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Pytanie: Prasa zagraniczna czyni nieprzychylne komentarze na temat 

Mozambiku. Jak się Pan do tego ustosunkuje? 

 

Odpowiedź: To, co mają do powiedzenia na temat mozambickich interesów, 

przyda nam się, aby dowiedzieć się, co myślą o nas nasi wrogowie. Jeśli nas 

krytykują, jeśli ich wypowiedzi przeradzają się we wściekłe ataki, to jest to dobry 

znak. Oznacza to, że jesteśmy na dobrej drodze, że nasze starania ich martwią, 

ponieważ uniezależniamy nasz kraj od cudzoziemców. 

 

Na samym początku naszej rewolucji zadecydowaliśmy, że ideologia powinna 

kierować naszymi działaniami na wszystkich szczeblach. Jest to niezbędne, aby 

odrzucać wszelkie kompromisy, które narażają nas na zdradę naszych 

fundamentalnych zasad, determinujących nasze rewolucyjne działania. Jeżeli 

byśmy nie przyjęli takiego kierunku działania, nasz ruch upadłby, zostałby 

zniszczony od wewnątrz. 

Pytanie: Ostatnie pozwolenia ekonomiczne Portugalii położyły kres sporom 

między oboma państwami. Co teraz? Jakie relacje będzie Pan utrzymywał z 

Portugalią? 

Odpowiedź: Obecnie mamy poprawne stosunki z Portugalią. Umocnienie tych 

stosunków będzie zależne od rozwoju wydarzeń w Portugalii. Oczywiście mogą 

być ograniczone do kontaktów dyplomatycznych – nawet dobrych stosunków 

dyplomatycznych. Ale tego nie chcemy. Chcielibyśmy stworzyć solidarność 

między oboma narodami. Wszystko ewoluuje, zmienia się… Tak jak portugalska 

rewolucja1. Uważamy, że nasi portugalscy przyjaciele znajdą sposób na 

stabilizację i konsolidację swojej rewolucji. 

Pytanie: Czy sądzi Pan, że, w świetle ostatnich wydarzeń w Zimbabwe, powrót 

do walki zbrojnej jest nieunikniony? 

Odpowiedź: Warunki w Zimbabwe są, moim zdaniem, doskonałe. Należy przez 

to rozumieć, że wróg nie ma wystarczającej siły, aby krępować wolę narodu. 

Chociaż prawdą jest, że sytuacja jest korzystna do negocjacji, co umożliwiłby 

uniknięcie walk zbrojnych, które spowodowałby ogromne straty w ludziach, 

niemniej jednak, znanym faktem jest, że rasiści z Salisbury2 nie poradzą sobie, 
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tak jak Portugalia. Jestem przekonany, że tamtejsze warunki są korzystne dla 

walki zbrojnej, do zduszenia reżimu mniejszości. Należy pamiętać, że walka 

zbrojna w Zimbabwe będzie jak pożar w suchym lesie. Gdy się rozpocznie, nic 

nie będzie w stanie jej zatrzymać. Dla Smitha3 jest tylko jedno wyjście: oddanie 

władzy w ręce ludu. 

Pytanie: Czy jest prawdą, że we FRELIMO, zwłaszcza w siłach zbrojnych, powstał 

pewnego rodzaju kryzys? 

Odpowiedź: Oczywiście, we FRELIMO zaistniało kilka wewnętrznych kryzysów, 

najpoważniejszy w czasie II Zjazdu FRELIMO w lipcu 1968 roku. Ale nigdy nie 

stanowiły one nieprzyjemnego czy śmiertelnego problemu. Przeciwnie. W tym 

samym czasie zagraniczni „obserwatorzy” i wrogowie naszego ludu twierdzili, że 

FRELIMO został rozbity, zlikwidowany – śmialiśmy się z tego. Oni nie rozumieją, 

że poprzez eliminację oportunistycznych i zdradzieckich elementów, przez 

usuwanie ich z naszego ruchu, podjęliśmy nieodzowną akcję oczyszczania. Kiedy 

rewolucyjne cele są jasne, nie można bać się oczyszczania ruchu rewolucyjnego, 

demaskowania słabych i kontrrewolucyjnych elementów. 

Pytanie: Ale czyż niedawno nie odbyła się czystka w siłach zbrojnych? Nie 

wykluczono dwudziestu członków kadry wojskowej, nie wyłączając członków 

Komitetu Centralnego i gubernatora Lourenço Marques4? 

Odpowiedź: Nie lubię słowa „czystki”. Wolę oczyszczanie. Powiem Wam, co tak 

naprawdę się stało. Aby wygrać walkę zbrojną w 1973 roku, trzeba było ożywić 

siły zbrojne FRELIMO. W tym czasie niektórzy ważni dowódcy wojskowi, noszący 

nasz mundur, zachowywali się w rzeczywistości jak nasi wrogowie – w duchu i w 

działaniu. Ich pomysły, ich styl życia, ich postawa… wszystko wskazywało, że to 

działało na korzyść wrogów. Żyli i działali w niedopuszczalny sposób. Musieliśmy 

poinformować ich o ich błędach w czasie wojny wyzwoleńczej. Niektórzy zostali 

przeniesieni na inne stanowiska dowódcze, inni zostali umieszczeni w miejscach, 

gdzie nie mogą działać przeciwko interesom Rewolucji. 

Po uzyskaniu niepodległości, ich działalność stała się poważniejsza. Ich życie 

stało się jeszcze bardziej rozwiązłe: pili w koszarach… i w życiu prywatnym 

powodowali skandale. To był czas do działania. Mogliśmy po prostu wyrzucić ich 

z FRELIMO bez słowa. Ale woleliśmy rewolucyjny sposób. Zamiast jedynie 
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ogłaszać ich usunięcie, bez żadnego uzasadnienia, jak to często ma miejsce w 

większości krajów świata, woleliśmy powiedzieć wszystko naszemu ludowi, aby 

mógł zrozumieć naszą sytuację. Chcieliśmy pokazać, że możemy popełniać błędy 

w naszych sądach, ale także możemy usunąć je bez wstydu. 

Wciągu kilku dni, wszystkie nasze środki masowego przekazu relacjonowały 

wszystkie obrady liderów FRELIMO, przesłuchania oskarżonych… Nasze motto 

„Lud jest u władzy” nie może pozostać martwą literą. Istotne jest to, że, jak 

widzicie, wyeliminowano ducha protekcji. Jest to duch, który często sprowadza 

na dno zasady, tak więc zapobiegamy temu wśród liderów państwa i 

urzędników poprzez usuwanie chwastów, przez oczyszczanie, przez czyszczenie. 

Nowe oczyszczenie 

Pytanie: Innymi słowy, nie jest wykluczone, że nastąpi nowe oczyszczenie? 

Odpowiedź: Gdybyśmy tego nie robili, zaprzeczylibyśmy procesowi 

rewolucyjnemu. Niektórzy towarzysze pokażą się w nowym świetle, niektórzy 

stracą odwagę, niektórzy będą się poddawać. To wciąż pojawia się w czasie 

naszej walki. Jest to stała, ciągła transformacja. Trwa walka o nowe idee, walka 

przeciwko burżuazyjnym udogodnieniom, o rezygnację z przywilejów. Naszym 

jedynym przywilejem jest służenie ludowi. Jest to jedyna droga, aby zachować 

jego zaufanie. 

Pytanie: Jak wygląda sytuacja w rejonach, które zostały wyzwolone przez 

FRELIMO w okresie kolonialnym? 

Odpowiedź: Naturalnie sytuacja jest bardzo trudna. Trzeba zdać sobie sprawę z 

tego, że wszystko zaczyna się od nowa, a czasami od początków. Jedyną funkcją 

kolonialnej administracji w tych rejonach było zbieranie podatków. Nie było 

żadnych szkół, szpitali, sklepów. Budowano tylko drogi, które umożliwiały 

kolonialistom represje wobec ludu, aresztowanie naszych towarzyszy lub 

zbieranie podatków. Kiedy zaczęła się wojna, budynki kolonialnej administracji 

zamieniły się w koszarami – wysuniętymi placówkami. 

Mimo iż musimy zaczynać od zera, mamy wielką nadzieję, że jesteśmy w stanie 

utworzyć system gospodarczy, który naprawdę będzie służył ludowi w tych 

regionach. Regiony te są szczególnie płodne w pomysły i bardzo otwarte na 
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tworzenie nowego społeczeństwa. Ekonomiczne, a także społeczne i kulturowe, 

wartości muszą przenosić się z prowincji do miast. 

Pytanie: Jeszcze jedno pytanie: W kierunku jakiego socjalizmu będzie Pan 

podążał? 

Odpowiedź: Wiecie dobrze, że istnieje tylko jeden socjalizm – socjalizm, który 

jest odpowiedzią na potrzeby ludu, system, który pozwala na społeczny i 

gospodarczy rozwój kraju, system, który pozwala na równy podział bogactwa 

narodowego dla wszystkich warstw społeczeństwa. Nie ma, nie może być mowy 

socjalizmie afrykańskim, narodowym czy mozambickim. Istnieje tylko – z jednej 

strony socjalizm, z drugiej kapitalizm. Jeśli chodzi o rozwój naukowego 

socjalizmu w różnych krajach, to zależy to oczywiście od stopnia świadomości 

naukowego socjalizmu. To zależy od linii politycznej, która musi być 

dostosowana do potrzeb ludu, do rozwoju gospodarczego, tak żeby nędza i ucisk 

– przeżytki systemów archaicznego, feudalnego i kapitalistycznego – mogły być 

usunięte. 

Chcemy systemu ludowego, który pozwoli ludziom uczestniczyć w budowie 

społeczeństwa, który pozwoli nam podnieść nasz polityczny, gospodarczy, 

społeczny i kulturalny poziom i odzyskać naszą tożsamość w sposób harmonijny 

i uporządkowany. 

 

Przypisy: 

1. Rewolucja portugalska, „rewolucja goździków” – wojskowy zamach 

stanu w Portugalii, który w 1974 roku doprowadził do obalenia dyktatury 

następcy António Salazara – Marcelo Caetano. 

2. Salisbury – dawna angielska nazwa Harare, stolicy Zimbabwe (wówczas 

Rodezja). 

3. Ian Smith (1919-2007) – premier Rodezji (Zimbabwe) w latach 1964-1979, 

zwolennik supremacji białej mniejszości. 

4. Lourenço Marques – dawna portugalska nazwa Maputo, stolicy Mozambiku. 


