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1.
Wprowadzenie

W wieku czternastu lat mieszka³em wraz z grup¹
przyjació³ w szkolnym internacie. Czêœæ kolegów pochodzi³a z rodzin, które mia³y swoje korzenie w ró¿nych zak¹tkach œwiata. Byliœmy m³odymi buntownikami i przejawialiœmy ogromny brak zaufania do
w³adzy w rozmaitych postaciach. Nie cierpieliœmy
sztywnych zasad, atmosfery kolektywizmu, poczucia bycia skoszarowanym. Z nauczycielami byliœmy
na wojennej œcie¿ce. Nazywali nas z sarkazmem
GDK (Grup¹ Dojrza³ych Kosmopolitów). Naszym
idolem by³ Bob Marley, czasami eksperymentowaliœmy z trawk¹, recytuj¹c sobie „Odê do urny greckiej” Keatsa („Oblubienico jeszcze niezdobyta ciszy...”), a wieczorami regularnie robiliœmy wypady
daleko poza szkolne boisko w poszukiwaniu przygód, których mieliœmy sporo i to nie zawsze koñcz¹cych siê happy endem. Nad ranem wracaliœmy do
szko³y po to, by natkn¹æ siê na któregoœ z nauczycieli, który w³aœnie nas szuka³ albo informowa³ policjê o naszym zaginiêciu.
Jednym z cz³onków naszej paczki by³ ch³opak z Ameryki Po³udniowej, który mia³ w ¿yciu dwóch bohate9
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rów, którymi pasjonowa³ siê. Jednym z nich by³ Clint
Eastwood, który ¿y³ i mia³ siê ca³kiem dobrze. Drug¹
by³ Che Guevara, który ju¿ od dawna nie ¿y³. Mój
kolega ¿y³ na krawêdzi tak samo jak Clint Eastwood
w filmach, w których gra³. Œmieræ spotka³a go przedwczeœnie i tragicznie, tak jak Che Guevarê (i Keatsa).
W grupie z³o¿onej z Europejczyków, Azjatów, Afrykanów oraz Latynoamerykanów by³ jedyn¹ osob¹,
która korzysta³a z akcesoriów zwi¹zanych z Che Guevar¹. Z powodów, których nie umia³em wówczas
wyjaœniæ, nigdy nie nosi³em beretki, nie pali³em cygara, ani nie zawiesi³em portretu Guevary nad swoim ³ó¿kiem.
Kilka lat póŸniej spêdzi³em semestr na jednym
z amerykañskich uniwersytetów. Che Guevara ponownie spróbowa³ mnie uwieœæ. Tym razem moimi przyjació³mi byli zaanga¿owani politycznie Portorykañczycy, którzy pragnêli niepodleg³oœci swojej wyspy. Jeden
z nich powiesi³ na œcianie swojego pokoju plakat z Che
Guevar¹, a obok niego obraz „Towarzysza Gonzalo”,
lidera Œwietlistego Szlaku, peruwiañskiej organizacji
maoistowskiej odpowiedzialnej za liczne akty ludobójstwa. Gdy pewnego popo³udnia wszed³em do jego
pokoju i stan¹³em twarz¹ w twarz z t¹ par¹, dozna³em
parali¿u. Nagle zrozumia³em, dlaczego mojemu po³udniowoamerykañskiemu koledze ze szko³y z internatem nigdy nie uda³o siê przekonaæ mnie do Che.
By³o to oczywiste i zrozumia³e: tak jak Abimael
Guzmán, Che by³ zaprzeczeniem tego, do czego od
zawsze d¹¿y³em w tym skomplikowanym œwiecie –
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wolnoœci i pokoju. Musia³em to instynktownie czuæ
w szkole, lecz wówczas po raz pierwszy by³em w stanie zrozumieæ tê bardzo cenn¹ prawdê: nigdy nie
mo¿na daæ siê zwieœæ przez rozmaite odmiany tego
samego gatunku tyranów. Stalinista Che Guevara
i maoista Abimael Guzmán nale¿eli do ró¿nych obozów i prezentowali odmienne podejœcie do ¿ycia –
pierwszy z nich by³ ucieleœnieniem idola z plakatu,
drugi dziwacznym odludkiem – lecz ich cecha wspólna, pragnienie zdobycia totalitarnej w³adzy, by³a
o wiele bardziej istotna ni¿ dziel¹ce ich ró¿nice.
Stosowany przez Œwietlisty Szlak terror, skierowany przeciwko ubogim wieœniakom, w imieniu których rzekomo dzia³ano, mia³em okazjê odczuæ na
w³asnej skórze. Tak jak milionom Peruwiañczyków,
przysz³o mi osobiœcie doœwiadczyæ wielorakich skutków dzia³ania reinkarnacji Pol Pota w samym œrodku
Andów. Ujrzenie Che Guevary obok Guzmána na
œcianie eleganckiego muru uniwersyteckiego kampusu pozwoli³o mi dostrzec okropn¹ prawdê o argentyñskim bohaterze Kubañskiej Rewolucji, lecz – co
bardziej istotne – zda³em sobie tak¿e sprawê, ¿e wszyscy ci, którzy przygotowywali siê do u¿ycia si³y i odebrania ¿ycia oraz w³asnoœci innym ludziom, s¹ sobie
równi bez wzglêdu na ideologiczne i moralne podstêpy, które s³u¿¹ jedynie do zakrycia ich prawdziwych motywów. „Wiesz co, powinieneœ zerwaæ ze
œciany ten plakat. Nawet nie wiesz, co siê z tym wi¹¿e”, powiedzia³em mojemu koledze i wyszed³em
z jego pokoju wzburzony.
11
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Wiele lat póŸniej, gdy mia³em okazjê natkn¹æ siê
na wiele innych ukrytych form tyranii, zarówno lewicowych, jak i prawicowych, zawsze skupia³em siê
na obrazku z uniwersytetu jako punkcie wyjœcia dla
swoich refleksji. Wniosek, do jakiego doszed³em, przeœladuje mnie do dziœ: istnieje niezliczona liczba form
opresji, niektóre z nich s¹ bardziej, niektóre mniej subtelne, czasami bywaj¹ ozdobione motywem sprawiedliwoœci spo³ecznej, a kiedy indziej przys³oniête jêzykiem bezpieczeñstwa, a rozpoznawanie i potêpianie k³amliwych mechanizmów psychologicznych,
przy pomocy których wrogowie wolnoœci próbuj¹
nabraæ nas na dobrowoln¹ niewolê, stanowi jedno
z najpilniejszych wyzwañ wspó³czesnoœci.
Odró¿nienie prawdy od mniej lub bardziej wyrafinowanych oszustw, pos³uguj¹cych siê retoryk¹ wyzwolenia ludzkoœci z despotyzmu, niesprawiedliwoœci i g³odu, stanowi pierwszy krok na drodze do wolnego spo³eczeñstwa. Wyzwolenie jednostki to przede
wszystkim wyzwolenie umys³u, czego nauczy³ nas
ju¿ wieki temu Étienne de la Boétie w swej mistrzowskiej Polityce pos³uszeñstwa: rozprawie o dobrowolnej niewoli. Dopiero wówczas mo¿na podj¹æ siê owocnej
pracy w dziedzinie poprawy ludzkiego bytu.
Jedn¹ z przyczyn, dla których co najmniej po³owa ludzkoœci ¿yje w ubóstwie, a miliardy z nich pod
rz¹dami tyranii jest fakt, i¿ wiele oszustw nadal ma
wp³yw na wielu ludzi. Ich przedstawicielom uda³o
siê nabraæ mnóstwo ³atwowiernych dusz na myœlenie, ¿e wyzwolenie nast¹pi dziêki u¿yciu przemocy,
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zaprowadzeniu dominacji pañstwa, sprawowanej
odgórnie w³adzy lub, w sposób nieco bardziej subtelny, za spraw¹ wielkich planów redystrybucji – tj. przy
pomocy œrodków „politycznych” zamiast „ekonomicznych”, by pos³u¿yæ siê s³ynnym i nadal obowi¹zuj¹cym rozró¿nieniem, dokonanym przez Franza
Oppenheimera, miêdzy systemem opartym na agresji, w którym klasa produktywna jest eksploatowana
w celu utrzymania przy ¿yciu paso¿ytniczej oligarchii a produktywnym systemem, który gwarantuje
prawo do ¿ycia, wolnoœci i w³asnoœci, a wiêc i umo¿liwia sprawiedliwoœæ.
Na ironiê zakrawa to, ¿e zdecydowawszy siê odró¿niaæ wolnoœæ od opresji zamiast socjalizm od konserwatyzmu, lewicê od prawicy, pobo¿noœæ od niepobo¿noœci, natrafiamy na fakt, ¿e Che Guevara mia³
o wiele wiêcej wspólnego z ludŸmi i systemami, które zwalcza³, ni¿ mo¿na to sobie wyobraziæ. Zasadniczo jego rz¹dy nie ró¿ni³y siê niczym od dyktatury
Batisty, z któr¹ walczy³ jako m³ody partyzant w kubañskiej d¿ungli – poza tym jedynie, ¿e by³ bardziej
wydajny i zideologizowany w swym postanowieniu
zostania bezdusznym dyktatorem.
Taka jest ju¿ niestety historia Ameryki £aciñskiej:
niekoñcz¹ce siê cykle nastêpuj¹cych po sobie opresyjnych rz¹dów, z których ka¿dy twierdzi, ¿e poskromi z³o poprzednich instytucji. Iberyjski system kolonialny utrwali³ najgorsze cechy prekolumbijskiego
œwiata. Nastêpnie, republiki czerpa³y z kolonialnego
dziedzictwa, które mia³y przecie¿ znieœæ. Centraliza13
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cja, wertykalnoœæ w³adzy, protekcjonizm i monopole
przetrwa³y w rozmaitym stopniu ideowe i polityczne zmiany, które dokona³y siê na przestrzeni czasu,
nawet pod rz¹dami demokratycznymi.
Zaprezentowane tu teksty maj¹ na celu ukazanie
idei, ¿e intelektualne i polityczne oszustwo – zniewolenie umys³u – stanowi pierwszy krok w kierunku
ucisku – zniewolenia cia³a oraz, ¿e sposobem na odtworzenie poczucia racjonalnoœci i zdrowego rozs¹dku w krajach, w których nadal rz¹dzi ucisk, jest ukazanie k³amstw, na których jest on oparty. Wydaje mi
siê, ¿e próba ukazania prawdy o Che Guevarze wielu m³odym ludziom stanowi dobry sposób na rozpowszechnienie tego przes³ania.
W 1813 roku Thomas Jefferson pisa³ do markiza de
la Fayette: „Ich naród przepe³niony jest nies³ychan¹
ignorancj¹ oraz zdeprawowany przez bigoteriê i przes¹d”. Tymi s³owami odnosi³ siê do Ameryki £aciñskiej,
gdzie jeszcze pó³ wieku wczeœniej hiszpañskie i portugalskie kolonie wydawa³y siê przewy¿szaæ angielskie
kolonie z Ameryki Pó³nocnej. Wy¿szoœæ Ameryki
£aciñskiej by³a oczywiœcie iluzj¹ – iluzj¹ g³osz¹c¹, ¿e
wysoce scentralizowane, hierarchiczne spo³eczeñstwo,
w którym ¿ycie ludzkie by³o œciœle okreœlone przez
w³adzê, ma cokolwiek wspólnego z cywilizacj¹. Splendor tych barokowych tworów, który mia³ stanowiæ
metaforê kulturowej wielkoœci, zwiód³ wielu intelektualistów i przywódców z Ameryki £aciñskiej.
Dziœ, gdy po³owa mieszkañców Ameryki £aciñskiej
nadal ¿yje w ubóstwie oraz gdy znaczna czêœæ pozo14
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sta³ej po³owy ledwo wi¹¿e koniec z koñcem nie maj¹c
przed sob¹ dostêpnych gdzie indziej perspektyw, wiele
osób nadal patrzy na pañstwo jako na Ÿród³o sprawiedliwoœci spo³ecznej. Choæ wydaje siê, ¿e Che Guevara
sta³ siê ju¿ dla m³odych ludzi z zamo¿nych krajów niegroŸnym kapitalistycznym towarem, dla milionów latynoamerykanów i mieszkañców innych nieszczêœliwych krain nadal pozostaje on istot¹ z krwi i koœci, która
wcieli³a siê w dominuj¹ce instytucje.
Niniejsza, niezbyt obszerna, ksi¹¿ka nie ma na celu
pokazania jedynie brutalnej prawdy. Zwraca siê tak¿e ku przedstawieniu alternatywnej œcie¿ki rozwoju
dla ludnoœci krajów rozwijaj¹cych siê. Taki jest w³aœnie cel esejów: „Liberalizm Ameryki £aciñskiej – U³uda?” oraz „Indywidualistyczna tradycja Ameryki
£aciñskiej”, które zamieszczone zosta³y tu¿ po tekœcie o Che Guevarze. Pierwszy z nich omawia reformy, którym nie uda³o siê zmieniæ rzeczywistoœci krajów rozwijaj¹cych siê, zaœ drugi stanowi próbê ocalenia przed zapomnieniem d³ugiej tradycji wolnoœci
wœród latynoamerykanów – nazwijmy j¹ tradycj¹
antycheguevarowsk¹ – w nadziei, ¿e mo¿e ona pos³u¿yæ jako inspiracja dla przysz³ego spo³eczeñstwa
ludzi wolnych. Demaskowanie mitu to pierwszy krok
na tej drodze.
Kolejny krok polega na uzmys³owieniu tym, którzy dali siê zwieœæ temu mitowi, ¿e naprawdê istnieje
sposób na wyzwolenie ludzi z niesprawiedliwoœci
i g³odu, lecz wymaga to zdecydowanego odejœcia od
pos³ugiwania siê pañstwem jako narzêdzia regulacji
15
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¿ycia spo³ecznego i gospodarczego, porzucenia ideologii kolektywistycznej jako recepty na zaprowadzenie powszechnej sprawiedliwoœci i szczêœcia a jednoznacznego zwrócenia siê ku zdecentralizowanym
i opartym na jednostce prawom.
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