Grzegorz Lewicki*
Zagadnienie strachu jako
klucz do zrozumienia metod
dzia³ania aksamitnych
rewolucjonistów
Lepiej, ¿eby ludzie popierali mnie ze strachu,
ni¿ z przekonania. Przekonania s¹ zmienne,
strach zawsze jest ten sam.
Józef Stalin
Dyktatorzy zazwyczaj dobrze wiedz¹, co mówi¹. Józef Stalin, jeszcze przed nazwaniem siê „cz³owiekiem ze stali”,
jako ma³y i kruchy ch³opiec bardzo czêsto z r¹k w³asnego
ojca odbiera³ to, co potem sam hojnie rozdawa³ milionom ludzi. Wieczorami, kiedy szewc Wissarion D¿ugaszwili wraca³
pijany do domu w gruziñskim Gori, jego synek Józef dr¿a³
w k¹cie przy piecu zastanawiaj¹c siê, czy w alkoholowym
zwidzie ojciec znów wymierzy mu cios piêœci¹ albo kopniaka.
W okresie dzieciñstwa Stalin odebra³ ¿yciow¹ naukê, która
potem zaprowadzi³a go na szczyty w³adzy: bezwzglêdnoœæ to
przykazanie jedyne, a uleg³oœæ u sobie podleg³ych naj³atwiej
wymuszaæ fizycznym strachem. „M³otem mo¿esz cz³owieka zabiæ i sierpem mo¿esz cz³owieka zabiæ, a co dopiero sierpem
i m³otem” – pisa³ Stanis³aw Jerzy Lec wskazuj¹c, ¿e symbole
ZSRR mog¹ byæ postrzegane jako narzêdzia s³u¿¹ce do zadawania œmierci. I nie chodzi tu tylko o œmieræ fizyczn¹, któr¹
w wyniku polityki zastraszania i czystek ponios³o kilkadziesi¹t milionów ludzi. Chodzi tak¿e o obumarcie ducha – czyli
syndrom homo sovieticus, który – choæ od wieków obecny w kulturze rosyjskiej – za czasów stalinizmu jeszcze siê wzmocni³
i rozla³ na inne narody.
Zrozumienie strachu panuj¹cego w epoce sowieckiej
jest kluczowe dla uchwycenia natury problemów spo³ecznych
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i psychologicznych, z jakimi musieli zmierzyæ siê aksamitni rewolucjoniœci w Serbii, Gruzji i na Ukrainie, poniewa¿
karmi¹cy siê poczuciem strachu syndrom homo sovieticus trwa³
jeszcze d³ugo po upadku ZSRR, skutecznie zapobiegaj¹c powstawaniu spo³eczeñstwa obywatelskiego. Poczucie lêku przed
w³adz¹ by³o drugim, oprócz k³amstwa, czynnikiem utrzymuj¹cym
system komunistyczny przy ¿yciu; by³o wszechobecnym i integralnym sk³adnikiem tzw. kultury blokowej (bloc culture)1,
która powstawa³a w podporz¹dkowanych ZSRR pañstwach, a wzmacnia³a siê wprost proporcjonalnie do czasu trwania izolacji
od Zachodu i t³umienia kultur lokalnych przez re¿im. Mimo ¿e
w spo³eczeñstwach bloku komunistycznego poczucie bezpoœredniego zagro¿enia czystkami zmala³o po œmierci Stalina, strach
by³ stale obecny i pozostawa³ potê¿nym orê¿em politycznym
chêtnie u¿ywanym przez nomenklaturê. Jak zauwa¿a Gustaw Herling-Grudziñski, wieloletni wiêzieñ rosyjskich obozów pracy,
autor „Innego œwiata”: „Strach w ustrojach totalitarnych by³
uczuciem podstawowym. Kiedy œledzê historiê rozwoju ideologii, widzê jak kolosaln¹ rolê odgrywa³ strach fizyczny. Czy
te¿ strach, ¿e zrobi¹ krzywdê ¿onie albo dzieciom. Komunizm
by³ zbudowany na strachu. Nie wierzê w ¿adne ketmany, wierzê
g³êboko w to, ¿e komunizm dzia³a³ i odnosi³ sukcesy – do
pewnego momentu oczywiœcie – tylko dziêki strachowi”2.
Solidarnoœæ i byle-trwanie
Warto zauwa¿yæ, ¿e homo sovieticus nie poczyni³ w Polsce takich szkód, jakich dokona³ w innych krajach. Sta³o
siê tak, poniewa¿ przyzwyczajeni do walki o niepodleg³oœæ
123-letnim okresem rozbiorów Polacy wytworzyli mechanizm
obronny, pewien specyficzny etos, który pomaga³ im przezwyciê¿aæ poczucie beznadziei. Etos ten, okreœlony przez
ksiêdza Józefa Tischnera mianem „etosu Solidarnoœci”,
wytworzy³ w ludziach kulturê symbolicznej kontestacji
rzeczywistoœci, która da³a spo³eczeñstwu impuls do przezwyciê¿ania strachu i pielêgnowania poczucia wspólnoty oraz
u³atwi³a póŸniejszy zryw w latach 80. Jacek Kaczmarski,
bard „Solidarnoœci” przedstawia³ metaforycznie tê polsk¹
determinacjê jako chroni¹c¹ przed upadkiem zbrojê3, albo
bij¹ce w ukryciu Ÿród³o4, które nie pozwol¹ Polakom zw¹tpiæ
w szanse na niepodleg³oœæ i uchroni¹ ich przed pogr¹¿eniem
siê w „narodowym byle-trwaniu”5 – czyli bezwolnym pójœciu na ugodê z w³adz¹, wyzbyciu siê marzeñ o mo¿liwoœci
zmiany. Oczywiœcie du¿a czêœæ spo³eczeñstwa mimo zachêt
i wznios³ej retoryki poddawa³a siê, jednak¿e w Polsce,
w przeciwieñstwie do innych krajów uzale¿nionych od ZSRR,
grupa ta – nie stanowi¹c wiêkszoœci – nie zdo³a³a na d³u¿ej
zahamowaæ demokratycznych zmian.
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Natomiast w Serbii, Gruzji i na Ukrainie narodowe byleTrwanie trwa³o jeszcze d³ugo po formalnym upadku komunizmu. Pod koniec lat 80. i na pocz¹tku 90. nie by³o tam
w zasadzie ani bardów, ani etosu. Wp³yw na taki stan rzeczy mia³y nie tylko uwarunkowania spo³eczno-kulturowe, ale
równie¿ historyczne i geopolityczne. Opis dwóch ostatnich
wykracza jednak poza tematykê niniejszego opracowania.
Istotne jest w tym miejscu podkreœlenie, ¿e syndrom homo
sovieticus, jako praktycznie nieusuwalny z duszy, skutecznie zniszczy³ wolê dzia³ania i zag³uszy³ chêæ przemian
w starszym pokoleniu krajów by³ej Jugos³awii i Europy Wschodniej. Podczas gdy aksamitne rewolucje lat 90.
w Polsce, Niemczech i Czechos³owacji opiera³y siê na zorganizowanych i powszechnych ruchach spo³ecznych, ko³em
zamachowym rewolucji w wieku XXI – w Serbii (2000), Gruzji
(2003) i na Ukrainie (2004) byli w ogromnej wiêkszoœci
ludzie m³odzi, poni¿ej dwudziestego roku ¿ycia. Pokolenie
têskni¹ce za zachodnim indywidualizmem musia³o dorosn¹æ,
a sytuacja polityczna w regionie ustabilizowaæ siê, aby
elita tego pokolenia dosz³a do g³osu. Szkoleni na Zachodzie
studenci, którzy po powrocie do swoich krajów stawali na
czele finansowanych przez miêdzynarodowy kapita³ organizacji obywatelskich, takich jak serbski „Otpor!”, gruziñska
„Kmara!” i ukraiñska „Pora!”, uzbrojeni w stosowne podrêczniki przystêpowali do eksportu rewolucji6. Najpierw by³ to
eksport wizji z w³asnych umys³ów do rzeczywistoœci, póŸniej
– gdy sukces w kraju by³ ju¿ osi¹gniêty – za granicê.
Po pupach bij¹ nas
Pierwszym krokiem, jaki musieli wykonaæ, najtrudniejszym i najbardziej istotnym dla powodzenia ka¿dej aksamitnej rewolucji okazywa³a siê zawsze walka ze strachem. „Bo
jednym z najtrudniejszych problemów spo³eczeñstw niedemokratycznych jest w³aœnie strach. Strach przed wyrzuceniem
ze szko³y, z uniwersytetu, z pracy. Strach przed pobiciem
i uwiêzieniem” – mówi Milos Milenkowiæ, prezes EURO-26
w Serbii i by³y aktywista „Otporu!” „Kiedy zak³adaliœmy
Otpor!, ludzie nas przestrzegali: nikogo nie denerwujcie, nic nie zmieniajcie, mo¿e byæ tylko gorzej”. Grup¹
przestrzegaj¹c¹ przed dzia³aniem by³o pokolenie starsze.
Dlaczego akurat oni? Poniewa¿ wprost proporcjonalnie do
pog³êbiania siê poczucia beznadziei, priorytetem starszego,
udrêczonego przez w³adzê pokolenia stawa³o siê beznamiêtne
trwanie. Jak zauwa¿a Milos: „¯yli tylko dniem dzisiejszym
i bali siê nawet pomyœleæ o mo¿liwoœci wyst¹pienia przeciw dyktaturze”. Nastawienie takie okreœla Piotr Sztompka
jako presentist orientation (orientacja na teraŸniejszoœæ)7,
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która by³a wynikiem nieformalnego, czêsto podœwiadomego
pójœcia na ugodê z w³adz¹. W ogromnej wiêkszoœci bra³a
siê raczej z konformizmu czy dramatycznych okolicznoœci
¿yciowych, ni¿ z powodu wiary w socjalistyczne idea³y.
W zamian za polityczne podporz¹dkowanie i wy³¹czenie sfery
politycznej z obszaru w³asnych dociekañ cz³owiek otrzymywa³
od w³adzy upragniony œwiêty spokój. Aby utrzymaæ i uwydatniæ
tê postawê, re¿im æwiczy³ j¹ przy pomocy œrodków, jakich
de facto u¿ywa siê w wychowywaniu dzieci. Mniej wiêcej t¹
sam¹ metod¹, jak¹ ojciec Stalina æwiczy³ w ma³ym Józefie
uleg³oœæ, w³adza o proweniencji totalitarnej sk³ania³a do
pewnych zachowañ swoich podw³adnych ugniataj¹c, a czasem
nawet ³ami¹c i sk³adaj¹c na nowo ich charaktery. Zgodnie z za³o¿eniami behawioryzmu mo¿liwoœæ otrzymania kary
cielesnej zakorzenia³a siê wtedy w œwiadomoœci cz³owieka
jako zawsze mo¿liwy scenariusz wydarzeñ, a jej wspomnienie
majaczy³o na horyzoncie podœwiadomoœci, przypominaj¹c mu
siê ilekroæ pozwala³ sobie na jakieœ niew³aœciwe z punktu
widzenia w³adzy zachowanie. Niebezzasadna wydaje siê tu
metafora przedszkola, której u¿ywa³ Kaczmarski:
Pani nam przypatruje siê
Pilnuje gdzie zabawy kres
W przedszkolu naszym nie jest Ÿle
Kiedy siê grzecznym jest
Bo jeœli nie zaraz po pupach
Po pupach, po pupach bij¹ nas
I krzycz¹ patrz szczeniaku gdzieœ ty wlaz³
(...)
Lecz nic nie mówiê có¿ to da
Coœ tylko we mnie w œrodku dr¿y
W k¹ciku siedzê cicho-sza
Myœlê ¿e smutno mi
(...)
W przedszkolu naszym nie jest Ÿle
Szczególnie gdy siê œpi8
Gandhi i przyjaciele
Na pogr¹¿onych w chocholim œnie nie mo¿na by³o liczyæ.
Rewolucjê trzeba by³o oprzeæ na ludziach m³odych, maj¹cych
motywacjê do walki o w³asny kraj, w którym w przysz³oœci
przyjdzie im ¿yæ. Najpierw wiêc trzeba by³o ich oœmieliæ,
skruszyæ strach i daæ poczucie pewnoœci, ¿e sukces jest
tylko kwesti¹ czasu, ¿e ich zaanga¿owanie przyniesie efekty. By³o to koniecznie, bo strach w re¿imach o korzeniach
totalitarnych jest jak mityczny w¹¿ Uroborus – karmi siê
samym sob¹, tworz¹c zaklête ko³o. Pragnienie zmian, chocia¿
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tli siê w sercach wielu, skutecznie przygaszane jest poczuciem osamotnienia i obaw¹ przed niepowodzeniem. Niemo¿noœæ
przezwyciê¿enia strachu w wymiarze jednostkowym umo¿liwia
mu kolektywne trwanie. A oœmieliæ jednostkê i wlaæ nadziejê
w serce mo¿e jedynie poczucie bycia czêœci¹ anonimowego
t³umu – wielkiej, silnej wspólnoty. Pochód Solidarnoœci
ruszy³, gdy Polacy „zobaczyli ilu ich, poczuli si³ê i czas”9.
Analogicznie, jeœli pochód mia³ ruszyæ w Serbii, Gruzji czy
na Ukrainie, musia³ powstaæ t³um. Jeœli t³umu nie by³o,
to... trzeba by³o po prostu go wykreowaæ.
O tym, jak tego dokonaæ, traktuj¹ rewolucyjne podrêczniki, których pierwowzorem jest dzie³o Gene Sharpa „Od
dyktatury do demokracji”10. Sharp, uczeñ Mahatmy Gandhiego
i profesor z Bostonu jest za³o¿ycielem i prezesem istniej¹cego od 1983 r. Instytutu Alberta Einsteina, który zajmuje
siê zg³êbianiem strategii obywatelskiego niepos³uszeñstwa
bez u¿ycia przemocy (non-violent action) w konfliktach
na ca³ym œwiecie. Zastosowana w Indiach przez Gandhiego
i podziwiana przez Einsteina doktryna ahinsy11 zosta³a (dziêki ksi¹¿kom Sharpa ofiarowanym serbskim rewolucjonistom)
zawarta w „Podrêczniku ‘Otporu!’” T¹ drog¹, po przet³umaczeniu, dotar³a do Gruzji, na Ukrainê i Bia³oruœ. Dociera
równie¿ do innych krajów, bo w dobie globalizacji dostêp
do myœli rewolucyjnej jest stosunkowo ³atwy – na przyk³ad
dziêki darmowemu udostêpnieniu ksi¹¿ek Sharpa w internecie
(w dziesi¹tkach t³umaczeñ, w tym na jêzyk arabski, azerski, indonezyjski czy ró¿ne dialekty chiñskie). Ponadto
na DVD dostêpny jest film Petera Ackermana „Bringing Down
a Dictator” opisuj¹cy upadek Miloszewicia, a nied³ugo powstanie równie¿ gra komputerowa „A Force More Powerful”
o pokojowym obalaniu dyktatur. Patrz¹c na wszechobecnoœæ
i przenikalnoœæ idei oraz na wielorakie mo¿liwoœci jej
oddzia³ywania poprzez wplecenie jej w produkt konsumpcyjny nie dziwi polityka izolacji ludnoœci od Internetu czy
zamkniêcie granic w krajach takich, jak Bia³oruœ. Mimo to
has³o „Dyktatorzy wszystkich krajów, bójcie siê!” nawet tam
s³yszane jest coraz g³oœniej.
Niech nas zobacz¹!
Jak ju¿ zosta³o wspomniane, strach przezwyciê¿yæ mo¿na
dziêki stworzeniu poczucia wspólnoty. Gene Sharp w swojej
ksi¹¿ce radzi: „W sytuacjach, kiedy spo³eczeñstwo jest
wystraszone i czuje siê bezsilne, pierwsze akcje powinny budowaæ pewnoœæ siebie, powinny byæ akcjami niskiego
ryzyka. Takie dzia³ania, jak, na przyk³ad, noszenie jakiejœ czêœci garderoby w nietypowy sposób mog¹ upubliczniæ nastrój sprzeciwu i stworzyæ spo³eczeñstwu okazjê do
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aktywnego uczestnictwa w nim. Tak¿e ma³o wa¿na (z pozoru)
kwestia niepolityczna (jak np. zabezpieczenie dostaw wody)
mo¿e staæ siê pretekstem dla grupowego dzia³ania. Stratedzy powinni wybieraæ takie zagadnienia, których zalety
bêd¹ szeroko rozpoznawalne i trudne do odrzucenia. Sukces
tych ograniczonych kampanii nie tylko rozwieje w¹tpliwoœci
zastraszonych, ale te¿ unaoczni spo³eczeñstwu, ¿e rzeczywiœcie dysponuje ono potê¿nym potencja³em12”. Sharp u¿ywa
w swoich rozwa¿aniach okreœlenia limited objectives (cele
ograniczone) wykazuj¹c, ¿e nie nale¿y porywaæ siê z motyk¹
na s³oñce: z pocz¹tku nale¿y d¹¿yæ do osi¹gniêcia celów
niewielkich, które bêd¹ stawa³y siê coraz odwa¿niejsze
w miarê powodzenia kolejnych akcji.
Na ka¿dy okres dzia³alnoœci rewolucyjnej przewidziane
s¹ akcje innego typu. Georgi Kandelaki, by³y aktywista
„Kmary!”, obecnie pracownik administracji prezydenckiej
w Gruzji, wspomina: „Na pocz¹tku by³o nas tylko dwadzieœcia
osób, a w ci¹gu jednej nocy musieliœmy sprawiæ wra¿enie,
¿e jest nas tysi¹ce i jesteœmy wszêdzie”. W tym celu kilkunastu aktywistów po zmierzchu rozjecha³o siê do szeœciu
najwiêkszych gruziñskich miast, aby wype³niæ pierwszy punkt
rewolucyjnego planu, brzmi¹cy „Niech nas zobacz¹”. Niewa¿ne,
w jakim œwietle. Wa¿ne by³o, ¿eby ludzie w ogóle us³yszeli
o organizacji. Nieznane zawsze budzi niepewnoœæ, co z kolei
prowadzi do niepokoju i lêku. O wiele ³atwiej natomiast
przekonaæ ludzi do czegoœ, co jest ju¿ obecne w ich œwiadomoœci. Maj¹c to na uwadze i dysponuj¹c czasem do œwitu,
uzbrojeni w spreje i tekturowe wzory aktywiœci malowali
zaciœniêt¹ piêœæ – logo „Kmary!” – na gruziñskich ulicach.
Rankiem kontrolowane przez w³adzê media wpad³y w panikê,
co poskutkowa³o pojawieniem siê tematu tajemniczych symboli
w telewizji wraz ze spekulacjami na temat ich z³owrogiej
proweniencji. Niezale¿nie od negatywnego charakteru spekulacji, g³ówny cel zosta³ osi¹gniêty – wrogie media zosta³y
wykorzystane do „rozreklamowania” organizacji.
Oszukaæ diab³a nie grzech
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e tylko 2 procent Gruzinów
czyta gazety, jasne jest, ¿e to w³aœnie telewizja ma monopol na informacjê. Jednak spo³eczeñstwo nie wierzy mediom
bezgranicznie, co aksamitni rewolucjoniœci skrupulatnie
wykorzystali do stworzenia w³asnego pozytywnego wizerunku.
Kiedy medialne emocje zwi¹zane z obmalowywaniem ulic opad³y,
przystêpowano do realizacji kolejnego zadania: wytworzenia
poczucia wspólnoty. Na pocz¹tku by³ to problem, poniewa¿
zanim liczba aktywistów wzros³a, trzeba by³o dzia³aæ, maj¹c do dyspozycji niewielk¹ liczbê osób. Grupa by³a jednak
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bardzo zdyscyplinowana i zdeterminowana do dzia³ania – jej
g³ównym has³em by³o: „Demokracja w planowaniu, dyktatura
w dzia³aniu”. Mia³a te¿ w zanadrzu kilka chwytów socjotechnicznych.
W pocz¹tkowej fazie wra¿enie masowoœci ruchu stwarzano
oszukuj¹c oko. Ma³e grupy protestuj¹cych w ró¿nych miejscach po skoñczeniu swoich przemarszów zmienia³y ubrania
i transparenty, po czym wraca³y na ulice. Czasem dzia³ano
incognito, a nawet uciekano siê do delikatnych podstêpów.
Georgi Meladze, by³y aktywista „Kmary!”, obecnie pracownik
Liberty Institute, wspomina: „Kiedy mia³ siê odbyæ mecz pi³karski Rosja – Gruzja, zorganizowaliœmy, na przyk³ad, wiec
pod has³em ‘Doœæ przegranych z Rosj¹’ [po gruziñsku ‘doœæ’
znaczy ‘kmara’], co przyci¹ga³o równie¿ licznych fanów
pi³ki no¿nej, czêsto nieœwiadomych politycznego charakteru
zgromadzenia”. Aby zachêciæ przechodniów do uczestnictwa,
noszono równie¿ transparenty z wyrazami poparcia ró¿nych
instytucji i organizacji, których cz³onkowie wcale nie
uczestniczyli w protestach. Transparenty z pocz¹tku nieœli wyselekcjonowani aktywiœci, ale z czasem spontaniczne
do³¹czali do nich cz³onkowie organizacji, których nazwy
widnia³y na p³achtach. Schemat myœlowy, w ramy którego wepchnê³a ich socjotechnika by³ nastêpuj¹cy: „jeœli inni ju¿
protestuj¹, to czemu my nie mo¿emy? Nie jesteœmy przecie¿
sami”. A wiêc poczucie rozmycia w³asnej osoby w t³umie by³o
wa¿nym czynnikiem niweluj¹cym strach. Meladze wspomina te¿
chwyt, przy pomocy którego postawiono w szachu rektora
skorumpowanego uniwersytetu. Puszczono mianowicie miêdzy
studentów plotkê, ¿e siedz¹cy przy stoliku na dziedziñcu
przed budynkiem ludzie maj¹ do rozdania darmowe bilety
wstêpu na ró¿ne wydarzenia kulturalne: koncerty, wystawy,
przedstawienia etc. Gdy wokó³ stolika zgromadzi³ siê t³um,
negocjuj¹cy w tym czasie ze skorumpowanym rektorem studenci
pokazali mu przez okno ca³e zajœcie, przekonuj¹c, ¿e t³um
ten protestuje przeciw niemu. Przestraszony, musia³ pójœæ
na ustêpstwa. Byæ mo¿e zagranie to nie by³o wzorowe, jeœli rozpatrywaæ je w kategoriach fair play, ale wziêto pod
uwagê fakt, ¿e sam rektor jakoœ nie przejmowa³ siê tymi
kategoriami w swych relacjach ze studentami...
Pan nie mo¿e byæ taki bezwzglêdny, prawda?
Z czasem osób zainteresowanych ruchem zaczê³o przybywaæ
– im wiêcej ich by³o, tym strach-Uroborus coraz bardziej
d³awi³ siê swym ogonem. Nowych aktywistów uczono jak przezwyciê¿aæ lêk. Dzielono ich na kilkuosobowe grupy, których cz³onkowie mieli obowi¹zek wzajemnie siê kontrolowaæ,
a w przypadku aresztowania poinformowaæ o tym resztê. Wtedy
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formowano now¹ grupê, której cz³onkowie na zmianê, ale bez
przerwy pikietowali pod placówkami milicji – a¿ do uwolnienia przyjació³. Stworzono te¿ specjalne kana³y informacyjne,
dziêki którym o aresztowaniu dowiadywa³a siê grupa niezale¿nych prawników, rodzice ofiar i niezale¿ne media. „Wszyscy
natychmiast przychodzili na milicjê. Prawnicy tworzyli listy
aresztowanych i zapewniali opiekê prawn¹, dziennikarze zdawali relacjê, a wœciekli rodzice przekonywali milicjantów, aby
uwolnili ich dzieci” – wylicza kolejne czynnoœci Milos.
Milicjê da³o siê te¿ czêsto przeci¹gn¹æ na swoj¹ stronê
graniem na najprostszych, ludzkich emocjach. W koñcu milicjanci byli cz³onkami tego samego spo³eczeñstwa, co aresztowani, a niejednokrotnie pod wytarty mundur sami chêtnie
za³o¿yliby podkoszulek rewolucjonisty (co z reszt¹ siê
zdarza³o). Gene Sharp zaleca strategom ruchów rewolucyjnych
rozpoznanie stopnia niezadowolenia i zastraszenia panuj¹cego
w wojsku i milicji, sugeruj¹c, ¿e funkcjonariusze pañstwowi
mog¹ byæ przeciwni re¿imowi z powodów osobistych, rodzinnych, lub politycznych13. Tak w istocie bywa³o, co doskonale
pokazuje przytoczona w „Der Spiegel” anegdota: ”W [serbskiej] wiosce pod Nowym Sadem komendant milicji przymkn¹³
raz trzech m³odych aktywistów maluj¹cych opozycyjne has³a.
Kiedy pod wieczór wróci³ do domu, ¿ona odmówi³a mu podania
kolacji, dopóki ich nie wypuœci. ‘Zmyœlasz’ – przekonywa³a
go. ‘To nie ¿adni przestêpcy, ale mili ch³opcy, którzy byli
na urodzinach naszego syna!’ Komendant da³ za wygran¹”14.
Wyra¿enie „mili ch³opcy” wskazuje, ¿e wygl¹d zewnêtrzny
równie¿ móg³ graæ rolê psychologiczn¹: sympatyczni studenci
nie budzili agresji ani strachu w milicjantach, poza tym
czêsto przypominali im ich w³asne dzieci. W efekcie ciê¿ko
by³o im podnieœæ piêœæ na kogoœ, kto nie by³ krn¹brny i nie
stawia³ oporu. A ju¿ szczególnie jeœli ten ktoœ by³ piêkn¹
kobiet¹. W³aœnie ten sposób zmiêkczania serc Milos uznaje
za najskuteczniejszy: „Nasze œliczne aktywistki, w bia³ych
podkoszulkach i z kwiatami w rêkach równie¿ przychodzi³y na
posterunek milicji i z mi³ym uœmiechem na twarzy prosi³y
milicjantów o uwolnienie kolegów”. Do skutku.
Strach przed pobiciem i aresztowaniem przezwyciê¿ano te¿
dziêki tworzeniu poczucia rywalizacji i konkurencji. „Gdy
ciê aresztuj¹, mo¿esz siê tylko cieszyæ! Zorganizowaliœmy
konkurs, którego zwyciêzc¹ zostawa³ aktywista aresztowany
najwiêksz¹ iloœæ razy. Mnie aresztowano tylko 7 razy. Kolegê,
który wygra³ – 37 razy w ci¹gu szeœciu miesiêcy” – œmieje
siê Milos. M³odzi odczuwali dumê z powodu przynale¿noœci
do ruchu, poniewa¿ dziêki uczestnictwie w protestach nawet
najbardziej nieœmiali mogli w przypadku aresztowania czy pokazania w mediach staæ siê nagle popularni w swoim miejscu
zamieszkania.
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Ró¿owa alternatywa
We wszystkich akcjach równie wa¿ny by³ humor. „¯art
i ironia to klucz do sukcesu!” – podkreœla Milos. Te dwie
metody – stosowane przez Polaków w czasach komunizmu przez
„Pomarañczow¹ Alternatywê” – aksamitni rewolucjoniœci
równie¿ wykorzystywali, chocia¿ istnia³a pewna ró¿nica.
Podczas gdy Polacy ¿artami jedynie parodiowali i wyœmiewali absurdy socjalizmu, aksamitni rewolucjoniœci zaprzêgli
humor do czynnej walki politycznej. Goergi Kandelaki wspomina: „Zorganizowaliœmy na przyk³ad ceremoniê pogrzebu rz¹du
w czasie, gdy przeprowadza³ on prezentacjê programu”. Nikt
nie spodziewa³ siê konduktu pogrzebowego w œrodku zgromadzenia, co poskutkowa³o aresztowaniami. Jednak¿e komiczne,
zastyg³e w œmiertelnie powa¿nym zaskoczeniu miny zdezorientowanych dygnitarzy oraz nag³oœnienie sprawy w mediach
z nawi¹zk¹ wynagrodzi³y aktywistom niewygody aresztu
i strach przed siniakami. Wykorzystywano te¿ ¿arty i aluzje
jêzykowe. Na du¿ej tablicy namalowano, na przyk³ad, wnêtrze
toalety z twarzami polityków re¿imu wystaj¹cymi z sedesu.
Postaæ sp³ukuj¹ca wodê mia³a otwór w miejscu twarzy – w ten
sposób ka¿dy móg³ zrobiæ sobie pami¹tkowe zdjêcie jako czêœæ
instalacji nazwanej bloc toilet (co mo¿e oznaczaæ zarówno
przenoœn¹ toaletê, jak i toaletê bloku [sowieckiego]).
Jawnotajnoœæ
W³aœciwie ka¿dy móg³ zostaæ aktywist¹, chyba ¿e podejrzewano prowokacjê. Generalnie obowi¹zywa³a jawnoœæ,
poniewa¿ konspiracja nie zawsze jest dobrym sojusznikiem.
Jak pisze Sharp: „tajnoœæ jest nie tylko zakorzeniona
w strachu, ale równie¿ przyczynia siê do niego, co os³abia
ducha oporu i obni¿a iloœæ osób mog¹cych aktywnie uczestniczyæ w akcji. Mo¿e tak¿e przyczyniaæ siê do – czêsto
bezpodstawnych – podejrzeñ i oskar¿eñ o bycie agentem
albo informatorem przeciwnika. Natomiast jawnoœæ intencji
i planów nie tylko bêdzie mia³a efekty wrêcz przeciwne,
ale przyczyni siê równie¿ do stworzenia wra¿enia, ¿e ruch
oporu jest w rzeczywistoœci niezmiernie potê¿ny”15.
Oczywiœcie, zdawano sobie sprawê, ¿e aby w³adze nie
zdoby³y przewagi, pewne sfery musia³y pozostaæ tajne. „Redagowanie, drukowanie i dystrybucja podziemnych publikacji,
nielegalne audycje radiowe z wewn¹trz kraju i zbieranie
informacji o posuniêciach dyktatora nale¿¹ do czynnoœci,
gdzie wymagany jest wysoki stopieñ utajnienia”16. Wytwarza³y
siê w efekcie dwa krêgi dowództwa: kr¹g jawny, powszechny,
sk³adaj¹cy siê z przeszkolonych aktywistów poci¹gaj¹cych
za sob¹ spo³eczeñstwo i kr¹g tajny, œcis³e, czêsto zwi¹zane
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z opozycyjnymi politykami dowództwo, które pozostawa³o nieuchwytne i czasem nawet osobiœcie nie zna³o siê nawzajem.
Umiejêtne oddzielenie sfer jawnych od tajnych by³o kluczem do dezinformacji dyktatury. Ale równie¿ strach przed
re¿imem, mimo i¿ zazwyczaj by³ przeciwnikiem, paradoksalnie
móg³ œwiadczyæ rewolucjonistom te same us³ugi, poniewa¿ bano
siê równie¿ po drugiej stronie barykady. Jedna ze s³aboœci dyktatury wymieniona przez Sharpa to spostrze¿enie, ¿e
„urzêdnicy boj¹c siê zawieœæ oczekiwania zwierzchników mog¹
nie przekazywaæ ca³kowitej i dok³adnej informacji, która
jest wymagana do podejmowania przez dyktatora [efektywnych]
decyzji”17. Innymi s³owy, strach przed gniewem szczebla
centralnego móg³ powodowaæ, ¿e raporty by³y czêsto idealizowane na mod³ê oczekiwañ w³adzy i nie zawiera³y mog¹cych
j¹ niepokoiæ spostrze¿eñ.
Podsumowanie
¯adnej aksamitnej rewolucji nie da³oby siê przeprowadziæ
bez wczeœniejszego przeanalizowania specyfiki kulturowej
krajów by³ego bloku sowieckiego oraz zrozumienia panuj¹cego tam strachu i opracowania metod jego przezwyciê¿enia. Kompleksowe, naukowe opracowanie zagadnieñ zwi¹zanych
z tym zagadnieniem umo¿liwi³o specjalistom stworzenie profesjonalnego planu rewolucji, przewiduj¹cego ró¿ne warianty dzia³ania i zaistnienie ró¿nych okolicznoœci. Schemat
wszystkich dotychczasowych demokratycznych przewrotów w XXI
wieku by³ podobny – opiera³ siê bowiem na trafnym spostrze¿eniu, ¿e pierwszym i najwa¿niejszym krokiem do zwyciêstwa
jest wygranie ze strachem. „Zniwelowanie, lub kontrola
strachu jest elementem kluczowym dla zniszczenia wp³ywu
dyktatora na spo³eczeñstwo”18. Gdy to siê uda, rewolucja
jest ju¿ tylko kwesti¹ podtrzymania spo³ecznej motywacji
oraz strumienia finansowego wsparcia.
--------------------------------Przypisy:
1 Piotr Sztompka, Trust – a sociological theory, Cambridge University Press (1999); Chapter 8.
2 „Rozmowy na koniec wieku” – cykl programów emitowanych w TVP 1;
zapis dotychczasowych rozmów w formie ksi¹¿kowej wyda³o wydawnictwo ZNAK (www.znak.com.pl).
3 J. Kaczmarski, „Zbroja” (Chicago Live ‘83); utwory wspomniane
w przypisach mo¿na znaleŸæ w: „Syn marnotrawny” – BOX – dzie³a
zebrane, Pomaton Emi; 2004; w nawiasie nazwa albumu.
4 J. Kaczmarski, „Źród³o” (Mury).
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5 J. Kaczmarski „Tradycja” (Kosmopolak): Zapomnieæ wojny
i powstania/Jedynie s³uszny szarpaæ dzwon/ Narodowego byle-trwania/
W zgodzie na namiestniczy tron.
6 Do najwa¿niejszych organizacji finansuj¹cych aksamitnych rewolucjonistów nale¿¹ amerykañski Open Society Institute, National
Endowment for Democracy, Freedom House i International Republican
Institute.
7 Piotr Sztompka, op. cit.
8 J. Kaczmarski „Przedszkole” (Krzyk).
9 J. Kaczmarski „Mury” (Mury).
10 Gene Sharp, From Dictatorship to Democracy – a Conceptual
Framework for Liberation wyd. The Albert Einstein Institution
(www.aeinstein.org).
11 ahinsa to sanskryckie s³owo oznaczaj¹ce niekrzywdzenie, niezadawanie przemocy;
12 Gene Sharp, op. cit. (s. 51).
13 Gene Sharp, op. cit. (s. 54).
14 Renatte Flottau i inni „Postrach dyktatorów”; FORUM 2005, nr 47
(przedruk z: „Der Spiegel”, 14.11.2005).
15 Gene Sharp, op. cit. (s. 29).
16 Ibidem.
17 Gene Sharp, op. cit. (s. 22).
18 Gene Sharp, op. cit. (s. 28).
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