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Rafael Rojas 
 

PYTANIE DO KUBAŃSKICH SOCJALISTÓW1 
 

Warto zadać sobie pytanie, co zdaniem inte-

lektualnych i politycznych elit kubańskich kryje 

się pod terminem socjalizm. Jeśli mamy na myśli 

system sprawowania władzy – socjalizm oznacza 

lojalność obywateli wobec przywódców i określo-

nej spuścizny politycznej. Z ideologicznego pun-

ktu widzenia bycie socjalistą oznacza wiarę w 

"wyższość" tego systemu, zwłaszcza w zakresie 

sprawiedliwości społecznej, nad konkurencyjnymi 

ideologiami - kapitalizmem i demokracją. 

Konstytucja kubańska z 1992 roku, z po-

prawkami z 2002 r., stanowi, że "socjalizm jest 

nieodwołalny", ale nigdzie nie definiuje tego poję-

cia. Biorąc pod uwagę strukturę konstytucyjną 

ustroju, można sądzić, że socjalizm oznacza sys-

tem monopartyjny, gospodarkę centralnie stero-

waną oraz ideologię marksistowsko-leninowsko-

martiańską. Ale te cechy ustroju też nie wyczerpu-

ją znaczenia terminu, jako że, z teoretycznego 

punktu widzenia, można by nazwać socjalistami 

również i tych, którzy akceptują, w niewielkim za-

kresie, prywatyzację gospodarki czy też tych, któ-

rzy wyznają inny rodzaj marksizmu niż ten nieja-

sno zdefiniowany w konstytucji. Ze wszech miar 

konieczne staje się zatem staranne zdefiniowanie 

pojęcia socjalizmu. 

W historii lewicy marksistowskiej można 

wyróżnić co najmniej trzy rodzaje socjalizmu: 1. 

socjalizm socjaldemokracji, który akceptuje wolny 

rynek, władze przedstawicielskie oraz wolność 

zrzeszania się i wypowiedzi; 2. socjalizm sowiecki 

lub totalitarny, którego fundamentem jest system 

monopartyjny oraz gospodarka centralnie sterowa-

na, a który rozumiany jest jako etap "przejściowy" 

do komunizmu; oraz 3. socjalizm radykalny lub 

"demokratyczny", broniony przez anarchistów, 

trockistów, gramscianistów, czy przedstawicieli 

wielu innych kierunków współczesnego neomark-

sizmu (…). 

Socjalizm kubański należy bezsprzecznie do 

drugiej kategorii. Znajduje się on nieco bardziej na 

lewo od socjaldemokracji i bardziej na prawo od 

neomarksizmu, co nie oznacza, że jest to nurt cen-

trowy, lecz że nie pasuje on do żadnego z powyż-

szych dwóch światopoglądów. Oficjalna ideologia 

kubańska, która z historycznego punktu widzenia 

pozbawiona była podbudowy teoretycznej musi 

dokonywać prawdziwej ekwilibrystyki, aby w XXI 

w. osiągnąć legitymizację ustroju totalitarnego. 

Podstaw tej ideologii nie należy szukać, według 

Eagletona, w jakimś dobrym eseju teoretycznym, 

których na Kubie już się nie pisze, lecz raczej w 

ustawach i instytucjach państwowych oraz wizji 

społeczeństwa i państwa promowanej przez wyso-

kich rangą działaczy KPK (Komunistycznej Partii 

Kuby), takich jak Raúl Castro, José Ramón Ma-

chado Ventura, José Ramón Balaguer i Esteban 

Lazo. Na Kubie widoczne jest zjawisko charakte-

rystyczne również i dla całej lewicy latynoamery-

kańskiej, a mianowicie: słabość teoretycznej pod-

budowy realizowanych projektów politycznych. 

Trzydzieści czy czterdzieści lat temu socjaliści la-

tynoamerykańscy zaczytywali się w Sartrze, Al-

thusserze, Gramscim czy Marcusie. Jednakże w la-

tach 80. rozpoczął się w partiach i organizacjach 

lewicowych drenaż mózgów - odpływ wykształco-

nej kadry na uczelnie, ku literaturze i do dzienni-

karstwa, co pozbawiło świat zawodowej polityki 

niezbędnej podbudowy teoretycznej. Stąd też le-

wicowe rządy latynoamerykańskie pozbawione są 

głębszej ideologii, łącząc różnorodne doktryny po-

lityczne w sposób nie do zaakceptowania z punktu 

widzenia filozofii czy historii. Warto prześledzić 

dwie z zachodzących w ostatnim dwudziestoleciu 

przemian ideologii kubańskiej. 

Kiedy w 1992 roku rozpadł się Związek Ra-

dziecki, intelektualne i polityczne elity na wyspie 

zerwały z marksizmem sowieckim, z którym iden-

tyfikowały się przez trzydzieści lat i przyjęły na-

cjonalizm postmarksistowski wywodzący się z 

dwóch podstawowych źródeł – rewolucjonizmu 

Marti’ego oraz katolicyzmu orygenistów. W latach 

90. narodowa debata na temat tożsamości (w któ-

rej uczestniczyli między innymi Armando Hart, 
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Cintio Vitier, Eusebio Leal, Abel Prieto, Eliades 

Acosta, Enrique Ubieta) zmieniła się w aparat legi-

tymizujący ustrój. W pierwszym etapie tak zwanej 

burzy mózgów, która miała miejsce w końcu 

wspomnianej dekady, zdyskontowano efekty po-

wyższej debaty i jeden z jej głównych autorów, 

Eliades Acosta, został sekretarzem ideologicznym 

Komunistycznej Partii Kuby. 

Kiedy w początkach bieżącej dekady, nacjo-

nalizm katolicki zaczął zdradzać objawy wyczer-

pania, oficjalna ideologia zaczęła powoli dryfować 

w kierunku "socjalizmu XXI wieku" propagowa-

nego przez Hugona Chaveza w Wenezueli. Nie-

którzy intelektualiści guevariańscy z pokolenia 

Pensamiento Crítico, tacy jak Fernando Martínez 

Heredia, Juan Valdés Paz, Germán Sánchez i Au-

relio Alonso, przyjęli ten punkt widzenia, a wiele 

kubańskich instytucji kulturalnych, takich jak Casa 

de las Américas czy Instituto Cubano del Libro 

zaczęło się identyfikować z tą ideologią. Jednakże 

nadużyciem byłoby twierdzenie, że KPK zaakcep-

towała "socjalizm XXI wieku". 

W doktrynie tej ma miejsce połączenie teorii 

marksistowskiej i boliwariańskiej, jednak sens tej 

fuzji podważa automatycznie artykuł samego 

Marksa pt. Bolivar y Ponte napisany w 1858 r. na 

zamówienie Charlesa Dany dla "The New Ameri-

can Cyclopaedia". Po lekturze tego tekstu nasuwa-

ją się dwa wnioski - albo Marks był europocentry-

kiem i rasistą, który nie rozumiał Ameryki Łaciń-

skiej opisując Boliwara jako kreolskiego arysto-

kratę z napoleońskimi epoletami, albo Boliwar 

rzeczywiście był politykiem autorytarnym, obroń-

cą dożywotniej prezydentury i dziedzicznych stoł-

ków senatorskich, w porównaniu z którym Marks 

wydawał się liberalnym demokratą. Bez względu 

na to, który wariant zaakceptujemy, obydwa kwe-

stionują istnienie marksizmu boliwariańskiego 

[…]. 

Oficjalna ideologia kubańska ta, która zaak-

ceptowana została na Kongresie KPK w 1997 r. 

nie ma nic wspólnego z neomarksizmem, a w sto-

sunku do socjaldemokracji, nadal rozumianej jako 

pewna odmiana liberalizmu, znajduje się po prze-

ciwnej stronie bieguna. Wierna sowieckiej spu-

ściźnie, skostniała w swych zapatrywaniach teore-

tycznych, ulec może jedynie retoryce nacjonalizmu 

Marti’ego, doktrynie, która na równi z boliwaria-

nizmem Chaveza zostanie zaszufladkowana jako 

jeden z burżuazyjnych mitów w ramach tzw. 

marksizmu krytycznego. Dlatego też, z powodu jej 

przynależności do nieistniejącego już bloku so-

wieckiego, dla ideologii tej nie ma miejsca. 

Dylematem wielu intelektualistów kubań-

skich, tych identyfikujących się jeszcze, choć nie 

bezkrytycznie, z doktryną "socjalistyczną" (Desi-

derio Navarro, Víctor Fowler, Julio César Guan-

che, Arturo Arango, Rafael Hernández, Celia Hart 

i inni), którą próbują wyposażyć w treści antysta-

linowskie czy postsowieckie, jest charakter socja-

lizmu kubańskiego, który z instytucjonalnego 

punktu widzenia nie przestał być totalitarny. Z te-

go też względu wymienieni intelektualiści aspirują 

do "organiczności", która pozostanie jednak w sfe-

rze życzeń do czasu zmiany ustroju i stworzenia 

demokratycznego rządu lewicowego. Uznawać się 

za "socjalistę" na Kubie w obecnych czasach w 

ramach nurtu neomarksistowskiego jest jawną 

sprzecznością, jako że termin "socjalizm" został 

zawłaszczony przez reżim i wiąże się z bezwarun-

kową lojalnością względem niego. Jest wysoce 

prawdopodobne, że wielu z wymienionych wyżej 

intelektualistów życzyłoby sobie demontażu sys-

temu totalitarnego i całkowitego odejścia od stali-

nizmu […]. Wielu jednak jest przekonanych, że 

mimo istnienia systemu monopartyjnego i gospo-

darki centralnie sterowanej, istotne przemiany już 

się dokonały, co potwierdzać miałaby "samokryty-

ka" tzw. szarej pięciolatki.  

Trudny konsensus elit intelektualnych na 

wyspie musi zakładać kontrolę państwa nad kultu-

rą. Co zatem oznacza bycie "socjalistą", skoro 

wszyscy intelektualiści uważają się za socjalistów? 

[…] Kiedy kubański intelektualista twierdzi, że 

jest "socjalistą", oznacza to, że akceptuje z jednej 

strony nadzór zbiurokratyzowanej, państwowej 

"awangardy" politycznej nad kulturą, której celem 

jest zwalczanie gospodarki rynkowej, z drugiej zaś 

- ubezwłasnowolnienie.  

"Socjalizm ze swingiem", broniony przez po-

etę i eseistę Victora Fowleya, jest tylko i wyłącz-

nie ideologią umożliwiającą wykorzystanie me-

chanizmów rynkowych, na wyspie i poza nią, dla 

osiągnięcia własnych, bardzo konkretnych celów. 



Rafael Rojas – Pytanie do kubańskich socjalistów   
 

 

  71  

Przedsiębiorstwo promujące "swing" to oczywiście 

państwo. To samo przedsiębiorstwo decyduje, ja-

kie książki się publikuje, jakiej muzyki wolno słu-

chać, jaką sztukę można eksponować w galeriach i 

muzeach - wszystko zgodnie z kryterium "jakości" 

estetycznej. Liderzy tego przedsiębiorstwa sądzą 

na przykład, że wielu pisarzy tworzących, nagra-

dzanych i docenianych za granicą, takich jak Zoé 

Valdés, Eliseo Alberto, Daína Chaviano czy Anto-

nio Orlando Rodríguez sprzedają się dobrze poza 

Kubą ze względów "politycznych" i dlatego nie 

należy ich publikować na wyspie. Kubańska poli-

tyczna "awangarda" kultury pełni funkcje kierow-

nicze, stąd też państwo staje się pośrednikiem 

między ideologią a gospodarką rynkową […]. 

Ofensywa przeciwko "złemu gustowi" w telewizji i 

kulturze masowej potwierdza fakt istnienia pewnej 

"awangardy" ideologicznej, która uzurpuje sobie 

rolę nauczyciela i moralizatora ludu. 

Można przyjąć, że istnieją różne sposoby 

manifestowania socjalizmu na Kubie początków 

XXI w. Przyjmijmy, że socjalizm Biura Politycz-

nego nie jest tożsamy z socjalizmem nielicznych 

na wyspie czytelników Žižka czy Badiou. Przy-

znajmy, że czym innym jest socjalizm Granmy i

La Jiribilla niż socjalizm Criterios i La Gaceta de 

Cuba. Mimo to jednak, biorąc pod uwagę najbar-

dziej krytyczne artykuły publikowane w powyż-

szych periodykach, zauważyć można między nimi 

pewne podobieństwa: na Kubie kultura, poddana 

kontroli państwa, zależna jest od oficjalnej ideolo-

gii. To założenie musiałoby stać się głównym te-

matem debaty intelektualnej, która podobno już 

się toczy. Jednakże hegemonia polityczna i auto-

nomia kulturalna – dwie podstawowe koncepcje 

teorii neomarksistowskiej – nie są tematem do 

dyskusji. 

Neomarksizm jako doktryna teoretyczna, 

bezkrytycznie przyjęta w Hawanie, staje się ide-

ologią bezwartościową. […] W Hawanie wszyst-

kie możliwe "socjalizmy" zostały zawłaszczone 

przez jedyny akceptowany przez reżim oficjalny 

"socjalizm".  

 

Przypis: 
 
1 Artykuł w pełnej wersji (skróty od Redakcji) ukazał się 

na stronie internetowej czasopisma Penúltimos Días, 

http://www.penultimosdias.com/2008/05/06/pregunta-a-

los-socialistas-cubanos. 
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