
i. i-nia.'oricie - agresję skuteczną czyli taką, której skutkiern jest podbój ;'usu-
fi"niecie r}adzy kraju zaatakowanego i zastąpienie jej przez łł,adzę agresora]. uję
:.'!ió to /nodel V ideal'izacyjnej teorii socjaliznu/ odnosi się w zasadzie tylko
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t. Idealizacyjna teoria qocjalizp}u w.nie-l,lar.kaola€kful ngterialiżnie historycznyn
rozpatnuJe aiędzy innyqi ltptyr agresji na rozrój stosunkótr spo}ecznych w spo-;'t_rt. łdeąlizac

b_rozpatnuJe aiędzy' innyqi ltptyr agresji na rozrój stosunkótr spo}ecznych w spo-
?ieczeństwie trójpanowania klasowego. W-pracy 0 kolźecznośeź' eoe^jalźzmu ź kotźe-

óino6eź jego aanźkrł L. Norak wyrÓżnia jeÓnak tylko jeden rodzaj ekspansywnoŚci'
e ńianoricie - anres.ię skuteczną czyli taką. które.i skutkiern jest podbój -'usu-

e jej pii"z lrtaózę airesoia1. uję_
iirtró to /nodel V ideal'izacyjnej teorii socjaliznu/ odnosi się w zasadzie tylko
ł'do zsRR i przy}ączonych doń republik: Ukrainy, Litwy, Łotuy, Estonii itp. Różnl_

ce pomiędzy np.' Ukrainą i Po1ską są tak duże, że powolywany model inperium so_ce pomiędzy np. Ukrainą i Po1ską są tak duże, że powolywany model inperium so_
c.ialistycznego nie potr"afi wyjaŚnić dziejÓw krajów b1oku takich jak Polska cz3l'
et yvlr-Ysg, l.P.. vs- E-..4 - - Y--.Dt

i.:cjalistyczne8o nie potr"afi wyjaŚnić^dziejów krajów b1oku takich_ jak Po_lska cz3l'
i_::yigry. warun[ien końiecznyu dokladniejsz9Bo ucltwycenia i ryjaŚnlenia faktów z.'l . hiśtorii krajów obozu socjalistyczneBo jest wprowadzenl'e do modelu s}abszych aa_
,! leżności nriędzyspołecznyc'h. Podbój nie jest przecieź jedynym typem ekspansywnc:_
ł . ci rystępującyln r świecie spoleczn3m. Nadto riie każda ekspansja jest skuteczn=
" i nie-tcaźła-ńuśi zmierzać do-podboju, może bołien dążyć jedynle do ograniczenia
'C.liluwerenności kraju napadniętego. Tyróżnić rięc można następujące typy ekspansy-

:-moŚci mocnej II-],,T/ i ślabej /III_ry/:
t;'1!I _ skuteczny podbój 'ź,II- nieskuteczna próba podboJu'

III - skuteczne uzależnienie,
'd'; Iv - nieskuteczna próba uzależnienia._:'.T cytowan3m ar"tykuie rozważa się jedynie ekspansję typu /r/. Natoniast nlniejs:;
.'. tekśt zajńorać śię uęazie ekspansyrnoŚcią typu /rI/ - ILTT/. DoktadnieJ raówiąe'g::'z'.niarem pracy jeśt zuaaanie vrptywu agresji nieskutecznej zmierzającej do pod-_- boju oraz-agrósJi skutecznej zrnierzającej do uzależnienia na rozwój stosunkówi gPolecznych-w spoleczeństwie agresorze tsl L ofierze agresji ls'/.

'2. EkspansyrnoŚć jest to tendłincja klasy wladców do regulacji zerrnętrznych stc-_j'gunków- spoiecznycń. poatai jest szczególną formą ekspansji' która po1ega_ na.Ey;.r
l- 'że klasa- w1adcói spoleczeństwa 5 reguluje życie spoleczne zdominoraneBo kraju '-".
il' Na3częŚciej podbój-riąże się z wye1iminowaniem rodzinej klasy wladców.

' korani'er.nletionieóznj-ć zlas agresję. Polegi ono na t3rm, że dominująca'kIasa w:l:-
cóu przójouje kontrolę nad cżęścią'sfery reguIacjt klasy wladców spoleczeństt''
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zdoninoganego a1e nie nad ca}oŚclą; sfera r"egulacji rladczej x .9, jest zatem po_ i

<izielona na zeunętrzną i rernętrzną. .

Suopień uzależnienia kraju s' ryraża slę rr stosunku sfery regulacjl zeunętrz_
nej /kontrola/ f ptzez x}'ad!ę z S do_ogÓlnej sfery regulacJl riadczeJ t S,. , 'Ulamek tryrażający stosunek IiczebnoŚci tych zbiorór nazrijny tldłaźntkźąn aun)ererŻ- .'
noćci S'. Jeżrlijest_on rÓBny 1, to ekspansja przybiera fornę podboju' Jeżeli Ż&- 'wiera się r przedziale od 0 do 1, to ekspansja przybi'era fornę uzależnienla. }J ]

wypadku kraju suwerennego yskaźnik ten jest równy zeru. . ]

J. Nie będę natoniast rozpatryral agręsJr okazJonatneJ to jest tald'eJ, kb&a nie Y5mjl€
z rozroju stosunkóu klasorych r spoiteczeństul'e-agresorze lecz rrystępuje ttskutek ,dzialania czynnikór losowych, np. rskutek splotu okoltczności oslabl'ających ofia_:
rę go'tego stopnia, że uza]'eżnienie jej jest nożlire nl.eza].eżnie od tego' r ja- ':kiej fazie rozwojouej znajduje się spoleczeństro agresor. ' i:
ł.Rozważanespo1eczeństrasąroode1a.nl.skonstruowan3m-iuoparcl.uonastępuJące
zalożenia idealizujące :
A. spoteczeństyo jest podzielone na drie ktasy polttyczne _ ob}Ą,ateli i wtadców; .B. klasy wladcóy i ob1rrate1i nie są_zorganizołane r jakiekol*iók instytucje; _,;
C. ponija się rplyw śviadonoŚci Politycznej na rozyażane p'ocesy spotócznó;- '':D. efekt5rvność środków przynusu jest stalai :E. klasa xladcót nie posiada wyodrębnionycb si} prz5ruusu;
F. rozpatrywane spoieczeństro sąsiaduje vy}ącznle z tnnyni' spoteczeństrami po1i_

tyc znyuri .

5. Dokonać jeszcze chciatbyn próby cząstkoxeJ nodyfikacjl pojęcta alienacji oby_watelskiej. Cząstkorej ' gdyż szczegótowe r:ozważente tego prob1eou przekroczyloby.
ramy niniejszego_artyku}'u)a sam_tenat godny jest rozrlńręóta w oddżielnyro opra- i
ccv.'aniu.A1ienacja_obywatólska jest to stosunek llczby regulorranych przóz wlaązę'

dzialań obyratelskich do ogólnej liczby dzia}'ań poaejńornńych prźez óbywateli2._'Jeżeli tak zdefi'nloxana alienacja obyuatelska na być nternikień sprzecżnoŚci in-,
ieresow roiędzy xladzą a obyxate1ani, to nie jest to dobry vskaŹnik, gdlż regu}a_cja pewnycb sfer życia spo}ecznego leży w interesie ogólńospotecznyn-_ nD. óbro-.naprzedprzestępcani,regu1acjdnrchuu1icznegoitp.lnazri;nyt,ofunkcjanż
a.d.ntnistracyJnynt rł'adzy. Znodyflkorane pojęcie alienacJt ouytatetskiej oznacza
więc'różnicę pomlędzy alienacją ob3rxatelską /x dotychczasovxń sensiel a dziaia-niani regulowanymi r trybie adninistracyjnln.
ir. NreupłNA PnóBA PoDBoJI'

1. Rozważrny teraz s}nrtki' jakt€ r społeczeństrle napadniętyn S, rryłłtera.nieudana
agresja ze strony spoieczeństra g znajduJącego się w I pis'rnte agrósy.rrnoŚc1 , Za-
kladany' że nieudana agresja trra'r'ystarczająco d1ugo, bY w ogóle wywo}ać zmiany
spo1eczne w rozwoju spoleczeństwa napadniętego. ZbadaJny rrszyśtkie poszczegÓlne
fazy rozrroju stosunków społecznycb r trypadku oftary alnósJi.-/7I ?aza posĘpująeej altetacjt obg'ntelsktej. Ęresja zrnuszó rlidców.s, do podjęcia do'
datltorycb flnkcji v}adczych zriązanych z obronnoŚcią kraJu. Ponieraż jednak pod-
bÓj przynosilby pogo?szenie po}ożenia obyuateli, prżyjnują oni bez sprzeciwu
zwiększone rygory dyscypliny;'oBraniczenia autonornii są tłięc urłażane- za dzialalta
adninistracyjne w1adzy. Dlatego też alienacja obyrate}śka lw znodyfikowanyn sen_
sie/ _utrzynuje się na stalyn pozionie' a nawet noże się obniżyć; ł tyrn ostatnin
wypadku many do czynienia ze wzrosten poparcia d1a wladzy kraju zaatakowanego.
Zakończenie agresji powoduje zanik nkredytu regulacyjneggn'- rygory traktowane
dotąd jako adninistracyjne stają się w}adczymi. Po rłojnie zateń-aIienacja obywa-
te1ska wzrastai. Może to by3 jednyur z wyjaŚnień /na tyu poziooie konkretyzacJi łnodelu/ tego zjawiska,' iż s-ytuacje rewoJ-r.1cyJne _zdarzaJą się w okresie połojenny0;
sposobera uniknięcia efekt9 bowojennej rerolucyJhoŚcin frzeź r1adze JesŁ sukce9J-
wne znrriejszanie regulacji niegdyŚ adninistraóijnej, kŁóra r wyniku-zakończeni8konfliktu przer:adza się w regulacJę rladczą. zvyxre neclranlzuy lconkurencyjnedzialają'na nolo i na noro pószerżi się sfira siosunkÓr sp.oteóznyc}r obJęiicl' ""]i
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bo.iu i Ekutec eżnisniu

rulacją wladczą. Wladcy z obrońców kraju przeobraża;ą się znowu r clerniężycieli
ńaksyualizujących wladzę dla niej sanej. Stosunki spoleczne.przebiegają da}ej
wed1e rnodelu standardowego - rewo1ucja, pęt1a ooywatelska b'3Ź zniewo'!enie, faza
cyklicznych deklasacii itd.

Byr. t. lłodyfitacje 1ioii rozrrojovej spoleczerirtva, Ltóre uległo agrcaji,/dokoaeoej Przea
e8rctor. zuajdująccgo się r l pesuie egrcryrrroścl/ g t'olejoycb fazacb.reto roz-
.uoju.

|'2/ Eazą vtenmtttej p,lotuciź obyntelakźej. Agresja dokonuje się.r nonencie otraitej
yalki obywateli z r}adcami spoleczeństwa s'i'dodatkowo osiabia pozycję tych o3-
tatnich. ZagroŻeni calkovlitą utratą wladzy czynią oni konceEje na tzecz l:lasy
obywatelskiej, dzięki czemu alienacja obyratelska zostaje obniżona do pozionu
progu Pokoju klasowego. Po ustaniu agresji' wladcy kraju .5, na noro odzyskują
utracone uprzednio r wyniku ustępgtw tereny spoleczne, doprowadzajac ponornle
do wurostu alienacji obywatelskiej. Prowadzi to do wybuchu rerolucji, co ozna-
cza połłrót modelu na standardorra. ścieżkę rozwojowa.
|)/ &aa znźa,tolenźa. Życie spoleczne r 5' jesb y calości kontrolqrane przez jego
wladcÓw. W momencie agresji klasa ob3rratelska dostrzega w agresorach natural-
nych sojuszników zdolny.ch zlikwidorać system ucisku. Wobec tego rtadcy spole-
czeństwa 5, zdobywają stę na znaezne ustępstwa Y stosunku do mas obywatelskich.
Kresen ustępstw jest próg zaburzeń rewolucyjnych - dalsze ustępstwa doprowadzi_
lyby do rewo1ucji. Po zakończeniu aBresji nechanizny konkurencyjne prowadzą po_
nownie do opanowania przez wladców tych dziedzin życia społ'ecznego, z których
przejŚciowo wladza się wycofala i uklad wraca na nor'malną drogę rozrojową.
/3a/ Podfaza totalźzaeji efekĘlmej ź aąnpzhźanlenźa uładzy. charakterystycznyn zjawis-
kienr iegó etapu rozwoju spoleczeństwa polityeznego jest zniewolenie pewnych krę_
górł wladzy. Wobec tego agresor jest postrzegany jako soJusznik nie iylko pfz|?
zdektasowine nasy obywate1skie, lecz rÓwnież przez pewne kategorie w1adców. Aby
uniknąć rozbicia- struktury wladzy centrum wladcze likwiduje sarnozniewoIenia- Nie
na d1u8o jednak, gdyż po zakończeniu.agresji mechanizmy naksymalizacji wladzy
dla niej sanej powodują ponowne samozniewolenie wladcóvr.
/\/ Fąza caklźdznyeh ćtekiłóaciź, Fzza ta skiada się z cykli, z których każdy-zawie:a
okres zablrzeń iewolucyjnych oraz deklasacji. Agresja w okresie rewolucyjnym p9_
cią6a za sobą ustępstwi-wladców_sięgaja.ce progu-pokóju klasowego; 1ikti1tuja. oni
w tón sposób'przićŻyny rewolucyjnego protestu. Po zakończeniu igresji nechani:-
ny konkurencyjne-pońołnie wprowadzają systen na standardową Ścieżkę rozwoju. Aś_
t'esja w okresie deklasacyjnyrn cyklu powoduje także ustępstwa w}a<ieów' są_gne__
jedńak mniejsze. Zby| wiórrie uśtępstwa doprowadzilyby wlaśnie do rewoIueji. Di*

t\*/
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tego ich kĘegeu ' 
ject prÓg zaburzeń r:erlolucyJnyctr. Po zażegnanlu niebezpieczeń-

stia następąje''ponorna deklaEacja obyuateli t systeb lraeą na totly standardowego
rozrcju.
7sl r-"i eykl/-cztqeh łątoltłclć, Paze ta również skląłla się z cykltt każdy zbożony
jest z dwóch okrrecór: rewolucyjnego i etatystyczne8o. Agresja w okresle rewolu-
cyjnyn cyk1u poroduje ustępstwa r}adz, lrtóre sięgąją progrr pokoju k1asorego. Po
zakończeniu agresji następąje porrót do stanu poprzedniego. Agresja u okresie
presji etatystycznej cyklu nie proradzi do konceaji ze Btrony wladz, gdyż zacbo-
dzi r tym nomencie znane już zjau!'sko nkrećlytu regulacyjnego'' którego wygaśnię-
cie po ustaniu agpesji ryzwala efetrt nponoJennej rewolucyjnościn, o któryo byla
już mora lpor. pkt. I/

W sunie zatel, nieudana agresja wyro}uje zaburzenia w rozwoju spoiteczeństwa
zaatakowanego, które po jej ustaniu rraca do nornalnego rozsoju określonego P?zez
uklad stosunkór Yewnętrznych. od tego, w jakiej fazie tych stosunków agresja na
niejsce, zaLeży tylko rie].kość zaburzenia, a więc krótszy lub dtuższy czas po-
wrotu na standardową ścieżkę rozroju. .'

2. Bozvażmy teraz, jakie różnice r sytuacji spoleczeństwa zaata}<owónego wynikają:
z faktu, iż agresor znajduje się r II a nie' ja'k dotąd r r, pa1mie agresywnoŚci..
Przyczyną tych różnic jest fakt' że rielkoŚĆ alienacji obyratelskiej obu spo}e- '

czeństw - agresora i ofiary agresji - jest odmienna, i to znacznie. ttysoki po-
zion znierolenia obyrateli spoleczeństua-agresora spraria, że obJrratele kraju
zaatakowanego nie odnoszą żadnycb korzyści ze zmiany r}adzy, a co rięcej' w YY-
padku podboju - icb sytuacja drastycznie mog}aby się pogorszyć. Fakt ten sk1ania
wladców .9' do ustępstu' a mimo to agresja pociąga znaczny spadek alienacji obywa-
telskiej; "na konto! dzialań adninistracyjnycb policzone zostają nailet i te akty
w}'adzy' które 'nają clrarakter wladczy. Ten 'uznocniony kredyt regjulacyjnyn jest
p?zyczyną obniżenia pozionu alienacji ob3rratelskiej a fazie l7/, łt okresie dekla-
sacyjnyn cyklu lttl i r okresie etatystycznyn cyk).u tazy /J/. W fazie 12/ i y
okresaclr rewnlu'vjnych cyklu taz l\l i /5/ nvzmocniony kredyt regulacyjny' spra-
wia' że alienac;a polityczna samorzutnie spada do progu pokoju klasowego, by po
ustaniu agresji u efekcie nporojennej rerolucyjnościn doprowadzić z powroten do
zaburzeń rewolucyjnych. W tych rszystkicb wypadkacb fakt' iż agresoren jest krajl'barbarzynskin znacznie gorzej traktujący swych obyrateli niż rladza kraju zaata-
kowarrego traktuje sroich, spraria, iż r odróżnieniu od rariantu wyżej rozważanego
- w}adza kraju S'nie uusi czynić koncesji r cbliczu agresji. Natoniast koncesje
nusi czynić wtedy, 8dY agresja następuje n fazie znierolenia spoleczeństwa s'.
Jednak i wtedy ustępstua wladcór Y 5' są nniejsze niż rówczas' kiedy spo}eczeń-
stwo to pada ofiarą agresora znajdul"jącego się w I paśnie agresywności. W pier-
YJszJm przypadku granicą ustępstw jest próg zaburzeń rewolucyjnych. Natorniast w
drugira, granicą tą jest redukcja poziomu ucisku wlasnych obywateli do pozionu
ucisku obywateli spo}eczeństra-agresora; inaczej agresor bylby postrzegany przez
obywateIi kraju 5' jako nwybatcąn2

J. I jeszcze kilka slów o syŁuacji agresora' który dokonuje nieudanej próby pod-
boju.Jeżeli agrresor S znajduje się w I pasąie agresyilnoŚci' vrÓwczaspodbój skutec'
ny rrydtuża okres 'spokoju spolecznego w tym kraju, ponieważ u}adcy poszerzają
sferę regulacji wladczej w kraju podbitytn S' stabilizując stosunki w swoim kraju
przynajrmiej na poziomie przedrewolucyjnyn. Natomiast nieudana agresja porłodu-
je oslabienie wtadzy i przyspieszenj.e rewo1ucji. Jeżeli agresor znajdzie się w
11 pasnie agresywności, to w przypadku agresJi udanej kIasa w}aóców obniża'alie-
oację r S likuiduJąc stan saooznierolenia. Natoraiast agresja nieskuteczna os1a-
bia centrun rladzy i unożliria dokonanie u nim zmian lprzez pucl'' bądŹ zanach
stanu' cze3o node} na obecnyn etapie konkretyzacji nie jest r stanie uwzględniĆ/
które przynajnrriej oslabiaj ą stan sanoznieiolenia.

IlI. zsRR - sPoł,EczrE SKIIrKI DuócE NIEI'DA}IYots AGnESJI

ZSBR u}e6a} agresJon r Iatactr 1918-1921 oraz 19ł1_19ł5. skutki tączne pieryszej
aEresJl nożeny r przybliżeniu porórnać 2g 3kutĘnń{ spolecznynl agresJi v tazie
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Óostępującej alienacji obywatólskiej, drugiej - z następstwani agresji w fazie
źot'aiLzacji efektyrnej 1 samoznierolenia wtadzy

Intenencja mocarstw Ententy unożliwi}a bolszewikon niędzy innyrni, Pod pozo-
ren obrony zdobyczy rewolucji'_r'ozbudołaó Czekę - organ RKL do walki.z kontrrelo-
iucją i sabotażem. ,l{ lutyn 1918 zostaje powolana Arnia Czerwona, której oficjal-
nvn-zadaniem jest rprardzie walka z rrogiem zewnejtrznym, jednakże użyrłana jest
iLuz" do tlumienia powstań ch}opskicb. Wojna stwarza okazję do przejęcia bezpoś-
redniej w}'adzy gospodarczej. Zostaj:; zbudowane podstary konunizmu wojennego, ktć-
rv w taki sposób charakteryzuje Trocki:nSpolecznie regutowana praca na podstawie planu gospodarczego obowiązującgc

dla calego ludu, a więc przynuso$ego dla każdego robotnika w kraju / .../ .
Za|ożenia nilitaryzacji pracy są tymi forroani przymusu państwowego, bez
których zastąpienie kapitalistycznej gospodbrki Etzez socjalizn pozostaje
na zausze pustyn dŹwiękienno.

xako{tczenie wojńy przynosi dfekt npowojennej rewolucyjńoŚcin. Dotychczas,owe' ry-
EoT!t ćlo tej pory'jakoŚ wyt}'umacza1ne, ciążą cotaz bardziej na życiu spoleizeń-
itwi nosji Radzieckiej. Trafnie odczytuje nastroje spoleczne Dzierżyński przena-
giając na IV koriferencji Cze-ka:
'_ -'nostrze terroru jóst nan teraz jak już mórri}en zbyteczne. Zamiast stosowa-

nycb aresztowań, rewizji i przeszukiwań /.../ nusimy znależć nowe metody'
przy Potnocy których noglibyśmy uniknąć nasowych' iówiżji i_ terroru,prowa-
dzić stalą obsenrację-i rykorzenić spiski i zniszczyĆ wrogie plany uknute
przez naszyclt wtrogórn / .

Próby'utrzymanLi r noci zasad komunizmu uojennego zaognlają sytuację spolec.zną
w Rosji Radzieckiej prowokując nasoue powstania chtopskie orbz bunt narynarzy Y
Kronsztadzie - zmugża to bolszewików do rprowadzenia NEP-u. U ląkiur razie pe{n€
przynajrnniej z przyczyn odwrotu od komuniznu wojennego i. wpr.crridzenie NEP-u nia-
lyby charakter zewnętrzny- bruga agresja na ZSRR odbyla się r 1atach 79\t-lł5. Odporlada ona skutkon ag-
resji * poórazie total'izacji efektywnej i sanozniewolenia wladzy. Wojna spowodo-
wa1a ustępstwa.r}adz robec spoleczeństwa radzieckiego. Przede wszystkin potrzeby
rojny ogrŁniczy}y 1iczbę rięźniów GULag-u - 10l żolnierzy Arnii Czerwonej wywo-
dzilo się z obozów koncenlPacyjnycb /1'l nln /' ich liczebnoŚć stanowi}a 757 o-
gó1nej pópulacji uięŹniówB. tówarzyszyio ternu ógólne rozluźnienie'atnosfery 9o-
Iitycżnój- r ZSRR, óó dobitnie dokumentują paniętniki z Lat uojny ojczyŹnianej.
Przemianom świadomości spolecznej odpowiadala polityka ideo}ogiczna w}adzy _
już w swoim pierwszyn przenówieniu po 2? 1IT Stalin apeluje do uczuć patriotyzmr-
Miast propagandoLego !języka proletariackiego internacjonalizmun używa slów^nor-
nalnycil _- jóso przónówiónie otriera zvrot - 'nBracia i Siostryn. W latach wojny
nastópuje reńeslns rosyjskiej ideologii nacjonalistycznej - powrót do nitologii
Irani_Groźnego, Piotra-t, suwororra 'i Kutuzowa oraz innych. Wladze umożliwiają
także odrodzónie się ŚwiadomoŚci narodowej innych narodów zsBR' o i1e nie bylc
to sprzeczne z nacjonaliznem rosyjskin. Zaprzestano agresywnego ateizmu - W€

wrzeŚniu 1941 r. zóstaje zlikwidółana Liga-Wojujących_Bezbożników, a rok późnieJ
rladze zgałzają się nl obrady soboru ceikwi Praioslawnej i wybór_patriarchy /pc
raz pieriszy ód 79ź\ t./. !{iększą svrobodę tf Uyznawaniu swoich pog1ądów zapewnic-
no tit<że inńym re1igion^_ w ig4l roku l' Taszkiencie ukonstytuowaio się Centcaine
Kierowni cttło- Mu zulninów9 .

Ustępstwa 'raa"-L-jęty tat<l;e sferę gospodarczą żyeia spolecznego - umożliwionc
t<otctroinikorn sprzedaz-śwóicrr rytworów ńa wolnyur rynku /co-przynosilo im 90l do-
chodów/ w zamiin za zwiększoną pracę dniówkową, a ludności miejskiej zezwolono

!: l3"ii:.*'irt!"3:iiT8:" 
rotriyótr' których ricżua zwiększy}a się z 5 rn1n 

'uu|'
Wojna zlikrióowala, a r każdyn r"azie ograniczylar.falę aresztowań i czystek'

która periodycznie udórzala w aparat partyjny; zmniejszyla też ro1ę stalina.v
państwie. rai<i byl' sens porolania kolegialnegó Xomitetu Obrony Państwa, instyiu-
tji uiwórzóń.j zi-vl 194i r., tttóry nnial zwieńczac wszystkie hierarcłie, ninis-
terEtwa. aruió a nayet' partię. Utworzenie tego or8anu świadczy wyrażnie o praE_
nieniu ńrzvzńinia priorytetu'technicznetnu aspextoii' problenów, ztagodzeniu tytt

&



9ainytD tontro}l politycznei. lttóra sprarialó, że roznal'te organy dzialaly x sposóbl
óóióa"lv1sronńlixol8ny'rf.

żwycięstra Arnii Czerronej sprarily, że dalsze ustępstra nie by}y Już koniecz-'
ne. Pó zitiończeniu uojny r}adza r ZSBB r stoaunkac}r ze spoleczeństvem rraca do 

:

metod terroru częóciouo za uconycb r czasie roJny' Zacieśnlenie kontroll partii
nad życieu kulturalnyn olrreślono poźnlej uianen 'źdanorszczyzny'. Kończą się
rÓrnióż ulgi ekononiczne - z]ikridolano vo1ny r7nek'o::az'naduiernie rozroónl'ęte.
dzialki przyzagrodoYe. Z lcrajóu baltyckich r lataę! 1948-ą9 deportorrano ł00 tys.
Lituinór, 150 tys. Łotyszór i 35 tys. Estończykórf<.

Aparaćori partii bolszerickiej grozi ponoune ganoznieró1enie; PrÓbą odsunięcia
sroźby by}a zriększona aglesylnoóć tego kraJu r lataclr lorojennych' czego przy-
k}aden noże być blokada Berlina lub rojna r Xorei. Bylo to też jedną z g}'Órnych
przyczyn zyrotu r polityce partii kouunistycznych KDL-ór' który nastątil r 1a-
tach 19ł8-łl. t{zrost regu1acji zernętrznej r krąjacb denokracJi ludowej uzależ-
nicnych od ZSBB, dbsorbujący nie tylko liczne ognira radzieckiego aparatu il}adzy
afe 1 uprost angażujący licznyc}r doradcÓu i ekspertór. radzieckicb nadzorujących
budorę socjaliznu, można intezpretouać Jako prÓbę rozladorania konĘurencyjnej
presji !'ernątrz aparatu. Natomiast sens procesÓr politycznych dzialaczy konunis-
tycznych oskarżanycb o titoizn i odcbylenle praricowi>nacjonalistyczne r latacb
pięćdziesiątycb polega} na lananiu oporu roózinyctr aparatóv komunistycznej wla-
dzy przed, zyiększoną ingerencją ZSBB r lcb rernętrzne sPrary. Tak rięc gtównej
płzyczlny sorietyzacji krajór bloku należy upatrylać r oblektyrnyn ukladzie sto-
sunkór społecznych wernątrz spoleczeństua radzieckleBo zlluszającyu vladzę do
zriększonej agresyrnoścl', a nie np. r cechach cbarakteru Stalina czy Jego rspól-
pracownikót, do czego sklonne są niektóre ryJaónien!-a obiegore.

Sorłietyzacja krajór Eu:ropy rsc}rodnieJ nie z1ikridorala Jednak sa@ozniewolenia
wladzy. tlają niejsce koleJne czystki, a 12 I' 7952 r. Prezydiun Bady Najwyższej
ZSĘR przyrraca karę śnierci- I ryniku różnorakich naferi: krynskieJ, Ęngrelskiej
leningradzkiej' śnierć ponioslo ok. 2 tys. funkcJonariuszy partyjnychlj. skutki
spoleczne rojny r ZSBR skończy}y 8ię -.sytuacja spoleczna yrócila do punktu uyj-
ścia.
Iv. sKUTEczNE uZAIEŻNIENIE

1. obecnie rozrażaĆ będzieny uza]'eżnienie, a rięc przeJęcie części sfery regula-
cji wladczej * kraJu s, przez yladcÓr kraJu doninującego s. OkreŚlny r Jakich
fazacb rozroju spoleczeństua s uzależnienie przeuaża nad podbojerr. Zachodzi za-
perlne zależno$ć tego-rodzaJu' że in ryźszy stcpień uzależnienia zagraża krajori
S' ze strony kraju 9, tyn rtększy będzie opór s', a uięc odpowlednio większe będą
koszty ekspansji. Dlatego óopóki istnieJą w kraju S rarunki poszerzania sfery re-
gulacji w}adczej, dopóty sk}.onnoóć wladzy tego kraju do podboju będzie niższa
aniżeli do uzależnienia. Stąd sktonność do podporządkowania przeważa x s nad
sklonnością do podboju 9' r drÓcb stanacb stosunkÓn spo}ecznych:
-wstanie pokoju klasowego /A/,
- w stanie poreuolucyjnyn lecz przed óek}asacją /B/
Podbój przeraża nad uzależnieniero u r i II pasnie
ekspansyynośei y ocóle charakteryzu.je sie okres

agresyuności /a i b/. Zanikiem
rero1ucyjny /cl lpatłz rys.

l!rr. 2e trrry .Lttrbtlrrclcl rlrilrl lrrsact I rtrbcJ/



2. vrel'cżriienl'e przynosl dla gńoleczeństxa zdoninorane8o 9, rzrost alienacji o-
ivwateIskiej spouodorany zJariskien nniewolniczeJ rekońpeneatyn. tl rezultaóie
iŻależnienia rladcór spoleczeństv'a s^' przez r}adcór z 5, r'iadcy kraju S'bacą
oewną częić sfery regglacji rladczeJ' nd ?zecz dourinująceJ klasy rladców z s' co
'usirują zrekonpensovaĆ ptzez. liększe poglębienie srojeJ kontroli nad życien spci-
lecznym w 5'.
1. chcialb5rn jeszcze łozvażyć problen relacji poziomu alienacji obywatelskiej do
gtopnia surererrności spoleczeństra s'. wskaŹnik surerenności nie zależy bezpoś-
rednio od poziomu alienacji obyratelskiej, natouriast alienacja obywatelska zale-
Żt od stopnia suuerenności uskutek znanego już efektu nrekompensaty niewo1niczej"
pizedstarnY to graficznie:

Byc. 3. A - PolG ]rtoiorićznycb rtzl'elań obyvl'fó11Tićbj"j';; rfcta rcgr1ecJi_tł_cdczej,. c - zeroetrrar rfcrł regplecJl oladczcj rpolcczcńrtvr dorrinujłtcc8or D - ''re
Lorycor ete oicmloiczarr

...
i{zrosb stopnia suwerennoóci zależy od llkrriddcji pota zernętrzneJ regrlacji - G_
Nie nusi to zriększaó po1a autononii A' gdyż zwiększeniu rnoże ulec pole trewnętne-
nej regulacji - B, przy nie znienionyn A. Izrost autononii obJnatetskiej provła-
dzi do powiększenia pola A koszten pól D /rrekoupensaty nierolniczejr/1 B i w ,

trońcu c. Tak rięc' o i1e znrriejszenie stopnia surłerenności riąże się że znniej-_
szeniem stopnia wolnoŚci ob3matelskieJ ' to poszerzanie stopnia surerenności nie
nusi proradzić do wzrostu autonomii obyrrateli..'Natoniast pog}ębianie autononii
wernętrznej uiedzie do znniejszenia.sfery regulacji rodzinych wladcór, sklania.!ąl
ictr również do oporu robec uladzy zernętrznej ' a rięc do zabiegów niepodleg}oś-
ciowych
4. Rozważuy obecnie rplyw nrekompensaty nieroJ.niczejn na Iinię rozwojową spo}e-
czeństwa uzależni.one8o s' .

Y fazie alienacji obywate}skiej, w okresie deklasacyJnym każdego cyklu fazy
cyklicznych rewolucJi efekt nniewolniczej rekompensatyn przyczynia się do przys-
pieszenia vzrostu alienacji obyratelskiej, a zaten przyspiesza wybuclr rewolucjl.
ll fazie pierrotnej rerolucji obywatelskiej oraz w okresach zaburzeń rewolucyj-
nych każdego cyklu fazy cykJ-icznych dek1asacji 1 cyk1icznych rewolucji zjawiskonniewolniczej rekompensatyr ulatwia skuteczniejszą pacyfikację protestów spo}e-
cznych. Natoniast u fazie zniewolenia efekt ten przyspiesza sanozniewolenie wla-
dzy' gdyż odzyskiwanie utraconej części sfery regulacji w}adczej odbywa się.itos:
ten pewnych kręgów wladzy a nie kosztgn zniewolonycb już obywateli
5. Na zakończenie chcialbyn rozważyć problem' kiedy wladcy kraju uzależnionego
sklonni są do wywalczenia niepodleglości? ZaLeży to od duóch r'rarunkÓw - zanikuł

.bądŹ przyńajnnieJ zmniejszenia, ekspansywności klasy wiadców imperiun w wyniku
reuolucJi obyuatelskiej r hlaju dorninującyD oraz od wykluczenia t'nierolniczej
rekotnPengatyn. JeJ, realizacja jest nienożliwa w d'wóch sytuacjaclr:
/1/ Xiedy rewolucyjna presja obyrate1i ryklucza realizację nniewolniczej rekcn:

pensityn ' sktińia Ło rl'adców do odzyskiwania niezależnoŚci zewnętrznej;
l2/ Kj'edy rrskutek totalizacji życia spolecznego realizacja nniewolniczej rekcrn-
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74 Bosrrnil' Kaiinieckl
pensaty' jest nierykonalna' rtedy rladcy'usilują się uniezależnić'; by posze-' rzyć' sferę Bernętrznej regulacji wladczej o częóQ dotąd kontrolowaną przez
wtadzę netropo}ii r '' '' ''. Płyną stąd określone wnl'oski polityczne. odzyskanie niepod1egloóci może nag_ '

tąPić wtedy, kiedy pozrolimy się calkoricie znierolió: taxinŁacbęcającyilprzy-_
kladen może być niepod1egla, lecz wernętrznie stota].izouana'Albania lbądź qrriej ,

zniewolona'. ale i nniej auwerenna Rurnunia/ lub_rtedy, kledy ąłzez rerotucję wy_
musimy na naszyc}r U}adcacb zabiegi o riększą niezaIeżność zernętr.zną. odrzucenie
pierwszego i optowanie za drugim oznaczać będzie pryńat idei ryzrolenia spoitecz.
nego nad narodorSrn. .,..

PRZYPISI
lL. N*"}'." koaźeczrcśei eocjaliau ł l<gttecxnobź lego zanźla4'?rzyjeciel llarrŁ' or l-2,
Poznań_lłiocłrg l9E4-85' r. t35.

2T"rż", lłolttoś€ i łładra' tlzs AB' Pozneń l98l, s. tó?.
3lł"'ora teo aie urci być rcale grrałtfiBy - zależy to od przebiegu agrelJi. np. vtedy. gdy zagto_
żenie agreają stopaio}o ri3 zoiejsza i Yraz z tyu lihridorrn€ aa przez vhdcó'' 

'yg""y 
vojenne

narzucone ob)nratelm, zaŁoi.zeuie agreaji uie oa zasadoiczego rłpłyvrr aa Dzroat ali-oacji.
4"P-o5.oo" rerrolucyjaoilć" og1a być jedn5ro ze źródeł rucbu Dekabtystór zalończooego Porstanieo

1826 roku -'Potęgujgcr rię stale od zalroóczenia vojen napoleoóslricb reekcja v noiji tryrłolylala
powszechoc aiezadorrolcnie. Roalo ono z kaźdyu roLien tvnWtżei, że vieliź aau ptl,toąbzny
7812-ałe płvszęd-ł bez^ecla, |łez poetałił gĘbokźe -{Lafu ,ł ułtybłaet' zgłaszcia'iltoaycn-przla_
stapiciel'i ioteligeocji ezlacbeckiej. Znoszgc cięźki ucisk /.../-cblopstvo zĘnalo się-do lpon-
tanicznycb buntóu' ferneot r rru5rałach sztacbty urgiał przejariać cie iuaczejt' /L. Bazylov,
Dzźeje Roaiź 1801-7977, P'atszare '1977, a; 70, podlrr. rutorl/.

5ct"i.iłuy' 
9rzypooieó, łc ne_rccy preyjętycb założe/ pooijo rrpłyr &iadreści aarodooej i ide_ologii polityczaycb nr rozrrażane Procesy apołeczne.
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8To-;ę, c. t45.
9n. n. Carrere d'Euauese, StąLźn, Part h,b tewmt, tlarazara 1983, l. 82-83.
|0T".ź", s. 90.
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12 T"'ż", a. 106.
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