczynają pojmowad, jak słuszne były głosy,
dające się słyszed w okresie wałki wyzwoleoczej, domagające się od dowódców
wypracowania programu i dokładnego określenia celu walki. Przywódcy pod
pretekstem ochrony jedności narodowej odmówili im racji bytu. Ich jedynym
programem było zjednoczenie całego narodu w walce z kolonializmem. Za
pomocą sloganu, z którego uczyniono program, ograniczono działalnośd
polityczną do serii haseł głoszących prawo ludów do samostanowienia i
zapowiadających „wiatr historii”, mający nieuchronnie zmieśd kolonializm z
powierzchni ziemi. Na wezwania do nieco głębszej analizy pojęcia „wiatr
historii” odpowiadano: cierpliwości, dekolonizacja jest konieczna i nieunikniona
itd.
Po uzyskaniu niepodległości partia popada w letarg. Do swych członków zwraca
się wyłącznie z okazji tak zwanych ludowych manifestacji, międzynarodowych
spotkao, świąt narodowych. Miejscowe władze partyjne obejmują stanowiska w
administracji, partia się biurokratyzuje, bojownicy wracają do szeregu obdarzeni
pustym tytułem: obywatel.
W chwili, kiedy spełnili swą historyczną misję, polegającą na doprowadzeniu
burżuazji do władzy, odsuwa się ich, żeby nie przeszkadzali jej w wypełnianiu
misji. Ale, jak wykazaliśmy, burżuazja jest niezdolna do wypełnienia jakiejkolwiek
misji. Po upływie kilku lat rozkład partii staje się oczywisty i każdy, nawet jej
sympatyk, dostrzega, że obecna partia, widmo dawnej, służy wyłącznie do
paraliżowania działao ludu. Rozpada się partia, w latach walki grupująca wokół
siebie cały naród. Intelektualiści którzy w przeddzieo niepodległości wrócili na jej
łono, swą obecną postawą wykazują, że jedynym motywem tego powrotu była
chęd udziału w łupach. Partia staje się siedliskiem karierowiczów.
W ramach nowego ustroju panuje nierówny podział dóbr. Zdarzają się osobnicy
o wyjątkowych skłonnościach do oportunizmu, czerpiący z kilku żłobów naraz.
Mnożą się przywileje, tryumfuje korupcja, upadają obyczaje. Kruków jest wiele,
a zdobycz mizerna. Partia, ślepe narzędzie w rękach burżuazji, wzmacnia aparat
władzy paostwowej i zakreśla granice działao ludu, całkowicie go paraliżując.
Partia pomaga utrzymad lud w ryzach. W coraz większym stopniu staje się
narzędziem nacisku o wyraźnie antydemokratycznym charakterze. Jest biernym,
a niekiedy nawet aktywnym wspólnikiem sprzedajnej burżuazji. Narodowa
burżuazja marnuje czas odbudowy na używanie życia; podobnie partia:
przeskakuje fazę parlamentaryzmu i wybiera dyktaturę narodowosocjalistyczną.
Obecnie wiemy, że faszyzm, który przez pół wieku tryumfował w Ameryce

Łacioskiej, wynika - zgodnie z dialektyką - z na wpół kolonialnego ustroju okresu
niepodległości.
W ubogich krajach rozwijających się, gdzie ogromne bogactwa sąsiadują z
bezgraniczną nędzą, rząd szuka oparcia w armii i policji. Siłach, które zazwyczaj
(na fakt ten należy zwrócid uwagę) korzystają z porad zagranicznych ekspertów.
Siła policji i potęga armii są proporcjonalne do marazmu ogarniającego naród.
Rodzima burżuazja coraz jawniej sprzedaje się wielkim spółkom zagranicznym.
Cudzoziemcy łapówkami opłacają koncesje, wybucha skandal za skandalem,
ministrowie bogacą się, ich żony zamieniają się w kokoty, posłowie wychodzą na
swoje i wszyscy - aż po zwykłego policjanta czy celnika - biorą udział w wielkim
pochodzie korupcji. Opozycja staje się coraz bardziej agresywna, a lud w pół
słowa chwyta jej propagandę. Wrogośd do burżuazji przybiera formy
demonstracyjne. Młoda burżuazja, dotknięta przedwczesną sklerozą, nie zważa
na dobre rady i nie jest w stanie zrozumied, że w jej własnym interesie leży
chodby częściowe maskowanie swego prawdziwego oblicza.
Chrześcijaoskie pismo z Brazzaville „La Semaine Africaine” tak oto zwraca się do
udzielnych książąt młodego paostwa: „Ludzie na stanowiskach i wy, ich
małżonki, dziś niczego wam nie brakuje: macie komfort, nieraz wykształcenie,
piękny dom, stosunki, możliwości otwierające przed wami nowe horyzonty. Lecz
całe to bogactwo jest skorupą, zasłaniającą nędzę, która was otacza. Uważajcie.”
Oskarżenie sformułowane przez pismo skierowane do zwolenników Yulu nie ma
w sobie nic rewolucyjnego. Chce ono tylko ostrzec katów kongijsikiego ludu, że
nie minie ich kara za popełnione grzechy: „Jeśli w sercach waszych nie ma
miejsca dla maluczkich, zabraknie dla was miejsca w domu Pana.”
Rodzima burżuazja nie zważa oczywiście na podobne ostrzeżenia. Związana z
Europą, jest zdecydowana maksymalnie wykorzystad sytuację. Bogactwa, jakie
czerpie z wyzysku, są wywożone za granicę. Młoda burżuazja często jest bardziej
nieufna w stosunku do stworzonego przez siebie ustroju niż zagraniczne
towarzystwa. Odmawia inwestowania w rodzinną ziemię, a do paostwa, które ją
chroni i żywi, odnosi się ze szczególną niewdzięcznością. Nabywa papiery
wartościowe na giełdach zagranicznych, a weekendy spędza w Paryżu i
Hamburgu. Niekiedy swym zachowaniem przypomina gangstera, który po
udanym skoku ukrywa dolę przed wspólnikami, przezornie myśląc o wycofaniu
się z interesu. Fakt ten dowodzi, że podświadomie rodzima burżuazja liczy się z
przegraną. Przeczuwa, iż podobna sytuacja nie może trwad w nieskooczonośd, i
dlatego zamierza wykorzystad ją, jak się da. Nieliczenie się z paostwem i
nadmierne wyzyskiwanie jego obywateli musi wywoład niezadowolenie mas.

Wtedy zaostrzają się represje. Narzędziem ich jest armia. Z braku parlamentu
armia staje się arbitrem. Wcześniej czy później zrozumie swą potęgę i nad
rządem zawiśnie groźba zamachu stanu.
Jak widad, burżuazja niektórych młodych republik niczego się nie nauczyła.
Gdyby uważniej przyjrzała się paostwom Ameryki Łacioskiej, bez wątpienia
dostrzegłaby czyhające na nią niebezpieczeostwa. Można zatem wysunąd tezę,
że ta miniburżuazja, robiąca tyle hałasu, w gruncie rzeczy jest skazana na
dreptanie w miejscu. W krajach rozwijających się nie było historycznego okresu
panowania burżuazji. Oczywiście, istnieje terror policyjny i kasta ludzi
czerpiących nieproporcjonalne zyski, lecz społeczeostwo burżuazyjne jako takie
nie istnieje. Napęczniałe od złota pijawki, wyrywające sobie banknoty w
wygłodzonym kraju, prędzej czy później staną się zabawką w ręku armii
sprawnie dowodzonej przez zagranicznych ekspertów. Reasumując: dawna
metropolia sprawuje rządy za pośrednictwem sprzedajnej burżuazji i
zdominowanej przez ekspertów armii, która terroryzuje lud, paraliżuje go i
osacza.
Kilka powyższych uwag na temat burżuazji pozwala sformułowad pewien
wniosek. Lepiej byłoby, „gdyby w krajach rozwijających się burżuazja nie miała
warunków do istnienia i rozwoju. Innymi słowy, masy zgrupowane w partii i
intelektualiści w pełni świadomi zachodzących zjawisk, uzbrojeni w zasady
rewolucyjne, wspólnie powinni zagrodzid drogę burżuazji - niepotrzebnej i
szkodliwej.
Teoretyczne pytanie, od pół wieku stawiane w kontekście historii krajów
rozwijających się - czy można przeskoczyd etap paostwa burżuazyjnego powinno uzyskad odpowiedź poprzez akcję rewolucyjną, a nie na drodze
spekulacji myślowej. Etap panowania burżuazji w krajach rozwijających się byłby
usprawiedliwiony tylko wtedy, gdyby rodzima burżuazja była wystarczająco
potężna pod względem gospodarczym i technicznym, by móc zbudowad
społeczeostwo burżuazyjne, stworzyd warunki rozwoju proletariatu,
uprzemysłowid rolnictwo i umożliwid rozwój autentycznej kultury narodowej.
Burżuazja europejska umacniała swą potęgę wypracowując jednocześnie
ideologię. Burżuazja europejska, dynamiczna, wykształcona, zlaicyzowana, w
całej pełni wykonała zadanie akumulacji kapitału i dała krajowi konieczne
minimum. Natomiast w krajach rozwijających się prawdziwej burżuazji nie ma,
jest tylko niewielka grupa pazernych i żarłocznych osobników całkowicie
skoncentrowanych na dorabianiu się i gromadzeniu bogactw, co zapewnia im
dawna potęga kolonialna. Ze swą lichwiarską mentalnością jest niezdolna do

stworzenia ideologii; wszelka wynalazczośd jest jej obca. Przesiąknięta lekcjami z
podręczników zachodnich staje się niepostrzeżenie nie repliką Europy, lecz jej karykaturą.
Walka przeciwko burżuazji w krajach rozwijających się w żadnym razie nie może
pozostad zagadnieniem teoretycznym. Nie wystarczy konstatacja, że historia
osądzi ją surowo. Nie zarzucamy burżuazji krajów rozwijających się, że hamuje
globalny harmonijny rozwój narodu. Zarzucamy jej, że jest całkowicie
nieprzydatna. Brak sukcesów, miałkośd osiągnięd i ubóstwo intelektualne usiłuje
maskowad prestiżem indywidualnym; lśniącym od chromu amerykaoskim
samochodem, wakacjami na Riwierze, weekendami w rozjarzonych neonami
nocnych lokalach.
Z czasem coraz bardziej oddalonej od narodu burżuazji nie udaje się wymusid na
Zachodzie nawet takich czysto spektakularnych ustępstw jak inwestycje
korzystne dla krajowej gospodarki czy rozwój pewnych gałęzi przemysłu.
Przeciwnie, w byłej kolonii w dalszym ciągu buduje się fabryki wytwarzające
półfabrykaty, utwierdzając tym samym neokolonialny typ gospodarki
narodowej. Nieprawdziwy zatem jest pogląd, że rodzima burżuazja opóźnia
rozwój kraju, marnuje czas, wprowadza kraj w ślepą uliczkę. Faza burżuazyjna
jest w historii krajów rozwijających się-czymś więcej: jest fazą najzupełniej
zbędną. Kiedy rozdarta przez wewnętrzne sprzeczności burżuazja ostatecznie
zniknie, okaże się, że od chwili uzyskania niepodległości nie zmieniło się nic, że
wszystko trzeba zaczynad od zera. Rekonwersja nie będzie dokonywad się na
płaszczyźnie struktur stworzonych przez burżuazję w czasie sprawowania przez
nią władzy, gdyż byłaby to jedynie ślepa kontynuacja gospodarki, myśl i
instytucji, będących wytworami kolonializmu.
Słabą liczebnie, intelektualnie i ekonomicznie burżuazję jest dośd łatwo
sparaliżowad. Klasa ta na obszarach dawnych kolonii opiera swą działalnośd
głównie na porozumieniach z byłą potęgą kolonialną. Jej szansę na przejęcie
schedy po kolonializmie rosną, w miarę jak przedłuża się czas jej dialogu z byłym
okupantem. Klasa ta nie jest jednak jednolita. Na powierzchni pozornego
monolitu rysują się głębokie pęknięcia dowodzące braku spójności. Wielu
intelektualistów potępia ustrój oparty na rządach niewielkiej grupy. W krajach
rozwijających się istnieją też elity - intelektualiści, urzędnicy - zdające sobie
sprawę z konieczności prowadzenia gospodarki planowej, karania ludzi
czerpiących zyski ze sprawowania władzy, zwalczania mistyfikacji. Ponadto
ludzie ci w pewnej mierze rozumieją koniecznośd dopuszczenia ludu do udziału
w rządach.

W krajach rozwijających się istnieje niemal zawsze niewielka grupa ludzi
uczciwych, intelektualistów bez ściśle określonych poglądów politycznych,
wzdragających się przed pogonią za stanowiskami i profitami. Konkretna
sytuacja, w której się znaleźli (koniecznośd utrzymania licznej rodziny) lub pewne
cechy biografii (ciężkie doświadczenia, rygoryzm moralny) leżą u podstaw
pogardy odczuwanej w stosunku do wszelkiego rodzaju spryciarzy. Takich ludzi
należy umiejętnie wykorzystad w decydującej walce o właściwy wybór drogi.
Zagrodzid drogę burżuazji to uniknąd dramatycznych epizodów, rozbicia jedności
narodowej, upadku obyczajów, korupcji, regresu ekonomicznego oraz - w
najbliższej przyszłości - antydemokratycznych rządów opartych na sile i terrorze.
Jednocześnie zaś jest to wybór jedynej drogi do postępu.
Pozorna zwartośd burżuazji wpływa onieśmielająco na postępowe,
demokratyczne elementy młodego narodu, opóźnia decyzje. W krajach
rozwijających się, miasta zbudowane przez kolonizatorów roją się od kadry
administracyjnej. Brak badao obejmujących cały kraj skłania obserwatora do
wiary w istnienie potężnej, znakomicie zorganizowanej burżuazji. W
rzeczywistości burżuazja w krajach rozwijających się nie istnieje. Nie określa jej
bowiem jako klasy rodzaj mentalności, zamiłowania czy sposób bycia. Nawet nie
nadzieje na przyszłośd. Burżuazja jest przede wszystkim bezpośrednim
wytworem określonej rzeczywistości ekonomicznej.
W koloniach rzeczywistością ekonomiczną jest obca rzeczywistośd
kapitalistyczna. W miastach kolonialnych panuje - za pośrednictwem swych
przedstawicieli - burżuazja metropolii. Przed uzyskaniem niepodległości
burżuazja kolonii to burżuazja zachodnia, będąca filią burżuazji metropolii i z niej
czerpiąca swą legitymizację, siłę i stabilnośd. W czasie walk
narodowowyzwoleoczych intelektualiści i kupcy zaliczający się do warstwy,
której trzon jest importowany, usiłują zidentyfikowad się z tą warstwą.
Miejscowy intelektualista i kupiec przejawiają skłonnośd do utożsamiania się z
przedstawicielami burżuazji metropolii.
Burżuazja rodzima, która entuzjastycznie, bez wahania przejęła z metropolii
pewne nawyki myślowe i bezkrytycznie wsparła swą myśl i świadomośd na
podstawach rodem z zagranicy, wkrótce z niepokojem spostrzega, że brak jej
tego, co tworzy burżuazję, to znaczy - pieniędzy. Burżuazja krajów rozwijających
się jest burżuazja tylko we własnej wyobraźni. Nie tworzy jej ani potęga
ekonomiczna, ani dynamika kadry, ani śmiałośd koncepcji. Dlatego też tak ściśle
związana jest z urzędami. Stanowiska, jakie zajmuje w nowej administracji, dają

jej poczucie siły i słuszności. Jeśli rząd da jej czas i możliwośd, po pewnym czasie
zbierze kapitał i umocni swoją pozycję. Lecz zawsze będzie jednakowo niezdolna
do stworzenia prawdziwego społeczeostwa burżuazyjnego, ze wszystkimi
ekonomicznymi i przemysłowymi tego konsekwencjami.
Rodzima burżuazja od początku nastawiona jest na działalnośd typu
pośredniczącego. Podstawową jej silą jest zmysł do handlu na większą i mniejszą
skalę oraz umiejętnośd wykorzystywania okazji. W jej przypadku to nie pieniądz
rozkręca interes, ale zmysł do interesu. Burżuazja krajów rozwijających się nie
inwestując nie może doprowadzid do akumulacji kapitału, koniecznej do
rozkwitu prawdziwie burżuazyjnego paostwa. Przy takim tempie
potrzebowałaby kilkuset lat, żeby stworzyd chociaż zarodek industrializacji.
Hamuje ją również sprzeciw dawnej metropolii, która działając w ramach
konwencji neokolonialnych przedsiębierze wszelkie środki ostrożności.
Rząd, jeżeli chce wyrwad kraj ze stagnacji i wprowadzid go na drogę rozwoju i
postępu, przede wszystkim musi upaostwowid sektor usług. Burżuazja
opanowana chęcią użycia za wszelką cenę, pełna pogardy dla mas, bogacąca się,
a właściwie kradnąca nie przebierając w środkach, masowo inwestuje w ten
dział gospodarki. Sektor usług, dawniej zdominowany przez kolonizatorów,
zostaje w całości opanowany przez młodą burżuazję. W gospodarce kolonialnej
sektor usług jest najważniejszy. Jeśli chce się iśd naprzód, należy natychmiast po
uzyskaniu niepodległości znacjonalizowad go. Oczywiście nacjonalizacja nie
może przybrad formy sztywnego upaostwowienia. Chodzi o to, aby osoby,
którym brak politycznego przygotowania, były odsunięte od funkcji
kierowniczych. W przeciwnym razie rząd w praktyce przyczyni się do tryumfu
biurokracji ukształtowanej przez dawną metropolię, biurokracji niezdolnej do
myślenia w kategoriach ogólnonarodowych. Urzędnicy będą sabotowad
gospodarkę narodową, rozregulują instytucje; nastanie era korupcji, naruszania
obowiązków służbowych, defraudacji, czarnego rynku. Prawdziwa nacjonalizacja
sektora usług polega na zorganizowaniu zgodnie z zasadami demokracji
spółdzielni zaopatrzenia i zbytu, na decentralizacji tych spółdzielni i
zainteresowaniu szerokich rzesz udziałem w zarządzaniu sprawami publicznymi.
Dokonad się to może tylko poprzez aktywizację, mas. Dawniej rozumiano tę
koniecznośd. Obecnie na ogół bierze się ją pod uwagę, lecz nie wydaje się, by
kwestia ta była traktowana z należytą powagą. Uświadomienie mas pod
względem, politycznym jest równoznaczne z uzyskaniem ich poparcia w akcji,
którą się pragnie przeprowadzid. Rząd deklarujący chęd upolitycznienia mas
wyraża pragnienie sprawowania władzy wraz z ludem i dla ludu. Podobne
wypowiedzi nie powinny byd zasłoną dymną. Burżuazyjne rządy krajów

kapitalistycznych fazę dziecinnych mistyfikacji dawno mają za sobą. Dziś rządzą
otwarcie, wsparte o stworzone przez siebie prawa, potęgę ekonomiczną i
policję. Dziś ich władza jest mocno ugruntowana i nie muszą tracid czasu na
działania demagogiczne. Rządzą we własnym interesie i mają odwagę to robid.
Stworzyły własne prawa i są silne, bo mają za sobą prawo.
Młoda burżuazja krajów rozwijających się nie posiada zasobów cynizmu i
spokoju ducha starych potęg burżuazyjnych. Stąd ciągoty do skrywania
prawdziwych przekonao, rzeczywistych zamiarów, krótko mówiąc, do
zdobywania popularności. Aktywizacja polityczna mas nie polega jednak na
organizowaniu kilka razy do roku spędów kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy
kobiet i mężczyzn. Wiece i manifestacje należą do repertuaru sprzed
wyzwolenia, kiedy to za wszelką cenę chciano dowieśd sobie i innym, że ma się
za sobą naród. Celem aktywizacji politycznej mas nie jest ogłupianie ich, lecz
uczynienie ich dojrzałymi.
Problem ten zmusza nas do rozpatrzenia roli partii politycznych w krajach
rozwijających się. Bardzo często skłonni do uproszczeo przedstawiciele młodej
burżuazji utrzymują, że w kraju rozwijającym się konieczne są rządy silnej ręki
lub dyktatura. Partii przypada obowiązek pilnowania mas. Partia dubluje
administrację i policję i zaczyna kontrolowad masy nie po to, żeby upewnid się co
do ich rzeczywistego uczestnictwa w życiu kraju, lecz żeby nieustannie
przypominad im, że władza oczekuje od nich bezwzględnego posłuszeostwa.
Dyktatura, przekonana o swej historycznej misji i niezbędności, w praktyce
realizuje wolę burżuazji kierowania krajem, początkowo z poparciem ludu, a
potem - wbrew niemu. Stopniowe przekształcanie się partii w biuro śledcze
oznacza, że rząd schodzi na pozycje obronne. Bezkształtna masa ludu uważana
jest za ślepą siłę, którą należy trzymad w ryzach za pomocą mistyfikacji bądź
strachu przed policją. Partia służy za barometr, bank informacji. Członek partii
zmienia się w donosiciela. Powierza mu się zadanie karania odszczepieoców.
Partie opozycyjne niszczone są w zarodku przy pomocy pałek i kamieni.
Kandydatom opozycji pali się domy. Mnożą się prowokacje policyjne. W takich
warunkach jest oczywiste, że partia jest jedna, a 99,99% głosów przypada na
kandydata rządu. W Afryce niejeden rząd funkcjonuje wedle powyższego
modelu. Wszystkie partie opozycyjne - na ogół zresztą postępowe, czyli takie,
które działałyby na rzecz zwiększenia udziału mas w rządzeniu krajem i
odsunięcia od władzy sprzedajnej burżuazji - zostają przy pomocy bojówek i
więzieo skazane na milczenie, a następnie - na działalnośd podziemną.

W wielu niepodległych krajach afrykaoskich partie polityczne przeżywają
prawdziwy upadek. W obecności członka partii ludzie milkną, udają głupich albo
wypowiadają się pochlebnie o rządzie i przywódcach partii. Natomiast na ulicy,
wieczorem w domu, w kawiarni czy nad rzeką dają upust gorzkiemu
rozczarowaniu, rozpaczy i powstrzymywanej wściekłości. Partia zamiast
umożliwiad wnoszenie skarg, zamiast za swe główne zadanie uważad pomoc w
docieraniu podobnych głosów „do góry”, tworzy mur zakazów. Przywódcy
partyjni pełnią funkcję kaprali, których rola polega na zaprowadzeniu „ciszy w
szeregu”. Partia, która utrzymywała, że celem jej jest służba ludowi i jego
dobrobyt, przejąwszy z rąk kolonizatorów władzę robi wszystko, żeby lud z
powrotem wepchnąd do jaskini. Nierzadko też sprzeniewierza się jedności
narodowej. Tak zwana partia narodowa przekształca się w partię etniczną. Staje
się plemieniem zgrupowanym w partię. Partia głosząca, że jest partią narodową,
partia, która wypowiada się w imieniu całego narodu, potajemnie, a nieraz
jawnie wprowadza dyktaturę etniczną. W tym przypadku mamy do czynienia nie
z dyktaturą burżuazyjną, lecz - plemienną. Ministrowie, szefowie gabinetów,
ambasadorowie i prefekci wybierani są z najbliższego otoczenia przywódcy, a
nieraz bezpośrednio z jego rodziny. Reżimy typu rodzinnego stosują dawne
prawo endogamii, a ogrom ich głupoty, pozorów, nędzy intelektualnej i
duchowej wywołuje w masach uczucie wstydu - już nawet nie wściekłośd.
Szefowie takich rządów są prawdziwymi zdrajcami Afryki, gdyż oddają kontynent
najokrutniejszemu wrogowi: głupocie. Oddanie władzy w ręce jednego
plemienia sprzyja tendencjom separatystycznym. Tryumfuje decentralizacja;
paostwo demontuje się i rozpada. Przywódca, który niedawno krzyczał o
„jedności afrykaoskiej”, myśląc przy tym o swej najbliższej rodzinie, budzi się
pewnego pięknego dnia z kilkoma plemionami dookoła, a każde wielkim głosem
domaga się własnych ministrów i ambasadorów; wtedy - w dalszym ciągu
nieodpowiedzialny, nieświadomy i nikczemny - stwierdza „zdradę”.
Wiele razy wspominaliśmy o zgubnej roli przywódcy partyjnego. W pewnych
krajach organizacja partyjna przypomina gang, którego szefem jest najbardziej
bezwzględny spośród członków. Chętnie mówi się o jego pochodzeniu i sile i
pełnym podziwu, porozumiewawczym tonem napomyka się, że nawet najbliżsi
współpracownicy trzęsą się przed nim ze strachu. Dlatego należy zrobid
wszystko, aby partia nigdy nie stała się posłusznym narzędziem w rękach
przywódcy lidera-(od angielskiego czasownika - to leed - prowadzid). Dziś narody
nie potrzebują wodza. Przestały byd bezwolnym stadem i dają sobie radę bez
przywódcy. Przywódca kieruje narodem, a ten z kolei jemu wyznacza kierunek
działania. Naród to nie biznes w rękach pana i władcy. Zazwyczaj gdy któryś z

przywódców zachoruje, sfery rządowe wpadają w popłoch. Ich obsesją jest
bowiem problem następstwa. Co stanie się z krajem, gdy zabraknie przywódcy?
Rząd, który faktycznie przekazał władzę przywódcy - nieodpowiedzialny,
nieświadomy, zajęty głównie używaniem życia, koktajlami, bezpłatnymi
podróżami i zyskami czerpanymi z podejrzanych interesów - od czasu do czasu
dostrzega w duszy narodu pustkę.
Kraj chcący odpowiedzied na pytania stawiane mu przez historię, chcący rozwijad
swe miasta i umysły swoich mieszkaoców, musi mied partię z prawdziwego
zdarzenia. Partia nie może byd narzędziem w rękach rządu. Przeciwnie, partia
powinna byd narzędziem w rękach ludu.. To lud-kontroluje politykę rządu. Partia
nie może byd wyłącznie biurem politycznym, gdzie uwili sobie gniazdko
członkowie rządu i dygnitarze. Niestety, zbyt często biuro polityczne to cała
partia - wszyscy jej członkowie stale przebywają w stolicy. W kraju rozwijającym
się członkowie partii pełniący kierownicze role powinni unikad stolicy jak ognia, Z
wyjątkiem kilku osób, powinni przebywad na prowincji. Należy wystrzegad się
centralizacji. Żaden powód typu administracyjnego nie może usprawiedliwid
rzucania się na przeludnioną stolicę, która pod względem stopnia rozwoju
stanowi rażący kontrast z pozostałymi dziewięcioma dziesiątymi kraju. Partia
powinna byd maksymalnie zdecentralizowana. Tylko w ten sposób można
poruszyd martwe regiony i zbudzid je do życia.
W praktyce oznacza to co najmniej jednego członka biura politycznego w
każdym regionie; najlepiej bez tytułu przewodniczącego. Władza
administracyjna mu nie podlega. Członek biura politycznego nie powinien
zajmowad najwyższego miejsca w regionalnym aparacie administracyjnym. Nie
musi byd częścią władzy. Dla ludu partia nie jest organem władzy, lecz instytucją,
poprzez którą lud objawia swoją wolę i władzę. Im mniej będzie zamieszania,
dublowania organów sprawujących władzę, tym sprawniej partia będzie
odgrywad rolę przewodnika, będzie wiary-godniejsza. Zostad członkiem partii w
chwili, kiedy jest ona utożsamiana z władzą, to znaczy obrad najkrótszą drogę do
zaspokojenia swych egoistycznych celów: zdobyd stanowisko w administracji,
uzyskad wyższy stopieo w hierarchii, wspiąd się na jeszcze jeden szczebel, zrobid
karierę.
Dynamiczne kierownictwo na szczeblu regionalnym może zahamowad proces
makrocefalizacji miast i położyd tamę zalewowi ośrodków miejskich przez
ludnośd wiejską. Dlatego wszędzie tam, gdzie celem jest postęp, należy od
pierwszych dni niepodległości tworzyd kierownicze ośrodki regionalne,
wyposażone w kompetencje konieczne do obudzenia regionu, ożywienia go i

przyspieszenia rozwoju świadomości jego mieszkaoców. W przeciwnym razie
przywódca partyjny grupuje wokół siebie wyższych rangą członków partii i
dygnitarzy. Powodem nadmiernego rozrostu administracji nie jest jej rozwój i
wyodrębnianie nowych działów, lecz fakt, iż coraz to nowi krewni i członkowie
partii czekają na miejsce i możnośd stania się jednym z kół maszynerii. Każdy
marzy o jednym: zamieszkad w stolicy i zdobyd dla siebie ochłap. Mniejsze
miejscowości wyludniają się, masy wiejskie, nie zorganizowane, nie kształcone i
opuszczone, porzucają źle uprawianą ziemię i kierują się ku przedmieściom,
niebezpiecznie zasilając lumpenproletariat.
Zbliża się nowy kryzys.
Zapobiec mu może uprzywilejowanie „interioru”, obszarów leżących w głębi
kraju. Można też przenieśd siedzibę rządu poza stolicę. Trzeba zdesakralizowad
stolicę i pokazad wydziedziczonym masom, że odtąd pracowad się będzie dla
nich. W pewnym sensie właśnie to próbował zrobid rząd brazylijski, wznosząc
miasto Brasilię. Trupiarnia, jaką było Rio de Janeiro, obrażała uczucia
brazylijskiego ludu. Niestety, Brasilia stała się jeszcze jedną stolicą, równie
monstrualną jak pierwsza. Jedyny zysk z tego przedsięwzięcia to droga
zbudowana na pustkowiu. Nie ma żadnych poważnych argumentów przeciw
wyborowi nowej stolicy, przeciw przeniesieniu siedziby rządu do jednego z
najbardziej zaniedbanych regionów. Stolica kraju rozwijającego się jest centrum
handlowym odziedziczonym po okresie kolonialnym. W kraju rozwijającym się
kontakt z masami wiejskimi jest absolutną koniecznością. Naszym zadaniem jest
polityka narodowa, to znaczy przede wszystkim polityka obejmująca masy. Nie
wolno nam nigdy stracid kontaktu z ludem, który walczył o swoją niepodległośd i
rzeczywistą poprawę warunków życia.
Urzędnicy i technicy, zamiast studiowad diagramy i statystyki, muszą poznawad
lud. Nie powinni obruszad się na samo wspomnienie o możliwości przeniesienia
„w głąb kraju”. Nie powinno byd miejsca dla konfliktów grożących rozwodem, w
przypadku gdy mężowi nie da się uniknąd „zesłania” na prowincję. Biuro
polityczne partii powinno uprzywilejowywad upośledzone regiony kosztem
stolicy, której życie, pozorne i sztuczne - obce ciało w narodowej rzeczywistości winno zajmowad jak najmniej miejsca w życiu narodu, sprawie głównej i świętej.
W kraju rozwijającym się partii nie może wystarczyd kontakt z masami. Partia
musi byd wyrazicielką mas. Partia to nie biuro, którego zadaniem jest
przekazywanie poleceo rządu. Musi byd stanowczym porte-parole i niezłomnym
obroocą mas. Aby dojśd do takiej koncepcji partii należy przede wszystkim

wyzbyd się przekonania (na wskroś zachodniego i burżuazyjnego, a więc
godnego pogardy) o niezdolności mas do kierowania paostwem. Doświadczenie
dowodzi, że masy są w stanie zrozumied najbardziej skomplikowane sprawy.
Jedną z największych przysług, jakie rewolucja algierska oddała algierskim
intelektualistom, było to, że pozwoliła im ujrzed bezgraniczną nędzę ludu, a
jednocześnie moment budzenia się jego inteligencji i postępy czynione przez
jego świadomośd. Naród algierski - wygłodzona rzesza analfabetów, mężczyźni i
kobiety od wieków pogrążeni w ciemnocie i zacofaniu - oparł się czołgom i
samolotom, napalmowi i działaniom psychologicznym, a przede wszystkim
korupcji, praniu mózgów, zdrajcom i „narodowej” armii generała Bellunisa.
Naród wytrwał mimo słabych, niezdecydowanych, domorosłych dyktatorów.
Wytrzymał, gdyż podczas siedmiu lat walki otworzyły się przed nim obszary,
których istnienia nawet nie podejrzewał. Dziś w środku dżebel3 pracują fabryki
broni; trybunały ludowe funkcjonują na wszystkich szczeblach; miejscowe
komisje planowania zajmują się podziałem wielkich majątków ziemskich - tworzy
się Algieria przyszłości. Pojedynczy człowiek może nie byd zdolny do zrozumienia
problemu, lecz zespół, grupa ludzi pojmie wszystko ze zdumiewającą szybkością.
Oczywiście, w przypadku gdy celowo używa się języka zrozumiałego wyłącznie
dla magistrów prawa czy ekonomii, nietrudno dowieśd, że masami trzeba
kierowad. Lecz gdy się mówi językiem jasnym i zrozumiałym, jeżeli zrezygnuje się
ze sztuczek, których celem jest zniechęcenie ludu, dostrzega się, że masy
wyczuwają wszelkie intencje, na nic nie dają się nabrad. Dziś rola języka
fachowego polega na uczynieniu z mas profanów. Język zdradza chęd mówców
wyprowadzenia ludu w pole, pozostawienia go na marginesie. Proces
zaciemniania języka jest maską, pod którą rysuje się znacznie rozleglejszy proces
ograbiania mas. Wraz z możliwością zrozumienia odbiera się ludowi jego
własnośd i suwerennośd. Ludowi można wytłumaczyd wszystko pod warunkiem,
że rzeczywiście się chce, aby zrozumiał. A jeśli ktoś uważa, że lud jest
niepotrzebny, że tylko przeszkadza w sprawnym funkcjonowaniu prywatnych
towarzystw o ograniczonej odpowiedzialności, których celem jest pogłębid
jeszcze jego nędzę, to trzeba sprawę postawid jasno.
Jeśli ktoś sądzi, że można kierowad krajem bez udziału ludu, jeśli ktoś uważa, że
lud samą swą obecnością przeszkadza w grze, opóźniając ją bądź sabotując z
powodu swej naturalnej nieświadomości, wówczas pozostaje tylko jedno: trzeba
lud odsunąd. Bywa jednak, że lud zachęcony do rządzenia krajem nie opóźnia
procesu, lecz go przyspiesza. My, Algierczycy, mieliśmy podczas tej wojny okazję
i szczęście poznania wielu zupełnie nowych spraw. W okręgach wiejskich

przywódcy polityczno-wojskowi rewolucji nieraz stawali wobec sytuacji
wymagającej rozwiązao radykalnych. Rozpatrzmy kilka takich przypadków.
W latach 1956-57 francuski kolonializm objął pewne strefy zakazem wstępu i
swobodny ruch ludności w tych regionach został w dużym stopniu ograniczony.
Uniemożliwiono w ten sposób chłopom dostęp do miast, a w konsekwencji
uzupełnianie zapasów. Z powstałej sytuacji ogromne korzyści czerpali właściciele
sklepów spożywczych. Herbata, kawa, cukier, tytoo, sól osiągały
nieprawdopodobne ceny. Niepodzielnie królował czarny rynek. Chłopi, nie
mogąc zapłacid gotówką, zastawiali zbiory i ziemię albo po kawałku rozbierali
ojcowiznę, by w koocu wypłacad się właścicielowi sklepu robocizną. Komisarze
polityczni, zorientowawszy się w niebezpieczeostwie, zareagowali natychmiast.
Zorganizowano racjonalny system zaopatrzenia: właściciel sklepu spożywczego
udający się do miasta został zobowiązany do zakupów u hurtownika, który
wydawał mu rachunek z wyszczególnionymi cenami wszystkich artykułów.
Kupiec detaliczny powróciwszy do duaru miał obowiązek zameldowad się
komisarzowi politycznemu, który sprawdzał rachunek, ustalał marżę zysku i
ostateczną cenę sprzedaży. Ustalone ceny wywieszano w sklepie, a jeden z
mieszkaoców duaru, rodzaj kontrolera, informował fellahów, po jakich cenach
mają byd sprzedawane towary. Detalista szybko wpada na pomysł i po kilku
dniach oświadcza, że nie ma towaru. W tym samym czasie po kryjomu
rozprowadza towar na czarnym rynku. Reakcja władzy polityczno-wojskowej jest
natychmiastowa. Ustanawia się wysokie kary, grzywny przelewa do kasy
miasteczka i przeznacza bądź na urządzenia socjalno-bytowe, bądź na roboty
publiczne. W kilku wypadkach zdecydowano się na czasowe zamknięcie sklepu.
Następnie, w przypadku recydywy, wybrany zarząd przejmuje prowadzenie
interesu, a byłemu właścicielowi wypłaca się pensję. Na przykładzie podobnych
zdarzeo wyjaśnia się ludowi podstawowe prawa ekonomii, wychodząc zawsze
od konkretnych przypadków. Akumulacja kapitału przestaje w ten sposób byd
teorią i staje się czymś konkretnym. Lud zrozumiał, że prowadząc interes można
się wzbogacid i rozwinąd firmę. Dopiero wtedy posypały się dodatkowe
informacje: chłopi zaczęli opowiadad, jak kupiec pożyczał im na lichwę; inni
przypominali, jak wyzuł ich z ziemi i jak z właścicieli stali się wyrobnikami. Im
więcej lud rozumie, tym bardziej staje się czujny; tym bardziej staje się świadom,
że wszystko zależy od niego i że ocalenie związane jest z dwiema nierozerwalnie
ze sobą złączonymi sprawami: uświadomieniem sobie swych interesów i
rozpoznaniem wrogów. Ludzie zaczynają rozumied, że bogactwo innych nie jest
owocem pracy, lecz wynikiem dobrze zorganizowanej i chronionej grabieży.
Bogacze przestają wzbudzad szacunek; masy zaczynają w nich widzied

mięsożerne zwierzęta; szakale, kruki skąpane we krwi ludu. Ponadto komisarze
polityczni muszą rozpowszechniad przeświadczenie, że odtąd nikt nie będzie na
nikogo pracował. Ziemia należy do tych, którzy ją uprawiają. Ta dokładnie
wyjaśniona zasada stała się podstawowym prawem rewolucji algierskiej. Rolnicy
zatrudniający wyrobników zostali zmuszeni do oddania części ziemi dawnym
pracownikom.
Wkrótce spostrzeżono, że wydajnośd z hektara wzrosła trzykrotnie mimo ataków
Francuzów, bombardowao z powietrza, trudności z zaopatrzeniem w nawóz.
Fellahowie, którzy w czasie zbiorów mieli możnośd dokładnego zorientowania
się w ilości uzyskanych produktów rolnych, zaczęli zastanawiad się nad tym
zjawiskiem. Szybko doszli do wniosku, że praca nie jest pojęciem prostym, że
niewolnictwo uniemożliwia pracę i że nieodłącznym warunkiem pracy jest
wolnośd, odpowiedzialnośd i świadomośd.
Na terenach naszych obserwacji, wszędzie tam, gdzie byliśmy świadkami
kształtowania człowieka przez rewolucję, wieśniacy doskonale przyswajali sobie
zasadę, wedle której praca jest tym większą przyjemnością, im bardziej
świadomy jest wkładany w nią wysiłek. Udało się przekonad masy, że praca nie
jest wyłącznie wydatkowaniem energii czy wysiłkiem mięśni i że znacznie
większy jest w niej udział mózgu i serca niż mięśni i potu. Na obszarach
wyzwolonych, lecz równocześnie wyłączonych z dawnego obiegu handlowego,
trzeba było przestawid produkcję, dawniej nastawioną wyłącznie na miasto i
eksport. Zorganizowano produkcję wyrobów konsumpcyjnych na użytek ludu i
jednostek armii wyzwolenia narodowego. Czterokrotnie powiększono produkcję
soczewicy i przedsięwzięto produkcję węgla drzewnego. Jarzyny i węgiel
skierowano górami z północy na południe; obszary południowe zaczęły wysyład
mięso na północ. Skoordynowanie poczynao i zorganizowanie systemu łączności
wziął na siebie Front Wyzwolenia Narodowego. Nie mieliśmy fachowców ani
planistów wykształconych w zachodnich uczelniach. Mimo to na obszarach
wyzwolonych racja dzienna zaczęła osiągad nie znaną dotąd liczbę 3200 kalorii.
Zwycięskie wyjście z tej próby ludowi nie wystarczyło. Zaczął stawiad pytania
teoretyczne. Na przykład: dlaczego przed wojną wyzwoleoczą na pewnych
obszarach nie znano pomaraoczy, podczas gdy co roku wywożono ich z kraju
kilka tysięcy ton; dlaczego wielu Algierczyków nigdy nie skosztowało winogron,
podczas gdy miliony kiści zalegały europejskie stoły? Obecnie masy mają pełną
świadomośd, co do nich należy. Dziś lud algierski wie, że jest wyłącznym
właścicielem swej ziemi i jej bogactw. Dlatego FWN jest tak nieustępliwy, jeśli
idzie o zasady, reprezentuje bowiem naród dojrzały, odpowiedzialny, świadomy.
Krótko mówiąc, naród będący właścicielem swego kraju.

Posłużyliśmy się przykładem Algierii nie po to, żeby chwalid własny naród, lecz
aby wykazad, jak wielką rolę odegrała walka, która rozegrała się w jego
świadomości. Inne narody osiągnęły niepodległośd na drodze pokojowej. W
Algierii próba sił była nieunikniona. Inne paostwa osiągnęły suwerennośd w
wyniku działalności politycznej i akcji uświadamiającej prowadzonej przez partię.
Przykład Algierii dowiódł, że masy potrafią sprostad sytuacji. Doświadczenie
uczy, że więcej są warte rządy uświadomionego ludu niż kilkuset
przygotowanych do rządzenia działaczy, nawet gdy się weźmie pod uwagę
znacznie dłuższy okres przygotowawczy. „Stracony” czas poświęcony na
wyjaśnianie, na uczłowieczenie pracownika zostaje odzyskany w chwili
wykonywania przez niego pracy. Człowiek musi wiedzied, dokąd idzie i dlaczego
tam podąża. Polityk nie może zapominad, że dopóki świadomośd ludu nie
zostanie rozbudzona, postęp będzie nieosiągalny. My, politycy afrykaoscy,
musimy mied pełną jasnośd sytuacji naszego ludu. Towarzyszyd jej winno
zrozumienie dialektycznego charakteru dokonujących się przemian.
Przebudzenie ludu nie dokonuje się za jednym zamachem. Jest to długofalowy
proces związany z tworzeniem narodowego bytu. Powodem powolności tego
procesu są niewystarczająco rozwinięte sposoby komunikowania się i środki
przekazu oraz pierwotna koncepcja czasu obejmująca jedynie teraźniejszośd i
najbliższą przyszłośd obliczoną wedle pory zbiorów. Sprzyja jej również głęboko
zakorzeniony w świadomości brak wiary w skutecznośd działania. Nowe rządy
muszą rozwiązad wszystkie - najdrobniejsze nawet - konflikty narosłe w latach
kolonialnego panowania w sferze ducha i materii. Na przykład praca w ustroju
kolonialnym. Kolonizator utrzymywał, że tubylec jest leniwy. Dziś w niektórych
krajach niepodległych słyszy się ten sam zarzut. W rzeczywistości kolonizator
chciał widzied u niewolnika entuzjazm. Za sprawą mistyfikacji, dającej w efekcie
najbardziej wyrafinowany rodzaj alienacji, chciał przekonad niewolnika, że
ziemia, którą uprawia, należy do niego, że kopalnie, w których traci zdrowie, są
jego własnością. Kolonizator zapominał przy tym, że bogaci się na śmiertelnej
męce niewolnika. W języku konkretów mówił mu: „Zdychaj, ale przysparzaj mi
bogactw.” Dziś trzeba postępowad inaczej. Nie wolno mówid ludowi: „Zdychaj,
ale przysparzaj bogactw krajowi.” Jeśli chcemy wzrostu dochodu narodowego,
zmniejszenia importu niektórych niepotrzebnych bądź szkodliwych produktów,
zwiększenia produkcji rolnej, likwidacji analfabetyzmu, musimy tłumaczyd i
wyjaśniad. Lud musi zrozumied wagę stawki, o jaką toczy się gra. Sprawy
publiczne winny byd dostępne szerokiej publiczności. Stąd potrzeba mnożenia
komórek podstawowych. Zbyt często zadowalamy się tworzeniem instytucji
centralnych na górze, zawsze w stolicy: Rada Kobiet, Związek Młodych, Związki

Zawodowe, itd. A jeśli zajrzymy na tyły mieszczącego się w stolicy biura, jeśli
wejdziemy do bocznej sali, gdzie powinny znajdowad się archiwa, ujrzymy
pustkę, nicośd, bluff. Potrzebna jest baza, dynamiczne poszczególne komórki
pełne rzeczywistej treści. Trzeba się gdzieś zbierad, dyskutowad, wysuwad
propozycje, otrzymywad instrukcje. Obywatele muszą mied możnośd mówienia,
wypowiadania się, rozwiązywania dotyczących ich zagadnieo. Zebranie komórki,
zebranie komitetu jest aktem liturgicznym. Jest to jedyna, wyjątkowa okazja
dana człowiekowi: mówienia i słuchania innych. Na każdym takim spotkaniu
mózg zwielokrotnia zasób skojarzeo, oko odkrywa coraz szerszy horyzont
ludzkich spraw. Osobnym, godnym uwagi problemem jest w krajach
rozwijających się duży procent ludzi młodych. Pozbawiona zajęcia młodzież
miejska, często niepiśmienna, narażona jest na wszelkiego rodzaju
demoralizujące kontakty. Zwykle ma dostęp do rozrywek pochodzących z krajów
uprzemysłowionych. W warunkach normalnych istnieje pewna równowaga
między poziomem umysłowym i materialnym członków społeczeostwa a
przyjemnościami, z jakich korzystają. W krajach rozwijających się młodzież może
korzystad z rozrywek przeznaczonych dla młodzieży rozwiniętych krajów
kapitalistycznych, jak powieści kryminalne, gry automatyczne, literatura i zdjęcia
pornograficzne, filmy dla dorosłych, a zwłaszcza alkohol... Na Zachodzie rodzina,
szkoła oraz względnie wysoki poziom życia mas pracujących neutralizują
negatywne działanie podobnych „rozrywek”. Inaczej w krajach afrykaoskich,
gdzie stopieo rozwoju umysłowego jest dośd niski, a gwałtowne zderzenie się
dwóch światów wstrząsa tradycją i niweczy dawny sposób postrzegania
pewnych zjawisk, gdzie sfera emocjonalna i wrażliwośd młodego Afrykanina
narażone są na działanie tego, co w zachodniej kulturze najgorsze. Rodzina
często okazuje się niezdolna do przeciwdziałania, gdyż brak jej stabilności i
jednolitości. W tej sytuacji rola filtra i stabilizatora przypada rządowi. Komisarze
do spraw młodzieży często błądzą. Pojmują pełnioną przez siebie funkcję na
wzór swych odpowiedników w krajach rozwiniętych. Głoszą potrzebę
duchowego rozwoju oraz dwiczeo fizycznych wzmacniających ciało. Koncepcja
taka, biorąc pod uwagę sytuację ogólnospołeczną, nie ma sensu. Młodzież
najczęściej nie ma żadnego zajęcia. Należy zatem jej to zajęcie znaleźd. Dlatego
działalnośd komisarza do spraw młodzieży powinna byd instytucjonalnie
związana z Ministerstwem Pracy, to zaś winno ściśle współpracowad z
Ministerstwem Planowania. Musimy kierowad naszą młodzież na pola i do szkół,
a nie - na stadiony. Stadion nie powinien byd dla młodzieży oddzieloną od reszty
kraju wyspą, wyizolowanym miejscem występów. Powinien byd pojmowany jako
niewielka częśd całości, którą jest przez nich karczowana, uprawiana i oddawana

narodowi ziemia. Kapitalistyczna koncepcja sportu jest obca rzeczywistości
krajów pokolonialnych. Polityk afrykaoski ma za zadanie nie formowanie
sportowców, lecz kształtowanie uświadomionych, a przy tym i wysportowanych
obywateli. Jeżeli wszystkie wysiłki skierujemy na hodowlę wyczynowców, jeśli
odizolujemy sport od innych sfer życia, jeśli nie uczynimy z niego tylko
fragmentu narodowej edukacji, nie unikniemy jego degeneracji i komercjalizacji.
Sport nie może byd grą, rozrywką dla burżuazji zamieszkującej miasta. Musimy
zawsze, w każdej chwili, rozumied istotę zachodzących przemian. Nie wolno nam
kształtowad bohaterów, wyjątkowych okazów, nowych przywódców. Musimy
podnieśd poziom umysłowy mas, zwiększyd ich możliwości intelektualne,
musimy je uczłowieczyd.
Podkreślmy raz jeszcze: wszyscy politycy afrykaoscy winni zrozumied, że ich
głównym zadaniem jest uświadomienie masom sensu zbiorowego wysiłku
podjętego przez naród; wyjaśnienie prawdziwego sensu pracy przez
oczyszczenie go z narosłych nieporozumieo. Odpowiedzialnośd w krajach
rozwijających się polega na zrozumieniu, że wszystko zależy od kształcenia mas,
od podniesienia ich poziomu umysłowego, od tego, co zbyt pochopnie nazywa
się upolitycznieniem.
Jakże często i jak beztrosko utożsamiamy upolitycznienie mas z systematycznym
wygłaszaniem politycznych przemówieo. Sądzimy, że wystarczy, gdy przywódca
lub członek rządu powie kilka słów na temat aktualnych wydarzeo. Upolityczniad
to znaczy otwierad przed intelektem nowe horyzonty, pobudzad go, dostarczad
mu podniet, wykorzystywad jego możliwości. Jak mówi Cesaire: „tropid dusze”.
Upolitycznianie mas to nie wygłaszanie przemówieo. To dowodzenie im, że są
władne uczynid wszystko; że to one ponoszą odpowiedzialnośd za klęski i że ich
zasługą jest sukces; że nie istnieje czarownik zdolny czynid cuda, że to lud jest
demiurgiem, a jego ręce mają moc cudotwórczą. Jedynie decentralizacja może
przynieśd urzeczywistnienie idei. Łącznośd między „górą” a „dołami” powinna się
stad zasadą niepodważalną nie ze względów formalnych, lecz jako jedyna
gwarancja ocalenia. Z „dołów” wypływają siły dające „górze” energię
pozwalającą jej, zgodnie z prawami dialektyki, przebyd nowy etap. Również w
tym przypadku my, Algierczycy, okazaliśmy przezornośd nie pozwalając naszym
przywódcom przybrad pozy mężów opatrznościowych. W Algierii walczą „doły”, i
„doły” te wiedzą, że bez ich ciężkich, bohaterskich zmagao „góra” by się nie
utrzymała. Tak jak wiedzą, że bez „góry”, bez kierownictwa, one same
popadłyby w anarchię i się rozpadły. Wartośd i trwałośd „góry” zależy od
istnienia walczącego ludu. Innymi słowy, to lud wedle własnego uznania obiera
„górę”, a nie „góra” łaskawie toleruje lud.

Masy powinny wiedzied, że rząd i partia pełnią wobec nich rolę służebną. Lud
godny, lub świadom swojej godności, to taki lud, dla którego godnośd jest
sprawą oczywistą. Podczas okupacji kolonialnej mówiono ludowi, że powinien
oddad życie za zwycięstwo godności. Ludy afrykaoskie zrozumiały wkrótce, że ich
godności nie zagraża wyłącznie okupant. Ludy afrykaoskie szybko zrozumiały, że
między godnością a suwerennością istnieje znak równości. Naród godny i wolny
to naród suwerenny. Naród godny to naród odpowiedzialny. I na nic zda się
„dowodzenie”, że ludy afrykaoskie są niedojrzałe i słabe. Rząd i partia mają taki
lud, na jaki zasługują. Z czasem - lud będzie miał taki rząd, na jaki zasłużył.
Doświadczenie dowodzi słuszności powyższych uwag. Nieraz podczas zebrania
bojownik narodowej sprawy chcąc rozwiązad jakiś skomplikowany problem sięga
po formułę: „Jest tylko jedno wyjście...” Ów samozwaoczy skrót, groźna
mieszanina spontaniczności, upraszczającego synkretyzmu i intelektualnej
niedojrzałości często tryumfują. W przypadku podobnego lekceważenia zasady
odpowiedzialności nie wystarczy zwrócid uwagi mówiącemu, że się myli. Trzeba
mu pomóc w odzyskaniu odpowiedzialności, spowodowad, żeby doprowadził
swoje rozumowanie do kooca, ukazad w całej okazałości nieludzki, często
okrutny, i w koocu jałowy charakter owego „jedynego wyjścia”. Nikt nie ma
monopolu na prawdę, ani przywódca, ani bojownik. Poszukiwanie prawdy w
konkretnych sytuacjach jest sprawą zbiorową. Niektórzy spośród nas mają
bogatsze doświadczenie, sprawniej formułują myśli; w przeszłości mieli możnośd
nawiązad więcej kontaktów intelektualnych. Pod żadnym pozorem nie wolno im
przytłaczad ludu swoją przewagą; sukces powziętych decyzji jest uzależniony od
świadomego, zgodnego zaangażowania całego narodu. Wszyscy bierzemy udział
w tej samej grze. Wszyscy będą bici i torturowani, a na etapie niepodległości
wszyscy będą głodowad i razem pogrążad się w marazmie. Wspólna walka
zakłada wspólną odpowiedzialnośd „dołów” i kolegialną odpowiedzialnośd
„góry”. Wszyscy muszą uczestniczyd w walce o wspólne ocalenie. Nie ma
czystych rąk, nie ma niewinnych, nie ma widzów. Wszyscy brudzimy sobie ręce
w bagnie naszej ziemi, wszystkim zagraża złowroga pustka mózgów. Każdy
bierny obserwator jest tchórzem lub zdrajcą. Przywódcy muszą sobie zjednad
poparcie mas. W tym celu konieczne jest uświadomienie im i wyjaśnienie misji,
jaką mają wypełnid; krótko mówiąc, chociaż minimalna intelektualizacja. Nie
wolno oszukiwad ludu, utrzymywad go w stanie emocji i zamieszania. Dziś kraje
rozwijające się pod kierownictwem elit rewolucyjnych wyłonionych z ludu mogą
umożliwid masom wstąpienie na scenę historii. Pod warunkiem że uda się
zapobiec narodzinom rodzimej burżuazji, kasty uprzywilejowanych. Upolitycznid
masy to znaczy każdemu obywatelowi uświadomid istnienie narodu jako całości,

a z doświadczenia narodu uczynid doświadczenie każdego obywatela. Jak
słusznie zauważył przewodniczący Sęku Turę w swoim przesłaniu do Drugiego
Kongresu Pisarzy i Artystów Czarnej Afryki: „W sferze myśli człowiek może
uważad się za mózg świata, lecz w sferze konkretów, gdzie wszystko, co
zachodzi, wywiera wpływ na jego istotę fizyczną i duchową, świat jest mózgiem
człowieka; tam skupia się moc myślących jednostek, dynamiczne siły rozwoju i
precyzji, tam jednoczą się energie i ostatecznie sumują wartości intelektualne
człowieka.”
Doświadczenie indywidualne jako doświadczenie narodowe, ogniwo w ciągłości
narodowego bytu, przestaje byd jednostkowe, ograniczone, wąskie i
rozprzestrzenia się na całośd prawdy o narodzie i świecie. Tak jak w czasie walki
każdy człowiek biorący w niej udział miał poczucie fizycznej bliskości narodu, tak
w fazie budowania nowej narodowej rzeczywistości każdy obywatel powinien
nieustannie- w swej codziennej, konkretnej: działalności jednoczyd się z resztą
narodu, ucieleśniad jego dialektyczne prawo; -tu i teraz dążyd do zwycięstwa
człowieka pełnego. Jeżeli budowa mostu nie wzbogaca świadomości tych, co
przy nim pracują, niech mostu nie będzie, niech ludzie dalej przebywają rzekę
wpław albo promem. Most nie może spaśd z nieba, nie może wtargnąd w
panoramę życia społecznego jak deus ex machina; musi byd wytworem mięśni i
mózgu obywateli. Jeśli trzeba zatrudnid przy jego budowie inżynierów i
architektów z miasta, wówczas miejscowi członkowie partii powinni czuwad,
żeby technika przeniknęła łagodnie do dziewiczych umysłów obywateli; żeby
most jako zbiór szczegółów i jako całośd został zaakceptowany, pojęty,
przyswojony. Obywatele muszą uznad most za swoją własnośd. Tylko wtedy
wszystko jest możliwe.
Rząd narodowy powinien wziąd na siebie odpowiedzialnośd za cały naród. W
krajach rozwijających się jedną z Jego najważniejszych grup jest młodzież:
Młodych należy uświadamiad; młodym trzeba wyjaśniad. Tę samą młodzież
spotkamy przecież potem w szeregach armii narodowej. Jeśli akcja
uświadamiająca została wśród młodych przeprowadzona prawidłowo, jeśli
Związek Młodych wykonał zadanie polegające na integracji młodzieży z
narodem, wtedy będzie można uniknąd błędów, które zachwiałyby, a może
nawet zagroziły przyszłości republik Ameryki Łacioskiej. Armia nie powinna byd
szkołą wojny, lecz szkołą obywatelską, polityczną. Żołnierz ukształtowanego
narodu nie jest najemnikiem, lecz obywatelem czuwającym nad
bezpieczeostwem swego kraju z bronią w ręku. Dlatego żołnierz musi wiedzied,
że służy narodowi, a nie swemu zwierzchnikowi, chodby ten był wcieleniem
samego Marsa. W celu podniesienia poziomu świadomości narodowej,

detrybalizacji i zjednoczenia trzeba wykorzystad wszystkie służby cywilne i
wojskowe. W kraju rozwijającym się należy możliwie jak najszybciej
zmobilizowad wszystkich obywateli: mężczyzn i kobiety. Nie wolno
podtrzymywad feudalnych tradycji uświęcających wyższośd mężczyzny. Kobiety
muszą byd traktowane na równi z mężczyznami, i to nie tylko w artykułach
konstytucji, ale w życiu codziennym, w fabryce, w szkole, na zebraniach. Nie
trzeba wiecznie naśladowad systemu koszarowania wojskowych, jak to się dzieje
w krajach zachodnich. Nie ma też potrzeby wcielania rekrutów do wojska.
Służbę można odbywad w wojsku lub poza nim, jednakże każdy zdolny do niej
obywatel musi byd w każdej chwili gotów przyłączyd się do walczącej jednostki,
by bronid osiągnięd polityczno-socjalnych.
Rekruci powinni pomagad przy realizacji większych inwestycji. Sprzyja to
ożywieniu martwych regionów i przybliżeniu pewnej liczbie obywateli
rzeczywistości rodzinnego kraju. Nie wolno przekształcad armii w bezduszny
mechanizm, który prędzej czy później nie mając nic do roboty weźmie się do
„polityki” i zagrozi rządowi. Marionetkowi generałowie, zbyt długo przesiadujący
w przedsionku władzy, zaczynają marzyd o zamachu stanu. Uniknąd tego można
przez upolitycznienie armii, czyli - unarodowienie jej. Pilne jest również
zwiększenie szeregów służb porządkowych. W razie potrzeby cały naród
przystępuje do wojny: walczy albo pracuje. Zawodowi żołnierze są niepotrzebni;
należy zatem zmniejszyd liczbę oficerów pozostających w służbie czynnej. Po
pierwsze dlatego, że oficerowie są często wybierani spośród osób posiadających
wyższe wykształcenie, osób, które gdzie indziej byłyby znacznie bardziej
użyteczne, gdyż inżynier jest sto razy potrzebniejszy narodowi niż oficer. Po
drugie, w celu uniknięcia kastowości. Na poprzednich stronach mówiliśmy, jak
poczucie narodowe, wspaniałe hasło, na którego dźwięk masy zrywają się do
walki z okupantem, traci znaczenie po uzyskaniu niepodległości. Świadomośd
narodowa nie może byd polityczną doktryną ani programem. Jeśli naprawdę
chcemy wyrwad nasz kraj z zacofania, oszczędzid mu kryzysów i wstrząsów,
musimy jak najszybciej przejśd od haseł narodowych do działao w sferze polityki
i życia społecznego. Naród zajmuje pierwsze miejsce w programie
wypracowanym przez przywódców rewolucji ze zrozumieniem i entuzjazmem
przyjętym przez masy. To, co uczynimy w jego imię, musi byd nierozerwalnie
związane z rzeczywistością kraju. Walka z głodem, ciemnotą, nędzą, zacofaniem
musi stad się stałym elementem rzeczywistości krajów pokolonialnych. Praca,
wola przezwyciężenia wszystkiego, co na wieki wygnało lud z historii ludzkiej
myśli, powinna nieustannie zaprzątad umysł i mięśnie obywateli. Zbiorowy

wysiłek jest wspólnym losem mieszkaoców Trzeciego Świata. Ludów tego
obszaru nie obchodzi ślub króla Baudouina ani skandale włoskiej burżuazji.
Interesują go doświadczenia Argentyoczyków i Birmaoczyków w walce z
analfabetyzmem i dyktatorskimi posunięciami rządów. Wszystko to, co nas uczy
i wzmacnia, co zwielokrotnia skutecznośd naszego działania. Rząd, który dąży do
wolności swych obywateli w sferze życia politycznego i społecznego, musi mied
program - program gospodarczy, plan podziału dóbr i wizję stosunków
społecznych. Potrzebuje koncepcji człowieka i koncepcji przyszłej ludzkości.
Żadna demagogiczna formuła, żadne próby dogadania się z byłym okupantem
nie zastąpią programu. Lud, początkowo nieuświadomiony, lecz z czasem coraz
bardziej dociekliwy, będzie się stanowczo domagał programu.
Narody afrykaoskie, narody rozwijające się, dośd szybko stają się uświadomione
pod względem politycznym i społecznym - wbrew temu, co się zwykle sądzi.
Pewne niebezpieczeostwo stwarza fakt, że często osiągają to stadium z
pominięciem fazy narodowej. Nieraz spotykamy się z żądaniem sprawiedliwości
społecznej w sposób paradoksalny odpowiadającej wymogom najbardziej
prymitywnego trybalizmu. Ludy krajów rozwijających się podobne są do
wygłodniałych ludzi. Zatem dni tych, co dziś igrają z Afryką, są policzone. Ich
władza nie będzie trwała w nieskooczonośd. Burżuazja proponująca masom
wyłącznie hasła nacjonalistyczne sprzeniewierza się swej historycznej misji i
tylko pogarsza swą sytuację. Płytki, bezmyślny nacjonalizm, któremu nie
towarzyszy uświadomienie polityczne i społeczne, któremu nie towarzyszy
humanizm, wiedzie do impasu. Burżuazyjni przywódcy krajów rozwijających się
ujmują świadomośd narodową w kategoriach jałowego formalizmu. Zapominają,
że tylko masowy udział wszystkich obywateli w przemyślanych i w pełni
zrozumiałych działaniach nadaje świadomości treśd i spójnośd. Flaga i rządowy
pałac przestają byd symbolem narodu. Naród opuszcza miejsca pozornej
wielkości i chroni się na wsi, gdzie pulsuje prawdziwe życie. Naród objawia się w
wiecznie żywej zbiorowej świadomości całego ludu. We wspólnym świadomym
działaniu mężczyzn i kobiet. Zbiorowe kształtowanie losu to wzięcie na siebie
odpowiedzialności o wymiarze historycznym. Jeśli tego nie uczynimy, grozi nam
anarchia, represje, powstanie partii plemiennych, federalizm etc... Rząd
narodowy, jeżeli ma byd naprawdę narodowy, musi sprawowad władzę przy
pomocy ludu i dla ludu, dla wydziedziczonych i przy ich pomocy. Nawet
najwybitniejszy przywódca nie zastąpi ludu. Rząd narodowy, zamiast dbad o
opinię międzynarodową, powinien przede wszystkim przywrócid obywatelom
swego kraju godnośd, zapewnid im warunki umysłowego rozwoju, zwrócid oczy

każdego na sprawy wszystkich, rozszerzyd zakres pola ludzkiego widzenia;
ludzkiego, bo obejmującego świat ludzi świadomych i wolnych.
Przypisy:

1. Mamadou Dia, Nations africaines et solidarite mondiale, Paris, s. 140.
2. Tamże.
3. Dżebel (arab.) - góra, górzysty teren w Afryce Płn. (Przyp. tłum.)

ROZDZIAŁ 4

O KULTURZE NARODOWEJ
„Nie wystarczy skomponowad rewolucyjną pieśo, by uczestniczyd w rewolucji
afrykaoskiej; trzeba robid rewolucję razem z ludem, a wtedy pieśo narodzi się
sama. Żeby działad w pełni autentycznie, trzeba samemu byd żywą cząstką Afryki
i jej myśli, stanowid jeden z elementów zbiorowej energii ludu zmobilizowanej
do walki o wyzwolenie, postęp i szczęście Afryki. Poza toczącą się walką nie ma
miejsca dla artysty ani intelektualisty; każdy z nich musi byd całym sobą
zaangażowany i zintegrowany z ludem w walce, jaką toczy Afryka i cała cierpiąca
ludzkośd”1
Każde pokolenie ma mglistą wizję misji, którą ma wypełnid; wypełnia ją albo się
jej sprzeniewierza. W krajach Trzeciego Świata poprzednie pokolenia walczyły,
jak mogły, z drążącym je kolonializmem, kładąc podwaliny pod nasze obecne
zmagania. Wypada zatem dziś, gdy wybiła godzina ostatniego boju, docenid
działania naszych ojców i wyjaśnid ich milczenie i biernośd. Walczyli w miarę
swych możliwości, używając dostępnej broni, a echa ich walki nie docierały na
arenę międzynarodową nie z powodu braku odwagi bojowników, lecz ze
względu na zasadniczo inną od dzisiejszej sytuację międzynarodową. Niejeden
skolonizowany musiał powiedzied: „Tak dłużej byd nie może”, niejedno plemię
musiało się zbuntowad, niejedne zamieszki musiano krwawo stłumid, niejedną
manifestację rozpędzid, abyśmy dziś mogli mied niezłomną wiarę w zwycięstwo.
Nasza historyczna misja, misja ludzi, którzy postanowili skręcid kolonializmowi
kark, polega na nadaniu sensu wszystkim buntom, wszystkim aktom rozpaczy,
wszystkim próbom nieudanym lub zatopionym we krwi.

W rozdziale tym zajmiemy się analizą podstawowego, jak się wydaje, problemu,
którym jest zasadnośd roszczeo narodu. Partie polityczne mobilizujące lud do
walki na ogólnie biorą tego zagadnienia pod uwagę. Punktem wyjścia partii
politycznych jest rzeczywistośd doświadczana i w jej imieniu, w imieniu
aktualności, która ciąży nad teraźniejszością i przyszłością, partia wzywa do
działania. Posługuje się przy tym oczywiście frazeologią ojczyźnianą, ale głównie
chodzi o to, aby lud zrozumiał, że musi wziąd udział w walce z powodów
samozachowawczych.
Jak wiemy, w pierwszej fazie walki kolonializm próbuje zahamowad narodową
akcję rewindykacyjną za pomocą posunięd ekonomicznych. Okazuje pozorne
zrozumienie wysuwanych żądao, przyznając z ostentacyjną pokorą, że kraj jest
rzeczywiście zacofany i wymaga znacznej pomocy ekonomicznej i socjalnej.
I rzeczywiście, pewne efektowne posunięcia — kilka miejsc pracy dla
bezrobotnych — opóźniają nieco proces krystalizacji świadomości narodowej.
Jednakże z czasem kolonializm dostrzega, że nie jest w stanie zrealizowad
projektu reform gospodarczo-społecznych, które zadowoliłyby skolonizowane
masy. Kolonializm daje dowody swej wrodzonej niemocy, nawet jeśli idzie o
potrzeby żołądka. Rząd kolonialny szybko spostrzega, że chcąc odebrad partiom
politycznym kolonii argumenty ściśle ekonomiczne, trzeba w koloniach zrobid to,
czego nigdy nie chciał uczynid na swym własnym terytorium. Nieprzypadkowo
dziś wszędzie kwitnie doktryna Cartiera.
Gorzkie rozczarowanie Cartiera wobec niezrozumiałego uporu Francji, biorącej
sobie na kark głodomorów z zewnątrz, podczas gdy wielu Francuzów cierpi
niedostatek, dowodzi niemożności przekształcenia się kolonializmu w
bezinteresownego rzecznika pomocy i wsparcia kolonii. Dlatego nie warto tracid
czasu na powtarzanie, że lepszy głód i godnośd niż chleb i poniżenie. Przeciwnie,
czas zrozumied, że kolonializm nie jest w stanie stworzyd podbitym ludom takich
warunków materialnych, które kazałyby im zapomnied o godności. Kolonializm
widząc, dokąd mogłaby go zaprowadzid taktyka reform socjalnych, powraca do
dawnych wypróbowanych metod: wzmacnia represje polityczne, zwiększa
oddziały wojskowe, wprowadza terror, co bardziej odpowiada zarówno jego
interesom, jak i dyspozycjom psychicznym jego przedstawicieli.
W łonie partii politycznych, działając zwykle na uboczu, istnieją ludzie kultury —
intelektualiści. Dla nich najważniejszy odcinek walki stanowią rewindykacja
kultury narodowej i afirmacja jej istnienia. Podczas gdy politycy wpisują swą
działalnośd w ramy aktualności, przedstawiciele świata kultury działają w
wymiarze historii. Kolonializm lekceważy intelektualistę z kolonii, próbującego

przeciwstawid się tezie kolonistów o barbarzyostwie czasów prekolonialnych.
Podobna reakcja wynika z faktu, że idee, jakim hołduje młoda inteligencja
kolonialna, są dobrze znane naukowcom metropolii. Już jakiś czas temu badacze
europejscy zgodnie zrehabilitowali cywilizacje Afryki, Meksyku i Peru. Dziwi
zatem fakt, że intelektualiści z kolonii tak gorąco bronią przez nikogo nie
atakowanej tezy. Jednak ci, którzy potępiają to stanowisko, winni pamiętad, że
sami z podobną gorliwością — angażując całą swą psychikę i głębokie ja —
lansują przez nikogo nie kwestionowaną kulturę niemiecką czy francuską.
Przyznaję, że w wymiarze egzystencjalnym fakt istnienia cywilizacji Azteków nie
ma większego wpływu na dzisiejszy sposób odżywiania się meksykaoskiego
chłopa. Przyznaję, że wszystkie dowody na istnienie wspaniałej kultury
zachodniego Sudanu nie są w stanie zmienid faktu, że dzisiejsi mieszkaocy tego
obszaru są niedożywieni, niepiśmienni, że wegetują między wodą a niebem, z
pustką w umysłach i mgłą w oczach. Jak wielokrotnie podkreślano, namiętne
poszukiwanie kultury narodowej poza erą kolonialną wywodzi się z potrzeby
intelektualistów, by z należytego dystansu spojrzed na grożącą im wchłonięciem
kulturę zachodnią. Ponieważ zdają sobie sprawę, że grozi im zguba (a ich zguba
jest jednocześnie stratą dla ludu), rzucają się zaślepieni i bezkrytyczni na
pradawne źródło energii nie zmącone cieniem ery kolonialnej.
Pomyślmy, byd może główną przyczyną tych poszukiwao jest żywiona
potajemnie nadzieja, że gdzieś — poza nędzą dnia dzisiejszego, poza pogardą dla
samego siebie, poza rezygnacją i zaparciem się siebie — istnieje wspaniała
epoka, zdolna zrehabilitowad nas wobec innych i wobec nas samych.
Zastanówmy się. Intelektualiści z kolonii, nie mogąc pogodzid się z aktualną
historią uciskanego ludu, nie mogąc zaakceptowad historii dzisiejszych
barbarzyoców, postanowili, może niezupełnie świadomie, cofnąd się w czasie,
odnaleźd korzenie, a tam z radością spostrzegli, że przeszłośd nie jest wstydliwa,
lecz zaszczytna, sławna i heroiczna. Powrót do dawnej kultury narodowej nie ma
na celu wyłącznie rehabilitacji przeszłości, nie jest również wyłącznie wstępem
do mającej powstad kultury narodowej. Ma on ogromne znaczenie dla
równowagi psychoemocjonalnej skolonizowanego. Kolonializm bowiem nie
poprzestaje na narzucaniu swych praw teraźniejszości i przyszłości podbitego
kraju. Kolonializmowi nie wystarcza to, że pęta lud łaocuchem, że rozpościera
nad podbitym narodem bezkres umysłowej pustki. Wedle reguł swoistej
perwersyjnej logiki kolonializm zagarnia też przeszłośd podbitego ludu, koślawi
ją, zniekształca, unicestwia. Proces dewaloryzacji historii kolonialnej nabiera dziś
znaczenia dialektycznego.

Wziąwszy pod uwagę ogrom pracy, jakiej dokonano, by doprowadzid tubylców
do alienacji kulturowej, zrozumiemy, że nie były to działania przypadkowe i że
całe przedsięwzięcie miało w rezultacie przekonad ich o zbawczej kulturowo roli
kolonializmu. Świadomie starano się przekonad tubylców, że odjazd kolonizatora
jest równoznaczny z powrotem barbarii, upodlenia i zezwierzęcenia.
Podświadomości tubylca zaś starano się zaszczepid przeświadczenie o
kolonializmie jako czułej matce, chroniącej go nie tyle przed zagrożeniami ze
strony nieprzyjaznego środowiska, ile bezustannie czuwającej, by jej
nieszczęsne, chore dziecko wydane na pastwę zbrodniczych instynktów nie
unicestwiło siebie samo. Kolonialna „matka” broni dziecka przed nim samym,
przed jego ja, przed fizjologią, biologią, przed skazą ontologiczną.
W takiej sytuacji żądania intelektualisty nie są kaprysem, lecz jednym z punktów
spójnego programu. Intelektualista chcący dowieśd swych racji na drodze
dowodzenia nie wykraczając poza obowiązujący porządek prawny,
intelektualista, który się obnaża, by nic z jego historii nie pozostało w ukryciu,
musi dotrzed do samych trzewi swego narodu.
Ta działalnośd wykracza poza granice jednego paostwa. Walka przeciwko
rozpowszechnianym przez kolonializm kłamstwom obejmuje cały kontynent. W
procesie rewaloryzacji przeszłości wyłania się dawna kultura będąca kulturą
ponadnarodową. Kolonializm unikał rozróżnieo. Utrzymywano, że Murzyn to
dzikus, a Murzyn to przecież nie mieszkaniec Angoli czy Nigerii. To czarnuch. Dla
kolonializmu cały rozległy kontynent był jaskinią dzikusów, terenem zatrutym
przesądami i fanatyzmem, godnym pogardy i przeklętym przez Boga, krainą
ludożerców, krajem Murzynów. Kolonializm gardził całym kontynentem.
Lansowana przez kolonialistów teza, że okres prekolonialny to czas ciemnoty i
zabobonu, dotyczy całego kontynentu afrykaoskiego. Tubylec usiłujący
zrehabilitowad się i wyrwad z kleszczy kolonializmu przyjmuje automatycznie tę
samą perspektywę. Intelektualista odwrócony od zachodniej cywilizacji i
odkrywający inną kulturę nie czyni tego w imię Angoli czy Dahomeju. Głosi
istnienie kultury afrykaoskiej. Czarny, który nigdy nie był tak czarny jak wtedy,
gdy został podporządkowany białemu, postanawiając dad dowód istnienia swej
własnej cywilizacji, stworzyd własną kulturę, dostrzega, że historia ściśle
wyznacza mu drogę i że musi przyjąd kulturę murzyoską.
Odpowiedzialnośd za ten intelektualny rasizm lub tylko za pewne koncepcje
spada na Europejczyków, którzy zawsze przeciwstawiali kulturę białą temu,
czemu odmawiali w ogóle miana kultury. Kolonializm nie tracił czasu na
negowanie istnienia poszczególnych kultur narodowych. Dlatego reakcja

również będzie miała charakter kontynentalny. Afrykaoska literatura ostatnich
dwudziestu lat, literatura kolonialna, nie jest literaturą narodową, lecz
murzyoską. Pojęcie murzyoskości stało się emocjonalną bądź logiczną antytezą
obelgi, jaką biały człowiek rzucał w twarz ludzkości. Murzyoskośd jako reakcja na
pogardę białego była na pewnych obszarach jedyną przeciwwagą dla
zabobonów i zaklęd. Reakcja intelektualistów z Gwinei lub Kenii, którzy na co
dzieo spotykali się z globalnym ostracyzmem i pogardą ze strony zdobywcy,
stało się opiewanie i wychwalanie samych siebie. Bezwzględną afirmację kultury
europejskiej zastąpiła bezwzględna afirmacja kultury afrykaoskiej. Piewcy
murzyoskości przeciwstawiają starą Europę — młodej Afryce, mdły rozsądek —
poezji, ciasną logikę — rozbuchanej naturze; z jednej strony: sztywnośd,
ceremonialnośd, protokół, sceptycyzm, z drugiej: naiwnośd, żywotnośd, wolnośd,
nawet zmysłowośd. A przy tym — brak odpowiedzialności.
Apologeci murzyoskości wykraczają poza granice kontynentu. Jak Ameryka długa
i szeroka, czarne głosy podejmują ich pieśo. Rodzi się „czarny świat”; Busia z
Ghany, Birago Diop z Senegalu, Hampate Ba z Sudanu, Saint-Clair Drakę z
Chicago potwierdzają istnienie wspólnych więzów i wspólnych źródeł siły.
I tu za przykład może nam posłużyd świat arabski. Jak wiadomo, większa częśd
terytorium arabskiego znajdowała się pod panowaniem kolonialnym. Tu także
kolonializm próbował wyryd w umysłach tubylców przekonanie, że ich historia
sprzed ery kolonialnej jest historią barbarzyoców. Na terytorium arabskim walce
o wyzwolenie narodowe towarzyszyło zjawisko kulturowe określone jako
przebudzenie islamu. Odpowiedzią pisarzy arabskich na kłamstwa okupanta
stało się namiętne wertowanie historii i ukazywanie ludowi jej wielkich stronic.
Przypominano głośne nazwiska arabskiej literatury i zaczęto gloryfikowad dawną
arabską cywilizację, podobnie jak to się działo z kulturami afrykaoskimi.
Przywódcy arabscy sięgnęli po słynną Dar as- Salam — krainę pokoju, która
swym blaskiem oświetlała XII, XIII i XIV wiek.
Dziś Liga Arabska poprzez swą działalnośd polityczną wciela w czyn wolę
przejęcia spuścizny przeszłości i wzbogacenia jej o nowe skarby. Dziś lekarze i
poeci arabscy nawiązują kontakt ponad granicami, dążąc do stworzenia nowej
arabskiej kultury, nowej arabskiej cywilizacji. Jednoczą się w imię arabskości i
wokół niej skupiają swe myśli. Zwródmy jednak uwagę, że w świecie arabskim
poczucie narodowe nawet pod panowaniem kolonialnym zachowało żywotnośd,
której nie odnajdziemy w innych krajach Afryki. Dlatego w Lidze Arabskiej nie
dochodzi dziś do spontanicznego połączenia się poszczególnych jej członków.

Przeciwnie, każdy próbuje wychwalad osiągnięcia własnego narodu. Mimo że w
tym przypadku zjawisko kultury uwolniło się od unifikacji, która cechowała je w
świecie afrykaoskim, Arabowie nie zawsze potrafią fakt ten należycie ocenid.
Rzeczywistośd w sferze kultury nie ma charakteru narodowego, lecz — arabski.
Moment obrony kultury narodowej, indywidualnego ruchu umysłowego
poszczególnych narodów jeszcze nie nadszedł; chodzi wyłącznie o akceptację
kultury arabskiej lub afrykaoskiej w sytuacji globalnego potępienia, jakie spotyka
się ze strony okupanta. Zarówno w Afryce, jak na ziemiach arabskich żądanie to
— w przypadku Arabów — ma charakter synkretyczny, kontynentalny i
światowy.
Koniecznośd historyczna, zmuszająca afrykaoskich intelektualistów do nadania
swym żądaniom charakteru rasowego, do mówienia o kulturze afrykaoskiej, a
nie narodowej, wpędza ich w ślepy zaułek. Posłużmy się przykładem
Afrykaoskiego Towarzystwa Kulturalnego. Zostało stworzone przez afrykaoskich
intelektualistów celem wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeo,
wspólnych poszukiwao. Celem zadokumentowania istnienia kultury afrykaoskiej,
umieszczenia jej w ramach poszczególnych narodów, podkreślenia wewnętrznej
dynamiki poszczególnych narodowych kultur. Jednocześnie Towarzystwo zaspokajało inną jeszcze potrzebę; powstając równolegle do Europejskiego
Towarzystwa Kulturalnego, zapobiegało przekształceniu się tego ostatniego w
Uniwersalne Towarzystwo Kulturalne. Zatem u źródeł jego powstania leżała
potrzeba zamanifestowania na światowym forum autentycznej kultury
wywodzącej się z samego jądra kontynentu afrykaoskiego. Szybko jednak
Towarzystwo okazało się niezdolne do wypełnienia wspomnianych zadao i
ograniczyło swą działalnośd do ekshibicjonistycznych wystąpieo; obecnie
członkowie Towarzystwa dążą wyłącznie do zademonstrowania Europejczykom
istnienia kultury afrykaoskiej i przeciwstawienia się europejskiej ostentacji i
narcyzmowi. Jak już mówiliśmy, postawa ta jako reakcja na kłamstwa
rozpowszechniane przez przedstawicieli kultury zachodniej jest całkowicie
zrozumiała. Trzeba jednak przyznad, że wraz z wypracowaniem koncepcji
murzyoskości cele Towarzystwa zostaną wypaczone. Afrykaoskie Towarzystwo
stanie się jedynym stowarzyszeniem kulturalnym „czarnego świata” i będzie
musiało objąd swym zasięgiem również murzyoską diasporę: dziesiątki milionów
Murzynów, zamieszkujących kontynent amerykaoski.
Murzyni w USA, Ameryce Środkowej i Łacioskiej rzeczywiście potrzebowali
kulturowego wzorca. Ich problemy nie różniły się zasadniczo od problemu
Afrykaoczyków. Z ich punktu widzenia biali w Ameryce niczym nie różnili się od
kolonizatorów w Afryce. Biali zawsze ładowali wszystkich Murzynów do jednego

worka. W 1956 roku w Paryżu podczas pierwszego kongresu Afrykaoskiego
Towarzystwa Kulturalnego Murzyni amerykaoscy spontanicznie umieszczali
swoje postulaty obok żądao swych afrykaoskich braci, którzy jednak w swoich
wypowiedziach przybierali postawę właściwą byłym niewolnikom. Z czasem
Murzyni amerykaoscy zrozumieli, że ich życiowe problemy nie pokrywają się
całkowicie z doświadczeniami Murzynów afrykaoskich. Murzyni z Chicago
przypominali Nigeryjczyków lub obywateli Tanganiki wyłącznie swoim
stosunkiem do białych. Po pierwszych konfrontacjach, kiedy zblakły wrażenia
subiektywne, Murzyni amerykaoscy dostrzegli, że w sprawach ogólnych również
nie ma jednomyślności. Akcja „autobusy dla wszystkich”, w której czarni i biali
mieszkaocy Stanów Zjednoczonych usiłują wyprzed ze swego życia
dyskryminację rasową, pod względem samej swej istoty i celów ma niewiele
wspólnego z bohaterską walką ludu angolaoskiego przeciwko portugalskiemu
kolonializmowi. Dlatego też podczas drugiego Kongresu Afrykaoskiego
Towarzystwa Kulturalnego Murzyni amerykaoscy stworzyli Amerykaoskie
Towarzystwo Intelektualistów Murzyoskich.
Murzyoskośd napotkała zatem pierwszą przeszkodę, którą okazały się zjawiska
związane z określonymi procesami historycznymi. Kultura murzyoska, kultura
Murzynów afrykaoskich stanęła przed koniecznością podziału; ludzie
zamierzający stad się jej nośnikami zdali sobie sprawę, że każda kultura jest
przede wszystkim narodowa, co innego budzi odzew w Richardzie Wrightcie czy
Langstonie Hug- hesie, a co innego oddziaływa na Leopolda Senghora czy Jomo
Keniatę. Podobnie niektóre kraje arabskie, intonując pieśo pochwalną na cześd
powrotu do arabskich źródeł, spostrzegły, że ich położenie geograficzne i
uwarunkowania ekonomiczne regionu są silniejsze niż przeszłośd, którą chciano
wskrzesid. Dlatego dziś niektóre paostwa arabskie są organicznie związane ze
śródziemnomorskimi towarzystwami kulturalnymi. Przyczyną tego stanu rzeczy
są rozliczne naciski współczesnego świata, nowe szlaki handlowe oraz fakt, że
dawna świetnośd arabska zniknęła. Najistotniejszą rolę odgrywają jednak
różnice i odrębnośd ustrojów poszczególnych paostw arabskich, co sprawia, że
spotkanie — nawet tylko w sferze kultury — jest wykluczone.
Jak widad, problem kultury w byłych koloniach grozi poważnymi
nieporozumieniami. Reakcją na negowanie przez kolonializm kultury
murzyoskiej i na domniemane barbarzyostwo Arabów jest gloryfikacja zjawisk
kulturowych o zasięgu kontynentu, z domieszką rasizmu. W Afryce istnieją dwie
postawy intelektualistów: negroafrykaoska i arabomuzulmaoska. W żadnym

razie — narodowa. Kultura coraz bardziej odrywa się od aktualnej codzienności.
Spala się w ogniu emocji, rzadko trafiając na ścieżkę rzeczywistości, gdzie
mogłaby nabrad życiodajnych sił, spójności i treści.
Działalnośd intelektualisty w kolonii, mimo iż pozbawiona bezpośredniej
skuteczności, w znacznym stopniu ułatwia działalnośd polityków. Postawa
intelektualisty przybiera postad kultu, postad religii. Jeśli się jej bliżej przyjrzymy,
dostrzeżemy, że jest ona wyrazem uświadomienia sobie przez intelektualistę
groźby zerwania ostatnich więzi łączących go z jego bradmi. Manifestacja
żarliwej wiary w istnienie kultury narodowej jest rozpaczliwą ucieczką ku
czemukolwiek. Mieszkaniec kolonii chcąc się ocalid, chcąc uniknąd supremacji
białej kultury musi odnaleźd nie znane dotąd źródła i nie bacząc na
konsekwencje wmieszad się w lud. Intelektualista odczuwając początki
wyalienowania, walkę sprzeczności, które mogą się okazad nie do
przezwyciężenia, wyrywa się z bagna gotowego go wchłonąd i jakby na oślep —
akceptuje, potwierdza, usprawiedliwia. Odkrywa, że odpowiedzialnośd za
wszystko i za wszystkich jest jego obowiązkiem. Staje się czymś więcej niż
obroocą; godzi się byd jednym z wielu i odtąd może spokojnie śmiad się ze
swego dawnego tchórzostwa.
Bolesne i trudne zerwanie z dawnym sobą jest konieczne. W przeciwnym razie
dochodzi do poważnych zaburzeo w sferze psychoemocjonalnej. Pojawiają się
ludzie bez przynależności, bez kształtu, bez barwy, bez ojczyzny, ludzie
wykorzenieni, ludzie-duchy. Nieraz można usłyszed, jak skolonizowany mówi:
„Jako Senegalczyk i Francuz... Jako Algierczyk i Francuz...” Pod presją
konieczności łączymy w sobie dwie narodowości, dwie determinanty;
intelektualista arabsko- francuski czy nigeryjsko-angielski — jeśli chce byd
autentyczny — musi wybrad jedną z nich. Najczęściej, nie chcąc lub nie mogąc
dokonad wyboru, intelektualista podejmuje wszystkie uwarunkowania historyczne, które go określiły, i umieszcza się w „perspektywie uniwersalnej”.
W czasie panowania kolonialnego intelektualista na terenach okupowanych bez
zastrzeżeo przyjął kulturę zachodnią. Podobnie jak adoptowane dziecko, które
przestaje bacznie obserwowad nową rodzinę dopiero wtedy, gdy w jego
psychice wykrystalizuje się konieczne minimum poczucia bezpieczeostwa —
intelektualista usiłuje przyjąd kulturę zachodnią za swoją. Nie wystarcza mu
poznanie Rabelais'ego i Diderota, Szekspira i Edgara Poe; usiłuje swój umysł
całkowicie zestroid z umysłem ludzi, będących filarami kultury, którą
zaakceptował.
Pani ta nie była sama miała męża

człowieka odpowiedniego
co cytował Racine'a i Corneille'a
i Rousseau i Voltera
poczciwego mistrza Hugo i Musseta
młodziutkiego i Gide'a i Valery'ego
i wielu innych pisarzy2
Intelektualista, który poznał kulturę zachodnią za pośrednictwem jej
ambasadorów i przeniknął do zachodniej cywilizacji, intelektualista, który za
cenę zmiany skóry stał się częścią cywilizacji europejskiej, spostrzega, że rodzimy
wzorzec kulturowy, który pragnął przejąd celem uratowania swej tożsamości, nie
dostarcza mu postaci mogących konkurowad z osobistościami zaludniającymi
kulturę okupanta. Jedynie historia — pisana na użytek Zachodu i przez jego
przedstawicieli — pozwala docenid pewne epizody afrykaoskiej przeszłości.
Chwila obecna natomiast, trzeźwe, „obiektywne” spojrzenie na teraźniejszośd
afrykaoskiego kontynentu, przynosi pustkę, umysłową tępotę, zdziczenie. Mimo
to intelektualista czuje, że musi opuścid białą cywilizację, że musi szukad gdzie
indziej, gdziekolwiek. Nie znajdując nic, co mogłoby dorównad oślepiającej
panoramie kultury najeźdźcy, często chroni się w sferę emocji, z właściwą sobie
uczuciowością, czułostkowością i nadwrażliwością uciekając w psychologizm.
Odwrót ten, będący wynikiem petitio principii, wywołuje w jego organizmie i
fizjonomii pewien odruch, przypominający jakby nagły skurcz mięśni.
Powyższe stwierdzenia pozwolą nam lepiej zrozumied styl pisarzy Trzeciego
Świata chcących opisad proces wyzwalania się świadomości. Styl nierówny, w
znacznym stopniu obrazowy (obraz to zwodzony most pozwalający
nieuświadomionym mocom wydostad się na równinę). Styl nerwowy,
rozedrgany rytmem, wybuchowy. Barwny, pełen słooca, gwałtowny. Ten styl,
który w swoim czasie zadziwił Zachód, nie jest sprawą rasy. Jest wyrazem
bezpardonowej walki, pokazuje ostateczną sytuację człowieka, który krwawi
prawdziwą krwią, człowieka zmuszonego do zadania sobie bólu, do odcięcia
dotkniętej gangreną części samego siebie. Walka to straszna, pospieszna, walka,
w której mięśnie zastępują myśl.
Znakomite rezultaty osiągnięte w sferze twórczości literackiej nie zmieniają
faktu, że na planie ogólnym intelektualista ponosi porażkę. Kiedy — osiągnąwszy

już apogeum flirtu z ludem — postanawia powrócid do codzienności, okazuje się,
że przeprowadzone doświadczenie było bezużyteczne. Tropienie dawnych
obyczajów, tradycji i folkloru przypomina jałową pogoo za egzotyką. Następuje
odwrót ku kopiowaniu tubylczego życia w jego najdrobniejszych objawach.
Tunika staje się strojem świętym, łapcie zastępują włoskie czy paryskie buty.
Język okupanta zaczyna ranid wargi. W tym okresie utożsamiad się z ludem to
znaczy byd Murzynem, i to nie Murzynem nadzwyczajnym, ale zwykłym
Murzynem, czarnuchem, tak jak go widzi biały. Utożsamiad się z ludem to znaczy
byd brudnym Arabem, najbardziej tubylczym tubylcem; zmienid się do
niepoznaki; obciąd sobie skrzydła, które miały szansę urosnąd.
Intelektualista skrupulatnie przytacza wszystko to, co w kolonialnym świecie złe i
gloryfikuje lud, którego prawdę miał na zawsze zataid. Oburzenie, jakie ten
zabieg wywołuje wśród kolonizatorów, wzmaga tylko upór intelektualisty.
Kolonizatorzy, dotychczas przekonani o swoim zwycięstwie nad tymi, których
opanowali, nagle widzą, że ludzie, których uważali za ocalonych, ponownie
pogrążają się w murzyoskości; system zaczyna drżed w posadach. Każdy
zjednany tubylec, każdy tubylec, który był poddanym, a teraz dopuszcza się
odszczepieostwa, jest nie tylko jednostkową stratą dla systemu kolonialnego,
lecz symbolem bezsensu i powierzchowności wykonanej pracy. Każdy
skolonizowany powracający „na tamtą stronę” jest dowodem przeciwko
metodzie i ustrojowi. Natomiast dla intelektualisty skandal, który wywołał, jest
usprawiedliwieniem rezygnacji z dotychczasowego stanowiska i zachętą do
wytrwania.
W ewolucji twórczości pisarzy z kolonii wyróżnid można trzy fazy. W fazie
pierwszej intelektualista daje dowody gruntownej znajomości kultury okupanta.
Utwory przezeo pisane w najdrobniejszych szczegółach przypominają swe
odpowiedniki z metropolii. Pisarze czerpią natchnienie z Europy i łatwo można
określid, jaki kierunek literatury europejskiej reprezentuje dany autor. Jest to
faza pełnej asymilacji. W literaturze kolonii odnajdujemy parnasistów,
symbolistów i surrealistów.
Na następnym etapie intelektualista pod wpływem wstrząsu świadomości sięga
do wspomnieo. Ten etap twórczości odpowiada w przybliżeniu opisanej wyżej
fazie zgłębiania przeszłości. Nie mogąc odwoład się do pamięci zbiorowej
intelektualista posługuje się własnymi wspomnieniami. Wydobywa z pamięci
epizody z dzieciostwa, poddaje dawne legendy reinterpretacji z pomocą
zapożyczonej estetyki i koncepcji poczętych pod innym niebem. Nieraz w
literaturze okresu poprzedzającego walkę narodowowyzwoleoczą dominuje

humor i alegoria. Pośród trwogi, niepewności,
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Na trzecim etapie, na tak zwanym etapie walki, intelektualista po próbie
zagubienia się w ludzie, po próbie zginięcia wraz z ludem zaczyna lud budzid do
walki. Zamiast czuwad nad jego letargiem, zaczyna nim potrząsad. Powstaje
literatura walki, narodowa literatura rewolucyjna. W tym okresie niejeden
człowiek, dotąd odległy od myśli o napisaniu utworu literackiego, znalazłszy się
w sytuacji wyjątkowej — więzieniu, lesie, celi śmierci — zaczyna odczuwad
potrzebę wypowiedzenia się w imieniu narodu zdaniami, w których wypowiada
się lud głosem nowej rzeczywistości czynów.
Z czasem intelektualista zaczyna rozumied, że przynależności do narodu nie
dowodzi się na terenie kultury, lecz w walce ludu z siłami kolonizatora.
Kolonializmu nie obchodzą dowody na istnienie cywilizacji na zaanektowanych
obszarach. Nieznane skarby kultury nie wzruszają go w najmniejszym stopniu.
Intelektualista tworząc ma stale świadomośd, że posługuje się językiem i
techniką zapożyczonymi od kolonizatora. Na razie wystarczy mu, gdy zaopatrzy
je w pozornie narodową pieczęd podejrzanie pachnącą egzotyką. Intelektualista,
który chce się zbliżyd do ludu poprzez dzieła kultury, zachowuje się jak
cudzoziemiec. Pragnąc potwierdzid swą chęd zbliżenia się do ludu, posługuje się
dialektem, lecz myśli, jakie nim wyraża, problemy, które porusza, nie mają nic
wspólnego z konkretną sytuacją mężczyzn i kobiet w jego kraju. Opiewana przez
niego kultura narodowa jest często zbiorem nie przystających do siebie
fragmentów. Intelektualista pragnie stopid się z ludem, a w rzeczywistości
dotyka tylko dekoracji będącej namiastką niewidzialnego, autentycznego, stale
odnawiającego się życia. Rzucające się w oczy zewnętrzne, pozornie tylko
znaczące cechy ludu są tylko widzialnym, nieistotnym śladem przekształceo
znacznie ważniejszego elementu będącego w trakcie przeistaczania się.
Intelektualista doo nie dociera, zadowala się martwymi strzępami, które
ożywione i zespolone zawierają negację, inwencję, wolę działania. Kultura nie
ma nigdy przejrzystości obyczaju. Kultura unika uproszczeo. W swej istocie jest
przeciwieostwem obyczaju, czynnika hamującego rozwój kultury. Niewolnicze
podporządkowywanie się tradycji lub próba nawrotu do tradycji już
zaniechanych jest równoznaczna z działaniem wbrew historii i przeciw ludowi.
Tradycja traci znaczenie, gdy lud staje do politycznej lub zbrojnej walki z
kolonializmem. Dotychczas obowiązująca metoda biernego oporu może zostad
potępiona. W czasie walk narodowowyzwoleoczych tradycje ulegają
zasadniczemu rozchwianiu, są rozsadzane od wewnątrz. Dlatego też
intelektualista często działa nie w porę. Masy. które zakosztowały walki, są

odporne na demagogię i każdy, kto zbyt gorliwie chce go naśladowad, może
zostad potraktowany jak oportunista lub maruder.
Artysta plastyk, który za wszelką cenę chce stworzyd dzieło narodowe, powiela
stereotypy. W interesującym nas okresie artyści doskonale znający nowoczesne
techniki, związani dotąd z określonymi prądami w malarstwie czy architekturze,
nagle robią woltę, odrzucają obcą kulturę i wyruszają na poszukiwanie tego, co
prawdziwie narodowe. Na swoje nieszczęście zapominają przy tym, że sposób
myślenia, odżywiania, nowoczesne techniki informacji, sposób mówienia i
ubierania się doprowadziły do głębokich przeobrażeo świadomości i że to, co w
dobie kolonialnej pełniło rolę stabilizatora, przechodzi głębokie przemiany.
Twórcy pragnący wyrazid prawdę swojego narodu paradoksalnie zwracają się ku
przeszłości, ku temu, co przebrzmiałe. Jakby umyślnie dostrzegają wyłącznie
odpadki myśli, pozory, martwą, skamieniałą wiedzę. Intelektualista chcący
stworzyd dzieło autentyczne powinien wiedzied, że prawda narodu to przede
wszystkim jego rzeczywistośd. Zatem musi dotrzed tam, gdzie w temperaturze
wrzenia dokonuje się prefiguracja wiedzy.
Malarz w kolonii nie dostrzegał rodzimego krajobrazu. Wolał abstrakcję lub
martwą naturę. Po uzyskaniu niepodległości chęd zjednoczenia się z ludem
sprawia, że zaczyna szczegółowo odtwarzad otaczającą go rzeczywistośd.
Martwe, nieruchome odbitki przywodzą na myśl śmierd. Środowiska
intelektualne zachwycają się wiernością odtworzenia; my jednak zastanówmy
się, czy jest to rzeczywistośd prawdziwa i czy aby nie została już przekroczona i
zanegowana przez epopeję ludu forującego sobie drogę do historii.
Przyglądając się poezji, możemy dojśd do podobnych wniosków. Po okresie
zasymilowania poezji rymowanej, wybucha rytm tam-tamów. Rodzi się poezja
buntu, będąca jednocześnie poezją opisową, analityczną. Powtórzmy, poeta
powinien zrozumied, że nic nie zastąpi pełnego, zdecydowanego zaangażowania
w walkę u boku uzbrojonego ludu. Przypomnijmy jeszcze raz Depestre'a:
Pani ta nie była sama
miała męża
co wiedział wszystko lecz naprawdę nic nie wiedział bo kultura wymaga
ustępstw rezygnacji z ciała ze krwi rezygnacji z siebie na rzecz innych rezygnacji
wartej klasycyzmu i romantyzmu
wszystkiego co zamula nam umysły3.
Poeta nie opisze ludu, nie osiągnie celu, nie stworzy narodowego dzieła, jeżeli
nie pójdzie na ustępstwo, o którym wspomina Depestre. Francuski poeta René

Char pisał: „Poemat to wynik subiektywnego nakazu i obiektywnegowyboru.
Poemat to ruchomy zbiór oryginalnych determinantów w aktualnych relacjach z
tym, co w konkretnych warunkach najważniejsze.” 4
Pierwszym obowiązkiem poety w skolonizowanym kraju jest jasne określenie
ludu jako tematu swej twórczości. Przede wszystkim musi sobie uświadomid swą
alienację. Zabraliśmy się do wszystkiego od niewłaściwej strony. Grozi nam, że
zostaniemy zwabieni, uwiedzeni i zniewoleni za pomocą wszelkiego rodzaju
wybiegów, sztuczek i podstępów. Brad to znaczy również dawad w różnych
sferach życia. Nie wystarczą próby oderwania się za pomocą negacji czy odezw.
Nie wystarczy poszukiwanie ludu w przeszłości, z której dawno wyrósł. Należy go
szukad w ruchu, jaki zainicjował jako początek globalnej kontestacji. Musimy
odnaleźd lud w ciemności i chaosie, gdyż tam hartuje się jego dusza, rozbłyska
postrzeganie, wydobywa swobodny oddech.
Keita Fodeba, obecny minister spraw wewnętrznych Republiki Gwinei, potrafił
wykorzystad obrazy rzeczywistości podsuwane mu przez gwinejski lud w
czasach, gdy pełnił funkcję dyrektora Baletu Afrykaoskiego. Zinterpretował je w
perspektywie rewolucji. Uczynił więcej. W jego mało znanym dorobku
poetyckim widad starania o dokładne określenie historycznego momentu walki,
o określenie pola akcji, idei, wokół których krystalizuje się wola ludu. Oto jeden z
poematów Keita Fodeby, zachęta do refleksji, demistyfikacji, walki.
A f r y k a o s k i ś w i t (Dźwięki gitary)
Był świt. Wioska, która pół nocy spędziła na taocach przy dźwiękach tam-tamów,
powoli się budziła. Pasterze w łachmanach pędzili stada ku dolinie, grając na
fujarkach. Dziewczęta szły gęsiego po wyboistej ścieżce w kierunku źródła. Na
podwórku przed chatą marabuta kilkoro dzieci śpiewało chórem wersety z
Koranu. (Dźwięki gitary)
Był świt. Dzieo walczył z nocą. Wyczerpana, powoli konała. Blade i nieśmiałe
promienie słooca, wysłannicy zwycięskiego dnia, przesuwały się po widnokręgu.
Ostatnie gwiazdy delikatnie wślizgiwały się pod chmury, podobne ognistym
kwiatom.
(Dźwięki gitary)
Był świt. W oddali, na szerokiej równinie obrzeżonej purpurą widniała sylwetka
pochylonego człowieka: był to Naman, rolnik. Za każdym uderzeniem motyki
spłoszone ptaki wzbijały się w powietrze i łopocząc skrzydłami leciały ku
spokojnym brzegom Dżoliby, wielkiej rzeki, zwanej też Niger. Szare bawełniane
spodnie, skropione rosą, potrącały trawę. Na twarzy człowieka lśnił pot; nie

prostując pleców niestrudzenie uderzał motyką; ziarna trzeba złożyd w ziemi
przed porą deszczową.
(Dźwięki kory)
Był świt. Ciągle trwał świt. Ptaki trzepotały wśród listowia głosząc nadejście dnia.
Po wilgotnej łące biegło w stronę Na- mana zdyszane dziecko z przewieszonym
przez ramię kołczanem ze strzałami. Wołało: „Bracie Namanie, starszyzna wioski
czeka na ciebie pod drzewem kacyka.” (Dźwięki kory)
Rolnik, zdziwiony tak wczesnym wezwaniem, odłożył narzędzie pracy i ruszył w
stronę osady, jaśniejącej w świetle wschodzącego słooca. Notable z zasępionymi
twarzami zajęli miejsca. Obok stał nieruchomo mężczyzna w mundurze,
spokojnie paląc fajkę.
(Dźwięki kory)
Naman usiadł na skórze jagnięcia. Griot5 podniósł się i przekazał zebranym, co
uradziła starszyzna: Biali przysłali do wioski żandarma, żeby zabrał jednego
mężczyznę do ich kraju na wojnę. Po namyśle postanowiono wybrad najlepszego
młodzieoca z plemienia; niech w walce da Białym dowód męstwa, które zawsze
cechowało nasz Manding. (Dźwięki gitary)
Naman, którego postawną sylwetkę i wspaniałą postad co wieczór opiewały
dziewczęta we wdzięcznych strofach, został wyznaczony z urzędu. Słodka Kadia,
jego młoda żona, przerwała pracę, odstawiła moździerz do schowka i bez słowa
zamknęła się w chacie, skąd po chwili zaczęło dobiegad rozpaczliwe, zduszone
łkanie. Śmierd porwała jej już pierwszego męża; nie mogła pogodzid się z myślą,
że Biali zabiorą jej Namana, z którym związane były wszystkie jej nadzieje.
(Dźwięki gitary)
Nazajutrz, mimo jej łez i skarg, poważny głos wojennych tam- -tamów
odprowadził Namana do przystani, skąd szkuta zabrała go do najbliższego portu.
Tej nocy, zamiast jak zwykle taoczyd na placu, dziewczęta do rana czuwały w
sieni chaty Namana, szepcząc dookoła płonących polan. (Dźwięki gitary)
Mijały miesiące, a od Namana nie było żadnych wieści. Mała Kadia, bardzo
niespokojna, udała się do czarownika z sąsiedniej wioski. Starszyzna odbyła
krótkie tajne posiedzenie, ale nikt się nie dowiedział, co uradzono.
(Dźwięki kory)
Wreszcie pewnego dnia do wioski na adres Kadi przyszedł list od Namana. Kadia,
drżąc z niepokoju, tej samej nocy, po kilku godzinach ciężkiego marszu, dotarła
do najbliższego miasta, gdzie tłumacz przeczytał jej list. Naman przebywał w

Afryce Północnej, był zdrów, pytał o drzewo kacyka, sadzawkę, jak udały się
żniwa, co słychad w wiosce, czy dobrze bawiono się w czasie świąt, czy było dużo
taoców... (Balafong)6
Tej nocy starsze sąsiadki pozwoliły Kadi uczestniczyd w ich cowieczornych
pogwarkach na podwórku najstarszej z nich. Kacyk, zadowolony z nowin, kazał
nakarmid wszystkich żebraków w okolicy. (Balafong)
Minęło znów kilka miesięcy i wszyscy na nowo zaczęli się martwid, gdyż nic nie
wiedziano o losie Namana. Kadia zamierzała właśnie powtórnie odwiedzid
czarownika, kiedy dostała drugi list. Naman po pobycie na Korsyce i we
Włoszech, był teraz w Niemczech; dostał nawet odznaczenie. (Balafong)
Potem przyszła kartka, z której wynikało, że Naman dostał się do niemieckiej
niewoli. Wieśd ta spadła na wioskę jak grom z jasnego nieba. Na zebraniu
starszyzny uroczyście postanowiono przyznad Namanowi prawo taoczenia Duga,
świętego taoca sępów, przeznaczonego dla tych, co dokonali czegoś
niezwykłego, taoca władców malijskich, w którym każdy krok symbolizuje etap
historii Mali. Kadię bardzo pocieszył fakt, że jej mąż został wyniesiony do
godności bohatera. (Dźwięki gitary)
Czas płynął... Minęły dwa lata... Naman stale był w Niemczech. Nie pisał.
(Dźwięki gitary)

Pewnego pięknego dnia kacyk otrzymał z Dakaru wiadomośd o rychłym
powrocie Namana. Zahuczały tam-tamy. Śpiewano itaoczono do świtu.
Dziewczęta ułożyły nowe piosenki, bo w dawnych nie było ani słowa o Duga,
słynnym taocu Mandingu. (Tam-tamy)
W miesiąc później kapral Mussa, przyjaciel Namana, wysłał do Kadii tragiczny
list: „Był świt. Znajdowaliśmy się w Tia- roye-sur-Mer. W czasie potyczki z
białymi dowódcami z Dakaru kula trafiła Namana. Spoczął w senegalskiej ziemi.”
(Dźwięki gitary)
Rzeczywiście był świt. Pierwsze promienie słooca, ledwie muskając powierzchnię
morza, złociły baranki fal. Palmy pod lekkim podmuchem wiatru pochylały się w
stronę oceanu, jakby urażone walką, która wybuchła o świcie. Sępy hałaśliwymi
stadami, ponurym krakaniem głosiły dookoła krwawy świt w Tiaroye... Na tle
nieba, w łunie pożarów, nad trupem Namana ciężko unosił się ogromny sęp.
Zdawał się mówid: „Namanie! Nie zdążyłeś zataoczyd taoca, który nosi moje
imię. Inni zataoczą go za ciebie.” (Dźwięki kory)
Wybrałem ten poemat ze względu na jego wymowę dydaktyczną. Nie ma w nim
niedomówieo. Wykład jest jasny i prosty. Zrozumienie tego wiersza jest
zabiegiem nie tylko intelektualnym, ale i politycznym. Zrozumied go to znaczy
zrozumied rolę, jaką ma się odegrad, zgrad z nią swe postępowanie, przygotowad
broo. Przesłanie tego utworu jest skierowane do wszystkich skolonizowanych.
Naman, bohater pól bitewnych Europy, Naman, podpora potęgi metropolii,
Naman, zastrzelony przez policję w chwili, gdy wraca na ojczystą ziemię, to Setif
1945, Fort de France, Sajgon, Dakar, Lagos. Wszyscy Murzyni i arabusy walczący
w obronie Francji i brytyjskiej cywilizacji odnajdują się w poemacie Fodeby.
Keita Fodeba na tym nie poprzestaje. Kolonializm, wykorzystawszy autochtonów
na polach bitewnych Europy, posługuje się nimi przy zwalczaniu ruchów
narodowościowych. W koloniach stowarzyszenia byłych kombatantów są jedną z
najbardziej antynarodowych sił. Poeta Keita Fodeba uwrażliwia ministra spraw
wewnętrznych Gwinei na spiski Francuzów. Rzeczywiście, wywiad francuski do
walki z młodą Republiką Gwinei wykorzystywał, między innymi, byłych
kombatantów.
Człowiek skolonizowany pisząc dla swego narodu powinien posługiwad się
przeszłością jako kluczem do przyszłości, zachętą do działania, pożywką dla
nadziei. Aby jednak nadzieja uzyskała odpowiednią formę i treśd, trzeba czynnie
uczestniczyd w akcji, duszą i ciałem zaangażowad się w narodową walkę. Wiele
można załatwid słowami, ale gdy w grę wchodzi coś więcej: poszukiwanie

nowych obszarów, oświecanie narodu, podnoszenie z kolan siebie i innych,
warto, by słowom towarzyszyło działanie mięśni.
Człowiek kultury jest odpowiedzialny nie tylko wobec kultury narodowej;
intelektualista ponosi odpowiedzialnośd za cały naród, za całośd, której jednym z
aspektów jest kultura. Człowiek kultury nie powinien zastanawiad się nad
wyborem odcinka walki, gdzie będzie toczył bój o narodową sprawę. Walczyd o
kulturę narodową to walczyd o wyzwolenie narodu, o powrót sytuacji
umożliwiającej istnienie kultury. Nie istnieje walka na planie kultury, toczona
równolegle, acz oddzielnie od walki ludu. Mężczyźni i kobiety gołymi rękami
walczący z francuskim kolonializmem w Algierii nie są czymś obcym algierskiej
kulturze narodowej. Algierska kultura narodowa nabiera kształtu i spójności w
trakcie toczonej przez nich walki, w więzieniach, na szafocie, wśród obleganych i
niszczonych posterunków francuskich.
Zatem nie dośd jest badad przeszłośd swojego narodu i szukad w niej odpowiedzi
na kłamliwą propagandę sił kolonialnych. Trzeba działad, walczyd razem z ludem,
co pozwoli dokładniej określid kształt przyszłości i lepiej przygotowad glebę pod
nowy siew. Kultura narodowa to nie folklor, to nie abstrakcyjny populizm.
Kultura to nie zbiór pustych gestów, coraz mniej przystających do obecnej rzeczywistości mas. Kultura narodowa to zespolony wysiłek intelektualny ludu,
podjęty w celu opisania, potwierdzenia i wyśpiewania działalności, dzięki której
lud powstał i wytrwał. Kultura narodowa w byłych koloniach powinna się znaleźd
w centrum walki narodowowyzwoleoczej. Intelektualiści walczący o kulturę
negro- afrykaoską, występujący na kolejnych kongresach w obronie jedności tej
kultury winni zrozumied, że ich działalnośd sprowadza się do badao
porównawczych nad sztukami teatralnymi lub sarkofagami.
Kultura senegalska i jej gwinejski odpowiednik nie mają ze sobą wiele
wspólnego. Wspólny los łączy natomiast dwa narody walczące z francuskim
kolonializmem. Wola przywódców obu krajów, dążących do uzyskania dla
pewnych problemów (sprawa niepodległości, związków zawodowych,
gospodarki) wspólnej perspektywy nie wystarcza, żeby dwie kultury sprowadzid
do wspólnego mianownika. Nawet gdyby w poszczególnych dziedzinach było to
możliwe, do absolutnej identyczności nie dojdzie nigdy, gdyż lud i przywódcy nie
żyją tym samym rytmem.
Kultury identyczne nie istnieją. Planowad stworzenie kultury murzyoskiej można
jedynie wtedy, kiedy się zapomina, że „Murzyni” właśnie znikają, gdyż ci, którzy
ich stworzyli, doszli do kresu swej ekonomicznej i kulturalnej supremacji7.Czarna
kultura nie może istnied, gdyż nie istnieje polityk zainteresowany w tworzeniu

murzyoskich republik. Przede wszystkim trzeba określid miejsce ludu w nowo
tworzonych paostwach, obowiązujący w nich typ stosunków społecznych oraz
koncepcję przyszłych losów ludzkości. To jest najważniejsze. Reszta jest
literaturą i mistyfikacją.
Intelektualiści afrykaoscy zebrani w 1959 roku w Rzymie wiele mówili o jedności.
Jeden z najgorliwszych bardów jedności kulturowej Afryki, Jacques
Rabemanandżara, pełni dziś funkcję ministra rządu Madagaskaru i jako
reprezentant tego rządu wystąpił na Zgromadzeniu Generalnym ONZ przeciw
narodowi algierskiemu. Gdyby pozostał wierny samemu sobie, podałby się do
dymisji i napiętnował rząd, działający jakoby w imieniu ludu Madagaskaru. 90
000 ofiar walk w tym kraju powierzyło dziś Rabemu inną misję niż prawo
występowania w Organizacji Narodów Zjednoczonych przeciwko dążeniom
algierskiego ludu.
Kultura negro-afrykaoska nabiera treści w kontekście walki ludów o wolnośd, a
nie w oparciu o folklor, pieśni, poematy. Senghor, członek Afrykaoskiego
Towarzystwa Kulturalnego, który razem z nami pracował nad zagadnieniem
kultury afrykaoskiej, nie zawahał się przed wydaniem swej delegacji polecenia,
by w sprawie Algierii poparła propozycje francuskie. A przecież przystąpienie do
kultury negro-afrykaoskiej kulturalna jednośd Afryki wymaga przede wszystkim
bezwarunkowego poparcia dla walki o wyzwolenie narodowe. Nie można byd
zwolennikiem rozkwitu kultury afrykaoskiej, jeśli nie uczestniczy się w tworzeniu
warunków niezbędnych do powstania tej kultury, to znaczy — w wyzwalaniu
kontynentu.
Żadne przemówienia, żadne deklaracje dotyczące kultury nie mogą nas oderwad
od tego, co jest naszym podstawowym zadaniem: wywalczenie niepodległości,
zwalczanie neokolonializmu, unikanie wszelkiej mistyfikacji.

KULTURA NARODOWA A WALKA WYZWOLEOCZA
WZAJEMNE ZALEŻNOŚCI
Kolonializm — totalny i upraszczający — szybko doprowadził do demontażu
życia kulturalnego podbitych krajów. Negowanie narodowej rzeczywistości,
nowa sytuacja prawna, zepchnięcie tubylców i ich zwyczajów na margines życia
społecznego, wywłaszczenie i ujarzmienie spowodowały śmierd kultury.

Trzy lata temu przed pierwszym kongresem wykazałem, jak łatwo w sytuacji
kolonialnej jest zastępowad postawy dynamiczne przez petryfikację. Granic
tubylczej kultury strzegą zastępy strażników i niezliczone słupy graniczne. Tak
funkcjonuje mechanizm obronny, pod wieloma względami przypominający
instynkt samozachowawczy. Godne uwagi, że w okresie kolonialnym najeźdźcy
nie wystarcza obiektywny fakt niszczenia narodu i jego kultury. Domaga się
ponadto, żeby mieszkaniec kolonii uznał niższośd swej kultury sprowadzonej do
reakcji instynktownych, uznał, że nie istnieje jako naród, a wreszcie potwierdził
niższośd i niedoskonałośd swej struktury biologicznej.
Reakcja skolonizowanych nie jest tu jednolita. Masy troskliwie przechowują
tradycje całkowicie obce kolonializmowi; rzemiosło popada w formalizm;
intelektualiści gorączkowo wczepiają się w narzuconą im kulturę ciemięzcy i jak
mogą zaciemniają obraz kultury narodowej albo przeciwnie, nagle zaczynają
sporządzad szczegółowe rejestry dorobku tejże kultury.
W obu przypadkach grozi im sprzecznośd. Człowiek skolonizowany przegra bez
względu na to, czy zaprze się tradycji, czy podejmie ją ze zdwojoną siłą, jeżeli nie
przeprowadzi szczegółowej analizy sytuacji kolonialnej. Sytuacja ta zaś niemal
całkowicie paraliżuje kulturę narodową. Nie ma kultury narodowej, życia
kulturalnego, twórczości kulturalnej i kulturowych przeobrażeo w ramach
panowania kolonialnego. Od czasu do czasu ktoś gdzieś podejmuje próbę
zdynamizowania kultury, dostarczenia jej nowych tematów, nowych form,
nowych barw. Takie próby nie dają natychmiastowych, konkretnych wyników.
Dopiero z czasem przyczyniają się do likwidowania skutków planowego
niszczenia świadomości i podważają zasady okupacji; otwierają drogę do walki o
niepodległośd.
Negowana i systematycznie niszczona kultura narodowa schodzi do podziemia.
Okupant właściwie odczytuje ten fakt; słusznie interpretuje powrót do tradycji
jako objaw patriotyzmu i odmowę podporządkowania się. Opowiedzenie się za
formami kultury potępianymi przez kolonializm jest manifestacją uczud
patriotycznych. W dalszym ciągu manifestacją bierną. Żadnych żądao, żadnych
prób zrzucenia jarzma. Kurczowe trzymanie się korzeni coraz bardziej kruchych i
jałowych.
Po latach ucisku panorama kultury narodowej wygląda nędznie. Kultura
narodowa staje się zbieraniną utrwalonych przez obyczaj zachowao,
tradycyjnych strojów, resztek obrzędów. Nieruchomieje. Prawdziwa twórczośd
zamiera, żar wygasa. Nędza ludu, ucisk narodu, upośledzenie kultury stanowią
jedno. Po stu latach panowania kolonialnego kultura jest sztywna, skostniała,

spetryfikowana. Zagłada narodowego bytu i śmierd kultury pozostają w
stosunku wzajemnej zależności. Siedzenie ewolucji ich wzajemnych stosunków
w trakcie walki narodowowyzwoleoczej jest zatem sprawą fundamentalną.
Negowanie kultury, potępianie manifestacji uczud narodowych, pozbawienie
podstaw prawnych wszelkiej działalności organizacyjnej przyczyniają się do
powstawania zachowao agresywnych. Nie wychodzą one jednak poza nie
uświadomioną chęd; są anarchizujące, nieskuteczne. Rosnący wyzysk, nędza,
głód, pchają z czasem skolonizowanego w stronę otwartej, zorganizowanej
walki. Stopniowo, niedostrzegalnie, większośd narodu zaczyna odczuwad
nieuchronnośd ostatecznej konfrontacji. Mnożą się nie znane dotąd napięcia.
Wydarzenia międzynarodowe, upadek kolonialnych imperiów, wewnętrzne
sprzeczności systemu kolonialnego utrzymują i wzmacniają gotowośd; budzą i
zasilają świadomośd narodową.
Napięcia występujące na wszystkich szczeblach rzeczywistości kolonialnej
odbijają się również w sferze kultury. Pisarze zaczynają więcej pisad. Twórczośd
rodzima, dawna młodsza siostra literatury okupanta, oddziela się i
usamodzielnia. Nastawiona dotąd wyłącznie na konsumpcję inteligencja nagle
staje się produktywna. Pierwsze odżywają poezja i tragedia. Następnie powieśd,
opowiadanie, esej. Jakby na mocy jakiegoś wewnętrznego prawa rządzącego
środkami wyrazu, w miarę jak precyzują się cele i metody walki
narodowowyzwoleoczej, utwory poetyckie zanikają. Dochodzi do gruntownej
odnowy tematyki. Coraz rzadsze stają się gorzkie, rozpaczliwe protesty,
krzykliwe wystąpienia, w gruncie rzeczy uspokajające okupanta. Kolonizatorzy
zawsze sprzyjali podobnym próbom. Uważają gwałtowne oskarżenia,
wykrzyczane niedole, wyrażone namiętności za rodzaj katharsis. Zachęcanie do
podobnych zabiegów ma na celu zmniejszenie napięcia, rozładowanie
atmosfery.
Nie na długo jednak. Świadomośd narodowa mas przekształca się i określa
twórczośd literacką. Postawa ludu zachęca pisarza do wykroczenia poza etap
krzyku. Skarga ustępuje miejsca mowie oskarżycielskiej; następnie pojawia się
wezwanie. Potem — hasło wzywające do wałki. Świadomośd narodowa
krystalizuje się, rozsadza rodzaje i tematy literackie; tworzy nową publicznośd.
Intelektualista piszący początkowo wyłącznie dla okupanta, aby mu się
przypodobad albo oskarżyd go w imieniu swego plemienia lub swoim własnym,
stopniowo uczy się zwracad do własnego narodu.
Dopiero wtedy można mówid o literaturze narodowej. Następuje powrót do
tradycji i oczyszczenie tematyki rodzimej. Powstaje literatura walki w

dosłownym znaczeniu słowa; literatura wzywająca naród do walki w imię
narodowego bytu. Literatura walki dostarczająca pokarm narodowej
świadomości, nadająca jej kształt i kontur; otwierająca przed nią nowe,
nieograniczone perspektywy. Literatura walki biorąca na siebie
odpowiedzialnośd; literatura walki wyrażająca wolę realizowaną w konkretnym
czasie.
Odżywa uśpiona literatura przekazywana ustnie (powieści, epopeje, pieśni
ludowe). Recytatorzy martwych dotąd epizodów ożywiają i przeobrażają materię
swej opowieści. Pojawiają się tendencje do aktualizacji konfliktów,
modernizowania sposobów walki, imion bohaterów, rodzajów broni. Coraz
częstsze stają się aluzje do współczesności. Formuła: „Dawno, dawno temu”
zostaje zastąpiona przez inną, bardziej dwuznaczną: „Działo się to daleko stąd,
ale mogło i może zdarzyd się wszędzie.” Pod tym względem symptomatyczny
jest przykład Algierii. W latach 1952—53 opowiadacze gwałtownie zmieniają
środki wyrazu oraz treśd opowieści. Powiększa się nieliczna dotąd publicznośd.
Wraca epopeja ze swymi charakterystycznymi cechami. Recytacja staje się
elementem narodowego życia kulturalnego.
Kolonializm dobrze to rozumiał; od 1955 przeprowadzane są systematyczne
aresztowania recytatorów.
Nowy epos nadaje oddechowi nowy rytm, wprawia w nowy ruch mięśnie,
pobudza wyobraźnię. Za każdym razem, kiedy recytator przedstawia jakiś nowy
epizod, można zauważyd głęboką reakcję słuchaczy. Słuchacze — publicznośd
odkrywa nowy typ człowieka. Teraźniejszośd wydobywa się z zamknięcia i
rozkłada jak wachlarz. Opowiadający uwalnia wyobraźnię z uwięzi, szuka,
tworzy. Nawet zdecydowanie negatywne postacie — rozbójnicy, włóczędzy —
zyskują nowy wymiar. Siedzenie wydobywającej się na wolnośd wyobraźni,
procesów twórczych zachodzących dzięki ludowym pieśniom i opowiadaniom
epickim jest pasjonującym doświadczeniem. Recytator coraz bardziej zbliża się
do oczekiwao słuchaczy i — pozornie samotny, a w rzeczywistości wspierany
przez audytorium — sięga po nowe narodowe wzory. Komedia i farsa znikają
tracąc siłę przyciągania. Potrzeba dramatycznego krzyku wykracza poza
przeżywającą kryzys świadomośd intelektualisty. Wyzbywszy się rozpaczy i
jałowego buntu staje się wspólną własnością ludu, elementem działalności
przygotowywanej lub już podjętej.
W sferze rzemiosła artystycznego zwapniałe, nieruchome formy stopniowo się
uelastyczniają. Wyroby z drewna, powtarzane dotychczas w tysiącach
egzemplarzy te same twarze i pozy — różnicują się. Pozbawiona wyrazu lub

ponura maska ludzkiej twarzy ożywa, ramiona unoszą się sugerując ruch.
Pojawiają się kompozycje grupowe. Tradycyjne szkoły artystyczne nabierają
rozmachu pod naporem amatorów i odszczepieoców. Zmiany w tej sferze życia
kulturalnego zazwyczaj przechodzą nie zauważone. Mają jednak poważne
znaczenie dla walki narodowowyzwoleoczej. Nadając nowy wyraz twarzom i
ciałom, obierając za temat twórczości grupę ludzką osadzoną na wspólnym
cokole, artysta nawołuje do zorganizowanego, zbiorowego działania.
Do podobnych wniosków dochodzimy obserwując reperkusje budzenia się
świadomości narodowej na przykładzie ceramiki i garncarstwa. Następuje
stopniowe odchodzenie od formalizmu. Dzbany, dzbanki zmieniają się
początkowo w sposób niedostrzegalny; potem zmiany stają się oczywiste.
Barwy, dawniej w ograniczonym wyborze, zestawiane tradycyjnie, różnicują się
w atmosferze walki. Niektóre odcienie ochry, niektóre błękity wydawad by się
mogło na zawsze wyklęte z danego obszaru kultury, powracają w zupełnie
naturalny sposób. Podobnie niefiguratywne przedstawienia rysów ludzkiej
twarzy, charakterystyczne zdaniem socjologów dla ściśle określonych obszarów,
zaczynają nagle przenikad w inne regiony. Etnolodzy, specjaliści z metropolii,
szybko spostrzegają te zmiany. Wspomniane transmutacje zostają en gros
potępione w imię artystycznego stylu obowiązującego w kolonii. Specjaliści nie
umiejąc odczytad prawdziwego znaczenia nowej formy wzywają na odsiecz
tradycję. W ten sposób kolonizator staje się obroocą stylu tubylczego.
Pamiętamy (przykład ten godny jest uwagi, gdyż wykracza poza rzeczywistośd
kolonialną) reakcje białych znawców jazzu na be-bop, nowy styl powstały po
drugiej wojnie światowej. Jazz miał byd wyłącznie wyrazem rozpaczliwej,
beznadziejnej nostalgii starego Murzyna, pochylonego nad kolejną whisky,
wyrazem ciążącego nad nim przekleostwa i nienawiści rasowej. Kiedy Murzyn
zaczyna pojmowad siebie i świat w inny, nowy sposób, rodzi się nadzieja; zanika
świat, w którym obowiązuje rasizm, trąbka zaczyna swobodnie wibrowad, głos
przestaje chrypied. Nowe style w jazzie nie zrodziły się wyłącznie z przyczyn
ekonomicznych. Były oczywistą konsekwencją nieuniknionej, chociaż powolnej
klęski południa Stanów Zjednoczonych. Nie jest bynajmniej utopią twierdzenie,
że za kilkadziesiąt lat jazz, ten urywany krzyk biednego, wyklętego czarnucha,
będzie miał obrooców wyłącznie wśród Białych, zgodnie ze skostniałą koncepcją
pewnego typu stosunków, pewnej formy murzyoskości.
Identyczne zmiany, ten sam rodzaj przyspieszenia odnajdujemy w taocach,
pieśniach, rytuałach, tradycyjnych obrzędach. Uważny obserwator przemian
życia kulturalnego na długo przed rozpoczęciem się politycznej lub zbrojnej fazy

walki dostrzega zapowiedź przyszłych zmagao. Nowe formy i nie znana dotąd
tematyka zdają się wzywad do przeprowadzenia równie głębokich zmian w
innych sferach życia. Wszystko zmierza do obudzenia wrażliwości
skolonizowanego, do stworzenia sytuacji, w której kontemplacja lub rezygnacja
będą nie na miejscu. Skolonizowany odnawiając cele i środki sztuki użytkowej,
taoca, muzyki, literatury, ustnie przekazywanej epopei, restrukturalizuje swoją
percepcję. Świat zostaje uwolniony od klątwy. Konfrontacja jest nieunikniona.
Wskazaliśmy tu pewne przeobrażenia zachodzące w życiu kulturalnym kolonii.
Zmiany te są ściśle związane z procesem dojrzewania świadomości narodowej. Z
czasem dążą do zobiektywizowania się i instytucjonalizacji. Stąd potrzeba nowej
rzeczywistości narodowej.
Błędem są próby rewaloryzowania kultury tubylczej w ramach panowania
kolonialnego. Stąd wywodzi się pozornie paradoksalna teza, że w kolonii
najkorzystniejsze warunki do obrony kultury narodowej stwarza najbardziej
prymitywny, brutalny nacjonalizm. Kultura jest przede wszystkim ekspresją
narodu, jego preferencji, zakazów, wzorów. Każda warstwa społeczna ma
właściwe sobie zakazy, wartości, wzory. Kultura narodowa jest sumą tych
czynników, wypadkową zewnętrznych i wewnętrznych napięd występujących w
całym społeczeostwie i w jego poszczególnych warstwach, W sytuacji kolonialnej
kultura pozbawiona podwójnego oparcia — w narodzie i w paostwie — niszczeje
i ginie. Warunkiem koniecznym istnienia kultury jest narodowe wyzwolenie,
odrodzenie paostwa.
Naród jest nie tylko jednym z warunków istnienia kultury, jej rozkwitu, stałego
odradzania się i rozwoju. Naród jest jej warunkiem koniecznym. Walka o
wyzwolenie narodowe otwiera przed kulturą drogę rozwoju. Naród,
zwyciężywszy wroga, zapewni kulturze odpowiednie warunki, nada jej ramy, w
których będzie mogła się wypowiadad. Naród skupia w sobie elementy
niezbędne do istnienia kultury; dzięki nim kultura staje się wiarygodna, żywotna
i twórcza. Narodowy charakter kultury sprawia, że jest ona otwarta na kultury
innych narodów, jednocześnie wywierając na nie swój wpływ. Coś, co nie
istnieje, nie może oddziaływad na rzeczywistośd ani w jakikolwiek sposób na nią
wpływad. Jedynie naród ukonstytuowawszy się może dad życie (w czysto
biologicznym znaczeniu słowa) narodowej kulturze.
Tak oto w przededniu decydującej walki o wyzwolenie narodowe znikają pęta
krępujące kulturę, odnawiają się środki wyrazu, a wyobraźnia zrywa się z uwięzi.

W tym miejscu wyłania się niezwykle istotne zagadnienie. Jaki typ związków
istnieje między walką, konfliktem politycznym lub zbrojnym a kulturą? Czy
podczas trwania walki kultura pozostaje w zawieszeniu? Czy walka narodowa
jest zachowaniem kulturowym? Czy walka narodowowyzwoleocza, chociaż a
posteriori dla kultury korzystna, jest sama w sobie jej zaprzeczeniem? Czy walka
o wyzwolenie może byd zjawiskiem kulturowym?
Naszym zdaniem, zorganizowana, świadoma walka, podjęta przez uciemiężony
naród celem odzyskania niepodległości, jest zjawiskiem kulturowym. Kultura nie
budzi się do życia nagle w wyniku zwycięskiej wojny; w czasie walki kultura nie
pozostaje w zawieszeniu. Walka i towarzyszące jej procesy pobudzają kulturę do
poszukiwania nowych kierunków rozwoju i kontynuowania dawnych. Walka
wyzwoleocza nie przywraca kulturze narodowej dawnej treści ani dawnego
kształtu. Walka zmierzająca do zasadniczej przebudowy stosunków społecznych
musi naruszyd treśd i formę kultury. W wyniku walki bowiem znika nie tylko
kolonializm, lecz również skolonizowany człowiek.
Nowy stosunek do człowieka i ludzi musi zrodzid nowy humanizm. Jego
prefiguracją są cele i metody walki. Walka mobilizująca wszystkie warstwy
społeczne, walka wyrażająca wolę i niecierpliwośd ludu, walka oparta niemal
wyłącznie na ludzie musi byd zwycięska. Jej wartością nadrzędną jest
urzeczywistnienie w stopniu maksymalnym warunków niezbędnych do rozwoju
kultury. Zapobiegnie to nieokreśloności kulturowej, grożącej młodym
republikom. Naród sposobem kształtowania się i istnienia wywiera na kulturę
decydujący wpływ.
Naród zrodzony ze zgodnego działania ludu, naród ucieleśniający rzeczywiste
aspiracje ludu, naród modyfikujący paostwo musi byd płodny w sferze kultury.
Skolonizowani zainteresowani rozwojem kultury ojczystej i chcący kulturze tej
nadad wymiar uniwersalny nie mogą ufad zasadzie głoszącej, że można odzyskad
niepodległośd bez głębokich zmian w świadomości ludu. Wyzwolenie narodowe
jako cel to jedna sprawa, metody i ludowe treści walki — to sprawa druga.
Naszym zdaniem, przyszłośd kultury i jej bogactwo są funkcją wartości, które
doprowadziły do wybuchu wojny narodowowyzwoleoczej.
Najwyższy czas rozprawid się z hipokryzją. Słyszy się głosy, że regionalizm to
etap, który ludzkośd ma już za sobą. Wybiła jakoby godzina jedności i maruderzy
spod znaku sprawy narodowej powinni nadrobid stracony czas.

Co do nas, jesteśmy zdania, że pominięcie fazy narodowej byłoby błędem
brzemiennym w skutki. Wychodząc z założenia, że kultura jest manifestacją
świadomości narodowej, nie wahamy się twierdzid, że w rozważanym przez nas
przypadku świadomośd narodowa jest najwyższą formą kultury.
Świadomośd siebie nie jest równoznaczna z zamknięciem się na innych.
Przeciwnie, filozofia uczy, że jest gwarancją otwarcia. Tylko wolne od rasizmu
poczucie narodowe może nam nadad wymiar międzynarodowy. Zagadnienie
narodowej świadomości i narodowej kultury przybiera w Afryce cechy
szczególne. Na tych obszarach bowiem przebudzenie świadomości narodowej
zbiegło się w czasie z narodzinami świadomości afrykaoskiej. Postawa, jaką
Afrykanin przyjmuje wobec kultury narodowej, jest ściśle związana z jego
stosunkiem do kultury negro-afrykaoskiej. Ta podwójna odpowiedzialnośd nie
jest zjawiskiem metafizycznym, lecz wynikiem znanej zasady, wedle której każde
niepodległe paostwo w Afryce, gdzie kolonializm nie został wyrwany z
korzeniami, jest niepewne i zagrożone.
Człowiek realizuje się w działaniu, a działanie afrykaoskiego intelektualisty to
tworzenie narodu. Jeżeli tworzenie to będzie autentyczne, jeżeli będzie wyrazem
woli ludu i jego niecierpliwości, w sposób oczywisty będzie mu towarzyszyd
odkrywanie i kultywowanie wartości uniwersalnych. Wyzwolenie narodowe, nie
odgradzając jednego narodu od narodów innych, wprowadza go na arenę
historii. W świadomości narodowej budzi się i żyje świadomośd
międzynarodowa. Obie są podłożem kultury8.
Przypisy:

1. Seku Ture, „Przywódca polityczny jako przedstawiciel kultury” (referat
wygłoszony na II Kongresie Pisarzy i Artystów Czarnej Afryki, Rzym 1959).

2. René Depestre, Face à la nuit.
3. Tamże
4. René Char, Partage formel.
5. Griot — Murzyn afrykaoski, członek specjalnej kasty; poeta, muzyk,
czarownik. (Przyp. tłum.)

6. Balafong (balafon) — afrykaoski instrument perkusyjny. (Przyp. tłum.)

7. W czasie rozdawania nagród w Dakarze prezydent republiki sene- galskiej
Leopold Senghor zaproponował umieszczenie w programie badao pojęcia
murzyoskości. Jeśli inicjatywa ta ma byd urzeczywistniana w ramach badao
historycznych, wypada jej przyklasnąd. Jeśli jednak ma na celu produkcję
„murzyoskich świadomości”, to w sytuacji, gdy za sprawą historii „Murzyni”
znikają, jest aktem ahistorycznym.

8. Referat wygłoszony na II Kongresie Pisarzy i Artystów Czarnej Afryki, Rzym
1959.

ROZDZIAŁ 5

WOJNA KOLONIALNA A ZABURZENIA
PSYCHICZNE
Wojna trwa. Długie lata będziemy goid liczne, nieraz nieuleczalne rany, jakie
ludom naszego kontynentu zadały hordy kolonialne.
Imperializm, który dzisiaj z bronią w ręku tłumi głos ludów domagających się
wolności, rozsiewa wokół siebie zarazę; musimy przed nią chronid nasze ziemie i
umysły i tępid ją w zarodku.
W tym rozdziale zajmiemy się problemem zaburzeo psychicznych, powstałych w
wyniku wojny wyzwoleoczej toczonej przez naród algierski.
Wydad się może, że podobne, czysto medyczne uwagi nie pasują do naszej
książki. Możemy jedynie odpowiedzied: trudno.
Nie z naszej winy zjawiska psychiatryczne, zaburzenia zachowania i myślenia,
odegrały tak wielką rolę w tej wojnie tak u „pacyfikujących” jak i u
„pacyfikowanych”. Kolonializm w samej swej istocie rodzi zaburzenia
psychiczne. Od roku 1954 w kilku naszych pracach naukowych staraliśmy się
zwrócid uwagę psychiatrów francuskich i lekarzy innych narodowości na
trudności, wyłaniające się w trakcie prawidłowo przeprowadzonej „kuracji”, w
której wyniku mieliśmy otrzymad osobnika całkowicie przystosowanego do życia
w społeczeostwie kolonialnym.

Kolonializm jako systematyczna negacja drugiego człowieka, jako nieustanne
pozbawianie go podstawowych atrybutów człowieczeostwa, zmusza podbity
naród do postawienia sobie pytania: „Kim właściwie jestem?”
System obronny, powstały w wyniku zderzenia skolonizowanego z systemem
kolonialnym, organizuje się w strukturę, w której objawia się osobowośd
skolonizowanego człowieka. Tylko analiza rozlicznych głębokich ran zadawanych
w czasie każdego dnia przeżytego w ustroju kolonialnym pozwoli nam zrozumied
jej emocjonalne podłoże. Trzeba przy tym pamiętad, że naród skolonizowany to
coś więcej niż naród podbity. Francuzi pod okupacją niemiecką nie przestawali
byd ludźmi. Podobnie Niemcy pod okupacją francuską. Algieria natomiast nie
tylko została podbita, lecz w sposób oczywisty ograniczona wyłącznie do terytorium — miejsca na ziemi. Algierczycy, kobiety w haikach, gaje palmowe i
wielbłądy tworzą krajobraz, naturalne tło człowieka, którym jest Francuz.
Symbolem wrogiej, podstępnej, nieokiełznanej natury są w koloniach dzikie
zarośla, komary, tubylcy i gorączka. Kolonizacja zostaje zakooczona, w chwili gdy
okiełzna naturę. Tory kolei żelaznej przecinające dżunglę, wysuszone bagna i
gospodarczo-polityczna śmierd mieszkaoców podbitego terytorium mają w
praktyce to samo znaczenie.
W okresie kolonizacji nie naruszanej przez walkę zbrojną, kiedy suma
negatywnych bodźców emocjonalnych przekroczy pewną normę, system
obronny mieszkaoca kolonii zawodzi i zapełniają się szpitale psychiatryczne. W
trakcie spokojnej, niczym nie zakłóconej kolonizacji mamy do czynienia z
regularną, rozległą patologią wywodzącą się bezpośrednio z ucisku.
Dziś walka narodowowyzwoleocza, jaką od siedmiu lat prowadzi naród algierski
— zjawisko obejmujące cały kraj — stała się pożywką dla rozlicznych zaburzeo
umysłowych.1
Zajmiemy się w tym miejscu kilkoma wyjątkowo wymownymi przypadkami
pacjentów algierskich i francuskich. Pragniemy też zaznaczyd, że nie uważamy
poniższych wywodów za pracę naukową. Wyznanie to powinno nas uchronid od
zarzutów dotyczących klasyfikacji chorób, objawów chorobowych i terapii. Kilka
użytych przez nas terminów specjalistycznych pełni rolę niezbędnych
drogowskazów. Wypada ponadto zwrócid uwagę na dwie sprawy:
Psychiatria kliniczna umieszcza na ogół rozmaite zaburzenia, którym podlegają
nasi pacjenci, w rubryce „psychozy reaktywne”. W ten sposób na plan pierwszy
wysuwa się wydarzenie wywołujące dane schorzenie. Niekiedy też wspomina się
o roli, jaką w rozwoju choroby odgrywa tło (psychologiczna, emocjonalna i

biologiczna historia choroby) lub środowisko. Naszym zdaniem, wydarzeniem
decydującym o powstaniu choroby w przytoczonych przypadkach jest
przesycona krwią, pełna okrucieostwa atmosfera wojny; rozpowszechnianie się
nieludzkich praktyk, stałe wrażenie, że się uczestniczy w Apokalipsie.
Przypadek oznaczony numerem 2 serii A jest typowym przykładem psychozy
reaktywnej, natomiast przypadki 1, 2, 4, 5 serii B dopuszczają istnienie przyczyny
mniej oczywistej i trudno jest mówid o jakimś jednym określonym powodzie
choroby. W tych przypadkach ludobójcza wojna kolonialna, wojna wstrząsająca
światem i niszcząca go, jest przyczyną główną. W tych przypadkach można
również posłużyd się przyjętym terminem psychozy reaktywnej, lecz przyznając
bezapelacyjne pierwszeostwo wojnie kolonialnej w jej ogólnym i szczegółowych
aspektach. Dwie wielkie wojny światowe dostarczyły wielu przykładów zaburzeo
umysłowych wśród żołnierzy na froncie i ludności cywilnej z terenów
bombardowanych lub pacyfikowanych. Nowe objawy niektórych przytoczonych
przeze mnie przypadków dowodzą jednak bezspornie, że wojna kolonialna jest
zjawiskiem szczególnym, również pod względem patologii, jaką z sobą niesie.
Druga też sprawa wymaga naszym zdaniem odmiennego niż dotąd oświetlenia:
chodzi o pozornie łagodny przebieg zaburzeo reaktywnych. Moglibyśmy w tym
miejscu przytoczyd przypadki wtórnego upsychotycznienia zaburzeo, w których
cała psychika chorego ulega rozpadowi. Naszym zdaniem — w przeciwieostwie
do tego, co przywykło się sądzid — regułą jest raczej ciężki przebieg procesu
chorobowego. Zaburzenia potrafią trwad całe miesiące; odbywa się zmasowany
atak na jaźo, siejący spustoszenie. Przyszłośd pacjenta zwykle jest wątpliwa. Oto
przykład ilustrujący nasz punkt widzenia.
W jednej z młodych republik afrykaoskich mieliśmy pacjenta, patriotę, byłego
członka ruchu oporu. Ten trzydziestoletni mężczyzna zgłosił się po poradę,
ponieważ na jakiś czas przed pewną określoną datą zaczynał cierpied na
bezsennośd, napady lęku, obsesję samobójczą. Datą tą była kolejna rocznica
wyznaczonego przez dowództwo dnia podłożenia przez niego bomby. W
zamachu dziesięd osób poniosło śmierd.2 Bojownik, o którym mowa, nigdy nie
wątpił w sensownośd swej działalności i doskonale zdawał sobie sprawę, jaką
cenę zapłacił za uzyskanie niepodległości. Podobne, kraocowe przypadki
nasuwają myśl o problemie odpowiedzialności, jaki z sobą niesie działalnośd
rewolucyjna.
Poczynione przez nas obserwacje dotyczą lat 1954—59. Niektórzy pacjenci
leczeni byli w Algierii w szpitalach lub przychodniach. Inni znajdowali się pod
opieką wojskowych służb medycznych Armii Wyzwolenia Narodowego.

Seria A
Zebraliśmy tu pięd przypadków. Są to Algierczycy i Francuzi dotknięci
zaburzeniami psychicznymi typu reaktywnego w wyniku ściśle określonych
wydarzeo.
Przypadek 1. Impotencja w wyniku gwałtu dokonanego na żonie.
B., lat 26, mężczyzna. Skierowany do nas przez służbę medyczną Frontu
Wyzwolenia Narodowego z powodu uporczywych migren i bezsenności. Były
taksówkarz, od osiemnastego roku życia działacz partii narodowych. Od roku
1955 członek FWN. Wielokrotnie wykorzystywał swój samochód do przewozu
działaczy politycznych i broszur. Kiedy wobec zaostrzających się represji FWN
rozpoczyna akcje zbrojne w ośrodkach miejskich, B. dowozi uczestników akcji w
pobliże miejsca, gdzie ma się ona odbyd i często zapewnia im odwrót.
Pewnego dnia, w środku miasta, po zakooczeniu dośd dużej akcji oddział zostaje
okrążony. B. porzuca taksówkę i uczestnicy akcji wycofują się. B. udaje się zmylid
ślad i ukryd u przyjaciela. Po kilku dniach, nie zaglądając do domu, na rozkaz
przełożonych idzie do lasu.
Przez wiele miesięcy nie ma żadnych wieści o żonie i dwudziestomiesięcznej
córeczce. Dowiaduje się natomiast, że w dalszym ciągu jest poszukiwany. Po
dwóch latach spędzonych w lesie dostaje list, w którym żona pisze, żeby o niej
zapomniał. Została zhaobiona. Muszą się rozstad. B. prosi dowódcę o
pozwolenie na potajemne odwiedzenie żony. Daremnie. Jednocześnie ktoś z
FWN dostaje rozkaz skontaktowania się z żoną i rodzicami B.
W dwa tygodnie później dowódca oddziału otrzymuje szczegółowy raport.
Wkrótce po znalezieniu porzuconej taksówki (były w niej dwa magazynki do
broni maszynowej) żołnierze francuscy i policjanci udają się pod adres B. Nie
zastawszy go zabierają żonę i przetrzymują ją ponad tydzieo. Przez dwa dni
trwają brutalne przesłuchania. Pytają o męża. Trzeciego dnia jakiś francuski
żołnierz — nie wie, jakiego stopnia — wyprasza z pokoju innych i gwałci ją.
Potem drugi — tym razem w obecności innych — robi to samo; mówi: „Jeśli
kiedyś spotkasz tego bydlaka, swojego męża, nie zapomnij mu opowiedzied.”
Nie przesłuchiwana więcej, pozostaje w areszcie jeszcze kilka dni, następnie
odwożą ją do domu. Matka, której opowiedziała, co ją spotkało, radzi, żeby
wszystko wyznała mężowi. Nawiązawszy kontakt z B. wyznaje mu swą haobę. B.
przeżywa szok. Po pewnym czasie przychodzi do siebie; walka trwa. Często
zdarza mu się wysłuchiwad relacji algierskich kobiet zgwałconych lub

torturowanych; widzi ich mężów i jego własne nieszczęście pomału blednie; goi
się rana zadana męskiej dumie.
W 1958 dostaje rozkaz przeprowadzenia akcji w terenie. Po powrocie zwraca
uwagę kolegów i przełożonych nienormalnym roztargnieniem i bezsennością.
Zapada decyzja o skierowaniu go do szpitala. Trafia do nas. Łatwo nawiązuje
kontakt. Twarz ma nieco nadmiernie ruchliwą. Uśmiech wymuszony. Wzmożone
samopoczucie. Zapewnia, że wszystko w porządku, że już mu lepiej. „Wystarczą
jakieś witaminy, coś na wzmocnienie.” Chce wracad do oddziału. W całym jego
pozornie swobodnym zachowaniu wyczuwa się głęboki niepokój. Zatrzymujemy
go w szpitalu.
Następnego dnia otoczka optymizmu znika i pacjent nie podnosi się z łóżka; leży
przygnębiony, zamyślony, cierpi na brak łaknienia. Unika dyskusji politycznych,
objawia całkowity brak zainteresowania tym, co dotyczy walki wyzwoleoczej.
Nie obchodzą go najnowsze wiadomości z pola bitwy. Nawiązanie rozmowy
wymaga ogromnej cierpliwości i wysiłku; po kilku dniach udaje nam się wydobyd
z niego, co następuje:
Podczas pobytu poza oddziałem próbował nawiązad kontakt seksualny. Próba
zakooczyła się niepowodzeniem. Sądząc, że powodem jest zmęczenie —
normalne po długich marszach i tygodniach złego odżywiania — po pewnym
czasie ponawia próbę. Znowu bez skutku. Kolega radzi zażywad witaminę B12.
Bierze kilka pastylek. Nowa próba i nowe niepowodzenie. Tuż przed aktem czuje
nieprzepartą ochotę, żeby podrzed zdjęcie córeczki,' które nosi przy sobie.
Symboliczny związek może sugerowad istnienie nieuświadomionych skłonności
kazirodczych. Następne rozmowy, a zwłaszcza sen (pacjent widzi we śnie
rozkładające się zwłoki małego kotka; wizji towarzyszą bardzo nieprzyjemne
wrażenia zapachowe) kierują nas w zupełnie innym kierunku. „Ta mała — mówi
pewnego dnia o córce — ma w sobie coś zgniłego.” Od tego momentu
bezsennośd znacznie się nasila i mimo pokaźnej dawki leków uspokajających
pacjent wpada w stan lękowego podniecenia, które w znacznym stopniu zakłóca
proces leczenia. Wspomina o żonie mówiąc ze śmiechem: „skosztowała
Francuza”. Po pewnym czasie wszystko staje się jasne, poszczególne wydarzenia
układają się w logiczną całośd: pacjent mówi, że przed każdą próbą odbycia aktu
płciowego myśli o żonie. Jego wyznania mają dla nas podstawowe znaczenie.
„Ożeniłem się z nią, chociaż kochałem kuzynkę, którą wydano za mąż za kogo
innego. Zgodziłem się na pierwszą kobietę jaką rodzina mi zaproponowała.
Lubiłem ją, ale nie kochałem. Myślałem: Jesteś młody... poczekaj, kiedy
znajdziesz coś ekstra, rozwiedziesz się i ożenisz, tym razem na dobre. Nie byłem

zbytnio przywiązany do żony. Z czasem oddaliłem się jeszcze bardziej. Jadłem i
spałem w domu, ale prawie wcale się do niej nie odzywałem.
Kiedy w lesie dowiedziałem się, że zgwałcili ją Francuzi, ogarnęła mnie
wściekłośd: bydlaki. Potem pomyślałem: to nic takiego, przecież jej nie zabili,
jeszcze sobie ułoży życie. Dopiero po kilku tygodniach dotarło do mnie, że
została zgwałcona, bo mnie nie znaleźli. Zgwałcili ją dlatego, że nie chciała
mówid. Mogła przecież wymienid chod jedno nazwisko i tak, po nitce do kłębka,
mogliby zniszczyd całą siatkę, a nawet dotrzed do mnie. To nie był zwykły gwałt,
z nudów czy z sadyzmu, jakie widywałem w duarach: tego gwałtu dokonano na
kobiecie, która wolała znieśd wszystko niż wydad swojego męża. A tym mężem
byłem ja. Ta kobieta uratowała mi życie i osłoniła siatkę. Została zhaobiona
przeze mnie, z mojej winy. Mimo to nie powiedziała: patrz, ile dla ciebie
wycierpiałam; przeciwnie, mówiła: zapomnij o mnie, rozpocznij nowe życie,
jestem zhaobiona.
Przysiągłem sobie wtedy, że po wojnie wezmę żonę z powrotem. A trzeba panu
wiedzied, że nieraz widywałem wieśniaków pocieszających żony zgwałcone na
ich oczach. Robiło to na mnie ogromne wrażenie. Z początku nie mogłem tego
zrozumied. Z czasem sami tłumaczyliśmy to cywilom. Widywałem takich, co
zgłaszali się, żeby poślubid dziewczynę, która w wyniku gwałtu była w ciąży.
Wszystko to sprawiło, że inaczej zacząłem patrzed na moją sprawę.
Postanowiłem, że wezmę ją z powrotem, ale sam nie wiem, jak zareaguję na jej
widok. Często, kiedy patrzę na zdjęcie córeczki myślę, że i ona została
zhaobiona. Tak jakby wszystko, co ma związek z moją żoną, zostało splugawione.
Gdyby ją torturowali, wybili zęby, połamali ręce, odebrałbym to zupełnie inaczej.
Ale to, czy to można zapomnied? Czy musiała mi o tym mówid?”
Pytał mnie, czy jego seksualne niedomagania mają moim zdaniem, związek z
tym wszystkim. Odpowiedziałem, że to możliwe. Usiadł na łóżku:
—A ty, co byś zrobił na moim miejscu?
—Nie wiem...
—Wziąłbyś żonę z powrotem? —Chyba tak...
Widzisz, też nie jesteś pewien...
Ukrył głowę w dłoniach i po chwili wyszedł z pokoju. Od tego dnia z wolna
zaczyna brad udział w rozmowach na tematy polityczne; migreny i brak łaknienia
ustępują.

Po dwóch tygodniach wraca do jednostki. Żegnając się ze mną mówi: „Po wojnie
wrócę do żony. Gdyby coś było nie tak, zgłoszę się.”
Przypadek 2. Mordercze skłonności bez określonego celu, u osoby, której udało
się uniknąd śmierci w masowej egzekucji.
S., lat 37, fellah, zamieszkały w duarze w Konstantynie. Nigdy nie zajmował się
polityką. Od początku wojny prowincja, w której mieszka, jest miejscem
gwałtownych stard między oddziałami algierskimi a armią francuską. S. trzyma
się na uboczu; od czasu do czasu, jak wszyscy mieszkaocy wioski, pomaga
partyzantom. Pewnego dnia na początku 1958 roku niedaleko duaru ma miejsce
krwawa potyczka. Po jej zakooczeniu wróg opanowuje bezbronną wioskę.
Wszyscy mieszkaocy zostają poddani przesłuchaniu. Milczą. Po kilku godzinach
helikopterem przylatuje francuski oficer i oświadcza: „Za głośno robi się o tym
duarze, trzeba go zniszczyd.” Żołnierze zaczynają podkładad ogieo, przepędzają
kolbami kobiety usiłujące ratowad coś z odzieży i jedzenia. Kilku mężczyzn
korzysta z zamieszania i ucieka. Oficer rozkazuje zebrad pozostałych i
zaprowadzid nad brzeg rzeki. Rozpoczyna się masakra. Dwudziestu dziewięciu
wieśniaków zostaje zabitych strzałem z pistoletu. S. dostaje dwie kule, jedna
przebija prawe udo, druga lewe ramię łamiąc kośd ramienną.
S. traci przytomnośd. Wraca do siebie pod opieką służb medycznych FWN;
zostaje ewakuowany. W drodze eskorta zwraca uwagę na jego nienormalne
zachowanie. Żąda, żeby mu dano karabin, mimo że jest niezdolny do noszenia
broni; nie chce iśd przodem. Ani na chwilę nie pozwala, żeby ktoś szedł za nim.
Którejś nocy zabiera jednemu z partyzantów broo i zaczyna na oślep strzelad do
śpiących żołnierzy. Rozbrajają go siłą. Do Ośrodka dociera związany, Na wstępie
oświadcza, że żyje: udało mu się zrobid kawał Francuzom. Pomału odtwarzamy
jego historię. Pacjent nie objawia lęku; jest nadmiernie podniecony, od czasu do
czasu dostaje ataku, rzuca się, wyje. Nie niszczy przedmiotów, ale zamęcza
wszystkich dookoła nieustanną gadaniną; utrzymuje personel w stałym
pogotowiu grożąc, że „wszystkich pozabija”. W trakcie pobytu w szpitalu
ośmiokrotnie atakuje innych pacjentów przy użyciu pierwszego lepszego
nadającego się do tego przedmiotu. Nie oszczędza pielęgniarzy ani lekarzy.
Zaczynamy podejrzewad, że mamy do czynienia z przypadkiem padaczki
utajonej, charakteryzującej się ostrą agresywnością w stosunku do otoczenia.
Decydujemy się na kurację snem. Po trzech dniach rozmowa pozwala nam lepiej
zrozumied rozwój procesu chorobowego. Stopniowo nieład w formułowaniu
myśli ustępuje. Oto kilka fragmentów z wypowiedzi pacjenta:

„Bóg jest ze mną... nie z tymi, co zginęli. Miałem cholerne szczęście... W życiu już
tak jest, albo ty zabijesz, albo ciebie zabiją... Kiedy sobie pomyślę, że nic mnie to
wszystko nie obchodziło... Tu też są Francuzi. Poprzebierani za Arabów. Trzeba
ich zabid. Dajcie mi karabin maszynowy. Ci wszyscy tu, co mówią, że są Arabami,
są Francuzami... nigdy nie dają mi spokoju. Kiedy chcę spad, wchodzą do pokoju.
Przejrzałem ich. Chcą mnie zabid. Wszyscy. Ale i i będę się bronił. Zabiję ich
wszystkich, co do jednego. Popodrzynam gardła, wszystkim po kolei, tobie też.
Chcecie mojej śmierci, ale ze mną nie tak łatwo. Dla mnie to nic wybid
wszystkich do nogi. Kobiety, mężczyźni, dzieci, starcy, psy, ptaki, osły... Każdy
dostanie swoje... Wtedy będę mógł spad spokojnie... „
Głos pacjenta jest urywany, zachowanie wrogie, wyniosłe, pogardliwe. Po trzech
tygodniach napięcie ustępuje, ale milczenie i uporczywe unikanie towarzystwa
sprawiają, że zaczynamy obawiad się pogorszenia stanu. Po upływie miesiąca
chory na własną prośbę zostaje wypisany i oddany pod opiekę Sekcji Społecznej
FWN, gdzie umożliwia mu się naukę zawodu, który mógłby wykonywad mimo
swego kalectwa. Badany po sześciu miesiącach. Stan dobry.
Przypadek 3. Poważna psychoza lękowa z depersonalizacją w wyniku
popełnionego morderstwa.
Dj., były student, członek FWN, lat 19. Do Ośrodka przybywa w stanie
zaawansowanej choroby. Charakterystyczny jest jego wygląd zewnętrzny:
przygnębiony, wargi spieczone, dłonie wilgotne. Nieustannie wzdycha. Skarży się
na uporczywą bezsennośd. Dwukrotnie podejmował próby samobójcze. Podczas
rozmowy zachowuje się, jakby cierpiał na halucynacje słuchowe. Od czasu do
czasu wbija wzrok w przestrzeo, jego twarz ożywia się, robi wrażenie, jakby miał
widzenia. Gonitwa myśli. Obserwujemy zjawisko znane w psychiatrii pod nazwą
otamowania: pacjent przerywa zdanie w pół słowa, bez wyraźnego powodu
rezygnuje z rozpoczętego gestu. Uwagę naszą zwracają jego słowa: pacjent
opowiada, że wycieka z niego krew, żyły otwierają się, serce przecieka; błaga,
żeby powstrzymad krwotok, żeby nie pozwolid wysysad z niego krwi, nawet w
szpitalu. Od czasu do czasu, nie mogąc mówid, pisze ołówkiem: „Brak mi głosu,
życie ze mnie uchodzi.” To przeżywanie depersonalizacji sygnalizuje, że
przypadek jest ciężki.
Wielokrotnie w czasie rozmów pacjent wspomina o kobiecie, dręczącej go w
nocy. Wiedząc, że matka, którą bardzo kochał, niedawno zmarła (wspominał o
niej głuchym głosem, tłumiąc łzy), poszedłem w tym kierunku.

Kiedy poprosiłem, żeby opisał kobietę z sennego koszmaru, odrzekł, że zna ją
dobrze, gdyż ją zabił. Sądziliśmy, że mamy do czynienia z kompleksem winy po
śmierci matki, jak to opisuje Freud w Żałobie i melancholii. Poprosiłem chorego,
żeby powiedział coś bliższego o kobiecie, którą jakoby zabił. W ten sposób
usłyszeliśmy następującą historię:
„Po przerwaniu studiów poszedłem do partyzantki. Po kilku miesiącach
dowiedziałem się, że moja matka została zastrzelona przez francuskiego
żołnierza, a dwie siostry uprowadzone w niewiadomym kierunku. Śmierd matki
wstrząsnęła mną. Ojciec od dawna nie żył i jedyną moją ambicją było dojśd do
czegoś i ulżyd matce i siostrom. Pewnego dnia poszedłem z oddziałem na fermę,
której właściciel, aktywnie zwalczający partyzantów, miał na sumieniu dwóch
cywilnych Algierczyków. Przyszliśmy w nocy. Nie było go w domu. Zastaliśmy
tylko żonę. Kiedy nas zobaczyła, zaczęła błagad, żeby jej nie zabijad. „Wiem, że
szukacie mego męża, nie ma go — powiedziała — tyle razy mówiłam, żeby nie
mieszał się do polityki.” Postanowiliśmy zaczekad. Patrzyłem na tę kobietę i cały
czas myślałem o matce. Siedziała w fotelu zamyślona. Zastanawiałem się,
dlaczego jej nie zabijamy. W pewnej chwili dostrzegła mój wzrok. Przypadła do
mnie z krzykiem: „Błagam, nie zabijajcie mnie... mam dzieci.” Po chwili już nie
żyła. Pchnąłem ją| nożem. Dowódca odebrał mi broo i nakazał wymarsz. Kilka
dni później przesłuchiwał mnie dowódca okręgu. Myślałem, że mnie rozstrzelają,
ale nic mnie to nie obchodziło3. Zacząłem źle sypiad i wymiotowad po posiłkach.
Potem w nocy zaczęła przychodzid ta kobieta i żądad mojej krwi. A gdzie krew
mojej matki?”
Po zapadnięciu zmroku, kiedy pacjent kładzie się do łóżka, pokój „zapełnia się
kobietami” podobnymi do siebie jak dwie krople wody. Tysiące odbitek tej
samej postaci. Wszystkie mają rozpłatane brzuchy.
Są blade, bez kropli krwi, potwornie wychudzone. Rzucają się na chorego,
żądają, żeby zwrócił krew, którą przelał. Hałas lejącej się wody napełnia pokój,
potęguje się, grzmi jak wodospad, pacjent widzi, jak podłoga nasiąka jego krwią,
bladośd kobiet znika, ich rany zaczynają się zamykad. Chory przerazimy, skąpany
w pocie, budzi się i drżąc oczekuje świtu.
Po kilkutygodniowej kuracji koszmary senne znikają. .Jednakże nie udaje się
zapobiec rozpadowi osobowości pacjenta. Kiedy tylko pomyśli o matce,
natychmiast zjawia się przerażające widmo z rozpłatanym brzuchem. Opinia
nasza może wydad się mało naukowa, jednak jesteśmy zdania, że tylko czas
może w tym przypadku przynieśd jakąś poprawę.

Przypadek 4. Europejski policjant przebywający na leczeniu spotyka w szpitalu
jedną ze swych ofiar — algierskiego patriotę — w stanie stuporu (osłupienia).
A., lat 28, żonaty, dzieci nie ma. Od lat oboje z żoną bezskutecznie leczą się na
bezpłodnośd. Skierowany do nas przez przełożonych zaalarmowanych jego
nienaturalnym zachowaniem.
Dośd szybko nawiązuje kontakt. Nie pytany opowiada o swoich kłopotach
osobistych. Nieporozumieo z żoną ani z teściami nie ma. Dobre stosunki z
kolegami, lubiany przez przełożonych. W nocy słyszy krzyki, które nie dają mu
zasnąd. Od pewnego czasu, zanim położy się do łóżka, zamyka okiennice i
uszczelnia okna (jest środek lata) mimo sprzeciwu żony duszącej się od upału.
Zatyka uszy watą w obawie przed przeraźliwym krzykiem. Nieraz w nocy włącza
radio albo nastawia płytę, żeby zagłuszyd hałasy. W dalszym ciągu rozmowy
mówi, co następuje: od kilkunastu miesięcy jest w brygadzie do walki z FWN.
Najpierw miał za zadanie pilnowad wskazanych budynków i kawiarni. Po
pewnym czasie przeniesiono go na stałe do komisariatu. Tam po raz pierwszy
brał udział w przesłuchaniu, a przy tym zawsze się komuś „dostanie”. „No, bo
oni nic nie chcą mówid.” „Nieraz — wyjaśnia — człowiek ma ochotę prosid, żeby
się zlitowali i wreszcie coś powiedzieli, a nie trzymali nas tak godzinami. Ale to
tak jakby mówid do ściany. Na każde pytanie słyszy się: nie wiem. Nawet, kiedy
chodzi o nazwisko. Kiedy pytasz, gdzie mieszkają, słyszysz: nie wiem... Sami
człowieka zmuszają... Wydzierają się, aż uszy puchną. Najpierw bawiło mnie to.
Potem zaczęło drażnid. Kiedy słyszę krzyk, mogę bezbłędnie określid etap
przesłuchania. Facet po uderzeniu pałką w potylicę i kilku ciosach pięścią mówi
albo krzyczy, że jest niewinny, w pewien określony sposób. Powieszony za
przeguby, po dwóch godzinach ma zupełnie inny głos. Po kąpieli jeszcze inny i
tak dalej. Po prądzie elektrycznym wyje jak potępieniec, nie można tego słuchad.
Jakby miał ducha wyzionąd. Zdarzają się też tacy, co nie krzyczą: najtwardsi.
Myślą, że od razu ich się zabije. Ale my wcale nie chcemy ich zabijad. Chcemy
informacji. Tych przede wszystkim trzeba zmusid do krzyku, prędzej czy później
udaje się to. To już postęp. Potem pracuje się dalej. Naprawdę wolałbym tego
wszystkiego nie robid, ale oni sami człowieka zmuszają. Teraz słyszę krzyki nawet
w domu. Zwłaszcza głosy tych, co umarli w czasie przesłuchania. Panie doktorze,
mam dośd tej roboty. Jak mnie wyleczycie, złożę podanie o przeniesienie do
Francji. Jeśli mi odmówią, podam się do dymisji.”
Daję pacjentowi zwolnienie lekarskie. Ponieważ nie chce zostad w szpitalu, leczę
go prywatnie. Pewnego dnia, kilka minut przed rozpoczęciem z nim seansu
terapeutycznego zostaję wezwany na oddział. Moja żona prosi A., żeby zaczekał

przed gabinetem, ale on woli mi wyjśd na spotkanie. Spotykam go w pół drogi;
stoi oparty o drzewo, przybladły, oblany potem, w ostrym napadzie lęku. Biorę
go do samochodu i wiozę do siebie. Kładzie się na kanapce i po chwili wyznaje,
że na terenie kliniki spotkał jednego z moich pacjentów, algierskiego patriotę,
przesłuchiwanego w swoim czasie przez policję, a obecnie przebywającego na
leczeniu z powodu zaburzeo o typie stuporu po wstrząśnieniu mózgu. A. brał
udział w torturowaniu tego człowieka. Daję mu kilka środków uspokajających.
Po wyjściu A. idę do pawilonu, gdzie przebywa patriota. Personel niczego nie
zauważył. Pacjent zniknął. Wreszcie odnajdujemy go w łazience, gdzie próbował
popełnid samobójstwo (poznał policjanta i myślał, że przysłano go po niego).
A. przez jakiś czas pozostaje pod moją opieką, a następnie po wyraźnej poprawie
zostaje przeniesiony do Francji ze względu na stan zdrowia. Algierski patriota
długo nie daje się przekonad, że mu się wydawało, że policja nie ma prawa
wstępu do szpitala, że jest przemęczony, że tu mu nic nie grozi itd.
Przypadek 5. Europejski inspektor policji katuje żonę i dzieci.
R. lat 30, zgłasza się sam. Jest inspektorem policji, od kilku tygodni widzi, że „coś
nie gra”. Żonaty, troje dzieci. Dużo pali: pięd paczek papierosów dziennie. Cierpi
na brak apetytu, bezsennośd, koszmarne sny. Nie odznacza się niczym
szczególnym. Najbardziej przeszkadza mu to, co nazywa „atakami szału”. Nie
znosi sprzeciwu: „Panie doktorze, co to jest, skoro tylko ktoś mi się sprzeciwi,
mam ochotę uderzyd. Nawet po pracy kusi mnie, żeby przyłożyd każdemu, kto
mi wejdzie w drogę. Z byle powodu. Idę na przykład do kiosku po gazety. Jest
kolejka. Trzeba posiad. Wyciągam rękę (facet w kiosku jest moim kolegą), żeby
wziąd gazety, i wtedy ktoś z tyłu odzywa się: „Jest kolejka”. Czuję, że zaraz mu
przyłożę, i myślę sobie: „Kochasiu, gdybym tak mógł sobie z tobą pogadad kilka
godzin, to potem nie robiłbyś tyle hałasu o nic.” Lubi ciszę. W domu cały czas ma
ochotę bid. I robi to: znęca się nad dziedmi, nawet nad najmłodszym, które ma
dopiero kilkanaście miesięcy. Przestraszył się, kiedy pewnego wieczoru, gdy żona
zarzuciła mu, że zbyt mocno bije dzieci (powiedziała nawet: „słowo daję, tyś
chyba zwariował”...), rzucił się na nią, pobił i przywiązał do krzesła mówiąc: „Raz
na zawsze nauczę cię, że panem w tym domu jestem ja.” Dopiero krzyk i płacz
dzieci ocuciły go, uwolnił żonę, a następnego dnia postanowił pójśd do lekarza,
„który leczy nerwy”. Dodaje, że dawniej był „zupełnie inny”, rzadko karcił dzieci,
nigdy nie kłócił się z żoną. Obecne objawy wystąpiły po „ostatnich
wydarzeniach”. „My teraz — powiedział — odwalamy robotę za wojsko. Na
przykład w zeszłym tygodniu braliśmy udział w akcji jak prawdziwa armia. Ci
panowie w rządzie mówią, że w Algierii nie ma wojny i że siły porządkowe, czyli

policja, mają przywrócid spokój. W Algierii jest wojna, ale oni zrozumieją to za
późno. Najbardziej wykaoczają mnie tortury. Wie pan... nieraz trzeba pracowad
dziesięd godzin z rzędu... „
—Co pan wtedy czuje?
—Zmęczenie... Zmieniamy się co pewien czas, ale też nie zawsze. Trzeba wybrad
moment. Człowiekowi wydaje się, że ptaszek zaraz zacznie śpiewad, i nie chce
oddad tak podprowadzonego faceta koledze, żeby ten zbierał owoce. No więc
zasuwa sam...
„Nieraz proponujemy im pieniądze z własnej kieszeni, żeby tylko zaczęli mówid.
Najważniejsze to wykazad się. Pokazad, kto lepszy: konkurencja zawodowa.
Nieraz po robocie człowiek ma zmiażdżone pięści. Zaangażowali
„Senegalczyków”. Ale oni nie mają wyczucia. Albo biją za mocno i w pół godziny
wykaoczają faceta na amen, albo za słabo i nic z tego nie wychodzi. Tu trzeba
inteligencji. Trzeba wiedzied, kiedy przycisnąd, a kiedy trochę popuścid. Trzeba
mied nosa. Jak facet dojrzeje, nie warto dalej bid. Dlatego najlepiej jest, gdy
jeden załatwia wszystko od początku do kooca: widzi, jak robota postępuje. Nie
jak ci, co oddają faceta innym do obróbki i tylko co jakiś czas zaglądają, czy
gotów. Przede wszystkim nie wolno, żeby delikwent myślał, że nie ma żadnej
szansy. Sądzi wtedy, że nie warto mówid, skoro i tak stąd nie wyjdzie. Wtedy w
żaden sposób nie można z niego nic wycisnąd. Musi mied nadzieję; nadzieja
otwiera ludziom usta.”
„Najbardziej gnębi mnie ta historia z żoną. To coś nienormalnego, musi mnie
pan ustawid, doktorze.”
Ponieważ pacjent nie dostał urlopu wypoczynkowego, .i nic życzył sobie
zwolnienia od psychiatry, w czasie kuracji pozostawał „czynny zawodowo”.
Łatwo wyobrazid sobie wynikające stąd komplikacje. Pacjent zdawał sobie
sprawę, że zaburzenia, na które cierpi, są bezpośrednim wynikiem jego
działalności zawodowej; odpowiedzialnośd zrzucał przy tym na „okoliczności”.
Ponieważ ani przez chwilę nie brał pod uwagę (uważając to za niedorzecznośd),
że mógłby przestad torturowad (byłoby to równoznaczne z podaniem się do
dymisji), prosił mnie — nie owijając niczego w bawełnę — żebym mu pomógł
torturowad ludzi bez wyrzutów sumienia, zaburzeo w zachowaniu, z całą pogodą
ducha.4

Seria B
Zgrupowaliśmy tu kilka przypadków lub też typów przypadków, w których
czynnikiem wywołującym chorobę jest przede wszystkim atmosfera totalnego
zagrożenia panująca w Algierii.
Przypadek 1. Dwóch algierskich chłopców morduje swego francuskiego kolegę.
Ze sprawą zetknęliśmy się jako biegli sporządzający opinię sądowopsychiatryczną. Dwóch Algierczyków w wieku 13 i 14 lat zostało oskarżonych o
zamordowanie jednego ze swych francuskich kolegów. Obaj przyznali się do
popełnionego czynu. Zbrodnia została zrekonstruowana, zdjęcia włączone do
materiału dowodowego. Widad na nich, jak jeden z chłopców trzyma ofiarę,
którą drugi przebija nożem. Młodociani przestępcy nie odwołali swoich zeznao.
Oto kilka fragmentów rozmów, jakie z nimi przeprowadziliśmy.
a) trzynastolatek:
„O nic się nie kłóciliśmy. Co czwartek chodziliśmy postrzelad z procy na wzgórza
za miastem. Braliśmy go ze sobą. Nie chodził do szkoły, bo postanowił byd
murarzem, jak ojciec. Któregoś dnia umówiliśmy się, że go zabijemy. Przecież
Europejczycy chcą pozabijad wszystkich Arabów. My nie możemy zabid żadnego
dorosłego, ale takiego chłopaka w naszym wieku to można. Nie bardzo
wiedzieliśmy, jak to zrobid. Najpierw chcieliśmy go zepchnąd do fosy, ale mógł
się tylko pokaleczyd. No to wzięliśmy nóż z domu i zabiliśmy go.”

— Dlaczego akurat jego?
— Żaden inny nie poszedłby z nami.
— Przecież to był wasz kolega.
— A dlaczego oni nas zabijają? Jego ojciec jest teraz w policji i mówi, że nas
wszystkich trzeba wyrżnąd.

— Ale on sam nic takiego nie mówił?
— On? Nie.
— Wiesz, że on nie żyje?
— Wiem.
— Co to jest śmierd?
— To koniec, człowiek idzie do nieba.'
— To ty go zabiłeś?

— Ja.
— Czy czułeś coś szczególnego po zabiciu człowieka?
— Nie, przecież oni chcą nas pozabijad.
— Martwisz się, że pójdziesz do więzienia?
— Nie.
b) czternastolatek
Wyraźny kontrast w porównaniu z kolegą. Wyraz twarzy, wygląd, ton i treśd
odpowiedzi świadczą o dużej dojrzałości. Nie wypiera się popełnionego czynu.
Dlaczego zabił? Zamiast odpowiedzi pyta, czy widziałem kiedyś w więzieniu
Europejczyka. Czy kiedykolwiek zamknięto w więzieniu Francuza za to, że zabił
Algierczyka. Odpowiadam, że rzeczywiście nigdy nie widziałem Europejczyka w
więzieniu.

— A przecież codziennie giną Algierczycy, prawda?
— Tak.
— To dlaczego w więzieniach nie ma Francuzów, może mi pan powie?
— Nie potrafię ci tego wyjaśnid. Powiedz, dlaczego zabiłeś tego chłopca, był
przecież twoim kolegą.

— Zaraz panu powiem... Słyszał pan, co się stało w Rivel?5
— Tak.
— Zabito tam dwie osoby z mojej rodziny. Ludzie mówili, że Francuzi przysięgli
sobie, że wymordują nas wszystkich po kolei. Czy aresztowano chod jednego
Francuza za Rivet?

— Nie wiem.
— Nikogo nie aresztowano. Chciałem wstąpid do dżebel ale jestem za młocly.
Wtedy postanowiliśmy zabid jakiegoś Francuza.

— Dlaczego?
— A co według pana mieliśmy zrobid?
— Nie wiem. Jesteś dzieckiem. To są sprawy dorosłych.
—

Oni dzieci też zabijają...

— To nie powód, by mordowad kolegę.

— Zabiłem go i już. Teraz róbcie ze mną, co chcecie.
— Czy on ci coś zrobił?
— Nie, nic.
— No to dlaczego?
Przypadek 2. Urojenia i omamy o treści oskarżającej z zachowaniami
samobójczymi, objawiającymi się pod postacią „zamachu terrorystycznego”.
Algierczyk, lat 22. Pacjent został skierowany do szpitala przez francuskie władze
sądowe na podstawie opinii biegłych psychiatrów francuskich praktykujących w
Algierii.
Chory jest wychudzony, całkowicie rozkojarzony. Ciało ma pokryte siniakami i
złamaną w dwóch miejscach szczękę, co uniemożliwia mu przyjmowanie
pokarmów. Przez dwa tygodnie odżywiany jest sztucznie za pomocą zastrzyków.
Po upływie tego czasu odzyskuje pełną świadomośd, można nawiązad kontakt i
odtworzyd tragiczne losy.
Jako chłopiec był zapalonym skautem. Następnie jednym z przywódców
muzułmaoskiego skautingu. W wieku 19 lat porzucił skauting i całkowicie
poświęcił się nauce zawodu. Chciał byd mechanikiem, uczył się marząc, że
zostanie wybitnym specjalistą. To, co stało się 1 listopada 1954, nie zmieniło
jego trybu życia. Ani przez chwilę nie myślał o walce. Nie widywał dawnych
kolegów. Mówi, że pragnął tylko „rozwijad swe zdolności techniczne”.
W połowie 1955 roku w czasie jakiegoś rodzinnego spotkania odniósł wrażenie,
że wszyscy patrzą na niego jak na zdrajcę. Po kilku dniach wrażenie zatarło się,
lecz pozostał pewien niesmak, niepokój, którego nie mógł zrozumied.
Odtąd jadał w pośpiechu, unikał spotkao z rodziną, często zamykał się w swoim
pokoju. Zerwał wszelkie kontakty. W takich okolicznościach dochodzi do
katastrofy. Pewnego dnia na samym środku ulicy około południa słyszy głos
wyraźnie nazywający go zdrajcą. Odwraca się, ale nikogo nie widzi. Przyśpiesza
kroku i postanawia nie iśd do pracy. Zamyka się w swoim pokoju, nie schodzi na
obiad. W nocy dostaje ataku. Przez trzy godziny słyszy w mroku głosy
obrzucające go wyzwiskami: „Zdrajca... tchórz... twoi bracia, giną... zdrajca...
zdrajca.”
Ogarnia go potworna trwoga: „Moje serce przez 18 godzin waliło 130 razy na
minutę. Myślałem, że za chwilę umrę.”

Od tego momentu chory przestaje przyjmowad posiłki. Bardzo chudnie, szuka
schronienia w mroku, nie dopuszcza do siebie nikogo. Po kilku dniach zaczyna
się modlid. Jak sam mówi, klęczał przez kilkanaście godzin. Czwartego dnia nagle
wypada z domu bez krawata, bez marynarki, „jak wariat”, z brodą, która nadaje
mu „wygląd pomyleoca”. Znalazłszy się na ulicy nie wie, dokąd iśd. Rusza przed
siebie i po pewnym czasie dochodzi do europejskiej części miasta. Jego warunki
zewnętrzne (jest podobny do Europejczyka) sprawiają, że nikt go nie zatrzymuje;
francuskie patrole mijają go bez słowa.
Inni Algierczycy, mężczyźni i kobiety, są zatrzymywani, obrzucani obelgami,
rewidowani... Na niego nikt nie zwraca uwagi, a nie ma przy sobie żadnych
dokumentów. Uprzejmośd wrogich patroli potwierdza obsesję: wszyscy wiedzą,
że sprzyja Francuzom, żołnierze dostali rozkaz, żeby go oszczędzad.
Co więcej, wydaje mu się, że w oczach zatrzymanych Algierczyków, którzy z
podniesionymi rękami czekają na rewizję, widzi pogardę. Idzie dalej w
najwyższym podnieceniu. Dochodzi do siedziby francuskiego sztabu głównego.
Widzi bramę, kilkunastu żołnierzy z karabinami maszynowymi. Podchodzi, rzuca
się na jednego z nich i krzyczy usiłując odebrad mu broo: „Jestem
Algierczykiem!”
Szybko zostaje obezwładniony i oddany w ręce policji, gdzie próbują go zmusid
do podania nazwisk dowódców i innych osób z siatki. Po kilku dniach
przesłuchujący go policjanci spostrzegają, że mają do czynienia z psychicznie
chorym. Zostaje skierowany na badania, biegli orzekają zaburzenia umysłowe i
koniecznośd hospitalizacji. „Przede wszystkim chciałem umrzed — mówi — tam,
na policji, cały czas miałem nadzieję, że mnie zabiją. Cieszyłem się, że mnie biją,
bo to znaczyło, że uważają mnie za wroga. Nie mogłem dłużej słuchad tamtych
głosów. Nie jestem tchórzem, nie jestem babą, nie jestem zdrajcą.” 6
Przypadek 3. Nerwica u młodej Francuzki, której ojciec, wysoki urzędnik
paostwowy, zginął w zasadzce.
21-letnia studentka zgłasza się do mnie z lekkimi objawami nerwicy, które
przeszkadzają jej w nauce i kontaktach z ludźmi. Dłonie ma wilgotne, a nieraz
„leje się z nich woda”. Cierpi na dusznośd i mocne migreny. Obgryza paznokcie.
Szczególną uwagę zwraca manifestacyjna łatwośd w nawiązywaniu kontaktu,
kryjąca głęboki lęk. Zbyt swobodny sposób, w jaki chora mówi o niedawnej
śmierci ojca, sprawia, że skupiam uwagę na ich wzajemnych kontaktach. Jasne,
precyzyjne (graniczące z nieczułością) opowiadanie odsłania przed nami —

dlatego właśnie, iż tak zracjonalizowane — istotę zaburzeo oraz naturę i źródło
konfliktu.
„Ojciec był wysokim urzędnikiem paostwowym. Sprawował władzę nad bardzo
dużym regionem wiejskim. Kiedy to wszystko się zaczęło, przystąpił do tłumienia
zamieszek z dziką zaciekłością. Nie jadł, nie spał, tylko zwalczał buntowników.
Byłam biernym świadkiem metamorfozy, jaka zachodziła w moim ojcu.
Postanowiłam przestad się z nim widywad i przeniosłam się do miasta. Za
każdym razem, kiedy przyjeżdżałam do domu, nie spałam całe noce, bo z dołu
bez przerwy dochodziły krzyki: w piwnicy i w innych na ten cel przerobionych
pomieszczeniach torturowano Algierczyków, żeby uzyskad od nich potrzebne
informacje.
Nie może pan sobie wyobrazid, jakie to okropne, takie krzyki przez całą noc.
Nieraz zastanawiam się, jak człowiek może znieśd krzyk bólu, nie mówiąc o
zadawaniu tortur. Czas płynął i nic się nie zmieniało. Wreszcie przestałam
przyjeżdżad do domu. Kiedy ojciec odwiedzał mnie w mieście, nie mogłam
patrzed mu w oczy bez wstydu i strachu. Z coraz większym przymusem
całowałam go na powitanie.”
„To dlatego, że długo mieszkałam na wsi. Znam tam prawie wszystkich. Kiedy
byłam mała, bawiłam się z Algierczykami w moim wieku. Za każdym razem, gdy
przyjeżdżałam do domu, ojciec zawiadamiał mnie o nowych aresztowaniach.
Doszło do tego, że bałam się chodzid po ulicy, bo czułam otaczającą mnie
zewsząd nienawiśd. W głębi duszy przyznawałam Algierczykom rację. Sama
dawno byłabym już w partyzantce.”
Pewnego dnia zostaję telefonicznie zawiadomiona, że ojciec jest ciężko ranny.
Jedzie do szpitala i zastaje go w agonii. Wkrótce ojciec umiera. Został ranny
podczas zwiadu, w którym brał udział wraz ze specjalnym pododdziałem: patrol
wpadł w zasadzkę przygotowaną przez AWN.
„Pogrzeb mną wstrząsnął. Oficjalne przemówienia, kiedy opłakiwano ojca «jako
człowieka, którego zalety moralne na zawsze zjednały tubylczą ludnośd»,
doprowadzały mnie do mdłości. Wszyscy wiedzieli, że to nieprawda. Było
powszechnie wiadomo, że ojcu podlegały wszystkie służby śledcze w regionie.
Wiedziano, że codziennie w czasie przesłuchao ginie przynajmniej dziesięd osób,
a mimo to recytowano te wszystkie kłamstwa: oddanie, poświęcenie, miłośd
ojczyzny... Dziś słowa nie mają dla mnie żadnej wartości albo bardzo małą. Zaraz
po pogrzebie wróciłam do miasta i odrzuciłam wszelką pomoc. Chcieli mi dad

jakieś stypendium, ale nie przyjęłam. Nie chcę ich pieniędzy. To cena krwi, jaką
rozlał mój ojciec. Nie potrzebuję. Będę na siebie pracowad.”
Przypadek 4. Zaburzenia zachowania u algierskich dzieci poniżej 10 lat.
Sprawa dotyczy uchodźców. Dzieci kombatantów i osób cywilnych
zamordowanych przez Francuzów. Rozlokowane w ośrodkach na terenie Tunisu i
Maroka. Chodzą do szkoły. Biorą udział we wspólnych zabawach i wycieczkach.
Pozostają pod stałą opieką lekarską, co dało nam możnośd sformułowania kilku
uwag ogólnych.

a) obserwowane dzieci mają bardzo wyraźny stosunek emocjonalny do obrazów
symbolizujących życie rodzinne. Wszystko, co przypomina ojca lub matkę, jest
godne pożądania i zazdrośnie strzeżone.

b) Obserwowane dzieci objawiają chorobliwy lęk przed hałasem. Silnie
przeżywają każde karcące słowo. Łakną spokoju i uczucia.

c) W

licznych przypadkach
somnambulizmem.

obserwuje

się
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d) Często obserwuje się okresowe moczenie mimowolne.
e) Nierzadkie

skłonności sadystyczne. Ulubiona zabawa: dziurawienie
trzymanej w ręku kartki papieru. Obgryzanie ołówków i paznokci. Częste kłótnie,
mimo wyraźnie ¡siniejącej między nimi więzi uczuciowej.
Przypadek 5. Psychoza poporodowa u kobiet w obozach dla uchodźców.
Psychozą poporodową nazywamy zaburzenia umysłowe występujące u kobiet w
związku z wydaniem na świat dziecka. Zaburzenia mogą występowad tuż przed
porodem lub kilka tygodni po nim. Determinizm choroby jest bardzo złożony; na
ogół uważa się, że istnieją dwie główne przyczyny wywołujące ten rodzaj
psychoz: zaburzenia czynności gruczołów wewnątrzwydzielniczych oraz „szok
emocjonalny”. To ostatnie nieco mgliste określenie można sprowadzid do tego,
co powszechnie nazywamy „ciężkim przeżyciem”.
Nad granicą tunezyjską i marokaoską w rezultacie francuskiej polityki spalonej
ziemi obejmującej setki kilometrów znajduje się około 300 000 uchodźców.
Warunki ich bytowania są opłakane. Delegacje Międzynarodowego Czerwonego
Krzyża wielokrotnie odwiedzały te miejsca i po stwierdzeniu potwornej nędzy i
nieludzkich
warunków
życia
zalecały
odpowiednim
organizacjom
międzynarodowym zwiększenie pomocy dla uchodźców. Wziąwszy pod uwagę
głód panujący w obozach można było przewidzied szczególną predyspozycję

przebywających tam ciężarnych kobiet do psychoz poporodowych. Częste
wypady wojsk francuskich, naloty, ostrzeliwania (wiadomo, jak częste są
bombardowania terytorium Maroka i Tunisu, czego najbardziej krwawym
przykładem jest miasto Sakiet-Sidi-Jussef w Tunisie), rozdzielenie z najbliższymi
sprawiają, że wśród uchodźców panuje atmosfera stałej niepewności. Tylko w
bardzo nielicznych przypadkach kobiety algierskie nie cierpią po porodzie na
zaburzenia umysłowe. Zaburzenia te przybierają różne postacie: podniecenia
graniczącego z atakiem szału; głębokiej depresji z zahamowaniami, z nasilonymi
tendencjami samobójczymi; stanów lękowych, którym towarzyszą płacz, jęki,
błaganie o litośd etc. Również treśd urojeo jest różna. Nieraz są to urojenia
prześladowcze bez określonego przedmiotu, nieraz — silna agresja urojeniowa
skierowana przeciwko Francuzom, potencjalnym mordercom mającego się
narodzid lub świeżo narodzonego dziecka, albo przeczucie bliskiej śmierci (wtedy
chore proszą niewidzialnego wroga, aby oszczędził ich potomstwo)...
Należy w tym miejscu podkreślid, że istota choroby nie znika wraz z ustąpieniem
objawów. Patologia jest zbyt rozległa, aby można było mówid o całkowitym
wyleczeniu.

Seria C
Zmiany emocjonalno-intelektualne oraz zaburzenia psychiczne powstałe w
następstwie tortur.
Seria ta obejmuje pacjentów o różnym stopniu zaawansowania choroby, u
których objawy chorobowe wystąpiły w czasie tortur lub bezpośrednio po nich.
W opisie naszym uwzględniamy też podgrupy, gdyż każdej metodzie zadawania
tortur odpowiadają — niezależnie od brutalnego, głębokiego naruszenia psychiki
— charakterystyczne objawy chorobowe.
Grupa 1. Tortury różne, tzw. prewencyjne.
Nasze uwagi odnoszą się do brutalnych metod stosowanych w celu uzyskania
informacji w jak najkrótszym czasie. Zasada mówiąca, że istnieje pewien próg,
po którego przekroczeniu ból staje się nie do zniesienia, znajduje w tych
przypadkach praktyczne zastosowanie. Chodzi o jak najszybsze przekroczenie
tego progu. Nie ma czasu na koronkową robotę. Następuje zmasowany atak:
kilku policjantów hi je przesłuchiwanego jednocześnie; czterech okłada go ze
wszystkich stron pięściami, piąty przypala pierś papierosem, szósty wali pałką w
pięty... Niektóre spośród tortur stosowanych w Algierii wydały nam się
szczególnie okrutne. Oto kilka z nich, podanych zgodnie z opisem osób
torturowanych:

a) wlewanie wody do ust z jednoczesnym wlewem doodbytniczym wody z
mydłem, pod bardzo silnym ciśnieniem.7

b) wprowadzanie butelki do odbytu. Torturowanie tzw. bezruchem.
c) więzieo klęczy z ramionami wyprostowanymi równolegle do podłogi, dłonie
ma odwrócone do góry, tułów i głowę wyprostowane. Obowiązuje zakaz
jakiegokolwiek ruchu. Policjant, siedzący za więźniem na krześle, uderzeniem
pałki karze najmniejsze drgnięcie.

d) Więzieo stoi wyprostowany z twarzą ku ścianie, ramiona ma uniesione,
dłoomi dotyka ściany. Każda próba zmiany pozycji pociąga za sobą grad uderzeo.
Dodajmy, iż w zasadzie istnieją dwa rodzaje osób torturowanych :

1. Ci, którzy coś wiedzą.
2. Ci, którzy nie wiedzą nic.
1. Osoby należące do pierwszego rodzaju zjawiają się u nas rzadko. Wiadomo,
że ten czy ów patriota był torturowany we francuskim więzieniu, ale
bezpośredniej styczności z nim nie mamy.8

2. Natomiast osoby nie związane z działalnością rewolucyjną bardzo często
zgłaszają się po poradę medyczną. Nie mamy w tym miejscu na myśli
Algierczyków, którzy ucierpieli w następstwie akcji represyjnych czy działao
wojennych. Z tymi nie stykamy się również. Chodzi natomiast o osoby nie
należące do żadnej organizacji, które po aresztowaniu były przesłuchiwane w
biurach śledczych i komisariatach.
Typy spotykanych zaburzeo psychicznych

a) Depresja z pobudzeniem: cztery przypadki.
Pacjent jest smutny, przygnębiony, nie objawia lęku, unika kontaktu, większośd
czasu spędza w łóżku; zdarzają się nagle wybuchy podniecenia z trudnego do
ustalenia powodu,

b) Anoreksja: pięd przypadków.
Pacjent stwarza poważne problemy, gdyż anoreksji towarzyszy chorobliwy lęk
przed ludźmi. Chory gwałtownie odpycha pielęgniarza, chcącego dotknąd go czy
wziąd za rękę. Trudności ze stosowaniem sztucznego odżywiania i podawaniem
leków.9

c) Niepokój ruchowy: jedenaście przypadków.

Chory nie może usiedzied w miejscu. Unika ludzi; z trudem udaje się go
przekonad do pozostania przez jakiś czas sam na sam z lekarzem w gabinecie.
Dwie cechy wydają nam się dominowad w wymienionych przypadkach grupy 1:
Po pierwsze, poczucie niesprawiedliwości. W człowieku dnie i noce
torturowanym „bez powodu” coś się załamuje. Szczególnie ciężkie
doświadczenie stało się udziałem człowieka, który po wielu dniach tortur, kiedy
policjanci doszli do wniosku, że nie ma nic wspólnego z
FWN, usłyszał z ust inspektora: „Przyciśnijcie go jeszcze trochę, żeby po wyjściu
stąd był grzeczny.”10
Po drugie, obojętnośd na argumenty moralne wszelkiego typu. Pojęcie słusznej
sprawy nie istnieje. Torturuje się tego, kto jest słabszy. Należy zatem przede
wszystkim zyskad na sile, a nie zastanawiad się, po czyjej stronie leży słusznośd.
liczy się tylko siła.
Grupa 2. Tortury prądem elektrycznym
W tej grupie znajdują się przypadki patriotów algierskich torturowanych prąciem
elektrycznym. Poprzednio stosowano elektrycznośd jako jeden ze sposobów w
procesie torturowania. Od września 1956 roku w niektórych przesłuchaniach
stosowano je wyłącznie.
Typy spotykanych zaburzeo psychicznych

a) cenestopatie miejscowe lub uogólnione: trzy przypadki. Chorzy odczuwają
mrowienia w obrębie ciała, doznają poczucia odrywania ręki, pękania głowy,
połykania języka.

b) Apatia, abulia, brak zainteresowao: siedem przypadków. Są to chorzy
bezwolni, bez żadnych projektów na przyszłośd, pozbawieni aktywności, żyjący z
dnia na dzieo.

c) Fobie i lęki związane z elektrycznością:
Lęk przed dotknięciem wyłącznika, lęk przed włączeniem radia, telefonowaniem.
Absolutnie wykluczone jest tu chodby napomknięcie przez lekarza o
ewentualności leczenia elektrowstrząsami.
Grupa 3. „Serum prawdy”.
Istota zabiegu jest znana. W stosunku do chorego, u którego podejrzewa się
nieuświadomiony konflikt wewnętrzny, niemożliwy do wydobycia na
powierzchnię świadomości podczas rozmowy, stosuje się środki
farmakologiczne. Substancją najczęściej stosowaną w celu uwolnienia chorego

od konfliktu przekraczającego jego możliwości adaptacyjne jest pentotal
podawany dożylnie. Lekarz interweniuje w celu uwolnienia chorego od „obcego
ciała”11. W praktyce zaobserwowano jednak niemożnośd pełnej kontroli nad
postępującą dezintegracją funkcji psychicznych. Często dochodzi do nagłego
pogorszenia stanu chorego lub też występują nowe, trudne do zinterpretowania
objawy. Z tych powodów pentotal przestał byd stosowany w psychiatrii
klinicznej.
W Algierii lekarze wojskowi i psychiatrzy znaleźli szerokie pole doświadczalne.
Pentotal — w przypadku nerwic znoszący bariery uniemożliwiające
uzewnętrznienie się konfliktu wewnętrznego — w przypadku algierskich
patriotów miał służyd zniweczeniu barier politycznych i ułatwid uzyskanie
potrzebnych informacji bez uciekania się do pomocy prądu elektrycznego (wedle
tradycji zalecającej lekarzowi przede wszystkim zmniejszenie cierpienia
chorego). Oto wkład medycyny w „zwalczanie wywrotowców”.
Scenariusz jest następujący: „Jestem lekarzem, nie jestem z policji, jestem tu,
żeby ci pomóc.” W ten sposób w krótkim czasie zdobywa się zaufanie więźnia.12
Następnie: „Zrobię ci kilka zastrzyków, jesteś jakiś nieswój.” Przez kilka dni
podaje się więźniowi byle co: witaminy, środki nasercowe, glukozę. Czwartego,
piątego dnia — dożylny zastrzyk z pentotalu. Można rozpocząd przesłuchanie.
Typy spotykanych zaburzeo psychicznych
a) Stereotypia słowna: chory nieustannie powtarza zdanie:- „Nic nie
powiedziałem, proszę mi wierzyd, nic im nie powiedziałem”. Stereotypii
towarzyszy lęk. Chory często naprawdę nie zdaje sobie sprawy, czy udzielił
żądanych informacji, czy nie. Poczucie winy i lęk o towarzyszy walki, których
może się zdradziło, przybiera formy dramatyczne. Żadne zapewnienia nie są w
stanie uspokoid chorego i odbudowad zrujnowanej psychiki.

b) Zmącona percepcja intelektualna lub zmysłowa. Chory nie ma pewności, czy
postrzegany przez niego przedmiot rzeczywiście istnieje. Przyjmuje do
wiadomości argumenty, ale nie wydaje się przekonany. Niezdolny do
odróżnienia prawdy od fałszu. Wszystko jest jednocześnie prawdą i fałszem.

c) Chorobliwy lęk przed rozmową w cztery oczy. Niepokój płynie z głębokiego
przekonania, że w każdej chwili przesłuchanie może rozpocząd się na nowo.

d) Zahamowanie
Chory czuwa nad każdym gestem, waży każde słowo, dokładnie wsłuchuje się w
każde skierowane do niego pytanie, cedzi słowa odpowiedzi. Wrażenie ąuasi-

zahamowania, któremu towarzyszy spowolnienie psychiczne, przerywanie
zdania w pół słowa, nawroty etc. Pacjent z uporem odmawia przyjmowania
jakichkolwiek zastrzyków dożylnych.
Grupa 4. Pranie mózgu.
Wiele mówi się ostatnio o „działaniach psychologicznych” w Algierii. Nie
zamierzamy tu analizowad stosowanych metod. Poprzestaniemy na
przedstawieniu ich konsekwencji psychiatrycznych. W Algierii istnieją dwie
kategorie ośrodków, gdzie stosuje się ten rodzaj tortury.
I. Ośrodki dla intelektualistów
Chodzi o zmuszenie więźnia do odegrania pewnej roli. Odsyła to do znanej
szkoły psychosocjologicznej. 13
a) Gra w kolaborację.
Proponuje się intelektualiście współpracę, starannie dobierając argumenty.
Zmusza się go w ten sposób do podwójnej egzystencji: znany patriota zostaje
prewencyjnie wyłączony z obiegu. Chodzi o zaatakowanie od wewnątrz
środowiska będącego nośnikiem świadomości narodowej. Wybrana osoba ma
nie tylko kolaborowad, ale również „całkiem otwarcie” dyskutowad z członkami
opozycji oraz osobami trzymającymi się na uboczu. W ten sposób pełni ponadto,
nieświadomie, rolę konfidenta. W przypadku kiedy intelektualista oświadcza, że
nie spotkał nikogo o odmiennych poglądach, wskazuje mu się odpowiednie
osoby albo każe zachowywad tak, jakby miał do czynienia z opozycjonistami.

b) Referaty o korzyściach płynących z okupacji francuskiej i o dobrodziejstwie
kolonizacji.
Intelektualista dostaje do pomocy „doradców politycznych”: są nimi
funkcjonariusze Urzędu do Spraw Ludności Tubylczej oraz psychologowie,
socjologowie itd.

c) Zbijanie argumentów przemawiających za rewolucją. Algieria nie jest
paostwem, nigdy nim nie była i nigdy nim nie będzie. Nie istnieje „naród
algierski”. Partyzanci to ludzie zżerani przez ambicję, zbrodniarze, głupcy
wprowadzeni w błąd.
Każdy intelektualista musi napisad referat na podane tematy. Oceny (słynne
„stopnie”) sumowane są pod koniec miesiąca i wydana na ich podstawie opinia
decyduje o zwolnieniu z miejsca odosobnienia.

d)

Życie we wspólnocie przybierające wymiary patologiczne. Przebywanie w
samotności jest traktowane jako objaw buntu. Osoba internowana ani na chwilę
nie może byd sama. Zakaz milczenia. Trzeba myśled na głos. Przykład:
Internowany naukowiec przez kilka miesięcy poddawany był praniu mózgu.
Pewnego dnia władze obozowe wysoko oceniając jego postępy zapowiadają
bliskie zwolnienie. Znając metody przeciwnika, stara się nie brad zapowiedzi
poważnie. Praktykowane jest bowiem następujące postępowanie: mówi się
więźniowi, że niedługo będzie zwolniony; na kilka dni przed wyznaczoną datą
organizuje się seans zbiorowej krytyki. Pod koniec seansu zapada decyzja
cofnięcia zwolnienia osobie, której stan pozwala wątpid o całkowitym
wyzdrowieniu. Zdaniem psychologów bowiem seans dowiódł odporności wirusa
nacjonalizmu. Tym razem jednak nie jest to podstęp. Więzieo wychodzi na
wolnośd. Wraca do miasta, do rodziny i gratuluje sobie dobrze odegranej roli.
Zamierza kontynuowad działalnośd, chce nawiązad kontakt z przełożonymi.
Nagle przerażająca myśl przychodzi mu do głowy: a jeśli nikogo nie wyprowadził
w pole? ani strażników, ani współwięźniów, ani siebie? Gdzie kooczy się gra?
Należy się starad pacjenta uspokoid, pomóc ocenid rozmiary winy. Typy
spotykanych zaburzeo psychicznych

a) Obsesyjny lęk przed jakąkolwiek rozmową w większym gronie. W obecności
kilku osób powraca zahamowanie. Zachowanie chorego cechują nieufnośd i
małomównośd.

b) Niemożnośd logicznego przedstawienia i obrony jakiejkolwiek opinii. Każdej
tezie towarzyszy antyteza. Wszystko, co jest przedmiotem sądu, może byd
również jego zaprzeczeniem. Mamy tu do czynienia z najboleśniejszymi stratami,
jakie spowodowała obecna wojna. Owocem „wojny psychologicznej”
prowadzonej w Algierii jest osobowośd obsesyjna.
II. Ośrodki dla osób spoza środowisk intelektualnych
W takich ośrodkach jak Berruaghia zmiany w zachowaniu jednostki osiąga się z
pominięciem sfery ducha. Cały wysiłek skupiony zostaje nad ciałem, które trzeba
złamad w nadziei, że wtedy świadomośd narodowa ulegnie zajadzie. W tych
przypadkach mamy do czynienia z prawdziwą tresurą. Nagrodą jest zaprzestanie
tortur lub posiłek.
a) Więzieo musi oświadczyd, że nie jest członkiem FWN. Musi to wykrzyczed
razem ze współwięźniami. Krzyczed trzeba całymi godzinami.

b) Więzieo musi przyznad, że był członkiem FWN, ale zrozumiał swój błąd. A
zatem: precz z FWN.
Następnym etapem jest oświadczenie, że przyszłośd Algierii jest nierozerwalnie
związana z Francją i że innego wyjścia nie ma.
Bez Francji Algieria powróci do średniowiecza. .Jestem Francuzem. Niech żyje
Francja.
W tych przypadkach nie spotyka się ciężkich zaburzeo umysłowych. Wystarczy
obolałemu ciału zapewnid spokój i wypoczynek.

Seria D
Zaburzenia psychosomatyczne
Konsekwencją kolonialnej wojny w Algierii jest nie tylko wzrost liczby zaburzeo
umysłowych i stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi pewnych
chorobliwych zjawisk. Prócz patologii tortury, patologii torturowanego i
torturującego, panuje obecnie w Algierii patologiczny klimat, coś, co każe
lekarzowi mawiad w przypadku chorego, którego zachowania zrozumied nie
sposób: „To wszystko minie, jak tylko ta przeklęta wojna się skooczy.”
W serii D proponujemy zebrad choroby występujące u Algierczyków
internowanych w obozach koncentracyjnych. Właściwości tych chorób
kwalifikują je do schorzeo typu psychosomatycznego.
Mianem patologii psychosomatycznej obejmujemy zespół zaburzeo
organicznych, których rozwojowi sprzyja pewna sytuacja konfliktowa14.
Psychosomatycznej, ponieważ w tym przypadku determinizm jest pochodzenia
psychicznego. Patologia jest uważana za odpowiedź organizmu na Sposób, w jaki
organizm adaptuje się do konfliktu, wobec którego stanął. Zaburzenia są zatem
jednocześnie objawem choroby i dowodem jej przezwyciężania. Innymi słowy
uważa się powszechnie, że organizm (jako zespół korowo- -trzewny; psyche i
soma starożytnych) jest na drodze do przezwyciężenia konfliktu, na drodze nie
najlepszej, ale i nie najgorszej. Mamy do czynienia z tak zwanym mniejszym
złem, które organizm wybiera w celu uniknięcia katastrofy.
Patologia ta należy dziś do dziedzin bardzo dobrze rozpoznanych, chociaż
niektóre stosowane metody terapii (relaks, sugestia) są naszym zdaniem niezbyt
pewne.

W czasie drugiej wojny światowej w Anglii podczas bombardowao i w ZSRR u
ludności obleganych miast — zwłaszcza Stalingradu — występowały liczne
przypadki zaburzeo psychicznych. Jest rzeczą znaną, że nie trzeba byd zranionym
przez kulę, by na ciele i umyśle nosid ślady wojny. Jak każda inna, wojna
algierska też przyniosła obfite żniwo chorób korowo-trzewnych. Z wyjątkiem
grupy G, o której dalej, wszystkie przypadki spotykane w Algierii były już
opisywane z okazji wojen „klasycznych”. Grupa G, naszym zdaniem, zawiera
natomiast schorzenia spotykane wyłącznie w czasie algierskiej wojny
kolonialnej. Objaw, na który pragniemy zwrócid szczególną uwagę (uogólniony
skurcz mięśni), został zaobserwowany przez lekarzy jeszcze przed wybuchem
rewolucji. Jednakże dotąd opisywany był jako cecha wrodzona tubylca, specyfika
jego systemu nerwowego, dowód dominacji w jego organizmie układu
pozapiramidowego15. W rzeczywistości skurcz ten jest tylko podstawowym
objawem towarzyszącym odmowie, jaką mięśnie mieszkaoca kolonii manifestują
wobec kolonialnej władzy.
Typy spotykanych chorób
a) Wrzody żołądka.
Bardzo liczne. Bóle najczęściej występują w nocy, towarzyszą im silne wymioty,
spadek wagi, smutek, przygnębienie, w przypadkach wyjątkowych nadmierna
pobudliwośd. Większośd chorych to ludzie bardzo młodzi, od 18 do 25 lat. Zabieg
chirurgiczny na ogół nie jest wskazany. W dwóch przypadkach, kiedy
zdecydowano się na resekcję żołądka, trzeba było ponownie interweniowad tego
samego roku.
b) Kolki nerkowe.
Bóle na ogół nasilają się w nocy. Nie ma reguły. Mogą występowad również
(rzadko) u ludzi młodych, w wieku 14—16 lat.
c) Zaburzenia miesiączkowania.
Objaw ogólnie znany. Dodajmy, że miesiączkowanie może ustad na kilka
miesięcy lub mogą mu towarzyszyd silne, uporczywe bóle.
(I) Nadmierna sennośd związana z drżeniem samoistnym. Przypadki ludzi
młodych niemal w ogóle nie sypiających z powodu drżenia opanowującego całe
ciało, jak w przypadku choroby .Parkinsona. Przy tej okazji „naukowcy” również
głosili tezę o determinizmie pozapiramidowym. c) Przedwczesne siwienie.

U osób, które wyszły cało z urzędów śledczych, włosy siwieją nagle, kępkami,
rozległymi plackami albo całkowicie. Bardzo często towarzyszy temu głęboka
astenia, obojętnośd i impotencja. Częstoskurcze napadowe.
Przyspieszone bicie serca: 120, 130, 140 uderzeo na minutę. Częstoskurczom
towarzyszy uczucie lęku, wrażenie umierania, obfite pocenie się. g) Uogólnione
sztywnienie, skurcz mięśni. Pacjent płci męskiej ze stopniowo rosnącymi
trudnościami (tylko w dwóch przypadkach proces dokonał się błyskawicznie) w
wykonywaniu pewnych czynności: wchodzenie po schodach, szybki marsz, bieg.
Powodem jest sztywnienie charakterystyczne przy uszkodzeniach zwojów
mózgu. Sztywnienie postępuje i z wolna choroba opanowuje całe ciało. Zgięcie
dolnych kooczyn w stanie spoczynku jest prawie niemożliwe. Nie ma mowy o
odprężeniu. Pacjent jest sztywny, jak wyciosany z jednego kawałka drewna.
Nieruchoma twarz wyraża zdziwienie. Chory nie może „się rozluźnid”. Stale
napięty, czujny, zawieszony między życiem a śmiercią. Jeden z pacjentów
powiedział mi: „Widzi pan, doktorze, jestem sztywny jak nieboszczyk16.

ZBRODNICZE SKŁONNOŚCI MIESZKAOCÓW AFRYKI PÓŁNOCNEJ A
WALKA NARODOWOWYZWOLEOCZA
Nie wystarczy walczyd o wolnośd swojego narodu. Przez cały czas trwania walki
trzeba ponadto przywracad narodowi — a zwłaszcza samemu sobie — wiarę w
wielkośd człowieka. Raz jeszcze należy przebyd drogę historii człowieka
wyklętego przez ludzi i umożliwid własnemu narodowi spotkanie z innymi
narodami.
Bojownik uczestniczący w narodowej wojnie styka się z całym poniżeniem, na
jakie narażony jest człowiek żyjący w kolonialnym ucisku. Niełatwo jest
wydobywad swój lud z otchłani, wyciągad go z jaskini na światło dzienne. Walka
wyzwoleocza w koloniach to nie tylko zmagania z siłami konkretnego wroga, lecz
również — z rozpaczą zastygłą w ciele skolonizowanego człowieka. Czas
kolonialnego ucisku jest bolesny; dopiero walka rehabilitując poniżonego
człowieka rozpoczyna proces reintegracji. Zwycięska walka mas niesie z sobą nie
tylko przyznanie należnych im praw. Nadaje im ponadto treśd, spójnośd,
jednorodnośd.
Kolonializm
pozbawił
osobowości
skolonizowanego.
Depersonalizacja ta odczuwana jest także na poziomie grup, na poziomie
struktur społecznych. Skolonizowany naród został sprowadzony do zbiorowości

jednostek, które swoje istnienie uzależniają wyłącznie- od obecności
kolonizatora.
Naród, podejmując walkę o wyzwolenie narodowe, w zależności od istniejących
uwarunkowao odrzuca bądź podważa pozorne prawdy zaszczepione jego
świadomości przez kolonialną administrację cywilną, wojskową okupację,
wyzysk ekonomiczny. Jedynie walka może na zawsze wypalid kłamstwa o
człowieku, upokarzające i okaleczające w dosłownym znaczeniu słowa
najbardziej świadomych spośród nas.
Ileż to razy w Paryżu, Aix, Algierze czy Basse-Terre widzieliśmy mieszkaoców
kolonii zawzięcie protestujących przeciwko osławionemu lenistwu Czarnucha,
Algierczyka czy Wietnamczyka. A jednak fellah rwący się do pracy czy Murzyn
odmawiający sobie spoczynku nie są w ustroju kolonialnym przypadkami czysto
patologicznymi. Niechęd do wykonywania pracy to w koloniach świadomy
sabotaż kolonialnej machiny, a na poziomie egzystencji rodzaj systemu
obronnego skutecznie opóźniającego zajęcie przez okupanta całego kraju.
Opór stawiany przez lasy i bagna jest naturalnym sprzymierzeocem
skolonizowanego człowieka. Zamiast dowodzid, że Murzyn to dobry pracownik,
a Arab znakomicie potrafi karczowad lasy, należy zastanowid się nad powyższym
zdaniem. Pod panowaniem kolonialnym ogólnie obowiązująca zasada nakazuje
odmowę i jakiegokolwiek udziału w działaniach podejmowanych przez
najeźdźcę. Skolonizowany, który jeszcze nie dojrzał politycznie i nie zdecydował
się na rzucenie jarzma siłą, uważa, iż całkowicie bierny stosunek do pracy jest
jego obowiązkiem. Odmowa uczynienia dobrowolnie najmniejszego nawet gestu
jest manifestacją odmowy współpracy lub sprowadzenia jej do minimum.
Powyższe uwagi, dotyczące stosunku skolonizowanego do pracy, można
rozszerzyd na zagadnienie jego stosunku do praw narzuconych przez najeźdźcę,
do płacenia podatków i wszelkiego rodzaju świadczeo; wreszcie — na całośd
stosunków zachodzących między skolonizowanym a systemem kolonialnym. W
ustroju kolonialnym pojęcia takie jak wdzięcznośd, szczerośd i honor, są pustymi
słowami. W czasie kilku ostatnich lat miałem okazję sprawdzid w praktyce
klasyczną teorię, wedle której honor, godnośd i dotrzymywanie danego słowa
występują jedynie w pewnych określonych warunkach życia narodu, przy
pewnym określonym typie stosunków łączących go z innymi narodami. Ludzie
mordowani jak bydło muszą wszelkimi sposobami dowodzid swego
człowieczeostwa. Całą siłą muszą stawiad opór katu, i w ten sposób przywoływad
do porządku jego zmącony umysł. W ciągu ostatnich lat w walczącej Algierii
wielokrotnie widywałem, jakie niespotykane formy może przybrad honor,

poświęcenie, miłośd życia i pogarda śmierci. Nie zamierzam opiewad bohaterów.
Pragnę tylko podkreślid fakt dostrzegany nawet przez najbardziej zagorzałych
kolonialistów: algierski partyzant bije się i umiera jak nikt dotąd i ani islam, ani
obietnica raju nie są w stanie wytłumaczyd jego natychmiastowej gotowości
oddania życia za braci i ojczyznę. Głuche milczenie — podczas gdy torturowane
ciało krzyczy — przytłacza torturującego jak głaz. W zachowaniu tym
odnajdujemy pradawną zasadę mówiącą, że gdy naród powstaje, gdy człowiek
dochodzi swoich praw dowodząc jednocześnie swego nieograniczonego
człowieczeostwa, wszystko zmartwychwstaje.
Kolonializm określił typowe cechy Algierczyka; należą do nich zbrodnicze
skłonności. Przed rokiem 1954 sędziowie, policjanci, adwokaci, dziennikarze i
lekarze sądowi zgodnie głosili teorię o popędzie do zbrodni występującym u
Algierczyków. Utrzymywali, że Algierczyk to urodzony zbrodniarz. Wypracowano
teorię i dostarczano naukowych argumentów na jej poparcie. Teoria ta przez
ponad 20 lat była przedmiotem wykładów uniwersyteckich. Studiujący
medycynę Algierczycy przyswajali ją sobie i elity pomału, niepostrzeżenie
oswoiwszy się z kolonializmem, oswajały się również z istnieniem swych
narodowych wad. Próżniacy, kłamcy, złodzieje, mordercy.
Przedstawimy w tym miejscu tę oficjalną teorię, przypomnimy podstawy, na
których wyrosła i jej naukowe uzasadnienie. Następnie odwołamy się do faktów
i postaramy się je zreinterpretowad.
Algierczyk często popełnia morderstwa. Zdaniem sędziów, cztery piąte spraw
sądowych dotyczy pobid i zranieo. Pod względem liczby zabójstw Algieria
utrzymuje się na jednym z pierwszych miejsc na świecie. Drobne przestępstwa
prawie nie występują. Kiedy mieszkaniec Północnej Afryki łamie prawo, łamie je
w całej rozciągłości.
Algierczyk morduje w sposób bestialski: ulubioną bronią jest nóż. Sędziowie
„dobrze znający ten kraj” stworzyli sobie na własny użytek pewną filozofię.
Kabyle na przykład wolą rewolwer lub strzelbę. Arabowie z terenów nisko
położonych — nóż. Niektórzy sędziowie wysuwają nawet śmiałą tezę, że widok
krwi jest potrzebą naturalną Araba. Ich zdaniem ciepła krew jest Algierczykowi
konieczna do życia; nurzanie się w krwi ofiary sprawia mu przyjemnośd i
zaspokaja naturalną skłonnośd. Mnożą się rozprawy na temat: Islam a problem
krwi17. Słyszy się opinie, że dla Algierczyka zabid to poderżnąd gardło.
Bestialstwo Algierczyka objawia się dużą liczbą zadanych ran i faktem, iż
niektóre z nich zadane zostają już po śmierci ofiary. Wyniki autopsji podkreślają,
że sposób, w jaki popełniono zbrodnię, często dowodzi, iż morderca pragnął

zabid nieskooczenie wiele razy. Świadczą o tym liczne rany, których każda jest
śmiertelna.
Algierczyk morduje z błahego powodu. Sędziów i policjantów często zdumiewa
motyw zbrodni: gest, aluzja, niewczesny żart, nieporozumienie z powodu oliwki
czy domowego zwierzęcia, które weszło w szkodę... W porównaniu popełnionym
czynem przyczyna jest rozpaczliwie banalna Stąd wrażenie, że określona grupa
społeczna ukrywa prawdziwe powody.
Podobnie jest z kradzieżą. Zawsze towarzyszy jej włamanie, nieraz morderstwo;
bardzo często napaśd na właściciela.
Stałe okoliczności towarzyszące objawianiu się zbrodniczych instynktów
Algierczyka prosiły się o sformułowanie reguł, a w konsekwencji — systemu.
Obserwacje prowadzone równolegle w Tunisie i w Maroku (mimo że mniej
uderzające) spowodowały, że coraz częściej powyższymi uogólnieniami zaczęto
obejmowad wszystkich mieszkaoców Afryki Północnej. Przez ponad .10 lat
zespoły pod kierownictwem profesora Porot, wykładającego psychiatrię na
uniwersytecie w Algierze, analizowały objawy zbrodniczych skłonności
Afrykaoczyków, zaopatrując je w socjologiczną, czynnościową i anatomiczną
interpretację.
Przyjrzyjmy się bliżej tej kwestii w ujęciu algierskiej szkoły psychiatrycznej.
Podkreślmy, że wyniki kilkunastoletnich prac badawczych były tematem
wykładów uniwersyteckich. Algierscy lekarze kształceni w Algierii uczyli się, że
Algierczyk jest urodzonym zbrodniarzem. Sam nieraz słyszałem, jak któryś z
kolegów śmiertelnie poważnie głosił wpojone mu teorie. Zazwyczaj dorzucał:
„Cóż, trudno się z tym pogodzid, ale są na to dowody naukowe”.
Mieszkaniec Afryki jest zbrodniarzem, jego prymitywne instynkty są
powszechnie znane, a agresywnośd dostrzegalna gołym okiem. Popada ze
skrajności w skrajnośd, dlatego nigdy nie można mu całkowicie zaufad. Dziś
oddany przyjaciel, jutro jest zaciętym wrogiem. Skłonny do uproszczeo, obcy
duchowi kartezjaoskiemu. Opanowanie i równowaga ducha rozbijają się o
naturalne skłonności. Porywczośd jest cechą wrodzoną. Nie potrafi się
opanowad, nie jest zdolny do kanalizowania popędów. Działa spontanicznie.
Porywczośd Afrykanina zawiera w sobie agresję i na ogół wiedzie prosto do
zbrodni. I tak dochodzimy do zagadnienia depresji. Psychiatrzy francuscy stanęli
w Algierze wobec pewnego bardzo skomplikowanego problemu. Doświadczenie
uczyło ich, że chory na depresję objawia skłonności samobójcze. Algierczyk
natomiast — zabija. Choroba świadomości, której zwykle towarzyszą tendencje

do samooskarżania i samounicestwiania, przybiera oto w tym przypadku formy
heterodestrukcyjne. Algierczyk pod wpływem depresji nie zabija siebie. Zabija
drugiego. Temat zbrodniczych skłonności intensyfikujących się pod wpływem
depresji, zgłębiony przez profesora Porot, rozwinął w swej pracy jego uczeo
Monserrat.
Przyjrzyjmy się bliżej tej anomalii w świetle teorii głoszonych przez szkołę
algierską. Po pierwsze, mówią jej przedstawiciele, samobójstwo to zwrot ku
sobie, spojrzenie na siebie, zagłębienie się w siebie. A przecież introspekcja,
życie wewnętrzne, są Afrykaninowi całkowicie obce. Mieszkaniec Afryki
postępuje zatem przeciwnie: uwalnia się od tego, co go dręczy, rzucając się na
otoczenie. Nie potrafi analizowad, a ponieważ depresja jest ze swej definicji
chorobą świadomości, Algierczyk jako osobnik o świadomości pierwotnej i słabo
rozwiniętym zmyśle moralnym może cierpied wyłącznie na coś w rodzaju
pseudodepresji. Lepiej pojmiemy niezdolnośd Algierczyka do analizowania i
samodzielnego myślenia w kontekście dwojakiego rodzaju przyczyn
wymienianych przez badaczy francuskich.
Pierwsza grupa dotyczy możliwości intelektualnych. Algierczyk to zero
umysłowe. Wyjaśnia to semiotyka szkoły algierskiej. Wedle niej, tubylca cechuje:
ograniczona do minimum uczuciowośd naiwnośd i podatnośd na wpływy dziki
upór, infantylizm pozbawiony zaciekawienia światem, cechującego europejskie
dzieci skłonnośd do ataków i reakcji histerycznych.18 Algierczyk nie postrzega
całości. Interesują go wyłącznie szczegóły, co wyklucza jakąkolwiek syntezę.
Widzi wszystko oddzielnie, czepia się przedmiotów, gubi wśród nich; nieczuły na
myśli, obcy refleksji. Ekspresja werbalna sprowadzona do minimum, ruchy
nieopanowane, agresywne. Niezdolny do interpretacji szczegółu wychodząc od
całości, absolutyzuje element i bierze częśd za całośd. Stąd jego globalne reakcje
na drobne bodźce, na takie błahostki, jak: skradziony owoc, aluzja, baran, który
wszedł w szkodę. Wrodzona agresja szukając ujścia zadowala się najmniejszym
pretekstem. Jest to agresja w stanie czystym19. Następnie szkoła algierska od
opisu przechodzi do wyjaśnieo. W roku 1935 w Brukseli, na Kongresie
Psychiatrów i Neurologów z obszarów języka francuskiego, profesor Porot
wskazał naukowe podstawy swojej teorii. Podczas dyskusji o referacie Boruka na
temat histerii oświadczył, że „mieszkaniec Afryki Północnej, u którego
aktywnośd kory mózgowej jest bardzo słaba, jest istotą prymitywną, której
życiem — w istocie wegetatywnym i instynktownym — kieruje
międzymózgowie”.

Aby w pełni docenid wagę odkrycia profesora Porot, Trzeba pamiętad, że
dominacja kory mózgowej jest tym, co odróżnia człowieka od innych
kręgowców. Międzymózgowie to jedna z najbardziej prymitywnych części
mózgu; człowiek jest jedynym kręgowcem, u którego główną rolę gra kora
mózgowa.
Zdaniem profesora Porot, życie Murzyna zdominowane jest przez procesy
zachodzące w między mózgowiu. Jest to równoznaczne z odsunięciem na dalszy
plan kory mózgowej. Profesor Porot w kwietniu 1939 w przeglądzie „Sud
Médical et Chirurgical” rozwija tę myśl przy współudziale swego ucznia Suttera,
obecnie profesora psychiatrii w Algierze: „Prymitywizm to nie brak dojrzałości,
to nie luka w rozwoju psychiki i umysłu. To pewne uwarunkowanie społeczne w
koocowym stadium swej ewolucji. W sposób logiczny odpowiada sposobowi
życia całkowicie odmiennemu od naszego”. W dalszym ciągu wywodu dwaj
naukowcy odkrywają podstawy swojej doktryny: „Prymitywizm nie jest jedynie
sposobem życia wynikającym z odmiennej edukacji; jego korzenie sięgają
znacznie głębiej. Sądzimy, że musi on byd odbiciem szczególnej budowy, a
przynajmniej pewnej dynamicznej hierarchizacji ośrodków nerwowych.” Jak
widzimy, porywczośd Algierczyka, częstotliwośd i rodzaj popełnianych przez
niego przestępstw, zbrodnicze skłonności, prymitywizm, nie są przypadkowe.
Mamy tu do czynienia z całkowicie spójnym zachowaniem, którego zasady
można wyjaśnid naukowo. Algierczyk ma słabo rozwiniętą korę mózgową, czyli
jego reakcje — tak jak w przypadku niższych kręgowców — określane są przez
działanie międzymózgowia. Funkcje kory mózgowej, jeśli w ogóle można o niej
mówid, są bardzo słabe i praktycznie nie zintegrowane z dynamiką życia. Nie ma
tu zatem żadnej tajemnicy ani paradoksu. Rezerwa, z jaką kolonista odnosi się
do tubylca — w praktyce sprowadzająca się do wyłączenia go z wszystkiego, co
wymaga odpowiedzialności — nie jest objawem rasizmu czy paternalizmu, lecz
konsekwencją naukowej tezy o biologicznym ograniczeniu mieszkaoca kolonii.
Przytoczmy na zakooczenie odnoszącą się do całej Afryki opinię doktora
Carothersa, eksperta Światowej Organizacji Zdrowia. Doktor Carothers zebrał
wnioski z przeprowadzonych przez siebie badao w pracy opublikowanej w 1954
roku20. Doktor Carothers praktykował w Afryce Środkowej i Wschodniej, ale
wyniki jego badao pokrywają się z obserwacjami szkoły północnoafrykaoskiej.
Zdaniem eksperta międzynarodowej organizacji „Afrykanin w niewielkim tylko
stopniu posługuje się płatami czołowymi. Wszystkie osobliwości jego psychiki
spowodowane są ociężałością czołową21.

Aby swój wywód uczynid bardziej zrozumiałym, doktor Carothers wprowadza
sugestywne porównanie. Wysuwa mianowicie tezę, że normalny Afrykanin to po
prostu Europejczyk po lobotomii. Wiadomo, że psychiatrzy anglosascy przez
pewien czas w przypadku ciężkich chorób umysłowych stosowali w ramach
terapii wyłączanie znacznej części mózgu. Nieodwracalne szkody, jakie ta
metoda wyrządzała psychice, zadecydowały o jej odrzuceniu. Zdaniem doktora
Carothersa istnieje uderzające podobieostwo między normalnym Afrykaninem a
Europejczykiem po lobotomii.
Doktor Carothers, przestudiowawszy prace lekarzy pracujących w Afryce,
dochodzi do całościowej koncepcji Afrykanina. ,,Oto dane wykraczające poza
kategorie europejskie. Zebrano je w różnych regionach Afryki Wschodniej,
Zachodniej i Południowej, przy czym żaden z autorów nie znał lub znał w
niewielkim tylko stopniu prace innych. Zbieżnośd wniosków jest uderzająca22.
Dodajmy jeszcze, że doktor Carothers określa rewoltę Mau-Mau jako wyraz nie
uświadomionego kompleksu frustracji, którego ponownego pojawienia się
można by uniknąd w sposób naukowy przez umożliwienie ludności znaczących
przystosowao psychicznych.
Odbiegające od normy zachowanie Algierczyka: zbrodnicze skłonności, ciężkie
przestępstwa popełniane z błahych powodów, zaciętośd, krwawo kooczące się
kłótnie — domagało się wyjaśnienia. Oto i ono w postaci, w jakiej głodno je z
katedr uniwersyteckich: rozmieszczenie struktur mózgowych mieszkaoca Afryki
Północnej determinuje jego fizyczną ospałośd, ociężałośd umysłową i niemal
zwierzęcą impulsywnośd. Zbrodnicza impulsywnośd mieszkaoca Afryki Północnej
jest przeniesieniem pewnych cech układu nerwowego na plan zachowania. Jest
to reakcja dająca się wytłumaczyd neurologicznie; reakcja naturalna, biologiczna.
Brak wkładu płatów czołowych w funkcjonowanie mózgu jest powodem
lenistwa, skłonności do zbrodni, kradzieży, gwałtów, kłamstwa. Ostatnie zdanie
należy do pewnego podprefekta — dziś już prefekta. Oto, co mi powiedział: „Te
prymitywne istoty, ślepo posłuszne głosowi natury, trzeba wcisnąd w ściśle
określone ramy. Naturę trze ba ujarzmiad, a nie przekonywad.” Dyscyplina,
tresura ujarzmianie, dziś — pacyfikowanie, to terminy najczęściej używane na
terenach okupowanych.
Poświęciliśmy tu tak wiele miejsca teoriom badaczy europejskich nie tylko po to,
aby wykazad ich bezzasadnośd i absurdalnośd, lecz tytułem wstępu. Wśród
zadao, jaki stanęły przed rewolucją, wśród spraw domagających si rozwiązao na

płaszczyźnie działao politycznych czy akcji uświadamiającej, problem
zbrodniczych skłonności przypisywanych Algierczykom był sprawą drugorzędną.
Jednakże dzięki rozmowom na ten właśnie temat mogliśmy pogłębid i lepiej
określid pojęcie indywidualnego i społecznego wyzwolenia. Kiedy w ramach
szkolenia wyjaśniamy żołnierzom i kadrze problem zbrodniczych instynktów
Algierczyka przytaczając średnią zabójstw, przestępstw i kradzieży sprzed
rewolucji, kiedy wyjaśniamy, że charakter zbrodni, częstotliwośd popełnianych
przestępstw są funkcją stosunków między ludźmi i między obywatelami a
paostwem, widzimy, że staje się to zrozumiałe; kiedy na naszych oczach
rozwiewa się mit Algierczyka czy Murzyna, urodzonego zbrodniarza, mit
zakorzeniony w świadomości samych Algierczyków, bo przecież „już tacy
jesteśmy... źli, popędliwi, łatwo skaczący sobie do oczu... „ — wtedy możemy
powiedzied, że rewolucja stała się faktem.
Należy zatem jeszcze raz podkreślid koniecznośd tropienia, wykrywania i tępienia
tego wszystkiego, co w człowieku obraża człowieczeostwo. Nie wolno czekad, aż
naród zrodzi nowych ludzi. Nie wolno czekad, aż ludzie — w ciągłej rewolucyjnej
odnowie —: zmienią swe oblicze. Jest prawdą, że oba te procesy są jednakowo
ważne, lecz jest również prawdą, że temu, który dotyczy ludzkiej świadomości,
należy pomóc. Rewolucja, jeśli ma byd czynnikiem całkowitego wyzwolenia, jeśli
ma budowad i tworzyd, nie może pozwolid, żeby coś pozostało poza nią.
Powszechna jest potrzeba scalenia, zjednoczenia, uregulowania wszystkiego i
wzięcia za wszystko odpowiedzialności. W przypadku, gdy jest to konieczne,
świadomośd powinna uczynid krok wstecz, przystawad w miejscu. W tak
rozumianej walce koniec nie jest odpoczynkiem, lecz momentem, w którym
świadomośd szykuje się do przebycia nowego odcinka drogi, by zrównad się z
tym, co już uczyniono na innym planie.
Trzeba przyznad, że sędziowie i policja mieli powody do wyrażania
przytoczonych powyżej sądów23. Należało jednak pojrzed na owe zbrodnicze
instynkty jako na wyraz pewnego narcyzmu, manifestację męskości; należało
zanalizowad problem na tle historii kolonializmu. Wspomnied, że przestępstwa,
jakie Algierczycy popełniają we Francji, są całkowicie różne od zbrodni
Algierczyków bezpośrednio narażonych na wyzysk kolonialny. Jest coś jeszcze:
przestępczośd Algierczyków w Algierii - to sprawa jednej grupy
narodowościowej. Zamknięty krąg, w którym kat i ofiara są przedstawicielami
tego samego narodu. Algierczyk w Algierii prawie nigdy nie atakował Francuza,
unikał z nim jakichkolwiek stard. We Francji zbrodnia popełniona przez
emigranta wykracza poza obręb Krupy.

Obecnie liczba przestępstw popełnianych przez Algierczyków we Francji maleje.
Skierowane są głównie przeciwko Francuzom, a ich powody są odmienne niż
dawniej. Pewne zjawisko, z pozoru paradoksalne, okazało się bardzo pomocne w
naszej akcji uświadamiania bojowników rewolucji: od roku 1954 notuje się
znaczny spadek liczby przestępstw kryminalnych. Zniknęły kłótnie z byle
powodu, w których wyniku ginął człowiek. Nie słyszy się już, że ktoś rzucił się na
sąsiada, bo ten ujrzał jego żonę z odsłoniętą twarzą. Tak jakby walka narodowa
dała ujście stałemu napięciu; jakby nadała narodowy charakter sferze
afektywno- emocjonalnej. Fakt ten nie uszedł uwagi sędziów i prawników
francuskich; trzeba, by zdali sobie z niego sprawę i poznali jego przyczyny ludzie
bezpośrednio zaangażowani w walkę.
Kilka słów wyjaśnienia. Czy to, co powiedzieliśmy wyżej, oznacza, że wojna,
dogodny teren uspołecznionej wreszcie agresywności, kanalizuje wrodzone
zbrodnicze instynkty, kierując się przeciwko okupantowi? Twierdzenie, że
wielkie wstrząsy społeczne zmniejszają przestępczośd i zmniejszają liczbę
zaburzeo umysłowych, jest banałem. Spadek przestępczości Algierczyków można
tłumaczyd istnieniem wojny, która podzieliwszy kraj na dwa obozy, całą machinę
sądowo- administracyjną przesunęła na stronę wroga.
Zjawisko zaobserwowane w czasie walk wyzwoleoczych utrzymuje się po ich
zakooczeniu. Naszym zdaniem, warunki, jakie narzuca kolonializm, są
wystarczająco nowe, by w ich kontekście zinterpretowad problem
przestępczości. Czynimy to na użytek bojowników. Dziś każdy Algierczyk wie, że
skłonnośd do zbrodni nie ma charakteru wrodzonego i nie zależy od specyfiki
układu nerwowego. Wojna algierska, wojna narodowowyzwoleocza, pozwoliła
dostrzec prawdziwego przeciwnika. Jak wspomnieliśmy, w sytuacji kolonialnej
tubylcy obracają się w zamkniętym kręgu. Są dla siebie wzajemnie zasłoną,
kryjącą narodowego wroga. Kiedy umęczony po 16-godzinnym dniu pracy
tubylec wali się na barłóg i słyszy za przepierzeniem płacz dziecka, to płacze
niemowlę algierskie; kiedy idzie wyłudzid trochę kaszy czy oliwy, a sklepikarz,
któremu jest już winien kilkaset franków, odmawia, to ogarniająca go żądza
mordu skierowana jest przeciwko Algierczykowi; kiedy po kilku tygodniach
uciekania przed kaidem pewnego dnia wpada wreszcie w jego ręce i słyszy: „pład
podatki!”, nie ma możliwości znienawidzenia urzędnika europejskiego, gdyż kaid
jest Algierczykiem.
Popychany do zbrodni przez wszystko, co składa się na jego dzieo powszedni:
głód, nie zapłacone komorne, grożącą eksmisję, płaczące z głodu dzieci, wyschłe
piersi matek, zamknięty zakład pracy, bezrobotnych krążących wokół właściciela

jak kruki — tubylec zaczyna spoglądad na swego pobratymca jak na wroga.
Kamieo na drodze raniący bose stopy to sprawka sąsiada, dojrzałe oliwki, które
w nocy zniknęły z drzewa, to wina jego dzieci. Pod panowaniem kolonialnym
niejeden człowiek zginął z powodu garści kaszy. Aby to zrozumied, trzeba mied
wyobraźnię albo dobrą pamięd. W obozach koncentracyjnych ludzie ginęli z
powodu kromki chleba. Pamiętam pewną scenę. Działo się to w Oranie w 1944.
Czekaliśmy na okręt, który miał nas zabrad. Żołnierze z obozu rzucali kawałki
chleba algierskim dzieciom, a te walczyły o nie jak zwierzęta. Zjawisko to, znane
w etologii pod nazwą peck-order (porządek dziobania), obserwowane jest wśród
domowego ptactwa. Kukurydziane ziarno zamienia podwórko w teren walki na
śmierd i życie. Najsilniejsze ptaki zjadają wszystko, mniej agresywne — chudną w
oczach. Kolonia jest właśnie takim ogromnym podwórkiem, obozem
koncentracyjnym, gdzie jedynym prawem jest prawo silniejszego.
W Algierii wojna narodowowyzwoleocza zmieniła wszytko. Zapasy całej rodziny
czy metsza jednej nocy mogą zostad ofiarowane partyzanckiemu oddziałowi.
Jedyny osioł może zostad wypożyczony do transportu rannego. A jeśli po jakimś
czasie właściciel dowiaduje się, że zwierzę zostało zabite w czasie nalotu,
przyjmuje to spokojnie; nie złorzeczy, nie rozpacza. Los zwierzęcia nie interesuje
go, pyta tylko z niepokojem, czy ranny jest w bezpiecznym miejscu.
W ustroju kolonialnym za bochenek chleba czy wynędzniałego barana można
zrobid wszystko... Pod kolonialnym panowaniem istnieje tylko jeden rodzaj
relacji, zastępujący człowiekowi stosunek do materii, do świata, do historii; jest
nim stosunek do pożywienia. Dla człowieka żyjącego pod jarzmem kolonialnym
żyd nie oznacza urzeczywistniad wartości, pomnażad dorobek ludzkości. Żyd to
znaczy nie umierad. Żyd to utrzymywad się przy życiu. Każdy kolejny dzieo to
nowe zwycięstwo. Tryumf życia, a nie rezultat świadomego działania. A zatem
kradzież kilku daktyli czy wypuszczenie barana na łąkę sąsiada nie są zanegowaniem cudzej własności, złamaniem czy nieposzanowaniem prawa. Są aktami
zbrodniczymi. Trzeba widzied, jak Kabyle, mężczyźni i kobiety, całymi tygodniami
wynoszą z głębi doliny ziemię w małych koszyczkach, aby zrozumied, że kradzież
nie jest w tym przypadku nieprzyjaznym gestem czy wykroczeniem, lecz
usiłowaniem zabójstwa. Żołądek, skurczony i coraz natarczywiej domagający się
czegoś jadalnego, jest jedynym punktem odniesienia. Na kim wyładowad
nagromadzony gniew? Francuz żyje w dolinie strzeżony przez policję, armię,
czołgi. W górach nie ma nikogo prócz Algierczyków. Nad nimi niebo obiecuje
życie wieczne, w dole — życie doczesne: Francuz, więzienie, pałowanie,
egzekucja. Pozostaje tylko jeden wróg: ja sam. Tak oto dotarliśmy do źródła

nienawiści do samego siebie, która w społeczeostwach kolonialnych jest cechą
charakterystyczną konfliktów rasowych.
Skłonnośd do zbrodni, porywczośd, bestialstwo nie są zatem konsekwencją
budowy układu nerwowego Algierczyka ani osobliwością charakterologiczną,
lecz bezpośrednim wytworem kolonializmu. Przedyskutowanie tego problemu z
bojownikami, zakwestionowanie obowiązującej, narzuconej przez kolonializm
interpretacji, wyjaśnienie, że każdy z nich był odbiciem drugiego, a zatem każdy
gest agresji był gestem samobójczym, są dla rewolucyjnej świadomości
sprawami najważniejszymi. Powtórzmy raz jeszcze: celem człowieka
skolonizowanego, biorącego udział w walce jest zniesienie obcego panowania.
Nie wolno jednak przy tym zapominad o potrzebie podważenia wszystkich
fałszywych sądów wszczepionych przez okupanta. W algierskiej wersji
kolonializmu ideały głoszone przez kolonistów wpływały tyleż na europejską
mniejszośd w koloniach, co na ich rdzennych mieszkaoców. O wyzwoleniu
można mówid dopiero wtedy, gdy objęta nim zostanie cała psychika człowieka.
Zasadzki, starcia, tortury, masakry wzmagają wolę zwycięstwa, uświadamiają to,
co nieuświadomione, pobudzają wyobraźnię. Gdy cały naród staje do walki,
nowy człowiek nie jest a posteriori wytworem tego narodu, lecz współdziała z
nim, rozwija się i wspólnie odnosi zwycięstwo. Dialektyka ta tłumaczy niechęd do
powierzchownych reform i wszelkich adaptacji kolonializmu. Niepodległośd to
nie słowo-egzorcyzm, lecz warunek, bez którego nie mogą istnied ludzie
naprawdę wolni, posiadacze wszystkich materialnych środków, pozwalających
na gruntowną przebudowę społeczeostwa.
Przypisy:
1. W nie opublikowanym w dwóch pierwszych wydaniach pracy L'An V de
révolution algérienne we wstępie wspominamy o francuskim spadku, jakim jest
w Algierii całe pokolenie Algierczyków na co dzieo mających do czynienia z
ludobójstwem i ponoszących wszystkie psychoemocjonalne konsekwencje tego
faktu. Obywatele francuscy potępiający stosowanie tortur w Algierii zawsze
przyjmują ściśle francuski punkt widzenia. Nie jest to zarzut, raczej stwierdzenie
faktu: oszczędza się w ten sposób psychikę potencjalnych katów oraz chroni
młodzież francuską przed deprawacją. Pozostaje nam przyklasnąd szczytnym
celom. Pewne zebrane tu uwagi, zwłaszcza przypadki 4 i 5 serii A, ilustrują tę
żałosną obsesję francuskich demokratów. Naszym celem było jedynie dowieśd,
w jak poważnym stopniu tortury rozbijają psychikę osoby torturowanej.

2. Okoliczności towarzyszące tym objawom są interesujące z innego jeszcze
powodu. W kilka miesięcy po uzyskaniu przez jego kraj niepodległości nasz
pacjent poznał kilku przedstawicieli narodu byłego okupanta. Wydali mu się mili.
Cieszyli się z niepodległości dawnej kolonii i darzyli szacunkiem tych, którzy ją
wywalczyli. Doznał wówczas czegoś na kształt zawrotu głowy. Z lękiem zaczął się
zastanawiad, czy wśród ofiar zamachu nie było podobnych ludzi. Wyznaczona
kawiarnia była co prawda miejscem spotkao zatwardziałych rasistów, ale
przecież każdy mógł tam wejśd. Od dnia, kiedy dostał pierwszego zawrotu, starał
się unikad myśli o przeszłości. Mimo to co roku na kilka dni przed krytycznym
dniem rozpoczynały się pierwsze objawy. Powtarza się to z dużą regularnością.
Innymi słowy, od czynu raz popełnionego oderwad się nie sposób. Jego przebieg
i motywacja mogą zostad a posteriori zmodyfikowane. Oto jakie pułapki
zastawia na nas historia i jej uwarunkowania. Pytanie: czy można uniknąd
podobnych stanów? Nie da się zaprzeczyd, że każde ludzkie istnienie doświadcza
czegoś podobnego.

3. Po ekspertyzie sądowo-psychiatrycznej, która wykazała patologiczne
podłoże czynu, śledztwo wszczęte przez sztab AWN zostało umorzone.

4.

Przypadek ten sygnalizuje istnienie pewnego spójnego systemu,
obejmującego całą sferę życia bez wyjątku. Oprawca lubiący ptaki lub w ciszy
rozkoszujący się symfonią czy sonatą to po prostu pewien etap. Następny - to
życie w całości podporządkowane pełnemu, absolutnemu sadyzmowi.

5. Parz przypis 10.
6. Podobne przypadki były w Algierii w roku 1955 na porządku dziennym.
Niestety nie wszyscy chorzy trafiali do szpitali.

7. Tortura ta jest przyczyną licznych zgonów. W wyniku wlewu doodbytniczego
błona śluzowa jelita zostaje w wielu miejscach uszkodzona, co powoduje
mikroperforację jelit. Stąd bardzo częste zatory powietrzne i zapalenia
otrzewnej.

8. Mowa tu o Algierczykach, z których podczas torturowania nic nie wydobyto;
wiadomo, że ci, którzy „mówią”, są zaraz potem likwidowani.

9. Personel medyczny powinien dzieo i noc prowadzid z chorym rozmowy
wyjaśniające. Zasada „lekkiego przymusu” nie może byd w tym przypadku
stosowana z oczywistych względów.

10. Represje prewencyjne są nieraz stosowane jako metody zastraszania. I tak
w 1956 r., w Rivet (wioska w prowincji Algérois), w spokojnej mieścinie,
koloniści chcąc uniknąd zaskoczenia (w okolicy zaczynało byd niespokojnie)
zlikwidowali tzw. ewentualnych członków FWN. Wymordowano ponad 40 osób.

11. W rzeczywistości nie mamy tu bynajmniej do czynienia z czymś obcym.
Konflikt powstaje w rezultacie dynamicznej ewolucji psychiki i jako taki nie może
byd uważany za „ciało obce”. Powiedzmy raczej, że Jest to ciało źle zintegrowane

12. Wspomnijmy w tym miejscu psychiatrów wchodzących w skład „Présence
Française”, którzy mając za zadanie sporządzenie ekspertyzy zaczynali rozmowę
z więźniem od oświadczenia, że są w doskonałej komitywie z jego obroocą i że
wspólnymi siłami wyciągną go z aresztu. Wszyscy badani przez nich więźniowie
byli gilotynowani. Psychiatrzy natomiast z dumą opowiadali o czystej metodzie,
jaką zwalczają „ruch oporu”.

13.

W Stanach Zjednoczonych powstała nowa szkoła psychosocjologiczna.
Jej zwolennicy są zdania, że dramat współczesnej jednostki polega na tym, iż nie
pełni ona żadnej roli; mechanizm życia społecznego sprawił, iż stała się kółkiem
w maszynie. Dlatego terapia winna polegad na dostarczeniu człowiekowi ról w
ramach działalności ludycznej. I tak człowiek odgrywa jakąś rolę, zmienia ją,
wchodzi w rolę kogoś innego. Psychiatrzy zajmujący się załogami dużych fabryk
osiągają niezwykłe wyniki w psychoterapii grupowej robotników. Tym ostatnim
daje się szansę zagrania roli pierwszoplanowej, co znacznie wpływa na spadek
napięcia w stosunkach między właścicielem a pracownikami.

14. Termin ten, zakładający idealistyczną koncepcję człowieka, jest używany
coraz rzadziej. Zasługą terminu: „korowo-trzewny” zapożyczonego od
naukowców radzieckich (przede wszystkim od Pawłowa) jest przywrócenie
mózgowi Jego prawdziwej roli, uznanie go za miejsce, gdzie wypracowuje się
ludzka psychika

15. Im osobnik Jest bardziej rozwinięty pod względem neurologicznym, tym
mniejsza rola układu pozapiramidowego. Jak widad, pozornie wszystko się
zgadza.

16. Nie jest to oczywiście sztywnienie na podłożu histerycznym.
17. Jest rzeczą powszechnie znaną, że wiara muzułmaoska zakazuje spożywania
mięsa z nie wykrwawionego zwierzęcia. Dlatego zwierzętom przeznaczonym do
spożycia podrzyna się gardła.

18. A. Porot, „Annales Médico-Psychologiques”, 1918.

19. Przewodniczący na jednym z posiedzeo sądu określi! agresywnośd
Algierczyków słowem „fantasia”. „Nie wolno — mówił w 1955 roku — całej tej
rewolty rozpatrywad w kategoriach politycznych. Oni od czasu do czasu muszą
sobie pohulad.” I tak na przykład etnolog, za pomocą odpowiednich testów i gier
projektujących kanalizując agresywnośd tubylców, mógłby w latach 1955—1956
powstrzymad wybuch rewolucji w Aurès.
Fantazlya (arab.) — dwiczenie jeźdźców arabskich, polegające na ewolucjach w
pełnym galopie z towarzyszeniem krzyków i wystrzałów. (Przyp. tłum.)

20. Carothers, Psychologie normale et pathologique de l'Africain, „Etudes
Ethno-Psychiatriques”.

21. Tamże, s. 176.
22. Tamże, s. 178.
23. Identyfikacja z obrazem skolonizowanego stworzonym przez Europejczyka
była obopólna. Europejczycy w pewien sposób podziwiali cechy przypisywane
przez siebie Algierczykom: porywczośd, nieopanowanie, brutalnośd, zazdrośd,
pychę, dumę, stawianie wszystkiego na jedną kartę, igranie z ogniem itd. Na
marginesie warto zauważyd, że Europejczycy mieszkający w Algierii sami wzorują
się na tym modelu, podkreślając na każdym kroku swą odmiennośd w
porównaniu z Francuzami mieszkającymi we Francji.

KONKLUZJA
Zatem, bracia, najwyższy czas zmienid kurs. Pora rozproszyd mroki nocy i wyjśd
na światło dzienne. Wstaje zorza; powinna nas zastad gotowych,
zdecydowanych na wszystko, nieugiętych.
Trzeba porzucid dawne marzenia, stare ideały, przyjaźnie sprzed przebudzenia.
Szkoda czasu na jałowe skargi i małpie gesty. Raz na zawsze zerwijmy z Europą,
tą Europą, która nie przestając mówid o człowieku, maltretuje go wszędzie, gdzie
dopadnie, w każdym zaułku swoich ulic, w każdym zakątku świata.
Europa od wieków hamuje rozwój innych ludów, podporządkowuje je swym
własnym celom, swojej sławie; od wieków, w imię rzekomej „przygody
duchowej”, tłumi oddech niemal całej ludzkości. Spójrzcie, dziś waha się między
dezintegracją atomową a dezintegracją psychiczną.

Ale mimo wszystko, patrząc na swoje osiągnięcia, może powiedzied, że się jej
udało.
Europa wzięła świat na cel gwałtownie, namiętnie, cynicznie. Cieo jej pomników
wydłuża się i gęstnieje. Każdy jej ruch znosi bariery materialne i duchowe.
Europa nie zna upokorzenia, nie zna pokory; obca jest jej troskliwośd i czułośd.
Człowiek to jej wróg; odmawia mu wszystkiego, skąpa, okrutna, żądna krwi.
Bracia, najwyższy czas zrozumied, że lepiej na zawsze odciąd się od Europy.
Od tej Europy, która nie przestaje mówid o człowieku, nie przestaje głosid, że
jego los jest jej główną troską. Dziś wiemy, jak drogo ludzkośd okupiła każde jej
zwycięstwo w sferze ducha.
Bracia, gra skooczona, trzeba znaleźd coś nowego. Droga stoi otworem, możemy
zrobid wszystko, tylko nie małpujmy Europy, zerwijmy z obsesją dogonienia
Europy.
Europa nabrała szalonej, nie kontrolowanej szybkości, nad którą nikt ani nic nie
potrafi zapanowad. W potwornym zgiełku toczy się ku przepaści; póki czas,
odsuomy się od jej brzegów.
Nie potrzebujemy wzoru, modelu, przykładu, chociaż dla wielu z nas model
europejski ma jeszcze stale moc przyciągania. Widzieliśmy, do czego
doprowadziło naśladownictwo. Czas, aby europejskie zdobycze, europejska
technika, europejski styl życia przestały nas kusid i zakłócad naszą równowagę.
Na próżno w nich szukad człowieka; w nich można znaleźd tylko jego
zaprzeczenie, lawinę zbrodni.
Los człowieka, jego przyszłośd, współpraca ludzi zjednoczonych dla dobra
ludzkości, to zagadnienia nowe, wymagające prawdziwych odkryd.
Przestaomy naśladowad Europę, wytężmy umysły i mięśnie w nowym kierunku.
Spróbujmy odkryd człowieka, któremu Europa nie potrafiła zapewnid
zwycięstwa.
Dwa wieki temu dawna kolonia europejska postanowiła dogonid metropolię.
Udało się jej: dziś Stany Zjednoczone to chore i okrutne monstrum znacznie
prześcigające pierwowzór.
Bracia, czy musimy byd trzecią Europą? Zachód chciał zorganizowad sobie
„duchową przygodę”. W imię Ducha, europejskiego oczywiście, Europa
popełniała zbrodnie. W imię tego samego Ducha utrzymywała w stanie niewoli
cztery piąte ludzkości.

O, tak, duch ten wyrósł na osobliwych podstawach. Myśl europejska z czasem
zaczęła sobie szukad coraz bardziej odludnych, coraz mniej dostępnych
obszarów. Nic dziwnego, że coraz rzadziej spotykała człowieka.
Nieustanny monolog, coraz bardziej wyuzdany narcyzm, żłobiły norę opętaniu,
dla którego każdy wysiłek umysłu był męką, a pożywką nie żywy, kształtujący
siebie człowiek, lecz słowa, różnorodna zbieranina słów i napięd zrodzonych ze
znaczeo zawartych w słowach. Znalazło się jednak kilku Europejczyków, którzy
wezwali robotników swego kontynentu do wyrwania się z narcyzmu i
zawrócenia z drogi ucieczki od rzeczywistości.
Ogół robotników nie odpowiedział na wezwanie. Robotnicy łudzili się, że oni
również mają swój udział w cudownej przygodzie europejskiego Ducha.
Myśl europejska nieraz skupiała w sobie siły zdolne do rozwiązania wielkich
problemów trapiących ludzkośd. Ale Europejczycy nie zdołali zrealizowad swego
posłannictwa, polegającego na wykorzystaniu tych sił, zmiany ich układu, istoty,
na wyniesieniu kwestii człowieka na nie znany dotąd poziom.
Dziś Europa przeżywa stagnację. Uciekajmy od tego zastoju, w którym dialektyka
kostnieje w kamienną logikę. Musimy na nowo sformułowad problem człowieka.
Musimy na nowo sformułowad problem mózgu, masy mózgowej całej ludzkości
o zwielokrotnionych związkach, zróżnicowanych układach, uczłowieczonych
kontaktach.
Naprzód, bracia, zbyt dużo mamy do zrobienia, by oglądad się na maruderów.
Europa zrobiła to, co zrobid musiała, i zrobiła to nieźle; zamiast oskarżad,
zwolnijmy ją z obowiązku. Już nie musimy się jej lękad — przestaomy zatem jej
zazdrościd.
Trzeci Świat to olbrzym, a jego celem powinno byd rozwiązanie problemów
przerastających siły Europy.
Przestaomy mówid o wydajności, intensyfikacji, tempie. Co nie znaczy, że mamy
wrócid do Natury. Chodzi jedynie o to, by nie kaleczyd człowieka, nie narzucad
mózgowi rytmu, który go osłabia i niszczy. Nie wolno pod pretekstem
nadrabiania opóźnieo ponaglad człowieka, obrabowywad go, niszczyd i zabijad.
Nie chcemy nikogo doganiad. Chcemy nieustannie maszerowad, dzieo i noc, z
ludźmi, ze wszystkimi ludźmi. Nie chcemy tworzyd szeregu, bo idąc w szeregu,
człowiek ledwo zauważa tych, co idą przed nim, a ludzie, którzy się nie widzą,
mają sobie niewiele do powiedzenia.

Zadaniem Trzeciego Świata jest napisanie na nowo historii człowieka
obejmującej wspaniałe wytwory europejskiej myśli i europejskie zbrodnie wraz z
tą najobrzydliwszą, jaką na planie jednostki ludzkiej jest patologiczne
rozdzielenie jej funkcji i rozbicie jedności; na poziomie wspólnoty — rozbicie,
podział, krwawe napięcia wywołane klasową segregację; na poziomie ludzkości
— nienawiśd rasowa, niewolnictwo, wyzysk, a przede wszystkim bezkrwawe
ludobójstwo, jakim jest zepchnięcie na margines półtora miliarda ludzi.
Bracia, nie pładmy Europie daniny tworząc paostwa, instytucje i społeczeostwa
na jej wzór i podobieostwo.
Ludzkośd oczekuje od nas czegoś innego niż naśladownictwa będącego obleśną
karykaturą.
Jeśli pragniemy Afrykę przekształcid w nową Europę, jeśli chcemy Amerykę
przekształcid w nową Europę, złóżmy los naszych paostw w ręce Europejczyków.
Dadzą sobie radę lepiej niż najzdolniejsi spośród nas.
Lecz jeśli chcemy, aby ludzkośd uczyniła krok naprzód, jeśli chcemy wznieśd ją
wyżej, niż to uczyniła Europa, musimy szukad, musimy odkrywad.
Jeśli chcemy spełnid oczekiwania naszych narodów, musimy szukad poza Europą.
Co więcej, jeśli chcemy spełnid oczekiwania Europejczyków, nie możemy odbijad
ich obrazu — nawet gdyby był to obraz idealny ich własnych społeczeostw i ich
własnych myśli, gdyż one w nich samych wywołują mdłości.
Bracia, dla Europy, dla nas samych, dla ludzkości, musimy nową myśl oblec w
nowe ciało, musimy spróbowad stworzyd nowego człowieka.

Jean-Paul Sartre

Posłowie
Jeszcze nie tak dawno ziemia miała dwa miliardy mieszkaoców, w tym piędset
milionów ludzi i miliard piędset 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 widzied odzianą; tubylec winien je kochad. 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 kooca: usta otworzyły się same; żółte i czarne głosy znowu zaczęły
mówid 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 zrobid! Nie mieliśmy wątpliwości, że zaakceptowali nasze ideały, skoro
wypominali nam odszczepieostwo; Europa uwierzyła w wypełnienie swego
posłannictwa: udało się jej zhellenizowad Azjatów, stworzyd nowy gatunek,
greko-łacioskich 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 wytłumaczyd, że nasze
prawdy nie pasują do ich życia, a zatem nie mogą byd 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 cieo rewindykacji, to chodzid może tylko o integrację. Oczywiście o
tym nie ma mowy: zrujnowano by system oparty, jak wiadomo, na wyzysku.

Wystarczy potrząsad 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 zostad Europejczykiem, jak
oni? Krótko mówiąc, nie robiliśmy nic, aby zapobiec posępnym nastrojom;
kiedyś nawet uznaliśmy za stosowne przyznad 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 mówid 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 mówid? Afrykanin,
obywatel Trzeciego Świata, mieszkaniec dawnej kolonii. I dodaje: „Europa
nabrała szalonej, nie kontrolowanej szybkości, *...+ toczy się ku przepaści; póki
czas, odsuomy 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 zrobid 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 pozwolid 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 zdechnąd 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 potwornośd: Fanon niczego Warn
nie „opowiada”; jego dzieło - palące dla innych - dla Was jest lodowate; o Was
mówi się w nim często, do Was - nigdy. Skooczyły 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
mieszkaoców kolonii i „mieszkaoców metropolii” - na użytek swoich braci; chce
im pokazad, jak nas wyprowadzid w pole.
Głosem Fanona przemawia Trzeci Świat. Wiadomo, że nie jest jednolity; nadal są
w nim ludy podbite i ujarzmione; takie, które uzyskały niepodległośd pozorną, i
takie, które walczą o suwerennośd; takie wreszcie, które osiągnęły wolnośd
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 rządzid,
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 spowodowad i umocnid stratyfikację
skolonizowanych społeczeostw. Fanon niczego nie ukrywa: żeby skutecznie
walczyd z nami, dawna kolonia musi stoczyd 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 dołączyd
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 uratowad 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 paostwo mimo formalnej suwerenności pozostanie w rękach
imperialistów. Widad to dobrze na przykładzie Katangi. Jednośd 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 Łacioskiej: 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 wyzwoleoczy miał zły początek; tam po
olśniewających sukcesach wytraca szybkośd; gdzie indziej zastygł w miejscu i

odżyje jedynie wtedy, gdy chłopi zlikwidują całą burżuazję. Ostrzega przy tym
przed niebezpieczeostwem alienacji; grożą nią: przywódca, kult jednostki,
kultura zachodnia oraz powrót kultury afrykaoskiej; 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 wykorzystad jego szczerośd?
Nie. Nie boi się niczego. Nasze metody są przestarzałe: mogą tylko opóźnid
wyzwolenie, nie mogą go powstrzymad. Nie łudźmy się, że uda się nam je
ulepszyd: neokolonializm, ospałe marzenie metropolii, jest czczym wymysłem;
„Trzecia Siła” nie istnieje, jeśli nie liczyd 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 niepodległośd. Fanona nie obchodzi, czy przeczytamy
jego książkę, czy nie. Odkrywa przed swymi bradmi nasze szalbierstwa, wiedząc,
że już nie mamy w zanadrzu niczego. Mówi: Europa położyła łapę na naszych
kontynentach, trzeba ją tak długo kąsad, 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 wystarczyd 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 mówid dalej nie ściszając głosu. Ta obojętnośd
rani głęboko: ojcowie, twory cienia, twoje twory, byli martwymi duszami, ty
udzielałeś im świata, zwracali się tylko do ciebie, a ty nie raczyłeś nawet
odpowiadad tym upiorom. Synowie cię ignorują: oświetla ich i grzeje ogieo 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 zapytad, po co w takim razie w ogóle brad tę książkę do ręki. Po cóż
ją czytad, 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 ujrzed prawdziwy obraz samych
siebie. Daliśmy się poznad naszym ofiarom przez ich rany i łaocuchy: 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
śmierd. Ale przecież my, mieszkaocy 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 paostwo, 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 „mieszkaoców metropolii” i ich wysłanników w koloniach.
Miejcie odwagę przeczytad tę książkę chodby po to, żeby poczud wstyd, a wstyd,
jak powiedział Marks, to uczucie rewolucyjne. Jak widad, ja również nie potrafię
uwolnid 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 wykluczyd faszystowską gadaninę Sorela, Fanon
pierwszy po Engelsie rzuca snop światła na akcję porodową historii. Nie sądźmy,
że to zbyt gorąca krew czy trudne dzieciostwo zrodziły w nim chorobliwe
upodobanie do przemocy: analizuje pewną sytuację, nic poza tym. Lecz to
wystarczy, żeby - krok za krokiem - ustanowid 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 sprzedawad swą siłę roboczą? Humanizm we Francji i Anglii
pragnął mied wymiar uniwersalny.
W przypadku pracy przymusowej sytuacja się zmienia: umowa nie istnieje;
ponadto, trzeba straszyd, pojawia się przemoc. Za morzem nasi żołnierze
odrzucając uniwersalizm metropolii, stosują do rodzaju ludzkiego numerus
clausus: skoro nie można łupid, ujarzmiad lub zabijad bliźniego nie popełniając
przestępstwa - mieszkaniec kolonii nie jest bliźnim człowieka. Zadaniem naszych
oddziałów było przekształcenie tego abstrakcyjnego przekonania w
rzeczywistośd; rozkaz brzmiał: sprowadzid mieszkaoców zaanektowanego
terytorium do poziomu kręgowca niższego rzędu i tym samym usprawiedliwid
fakt, że traktowani są jak woły robocze. Przemoc w koloniach ma na celu nie

tylko wzbudzenie obawy i szacunku w ujarzmianych ludziach, ma również
pozbawid ich człowieczeostwa.
Za wszelką cenę należy zniszczyd ich obyczaje, zastąpid ich języki naszymi,
pozbawid kultury rodzimej, nie dając w zamian naszej, ogłupid 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 godnośd,
przestaje byd człowiekiem; wstyd i lęk piętnują jego charakter, dezintegrują
osobowośd. 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
powiedzied, że zamienienie człowieka w zwierzę jest niemożliwe; sądzę tylko, że
nie można tego osiągnąd znacznie go przedtem nie osłabiając; bicie nie
wystarczy, trzeba ponadto ograniczyd żywienie. Kłopot w tym, że kiedy
zniewalamy przedstawiciela naszego gatunku, zmniejszamy jego wydajnośd i
chodbyśmy mu dawali nie wiadomo jak mało, taki ktoś w gospodarstwie zwykle
kosztuje więcej, niż przynosi. Z tego powodu kolonizatorzy są zmuszeni przerwad
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, skłonnośd do podstępów i kradzieży; żyje z niczego,
zna tylko siłę.
Nieszczęsny kolonizator: oto prześladująca go sprzecznośd w całej swej
okazałości. Powinien, jak powiadają, umied mordowad tych, których grabi. Lecz
to właśnie jest niemożliwe: musi ich przecież eksploatowad. 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 nibytubylcami; krzywdzi ich - jak głosi - po to, żeby zniweczyd lub stłumid zło, które
noszą w sobie; po upływie trzech pokoleo ich zgubne instynkty mają zniknąd na
zawsze. Jakie instynkty? Te, które każą niewolnikowi zabid pana? Jak można w
podobnym czynie nie rozpoznad swego własnego okrucieostwa? Jak można w
bestialstwie uciskanych chłopów nie odnaleźd bestialstwa kolonizatora,
bestialstwa wchłoniętego przez nich wszystkimi porami, nie dającego się
uleczyd? Odpowiedź jest prosta: ta wszechwładna osobistośd, 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, wspomnieo, a zwłaszcza czegoś, o czym byd
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 prześladowao,
zamiast wyrobid chęd 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 wściekłośd, gotową w
każdej chwili wybuchnąd; wściekłośd, 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, agresywnośd, gorycz,
żółd, stała chęd skoczenia nam do gardła, napięcie potężnych mięśni bojących się
rozprężyd, sprawiają, że tubylcy są ludźmi: za sprawą kolonizatora, który chce z
nich uczynid galerników, i przeciw niemu. Ślepa, abstrakcyjna nienawiśd jest ich
jedynym skarbem; wywołuje ją pan, gdyż stara się ich stłamsid; nie udaje mu się
jej przełamad - gdyż dla własnego dobra musi zrezygnowad w pół drogi. W ten
sposób niby- tubylec zostaje istotą ludzką za sprawą tego, co ciemięzca może i
czego nie może z nim uczynid, 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
poddad się próbie - atakują gołymi rękami karabiny, robi się z nich bohaterów;
inni stają się mężczyznami mordując Europejczyków. Skazuje się ich na śmierd:
męka bandytów-- męczenników porusza zastygłe w przerażeniu masy.
Przerażenie, tak: na tym etapie reakcja na kolonialną agresję przybiera u
skolonizowanych postad 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 ukryd głęboko tę ślepą żądzę przemocy,
którą ich i nasza moralnośd odrzuca, a która jest w nich ostatnim śladem
człowieczeostwa. Czytajcie Fanona: dowiecie się, że w okresie poprzedzającym

walkę obsesja zabijania jest zbiorową nie uświadamianą sobie potrzebą
mieszkaoców kolonii.
Powstrzymywana wściekłośd kłębi się z braku ujścia i pustoszy szeregi
ciemiężonych. Mordują się wzajemnie, aby od niej uciec; nie mogąc zaatakowad
prawdziwego wroga, plemiona walczą między sobą; w ramach polityki
kolonialnej robi się wszystko, aby podsycad nieporozumienia; brat zamierzający
się nożem na brata wierzy, że raz na zawsze zniszczy znienawidzony obraz
wspólnego upodlenia. Mordowanie współplemieoców nie zaspokaja pragnienia
krwi; ustają w marszu przeciwko naszym karabinom maszynowym tylko wtedy,
gdy stają się naszymi wspólnikami: sami, własnymi siłami starają się przyspieszad
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. Taoczą: to zabija czas, rozpręża boleśnie napięte mięśnie;
ponadto taniec tajemnie, często nieświadomie, wyraża Nie, którego
wypowiedzied nie mogą, zbrodnie, których nie ośmielają się popełnid. 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: mieszkaocy 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
wybierad: oni kumulują. Dwa światy, dwa rodzaje opętao: po całonocnym taocu
spieszą o świcie do kościoła na mszą; szaleostwo pogłębia się z każdym dniem.
Nasz wróg zdradza swoich braci i przechodzi na naszą stronę; jego bracia robią
to samo. Byd tubylcem to godzid się dobrowolnie na nerwicą wprowadzoną i
utrzymywaną przez kolonizatora.

Domagad się ludzkiego losu jednocześnie odrzucając go: podobna sprzecznośd
grozi wybuchem. Toteż wybuch następuje, dobrze o tym wiemy. Żyjemy w
czasach deflagracji: niech wzrost liczby urodzeo pogłębi niedostatek, niech ci, co
przyjdą, bardziej niż śmierci zaczną obawiad 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 dad im pewne prawa. Oni nigdy nie
mieli nic przeciwko temu, żeby przyjmowad tubylców, zbiorowo i bez osoby
wprowadzającej, do tego ekskluzywnego klubu, jakim jest rodzaj ludzki, a teraz
szalone, barbarzyoskie 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 wywoład. Ale, myśli sobie, są
pewne granice: guerilleros powinni byd trochę bardziej rycerscy, dowiedliby w
ten sposób, że są ludźmi. Od czasu do czasu przestrzega: „posuwacie się za
daleko, przestaniemy wam pomagad”. Nic sobie z tego nie robią: ta pomoc jest
tyle warta, że ofiarodawcy mogą ją sobie wsadzid gdzieś. Kiedy mieszkaocy
kolonii weszli już na wojenną ścieżkę, zrozumieli surową prawdę: wszyscy
jesteśmy tyle samo warci, wszyscy ich wykorzystywaliśmy, nie muszą nikomu
niczego dowodzid, nie ma żadnych okoliczności łagodzących. Zadanie jest proste,
cel jeden: pozbyd się kolonializmu wszelkimi możliwymi środkami. Najbystrzejsi
spośród nas byliby, w ostateczności, skłonni zgodzid się z tym; cóż, kiedy w tej
próbie sił stale widzą nieludzki sposób, na jaki się wzięli pódl udzie, żeby
przyznad sobie kartę praw człowieka: zgódźmy się na to czym prędzej i niech na
drodze pokojowej próbują na nią zasłużyd. W głębi naszych szlachetnych dusz
jesteśmy rasistami.
Dlatego wanto przeczytad Fanona: w sposób doskonały pokazuje on, że
niepohamowana agresja kolonii nie jest niedorzecznym porywem, rozpasaniem
dzikich instynktów ani wynikiem urazy; to człowiek odzyskuje człowieczeostwo.
Prawda ta, jak sądzą, była nam znana, ale zapomnieliśmy o niej: ślady gwałtu
może zetrzed 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 barbarzyostwa; 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 paśd ofiarą trwogi, albo ją wzniecad. Innymi słowy, albo godzid się
na rozszczepianie się osobowości, czym grozi życie na niby, albo przebojem
wejśd do rodziny ludzkiej. Kiedy chłopi chwytają za broo, stare mity bledną,
zakazy znikają: bronią wojownika w tej walce jest jego człowieczeostwo. Na
pierwszym etapie rewolty zabijad 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 zjednoczyd albo pozwolid wymordowad.
Nieporozumienia między plemionami zacierają się, zaczynają zanikad: 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 miłośd mieszkaoców kolonii jest drugą stroną nienawiści, jaką
żywią do nas: są bradmi; każdy z nich zabił lub mógł zabid. Fanon ukazuje swym
czytelnikom granice „spontaniczności”, koniecznośd i niebezpieczeostwa
„organizacji”. Wraz z rozwojem wydarzeo pogłębia się świadomośd rewolucyjna.
Znikają ostatnie kompleksy: można sobie gadad o „kompleksie zależności” u
żołnierza Armii Wyzwolenia Narodowego. Uwolniony od klapek na oczach,
wieśniak poznaje swoje potrzeby: zabijały go, a on usiłował ich nie dostrzegad,
teraz jawią mu się jako wymogi ostateczne. Masy ogarnięte żądzą odwetu mogą
wytrwad w walce kilka lat (jak to było w przypadku Algierczyków) tylko wtedy,
gdy nie istnieją rozbieżności między potrzebami wojskowymi, społecznymi i
politycznymi. Wojna - chodby 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 narodzid,
które rodzi się każdego dnia w ogniu walki: w chwili, gdy ostatni kolonista
zostanie zabity, odesłany do kraju albo zjednany, mniejszośd jako gatunek
zniknie, ustępując miejsca socjalistycznemu braterstwu. Co więcej, bojownik
rewolucji przeskakuje pewne etapy; oczywiście nie naraża swojej skóry po to,
żeby się znaleźd na poziomie przestarzałego „mieszkaoca metropolii”. Jest
bardzo cierpliwy: może zdarza mu się marzyd 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 obrzydzid 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 kooca: uważa się za potencjalnego umarłego. Zginie. Śmierd to nie tylko
ryzyko, to pewnośd: śmierd zabrała już jego żonę, dzieci; widział tyle agonii, że
woli zwyciężyd niż przeżyd; inni będą zbierad owoce zwycięstwa, on nie: jest zbyt
zmęczony. Zmęczenie duszy jest źródłem niezwykłej odwagi. My odkrywamy
nasze człowieczeostwo 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 człowieczeostwo: 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 jednośd, o zjednoczenie afrykaoskiego kontynentu
wbrew waśniom i partykularyzmom. Osiągnął swój cel. Gdyby chciał ująd
całościowo historyczny fakt dekolonizacji, musiałby mówid 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 snud dowolne refleksje.
Wypada jednak zastanowid 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 napisad, aby dialektykę doprowadzid do kooca: my,
mieszkaocy 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 wytrzymad nieoczekiwany widok: strip-tease naszego
humanizmu. Oto on, nagi i niezbyt piękny; był jedynie oszukaoczą ideologią,
wybornym usprawiedliwieniem grabieży; jego wyrozumiałośd 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 stad się ofiarami za cenę jednego
czy dwóch dni więzienia, to po prostu próbujecie wyjśd ze sprawy z twarzą. Nic z
tego; twarz straciliście na zawsze. Trzeba to wreszcie zrozumied; gdyby przemoc

zrodziła się dzisiaj, gdyby wyzysk i ucisk nigdy nie istniały, byd może nieagresja z
plakatów mogłaby okazad się skuteczna. Ale w sytuacji, gdy wszystko, łącznie z
waszymi nieagresywnymi myślami, jest uwarunkowane tysiącletnim uciskiem,
biernośd może was postawid 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
człowieczeostwo wszystkim swym mieszkaocom: 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: wolnośd, równośd, braterstwo, miłośd,
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 stad 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 byd może osiągnie nasz poziom. Jednym słowem, mylono
gatunek z elitą. Dziś tubylec odsłania prawdę: nasz tak bardzo zamknięty klub
odkrywa swą słabośd; grupował po prostu mniejszośd. 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 przyjrzed 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 wspaniałomyślnośd. 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
mieszkaoców planety, lecz nieskooczoną jednością ich wzajemnych
oddziaływao. Zatrzymam się w tym miejscu; dalej sami sobie dacie radę;
wystarczy tylko, po raz pierwszy i ostatni, przyjrzed się otwarcie naszym
elitarnym wartościom: ledwo dyszą; jakże mogłyby przeżyd 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 uratowad się od
zatonięcia za pomocą arcychrześcijaoskiego 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
opóźnid.
Stare „metropolie” robią, co mogą; angażują w z góry przegraną wojnę
wszystkie siły. Dawna kolonialna brutalnośd, 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 zdawad
by się mogło, że nie pozostawia na nas najmniejszego śladu: dekomponowała
innych, a my, ludzie, nasz humanizm, pozostawaliśmy nietknięci; zjednoczeni w
zysku mieszkaocy 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 „mieszkaocy metropolii” - ulegamy dekompozycji.
Wściekłośd i strach stały się nagie: ukazują się bez osłony w czasie pacyfikacji
algierskich wsi. Gdzie teraz jest bestialstwo? Kto jest barbarzyocą? 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
„Afrykaoczyk posługuje się płatami czołowymi w niewielkim tylko stopniu”.
Równie interesujące byłyby wyniki badao 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
jesieo 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 wyładowad się na tubylcu - agresja odwraca się, kumuluje w nas i szuka
ujścia? Jednośd narodu algierskiego powoduje rozłam w narodzie francuskim: na
całym obszarze byłej metropolii plemiona taoczą wojenny taniec. Terror opuścił
Afrykę i przeniósł się do Europy; nie brak szaleoców, którzy każą nam zmywad
własną krwią haobę, 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: dośd tego?), lecz bardziej statecznych:
liberałów, twardogłowych niemrawej lewicy. W nich wszystkich rośnie gorączka.
I złośd. Ale i strach! Osłaniają swą wściekłośd mitami, skomplikowanym
rytuałem; żeby opóźnid ostateczny rozrachunek i odsunąd godzinę prawdy,
obrali sobie za przywódcę Wielkiego Szamana, którego zadaniem jest za wszelką
cenę utrzymad 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 zdychad 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 byd tubylcem z całą jego nędzą niż
dawnym kolonizatorem. Funkcjonariusz policji musi torturowad dziesięd godzin
dziennie: przy takim przeciążeniu nerwy mogą nie wytrzymad; trzeba zabronid
oprawcom, w ich własnym interesie, pracy po godzinach. Jeśli na mocy praw
chcecie chronid morale Narodu i Armii, nie pozwólcie, aby Armia systematycznie
demoralizowała Naród. Nie pozwólcie paostwu o tradycjach republikaoskich
powierzad 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 osądzid 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 słooce 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 paostwa; 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 spełnid dopiero wtedy, gdy skooczy
kolonizację Francuzów. Nieustannie cofamy się przed ostateczną rozgrywką, lecz
nie unikniemy jej, można byd tego pewnym: mordercy jej potrzebują; skoczą
nam do gardła, wszystkim, nie przebierając. Nastanie koniec czasów szamanów i
fetyszy, trzeba będzie albo walczyd, albo gnid w obozach. Oto ostatni etap
dialektyki: potępiacie tę wojnę, ale jeszcze brak wam odwagi, żeby stanąd ramię
w ramię z algierskimi bojownikami; nie ma obawy, możecie liczyd na
najemników i na kolonizatorów: pomogą wam podjąd 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.
Wrzesieo 1961
Jean-Paul Sartre

