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Focoizm jest popularną teorią, według której małe oddzialiki uzbrojonych 
rewolucjonistów mogą własnymi działaniami wytworzyd warunki dla rewolucji. 
Pokazywanie zwycięstw rewolucyjnych, sukcesów ognisk zapalnych, ma 
zaprowadzid masy do rewolucji. Jeżeli warunki na to pozwalają, według 
focoistów, pojedyncza iskra może rozpalid pożar rewolucji. 

Focoiści często przykładają ogromną wagę do walki zbrojnej i do tego, że 
bezpośrednio wiedzie odnosi się ona do walki klasowej. Maoizm, przeciwnie, 
ostrzega, że przedwczesne podnoszenie broni bez odpowiedniego, 
wcześniejszego przygotowania wsparcia mas, poskutkuje przegranymi bitwami 
w walce. 

Focoiści dążą do spektakularnych akcji i taktyki w stylu okupacji, specjalnych 
demonstracji, palenia flag aby skupid uwagę mediów – w celu pobudzenia mas 
do buntu. Maoizm jest bardziej opanowany, postuluje metodyczny proces 
rozwoju najbardziej rozwiniętej teorii i podnoszenie świadomości mas w toku 
walki i zdobywania władzy w każdej jednej, pojedynczej, przemyślanej bitwie. 

Amerykaoski focoizm 

W Stanach Zjednoczonych linia pomiędzy focoizmem a maoizmem jest 
częściowo rozmyta, ponieważ focoiści często posiadają słuszną analizę klasową, 
jednocześnie wspierając spontaniczną taktykę. Dla przykładu, niektóre 
focoistowskie grupy rozumieją, że biała klasa robotnicza w Ameryce nie jest 
klasą rewolucyjną, przy czym nadal utrzymują, że rewolucyjna przemoc, 
skierowana przeciwko specyficznym celom może wyzwolid masowe powstanie. 

W ostateczności, focoiści mają pogardliwy stosunek do analizy konkretnych 
warunków, poza tymi, dotyczącymi walki militarnej. „Warunki nigdy nie staną 
się całkowicie odpowiednie dla opartej na szerokich masach wojny 
rewolucyjnej, dopóki nie zostaną dotknięci nietypowym atakiem totalnego 
szaleostwa… Czy możemy czekad na coś, co może nie nastąpid przez całe 
dziesięciolecia? Należy wyprodukowad warunki, których obecnie nie mamy.”, 
pisze George Jackson (1, s. 14) 

Jackson daje przykład roku 1930, gdy istniały warunki dla rewolucji w Ameryce, 
lecz „czołowe elementy zdradziły lud własnego narodu i świata poprzez ich 
klęskę w niewykorzystaniu chwili. Konsekwencją tego była katastrofalna wojna i 
nowa runda imperialistycznej ekspansji.” *1+ W wyniku tego komunistyczna 
partia (KP) z lat ’30 także ponosi odpowiedzialnośd za ogromne zbrodnie, 
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popełnione przez amerykaoski imperializm od tego czasu. KP poparła 
zaangażowanie się rządu USA w II Wojnę Światową. 

Rewolucjoniści muszą się zmierzyd z argumentami Jacksona na dwóch 
poziomach. Po pierwsze – czy prawdą jest, że warunki rewolucyjne nie pojawią 
się dopóki burżuazja nie popełni błędu? MIM utrzymuje, że sytuacja rewolucyjna 
może pojawid się nawet nagle, jeżeli imperium USA rozszerzy się zbyt bardzo za 
granicą. 

Weatherman, focoistowska grupa rewolucyjna, sformowana w latach ’60, 
zgadza się: „Zdobycie władzy paostwowej w Stanach Zjednoczonych będzie 
rezultatem stopniowych klęsk rozproszonych na całym świecie ich sił 
wojskowych; walka w Stanach Zjednoczonych będzie żywą częścią tego procesu, 
lecz gdy rewolucja zwycięży w Stanach Zjednoczonych – będzie to dziełem 
ludów całego świata.” *2+ USA i Związek Radziecki rywalizują o podział 
światowych zasobów, co hamuje walki wyzwoleocze w Trzecim Świecie. 
Weatherman utrzymywali, że główną sprzecznością w tamtym okresie była 
sprzecznośd pomiędzy imperializmem amerykaoskim a Trzecim Światem. 

Po drugie – Jackson, Revolutionary Youth Movement I, a także J. Sakai, autor 
„Settlers: The Mythology of White Proletariat” – wszyscy oni wskazują na sojusz 
zburżuazyjniałych robotników z imperialistami – jako na główną przyczynę 
porażki rewolucji w Stanach Zjednoczonych. Focoiści wyjaśniają, dlaczego nie 
istnieją warunki dla masowej walki zbrojnej, a następnie mimo to rozpoczynają 
walkę. 

Kiedy wytyka się im, że ich taktyka nie odpowiada ich analizie, zazwyczaj mają 
na to dwie odpowiedzi. Pierwsza to purystyczny argument, mówiący o tym, że 
masy amerykaoskie są w obozie wroga i nigdy nie wesprą rewolucji, a 
przynajmniej dopóki rewolucjoniści nie zdobędą paostwa w celu zniesienia 
wszelkiego ucisku. Każdy amerykaoski rewolucjonista może to zrobid, stanowiąc 
izolowany oddział wietnamskiej, filipioskiej, salwadorskiej itd. proletariackiej 
rewolucji. Jednostkowi rewolucjoniści w Stanach Zjednoczonych odniosą 
porażkę, lecz odciągną od tych rewolucji trochę sił wroga, przyczyniając się tym 
samym do zwycięstwa rewolucji w innym miejscu. 

Argument ten pachnie etyką judeo-chrześcijaoską, ponieważ opiera się na 
robieniu tego, co jest moralnie czyste, nawet jeśli faktyczny wpływ tego na świat 
jest niewielki. Focoiści rozpoczynają walki zbrojnie nie dlatego, że sądzą oni, iż 
walka zbrojna daje w danym momencie największą szansę na zwycięstwo, lecz 
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dlatego, że jako jednostki mogą czud się moralnie czyści, dokonując 
największych poświęceo w teraźniejszej walce z imperializmem. 

Ludzie ci nie różnią się zbytnio od tych, którzy opuszczają USA, aby 
zademonstrowad swoją niechęd do ich polityki lub aby włączyd się do jednego z 
rewolucyjnych ruchów w Trzecim Świecie, do których nie mogą wnieśd nic. 
Ludzie tacy jak oni nie stosują nauki marksizmu-leninizmu-maoizmu w celu 
zdobycia władzy paostwowej, właściwie zagrażając rewolucji swoimi własnymi, 
egoistycznymi, moralistycznymi celami. 

Inna replika, którą mają w zanadrzu focoiści polega na tym, że subiektywne 
warunki tworzą materialne warunki dla rewolucji. Focoiści porównują: jedna 
kula, posłana w helikopter, narusza nietykalnośd wroga. Przegrana wojska 
amerykaoskiego staje się rzeczywistością: „Jak czuliby się (świnie i ludzie), jeśli 
bezimienny, pozbawiony twarzy, szybki jak błyskawica żołnierz ludu zdołałby 
dosięgnąd i wyrwad skrzydła ich wartego 200 000$ ptaka śmierci, i strącid go na 
ulicę, połamanego, płonącego! Myślę, że ten rodzaj działao ma więcej do 
czynienia ze świadomością niż cokolwiek innego.” (1, s. 19) 

Po drugie – focoiści utrzymują, że burżuazja z całą pewnością rozpocznie 
represjonowanie mas w celu ataku na rewolucjonistów. 

Maoiści odpowiadają na te dwa argumenty w dwojaki sposób. Po pierwsze – 
ponieważ focoiści ignorują materialne warunki, nie są w stanie wykazad słabości 
paostwa imperialistycznego; przeciwnie – czynią z siebie męczenników, 
użytecznych dla imperialistów, jeśli chodzi o społeczny dowód nietykalności ich 
paostwa. Oznacza to, że focoiści nieumyślnie wykazują masom silniej niż w 
jakikolwiek inny sposób, że mit, mówiący o tym, że imperialiści nie mogą zostad 
pokonani – jest prawdziwy. 

Po drugie imperialiści mogą nie narzucad represji aby przeciwstawid się 
przegranej rewolucji męczenników i gwiazd mediów. Jeśli nie narzuca represji, 
klasa panująca może zyskad społeczne poparcie zburżuazyjniałych robotników w 
celu przywrócenia „ładu i porządku”. 

Istota sprawy wygląda tak: czy w Ameryce istnieją warunki dla zwycięskiej 
walki? Jeżeli nie, rozpoczynanie walki zbrojnej zbyt wcześnie, przyniesie jedynie 
zniekształcenie jej obrazu w umysłach tych, którzy – przeciwnie – wybierają 
walkę zbrojną wówczas, gdy warunki dla niej są sprzyjające. Oznacza to, że 
przedwcześnie podjęta walka zbrojna odsuwa początek zwycięskiej walki 
zbrojnej. 
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Maoiści nie rozpatrują focoizmu z perspektywy liberalnej. Lin Biao, swego czasu 
drugi człowiek po Mao w 1965 roku wyłożył to w ten sposób: „Jeżeli chcą oni 
pokonad potężnego wroga, rewolucyjne siły zbrojne nie powinny walczyd, 
lekceważąc konsekwencje, gdy istnieje duża dysproporcja pomiędzy ich 
własnymi siłami, a siłami wroga. Jeżeli się na to zdecydują, odniosą poważne 
straty i doprowadzą do ciężkich niepowodzeo rewolucji.” *3+ 

Jednym z ulubionych cytatów przewodniczącego Mao jest dla Jacksona: „Kiedy 
rewolucja ponosi klęskę… jest to klęska partii awangardy.” (1, s. 27) Jednakże 
można to interpretowad także w ten sposób: rewolucja może ponieśd klęskę, 
jeżeli partia awangardy rozpocznie walkę zbrojną zbyt wcześnie lub zbyt późno. 
Focoiści nadal muszą zmierzyd się z analizą sytuacji dokonaną przez samego 
Mao: 

„W paostwach kapitalistycznych – jeśli pominąd okresy, kiedy panuje w nich 
faszyzm i toczą się wojny – warunki są następujące: wewnątrz kraju nie ma już 
feudalizmu, lecz istnieje ustrój burżuazyjno demokratyczny; w stosunkach 
zewnętrznych kraje te nie doznają ucisku narodowego, lecz na odwrót, same 
uciskają narody… Ma tam miejsce długotrwała, legalna walka… formy walki – 
bezkrwawe (nie wojenne). Polityka partii komunistycznej takiego kraju w 
zagadnieniach wojny polega na tym, aby walczyd przeciwko udziałowi swego 
kraju w wojnach imperialistycznych; w wypadku zaś wybuchu takiej wojny 
polityka partii dąży do klęski reakcyjnego rządu własnego kraju. Takiej partii 
potrzebna jest tylko dojrzewająca wojna domowa. Jednak nie wolno 
rozpoczynad powstania zbrojnego i wojny domowej dopóty, dopóki burżuazja 
nie okaże się całkowicie zbankrutowana…” *4+ 

Podstawy do jedności 

Chociaż maoiści powinni zerwad z focoistowską linią wojskową, focoistowska 
analiza klasowa Stanów Zjednoczonych jest często trafna. W klasowej analizie 
RYM I *Revolutionary Youth Movement I+ nie ma nic, co zgadzałoby się z ich linią 
wojskową. Podobnie klasowa analiza Weatherman z 1969 roku (i klasowa 
analiza Sakai’a obecnie) wykazuje, że obecnie walka zbrojna jest poza kwestią: 

„Ogólnie rzecz ujmując, w długoterminowym interesie nie-kolonialnej części 
klasy robotniczej leży obalenie imperializmu… Jednakże praktycznie cała biała 
klasa robotnicza dostaje także krótkoterminowe przywileje od imperializmu, 
które są bardzo realnymi przywilejami, i które małymi kroczkami zbliżają ją i 
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zwracają do pewnego stopnia w kierunku imperialistów, zwłaszcza, gdy znajdują 
się w fazie relatywnego dobrobytu.” (2, s. 65) 

Jackson mówi także w 1971 roku o kwestii klasy średniej w Stanach 
Zjednoczonych. „Nowa, zorientowana na żarcie klasa uformowała się jako 
wierzchołek naszego społeczeostwa, z którego to wierzchołka klasa panująca w 
każdej chwili może wyczekiwad wsparcia.” (1, s. 49) Jackson dodaje, że po II 
Wojnie Światowej burżuazja była w stanie zaoferowad robotnikom europejskim i 
amerykaoskim pchli targ, który zmienił realne żądania robotników… Do 
kontrolowanych elit włączono dużą porcję pokornych robotników.” (1, s. 102) 

Ponieważ klasowa analiza nie stoi w zgodzie z militarną taktyką, której bronią 
jego zwolennicy, MIM przyjmuje ją bez zgadzania się z tym, że walka zbrojna jest 
obecnie najlepszą drogą naprzód. 

Zaangażowanie mas 

Podczas gdy znakiem szczególnym focoizmu są próby skupienia jak największej 
uwagi mediów w jego misji rozpalenia mas tu i teraz, w rzeczywistości jest to 
obszar, w którym focoizm napotyka najcięższe przeszkody. 

Po pierwsze – nie jest powiedziane, że masy z pewnością zrozumieją 
spektakularne akcje, zbrojenie się itp. focoistów. I jeżeli focoiści naprawdę 
polegają na burżuazyjnej prasie, masy otrzymują zniekształcony obraz wydarzeo 
i taktyka spala na panewce. W tym przypadku opłacalna jest metodyczna, 
leninowska strategia budowy partii poprzez stworzenie gazety, jej organu. 
Maoiści wychodzą naprzeciw z najbardziej rozwiniętą teorią i przekonującym 
wyjaśnianiem faktów. 

Po drugie – podczas gdy spontanicznośd chwili może odpowiadad niektórym 
ludziom – tym, którzy są na tyle postępowi, aby sympatyzowad z focoistami – w 
dużej mierze pozostaje ona wyłącznie w sferze aktywizmu dla dobrego 
samopoczucia. Spektakularne akcje nie są koniecznie zgodne z najbardziej 
rozwiniętą teorią i najlepszą drogą naprzód, lecz focoiści nie umieją wymyślid 
żadnej innej metody rozbudzenia mas. Demonstracje siły na modłę focoistowską 
są w związku z tym zastępnikiem dla codziennej roboty i stopniowego 
zdobywania władzy. 

Na dłuższą metę focoizm nigdy nie stworzył socjalizmu i komunizmu, podczas 
gdy w krótkim okresie wielu jego zwolenników zabito lub uwięziono w wyniku 
ich akcji. Nie ma nic, czym można by zastąpid organizowanie się wokół 
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najbardziej postępowej linii w toku przekonywania mas i wspierania ich 
własnych inicjatyw. 

Przypisy 

*1+ George Jackson, „Blood in My Eye”, 1971, s. 10. 

*2+ Harold Jacobs, wyd., „You Don’t Need a Weatherman to Know Which Way 
the Wind Blows, Weatherman, 1970, s. 53. 

*3+ Lin Biao, „Niech żyje zwycięstwo wojny ludowej!” 

[4] Mao Tse-tung, „Wojna i zagadnienia strategii”, Dzieła Wybrane, t. IV, s. 309 – 
310. 

 

 


