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Bolszewizm, narodowy socjalizm i nihilizm

W sporze o istotę totalitaryzmu pojawiają się dwa przeciwstawne stanowiska. 
Odnajdujemy je także w pismach najwybitniejszych pisarzy polskich. Stanowisko 
pierwsze uznaje totalitaryzm – a przynajmniej jego najważniejsze odmiany histo-
ryczne: bolszewizm, faszyzm i narodowy socjalizm – za zjawiska historyczne, które 
mają swoją długą genealogię i skomplikowaną zawartość doktrynalną, wyrażającą się 
w planach i programach politycznych wywiedzionych z owych doktrynalnych pod-
staw i realizowanych z żelazną, demoniczną wręcz konsekwencją przez przywódców 
zdolnych z jednej strony porwać czy uwieść wielkie masy zwolenników, a z drugiej 
niecofających się przed żadnym okrucieństwem, gdy podejmują walkę z politycznym 
wrogiem.

Tę ogólną wizję totalitaryzmu jako wyrosłej z określonego historycznego podłoża 
doktryny realizowanej per fas et nefas przez partyjną elitę, która dąży do dalekosięż-
nych celów, da się wypełnić mnogością szczegółowych ilustracji. Rzecz charaktery-
styczna: te szczegóły można czerpać zarówno z enuncjacji samych bolszewików czy 
nazistów, jak i z wypowiedzi ich zaprzysięgłych przeciwników i krytyków.

Tak więc przekonanie o głębokich historycznych źródłach bolszewizmu można 
odnaleźć nie tylko w niezliczonych podręcznikach marksizmu-leninizmu, ale też 
na przykład u Alaina Besancona, Leszka Kołakowskiego czy Mikołaja Bierdiajewa. 
Różnice dotyczą tylko rozłożenia akcentów: jedni podkreślają znaczenie związków 
bolszewicko-komunistycznej doktryny z klasyczną fi lozofi ą niemiecką, zwłaszcza 
z Heglem, inni – z gnozą i gnostycznym sposobem myślenia, jeszcze inni wywodzą ją 
przede wszystkim z doświadczeń i dyskusji rosyjskich. 

Przykładem tego ostatniego sposobu myślenia jest rodowód komunizmu rosyj-
skiego przedstawiony przez Mikołaja Bierdiajewa w jego książce Źródła i sens ko-
munizmu rosyjskiego, a także w jego pracy napisanej pod bezpośrednim wpływem 
rewolucji bolszewickiej – Filozofi a nierówności. Bierdiajew za najważniejsze kompo-
nenty rosyjskiego komunizmu uznaje te elementy, które wyrastają z gleby rosyjskiej. 
Zanim w Źródłach i sensie komunizmu rosyjskiego pojawi się porównanie klasycznego 
marksizmu i marksizmu rosyjskiego, autor przedstawia takie tematy jak rosyjska idea 
religijna i państwo rosyjskie, powstanie, rola i charakter inteligencji rosyjskiej, słowia-
nofi le i okcydentaliści, narodnicy i anarchiści rosyjscy, literatura rosyjska XIX w. i jej 
proroctwa. Bolszewizm jawi się więc jako ostateczna konsekwencja całej – politycznej, 
religijnej, kulturalnej – historii Rosji. Bierdiajew nie szczędzi szczegółowo adresowa-
nych zarzutów i oskarżeń. W Filozofi i nierówności pisze: „Byłoby krótkowzrocznością 
i niesprawiedliwością winić za wszystko bolszewików. Wy, bardziej umiarkowani so-
cjaliści rosyjscy i radykałowie rosyjscy wszystkich odcieni, przedstawiciele oświece-
nia rosyjskiego, wy wszyscy, wywodzący się od Bielińskiego, od krytyków rosyjskich, 
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od narodników rosyjskich, wy wszyscy powinniście wziąć na siebie winę. Bolszewicy 
wyciągnęli jedynie ostateczny wniosek z waszej długiej drogi”1.

Podobnie głęboko sięgające zależności genealogiczne wskazuje się w przypadku 
narodowego socjalizmu. Wśród jego duchowych prekursorów i antenatów wymienia 
się w bardzo bogatej literaturze przedmiotu Lutra i Nietzschego, Fichtego i Wagnera, 
chłopskich przywódców Reformacji i pruskich królów. Do tego dochodzi jeszcze 
swoista mitologizacja owych zależności i procesów, które nieuchronnie wieść miały 
do tego strasznego, tragicznego, niepozbawionego wielkości fi nału, jakim były na-
zizm i Trzecia Rzesza. Tomasz Mann, nieprzejednany krytyk Hitlera i Trzeciej Rzeszy, 
w 1943 r., gdy widocznie zarysowuje się klęska wojsk niemieckich na Wschodzie, za-
czyna pracę nad Doktorem Faustusem. Żywotem niemieckiego kompozytora Adriana 
Leverkuehna opowiedzianym przez jego przyjaciela. Nawiązanie do mitu faustycznego 
ma dostarczyć klucza do zrozumienia epokowego błędu i klęski Niemców.

We włoskiej literaturze dotyczącej faszyzmu podkreśla się z kolei swoiście włoską 
jego proweniencję, która miała przynajmniej to sprawić, że faszyzm nie zawierał w so-
bie elementów rasizmu2.

Dalszym rysem pierwszego stanowiska jest – jak już powiedzieliśmy – przekona-
nie, że historycznie głęboko zakorzeniona doktryna staje się w rękach zwartej i zdy-
scyplinowanej elity podstawą szczegółowego planu działania, który podległe elicie in-
stytucje totalitarnego państwa wykonują z bezwzględną skrupulatnością. Sprawujący 
nadrzędną kontrolę nad sprawczymi mocami państwa przywódca stanowi dopełnie-
nie tego obrazu: jakkolwiek straszne i nieludzkie byłyby jego kwalifi kacje i czyny, jed-
no nie ulega wątpliwości: jego zdolność kontrolowania ruchów podległej mu machiny 
partyjno-państwowej. Mamy więc kolejną składową omawianego stanowiska: wizję 
Centrum zaopatrzonego w być może obłędny, ale jednak w szczegółach dopracowany 
plan, który wdrażany jest skrupulatnie i bezwzględnie.

Tę lub bardzo podobną wizję totalitaryzmu komunistycznego odtwarza na kar-
tach Zniewolonego umysłu Czesław Miłosz: „W każdej ze stolic Europy Środkowej 
i Wschodniej długo w noc oświetlone są okna w gmachu Centralnego Komitetu. 
Siedzą tam za biurkami ludzie biegli w pismach Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina. 
Niepoślednią część ich pracy stanowi określenie pozycji przeciwnika. W miarę jak 
sytuacja się zmienia, sztab armii wpina nowe chorągiewki w mapę terenu batalii. 
Wiadomości z różnych krajów służą z kolei naczelnemu dowództwu w Moskwie przy 
ustalaniu ogólnej strategii”3.

Stając naprzeciw tak dobrze zorganizowanego i potężnego aparatu władzy, zapusz-
czającego się we wszystkie dziedziny życia, człowiek poszczególny nie może zachować 
trzeźwości sądu, nie może trwać przy swych dotychczasowych poglądach, nie może 
nie ulec, nawet jeżeli jest kimś twórczym i inteligentnym. „Tajemniczość posunięć 
politycznych decydowanych na górze, w odległym Centrum; atmosfera nabożeństwa, 
ściszonych głosów, gdy mówi się o prawdziwie wybitnych osobistościach; niezmierzo-

1 M. Bierdiajew, Filozofi a nierówności, przeł. J. Chmielewski, Kęty 2006, s. 23.
2 Por. Z. Krasnodębski, Intelektualne źródła totalitaryzmu, w: Totalitaryzm a zachodnia tradycja, M. Kuniński 

(red.), Kraków 2006, s. 93.
3 Cz. Miłosz, Zniewolony umysł, Kraków 1990, s. 231.
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ny obszar Euro-Azji, gdzie całe narody mogą się roztopić bez śladu; wielomilionowe 
armie; skuteczność terroru; precyzja dysput (ci, co naprawdę rządzą, są fi lozofami – 
oczywiście nie w znaczeniu tradycyjnej fi lozofi i, ale dialektyki); pewność zawładnię-
cia całą kulą ziemską; wielkie rzesze zwolenników na wszystkich kontynentach; (…) 
stałe i systematyczne przesuwanie się na Zachód granic Imperium; niespotykane ni-
gdzie indziej wydatki na cele badań naukowych; praca przygotowawcza do rządzenia 
wszystkimi ludami świata. Czy to mało? To dosyć, żeby zafascynować intelektualistę”4. 
To wystarczyło, by zafascynować samego Miłosza.

Przedstawiane stanowisko da się ująć w skrócie następująco: choć w niektórych 
swoich przejawach najzupełniej straszny i nieludzki, totalitaryzm nie jest pozbawiony 
pewnej głębi intelektualnej. To bowiem z jednej strony pochodna długiego procesu 
historycznego, a z drugiej – realizacja starannie przemyślanego planu politycznego. 
Przywódcy państwa totalitarnego bliscy są swoistej genialności, choć jest to genial-
ność geniuszy zła. Biorąc pod uwagę złożoność czynników warunkujących powstanie 
i realizację planów państwa totalitarnego, trzeba zauważyć, że każda odmiana totali-
tarnego nosi znamiona jej tylko właściwe, w znacznej mierze zdeterminowane cecha-
mi wodza czy elit przywódczych.

Z taką wizją totalitaryzmu kłóci się zdanie milionów ludzi, którym los kazał żyć 
w ustrojach totalitarnych. Większość tych, którzy zetknęli się z działaniami „aparatu” 
totalitarnego państwa, z poczynaniami czy wypowiedziami jego najwyższych przed-
stawicieli, z różnymi jego produktami, nie znajdowała racji potwierdzających przeko-
nanie o tym, że ma się do czynienia z jakimiś mocarzami intelektu, którzy dysponując 
zespołem głębokich przemyśleń, realizują trudno pojmowalny master plan.

Przeciwnie, różne przejawy działalności owego aparatu zdumiewały prymitywi-
zmem, trywialnością, odrażającym ograniczeniem. Będąc przede wszystkim machiną 
terroru, totalitaryzm rzeczywiście potrafi ł wzbudzać i podtrzymywać strach. Miliony 
jego ofi ar świadczyły dowodnie: jest się czego bać. Wszystko poza tym, zwłaszcza 
zaś „pozytywne” jego usiłowania, owocowało natomiast nudą, bezguściem, charakte-
rystyczną tępotą. Dotyczy to rzeczywiście wszystkiego: pseudonaukowych czy „pro-
gramowych” elukubracji wodzów i „partyjnych” intelektualistów, zglajchszachtowanej 
prasy, tworzonej „na zamówienie społeczne” literatury, przytłaczającej swą brzydotą 
architektury.

To doświadczenie znajduje wyraz w stanowisku drugim, całkowicie przeciwstaw-
nym pierwszemu. Według tego stanowiska uczone wywody na temat długich i czasem 
szlachetnych parenteli historycznych totalitaryzmu są zupełnie chybione. Hitler nie 
z dzieł Hegla czy Nietzschego zaczerpnął swe koncepcje, lecz z prymitywnych bro-
szur i pisemek, którymi zaczytywał się jako głodujący bezrobotny przez lata swego 
pobytu w Wiedniu. Lektura pism fi lozofi cznych Lenina czy „naukowych” prac Stalina 
nie pozostawia wątpliwości co do jakości „fi lozofi i”, którą kierowali się twórcy bol-
szewickiego totalitaryzmu. Tę „jakość” mieli wypisaną na twarzach propagatorzy 
„nieśmiertelnych idei” wodzów rewolucji. Od fascynacji reakcją właściwszą było więc 
zniesmaczenie. O nim pisał Herbert:

4 Ibidem, s. 36.
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„…samogonny Mefi sto w leninowskiej kurtce

posyłał w teren wnuczęta Aurory

chłopców o twarzach ziemniaczanych 

bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach

Zaiste ich retoryka była aż nazbyt parciana

(Marek Tulliusz obracał się w grobie) 

łańcuchy tautologii parę pojęć jak cepy

dialektyka oprawców żadnej dystynkcji w rozumowaniach

składnia pozbawiona urody koniunktiwu”5.

Podobnie Stanisław Lem odrzuca zdecydowanie pretensje narodowego socjalizmu 
do „demonicznej” wielkości. Polemizując z „faustyczną” interpretacją źródeł i istoty 
narodowego socjalizmu, którą w Doktorze Faustusie przedstawia Tomasz Mann, Lem 
wskazuje na fakty historyczne, które ukazują „nędzę” narodowego socjalizmu, i pisze: 
„Odrzucam alegoryczne odniesienie tej wielkiej powieści, ponieważ upatetycznia ona 
krwawy nonsens, usiłuje dopatrzyć się znamion – piekielnej chociażby – wielkości 
w bzdurze, której jedynym tytułem do chwały jest liczba ofi ar. A skoro tym ofi arom 
odmówiona została szansa tragedii greckiej, śmierci osobowej, ofi ary złożonej z życia 
na rzecz wartości, które nazywa i uwzniośla mit, odmówić trzeba prawa do tragicz-
ności katom. Nie dorośli do niej. Nie było w nich nic oprócz tępej, przekreślającej 
koturnowy mit o imperatywie kategorycznym, banalnej rutyny zła”6.

Znamienną manifestacją tego drugiego stanowiska jest reakcja Gombrowicza 
na zasadniczy tenor Miłoszowskiego Zniewolonego umysłu. Gombrowicz ujmuje ją 
w formę kilku zarzutów, jakie kieruje przeciw tym, którzy zajmują się komunizmem 
w przekonaniu, że jest on zjawiskiem historycznie niebywałym. Gombrowicz pisze: 
„Pierwszy zarzut jest taki: że oni przesadzają. Nie w tym znaczeniu, że wyolbrzymiają 
niebezpieczeństwo, ale w tym, że nadają tamtemu światu cechy demonicznej nieomal 
wyjątkowości, czegoś niebywałego, a zatem i zaskakującego. A to podejście nie da się 
pogodzić z dojrzałością (…)”7. Na tle tych zarzutów Gombrowicz formułuje pytanie: 
„(…) czy nie byłoby zgodniejsze z historią i z naszą wiedzą o świecie, gdybyście po-
traktowali ten świat zza kurtyny nie jako świat nowy, niesłychany, demoniczny, lecz 
tylko jako zaburzenie i spaczenie zwyczajnego świata? (…)”8. 

Wywody Lema na temat rzekomej demoniczności narodowego socjalizmu zdają 
się próbą realizacji zalecenia Gombrowicza w odniesieniu do tej postaci totalitary-
zmu. Lem pisze: „Diabeł faszyzmu nie był zatem geniuszem, natchnionym kreato-
rem, ale raczej – idiotą zła, był on jak kretyn, który nie z planów perfi dnych bierze 
natchnienie do schwytania bezbronnego, lecz ze ślepego impulsu, i najpierw sam nie 
wie jeszcze dobrze, co ma począć właściwie z ofi arą, ale pomału, napoczynając ją tak 
i owak, dostrzega wreszcie, że wskutek jej bezbronności, jak i tego, że nic ani nikt go 
nie powściąga, może zrobić z nią prawie wszystko, i wtedy jego czyny będą limitowane 
tylko – granicami jego pomysłowości… A zatem na początku wystarcza nastawienie 

5 Z. Herbert, Poezje wybrane, Kraków 2006, s. 144.
6 S. Lem, Filozofi a przypadku, Kraków 1968, s. 537.
7 W. Gombrowicz, Dzienniki, Kraków 1997, t. 1, s. 29.
8 Ibidem, s. 30.
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prymitywne i ogólnikowe, w rodzaju takiego programu, który lakonicznie powiada, 
że się innych, słabszych, bezwzględnie sobie podporządkuje, i cała «genialność» po-
trzebna jest wówczas tylko do tego, aby zdecydować, gdzie są ci słabsi i czym na takie 
potraktowanie sobie zasłużyli, a nie ma odpowiedzi prostszej niż ta, iż oni – to «coś 
innego» niż my, to jakiś «inny gatunek», rozumie się gorszy (…)”9.

Czym więc według tego drugiego stanowiska jest w swej istocie totalitaryzm? 
Jednym z autorów, którzy najtrafniej odpowiedzieli na to pytanie, był Hermann 
Rauschning. Jego odpowiedź była też jedną z najwcześniejszych. Znając z doświadcze-
nia narodowy socjalizm – był przez krótki czas jego zwolennikiem i wybijającym się 
propagatorem – Rauschning dostrzega w narodowym socjalizmie przede wszystkim 
dążenie do zdobycia, utrzymania i poszerzenia władzy. Narodowy socjalizm jest, jego 
zdaniem, ruchem, który poza samym sobą nie ma żadnego celu. Jest w istocie nihili-
zmem. To wszystko, co brano za istotne i charakterystyczne składowe doktryny naro-
dowego socjalizmu – nacjonalizm, rasizm, antysemityzm, antykomunizm etc. – uznaje 
Rauschning za elementy fasady tej rewolucji, którą w tytule nazywa Die Revolution des 
Nihilismus, a w tekście – die doktrinlose Revolution10. Elementy te są łatwo wymienialne 
i utrzymywać się będą w owej propagandowej fasadzie tylko tak długo, jak długo będą 
potrzebne ze względu na interesy władzy – przewidywał Rauschning. 

Każdy, kto obserwował „praktykę” realnego socjalizmu, mógł zgromadzić podob-
ne obserwacje: wszystkie te „nowe etapy”, „aktualne linie partii”, „właściwe oceny bie-
żącej sytuacji”, gwałtowne redefi nicje wrogów wewnętrznych i zewnętrznych – były 
tylko nowomowną zasłoną dla nihilistycznego trwania przy władzy dla niej samej. 
Pod koniec nie stało już środków i energii, by dbać o retoryczne pozory. Zasłona 
opadła, gdy rzecznik rządu polskiego komunikował: rząd się wyżywi. 

Wbrew pozorom stanowisko drugie – to, które odmawia totalitaryzmowi niepoję-
tej głębi, historycznych parenteli, które w przywódcach totalitarnych nie geniuszy zła, 
a idiotów zła widzi, a ich poczynania nie za realizację historiozofi cznie uzasadnionych 
planów poczytuje, lecz raczej za przejaw łajdactwa, które rozzuchwala się, widząc, że 
nic go nie ogranicza ani nie powstrzymuje – właśnie to drugie stanowisko stanowi 
groźniejszą diagnozę potworności XX w. O potrzebne dla powstania i trwania tota-
litaryzmu quantum głupoty i strachu oraz o moce sprawcze, które rozzuchwalonym 
przywódcom daje do dyspozycji aparat nowoczesnego państwa, o to wszystko coraz 
łatwiej pod różnymi szerokościami geografi cznymi. Dlatego duch totalitaryzmu, który 
pojawił się w Europie krąży po całym globie. Najgroźniejsze i najsmutniejsze w tej 
diagnozie jest to, że na początku jest, mówiąc bez demonizujących ogródek, głupota. 
Pisze o tym Stanisław Lem, gdy stwierdza, że analizę totalitaryzmu w jego narodowo-
-socjalistycznej odmianie należałoby zacząć „od problemu głupoty, albowiem gdy 
głupcy, obdarzeni wielką aktywnością, znajdują (…) posłuch głupców mniej aktyw-
nych, gotowych pójść za tym, «kto prowadzi» – może się zrodzić z takiego «wzmocnie-
nia» zło, nie piekielne co prawda, bo czysto ludzkie, lecz nie mniej przez to zgubne”11.

 9 S. Lem, Filozofi a przypadku…, s. 527.
10 Zob. H. Rauschning, Die Revolution des Nihilsmus, Zuerich–New York 1938, s. 85–90.
11 S. Lem, Filozofi a przypadku…, s. 536.


