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„Pozwól powstać nowej ziemi. Pozwól narodzić się innemu światu. Pozwól 

cholernemu pokojowi być zapisanym na niebie. Niech drugie pokolenie pełne 

odwagi podąża naprzód, niech ludzie kochający wolność zaczną się rozwijać, 

niech piękno pełne uzdrowienia i siła ostatecznego ucisku będzie pulsem w 

naszym duchu i naszej krwi. Niech pieśni bojowe zostaną napisane, a żałobne 

niech znikną. Pozwól teraz wstać ludzkiej rasie i przejąć kontrolę!” - Margaret 

Walker, „Rewolucyjne Samobójstwo” 

 

Przez dwadzieścia dwa miesiące w więzieniu California Men’s Colony w San Luis 

Obispo, po mojej pierwszej rozprawie w sprawie śmierci policjanta Johna Freya, 

byłem niemal bez przerwy w izolatce. Tam, w pomieszczeniu cztery na sześć 

metrów, z wyjątkiem książek i materiałów dotyczących mojej rozprawy,  nie 

zezwolono mi na żadne materiały do czytania. Pomimo sztywnego 

przestrzegania tej zasady, współwięźniowie niekiedy przeciskali czasopisma pod 

moimi drzwiami, kiedy strażnicy nie patrzyli. 

Jedno, które dotarło do mnie w maju 1970 roku, to wydanie magazynu „Ebony”. 

Zawierał on artykuł napisany przez Lacy Banko, podsumowujący pracę dr 

Herberta Hendina, który wykonał badania porównawcze o samobójstwach 

wśród czarnych ludzi w dużych miastach amerykańskich. Dr Hendin zauważył, że 

wskaźnik samobójstw wśród czarnych mężczyzn w wieku dziewiętnastu do 

trzydziestu pięciu lat podwoił się w ciągu dwóch ostatnich dziesięcioleci, 

przewyższając wskaźnik dla białych w tym samym przedziale wiekowym. Artykuł 

miał - i nadal ma - głęboki wpływ na moją osobę. Myślałem długo i ciężko o jego 

skutkach. 

Artykuł „Ebony” przywołał mi na myśl klasyczną pracę Durkheima 

„Samobójstwo”, książkę tę czytałem wcześniej podczas studiów socjologicznych 

w Oakland City College. Dla Durkheima wszystkie typy samobójstwa są związane 

z warunkami społecznymi. Twierdzi, że główną przyczyną samobójstw jest nie 

indywidualny temperament, ale siły działające w środowisku społecznym. 

Innymi słowy, samobójstwo jest spowodowane głównie przez czynniki 

zewnętrzne, a nie te wewnętrzne. Kiedy myślałem o warunkach 

Afroamerykanów oraz o badaniach dr Hendina, zacząłem rozwijać analizy 
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Durkheima i stosować go do doświadczeń Czarnych w Stanach Zjednoczonych. 

To ostatecznie doprowadziło do pojęcia „rewolucyjnego samobójstwa”. 

Aby zrozumieć rewolucyjne samobójstwo, najpierw trzeba poznać ideę 

reakcyjnego samobójstwa, gdyż oba pojęcia niezwykle różnią się od siebie. Dr 

Hendin tak opisywał reakcyjne samobójstwo: reakcja człowieka, odbierającego 

sobie życie w odpowiedzi na warunki społeczne, których rozmiary przerastają go 

oraz powodują uczucie potępienia wobec samego siebie w związku z 

bezsilnością. Młodzi, czarni mężczyźni w jego badaniach zostali pozbawieni 

godności ludzkiej, stłumieni przez siły ucisku, odmówiono im prawa do życia pod 

postacią dumnych i wolnych istot ludzkich. 

Sekcja w „Zbrodni i karze” Dostojewskiego stanowi dobrą analogię. Jeden z jego 

bohaterów, Marmieładow, bardzo biedny człowiek, twierdzi, że bieda nie jest 

wadą. W biedzie, jak mówi, człowiek może osiągnąć wrodzoną szlachetność 

duszy, nieosiągalną w żebraninie; bo gdy społeczeństwo może wygonić 

biednego mężczyznę kijem, żebrak zostanie zmieciony miotłą. Dlaczego? Bo 

żebrak jest całkowicie poniżony, jego godność utracona. Wreszcie, pozbawiony 

jest szacunku do samego siebie, unieruchomiony przez strach i rozpacz, pogrąża 

siebie we własną śmierć. To jest reakcyjne samobójstwo. 

 

Powiązana z reakcyjnym samobójstwem, choć jeszcze bardziej bolesna i 

upokarzająca, jest śmierć duchowa, której doświadczyły miliony 

Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych. Ta śmierć jest dziś obecna wszędzie 

w czarnej społeczności. Jej ofiary przestały walczyć z formami ucisku pijącymi ich 

krew. Wspólne nastawienie do walki od dawna było wyrażane pytaniem: jaki 

jest sens? Jeśli człowiek powstaje przeciwko władzy tak wielkiej jak Stany 

Zjednoczone, nie przetrwa. Wierząc w to wielu Czarnych zostało 

doprowadzonych do śmierci ducha a nie ciała, popadając w żywoty pełne 

desperacji. Jednak cały czas, w sercu każdego Czarnego, jest nadzieja, że życie w 

przyszłości ulegnie jakiejś zmianie. 

Nie sądzę, że życie zmieni się na lepsze bez ataku na władzę (strukturę władzy 

opartą na infrastrukturze gospodarczej, podpartej i wzmocnionej przez media, 

wszystkie szkoły, placówki oświatowe,  kulturalne), którą napędza 
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wykorzystywanie nieszczęśliwych tej ziemi. To przekonanie leży u podstaw 

koncepcji rewolucyjnego samobójstwa. Dlatego lepiej jest przeciwstawić się 

siłom, które skłaniają mnie do samobójstwa, niż je wytrzymywać. 

Chociaż ryzykuję prawdopodobieństwem śmierci, to istnieje co najmniej 

możliwość, jeśli nie prawdopodobieństwo, zmiany warunków nie do zniesienia. 

Możliwość ta jest ważna, ponieważ wiele w ludzkiej egzystencji opiera się na 

nadziei, bez rzeczywistego zrozumienia losu. Rzeczywiście, jesteśmy wszyscy - 

zarówno czarni, jak i biali - chorzy w ten sam sposób, śmiertelnie chorzy. Jednak 

zanim umrzemy, jak mamy żyć? Mówię z nadzieją oraz godnością; i jeżeli 

przedwczesna śmierć jest tego rezultatem, to śmierć ma znaczenie, którego 

samobójstwo reakcyjne nigdy nie może posiąść. Jest to cena szacunku do 

samego siebie. 

Rewolucyjne samobójstwo nie znaczy, że ja i moi towarzysze mają życzenie 

śmierci, to oznacza coś wręcz przeciwnego. Mamy takie silne pragnienie, by żyć 

nadzieją godności ludzkiej, że egzystencja bez nich jest niemożliwa. Kiedy 

reakcyjne siły nas miażdżą, musimy ruszyć przeciwko tym siłom, nawet ryzykując 

śmiercią. Będą musieli nas wypędzić kijem. 

Che Guevara powiedział, że dla rewolucjonisty śmierć jest rzeczywistością, a 

zwycięstwo marzeniem. Ponieważ rewolucjonista żyje tak wielkim 

niebezpieczeństwie, jego przetrwanie jest cudem. Bakunin, który mówił o 

najbardziej wojowniczym skrzydle Pierwszej Międzynarodówki, wygłosił 

podobne oświadczenie w swoim „Katechizmie rewolucjonisty”. Dla niego 

pierwszą lekcją jakiej rewolucjonista musi się nauczyć, zaakceptowanie faktu, że 

jest on skazanym człowiekiem. Póki tego nie zrozumie, nie uchwyci on istotnego 

sensu swego życia. 

Kiedy Fidel Castro i jego mały zespół przygotowywali się w Meksyku do rewolucji 

kubańskiej, wielu towarzyszy nie rozumiało reguły Bakunina. Kilka godzin przed 

wypłynięciem, Fidel chodził od człowieka do człowieka pytając, kogo należy 

powiadomić w razie ich śmierci. Dopiero wtedy śmiertelna powaga rewolucji 

trafiła do nich. Ich walka nie była już romantyczną. Scena była ekscytująca i 

ożywiona, ale gdy pojawiła się prosta, zdecydowana kwestia śmierci - wszyscy 

zamilkli. 
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Wielu tak zwanych rewolucjonistów w tym kraju, czarnych i białych, nie jest 

gotowych zaakceptować tę rzeczywistość. „The Black Panthers” nie są 

samobójcami; nie powinniśmy też koloryzować konsekwencji rewolucji w 

naszym życiu. Inni tak zwani rewolucjoniści trzymają się iluzji, że mogą mieć 

swoją rewolucję i umrzeć ze starości. Tak nie może być. 

Nie spodziewam się przeżyć naszej rewolucji, a najpoważniejsi towarzysze 

prawdopodobnie dzielą mój realizm. Dlatego określenie „rewolucja w naszym 

życiu” oznacza coś innego dla mnie niż dla innych ludzi, którzy się na nią 

powołują. Myślę, że rewolucja będzie rosnąć za mojego żywota, ale nie 

spodziewam się, aby cieszyć się jej owocami. To byłoby zaprzeczenie. 

Rzeczywistość będzie bardziej ponura. 

Nie mam wątpliwości, że rewolucja zwycięży. Lud tego świata przetrwa, 

przejmie władzę, przejmie środki produkcji, wymaże rasizm, kapitalizm, 

reakcyjny interkomunalizm - reakcyjne samobójstwo. Lud wygra nowy świat. Ale 

kiedy myślę o jednostkach w rewolucji, nie mogę przewidzieć ich przetrwania. 

Życie rewolucjonistów amerykańskich jest w ciągłym niebezpieczeństwie zła 

kolonialnego społeczeństwa. Biorąc pod uwagę to, jak mamy żyć, nie wydaje się 

dziwnym wysuwanie koncepcji rewolucyjnego samobójstwa. W tym różnimy się 

od białych radykałów. Oni nie mają do czynienia z ludobójstwem. 

Tym większym, bardziej bezpośrednim problemem, jest przetrwanie całego 

świata. Jeśli świat się nie zmieni, wszyscy jego ludzie będą zagrożeni przez 

chciwość, wyzysk i przemoc struktur władz w amerykańskim imperium. 

Odręczne pismo jest na ścianie. Stany Zjednoczone zagrażają swojemu istnieniu 

oraz istnieniu całej ludzkości. Jeśli Amerykanie wiedzieliby o katastrofach, które 

nadejdą, przekształciliby jutro owo społeczeństwo dla własnego przetrwania. 

Partia Czarnych Panter jest w awangardzie rewolucji, która stara się uwolnić ten 

kraj od miażdżącego ciężaru winy. My jesteśmy zdeterminowani, by ustanowić 

prawdziwą równość i środki do twórczej pracy. 

Niektórzy widzą naszą walkę, jako symbol tendencji samobójczej wśród 

Murzynów. W szczególności uczeni i nauczyciele akademiccy szybko postawili to 

oskarżenie. Oni nie potrafią dostrzec różnic. Skok z mostu nie jest tym samym co 

podążanie ku zniszczeniu przeważającej siły opresyjnej armii. Kiedy uczeni 
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nazywają nasze działania samobójczymi, powinny oni być logicznie spójni i 

opisać wszystkie historyczne ruchy rewolucyjne w ten sam sposób - 

amerykańscy kolonialiści, Francuzi z końca XVIII wieku, Rosjanie z 1917 roku, 

Żydzi z Warszawy, Kubańczycy, NLF, Wietnamczycy Północni, ludzie, którzy 

walczą przeciwko brutalnej i potężnej sile - są samobójczy. 

Ponadto, jeśli Czarne Pantery symbolizują samobójczą tendencję wśród 

Murzynów, to cały Trzeci Świat jest samobójczy, ponieważ Trzeci Świat w pełni 

zamierza stawić opór i pokonać klasę rządzącą Stanów Zjednoczonych. Jeśli 

naukowcy chcą przeprowadzić ich głębszą analizę, muszą pogodzić się z 80% 

ludności świata, która jest nastawiona na zniszczenie potęgi imperium. W tych 

warunkach Trzeci Świat zostanie przekształcony z samobójczego na morderczy, 

choć zabójstwo jest bezprawnym odbieraniem życia, a Trzeci Świat jest 

zaangażowany tylko w obronie.  Czy moneta się obraca? Czy rząd Stanów 

Zjednoczonych jest samobójczy? Myślę, że tak. 

Z redefinicji, określenie „rewolucyjne samobójstwo” nie jest tak proste jak 

mogłoby się wydawać na początku. Tworząc termin, wziąłem dwie znane rzeczy 

i połączyłem, aby utworzyć nieznaną, frazę w której słowo „rewolucyjny” 

zamienia słowo „samobójstwo” w ideę, jaka ma różne aspekty i znaczenia, 

mające zastosowanie w nowych i złożonych sytuacjach. 

Moje doświadczenie więzienne jest dobrym przykładem rewolucyjnego 

samobójstwa w akcji, ponieważ więzienie jest mikrokosmosem świata 

zewnętrznego. Od początku własnego istnienia przeciwstawiałem się władzom, 

odmawiając współpracy; w wyniku tego byłem ograniczony do „lock-up” - 

samotnej celi. Gdy mijały miesiące, a ja pozostawałem niewzruszony, zaczęli 

traktować moje zachowanie jako samobójcze. Powiedziano mi, że pęknę i złamię 

się pod ciężarem. Ani się nie złamałem, ani nie wycofałem z mojego stanowiska, 

wzmocniłem się. 

Gdybyśmy oddali się ich eksploatacji i działali z ich wolą, to zabiłoby mojego 

ducha i popchnęło do upokarzającej, godnej potępienia śmierci za życia. 

Współpraca w więzieniu oznaczała dla mnie reakcyjne samobójstwo. Podczas 

gdy izolatka może być fizycznie i psychicznie destrukcyjna, moje działania zostały 

podjęte ze zrozumieniem ryzyka. Musiałem ścierpieć pewną sytuację, tym 
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sposobem mój opór pokazał im, że odrzuciłem wszystko, za czym stali. Mimo że 

moja walka mogła zaszkodzić mojemu zdrowiu, a nawet mnie zabić, spojrzałem 

na nią jako na sposób podniesienia świadomości innych więźniów, jako wkład do 

toczącej się rewolucji. Tylko opór może zniszczyć presję powodującą reakcyjne 

samobójstwo. 

Koncepcja rewolucjonisty nie jest defetystyczna lub fatalistyczna. Wręcz 

przeciwnie, wywołuje świadomość rzeczywistości w połączeniu z możliwością 

nadziei – rzeczywistości, ponieważ rewolucjonista musi być zawsze 

przygotowany do stawienia czoła śmierci, i nadziei, ponieważ symbolizuje 

stanowczą determinację, aby wprowadzić zmiany. Przede wszystkim wymaga 

ona od rewolucjonisty zobaczenia własnej śmierci i życia jako jedność. 

Przewodniczący Mao mówi, że śmierć przychodzi do nas wszystkich, ale różne 

jest jej znaczenie: śmierć poniesiona w służbie ludu jest cięższa od góry Tai, 

śmierć poniesiona w służbie wyzysku i ucisku jest lżejsza niż piórko. 


