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Światopogląd rewolucyjny i kontrewolucyjny:
dwa modele pojmowania socjotechniki całościowej
terapii życia międzyludzkiego

„C elem rządu konstytucyjnego je st zachow ać R epublikę, celem rządu rew olucyjnego
je st ją stw orzyć [...] Rząd rew olucyjny je st w ięc poddany zasadom mniej jednolitym
i mniej rygorystycznym , gdyż okoliczności, w jak ich się znajduje, są burzliw e i zm ien
ne, a zw łaszcza dlatego, ze zm uszony je st stale rozw ijać now e i szybkie m etody w obec
now ych i nagłych zagrożeń [...] Rząd rew olucyjny w inien je st dobrym obyw atelom
w szelką narodow ą opiekę, dla w rogów ludu m a tylko śm ierć” .
M aksym ilian Robespierre: Przem ów ienie w K onw encie
18 października 17931
„C hłop w andejski, podnosząc bunt, nie tylko pragnął uchylić się od nienaw istnej
służby w ojskow ej, lecz chciał w alczyć za sw ego B oga i sw ego króla. Pow stańcy przy
pięli do sw oich kurtek w ycięty z m ateriału w izerunek serca Jezusow ego. Ż akieria przy
brała w krótce charakter krucjaty. [...] O dpow iedzią na bunt W andei był terror. Lecz
m ógł on rozw ijać się tylko pod kierow nictw em »G óry«, która stw orzyła jeg o m echa
nizm, aby służył jej spraw ie. W ten sposób W andea w ykopała grób Ż yrondzie” .
A lbert M athiez: Rewolucja Francuska2
1 Cyt. wedle R. Secher, L udobójstw o francusko-francuskie. W andea - D epartam en t Zem sty,
tłum. M. Miszalski, W arszawa 2003, s. 26.
2 A. Mathiez, Rew olucja Francuska, tłum. W. Dzwonkowski, W. Łukaszewicz, T. Landecki,
W arszawa 1956, s. 381, 385.
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I. Światopogląd, czyli samookreslenie się w kwestii ustroju
Jak nazywać i oceniać te „metody ustroju życia zbiorowego”, które są i były,
oraz jak określić tę, która być powinna (w skali theatrum mumii albo w skali
„jednego kraju” istniejącego „we wrogim otoczeniu”), albowiem zgodna jest
w naszym wyobrażeniem połączenia porządku (bezpieczeństwa i współdziała
nia) i sprawiedliwości (właściwego nagradzania i karania, właściwego przydzia
łu dóbr czy dostępu do nich)? Pogląd na świat pojmujemy i rozpatrujemy jako
samookreślenie się w kwestii ustroju życia zbiorowego. To nie wszystko, co za
wrzeć można (i co nader często zawiera się w pojęciu światopoglądu), ale z pew
nością wiele. Co to jest samookreślenie się w kwestii ustroju życia zbiorowego?
Zajęcie stanowiska w kwestiach:
1. Struktury społecznego świata. Tym co testuje, jest stosunek do idei „so
lidarności organicznej” oraz idei modalnej (wielkiej, stratyfikacyjnie zróżnico
wanej i uczestniczącej w ruchliwościach pionowej i poziomej) klas średniej.
2. Kompetencji władz państwowych i aparatu państwowego. Tym, co te
stuje, jest stosunek do idei „centralizacji administracyjnej” oraz stosunek do idei
posługiwania się „stanem wyjątkowym” (przy uzasadnieniu trwaniem „stanu
wyższej konieczności”) jako stałą metodą sprawowania władzy, czyli posługi
wania się nią: kiedy i gdzie rządzący uznają, ze zagrożona jest „racja stanu.”
3. Człowieka o właściwościach odpowiadających charakterowi społe
czeństwa. Tym, co testuje, jest stosunek do idei pełnego (czy choćby niemal peł
nego) monopolu państwa na kształtowanie „osobowości podstawowej” uczestni
ków życia zbiorowego oraz idei jedynej (gwarantowanej i sankcjonowanej przez
państwo) „osobowości podstawowej”, bez wielości wariantów ukształtowanych
w autonomicznych kręgach socjokulturowych.
4. Ingerencji państwa w sferą gospodarowania oraz sferę twórczości ar
tystycznej i naukowej. Tym, co testuje, jest stosunek do idei państwa-producenta i państwa-dystrybutora dóbr wszelakich oraz do idei państwa decydenta
w sprawach zasad dopuszczalności policentryzmu ekonomice oraz pluralizmu
i polifonii w sferze tworzenia kultury symbolicznej.
5. Nieodzowności istnienia „pewników strukturalnych” w sferze regulo
wania konfliktów państwa z ludźmi. Ty, co testuje, jest stosunek do idei „ko
du operacyjnego” bez ograniczeń, czyli dopuszczalności wszelkich działań dla
dowodzenia, że to państwo ma rację, gdyż „racja stanu” jest racją najwyższą i nie
może/nie powinna konkurować z nią jakakolwiek inna racja indywidualna czy
kolektywna jak również do idei liczenia się z prawem obowiązującym o tyle tyl
ko, o ile można je z powodzeniem użyć do wzmacniania dominacji i hegemonii
elity politycznej dzierżącej ster nawy państwowej
6. Dopuszczalności przewrotu rewolucyjnego. Tym, co testuje, jest stosu
nek do idei zmiany społecznej (socjopolitycznej, socjoekonomicznej i socjokulturowej) jako najlepszego sposobu przekreślenia tego, co stanowi syndrom scho-
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rzeń i wynaturzeń życia międzyludzkiego w skali całego społeczeństwa oraz
do idei rewolucji jako połączenia całościowej „odnowy” tego życia z jego peł
nym i dokładnym „oczyszczeniem”.
7. Bezwzględnego zwalczania myśli i akcji typu rewolucyjnego. Tym, co
testuje, jest stosunek do idei drastycznego ograniczania wolności w imię uchro
nienia przed powszechnym zniewoleniem spowodowanym dokonaniem rewolu
cji oraz idei restauracji/restytucji integralnej po pokonaniu rewolucji przez kontr
rewolucję.
8. Tolerowania absenteizmu w sprawach politycznych. Tym, co testuje,
jest stosunek do idei polityzacji całej ludności (z wyjątkiem umysłowo chorych
i pozbawionych praw wrogów państwa) oraz do idei dozwolenia ludziom na zaj
mowanie się tym, co jest ze względu na intencję twórcy czy sens dzieła poza sfe
rą kontrowersji dotyczących spraw ustrojowych.
Wyróżnimy dwa rodzaje światopoglądu dotyczącego ustroju. Pierwszy - łą
czy krytykę tego, co dysfunkcjonalne z punktu widzenia trwania ustroju w do
tychczasowej tożsamości strukturalno-funkcjonalnej, a więc krytykę, która,
przez reinterpretacje i rewizje wiedzie do rozmaitych modyfikacji ustroju
(od małych korektur do poważnych reform, od niewielkich usprawnień do wiel
kich modernizacji) z afirmacją krytykowanego ustroju, czyli uznawanie, ze sko
ro leczymy, przeto uznajemy życie i zdrowie pacjenta za wartość wysokiej ran
gi. Drugi - łączy krytykę z kontestacją status quo, czyli odrzuceniem zastane
go/dotychczasowego porządku społecznego gwoli urządzenia zupełnie nowego,
zasadniczo innego od istniejącego. W pierwszym: mamy do czynienia z punktem
widzenia lekarza-terapeuty. W drugim: rzecznik uzdrowienia rozumuje jak dok
tor Frankenstein. Uważa, że nie ma sensu leczyć - ma sens stworzenie nowego
człowieka: doskonałego pod względem syndromu zmiennych, które powinny
zdobić przedstawicieli naszego gatunku poprawionego/ulepszonego.

I. 1 Krytyka i afirmacja
Wypada wskazać na zróżnicowanie przypadków zaliczonych do zbioru samookreśleń się światopoglądowych dotyczących życia zbiorowego, których cechą
wyróżniającą jest łączenie krytycyzmu z afirmacją. W zbiorze tym znajdujemy:
a) konserwatystów, którzy ideę zachowania „dobrego ustroju” (istniejącego
a odziedziczonego po poprzednikach podobnie rozumujących, łączącego legitymizm z pozytywnym wynikiem testu doświadczenia dziejowego) łączą z ideą
dokonywania (po namyśle i z ostrożnością) nieodzownych (a więc też i znaczą
cych) korektur/modyfikacji status cjucr, b) reformatorów, którzy ideę kontynuacji
ustroju funkcjonującego na zasadzie łączenia trwania w tożsamości z przejawia
niem żywotności (udzielania właściwych „odpowiedzi” na nowe „wyzwania”
- wykonywania działań innowacyjnych gwoli współmierności swego ustroju
z tymi, które w danej czasoprzestrzeni są awangardą nowoczesności). Wspólnym
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rysem światopoglądów konserwatystów i reformatorów (liberałów czy socjalde
mokratów) jest orientacja „ideologicznego” (w sensie „ideologii” jako formuły
i reguły rozwiązywania problemów społecznych na gruncie ciągłości tożsamości
strukturalno-funkcjonalnej status ąuo)3. Jej konstytutywnymi komponentami są:
a) uznanie kontynuacji ustrojowej za stan pożądany - „dobro wspólne”, o które
wypada/należy wspólnie dbać; b) uznanie doświadczenia elit za wiedzę najważ
niejszą w definiowaniu sytuacji gwoli dokonania działań mających charakter terapeutyczny/korektorski (temu doświadczeniu mogą, a nawet powinny przycho
dzić z pomocą teorie i ekspertyzy uczonych, ale najważniejsze jest owo doświad
czenie, czyli tradycja jako „praktyka społeczna”); c) zgoda na salwowanie/chro
nienie akceptowanego ustroju przez dokonywanie reform (zwłaszcza łączonych
z modernizacją) poważnie odmieniających realia życia międzyludzkiego; d) po
szukiwanie wzorców dobrej kondycji życia międzyludzkiego (mających być wy
znacznikami działań terapeutyczno/korektorskich) w przeszłości, praktykowania
starań o trwanie danego ustroju we właściwym dla niego stylu pojmowania i trak
towania spraw „dobra”, „prawdy”, „zdrowia”, „dobrobytu” i „piękna”4; e) daleko
posunięty sceptycyzm (naprawdę: niewiara) dotyczący możności wynalezienia
i wprowadzenia w życie zupełnie nowych form życia międzyludzkiego - urzą
dzeń społecznych zasadniczo odmiennych od tych, które są i były, czyli urzeczy
wistnienia naprawdę radykalnej alternatywy ustrojowej; f) przekonanie, że histo
ria powszechna jest narracją („relacjonowaniem”) o dziejach niewielu form
ustrojowych, które występują w różnych czasoprzestrzeniach - w rozmaitych
wariantach/wersjach, ale zachowują swą tożsamość strukturalno-funkcjonalną
i dlatego mogą być zasadnie porównywane w toku działań terapeutyczno-korekcyjnych.

I. 2. Krytyka i kontestacja
Jest to zbiór punktów widzenia (samookreśleń się światopoglądowych
w kwestii ustroju), które łączy formuła „rewolucja dla utopii”. To, co jest (tak
że, co było, nie może być uleczone i leczenie nie ma sensu. Nie mają sensu refor
my, gdyż ustrój teraźniejszy nie jest i nie może być reformowalny. Ci, którzy
sprawują władzę: a) są podmiotami panowania przez to, że łączą dysponowanie
wielkimi bogactwami z kontrolowaniem państwa oraz wywieraniem sprawczego
wpływu na prawodawstwo i oświecanie ludności; b) nie oddadzą dobrowolnie
swych pozycji ani nie zrezygnują z tego, co mają na rzecz tych, którym wszyst
ko należy się jako pracującym-wytwarzającym. Nieodzowne zatem (uzasadnio
ne aksjologicznie i pragmatycznie zarazem) staje się przygotowanie i dokonanie
3 Zob. K. Mannheim, Ideologia i utopia, tłum. J. Miziński, Lublin 1992.
4 Zob. F. Koneczny, O w ielości cyw ilizacyj, Kraków 1935 (reprint: Kraków 1996); F. Koneczny, Praw a dziejow e. Komorów 1997.
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przewrotu rewolucyjnego połączonego z wywłaszczeniami i surowym ukara
niem sprawców niegodziwości, których lud doświadczał (ewidencja odebranego
prywatnego i przekazanego państwu łączy się z „listami proskrypcyjnymi”
- ewidencją tych, którzy z „woli ludu”/,,woli narodu” są zabijani albo osadzani
w specjalnych obozach pracy przymusowej). Ten schemat akcji wielkiego
oczyszczenia, wielkiego uporządkowania, całościowego przemienienia formuły
i reguły stosunków społecznych, jest rozmaicie interpretowany przez projektan
tów i realizatorów „wielkiej odnowy”, czyli takiego przemienienia „metody
ustroju życia zbiorowego”, o którym rzec oni mogą: „zaczynamy czasy
»nowego człowieka« i »nowego spoleczeństwa/narodu« a to wiedzie ku
»nowemu światu«, czyli odmiana w naszym kraju jest wstępem do odmiany
w skali theatrum m u n d i Różne są kolory i godła oraz formuły doktrynalne
rzeczników i szermierzy „rewolucji dla utopii”. Zawsze jednak „rewolucja dla
utopii” jest wypowiedzeniem wojny establishmentowi w skali globalnej - wojną
z wrogiem do urządzenia „nowego ładu” w ostatnim kraju5. „Rewolucja dla uto
pii”, czyli akcja socjotechniczna „unicestwiająca” niemal wszystko, żeby niemal
wszystko było inne - raz na zawsze, czyli bez możliwości powrotu do tego, co
zostało odrzucone i zburzone, jest świadectwem światopoglądu, którego istotny
mi składnikami są: a) przekonanie o możliwości wyjścia poza dotychczasowe
konstrukcje ustrojowe - stworzenie ustroju zupełnie odmiennego, a to dzięki
właściwemu użytkowi rozumu oraz wyborowi właściwych wartości fundamen
talnych; b) przekonanie, że „lud jest białą kartą papieru, na której można napisać
najsłuszniejsze formuły i dyrektywy dotyczące życia międzyludzkiego”, czyli
ludzie są materiałem służącym do realizacji najbardziej poważnego i śmiałego
eksperymentu socjotechnicznego, jakim jest „nowy człowiek” i „nowe społe
czeństwo”; c) przekonanie, że utopia jest właściwym sposobem dotarcia do sy
tuacji, w której utopia może być realnym zadaniem na opanowanym i oczyszczo
nym placu budowy; d) uznanie, że doświadczenia z przeszłości, jak i doświad
czenia z teraźniejszości uczą tego, że nie ma sensu szukać dobrych wzorców
ustrojowych w „dorobku ludzkości” (można, co najwyżej dokonywać adaptacyj
nej recepcji poszczególnych metod i technik), a sens mają jedynie koncepty-projekty alternatywnego ładu życia międzyludzkiego, który jest (jako realizowana
idea) przejściem od ustroju nieporządku i niesprawiedliwości do ustroju „praw
dziwej wolności”, „rozumnego porządku” i „słusznej sprawiedliwości”; e) prze
świadczenie, że droga na plac budowy oraz akcja oczyszczania terenu pod budo
wanie nowego, dobrze uładzonego i prawdziwie sprawiedliwego życia między
ludzkiego może być drogą do sukcesu pod warunkiem istnienia kręgu nauczycie
li, przywódców i dowódców, którzy wiedzą, jak i dokąd iść oraz co robić po doj
5
Zob. W. Suworow, O statnia republika, tłum. A. Bobrowicki, D. Majeńczyk, W arszawa 2000;
J. Goćkowski: R azw iedzyk spraw cą katastrofy naukowej, w: „Historyka. Studia metodologiczne”,
t. XXXII, Kraków 2002, s. 23^13.
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ściu do miejsca przeznaczenia. Orientacja „utopistyczna”6 jest orientacją impli
kującą zamiar i czyn rewolucyjny. Inaczej można mówić jeno o wizjach-fantazjach, w której obdarzeni wyobraźnią tworzą obrazy świata, którego nie ma, ale
który powinien być gwoli zgodności rzeczywistości ze słusznością. W prezenta
cjach ładów utopistycznych krytyka społeczna jest punktem wyjścia do kontesta
cji - gromadzeniem i porządkowaniem przykładów na to, ze zło jest trwałe i po
wszechne, a zatem nie ma mowy o remontach czy korektach. Wykonać należy
jedynie dwa działania: zburzyć w całości „stary świat” i zbudować w całości,
od początku - „nowy świat”.

II. Światopoglądy „wojujące”
Światopogląd, który zawiera ideę pojmowania i traktowania jako wrogów lu
dzi odmiennie wyobrażających sobie wzorzec życia międzyludzkiego, czyli ideę
zwalczania tych, którzy wybierają przeciwstawną formułę i regułę ustroju życia
zbiorowego, nazwiemy „wojującym”. Samookreślenie się przez światopogląd
tego rodzaju jest równoznaczne z przemyślaną i zdecydowaną intersubiektywną
skłonnością do pojmowania i traktowania sporu ideologicznego jako gry o sumie
zerowej: my zwyciężymy przez to, że eliminujemy wrogi światopogląd i utwier
dzamy obowiązywanie swego światopoglądu w określonej czasoprzestrzeni ży
cia międzyludzkiego. Światopogląd rewolucyjny sensu proprio i światopogląd
kontrrewolucyjny sensu proprio są klasycznymi formami światopoglądów „wo
jujących”. Podmioty światopoglądu „wojującego”: a) operują „szachową wizją
rzeczywistości światów międzyludzkich”: w argumentacji perswazyjnej oraz
w planowaniu i realizowaniu operacji socjotechnicznych; b) rozumują na podo
bieństwo Leona Naphty (rzecznika idei „znicestwienia” kultury mieszczańskie
go pluralizmu i obiektywizmu), który grę o charakter kultury w skali theatrum
mundi pojmował jako konflikt Dos banderas, czyli wielkie i rozstrzygające star
cie armii bojowników słusznych racji z arią sług złej sprawy7. Naphta rozumuje,
podobnie jak Szymon Bolivar, „kto nie z nami - ten przeciwko nam!” „Dwa
sztandary”: Nasz - sztandar wojujących o porządek i sprawiedliwość, Ich
- sztandar obrońców nieporządku i niesprawiedliwości. Jakie są konstytutywne
komponenty światopoglądu wojującego?
1.
Wielość światopoglądów jest złem, gdyż pluralizm oznacza legalizację
wielości szkodliwych (deprawujących intelektualnie i moralnie) oglądów i obrazowań świata międzyludzkiego wraz z wiodącymi donikąd ideałami społeczny
mi. Owa wielość światopoglądów „fałszywych” i „niesłusznych” utrudnia sze
rzenie, utrwalanie i doskonalenie światopoglądu legitymującego się oglądem

6 Zob. K. Mannheim, Ideologia i utopia, J. Miziński, Lublin 1992.
7 Zob. T. Mann, Czarodziejska góra, t. II, rozdział szósty, tłum. J. Łukowski, W arszawa 1956.
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i obrazowaniem świata międzyludzkiego, który zawiera „prawdziwość” oraz łą
czy to ze „słusznym” ideałem społecznym.
2. Obowiązkiem (najpierwszym, najważniejszym i najprostszym) rzeczników
i szermierzy światopoglądu „właściwego” jest stałe i bezwzględne zwalczanie
rozmaitych światopoglądów „niewłaściwych”, jak również ludzi, którzy je ob
myślają i którzy ich nauczają - ludzi, którzy je szerzą wśród rzesz potrzebują
cych światopoglądu dla jedności w tożsamości. Światopoglądy wypada zatem
podzielić na trzy rodzaje: pierwszy - nasz, czyli światopogląd „właściwy” (ten
właśnie powinien być światopoglądem zawsze i wszędzie); drugi - światopoglą
dy „niewłaściwe”, czyli wrogie (z pewnością wrogie obiektywnie, ale najczę
ściej wrogie też intencjonalnie) naszemu; trzeci - światopoglądy pod wieloma
względami bliskie naszemu, czyli takie, które w wielkiej wojnie idei „słusznych”
z ideami „niesłusznymi” mogą (i powinny) dzięki odpowiedniej taktyce z powo
dzeniem spełniać funkcję światopoglądów „sojuszniczych”, aczkolwiek należy
wobec nich przejawiać czujność, gdyż bliskość może być pozorna - kryć istotną
obcość, czyli zalążek wrogości. Celem strategicznym gry o uładzenie światopo
glądowe życia międzyludzkiego (w czasoprzestrzeni dostępnej nam ze względu
na „promień działania” i „promień przewidywania”8) jest stan homofonii i hege
monii naszego światopoglądu, eliminacji (a gdy się to nie może udać: daleko po
suniętej marginalizacji) światopoglądów „niewłaściwych” oraz wchłonięcie czy
choćby zdecydowana „satelityzacja” (z odpowiednim dostrojeniem do naszego
światopoglądu) różnych światopoglądów „sojuszniczych”. To, co prawdziwe
i to, co słuszne, jest tylko jedno. Tym samym należy zapewnić temu, jednemu
wyłączność w kształtowaniu przekonań, wyobrażeń i nastawień światopoglądo
wych w tych ramach społecznych, w których można taki zamysł przemienić
w fakt.
3. Strefę spotkań różnych światopoglądów pojmować i traktować należy jako
strefę wojny. Istotą tej wojny jest conąuista albo reconąuista. Zdobywamy
(w toku wytrwałej i bezwzględnej walki z wrogami) nowe przestrzenie społecz
ne, na których nie ma jeszcze homofonii i hegemonii naszego światopoglądu,
albo odzyskujemy (też w toku wytrwałej i bezwzględnej walki z wrogami) utra
cone przestrzenie społeczne, na których zabrakło czas jakiś homofonii i hegemo
nii naszego światopoglądu. Obowiązuje nas zatem „szachowa wizja świata”:
a) świat ( theatrum mundi) jest „wielką szachownicą”, na której toczy się gra
o sumie zerowej (szachy są właśnie taką grą: „ja wygram - zamatuję ciebie, albo
ty wygrasz - zamatujesz mnie”) między siłami/armiami wzajem sobie wrogimi:
bez żadnej możliwości zawarcia trwałego i solidnego pokoju - bez żadnych
szans na rozsądne porozumienie stron walczących, gdyż to natura owych kontr-

8
Zob. K. Mannheim, Człow iek i społeczeń stw o w dobie przebu dow y, tłum. A. Rażniewski,
W arszawa 1974, s. 207-219.
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partnerów czyni z nich wrogów, którzy zmuszeni są walczyć ze sobą, aż jedna
ze stron nie wyeliminuje drugiej albo zjawi się „ktoś trzeci” (przed taką możli
wością ostrzegał Arystofanes podczas wojny peloponeskiej); b) wszyscy, którzy
są obecni w strefie wojny (na szachownicy) zostają naznaczeni i zaliczeni: jedni
do „białych” (armia obozu „słusznej sprawy”), a drudzy do „czarnych” (armia
obozu „niesłusznej sprawy”); c) gra o sumie zerowej toczy się o „wszystko”
i dlatego jest długa i bezwzględna, a ponieważ „siła dobra” walczą z „siłami
zła”, przeto są w tej wojnie usprawiedliwione/rozgrzeszone z posługiwania się
„kodem operacyjnym” (używane sposoby i środki) bez ograniczeń przez zakazy
etyczne. „Szachownica” stanowi (swą strukturą) wystarczające uzasadnienie dla
posługiwania się w permanencji logiką „stanu wyższej konieczności”. Państwo
w dyspozycji rzeczników i szermierzy światopoglądu „wojującego” jest zawsze
„państwem stanu wyjątkowego” : jak długo istnieją wrogowie (a przede wszyst
kim dopóki działa „wróg obiektywny”9), czyli wojownicy i agenci antytetycznych interesów i aspiracji, tak długo nieodzowne/konieczne staje się używanie
takiego repertuaru działań, który służy grze o zwycięstwo definitywne. Sposoby
i środki oceniane są wówczas ze względu na swą użyteczność w owej grze. Ich
ocena moralna zależy od funkcjonalności technicznej. Dodatni sąd zapewnia
efektywność w grze na rzecz „sił dobra”.
4
Rzecznicy i szermierze światopoglądu „wojującego” są najgłębiej przeko
nani, że nie może być mowy (ze względów etycznych i pragmatycznych) o tole
rowaniu absenteizmu jako samookreślenia się podczas gry, wobec gry i na tere
nie gry. Wszyscy powinni być „zaangażowani”. Wyznacznikiem „zaangażowa
nia” powinna być zinternalizowana opcja światopoglądowa. Ten, kto wybiera
absenteizm jako swe samookreślenie się wobec gry, w czasie gry, na terenie gry,
nie pojmuje dialektyki życia międzyludzkiego i nie pojmuje swego statusu
w czasoprzestrzeni, w której królują stosunki opisane i objaśniane przez teorię
konfliktów antagonistycznych. Ze względu na strukturę pola („białymi” i „czar
nymi” grają rzecznicy i szermierze zasadniczo wrogich sobie światopoglądów,
ale są to światopoglądy „wojujące”, czyli tego samego rodzaju oglądy i obrazowa
nia rzeczywistości międzyludzkiej) milicjanci wojujących stron przekonani są, że
kto wybiera absenteizm, jest kryptoantagonistą, osobnikiem niepotrzebnym. Nic
dziwnego, ze obie strony uznają tępienie absenteistów za rozsądne i stosowne.
5. „Szachowa wizja śwaita” dotyczy wszelkich „form symbolicznych”
- wszelkich „perspektyw światowych”. Gra o sumie zerowej toczy się o „wszyst
ko”. Jej wynik dotyczy całokształtu życia międzyludzkiego. Nic dziwnego, że
rzecznicy i szermierze obu antagonistycznych światopoglądów „wojujących”
pojmują i traktują jako pola walki: naukę, filozofię, sztukę, leksykon i frazeolo
gię, sfery religii, prawa, obyczajów i etykiety. Kultura symboliczna nie jest jed9
Zob. H. Arendt, K orzenie totalitaryzm u, tłum. M. Szawiel, D. Grinberg, t. 1. W arszawa 1993,
s. 457-459.

Światopogląd rewolucyjny i kontrewolucyjny

303

nolita. Nie ma jednej tradycji tej kultury. Są natomiast antytetyczne wzajem kul
tury symboliczne: nasza i naszych wrogów. Homofonia i hegemonia naszego
światopoglądu są równoznaczne z pełną kontrolą nad pulą „form symbolicznych”/„perspektyw światowych”. Znaczy to, że zwycięstwem jest istnienie
naszej kultury symbolicznej i eliminacja (czy choćby daleko posunięta margina
lizacja) wrogiej kultury symbolicznej. Zwycięstwem naszego światopoglądu
jest: uniformizacja „świata drugiego” wedle standardów dotyczących mentalno
ści oraz uniformizacja „świata trzeciego” wedle standardów dotyczących sensu
wytworów10.

II. 1 Światopogląd rewolucyjny
Jest klasyczną formą światopoglądu „wojującego”. Akcja rewolucyjna (jeśli
jest udatna, to jej rezultat stanowi przemianę ustrojową - takie opanowanie prze
strzeni społecznej, które pozwala rewolucjonistom, po oczyszczeniu terenu za
władniętego, zacząć prace na placu budowy utopii zarysowanej w projekcie re
wolucyjnym ") musi być poprzedzona: a) światopoglądem rewolucyjnym, b) po
rozumieniem rewolucjonistów, c) projektem rewolucyjnym, d) sytuacją rewolu
cyjną, e) szansą dla sukcesu rewolucyjnego. Taki właśnie syndrom czynników
warunkujących udatność bolszewickiej akcji rewolucyjnej istnieje w Rosji
na krótko przed zdobyciem władzy przez tych, którzy do władzy pełnej i stałej
dążą długo i zdecydowanie. Słowa Lenina „jest taka partia”, gdy publicznie za
dano pytanie „czy jest partia gotowa sprawować władzę w Rosji?”, zawierają
konstatację dotyczącą charakteru partii bolszewickiej (orientacji politycznej i de
terminacji socjotechnicznej) oraz deklarację dotyczącą zamiaru zastąpienia re
form ustrojowych przez tworzenie utopii wywodzącej się z Marksistowskich
schematów socjoekonomicznych i socjopolitycznych. Słowa „jest taka partia”
wypowiedziano w pewien czas po przedstawieniu „tez kwietniowych”, w któ
rych postulowano dokonanie rewolucji socjalistycznej gwoli tworzenia owej uto
pii. Do zbioru światopoglądów rewolucyjnych wypada zaliczyć (jest to wylicze
nie przykładowe); a) światopogląd bolszewicki (klasyczną wersję światopoglądu
leninowskiego), b) światopogląd maoistowski, c) światopogląd polpotowski,
d) światopogląd diuczi, który nazwać można kimirsenowskim, e) światopogląd
jastrowski, f) światopogląd nazistowski, g) światopogląd faszystowski. Poczet
światopoglądów rewolucyjnych typu socjalistycznego poprzedza światopogląd
jakobiński i także narodnicki. W Polsce przykładem światopoglądu rewolucyjne
go (nie-komunistycznego) jest światopogląd „bepistów” (ONR-Falanga).
10 Zob. K. R. Popper, W iedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistem ologiczna , tłum. A. Chmie
lewski. Warszawa 2002.
11 Zob. J. Goćkowski, Leninowski p rojekt rewolucyjny. W: Jagiellońskie Studia z F ilozofii R o
syjskiej. H istoria. Religia. Polityka. Kraków 2004.
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Na Węgrzech tego rodzaju światopoglądem jest światopogląd ludzi Szalasiego,
czyli „strzałokrzyżowców”. Co łączy światopoglądy rewolucyjne? Wspólny jest
im syndrom sześciu przekonań istotnych:
1. Utopia (całościowe uładzenie życia międzyludzkiego, które jest istotnie al
ternatywne wobec tego, co jest tu i naokoło oraz co było w ustrojach społecz
nych), jest racjonalnym rozwiązaniem zespołu ważnych problemów społecznych.
Utopia jako fakt, czyli utopia zrealizowana: a) przerywa ciągłość trwania ustro
jów, którym zarzucić można brak należytego porządku w życiu zbiorowym
i brak sprawiedliwości w stosunkach międzyludzkich; b) potwierdza ważność
umysłu, który tworzy takie koncepty-projekty z rozeznaniem praw dziejowych
i potrzeb ludzkich (takich, które należy zaspokoić i które są stałymi dążeniami
rzesz nie korzystających z dobrodziejstw porządku i sprawiedliwości); c) ukazu
je dziejową doniosłość elity rewolucyjnej lub wodza rewolucji (będącej/będące
go w sprawach ustrojowych kręgiem najwyższej kompetencji merytorycznej lub
najwyższym „autorytet deontycznym i epistemicznym” 12 zarazem) - ludzi wy
posażonych w wiedzę historyczną i socjologiczną, dzięki której mogą posługi
wać się (samemu opracowaną i wykonywaną) strategią i taktyką gry o przewrót
rewolucyjny i gry o tworzenie utopii na zgliszczach dawnego ustroju.
2. Wszyscy ci, którzy „zawadzają”, muszą być „usunięci” . Nie ma ludzi (jed
nostek czy zbiorowości) mających wartość samoistną. Ludzie dzielą się na:
a) tych, którzy są użyteczni dla poczynań elity rewolucjonistów; b) tych, którzy
mogą być dla niej użyteczni pod warunkiem odpowiednich działań pedagogicz
nych; c) tych, którzy nie mogą, a zwłaszcza nie chcą być użyteczni, czyli „zawa
dzają”, tzn. „utrudniają”, „stawiają opór”, unikają służeniu „rewolucji dla utopii”
i budowaniu „utopii na zawsze”. Tych ostatnich należy pozbywać się przez: ekspulsję, eksterminację, izolację połączoną z deminucją. Ponieważ zwalczanie
wrogów rewolucji jest tak samo ważne, jak tworzenie utopii, przeto nie ma ta
kich operacji ani technik, które mogą być zdyskwalifikowane jako moralnie nie
dopuszczalne, aczkolwiek są instrumentalnie funkcjonalne. Autentyczny świato
pogląd rewolucyjny nie jest właściwie doktryną - je s t, w swej istocie (jako „fi
lozofia praktyki”), metodą. Stosowanie odpowiedzialności zbiorowej, niszcze
nie kultur narodów, które stoją „na zawadzie” dziełu rewolucji dla utopii, zabi
janie wybranych populacji, posługiwanie się terrorem prewencyjnym i prowoka
cją, urządzanie procesów pokazowych dla osób „mianowanych” zbrodniarzami
stanu, zaludnianie obozów pracy niewolniczej masami ludzi, których arbitralnie
wyznaczono na uczestników populacji mających status gorszy od najniżej usytu
owanych w pozaobozowej strukturze społecznego świata - to repertuar technik
uczących wszystkich stale, że rewolucyjne oczyszczanie jest „żywe, a nie malo-

12
Zob. J. M. Bocheński: Co to je s t autorytet? W: Logika i filozofia. W arszawa 1993,
s. 187-324.
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wane” a utopia jest (dla znajdujących się w zasięgu panowania rewolucjonistów-utopistów) „propozycją nie do odrzucenia”. Dla niszczycieli-budowniczych, łą
czących umiejętności nauczycieli w szkole z umiejętnościami strażników w wię
zieniu) rewolucji dla utopii oraz utopia na zawsze są dwoma nierozłącznymi
składnikami idei nad wartościowej. Urządzenie „nowego, wspaniałego świata”
utopii jest niebywale ważne, ale prawdziwą pasją rewolucjonistów jest „ekspan
sja destrukcyjna”13. Określenie „rewolucja nihilizmu” odnieść wypada do prak
tyki wszystkich rodzajów rewolucjonistów pasjonujących się oczyszczaniem za
władniętej przestrzeni społecznej z tych i z tego, co obce i zawadza. Hermann
Rauschning w książce Rewolucja nihilizmu zwrócił uwagę na to, że dominantą
inwencji i aktywności nazistów jest „znicestwianie” świata zastanego i odrzuco
nego. Jest tak (refleksję Rauschninga odnieść można do innych kategorii rewo
lucjonistów sensu proprio), gdyż kierownicy budowania utopii mają stale dwa
problemy, których nie mogą rozwiązać (chociaż są wyposażeni w „naukowy”
wzorzec życia międzyludzkiego i dysponują aparatem państwa totalitarnego
z bogatym instrumentarium): po pierwsze - zwalczanie „wroga obiektywnego”
(pod tym względem Lenin i jego uczniowie byli obdarzeni większą imaginacją
i konsekwencją niż Hitler i jego drużyna), który swą agenturę może lokować
(i lokuje) w kręgach elity społeczeństwa budującego swą utopię (a wcześniej implantuje swych agentów w kręgi elity ruchu rewolucyjnego); po drugie - prze
ciwdziałanie skłonnościom do zaspokajania potrzeb kolidujących z ładem utopii.
Rzec można: trudności planistów, czekistów i propagandystów nie są natury lo
gistycznej ani kryminalistycznej, ale antropologicznej, co łacno wyczytać moż
na z pracy Stalina Ekonomiczne problem y socjalizmu w ZSRR („Nowe Drogi”,
Nr 9, 1952), nie podpisanego artykułu Stalina Podli szpiedzy i zabójcy p o d m a
skami profesorów -lekarzy („Prawda”, 13 stycznia 1953) a przede wszystkim
Mao Tse-tungowej „kampanii przeciwko Konfucjuszowi”, która była ciągiem
dalszym kampanii „wielkiego skoku” i kampanii „rewolucji kulturalnej”. Stali
nowska „rewolucja kadrowa”, uzasadniona w wystąpieniu O brakach w pracy
partyjnej i o środkach likwidacji trockistowskich i innych dwulicowców (Warsza
wa 1952) w dn. 3 i 5 marca 1937, podczas posiedzenia KC WKP (b) znalazła
przemyślne naśladowanie w Maoistowych „kampaniach naprawy stylu pracy”
(<czeng-feng ) i akcji „bombardować sztaby” podczas „rewolucji kulturalnej”. Ro
zumowanie Stalina: im bliżej do komunizmu (do wiechy nad wybudowanym już
wspólnym domem utopii), tym łatwiej i częściej wrogowie pojawiają się wszę
dzie (także w „sztabach”) i tym bardziej zaciekły jest opór stawianych przez nich
siłom idącym „długim marszem” do komunizmu, jest poprawne antropologicz
nie. Im bardziej warunki życia jednostkowego i zbiorowego różnią się od przy

13
Zob. F. Znaniecki: Sity społeczne w walce o P om orze , w: W spółczesne narody. Warszawa
1990. s. 390-391.
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zwyczajeń i skłonności dotychczasowych, czyli im bardziej utopia jest inna
od życia zwyczajnego, tym bardziej ludzie pojmują urządzany im „inny świat”
jako świat obcy i wrogi, w którym adaptować należy się przez przemyślne do
strojenie się do tego świata i dostrojenie tego świata do „horyzontów oczekiwań”
adaptujących się. Studium Aleksandra Zinowiewa Homo sovieticus, w którym
omówiona została „kalkulacja socjalna” i przemiana „kolektywu” wedle wzorca
bolszewickiego w „kolektyw” wzajemnych świadczeń, załatwień, usług, po
twierdzeń, porozumień dla wspólnych korzyści, jest narracją o swoistym sposo
bie stosowania ius resistendi w realiach bolszewickiej „partokracji” - w realiach
totalitaryzmu w wersji planistycznego społeczeństwa sowieckiego. Nic dziwne
go, że rozszerzanie listy działań/zaniechań uznawanych za przestępstwa, za
ostrzanie kar przewidzianych i wymierzanych, doskonalenie inwigilacji/pelengacji ludności (z elitą włącznie) pojmuje i traktuje się jako socjotechnicznie uza
sadnione. „Państwo stanu wyjątkowego” jest narzędziem, którego stosowanie
uzasadnione jest permanencją „stanu wyższej konieczności”. Wiadomo zaś, ile
ta formuła pozwala poświęcić i zniszczyć gwoli chronienia wartości „naprawdę
najwyższej” - ciągłości budowy utopii wedle planu decydentów zza pulpitu ste
rowniczego. Na drodze ku utopii nie liczą się koszty. Marnotrawstwo dotyczy lu
dzi i rzeczy, zasobów materialnych i zbiorów składników „świata trzeciego”. Je
śli zaś nie uda się, co robić? Uciec i ukryć się. Borys Bażanow w książce Byłem
sekretarzem Stalina, pisze o brylantach gromadzonych przez Swierdłowa na wy
padek, gdyby kadra leninowska przegrała grę o Rosję i zmuszona była zniknąć
- znaleźć się w odpowiedniej „dziupli”, nie do odnalezienia przez kontrrewolu
cjonistów. Zniszczyć, co tylko zniszczyć można i skończyć ze sobą emfatycznie.
„Końcówka” Hitlera i Goebbelsa. Porozumieć się z kontrpartnerem na dogod
nych warunkach. Himmlerowi nie udało się, ale udało się Kiszczakowi. Ceause
scu został zabity, ale Jaruzelski został prezydentem. Nihilizm, na który zwraca
uwagę Rauschning (we wspomnianej już książce), jest więc stosunkiem do spra
wy własnej utopii oraz własnej ludności, własnych zwolenników. Stosunek
do własnej egzystencji jest natomiast zróżnicowany: od ukrycia się do samobój
czego finału.
3.
„Słowa są dla innych”. „Dla rewolucjonistów liczą się tylko czyny”. Co to
znaczy? Działania skuteczne w drodze do zbudowania utopii oraz rozszerzenia
jej ram społecznych są powinnością rewolucjonistów. Natomiast z innymi
(zwłaszcza tymi, których Lenin nazywał „pożytecznymi idiotami”) wystarczą
słowa: takie, które są odpowiednie w danej sytuacji, które nie obowiązują mogą
cego; słowa które inni chcą usłyszeć a najprawdopodobniej zechcą przyjąć
do „aprobującej wiadomości”. Józef Mackiewicz, w powieści Lewa wolna uka
zał jedno ze znaczeń praktyki „dwójmyślenia”: informacje są dla uczestników
rewolucyjnego „intencjonalnego współdziałania”, a ”opowieści lasku wiedeńskiego”/”wyjaśnienia dla publiczności” są dla innych (osobników spoza aktywi
stów sprzysiężenia wykonawców rewolucji dla utopii i dyrektorów budowania
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utopii na zawsze. Można mówić/pisać to, co w danym czasie i miejscu wygod
ne/użyteczne bez względu na to, co powie się jutro czy pojutrze. Prezentyzm
i sytuacjonizm jest wyborem prakseologicznym i etycznym zarazem. Moralność
rewolucjonisty wyznacza projekt rewolucyjny, którego konkretyzacją jest strate
gia i taktyka jego realizacji w konkretnym kraju/konkretnym czasie. Przemówie
nia Himmlera: do kadry dowódczej SS w Poznaniu (4 października 1943) oraz
do szefów resortów partii i szefów okręgów partii (6 października 1943)14 jest
wykładem deontologii „czarnego korpusu”: niszczenie elementu obcego (w isto
cie wrogiego) jest sprawą techniczną i nie powinno łączyć się z żadnymi wątpli
wościami natury moralnej. To, co jest „słuszne”, czyli użyteczne dziś, nie narzu
ca wyboru na jutro i pojutrze. Zawsze dzień dzisiejszy określa „słuszność”, a za
tem także standardy i kryteria dotyczące użyteczności sposobów i środków. W ią
że nas „linia generalna” i nic ponadto. Reszta jest sprawą „logiki sytuacji” - kal
kulacji i manewrów w realiach czasoprzestrzennych. Rewolucyjno-utopistyczna
strategia i taktyka jako praktyka społeczna jest połączeniem rozstrzygnięć etycz
nych i technicznych zarazem. Chodzi o decyzje dotyczące wyboru modus operandi oraz wyboru modus procedendi, jak również wyboru instrumentów osobo
wych i rzeczowych. Przeciwnik, pojmowany i traktowany jako wróg, który po
winien być eliminowany, zostaje swoiście reifikowany: to po prostu, element
szkodliwy, który należy usunąć. „Medyczno-ogrodniczy” punkt widzenia (impli
kujący odpowiednią praktykę eksterminacyjną), który Zygmunt Bauman opisał
w książce N owoczesność i zagłada (Warszawa 1992) łączy obojętność i bez
względność: dezynfekcja jest czymś, co przypomina odkurzanie, a nie kojarzy
się z zabijaniem. Wymogi „linii generalnej” są nieubłagane. To, czy gazujemy
miliony „żydowskiego robactwa”, czy skazujemy na śmierć głodową miliony
wieśniaków ukraińskich - „wrogów ludu”, którzy „zawadzali” na szlaku kolek
tywizacji wsi, jest wykonaniem operacji uzasadnionej „stanem wyższej koniecz
ności”. Wykonawcy „trudnych ale nieodzownych zadań” rozumują jak prokura
tor ze sztuki o rew olucji'5. Jedni zagrażają czystości rasowej „Nowej Europy”.
Drudzy: „zawadzają” w procesie uczynienia wsi i rolnictwa powszechnie i trwa
le socjalistycznymi, co jest warunkiem koniecznym tworzenia utopii - budowy
socjalizmu w jednym kraju w otoczeniu kapitalistycznym.
4.
Mieszkańcy kraju, w którym szykuje się i przeprowadza rewolucję a potem
buduje utopię, dzielą się na: a) rządzących („partię wewnętrzną”), b) rządzonych
(do nich należy też „partia wewnętrzna”), c) pozbawionych praw osobników „mar
ginesu państwowego”. Narracjami statusie i losie takich ludzi są książki: Victora
Klemperera: LTI. Notatnik filologa i Warłama Szałamowa Opowiadania kołym14 Zob. P. Padfield, Himmler. Reichsfiiher SS, tłum. S. Baranowski. Warszawa 2002, s. 500-507.
15 „Jakże byście to chcieli: nie mordować, chyba, że już nie można. Nigdy nie można, a zawsze
trzeba - tak to jest. Hehe” . S. I. W itkiewicz: Szewcy. N aukowa sztuka z »śpiewkam i« w trzech ak
tach, w: Dram aty, t. 2. W arszawa 1972, s. 517.
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skie. Ponieważ „każdy może być każdym”, przeto komponentem konstytutywnym

życia międzyludzkiego w kraju budującym utopię jest „policja myśli”, a najpoważ
niejszym przestępstwem jest „zbrodnia myślowa”. „Policja myśli” zrównuje rzą
dzonych i rządzących: każdemu można wytoczyć proces o zachowanie się nie
zgodne z ideałami i imperatywami światopoglądu rewolucjonistów-utopistów.
5. Z przejętego majątku chroni się (dotyczy to rzecz i ludzi) to, co wzbogaca
wyposażenie czyścicieli, budowniczych i zdobywców. Co zaś tyczy się tradycji
populacji podporządkowanej elicie, to wybiera się to, co pomaga realizować pro
gram zinternalizowania nowego światopoglądu przez indoktrynację („wychowa
nie w sferze ideacyjnej”) i kooperację („wychowanie w sferze realistycznej”).
Manipulowanie tym, co zostało po zniszczonym społeczeństwie, dla którego al
ternatywą jest budowana utopia, łączy się z taktyką „zaostrzania”/„łagodzenia
kursu” w zależności od sytuacji. Znaczy to, że: a) kurs jest stały, czyli obowią
zuje „linia generalna” (zbudować utopię w naszym kraju i rozszerzyć obszar na
szej utopii przez zawojowanie innych krajów); b) wszelkie „ustępstwa” są tylko
chwilowe (chwila taka może trwać nawet dość długo) i zawsze obowiązuje zasa
da: „jak tylko możemy - wracamy do normalnego sposobu sprawowania wła
dzy”. Co tyczy się „zaostrzenia kursu”, to zawsze w takich przypadkach wystar
czy uzasadnienie (dla nas i dla innych): „stan wyższej konieczności” narzuca nieodzowność posłużenia się metodami przekraczającymi standardy normalności”
(na ogół stają się one nowymi standardami). Co to znaczy „łagodzenie kursu”
i co warte są „ustępstwa”, o tym przekonali się Polacy, do których strzelano 14
lat po „polskim październiku” i którym urządzono noc z 12 na 13 grudnia 1981,
po której rychło (16 grudnia) zabito górników w kopalni „Wujek” i później
(w październiku 1984) zabito księdza Jerzego Popiełuszkę. Zabijanie ludzi
pod stacją telewizyjną w Wilnie oraz zabijanie ludzi na placu w Tbilisi są wy
czynami wojsk bezpieczeństwa sowieckiego podczas wykonywania obowiąz
ków sternika ZSSR przez powszechnie cenionego „rzecznika i szermierza prze
miany, jawności i przyspieszenia” - Michała Gorbaczowa.
6. Rewolucjonistom sensu proprio przystoją: a) pesymizm antropologiczny:
ludzie sami, bez elity zrzeszenia rewolucjonistów, nie potrafią znaleźć drogi
do naprawdę „dobrej” utopii, jak również nie są w stanie obmyśleć projektu ta
kiej utopii i metody jej urzeczywistnienia; b) optymizm socjotechniczny: tylko
elita zrzeszenia rewolucjonistów potrafi obmyśleć projekt rewolucyjny, którego
rozwinięciem/dopełnieniem jest projekt utopii w przestrzeni społecznej oczysz
czonej z gruzów danego ustroju, czyli potrafi posłużyć się odpowiednią „techno
logią społeczną” - taką, którą ona sama tylko umie obmyśleć i stosować. Rewo
lucjoniści są elitarystami - elitaryzm jest istotnym składnikiem ich światopoglą
du. „Historia-socjologia” 16 jest znawstwem, które może z powodzeniem służyć
16
Zob. J. Goćkowski, A. Woźniak, H istoria i socjologia: jedn a nauka i dw ie dyscypliny, w:
„Historyka. Studia metodologiczne”, t. XXXV, 2005 (w druku).
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„wielkie odnowienie” życia międzyludzkiego jeśli: a) pojawia się elita, która po
trafi łączyć rozeznanie prawdy dotyczącej „logiki dziejów” i „fizyki społecznej”
z umiejętnością projektowania i realizowania trwałej utopii - właściwie łączącej
porządek i sprawiedliwość; b) owa elita umie właściwie odczytywać „logikę
dziejów” i „fizykę społeczną”, tzn. dokonać właściwej krytycznej interpretacji
wiedzy zastanej (Najwyższy Autorytet największej formacji rewolucjonistów-utopistów zaczynał swą wielką rolę w teatrze idei i polityki od krytyki rozma
itych odmian myśli socjalistycznej i następnie - „krytyki ekonomii politycznej”);
c) sensowna teoria życia międzyludzkiego jest teorią konfliktów, w której przed
stawione są siły o antytetycznych ideologiach oraz antagonistycznych interesach
i aspiracjach, jak też wskazana siła społeczna nadająca się na armię burzycieli,
a potem armię budowniczych, oraz zrzeszenie umiejące wprowadzić życie mię
dzyludzkie na drogę łączenia tego, co naprawdę „naukowe”: z tym, co napraw
dę „słuszne”; d) owa teoria konfliktu pozwala widzieć świat zastany w perspek
tywie „wielkiej odnowy” (możliwej i koniecznej zarazem), a nie w perspekty
wie „respektowania reguły kontynuacji”. Rewolucjoniści sensu proprio są prze
świadczeni, że: a) „wielka odnowa” wymaga „wielkiego oczyszczenia”, czyli
budowanie utopii jest procesem przebiegającym jednocześnie z burzeniem, nisz
czeniem, „znicestwianiem” tego, co jest stanem poprzedzającym przewrót rewo
lucyjny; b) „racjonalność koherencyjna” (życie międzyludzkie w utopii jest ca
łością integralną i wszelka niepamięć o tym jest błędem równoznacznym ze zdra
da „linii generalnej”) powinna łączyć się z moderowaną17 „racjonalnością instru
mentalną” (przemyślność i zaradność rewolucjonistów obfitować musi w wyna
lazki doskonalące wyposażenie planistów, czekistów/gestapowców, ofensyw
nych formacji wojskowych, propagandystów w procesie budowania utopii, czy
li także eliminacji czynników kontrrewolucji, jak również w procesie zabezpie
czani „spokoju” utopii przez zawojowywanie nowych krain). Niewiara w masy
jako takie łączy się z przekonaniem elity rewolucjonistów sensu proprio , że tyl
ko ta elita umie rozpoznać strukturze społecznego świata oraz tylko ona potrafi
opracować projekt utopii wraz ze strategią i taktyką „długiego marszu” do spo
łeczeństwa „prawdziwego” porządku i „prawdziwej” sprawiedliwości.
II. 2 Światopogląd kontrewolucyjny
Wiemy, choćby z książki Jerzego Szackiego Kontrrewolucyjne paradoksy.
Wizje świata francuskich antagonistów Wielkiej Rewolucji 1789-1815, że rewo
lucja i rewolucjonista poprzedzają kontrrewolucję i kontrrewolucjonistę. Rewo
lucja (zdaniem rewolucjonistów) jest konstruktywnym wyjściem z sytuacji,
w której syndrom problemów społecznych świadczy o braku porządku i sprawie
17
Zob. J. Goćkowski: Program m odernizacji w stalinow skiej linii generalnej , w: Filozofia ro
syjska w obec problem ów m odernizacyjnych, M. Bohun, Kraków 1999, s. 127-150.
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dliwości. Jest takim właśnie wyjściem, gdyż: a) dotychczasowy bieg dziejów
można zmienić dzięki realizacji utopii obmyślonej dobrze; b) determinizm histo
ryczny łączy się z szansą dla inwencji i aktywności rewolucjonistów w przemie
nieniu tego, co „konkretnie możliwe” w to, co „konkretnie rzeczywiste”; c) bez
rewolucji dla utopii dalszy bieg dziejów byłby absurdem (pracą Syzyfa): ludzie
nie mogliby nigdy wyjść z „pajęczego lasu” na jasny szlak życia zbiorowego
w porządku i sprawiedliwości, znaleźć się w „królestwie wolności rozumnej,
czyli prawdziwej”. Dla kontrrewolucjonistów sensu proprio jest ona złem i błę
dem zarazem. To, co niszczy efektywnie, i to, czego uczy ludzi, a zwłaszcza to,
jak deprawuje młodzież, co obrazuje film Wolfganga Staudtego Brunatna p a ję
czyna (DEFA 1949), uzasadnia konstatację/opinię: oto zło. Taki jest właśnie głos
kontrrewolucjonisty-fundamentalisty: „Katastrofa, to nie śmierć połowy ludzko
ści w wojnie atomowej. Katastrofa, to życie całej ludzkości pod panowaniem
ustroju komunistycznego” 18. Koszty drogi do utopii są zdecydowanie niewspół
mierne do sukcesów w poczynaniach rewolucjonistów. Inność utopii okazuje się
złudzeniem. Nadal ludzi można opisać i objaśnić (gdy chodzi o ich motywacje
i kalkulacje oraz plany strategie życiowe) przez specjalistów antroposocjologii,
a nie znawców teorii „nowego, wspaniałego świata”. Rewolucja dla utopii hamu
je rozwój nauk i technologii, petryfikuje organizację „intencjonalnego współ
działania” (pouczające są tu dzieje „reorganizacji” wewnątrz krajów budowania
utopii) na różnych polach, deprawuje sztukę, wynaturza oświatę. Jest grą o coś,
do czego dojść nie można jako ustroju stabilnego w ciągłym rozwoju (to właśnie
zapowiadają projektanci-reżyserzy rewolucji dla utopii). Jest niemożliwością do
stateczne zaspokojenie potrzeb ludzkich: jednostkowych i zbiorowych. Ogłoszo
ne (w pracy Ekonomiczne problem y socjalizmu w ZSSR ) „podstawowe prawo
ekonomiczne socjalizmu”: „zaspokajanie stale rosnących potrzeb ludzkich,
na bazie najwyższej techniki” świadczy (tak naprawdę) o iście gogolowskim po
czuciu humoru autora. Błędem jest rewolucja ponieważ: jej funkcja rzeczywista
jest zupełnie inna niż ta, którą ogłoszono (w deklaracjach propagandowych) ja 
ko funkcję zamierzoną. Jest to po prosu wielki, długi, kosztowny i obfitujący
w bezużyteczne akty zabijania i niszczenia dryf. Ten dewiacyjny kurs prezento
wany jest jako jedyna, dobrze obmyślona aksjologicznie i prakseologicznie dro
ga do szczęścia powszechnego i trwałego tych, którzy wedle deklaracji rewolucjonistów-utopistów mają być beneficjentami „wielkiej odnowy”. Kontrrewolu
cjonista („żywy, a nie malowany”), czyli działający zgodnie z logiką swego
światopoglądu, może zachować się (w zależności od sytuacji spotkania z siłami
rewolucji) trojako. Może wykonywać czynności, które uznać można za któryś
18
J. Mackiewicz, Z w y c ię s k o prow okacji, Londyn 1988, s 222. W sprawie wojny z użyciem
broni atomowej podobnie rozumuje Mao Tse-tung. Zob. Wyjątki z dzieł przew odn iczącego M ao
Tse-tunga, Pekin 1968. Rozdziały: 5. Wojna i p okój oraz 6. Im perializm i w szyscy reakcjoniści są
papierow ym i tygrysam i, s. 78-110.
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z takich oto sposobów udzielania „odpowiedzi” na „wyzwanie”, jaki stanowi
problem obecności rewolucjonistów:
1. R econquista , czyli odwojowanie tej przestrzeni społecznej, którą rewolu
cjoniści (po opanowaniu - poddaniu swemu panowaniu) zdołali urządzić
po swojemu, dokonując „znicestwienia” ustroju życia zbiorowego, który nazwać
można ancien regime. Takie działania kontrrewolucjonistów są (z pewnością
w zamierzeniu i w rzeczywistości, aczkolwiek zawsze tylko do pewnego
i w pewnym zakresie) próbą rekonstruowania „dawnego ustroju” - jego restau
racji/restytucji. Dokonywanie restauracji/restytucji jest niezmiernie trudne.
Kontrrewolucjonista powinien wówczas umieć dać świadectwo „mądrości fun
damentalisty”, czyli kogoś wiedzącego, co w przywracanym ustroju jest istotne,
a z czego można zrezygnować bez naruszenia tożsamości przywracanego status
quo ante. Można wrócić do tego, co było przed rewolucją (czyni się to od Erfurtu i Jeny do Czukotki i Kamczatki od krachu realnego leninizmu w latach
1989-1991), ale nie jest to nigdy restitutio in integrum. Restytucja status quo an
te (świata „znicestwionego” - takiego jakim był) jest śmiałym eksperymentem
socjotechnicznym mającym duże szanse powodzenia. Pod warunkiem, że resty
tuujący nie chcą dokonać restytucji integralnej. „Po rewolucji myślimy inaczej.
Po rewolucji działamy inaczej”. Ta konstatacja Togliattiego, powinna być stałym
składnikiem inteligencji socjotechnicznej osób, które zamierzają dokonać rekonkwisty, będącej działaniem na rzecz restauracji/restytucji status quo ante. Rewo
lucja jest faktem socjokulturowym, którego cząstki i wątki stają się elementami
tradycji. Reconquista rysuje się zatem jako kompromis pryncypialności i reali
zmu w zamierzeniach oraz w poczynaniach restauracyjnych/restytucyjnych.
2. Reakcja, czyli akcja będąca kontrofensywą wobec akcji ofensywnej rewo
lucjonistów, którzy rozpoczęli już rewolucję dla utopii i zaczynają opanowywać
przestrzeń społeczną, której potrzebują do uczynienia z niej oczyszczonego pla
nu budowy utopii. Taką reakcją była kontrofensywa Mannerheima w Finlandii
(1918). Jeśli uznamy, że akcja ofensywna sił rewolucji może być zwalczana
przez akcję o charakterze defensywnym, gdy proces przemiany rewolucyjnej jest
w stadium łatwości przejścia od zagrożenia przewrotem do dokonania przewro
tu, to do zachowań się będących taką właśnie reakcją wypada zaliczyć: akcję
Franco (18 lipca 1936), akcję Suharto i Nasunciona (na przełomie września
i października 1965), akcję Pinocheta (11 września 1973). Nie wszystkie poczy
nania kontrrofensywne udają się. Wystarczy przypomnieć Kołczaka, Denikina
i Wrangla. Także długą i zakończoną proklamowaniem Chińskiej Republiki Lu
dowej (przez Mao Tse-tunga na Placu Niebiańskiego Pokoju, 1 października
1949) kontrofensywę Czang Kaj-szeka.
3. Prewencja, czyli zwalczanie rewolucjonistów działających na rzecz swo
jej idei nadwartościowej - przygotowania i przeprowadzenia rewolucji dla uto
pii. Ludzie, którzy są kontrrewolucjonistami sensu proprio, starają się zapobie
gać akcjom na rzecz przygotowania i przeprowadzenia przewrotu rewolucyjne
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go operując rozmaitymi technikami identyfikacji i represji jeszcze przed zaist
nieniem sytuacji rewolucyjnej. W swej staranności mogą wszakże popaść w ob
sesję czujności kontrrewolucyjnej (analogonu czujności rewolucyjnej) i tępić
wszystko, co mieści się w kręgu radykalnego krytycyzmu status ąuo i ujawnia
treści z kręgu myśli rewolucyjno-utopistycznej, ale nie jest sprzysiężeniem
na rzecz rewolucji dla utopii oraz „znicestwienia” status ąuo. Prewencja to
„ochrana” rozmaicie udatna. Dodamy jeszcze: udatne rozpoznawanie i rozwią
zywanie problemów społecznych oraz zapewnienie (wedle wskazówki Arystote
lesa) wielkiej i zróżnicowanej, a także „otwartej” klasy średniej jest socjotechniką immunizowania lepszą niż akcje prewencyjne kontrrewolucyjnej” policji my
śli”. Owe rodzaje zachowań się wobec „tego, co rewolucyjne” wywodzą się ze
światopoglądu kontrrewolucyjnego. Jego istotnymi składnikami, stanowiącymi
syndrom pojmowania świata międzyludzkiego i nastawienia do tego, co dzieje
się w tym świecie, są takie oto przekonania:
a. „Historia może się cofnąć”, czyli można powrócić do status ąuo antę. Zmia
na społeczna dokonana przez socjotechnikę rewolucji dla utopii nie jest zatem
zmianą nieodwracalną. Obroniony i umocniony porządek normalności zawsze
jest zagrożony przez destrukcję rewolucyjną i zawsze elita tego porządku może,
przez swą głupotę i nieudolność, poważnie przyczynić się do zaistnienia kryzysu
ustroju wiodącego ku sytuacji rewolucyjnej, której ciągiem dalszym jest właśnie
rewolucja dla utopii. To, że można przywrócić ustrój przedrewolucyjny oraz spo
kojnie trwać w nim, stanowi punkt wyjścia do rozważań o technice rekonkwisty
dla restauracji/restytucji. Możność powrotu do tego, co było, jest równoznaczna
z możnością przywrócenia rdzenia dawnego ustroju i dokonywania reform
(zwłaszcza połączonych z modernizacją) dla doskonalenia jego żywotności.
b. Wybór rewolucji dla utopii nie jest wyborem dobrym prakseologicznie: ani
w aspekcie kosztów, ani w aspekcie skutków przedsięwzięcia. To uzasadnia po
gląd: należy walczyć z rewolucjonistami zawsze i wszędzie (nigdy i nigdzie „nie
ma z nimi zgody, mopanku!”). Walka taka musi być nie tylko bezwzględna, ale
także dawać świadectwo temu, że kontrrewolucjoniści umieją być przemyślni
i zaradni. Walka kontrrewolucjonistów z rewolucjonistami jest wielką konfron
tacją samookreśleń się natury ideologicznej. Ale losy wojny „dwóch sztanda
rów”, zależą od pomysłowości i biegłości socjotechnicznej elit obu armii. War
to przypomnieć (o czym pisze Zinowiew, w Homo sovieticus ): „homosos” nisko
ocenia socjotechnikę zwalczania komunizmu przez Zachód (okcydentalnych
kontrrewolucjonistów) i wysoko ocenia socjotechnikę bolszewików w destrukcji
świata kapitalistycznego. Zwalczanie rewolucjonistów uzasadnione jest podwój
nie: po pierwsze - należy przywrócić normalności to, co zostało wynaturzone
przez praktyki rewolucjonistów w ich marszu ku urządzaniu utopii na trwałe
i gdzie tylko da się; po drugie - należy zapobiegać/przeciwdziałać opanowaniu
przez rewolucjonistów innych, dalszych regionów, poddaniu mieszkających tam
ludzi panowaniu elity budowy utopii. Teoria „domina” jest stałym składnikiem
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mentalności kontrrewolucyjnej. W tej teorii zawarta jest doktryna „powstrzymy
wania” i doktryna „wyzwalania”.
c. Konserwatyzm połączony z przemyślanym i udatnym działaniem, które ma
charakter terapeutyczny czy reformatorski, wydaje się najlepszym sposobem
zwalczania patologii społecznej - przez rozwiązywanie problemów społecznych.
Tym samym, w światopoglądzie kontrrewolucjonisty stałą (wszędzie i zawsze
dającą znać) jest wybór „ideologii” i odrzucenie „utopii”: wzorców można i na
leży szukać w różnych czasach i na różnych przestrzeniach, a doświadczenie
zbiorowe najlepiej uczy przemyślności i zaradności w urządzaniu życia między
ludzkiego, jak też w leczeniu jego schorzeń oraz w doskonaleniu jego żywotno
ści. Źródłami przemyślności i zaradności w rozwiązywaniu problemów poznaw
czych mających znaczenie dla trwania formy życia międzyludzkiego w tożsamo
ści i żywotności są: a) doświadczenie własne i doświadczenie cudze; b) rozwa
żania teoretyczne bazujące na właściwie dobranych studiach przypadku. Ed
mund Burkę, w dziele Rozwiązania o rewolucji we Francji, występuje przeciw
ko temu, co Koneczny nazywał, w książeczce O ład w historii (Warszawa-Struga 1991) „medytacyjną improwizacją” i stał na stanowisku, że ważna jest (dla te
rapeuty i reformatora) właściwa analiza i interpretacja studiów przypadku w po
łączeniu z komparatystyką diachroniczną i synchroniczną.
d. „Historia-socjologia” uczy, jak korzystać z doświadczeń praktyki elit, które
działają w rozmaitych wariantach/wersjach niewielkiej liczby struktur podstawo
wych. Są one zagrożone na swój sposób i na swój sposób powinny być leczone/na
prawiane, doskonalone/poprawiane. Cechą mądrego kontrrewolucjonisty powi
nien być arystotelizm jako sposób pojmowania wielości oraz ciągłości i zmiany
struktur społecznego świata. Dodamy: dla edukacji kontrrewolucjonisty nader
ważne są dwie lektury polskiego arystotelika - Pawła Rybickiego: Arystoteles. Po
czątki nauki o społeczeństwie i Struktura społecznego świata. Owe formy życia
międzyludzkiego są wypróbowanymi stylami samookreślenia się. Nie ma zatem
powodu do obmyślania i urzeczywistniania utopii i to jeszcze drogą przewrotu
z oczyszczeniem na sposób rewolucyjny. Kontrrewolucjonista sensu proprio rozu
muje: to, co już wiemy (o użytkach wzorów myślenia i działania, schematów po
znawczych i operacyjnych oraz o użytkach form, formuł i reguł „intencjonalnego
współdziałania”), wystarcza nam w zupełności do koncypowania rozwiązań pro
blemów poznawczych typu teoretycznego i typu technicznego we współczesnych
czasoprzestrzeniach życia międzyludzkiego. Odmienność rozumowania rewolu
cjonisty i kontrrewolucjonisty ujawnia się w pojmowaniu i traktowaniu tego, co
autor Przewrotu kopernikańskiego nazywa „myśleniem alternatywnym” 19. Rewo
lucjonista jest zdania, że „myślenie alternatywne” daje wyrwanie się z „kredo
19
Zob. T. S. Kuhn: D w a bieguny: tradycja i n ow atorstw o badaniach naukowych. W: D w a b ie 
guny: tradycja i now atorstw o w badaniach naukowych, tłum. S. Amsterdamski, W arszawa 1985,

s. 316-335.
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wego koła” dotychczasowych reguł analiz, interpretacji i projektów ładu życia
międzyludzkiego i wejście na zupełnie „nowe drogi”. Daje ono: obmyślenie konceptu-projektu będącego jednocześnie negacją dotychczasowego projektowania
zmian ustrojowych i odmianą bez precedensu (ze względu na treść i projektu
i metodę myślenia wiodącą do takiego projektu) w dziejach idei odmieniania
świata międzyludzkiego. Kontrrewolucjonista pojmuje i traktuje konstruktywne
„myślenie alternatywne” jako sposób postępowania zawarty w macierzy nie
skończoności wariantów/wersji dawania sobie rady przez ludzi uczących się
z pożytkiem komparatystyki diachronicznej i synchronicznej. „Myślenie alterna
tywne” jest dlań użytkiem doświadczeń jednej z procedur, które wyprowadzić
można z dawnych czy obcych stylów poznawania dla działania.
e. Utopie rewolucjonistów nie udają się (inne zresztą także): rewolucjoniści
wracają do dawnych form i schematów. Są wszakże w owych powrotach często
głupsi i ohydniejsi od tych, których stali się naśladowcami z wyboru. Zbrodni
cza działalność Stalina przewyższa znacznie rozmachem i wielokrotnie liczbą
ofiar zbrodniczą działalność Joana IV (Iwana Groźnego) - cara ulubionego przez
Kobę. Podobnie mają się sprawy z Mao Tse-tungiem i jego ulubionym cesarzem
- T s’in Szy Huang-tim. Rewolucjoniści nie są dobrymi gospodarzami. Nie po
sługują się racjonalnością, kalkulacją, strategią tego rodzaju, jakie cechują ludzi
o mentalności i orientacji gospodarza. Skłonność do nihilizmu sprawia, że two
rzenie utopii różni się poważnie od formuły i reguły działania, będącej emendacyjną i reformatorską kontynuacją „tego, co odziedziczone” - które należy za
wsze przejrzeć, poprawić i udoskonalić bez burzenia struktury więzi między
ludzkich, bez niszczenia wypróbowanych form współżycia i współdziałania, bez
„znicestwiania” uczącej tradycji. Rewolucjoniści nie pojmują sensu „długiego
trwania”, „zakorzenienia się” i „powinności wobec ojcowizny”. Utopie rewolu
cjonistów są nawiązaniami do minionych dewiacji albo swoistymi karykaturami
wzorców, które były punktem wyjścia do konstruktów ich „medytacyjnej impro
wizacji”. Utopia jest zawsze kombinacją naśladowniczą. Rewolucjonista-utopista, zamiast uczyć się z doświadczeń tych, którzy myśleli i działali/myślą i dzia
łają w rozmaitych czasoprzestrzeniach życia międzyludzkiego, owładnięty jest
pychą, gdyż zamierza wyjść poza stałe antropologiczne, poza „fizykę społecz
ną”, poza materiał dowodowy „historii-socjologii”.
f. Rewolucja ma swe źródła w patologiach20, ale jest patologiczną „odpowie
dzią” na „wyzwanie” zawarte w owych patologiach. Sprzysiężenie rewolucjoni
stów oraz cyrkulacja i proliferacja idei rewolucji dla utopii nie są wystarczającą
etiologią sytuacji rewolucyjnej, wiodącej ku przewrotowi rewolucyjnemu. Nie20
Autor W ieczorów petersburskich jest zdania, że:„pewne nagromadzenie występków czyni
rewolucje konieczną. Oto, czego uczy nas cała historia; mamy teraz to, na co dobrze żesTny zasłu
żyli. Europa płaci swe dawne długi”. J. de Maistre: C orrespondance. Cyt. wedle: A. Gniazdowski,
Filozofia i gilotyna. T radycjonalizm Josepha de M a istre ’a ja k o herm eneutyka polityczna, W arsza
wa 1996, s. 65.
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odzowne jest rozpowszechnione rozczarowanie do autorytetów i instytucji status
ąuo oraz oczekiwanie rozwiązania trapiących problemów społecznych przez ho
listyczną i radykalną odmianę ustroju życia międzyludzkiego, połączone z prze
konaniem, że rewolucja dla utopii jest drogą właściwą, a wszelakie terapie i re
formy są marnowaniem czasu i energii sił społecznych zainteresowanych w do
konaniu „wielkiej odnowy”. To, że za błędy elity sprawującej władzę w realiach
ustrojowych teraźniejszości społeczeństwo (źle rządzone) łacno może zapłacić
przeprowadzeniem udatnej rewolucji dla utopii z własnym udziałem, nie wystar
czy jako informacja wbudowana w argumentację perswazyjną. To, co Stanisław
Staszic pisał w książce Przestrogi dla Polski dało, jak wiemy niewiele. Podob
nie było z pouczeniami Andrzeja Frycza-Modrzewskiego i X. Piotra Skargi. Kasandra Priamówna jest archetypem diagnosty-prognosty, który „wie”, ale od któ
rego nie chcą „wiedzieć”. Syndrom schorzeń i wynaturzeń obecnych w życiu
międzyludzkim, przemieniony w przekonanie o syndromie takich problemów
społecznych, które zagrażają ogółowi i których istnienie jest niezgodne z po
wszechnymi wyobrażeniami o stanie porządku i sprawiedliwości, jest warun
kiem koniecznym (acz nie wystarczającym) zaistnienia sytuacji rewolucyjnej,
przede wszystkim dokonania przewrotu rewolucyjnego. To, co jest, nie jest uza
sadnieniem teoretycznym ani usprawiedliwieniem etycznym rewolucji dla uto
pii. Niemniej to, co jest, ułatwia/utrudnia akcję rewolucyjną. Głupota stróża pra
wa nie usprawiedliwia czynu zbrodniarza, ale bez takiej głupoty (a głupotą w po
lityce jest sprzeniewierzanie się elity swym powinnościom w warunkach kon
kretnej możliwości akcji rewolucyjnej: tak było z mieszczańską elitą w Republi
ce Weimarskiej): jeśli (jak powiadają niektórzy teologowie) „herezje są sądem
Boga o swym Kościele”, to kontrrewolucjonista mógłby rzec: „rewolucje są są
dem Boga o niedostatecznie dbających o siebie społeczeństwach”.
g.
Kontrrewolucyjne jest wszystko to, co ze swej natury przeciwstawia się te
mu, na co rewolucjonista (ze względu na charakter swego stylu panowania i cha
rakter ustroju w swej utopii) przystać nie chce i nie może. Są to zaś: 1. „niepo
słuszeństwo w myśleniu” i „suwerenność myśli”; 2. swoboda wyboru tematu,
problemu, metody i poetyki przez twórcę wypowiedzi artystycznej, filozoficznej
i naukowej; 3. dyskusje uprawiane na gruncie pluralizmu i wedle reguły polifo
nii; 4. swobodne samookreślanie się ludzi przez formy „intencjonalnego współ
działania” gwoli urzeczywistniania swoich dążeń, czyli zaspokajania swoich po
trzeb; 5. swobodne porozumiewanie się osób wzajemnie zainteresowanych roz
mową. Mądry kontrrewolucjonista podziela pogląd: „ Otóż wartość czystej sztu
ki polega na tym, że ona rozbija schematy. [..] Gdyż komunizm to coś, co pod
porządkowuje człowieka zbiorowości ludzkiej, z czego wniosek, że najesencjonalniejszym sposobem walki z komunizmem jest wzmocnienie jednostki prze
ciw masie. A jeśli jest aż nadto zrozumiałe, że polityka, że prasa, że literatura do
raźna i obliczona na praktyczny efekt pragną wytworzyć siłę zborową zdolną
do walki z Sowietami, to jednak zadanie sztuki poważnej jest inne - i ona albo
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pozostanie na wieki tym czym była od początku świata, to jest głosem jednost
ki, wyrazicielem człowieka w liczbie pojedynczej, albo zginie. W tym sensie jed
na strona M ontaigne’a, jeden wiersz Verlaine’a, jedno zdanie Prousta są bardziej
»antykomunistyczne« niż oskarżający chór, jaki stanowicie. Są swobodne - są
wyzwalające”21. Rewolucjoniści pojmują i traktują ważne składniki „świata trze
ciego” na dwa sposoby: potępienie i odrzucenie albo przywłaszczenie/zawłasz
czenie, z przeinaczeniem sensu i funkcji. Nazistowski wywód Franza Bóhma Anti-Cartesianismus. Deutsche Philosophie im Widerstand (Leipzig 1938) to przy
kład na sposób pierwszy. Chwaląca Kartezjusza przedmowa M aurice’a Thoreza
do Rozprawy o metodzie (Warszawa 1952) to przykład na sposób drugi. Stosu
nek rewolucjonistów do klasyki dobrze oddaje uwaga Lenina w Zeszytach filo 
zoficznych dotycząca Hegla: „ha, szuja, boga mu żal”. Wzorcem pojmowania
i traktowania klasyki filozoficznej przez super-autorytet rewolucjonistów jest
rozprawa Lenina (inkwizytora i egzorcysty zarazem) poświęcona rozjaśnieniu
i uporządkowaniu spraw ważnych dla integracji światopoglądowej szeregów
bolszewickich rozchwianych w mniemaniach o regułach poznawania bytów,
czyli M aterializm a empiriokrytycyzm. Ten dyskurs o sprawach ontologii i epi
stemologii dawniejszej i nowszej miał (w zamyśle Lenina) spełniać podobną
funkcję w ukształtowaniu i ustaleniu filozoficznych „przedstawień zbiorowych”
owych szeregów, jaką miała (dwanaście lat później) spełniać w sferze behawioru politycznych tychże szeregów uchwała (napisana i przeforsowana przez Leni
na na X zjeździe RKP (b) w marcu 1921) O jedności partii. Rewolucjoniści są
ludźmi, którzy słowa „pluralizm” i „dyskusja” pojmują i traktują w „sensie pickwickowskim”. Dlatego formuła „nie dać się złapać na wędkę z przynętą w posta
ci »dyskusji« i »dialogu«, »wymiany zdań«” jest świadectwem realizmu, nie zaś
doktrynerskiego izolacjonizmu. Bolszewicy i naziści nie chcą i nie umieją dys
kutować. Trzeba ich zwalczać, a nie rozważać z nimi wspólnie zagadnienia kul
tury. Gdy chodzi o komunistów, to nader pouczająca jest książka Witolda Jedlic
kiego Klub Krzywego Kola. Można w niej poczytać o pojmowaniu dyskusji
przez Adama Schaffa i jego towarzyszy „aparatczyków” i „czekistów”.

III. Próba konkluzji
Oglądy i obrazowania światopoglądów rewolucyjnych i kontrrewolucyjnych
wymagają ścisłej współpracy historyków i socjologów zajmujących się ideami
i wiedzą, mentalnościami i „przedstawieniami zbiorowymi”, „stylami myślenia”
i światopoglądami, jak też udziału politologów zajmujących się jednym z naj
ważniejszych konfliktów sił społecznych o antytetycznym stosunku do kwestii
ciągłości i zmiany ustroju życia międzyludzkiego. Idea utopii i idea rewolucji
są w demokracjach masowych (a taki ustrój mają albo mieć będą niedługo nie21 W. Gombrowicz, D ziennik 1953-1956. Kraków 2004, s. 31.
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mai wszystkie kraje naszej globalnej czasoprzestrzeni) stałymi antropologiczny
mi. Rewolucja dla utopii jest tym, co należy do fenomenów czasów: przeszłego,
teraźniejszego i przyszłego. To, że w naszej teraźniejszości rewolucjoniści-utopiści są w odwrocie, a obszar ich władania/panowania poważnie zmalał, nie po
winno rodzić i umacniać radosnego optymizmu. Opowieść o szczurach, które
powracają i szerzą zarazę22 powinna być zakodowana w pamięci kontrrewolucjo
nistów. Studia poświęcone temu, co (za Naphtą) nazwiemy wojną dos banderas,
mają znaczenie teoretyczne i pragmatyczne zarazem. Ważność owych studiów
zwiększa fakt, że „kontrrewolucja dla normalności” jest (wbrew temu, co
mniemają optymiści) niezmiernie trudna. W ramach tych studiów należy badać
zachowania się intelektualistów, którzy swój krytycyzm łączą ze skłonnością
do udzielania poparcia ideologii i akcji rewolucyjnej. Pouczającą lekturą jest
książka Roberta Conąuesta Uwagi o spustoszonym stuleciu (Poznań 2002).

IV. Dwa modele
Prezentujemy model „X” (światopogląd rewolucyjny) i model „Y” (świato
pogląd kontrrewolucyjny). Obydwa modele czyni podobnymi to, że mają
zworniki. Zwornikiem modelu „X” jest idea destrukcji-kreacji, czyli rewolu
cyjnego zburzenia i oczyszczenia w połączeniu z budowaniem/tworzeniem uto
pii jako alterrnatywnego ładu społecznego - alternatywnej rzeczywistości mię
dzyludzkiej. Zwornikiem modelu „Y” jest idea łączenia konserwacji z terapią,
czyli kontynuacji ukształtowanego przez tradycję (to, co dobrze służy zachowa
niu tożsamości i daje wyposażenie we wzory myślenia i działania użyteczne
w adaptacjach, modernizacjach, terapiach). Zwornik „X” łączy istotne dla świa
topoglądu rewolucyjnego komponenty; a. ideę konieczności rewolucji; b. ideę
konieczności rozwiązania syndromu problemów społecznych przez zbudowanie
ładu naukowo obmyślonej utopii; c. ideę elity - kręgu najwyższej kompetencji
w spawach zmiany, będącej „wielką odnową”; d. projekt rewolucyjny; e. projekt
utopii; f. strategię i taktykę „długiego marszu” do urzeczywistnienia zamierzenia
właściwego. Co tyczy się zwornika „Y”, to łączą się w nim istotne komponenty
światopoglądu kontrrewolucyjnego: a. idea uczenia się mądrości socjotechnicz
nej z doświadczeń praktykujących rozwiązywanie problemów społecznych
w różnych czasoprzestrzeniach; b. ideę respektowania rozumnie pojmowanego
fundamentalizmu jako dbałości o trwanie życia zbiorowego w zgodzie z kano
nem (właściwych dla niego) zasad strukturalno-funkcjonalnych; c) idee odrzuce
nia na zawsze wszelakiego „pokojowego współistnienia” z ideami i praktykami
rewolucjonistów; d. ideę stałej identyfikacji i demaskacji „tego, co rewolucyjne”
i co rewolucjonistom sprzyja; e. ideę takiego rozpoznawania i leczenia schorzeń
społecznych, które pozwoli trwać w normalności i tym samym utrudniać akcję
22 Zob. A. Camus, Dżum a, tłum. J. Guze, W arszwa 1957.
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rewolucjonistów oraz minimalizować realia sprzyjające pojawieniu się sytuacji
rewolucyjnej. Model „Y” jest modelem światopoglądu, który nazwiemy
„oświeconym kontrrewohicjonizmem”. Nienawiść do rewolucjonizmu jest
tym, co nie tylko nie wystarczy, ale łatwo może generować błędy służące siłom
wrogim status quo. Jest jeszcze jeden, ważny rys wspólny w obu światopoglą
dach: przekonanie, że socjotechnika rewolucyjnej konkwisty i konstrukcji utopii,
jak również socjotechnika kontrrewolucyjnej rekonkwisty i rekonstrukcji nor
malności jest „całościową inżynierią społeczną”, gdyż innymi być one nie mogą,
zważywszy charakter przedsięwzięcia. Ani rewolucjonista-utopista, ani kontrrewolucjonista-restaurator nie widzą sensu posługiwania się „inżynierią społeczną cząst
kową”, gdy jedni zdobywają przestrzeń społeczną i budują w niej „nowy, wspania
ły świat”, a drudzy odzyskują taką przestrzeń i odbudowują w niej normalność. Na
tomiast „inżynieria społeczna cząstkowa” uprawiana jest w zbudowanej utopii
i w przywróconej normalności. W tym sensie jedni i drudzy inaczej pojmują spra
wy niźli Karl Rajmund Popper w książce *Społeczeństwo otwarte jego wrogowie.
Rewolucji nie można mylić z insurekcją, puczem, rebelią. Projekt rewolucyj
ny jest zawsze szkicem utopii, dla której rewolucja ma być dokonana. To, czy ta
ki projekt pojawia się w późniejszej fazie procesu rewolucyjnego (Cromwell,
Robespierre), czy też do rewolucji jako rewolucji wchodzą już rewolucjoniści-utopiści z gotowym projektem rewolucyjnym, który później jest poprawiony,
uzupełniany - doskonalony (Lenin, Hitler, Mao Tse-tung), nie jest najważniej
sze, gdyż naprawdę istotne jest to, że bez projektu rewolucyjnego nie ma prze
wrotu rewolucyjnego. Walka dwóch omawianych tu światopoglądów jest naj
ważniejszą z walk czasów, które zaczęły się, gdy mało mądremu Ludwikowi
XVI objaśniono (w lipcul789): „sire , to nie rewolta - to rewolucja”.
Janusz Goćkowski

Revolutionary and Counter-revolutionary World-views: Two Models of
Understanding Sociotechnics as an OveraIl Therapy of Interhuman Life
Summary
R evolutionary and counter-revolutionary w orld-view s are presented as 'm ilitant and
com peting outlooks' - zero-sum gam e players’ w orld-view s in the w ar over a character o f
com m unal life system . These are antithetical views. T heir subjects are social forces
acting in their antagonistic interests and aspirations. The w orld-view s are presented as
two, fundam entally different m odels o f understanding sociotechnics as an overall therapy
o f hum an life. A therapy through social engineering model deriving from the
revolutionary w orld-view could be nam ed a m odel under the banner o f 'utopia' (the
therapy is a well thought-out alternative order) and a therapy through social engineering
m odel deriving from counter-revolutionary w orld-view could be nam ed a m odel under
the banner o f 'ideology' (the therapy consists in applying a tried-and-tested pattern form
the past, w hich enables to preserve identity and to com bine change w ith continuity ).

