
Wstęp

Adolf Hitler wyobrażał sobie, że gdy po śmierci wstąpi na Olimp, po-
witają go tam jego wielcy rzymscy poprzednicy – Juliusz Cezar 
i Oktawian August. Jak mogłaby wyglądać taka scena? Samotny, 
chmurny szczyt na podobieństwo tych, jakie Führer podziwiał z okien 
Berghofu, na szczycie zaś spotkanie trzech gigantów. Wizja całkowicie 
chybiona. W wieku XX, gdy Hitler snuł swoje marzenia, na Olimpie 
było już bardzo tłoczno. Od tysiącleci wspinali się nań z mozołem ko-
lejni władcy tego świata, by na tym najwyższym z postumentów przy-
jąć pozę boga. Dziesięciu z tych bogów i dziesięć ich póz spróbuję 
sportretować w tej książce.
Władza od zawsze związana była z sacrum. Do tego stopnia, że Roger 
Caillois nie waha się mówić o odwiecznej ludzkiej skłonności do 
utożsamiania tych pojęć: „Władza, podobnie jak sacrum, wydaje się 
daną z zewnątrz łaską, której chwilowym nosicielem jest jednostka. 
[…] Każdy król jest bogiem, potomkiem bogów albo przynajmniej 
panuje z woli bożej. To osoba święta, a zatem należy ją odosobnić, 
wznieść nieprzebyte przegrody między nią a tym, co świeckie. Z oso-
by władcy emanuje święta moc, która zapewnia pomyślność i pod-
trzymuje porządek świata. On to sprawia, że pory roku następują po 
sobie jak należy, że ziemia jest żyzna, a kobiety płodne”1. Władca 
kontynuuje boskie dzieło stworzenia, wyłania świat z chaosu i przed 
siłami chaosu bezustannie go broni. Na podobieństwo bogów powta-
rza akt kosmogonii, wytycza święte granice i lepi z gliny nowego 
człowieka. Jest opiekuńczą potęgą, obdarzoną „mocą przezwycięża-
nia zła”2. Ma stały kontakt z bogami lub choćby z wyższym, sankcjo-
nującym porządkiem. Jest nietykalny i wyniesiony ponad zwykłych 
śmiertelników.
Poeta Paul Valéry powiedział kiedyś, że polityka nie może istnieć bez 
mitów. Jednym z najważniejszych i najbardziej istotnych dla przebie-
gu ludzkich dziejów jest mit boskiego władcy. Herosa kulturowego, 
który stwarza wspólnotę i włada nią na modłę Boga, otoczony praw-
dziwie boskim kultem. Ta archaiczna, zdawałoby się, figura, najlepiej 
uchwytna jest w antyku, w kulturze egipskiej i hellenistycznej, nowe-
go blasku nabiera zaś w kulcie rzymskich wodzów i cesarzy. Blednie 
wraz z ekspansją chrześcijaństwa, by objawić się spektakularnie w XX 
wieku, w którym jednym z najważniejszych doświadczeń religijnych 
był totalitarny kult jednostki. Kult ten obrósł rytuałami zaczerpnięty-
mi wprost z religii: świętami, procesjami, pieśniami, czcią oddawaną 
ikonom, posągom, relikwiom oraz świętym księgom systemu. Sama 
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1. Boski władca jako demiurg.
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postać przywódcy także nabrała boskich kształtów. Wodzowi przypi-
sano cechy przynależne Najwyższemu: wszechmocność, wszech obec-
ność i wszechwiedzę, nieomylność, doskonałość oraz nieśmiertelność. 
W jego ręce oddano mityczną władzę nad siłami natury. Jego osobę 
otoczono mistyczną miłością poddanych-wiernych. 
Opowieści o jego życiu i czynach przybierały strukturę mitu, w którym 
miejsca i czas uświęcone były samą jego boską obecnością. „Historia, 
zdeterminowana pojawieniem się przywódcy – boskiego władcy, jawi 
się jako teleologiczna”3 – pisze Zuzanna Grębecka. Wszystkie, nawet 
najdrobniejsze wydarzenia prowadzą prostą, jednokierunkową drogą 
ku komunistycznym rajom albo wiecznej Trzeciej Rzeszy. Na drodze tej 
nie ma przypadków, rzeczywistość zmienia się zgodnie z objawionym 
przez wodza planem. Nie zmienia się tylko sam heros, już od poczęcia 
obdarowany boskimi charyzmatami. Jego narodzinom towarzyszą czę-
sto znaki wskazujące na jego przyszły los. Ukształtowany ideologicznie 
już w kolebce wcześnie objawia swoje wodzowskie talenty, wzorem 
Napoleona prowadząc antyimperialistyczne bitwy na śnieżki i jak dwu-
nastoletni Jezus w świątyni nauczając starszych marksizmu. Wszechwie-
dzący wódz niczym prorok bezustannie dzieli się swą wiedzą, poucza-
jąc, wskazując, wyjaśniając, ostrzegając i przepowiadając przyszły bieg 
wypadków. Nieomylny – nie zna ludzkich wahań i słabości. Doskonały 
– nie popełnia błędów i zbrodni. I dlatego, by ochronić jego boską 
cześć, wszelkie nieszczęścia i cierpienia, które trapią jego państwo, lu-
dzie przypisują świeckiemu Szatanowi – złym mocom w rodzaju dy-
wersantów, trockistów albo Żydów. Wskutek tego oddelegowania zła 
pojawia się dychotomiczne pęknięcie świata, który – tak jak w micie – 
staje się wyraziście czarno-biały.
Mit przywódcy wplata się często w lokalne wierzenia i folklorystycz-
ne przekazy. W Związku Radzieckim publikowane są baśnie ludowe, 
w których „Wielki Iliczicz” jest większy „niż owa góra świetlista, za 
którą znaleziono diabła”4, niczym yeti zostawia w tundrze ślady wiel-
kich stóp albo na wzór ałtajskiego bohatera-szamana wyprawia się 
wraz ze stu tysiącami Ewenków po słońce. Potrafi wraz ze Stalinem 
przemienić się w orła i zna prawdę, której poszukują po świecie dwaj 
bracia z białoruskiej bajki. Przemówieniom Mussoliniego przysłuchu-
je się z kościelnej wieży rzymski orzeł, a sam duce siłą swego wzroku 
potrafi powstrzymać wydobywającą się z Etny lawę. Największym 
z szamanów naszych czasów był jednak Kim Dzong Il, którego naro-
dziny ogłosiła światu obdarzona ludzką mową jaskółka. Tak skon-
struowane przekazy łatwo zapadają w wyobraźnię ludu. Choć i ona 
potrafi wytworzyć antidotum na propagandowe bajdy, dorysowując 
choćby wampiryczne kły „półbogowi Rumunii” – Ceauşescu.
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