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Odrealniona egzystencja – odrealnione 
poglądy. George’a Orwella krytyka 

komunistycznych sympatii brytyjskiej 
inteligencji w latach trzydziestych XX wieku

Każda linijka mojej poważnej prozy od 1936 roku była 
skierowana – bezpośrednio lub pośrednio – przeciwko 
totalitaryzmowi.

George Orwell

Podejmując temat, pragnę uniknąć przynajmniej jednego błędu; błędu obsadzenia się 
w roli surowego nauczyciela dokonywania trafnych wyborów życiowych w sytuacji, gdy 
znajomość realiów czerpie się z drugiej ręki. Sądzę, że w odniesieniu do zaproponowa-
nej problematyki słowa „Tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono”, nie powinny brzmieć 
jak frazes. Innymi słowy, to ciekawość poznawcza, chęć zrozumienia, nie zaś poszuki-
wanie taniej satysfakcji moralnej, usprawiedliwiają poniższe rozważania badacza, któ-
rego późna data urodzenia uchroniła od zasadniczych rozstrzygnięć egzystencjalnych. 
Wszystkim o szczęśliwej biografi i pozostaje jedyna droga poszukiwania wiedzy i zro-
zumienia: poinformować się u tych, dla których opisywane zjawisko stanowiło istotną 
część tego, co określa się mianem przeżycia pokoleniowego. Taką osobą w odniesieniu 
do obranej tematyki jest George Orwell. Jak trafnie odnotowuje Paweł Śpiewak:

Orwell, gdy zajmował się antysemityzmem, nacjonalizmem, totalitaryzmem, nie tylko chciał zde-
maskować absurdalne przekonania, ale także odkryć, jakie pokusy, skłonności do nich doprowa-
dziły1.

1 P. Śpiewak, Polityka jako fatum. Wstęp do: G. Orwell, Jak mi się podoba. Eseje, felietony, listy, przeł. 
A. Husarska, M. Szuster, B. Zborski, Warszawa 2002, s. 13.
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Analiza postawy sympatyzującej z komunizmem części brytyjskiej inteligencji wy-
daje się istotna także z tego powodu, iż nie da się jej całkowicie odesłać do lamusa histo-
rii. Środowiskowe mechanizmy wymuszające konformizm nie przestały funkcjonować, 
choć, rzecz jasna, osią ideowej identyfi kacji nie jest już komunizm.

Wobec stanu rzeczy, w którym rzesza wysoce wykształconych, utalentowanych 
i inteligentnych ludzi przez bardzo długi okres (dalece przekraczający lata trzydzieste 
XX wieku, w niektórych wypadkach niekończący się nawet wraz z upadkiem realnego 
socjalizmu) z własnej woli akceptuje zafałszowany obraz świata, słuszne jest zacho-
wać poczucie zdziwienia. Tym bardziej że według słów Orwella, zawartych w liście 
do Humphreya House’a, „Wszyscy ludzie o zdrowym poczuciu moralnym wiedzieli 
już od około 1931 roku, że rosyjski reżim cuchnie”2. Skoro nie sposób przyjąć, iż wy-
kazujący komunistyczne sympatie nobliści i inni zdobywcy prestiżowych nagród (nie 
tylko przecież literackich) masowo osiągnęli moralne dno, konieczne staje się wnikliw-
sze spojrzenie na komunizm. Wówczas okazuje się, iż to nie niedobór poczucia moral-
nego, lecz raczej jego nadmiar zaprowadził intelektualne elity społeczeństw Zachodu 
w objęcia komunizmu. Zbyt łatwe byłoby jednak wysunięcie tezy, iż intelektualni mo-
carze w swych poszczególnych dziedzinach wykazali nadzwyczajną naiwność i dali się 
odurzyć pełnym humanitaryzmu hasłom emancypacji „skrzywdzonych i poniżonych”. 
Trudno, rzecz jasna, zaprzeczyć, iż zasadniczo człowiek myśli w najbardziej realistycz-
ny sposób wyłącznie w odniesieniu do sfery własnej aktywności, zatem nawet bardzo 
wykształcony osobnik – niewytrenowany jednak w myśleniu o polityce – któremu każe 
się wydawać polityczne sądy, niejednokrotnie zaczyna rozumować jak dziecko3. Jednak-
że jako pewne usprawiedliwienie części brytyjskiej, a także kontynentalnej inteligencji 
popierającej komunizm musi służyć fakt, iż eksperyment przeprowadzony w Rosji był 
ewenementem na światową skalę. Przywódcom komunistycznego ruchu udało się go 
propagandowo skorelować z nauką i nowoczesnością, a także przez długi czas skutecz-
nie przekonywać, iż polityka nowego państwa jest czymś autentycznie nowym, czymś, 
co nie ma nic wspólnego z makiaweliczną polityką pozostałych państw.

Uważniejsze spojrzenie na komunizm – biegnące, jak to często bywa, wbrew po-
tocznym poglądom – nie pozwala na sprowadzenie go do takich elementów, jak cen-
zura, więźniowie polityczni, polityczna policja itp. Literatom, którym wolność słowa 
konstytuuje egzystencję, jej brak musi jawić się jako horrendum. Jeśli gdzieś na świecie 
mieliby przystać na cenzurę, to tylko warunkowo, na jakiś czas, w imię realizacji idei, 
która sama w sobie przewyższa wolność słowa. W ten skrótowy sposób można dojść do 
ujęcia komunizmu jako ideokracji. Bez wątpienia, zasługą autora Folwarku zwierzęcego 
– sławnej, lecz zbyt płytkiej alegorii – jest wczesne dostrzeżenie elementu ideokratycz-
nego w ustroju komunistycznym.

Aby rewolucyjna ideokracja, nie tylko werbalnie, lecz w rzeczywistości znosząca 
własność prywatną – podstawę pozwalającą człowiekowi na podejmowanie decyzji i po-
noszenie odpowiedzialności, która z kolei jest fundamentem ludzkiej podmiotowości 
– była w stanie opanować umysły światłych ludzi, musi wcześniej zostać przygotowa-

2 G. Orwell, Letter to Humphrey House [w:] The Collected Essays, Journalism and Letters of George 
Orwell, pod red. S. Orwell i I. Angusa, Londyn 1969, t. 1, s. 532. Cytowany list opatrzony jest datą 11 kwiet-
nia 1940 roku.

3 Zob. J. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, przeł. M. Rusiński, Warszawa 1995, s. 327.
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ny odpowiedni grunt. Pierwszym praktycznym krokiem przygotowawczym okazała się 
I wojna światowa. Według Arnolda J. Toynbeego, konfl ikt ten był tym dla Europy, czym 
wojna peloponeska dla Greków. Zdanie to jest tym bardziej prawdziwe, kiedy II wojnę 
traktuje się jako kontynuację zmagań z lat 1914–1918. Zatem I wojna światowa – po-
dając w praktyce w wątpliwość spektrum wartości, które przez niektórych teoretyków 
zostały zanegowane w XIX wieku – utorowała drogę burzycielom, jeżeli terminem Her-
manna Rauschninga objąć nie tylko nazistów4, lecz także komunistów. Czy w obliczu 
radykalnej kontestacji dotychczasowych modeli egzystencji i wspierających je wartości 
– pyta Orwell –

…można było nadal, jak gdyby nigdy nic, iść przez życie w sposób typowy dla klasy średniej – jako 
żołnierz, duchowny, makler giełdowy, urzędnik administracji kolonialnej? Które z wartości wyzna-
wanych przez naszych dziadów mogliśmy brać serio? Patriotyzm, religia, imperium, rodzina, świę-
tość małżeństwa, więzy szkolne, narodziny dziecka, jego wychowanie, honor, dyscyplina – każdy 
przeciętnie wykształcony człowiek mógł w ciągu trzech minut wywrócić je na nice5.

Problem polega wszakże na tym, iż osłabienie wiary w dotychczasowe wartości nie 
likwiduje samej potrzeby wiary. W związku z tym naturalne zdają się dwie zasadnicze 
i opozycyjne postawy. Z jednej strony, postawa restytucji wiary w dawne wartości, ze 
strony drugiej, poszukiwanie nowych obiektów wiary. Fala nawróceń na katolicyzm po-
śród literatów, o której wspomina Orwell, znamionuje postawę obrony sprawdzonego 
porządku cywilizacyjnego. Najwybitniejszym reprezentantem tego nurtu w świecie lite-
rackim jest, nawrócony na anglokatolicyzm, Thomas Stearns Eliot. Drugi nurt wiąże się 
z komunistyczną nową wiarą. Skwapliwe zanurzenie się w tym nurcie licznych przedsta-
wicieli brytyjskiej inteligencji staje się zrozumiałe, jeśli nie straci się z oczu najważniej-
szego hasła inteligenckiego etosu: być zawsze po stronie poniżonych. Tę postawę mia-
łem na myśli, gdy wcześniej zaznaczyłem, że nie brak, ale nadmiar poczucia moralnego 
przyczynił się do stosunkowo łatwej akceptacji komunizmu przez brytyjską inteligencję.

Bycie po stronie poniżonych stanowi niewątpliwie zasadniczą część credo samego 
George’a Orwella. Pojawia się zatem pytanie, jakie cechy odróżniały go od przeciętnego 
inteligenta, skoro dość szybko potrafi ł przeniknąć naturę sowieckiego reżimu, nie będąc 
zresztą nigdy w Związku Radzieckim? Odpowiedź na najogólniejszym poziomie mog-
łaby przybrać formę zderzenia autentyzmu egzystencji Orwella z odrealnionym życiem 
angielskiego inteligenta. „Najstraszliwszą cechą totalizmu nie jest popełnianie przezeń 
»okrucieństw«, tylko atakowanie pojęcia obiektywnej prawdy”6 – powiada Orwell. Do 

4 Zob. H. Rauschning, Makers of Destruction. Meetings and Talks in Revolutionary Germany, przeł. na 
j. ang. E.W. Dickes, Londyn 1942.

5 G. Orwell, W brzuchu wieloryba [w:] idem, Jak mi się podoba, s. 49.
6 G. Orwell, Prawdę tworzą zwycięzcy [w:] idem, I ślepy by dostrzegł. Wybór esejów i felietonów, 

przeł. B. Zborski, Kraków 1990, s. 140. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że negacja praw-
dy jest przedsięwzięciem, które nie może się udać. Bertrand Russell argumentował pod koniec lat trzy-
dziestych XX wieku, iż system zorganizowanego kłamstwa, któremu podlegają także przywódcy, musi 
ich osłabiać w zderzeniu z ludźmi, którzy znają fakty. Orwell przytomnie replikował, że „nie stanowi to 
dowodu na to, iż niewolnicze społeczeństwo, do którego dążą dyktatorzy, będzie niestabilne. Bardzo ła-
two wyobrazić sobie państwo z rządzącą kastą oszukującą swoich zwolenników, nie oszukujących jednak 
siebie. Czy ktoś ośmieliłby się wyrazić pewność, iż coś takiego już się nie dzieje? Wystarczy pomyśleć 
o złowieszczych możliwościach radia, kontrolowanej przez państwo oświaty itp., by uświadomić sobie, że 
»prawda jest wielka i zwycięży« to raczej modlitwa aniżeli aksjomat”. G. Orwell, Review: Power: A New 
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sprostania wymogom nakładanym przez prawdę potrzebny jest wszakże rzeczywisty 
zasób doświadczeń. Doświadczeń, których nie sposób nabyć poprzez samą lekturę ksią-
żek. Nie dają ich salonowe konwersacje, choćby najbardziej czarujące, ani najbardziej 
porywające wykłady uniwersyteckie. Wydaje się, że właśnie książkowość świata inte-
ligencji czyni ją łatwym łupem komunistycznej ideologii. Orwell empiryk nie musiał 
odwiedzać Związku Radzieckiego. Wystarczyła mu obecność w Hiszpanii doby wojny 
domowej i obserwacja działalności sowieckich agentów, by urobić sobie wyobrażenie 
na temat funkcjonowania komunistycznego państwa7. W cytowanym wyżej tekście za-
tytułowanym W brzuchu wieloryba jego autor obnaża sztuczność wyobrażonego świata 
inteligencji na przykładzie fragmentu wiersza Wystana Hugha Audena:

Zwróćmy uwagę na określenie „nieodzowne morderstwo”. Mogła go użyć tylko osoba, dla której 
morderstwo jest najwyżej słowem. Osobiście nie mówiłbym o morderstwie z taką beztroską. Tak 
się składa, że widziałem ciała wielu zamordowanych – nie poległych na polu walki, lecz właś-
nie zamordowanych. Dlatego mam pewne wyobrażenie na temat tego, czym jest morderstwo – to 
terror, nienawiść, rozpacz krewnych, sekcja zwłok, krew, odór rozkładającego się ciała. (...) Ten 
rodzaj amoralizmu, jaki reprezentuje Auden, charakteryzuje osoby, które nigdy nie są tam, gdzie 
akurat ktoś pociąga za spust. Większość myśli lewicowej przypomina igranie z ogniem ludzi, któ-
rzy nie wiedzą, że można się sparzyć8.

Owa sztuczność egzystencjalna inteligencji powoduje, iż Orwell przedkłada towa-
rzystwo prostych ludzi z ich poczuciem przyzwoitości9 nad obracanie się w kręgach 
literackich10. Sądzę, iż angielski pisarz mógłby podpisać się pod wersem Mickiewicza: 
„Trudniej dzień dobrze przeżyć, niż napisać księgę”.

Obiektywne spojrzenie na rzeczywistość sympatykom komunizmu uniemożliwia 
ucisk kleszczy ideologicznych. W miarę bezstronny ogląd rodzi się zawsze poprzez 
szczere rozważenie racji oponentów. Tymczasem

Podstawowy kłopot z ortodoksyjnymi marksistami polega na tym, iż posiadając system, który zdaje 
się wszystko wyjaśniać, nie podejmują nigdy wysiłku wykrycia, co dzieje się w głowach innych 
ludzi11.

Social Analysis by B. Russell [w:] The Collected Essays..., t. 1, s. 376. Recenzja ukazała się pierwotnie w cza-
sopiśmie „Adelphi” w styczniu 1939 roku.

07 Zwraca na to uwagę Paweł Kłoczowski w wywiadzie udzielonym „Przeglądowi Politycznemu”. 
Zob. Tropy obecności, rozmowa „Przeglądu Politycznego” z Pawłem Kłoczowskim, „Przegląd Polityczny”, 
2000, nr 43, s. 128.

08 G. Orwell, W brzuchu..., s. 51.
09 Pojęcia common people i decency odgrywają w słowniku Orwella ważną rolę. Nie mogąc rozwijać 

tego wątku, przytoczę cytat z eseju o Dickensie, rzucający na sprawę nieco światła. Według Orwella, Dickens 
„popularność zawdzięcza temu, że potrafi ł wyrazić w komicznej, uproszczonej, a zatem łatwo zapadającej 
w pamięć formie wrodzoną przyzwoitość prostego człowieka. Istotne, że jeśli patrzymy na owo zagadnienie 
z tej właśnie perspektywy, przymiotnikiem »prosty« można określić wiele grup ludzi”. Zob. G. Orwell, Karol 
Dickens [w:] idem, Anglicy i inne eseje, przeł. B. Zborski, Warszawa 2002, s. 148–149.

10 Orwell nie był w stanie rozbudowywać kontaktów osobistych z literatami także dlatego, iż jeśli ko-
goś poznał osobiście, miał następnie kłopoty ze stosowaniem wobec tej osoby należnej surowości ocen. 
Zob. G. Orwell, Letter to Stephen Spender [w:] idem, The Collected..., t. 1, s. 313.

11 G. Orwell, Review: The Novel Today by Philip Henderson [w:] idem, The Collected..., t. 1, s. 258. 
Recenzja ukazała się pierwotnie 31 grudnia 1936 roku.
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Wierność komunistycznej wierze wyklucza dyskusje. Zmusza do wikłania się w czę-
ste aporie wynikające z nagłych zmian polityki sowieckiego państwa. Polityka ta bo-
wiem – wbrew zapewnieniom propagandzistów – nie różni się od zachowań innych 
graczy politycznej sceny, tyle tylko, że musi się odbywać za zasłoną wzniosłej idei mię-
dzynarodowego socjalizmu.

Ilekroć Stalin zmienia sojuszników, konieczne staje się nadanie nowego kształtu „marksizmowi”. 
Pociąga to za sobą gwałtowne zmiany „linii”, czystki, donosy, systematyczne niszczenie piśmien-
nictwa partyjnego itp. Każdy komunista powinien być przygotowany na to, że w pewnym momen-
cie będzie musiał zmienić swoje najbardziej podstawowe przekonania albo opuścić Partię. Niepod-
ważalny dogmat poniedziałku już we wtorek może się stać najgorszą herezją12.

Jest oczywiste, iż przyzwyczajenie umysłu do tego typu wolt musi się odbić katastro-
falnie na szacunku dla obiektywnej prawdy.

Katastrofalna sama w sobie negacja obiektywnej prawdy wywiera wyjątkowo de-
prawujący wpływ na język. Zrozumiałe jest wyczulenie i uwaga, jaką Orwell poświęca 
temu zjawisku z racji swej profesji. Doskonale zdaje sobie sprawę, iż – z jednej strony – 
niemądre myśli znajdują odbicie w mętnym języku, z drugiej zaś – „niechlujność języka 
ułatwia posiadanie głupich myśli”13. Termin „nowomowa” tak dalece się upowszechnił, 
że czasem zapomina się, kto jest jego autorem i w której powieści się pojawia. Propagu-
jąc prosty, komunikatywny styl (w przekonaniu autora Birmańskich dni trudniej kłamać 
w prostych słowach, choć zasadne wątpliwości zgłasza co do tego biograf pisarza Ber-
nard Crick14), Orwell jest wrogiem nieszczerości15 ukrytej za „czczym werbalizmem”, 
zaciemniających obraz eufemizmów, a także nadużywania obcych terminów. Wymie-
nione grzechy główne (choć nie wyłącznie, to bardzo często) popełniane są przez lewi-
cowych intelektualistów.

Wyobraźmy sobie angielskiego profesora, który broni sowieckiego totalitaryzmu. Nie może po-
wiedzieć po prostu: „Wierzę w wykańczanie wrogów politycznych, jeśli przynosi ono pożądane 
rezultaty”. Powiedziałby pewnie coś takiego: „Przyznając, że reżim sowiecki posiada cechy, nad 
którymi skłonni bylibyśmy ubolewać, musimy – jak sądzę – zgodzić się, że pewne ograniczenie 
praw opozycji politycznej jest czymś, co w sposób nieunikniony towarzyszy okresom przejścio-
wym, i że dyscyplina, do której przestrzegania wezwano ludzi radzieckich, znalazła dostateczne 
uzasadnienie w sferze konkretnych osiągnięć”16.

Siła nowej wiary potrafi ła w wielu wypadkach unieważnić elementarne poczucie pa-
triotyzmu. Orwell nie ma wątpliwości, iż generalnie po wybuchu II wojny światowej 

12 G. Orwell, W brzuchu..., s. 47.
13 G. Orwell, Polityka i język angielski [w:] idem, Jak mi się podoba, s. 258. Esej ten, napisany w roku 

1946, jest rozwinięciem wcześniejszej o dwa lata wypowiedzi pisarza pt. Propaganda and Demotic Speech. 
Zob. The Collected..., t. 3, s. 135–141.

14 Zob. B. Crick, Sztuka pisania o polityce, „Przegląd Polityczny”, 2000, nr 43, s. 98.
15 „Zapamiętajcie, że za nieszczerość i tchórzostwo zawsze trzeba zapłacić. Nie myślcie, że przez całe 

lata można uprawiać służalczą propagandę na rzecz radzieckiego lub też jakiegokolwiek innego reżimu, 
a potem powrócić nagle do intelektualnej przyzwoitości”. Tak brzmi przesłanie Orwella do angielskich le-
wicowych dziennikarzy i intelektualistów w ogóle. Pisarz, będący przyjacielem Polaków, wypowiedział je 
w kontekście sprzyjających ZSRR artykułów, jakie pojawiły się w prasie brytyjskiej po wybuchu powstania 
warszawskiego. Zob. G. Orwell, Jak mi się podoba, s. 218.

16 G. Orwell, Polityka i język..., s. 268.
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lewicowi intelektualiści życzyli Hitlerowi porażki. Nie przeszkadzało im to jednak czer-
pać swoistej przyjemności z sytuacji, w których Anglia doznawała upokorzeń. Woleliby 
bezwzględnie zobaczyć w roli zwycięzców Rosjan, aniżeli Anglików i Amerykanów. 
Ponownie, owo przyjęcie przez intelektualistów takiej postawy stanowi dla pisarza ob-
jaw zerwania kontaktu z rzeczywistością w stopniu, na który nigdy nie pozwoliłby sobie 
„prosty człowiek”17.

Ostatnim zarzutem, jaki Orwell stawia inteligencji, ostatecznie także mającym swe 
źródło w braku doświadczenia i niechęci do pogłębionej analizy rzeczywistości, jest jej 
wiara (u której źródeł tkwi marksistowski determinizm) w to, że postęp techniczny auto-
matycznie pociąga za sobą postęp moralny i podniesienie poziomu ludzkiego życia. Dla 
Orwella – dalekiego od fascynacji techniką – dokonujący się postęp stanowi co najwyżej 
narzędzie umożliwiające skok na wyższy poziom, pod warunkiem iż uda się zachować 
codzienną uczciwość w stosunkach międzyludzkich18.

Powyższe rozważania wiodą do wniosku, że – zdaniem pisarza – zasadniczym źród-
łem komunistycznego uwikłania brytyjskich intelektualistów było utracenie przez nich 
kontaktu z rzeczywistością. Odrealniona egzystencja stanowi podatny grunt dla odreal-
nionych poglądów. Wypada jednak na koniec zauważyć, że sam surowy krytyk postawy 
inteligentów nie uchronił się od wypowiadania nierealistycznych sądów. Jeszcze raz za-
tem potwierdzenie znajduje prawda, iż nikt nie potrafi  być w pełni realistą. Chociażby 
w słynnym Lwie i jednorożcu autor zawarł postulat upaństwowienia gospodarki19. Rea-
lizmu nie znamionuje także jego fascynacja klimatem Barcelony doby rewolucji i prze-
świadczenie, że taki stan jedności społecznej nie jest zawsze czymś sztucznym i efeme-
rycznym, lecz sytuacją, która mogłaby się utrwalić. Stad wypływa oburzenie Orwella, 
gdy po powrocie z frontu zastał w stolicy Katalonii odtworzone podziały społeczne20. 
Słusznie napisano o Orwellu, że w jednej osobie mamy pomieszczone dwie: Don Kicho-
ta i Sancho Pansę21. Ku odrealnionej donkiszoterii prowadziły pisarza odrealnione wątki 
zawarte w doktrynie socjalistycznej.  Szczęśliwie realizm Sancho Pansy przeważył w tej 
osobowości. Wyostrzył jej zmysł rzeczywistości, nastroił na krytykę ułudy i sprawił, że 
nawet Orwellowska wersja socjalizmu zdaje się prawie do przyjęcia, szczególnie gdy 
porównać ją z „realnym socjalizmem” komunistów.

17 Kwestie tę, wykraczającą, rzecz jasna, poza lata trzydzieste, szerzej omawia R.J. Voorhees, The Para-
dox of George Orwell, Indiana 1986, s. 50–51.

18 Między innymi powyższa teza Orwella otwiera pewne możliwości konserwatywnej interpretacji sta-
nowiska pisarza.  W Polsce taka konserwatywna interpretacja zawarta jest w czasopiśmie „Arka”, 1984, nr 8. 
Na gruncie angielskim zob. G. Woodcock, The Crystal Spirit, Londyn 1967 oraz R. Rees, Fugative from the 
Camp of Victory, Londyn 1961.

19 Por. G. Orwell, Lew i jednorożec: socjalizm i duch angielski [w:] idem, Jak mi się podoba.
20 Por. G. Orwell, W hołdzie Katalonii, przeł. L. Kuzaj, Gdynia 1990.
21 Zob. P. Kłoczowski, Spór o Orwella, „Przegląd Polityczny”, 2000, nr 43, s. 135.
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