Zamiast wstêpu

K

ilka lat po rewolucji bolszewickiej w Rosji, 21 marca 1925 r.,
Gilbert Keith Chesterton, s³ynny brytyjski pisarz, eseista, oraz wyborny polemista zmagaj¹cy siê z gnostycyzmem i komunizmem, zanotowa³, ¿e nowe systemy komunistyczne „nie buntuj¹ siê przeciwko nienormalnej tyranii; buntuj¹ siê przeciwko temu, co uwa¿aj¹ za
normaln¹ tyraniê – tyraniê normalnoœci”. „Nie buntuj¹ siê przeciwko królowi” – pisa³ – „Buntuj¹ siê przeciwko obywatelowi”.
S³owa amerykañskiego magazynu „Spectator”, opisuj¹cego
wspó³czesn¹ Amerykê trawion¹ nowotworem poprawnoœci politycznej, doskonale oddaj¹ obraz tych, którzy zbuntowali siê przeciwko
„tyranii normalnoœci”:
Ta quasi-religijna kasta i jej katechizm ró¿norodnoœci kieruj¹ obecnie instytucjami narodu. Nie tylko
w mediach, akademiach, reklamie i rozrywce, ale tak¿e
w korporacjach, rz¹dach i wojsku, kapelani ró¿norodnoœci egzekwuj¹ nowe prawo kanoniczne. Przekonana
o swojej specjalnej wizji moralnej kasta nie ma zamiaru
cedowaæ w³adzy ani tolerowaæ wolnomyœlicieli. Jej zadaniem jest wykorzenienie i st³umienie heretyków i tego
co okreœlaj¹ mianem nienawiœci oraz propagowanie artyku³ów œwiêtej wiary. W rezultacie wolnoœæ sumienia
i nauki znajduje siê pod wyj¹tkowym atakiem. Preferen5
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cje miêdzyrasowe, przywilej bia³ych, kultura gwa³tu,
zmiany dominacji rasowych, równe wyniki ocen niezale¿nie od wk³adu pracy i rzeczywistych zdolnoœci i dowolna liczba zwodniczych idei staj¹ siê doktryn¹ instytucjonaln¹.
Z kolei Cid Lazarou z „The Epoch Times” zauwa¿a:
To, co komplikuje sprawê, to fakt, ¿e lewicowa ideologia jest trudna do ustalenia, miêdzy innymi dlatego,
¿e jej zwolennicy celowo zaciemniaj¹ i wprowadzaj¹
w b³¹d odnoœnie do natury swych pogl¹dów. Nie jest to
jednak jedyny powód; ich ideologia ma byæ p³ynna, dostosowuj¹ca siê i zmieniaj¹ca wszêdzie tam, gdzie jest
to konieczne, szczególnie w obliczu pora¿ki. Podczas gdy
lewicowcy nigdy nie przyznaj¹ siê do tych niepowodzeñ,
nieuchronnie obwiniaj¹c o nie swoich przeciwników,
stali siê ekspertami w przechodzeniu od jednego celu
do drugiego bez ujawniania swojej to¿samoœci.
Równie¿ Józef Mackiewicz by³ przekonany o tym, ¿e marksizm
ma niezwyk³e zdolnoœci do przepoczwarzania siê i mutacji, nie trac¹c nic ze swej istoty. A istotê tej ideologii odda³ w s³owach zawartych w powieœci Kontra: „Katastrofa to nie œmieræ po³owy ludzkoœci
w wojnie atomowej. Katastrofa to ¿ycie ca³ej ludzkoœci pod panowaniem ustroju komunistycznego”.
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W

sierpniu 1920 r. bolszewickie hordy – nap³ywaj¹ce z azjatyckich stepów, niczym u zarania chrzeœcijañskiej Europy Hunowie czy
póŸniej Awarowie, zagrzewane ludobójcz¹, przenikniêt¹ jadem destrukcji ideologi¹ „naukowego komunizmu” oraz leninowsk¹ zasad¹
„grab nagrabliennoje” (czyli rabuj zagrabione) – zosta³y rozgromione przez wojsko polskie. Jedna z najwiêkszych i najwa¿niejszych dla
losów œwiata bitwa warszawska, zwana Cudem nad Wis³¹, zosta³a
wygrana przez obroñców cywilizacji ³aciñskiej. Chore marzenia
hersztów powsta³ej dwa lata wczeœniej Rosji bolszewickiej, o tym
aby ich rojenia zapanowa³y w ca³ej Europie, a póŸniej œwiecie, nie
mog³y siê przeto, wówczas, ziœciæ.
Wczeœniej przywódców za³o¿onej w marcu 1919 r. tzw. III Miêdzynarodówki, lub Miêdzynarodówki Komunistycznej zwanej te¿
Kominternem (Kommunisticzeskij Internacjona³), spotka³y trzy dotkliwe ciosy. W styczniu 1919 r. zduszono w Niemczech próbê komunistycznej rewolty w Berlinie – zwanej „powstaniem Zwi¹zku Spartakusa”. By³a to organizacja komunistyczna Niemiec, zawiadywana m.in.
przez Ró¿ê Luksemburg i Juliana Marchlewskiego, która przekszta³ci³a siê póŸniej w Komunistyczn¹ Partiê Niemiec, wchodz¹c¹ w sk³ad
Kominternu. Na pocz¹tku maja 1919 r., po niespe³na miesi¹cu istnienia, upad³a Bawarska Republika Rad, na czele której sta³ Eugene Le7
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vine, komunista pochodzenia ¿ydowskiego. W tym krótkim okresie
czasu uzbrojone bandy rewolucyjne by³y w stanie zaprowadziæ taki
terror, ¿e wkrótce Levine i jego „Republika” sta³y siê wœród mieszkañców nie tylko Monachium i Bawarii, ale ca³ych Niemiec, symbolem
sowieckiego re¿imu i bolszewickiej bezwzglêdnoœci.
W sierpniu 1919 r., po piêciu miesi¹cach istnienia, upad³a inna
„Republika Rad” – Wêgierska. By³ to drugi po Rosji bolszewickiej
twór moskiewskich komunistów. Bowiem o ile Levine przej¹³ w³adzê w Bawarii poniek¹d wbrew centrali w Berlinie (a co za tym
idzie – równie¿ w Moskwie), o tyle Bela Kun zosta³ wys³any ze stolicy œwiatowego proletariatu do Budapesztu osobiœcie przez Lenina, aby tam robiæ rewolucjê. „Bêdê kierowaæ dzia³alnoœci¹ stanowczo, po marksistowsku” – zapewnia³ Kun wodza rewolucji (jak
mówiono o przywódcy bolszewickiego puczu z listopada 1917 r.).
Autorzy Czarnej ksiêgi komunizmu przypominaj¹, ¿e by³ to pierwszy przypadek, kiedy bolszewicy mogli dokonaæ „eksportu” swojej
rewolucji1 . Zanim rz¹d komunistyczny upad³ pod wp³ywem interwencji wojsk rumuñskich, zd¹¿y³ utworzyæ trybuna³y rewolucyjne oraz wêgiersk¹ Armiê Czerwon¹, jak te¿ zamkn¹æ w wiêzieniach
swoich przeciwników politycznych oraz rozpocz¹æ proces odbierania posiadaczom ich w³asnoœci, zwany „nacjonalizacj¹” wielkich
maj¹tków ziemskich i przemys³owych.
W tym czasie krwawo zaznaczyli siê „Ch³opcy Lenina”. By³ to
oddzia³ terrorystyczny morduj¹cy Wêgrów uznanych za „wrogów
ludu”. Liczbê ofiar tych, dzia³aj¹cych przecie¿ niezbyt d³ugo, zbrodniarzy liczy siê w setkach. Arthur Koestler, wêgierski komunista
i póŸniejszy agent Kominternu, utrzymywa³, ¿e by³o ich 500.
Mimo, ¿e Bela Kun by³ z pochodzenia ¯ydem, rz¹d rewolucyjny,
w celu mobilizacji mas w obliczu wkroczenia wojsk rumuñskich kieruj¹cych siê teraz wprost na Budapeszt, odwo³ywa³ siê do nastrojów anty¿ydowskich. Na plakatach oskar¿aj¹cych wêgierskich ¯ydów,
¿e nie chc¹ iœæ na front, umieszczano tak¹ oto treœæ: „Likwidujcie ich,
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gdy nie chc¹ oddawaæ ¿ycia dla naszej œwiêtej sprawy” – dyktatury
proletariatu. Pojawi³y siê te¿ pomys³y, aby w celu uzyskania od obywateli bezwzglêdnego pos³uszeñstwa urz¹dziæ „czerwon¹ Noc œw.
Bart³omieja”2 .
Po upadku wêgierskiej komuny Kun uchodzi do Sowietów, gdzie
otrzymuje stanowisko komisarza politycznego Armii Czerwonej
walcz¹cej z wojskiem gen. Piotra Wrangla. Podobnie jak na Wêgrzech,
tak¿e i tu zaznacza siê jego okrutny charakter – dokona³ egzekucji
wziêtych do niewoli bia³ych oficerów, obiecuj¹c im wczeœniej, w zamian za poddanie siê, darowaæ ¿ycie. By³ te¿ wspó³odpowiedzialny
za eksterminacjê ludnoœci Krymu, jaka rozpêta³a siê po zajêciu przez
bolszewików tego pó³wyspu. Zamordowano wówczas co najmniej
50 tys. ludzi, choæ niektóre Ÿród³a mówi¹, ¿e ofiar czerwonego terroru by³o trzy razy tyle – 150 tys.3
Miêdzynarodówka Komunistyczna (nazwana przez Lenina
„sztabem generalnym œwiatowej rewolucji”) na swym II Kongresie odbywaj¹cym siê w lipcu 1920 r. (czyli w czasie, gdy wojska
bolszewickie podchodzi³y pod Warszawê, aby „po trupie bia³ej
Polski” œcieliæ drogê do „ogólnego wszechœwiatowego po¿aru rewolucji”) liczy³a na to, ¿e mimo wczeœniejszych niepowodzeñ uda
siê wznieciæ bolszewick¹ po¿ogê, w której sp³onie „stary œwiat”.
„Przepierzenie” – jak nazywano odrodzone pañstwo polskie, oddzielaj¹ce ojczyznê œwiatowego proletariatu, czyli Rosjê Sowieck¹, od zrewoltowanych robotników Niemiec i pozosta³ych
krajów Europy Zachodniej – wydawa³o siê rozpadaæ z trzaskiem
pod ciosami Armii Czerwonej, czyli wspomnianych na wstêpie
pó³dzikich hord, wyrwanych ze swych naturalnych œrodowisk;
ludów roz³o¿ystych i bezkresnych euroazjatyckich stepów, potomków Chanatu Krymskiego, Chanatu Astrachañskiego, Chanatu Kazañskiego, którym Rosja (zanim w koñcu nie wybi³a siê na
niezale¿noœæ od nich w XVI w.) p³aciæ musia³a haracz – „ordinskije protory”.
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