Sowiety i ich człowiek
A rtu r Rirndt: Sowiety tw orzą nowego
człowieka. W rażenia z podróży po Roisji
sowieckiej. Przeł. z niem. M, F. Sieniawski. 1952. W ydawnictwo Nowoczesne, W ar
szawa. Str. 216.
Powódź wszelkiego rodzaju wydaw
nictw o Sowietach zaczyna ju ż izialewać i
Polsko, za przykładem zachodnich k ra 
jów. Przyczyną tego może być zarówno
w zrastające zainteresow anie ek sperym en
tem sowieckim, spotęgowane zwątpieniem
w siły żywotne cyw ilizacji zachodniej —
ja k i ruchliwość propagandy kom unistycz
nej, sącztomej teraz ju ż nie w m asy prolc ta rja tu europejskiego, lecz w mózgi „in
teligenckie“.
Książka niniejsza, jakkolw iek filosowiecka (i to zupełnie jaw nie), zdaje się
być owocem obserw acji człowieka bezinterestoiwnego, k tó ry starał się kreślić
swe w rażenia z podróży po symipatyc/nej
m u Rosji bolszewickiej rzeczowo i ohjektyw nie. Mimo to w alory propagandowe te
go reploirtażu zostały docenione, skoro w y
dawnictwo zaopatrzyło okładkę k rą ż k i
takiem i np. napisam i:
„Rundt... sięga bystrym um ysłem swo
im w nieprzeniknione dotychczas głębie
wielkiego eksperym entu, którem u nie
odpowiada nic równie potężnego w p rze
szłych dziejach ludzkiości...“ lub: „Wi
dzimy p rzy p racy tę część ludzkości, któ
ra świadoma celu swego, i gotowa na n a j
w iększe ofiary, nie oddaje ,się marzeniom
o iswych ideałach, lecz chce je urzeczy
wistnić *.
T ak górnie zareklamowania książka
R undta nie je st jednakow oż niczem wię
cej, ja k zbiorem niep&wiązanyeh feljetotonów i obrazków reportażowych, św iad
czących raczej o bystrości oka, niż umysłu
ich (obserwatora. O sięganiu w głębie nie
m a tu mloiwy. R undt referu je, opisuje, foto_
grafu je — niekiedy zestaw ia porów naw 
czo pew ne zjaw iska i usiłuje doczepić
do nich jakieś zasadnicze refleksje, te je 
dnak -są zbyt powierzchowne, b y m iały utrafie w sedno skom plikow anej i wciąż
jeszcze tajem niczej dla świata rzeczywi
stości sowieckiej.
Mimoto uw ażny czytelnik może się do
wiedzieć wielu ciekaw ych rzeczy z te j
książki, o ile tylk o umie 'myśleć, k o ja 
rzyć syntetycznie opisane zjaw iska i b u 
dować obraz całości z poszczególnych wy
cinków życia. Będzie w tem zreisztą uiem ała zasługa autora, głównie przez to, że
uw ypukla on trafnie pewne cechy ch arak 
terystyczne, dla środowisk,» sowieckiego
n ajb ardziej znamienne.
Cóż widzi czytelnik w kalejdoskopie p.
Rundta?

Przedew szystkiem owo
heglowskie
„Państwo ponad wszystkiem “, urzeczy
w istnione w koszmarnem iście natężeniu.
Państwo „upojone w ładzą'“ , „przemożne
bezosobowe ( lpaństwo>‘, k tó re określa
R undt krótko a dosadnie: „C ar uśmierco
ny, absolutyzm ży je“.
„Histor ja zna zjednoczenie św ieckiej
i duchow nej władzy w jednem ręku, lecz
tu je st owo Nowe, całkowicie Nowe, zdu
m iewające, czego turyście n i’* wy tłum aczy
żaden przew odnik, zadziwiająca, jak b y
sama przez się zro/um in?i unja wł.ulzy
gospodarczej i państw ow ej . K raj iest je 
d n ą fabryką, której właścicielem jest
państw o“.
Państw o to stało się obecnie „praco
daw cą wszystkich, potęgując srożej i bez
względniej, niż jakikolw iek z dawnych,
chciwych kapitalistów , intensywność p ra 
cy wszelkiemi środkam i w yzysku; p ra 
cą akordową, nadliczbowemi godzinami,
prem jam i, narzuconą tary fą płac,, przyn usioiwem wyznaczaniem m iejsca p racy “.
A więc wszystko, co było „budowlą
ucisku“, pozostało nadal, tyłka, że w kapi
talistycznym ustroju można było z tem ja 
koś walczyć, szukać ochrony państw a
przed W yzyskiem ¡klasy posiadającej,
tu ta j zaś obyw atel je st całkowicie bezisiln y i bezbronny; sam©wiolia pańistwa jest
nieograniczona.
Ale praw da. To państwo jest przecież
d y k ta tu rą p ro letarjatu . Otóż R undt pisze
i o tem w rozdziale: „Kto dy k tu je?“
„Jeśli p ro leta rjat dyktuje, skąd więc
bierze się ty le jęków proletarjackich w
ciemnych ,zakątkach ulic i w czterech
ścianach niezliczonych
izdebek, miast
krzyków radości tłum u z poiwodu nowozdobytej w ładzy?“
„Gdy za czasów w alk klasowych r ądząca b u rżuazja uciskała butem pierś pro
letarjatu , wówczas istniała jeszcze możli
wość obrony — pod hasłem w alki klaso
w ej“. Dziś spraw a wygląda inaczej. Uciskający i uciskany, w ładca i poddany —
to dw aj towarzysze. P ro le ta rja t znalazł
sit w m atni. Jest to szczyt przebiegłości
nastaw ić ta k pułapkę, b y poszkodowany
schw ytał w nią sam siebie. Do kogóż
m ógłby m ieć z tego powodu pretensje?
W tem państwie p ro le tarjatu jest w ie 
le ciekawych rzeczy. Jednej tylko niema
■napewno: Wolnloiści. Bolszewicy przyznają
się do tego. T error jest system em zastoso
wanym zupełnie na chłodno, świadomie.
„Nie obiecują wolności. Wolnlość w y
d aje im się godna pogardy — tchnie nią
hasło sztandarow e Lenina: „Wolność jest
mieszczańskim przesądem “.
Szkoda jednak, że w brew te j szczero
ści „praktyka polityczna afcjywE Tindjrłęrfąktyn 7
a/n br??ku jwfolności . Oto

nienawiść wroga — tych zaś, co zatruw ają
młodzież tą nienawiścią, potępiuny bez
apelacyjnie zawsze i wszędzie. Natomiast
' system sowiecki, podobnie ja k urzeczy
wistnia złowrogą wizję bezdusznych, hiper_am erykańskicii robloitów ta k w szko
łach wskrzesza nanowio instytucję „jan 
czarów “, tylko w nowem, proletarjackiem
wydaniu.
Dziwny i straszny będzie ten nowy
człowiek sowiecki, zatruty nienawiścią do
Boga i „nie-m arksistów“ („Człowiek za
czyna się od m arksisty“), wychowany w
atm osferze strachu i przymusu, z poczu
ciem etycznem zwichniętem i loikaleczonem, z m yślą sparaliżow aną średniowiecz
nym dogmatem doktrynalnym , ze ślepym
kultem m aszyny i przew rotnym ideałem
człowieka - term ita, człowieka bez duszy.
„N auka bolszewicka odrzuca dustzę —
dnsza je st kontrrew olucyjna“. „W każdym
!niu sw ojej podróży, codziennie, co godzi,
na, widzisz przd sobą ludzi, ja k ty, braci'
ale przykutych, nie mogących ujść z pod
nacisku potężnej m atrycy“ .
Otóż Itoi ludzie autom aty. Stały motyw
u tych, którzy z Rosji wrócili. „Człowiek
w matrycy*" „Myśl w obcęgach“ . Zniwelon-nie jednostki, bo „tylko kolektyw nieosobowy je st realn y “, jednostka zaś jest
-twlcirem „um arłej przeszłości, wrogiego
Zachodu, jednem słowem: burżuazji“’.
Jest to napraw dę nowy ład, nowy
świat, ale jeżeli stanie się on kiedyś rze
czywistością, a nie eksperym entem labo
rato ry jn y m — to «ie będzie to z pewno
ścią św iat ludzi. Tego jednego uczą nas
wszystkie objektyw ne i bezstronnie-życzliwe książki o Sowietach. Trzeba to stw ier
dzić i rozważyć spokojnie, nie histeryzu
jąc. Trzeba jed n ak zajpnseczać ;kategloirycznie i uporczywie jednem u kłamstwu,
tem u mialnowicie, że świat libjolszewicki
jest ucieczką od w szelkiej wiary, a reali
zacją w ładztw a rozumu. Bo system so
wiecki godzi przedewszystkiem, wbrew
wszelkim pozorom, w wolność i samorzutnjość ludzkiego rozumu.
„Zaświaty zniesione — pisze R undt —
ra j urządza się na ziemi“ .Ale zauważa za
raz bardzo trafnie: „I k ra j ten, którego lo
sem jest, że rozumem nie może być pod
jęty, zakazuje w iary*,
Uwagi sw oje kończy R undt cytatem z
D ostojew skiego:
„Pięć, .sześć w ierszy, ot tak, ni stąd, ni
zowąd, ploprostu: zam knijcie szybko ko
ścioły, zburzcie boga, rozwiążcie m ałżeń
stw a, znieście praw a dziedziczenia, chwyć
cie za noże“.
„To je st wszystko, a d jab eł wie *). co
będzie d alej“ .
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