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Zrozumieć bolszewików
Pisząc o historii staram się zrozumieć ducha opisywanych czasów. Wszyscy władcy mieli dobre intencje i swoje
słabostki.Wywierali piętno, tak jak Józef Stalin, na życiu narodów.
Zrozumieć bolszewików.

W Rosji porewolucyjnej było około 150 mln ludności z czego 120 mln to byli chłopi co opisuje Stanisław
Przybyłowski w książce „ Chłopi pod panowaniem bolszewickim”.
Struktura społeczna wywoływała ogromne upośledzenie chłopów bowiem popyt na produkowaną przez nich
żywność był bardzo mały- było tylko 30 mln jej odbiorców.
W tym kontekście działania zmierzające do zmniejszenia liczby chłopów lub zwiększenia liczby ich klientów były ze
wszech miar pożądane. Bolszewicy przyjęli optymalny program tej zmiany prowadzący do poprawy bytu całego
narodu rosyjskiego, bowiem zaplanowali redukcję liczebności warstwy chłopskiej i zwiększenie liczby mieszkańców
miast. Realizacja planów odbywała się za rządów Józefa Stalina, który forsował industrializację kraju przy
jednoczesnym organizowaniu wielkich państwowych i spółdzielczych gospodarstw rolnych. Pierwsze powodowało
przyrost mieszkańców w miastach gdzie budowano wielki przemysł, a drugie zmniejszało zapotrzebowanie na siłę
roboczą w rolnictwie powodując jej odpływ do miast. Proces ten, choć mający humanistyczne przesłanie,
powodował wielkie cierpienia w przeobrażającej się warstwie chłopstwa rosyjskiego zmuszając ją do porzucenia
odwiecznego sposobu życia i przeniesienia się do miast oraz zatrudnienia się w przemyśle. Skutkiem było
wzbogacenie się Związku Radzieckiego, ponieważ mniejsza liczba rolników produkowała żywność dla większej
liczby pracowników przemysłu i reszty gospodarki, co zwiększało dochód narodowy.
Podobny proces tylko naturalny, wymuszony procesami przyrodniczymi, odbywał się w Anglii i Europie Zachodniej
na przestrzeni kilku wieków tj. od XV do XIX wieku. Wielowiekowe ochłodzenie klimatu nazwane Małą Epoką
Lodową spowodowało popyt na ciepłą odzież. Postęp techniczny i popyt na ciepłą odzież spowodował od początku
XVI wieku rozwój w Niderlandach przemysłu sukienniczego produkującego tkaniny wełniane. Wywołało to wzrost
zapotrzebowania na wełnę i wzrost hodowli owiec. Szczególnie sprzyjające warunki do hodowli owiec panowały w
Anglii, której wilgotny klimat sprzyjał przyrostowi traw czyli głównej paszy owiec. Opłacalna hodowla owiec
zainteresowała w Anglii przedstawicieli bogatego mieszczaństwa, które zaczęło kupować podupadłe majątki
ziemskie. Przekształcanie ich w zyskowne przedsiębiorstwa kapitalistyczne spowodowało zmniejszenie zatrudnienia
w rolnictwie zmieniającym swój charakter z feudalnego w wolnorynkowe. W dawnym systemie rolnym znaczenie
pana feudalnego zależało od liczby poddanych znajdujących utrzymanie w jego posiadłości. W systemie
wolnorynkowym znaczenie biznesmena zależało od zgromadzonego kapitału i zysku przedsiębiorstwa. Wzrost
liczby właścicieli ziemskich nastawionych na zysk spowodował zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie i odpływ
wolnych pracowników do miast gdzie rozwijał się przemysł zasilany napływającą ze wsi tanią siłą roboczą. Popyt na
mechanizację ze strony nowoczesnego rolnictwa pobudzał rozwój przemysłu co wywoływało ciągłą przemianę
składu społecznego ludności Anglii i w konsekwencji przyrost ludności miast i zmniejszenie populacji ludności
wiejskiej. Powodowało to przyrost dochodu narodowego i bogacenie się zachodnio europejskich społeczeństw.
Podobny proces bolszewicy przeprowadzili w kilkadziesiąt lat co należy nazwać jednocześnie ich tragedią i
sukcesem. Tragedią bo wywołał on ogromne cierpienia w narodzie rosyjskim, a sukcesem bo doprowadził do
ogromnego unowocześnienia tego zacofanego i biednego kraju.
Współcześnie aby wykorzystać potencjał Rosji zbudowany przez bolszewików należy zwiększyć liczbę ludności
wiejskiej dekoncentrując rolnictwo rosyjskie i wprowadzając w nim nowoczesną odmianę rolnego systemu
feudalnego premiującego przecież przyrost liczby poddanych i wzrost produkcji żywności. Zatrzyma to proces
depopulacji Rosji i zwiększy produkcję tak potrzebnej na świecie i w Rosji żywności. Zwiększy to także popyt na
wyroby rosyjskiego przemysłu.
Podobny zabieg trzeba przeprowadzić w Europie a potrzebnych Rosji i Europie rolników trzeba przesiedlić z
przeludnionej Azji.

To moje propozycja dla likwidacji problemów kontynentu euroazjatyckiego.
Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 roku
ogdan Góralski
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