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zaPAU

W ramach porządków sprowokowanych pandemią odkryłem 
na półce broszurkę Jana Józefa Szczepańskiego pt. Maleńka en-
cyklopedia totalizmu, wydaną przez Znak w 1990 roku. Jest to zbiór 
krótkich felietonów, które były wcześniej publikowane w „Tygodniku 
Solidarność”. 

We wstępie autor wyjaśnia: Często myli się totalitaryzm z innymi 
postaciami władzy autorytarnej − z dyktaturą czy prymitywną tyranią. 
Te ostatnie reprezentują wprawdzie nagą i brutalną przemoc, ale nie 
zawierają najniebezpieczniejszego składnika totalitaryzmu, jakim jest 
monopolistyczna ideologia. Ona to właśnie − bez względu na orien-
tację − jest korzeniem totalnego zniewolenia.

Broszurka czerpie głównie przykłady z czasów PRL-u, a ponieważ 
to już dzisiaj zapewne biały kruk, pomyślałem, że warto przypomnieć 
jej fragmenty. 

Już sam spis haseł ilustruje, jak bardzo totalitaryzm wkraczał  
w strukturę społeczną tego czasu: JEDNOSTKA; NOWY CZŁOWIEK; 
MASY; JĘZYK; PRAWO; RELIGIA; KULTURA; SPISEK; MŁODZIEŻ; 
GOSPODARKA; HISTORIA; DEMOKRACJA; NIEPODLEGŁOŚĆ; 
POLICJA; CENZURA; SZKOŁA.

Wybrałem cztery z nich:
JEDNOSTKA
Szydził z niej pogardliwie bard rewolucji Włodzimierz Majakowski. 

[…] Oczywiście chodziło mu jednostkę pisaną przez małe „j”, o cząstkę 
kategorii zbiorczej, która sama przez się jest równie mało ważna jak 
pojedyncze ziarnko piasku. […] istniała przecież jednostka pisana 
przez duże „J”. Z tej nie wolno było szydzić. […] Różnica między 
jednostką a Jednostką należy do dziedziny metafizyki. Nikomu bowiem 
nie przyszłoby na myśl otaczanie jednostki kultem, którym czci się 
Jednostkę. A kult jest, jak wiadomo, zjawiskiem z istoty swojej religijnym. 
W rzeczy samej Jednostka doznawała (a gdzieniegdzie doznaje jeszcze) 
czci boskiej. Dlaczego? Ano dlatego, że nie tylko wyniesiona jest 
ponad zbiorowość, ale tę zbiorowość niejako uosabia − reprezentuje 
jej dążenia, jej wolę, jej rozum, jej los. Zasługuje zatem na bezwa-
runkowe oddanie, podziw i miłość. […]

MASY
Totalizm gardzi bezgranicznie politycznymi mechanizmami de-

mokracji. Jednak ustanawiając swą władzę (drogą zamachu stanu, 
puczu lub narzucenia z zewnątrz) *, stara się stworzyć pozory, że władza 
ta została powołana wolą ludu. Zależy mu na legitymizacji, choćby 
miała to być legitymizacja fikcyjna. Wielce użyteczne okazuje się 
pojęcie „mas”. Mas nikt nie liczy. Z masami nie ma potrzeby dysku-
tować. […] Ich rola sprowadza się do maszerowania w pochodach, 
do skandowania haseł, do wyrażania władzom jednomyślnej aprobaty. 
Pragnienia i żądania mas formułowane są przez funkcjonariuszy rzą-
dzącej elity i podawane masom jako ich wola − jako wola ludu.

Czego naprawdę chcą, co naprawdę myślą masy? Tego nie da się 
ustalić […].

Nasuwa się przypuszczenie, że stanowiły zjawisko efemeryczne, 
pozbawione samoistnego bytu. […] 

Wyjaśnienie tego zagadkowego fenomenu znaleźć można  
w pewnym oświadczeniu samego Adolfa Hitlera, złożonym z trybuny 
jednego z Parteitagów. „Bez was byłbym niczym” − krzyczał do roz-
entuzjazmowanych tłumów – „i wy bylibyście niczym beze mnie”. 
To sprzężenie zwrotne nicości jest zdumiewająco trzeźwą analizą 
władzy opartej ma „woli mas”.

PRAWO
Jednym ze źródeł inspiracji faszyzmu było Imperium Rzymskie. 

Włochy Mussoliniego przyjęły z jego tradycji szereg symboli: rzym-
skie pozdrowienie, rózgi liktorskie […], a także mocarstwowe ambicje. 
Jedynie prawo rzymskie − najcenniejszy wkład Imperium Romanum 
w europejską kulturę − nie znalazło łaski w oczach imitatorów. To 
wykluczenie ze spuścizny jest znaczące. […] Istotą totalitaryzmu jest 
pojmowanie prawa jako narzędzia realizacji polityki państwa oraz 
ideologicznych celów rządzącej partii. W tej koncepcji nie ma miej-
sca na uniwersalną ideę sprawiedliwości. Hitlerowskie ustawy no-
rymberskie […], czystki i procesy pokazowe Stalina […], masakry 
innowierców zarządzone przez Chomeiniego to jaskrawe przykłady 
totalitarnej „praworządności”. Rzeczą zdumiewającą jest, że wszyst-
kie tego rodzaju poczynania starano się ubrać w pozory legalności, 
że zadawano sobie trud uchwalania stosownych ustaw i kodeksów, 
że podtrzymywano fikcję procedury sądowej. […] 

I nam, Polakom, doświadczenia totalitarnej „praworządności” 
nie są obce − począwszy od procesu szesnastu, a na działalności ko-
legiów orzekających kończąc. I tu także najoczywistsze nawet gwałty, 
łącznie z praktyką wymuszania zeznań torturami, dokonywane były 
przeważnie „w majestacie prawa”. […]

HISTORIA
Historia jest niezamarzającą rzeką […] Sens historycznego 

dziania się nie krzepnie, podatny na wciąż nowe interpretacje, dający 
wciąż nowe odpowiedzi na pytania nigdy niewyjaśnione do końca. […] 
Wszystko zależy od poglądów wyznawanych przez ludzi parających się 
opisywaniem i komentowaniem dziejów.

Także od potrzeb czasu, w którym ludzie ci wykonują swoje 
rzemiosło. Tak więc przeszłość żyje i podlega nieustannym zmianom.

Nie ma powodu do ubolewania nad tym stanem rzeczy. Prze-
ciwnie: różnorodność przesłań minionego czasu wzbogaca naszą 
rzeczywistość i stanowi jeden z warunków naszego intelektualnego 
rozwoju, a nawet psychicznego zdrowia. Dramat zaczyna się dopiero 
wraz z próbą zamrożenia historii − nadania jej jedynego, powszechnie 
obowiązującego kształtu, od którego wszelkie odstępstwo ścigane 
jest i karane jako polityczne przewinienie. Taki właśnie stosunek do 
historii charakteryzuje ideologie totalitarne. Totalitaryzm zabija historię, 
czyniąc z niej narzędzie polityki państwa. […]

Czytając książeczkę, wspominałem te znane mi czasy, z przy-
jemnością konstatując, że na szczęście to już tylko historia. Mój 
dobry nastrój nieco jednak osłabł, gdy włączyłem radio, by wysłuchać 
wiadomości.

ANDRZEJ BIAŁAS

Władza totalna

* Jest jeszcze inna możliwość, której autor nie wziął pod uwagę. Jakiś czas temu krążył w Polsce dowcip: Grupa terrorystów opanowała 
moskiewską Dumę. Niestety, w wyniku wyborów.
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