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Wolność i interpelacja 

 

 

Recenzje 

"[... ]jest to jedna z najlepszych książek z filozofii wolności, jakie powstały w ostatnim czasie 

[...] zwłaszcza analizy poglądów Kanta i Hegla imponują rozmachem, doskonałym 

przygotowaniem erudycyjnym i samodzielnością interpretacji [...] mamy do czynienia z 

propozycją dojrzałą, poważną, warsztatowo wzorową [...]. Autor z dobrym skutkiem próbuje 

zebrać w syntetycznej perspektywie całość najważniejszych stanowisk w filozofii 

pooświeceniowej od Kanta po Hegla i Marksa, a potem aż do postmodernizmu [...] rozprawa 

ma rozmach kompendium nowożytnofilozoficznego na temat wolności i będzie używana z 

pożytkiem także w dydaktyce akademickiej [...]".  

                                                                Profesor Józef Lipiec (Uniwersytet Jagielloński) 

 

"[...] znakomicie napisana, z werwą i dużą swobodą książka [...] stanowi znakomite 

świadectwo głębi [...] rozumienia problematyki filozoficznej, świetnego opanowania materii 

historyczno - filozoficznej, a także, co najważniejsze, problemów wolności współczesnego 

świata, które w sporej mierze z ostały ukształtowane przez procesy historyczne z przeszłości 

oraz przez filozoficzne próby rozumienia i zmianami tych procesów. Prześledzenie tropów 

wolności przez Autora, dokonane poprzez sięgnięcie wstecz do filozofii XIX stulecia oraz 

późniejszych wydarzeń intelektualnych i historycznych, pozwala nam lepiej zrozumieć 

moment, w którym znaleźliśmy się obecnie [...]".  

                                                         Profesor Adam Chmielewski (Uniwersytet Wrocławski) 
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"[...] Ta ciekawa i oryginalna praca odznacza się z pozoru luźną i swobodną, ale w 

rzeczywistości misterną i dobrze przemyślaną konstrukcją [...] bezpośrednio filozoficzną 

płaszczyznę pytań o wolność bada naprzód znacznie obszerniejsza część druga książki pt. 

"Wolność w klasycznej filozofii niemieckiej". Trzy składające się na nią rozdziały są 

poświęcone problematyce wolności kolejno w myśli Kanta, Fichtego, i Hegla. Wykazując 

bardzo dobre rozeznanie w skomplikowanej genealogii i topografii intelektualnej klasycznego 

idealizmu niemieckiego, autor śledzi tu ideowe narodziny nowoczesnej wolności jako 

naczelnego hasła emancypacyjnych uniwersalizmów w sferze "rozumu praktycznego"[...] 

Rozdział poświęcony marksizmowi zawiera nie tylko ważne obrachunki krytyczne z 

klasyczna myślą Marksa i Engelsa, lecz takze trafną i nader przekonujacą próbę wydobycia na 

jaw najbardziej twórczych i filozoficznie płodnych wątków marksizmu i neomarksizmu XX-

wiecznego (Adorno i szkoła Frankfurcka, późny Lukacs, Althusser). Podejmuje tu też autor 

gruntowną i dobrze uargumentowaną polemikę z dorobkiem polskiej krytyki marksizmu, 

raprezentowanym przede wszystkim przez Leszka Kołakowskiego i Andrzeja Walickiego. Z 

kolei rozdział dotyczący myśli liberalnej klarownie przeciwstawia skrajnie zideologizowanej 

formie doktrynalnej XX-wiecznego liberalizmu (von Mises, Hayek) jego rzeczywiscie 

wolnościową, humanistyczna wykładnię, ktorej najwybitniejszym rzecznikiem był Isaiah 

Berlin.[...] w końcowym rozdziale o postmodernizmie podkreśla autor liczne zbieżności 

między swoim "interpelacyjnym" pojmowaniem wolności a dokonaną przez Zygmunta 

Baumana krytyczną diagnozą nowych wyzwań, z jakimi uniwersalność ideologicznych 

apelacji musi zmagać się w "ponowoczesnej" kulturze współczesnego społeczeństwa 

konsumpcyjnego. W tym też swoiście postmodernistycznym duchu utrzymane jest krótkie 

zakończenie, w którym autor raz jeszcze podsumowuje swoją krytyczną "dekonstrukcję" 

nowoczesnej wolności jako ideologicznego medium całościowych projektów społecznych i 

symboliczno-kulturowych kodów ich legitymizacji. [...] Jest to z pewnością praca znacząca, 

jadna z ciekawszych i ważniejszych w polskim piśmiennictwie filozoficznym ostatnich lat. 

Odznacza się porządną znajomością rozległej i niełatwej problematyki, oryginalną koncepcją 

badawczą, wnikliwością krytycznych diagnoz i intelektualną odwagą przemyśleń[...]".  

                                                            Profesor Marek Siemek (Uniwersytet Warszawski) 
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                             WSTĘP 

     Jest to książka o wolności. Pisać o wolności jest trudno i niewdzięcznie. Wszyscy się na 

niej znają, i to nie tylko filozofowie. Wolność dotyczy każdego, a więc i każdy wydaje się być 

kompetentny w podejmowanej dyskusji o wolności. A jednak, wbrew takim odczuciom, 

wbrew również poglądom Giambattisty Vico, podkreślającego naturalnie większą dostępność 

problematyki humanistycznej niż przyrodniczej, ta naturalna bliskość i powszechność 

problematyki wolności chyba nie ułatwia zrozumienia jej fenomenu. Wolność zdaje się 

tajemnicą, której rozwikłania mało kto podejmuje się z optymistycznym przekonaniem o 

możliwości stworzenia spójnej teorii, z rozpaczy próbuje się poszukiwać odpowiedzi na 

poziomie nowości nauk przyrodniczych. 

Podjęta tu przeze mnie próba stworzenia nowej koncepcji wolności, przekraczającej, w 

przekonaniu autora, paradoksy i pułapki tradycyjnych sposobów uprawiania filozofii 

wolności, znajduje swój wyraz w tytule książki. Wolność i interpelacja, to dwa kluczowe 

pojęcia w przedstawianej koncepcji. Zgodnie z nią wolność okazuje się być historycznie 

określonym, społecznym medium interpelacji ideologicznej o uczestnictwo w realizacji 

projektu społecznego lub – szerzej sprawę traktując – subtelnym medium społecznej 

interpelacji, apelacji o uczestnictwo w formach produkcji i reprodukcji społeczeństwa. 

Czym jest owa interpelacja/apelacja – terminy te bowiem często stosuję zamiennie? 

Najprościej można ją wyjaśnić, opisując sytuację na gwarnej ulicy, na której ktoś nagle 

zawoła: „Hej, ty!” Słysząc to zawołanie obrócimy się pewnie wszyscy, reagując tak, jakby 

zawołanie to dotyczyło każdego z nas. O taką więc interpelację/apelację chodzi, a nie o 

rozumienie tych słów ściśle zgodnie z ich parlamentarną czy prawniczą tradycją. Oczywiście 

bogactwo interpelacji rozpatrywanych w kategoriach ideologii czy reprodukcji społeczeństwa 

mieszczańskiego nie da się sprowadzić do tak ilustrowanego prostego przykładu. Zawiera on 

jednak podstawową treść pojmowania wolności jako momentu interpelacji konstytuującego 

podmiot, jako zjawiska ze sfery komunikacji społecznej, a nie na przykład specyficznej cechy 

biologicznej konstytucji człowieka. 

Doskonale rozumiem, że tak wypowiedziany pogląd pozostawia spore poczucie niedosytu i 

wywołuje tylko dziesiątki pytań. Mamy tu do czynienia z sytuacją analogiczną do tej, jaka 
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powstaje przy próbach określenia przedmiotu filozofii. Nawet jeśli po wielu sporach 

dyskutanci zgodziliby się w końcu na to, że historycznie rzecz biorąc, zajmuje się ona 

ogólnymi prawami rządzącymi rzeczywistością i poznaniem rzeczywistości, to lakoniczność 

tego określenia kontrastowałaby rażąco z osobniczo doświadczonym bogactwem 

problematyki filozoficznej. Wolę w takich wypadkach odwołanie do takiego rozumienia 

filozofii, które przyjmuje, że filozofia to historia filozofii. 

Również i w wypadku wolności podejście historyczne do problemu wydaje mi się płodne. 

Jednak w wypadku wolności mamy do czynienia z kłopotem wynikającym z nadmiaru 

literatury, koncepcji, pomysłów. Ich historyczne rozpoznanie to trud podobny do tego, przed 

jakim stają współcześni młodzi ludzie patrzący na setki tomów literatury, różnej co prawda 

jakości i rangi, niemniej jednak z równym uwodzicielstwem zalecających się do 

potencjalnych czytelników. Można czytając pilnie całe życie, czytać nieistotne grafomańskie 

wytwory rynkowe. Można, jak bohater Alberta Camusa, czytać systematycznie zgodnie z 

alfabetycznym spisem autorów i po wielu latach dojść do, dajmy na to, litery „f”. Nie 

proponuję więc prostego powtórzenia historycznej drogi pojęcia wolności, będącego ponad 

siły czytelnika i autora, lecz pójście drogą będącą historyczno-logiczną formą wykładu 

pojęciowego pojmowania wolności. Jest to wykład uwolniony od przypadkowych form, jakie 

przyjmuje wolność, od form peryferyjnych i zmutowanych, ale dający jednocześnie klucz do 

ich nowej interpretacji i lokalizacji (brakuje więc tu omówienia – lub też jest ono tylko 

szkicowo przedstawione – bardzo wielu koncepcji filozoficznych, nawet tych, dla których 

problematyka wolności ma charakter centralny, np. egzystencjalizm, personalizm). 

Podstawowa analiza dotyczy kształtowania się wolności w filozofii niemieckiej na przełomie 

osiemnastego i dziewiętnastego wieku. To właśnie w krytycznym ujęciu filozofii Kanta, 

Fichtego i Hegla pojmowanie wolności jako interpelacji obrasta treścią i nabiera pełnych 

kształtów. Trzy kolejne rozdziały, poświęcone wolności w marksizmie, liberalizmie i 

postmodernizmie, są formą testowania wypracowanej teorii wolności na współcześnie 

obecnych i atrakcyjnych społecznie nurtach refleksji filozoficznej. Rozdzielające te dwie 

części Tezy o wolności i ostatni krótki rozdział Nie ma wolności, nie ma nawet niewoli... są 

różnymi w formie próbami wyjścia poza schemat podstawowej analizy, choćby 

zamarkowania daleko idących konsekwencji przyjętej perspektywy teoretycznej dla 

problemów czasem bardzo odległych. Wprowadzający rozdziałTropy wolności zapowiada 

realizowany później program badawczy, którego fundamentem jest podejście do filozofii 

Kanta z narzędziami teoretycznymi wypracowanymi głównie w obszarze współczesnej 
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filozofii francuskiej (zwłaszcza przez takich myślicieli, jak Pierre Bourdieu, Michel Foucault, 

Louis Althusser), zastosowanie do tradycji filozoficznej stanowiącej fundament współczesnej 

filozofii europejskiej analiz nawiązujących do dorobku Maxa Horkheimera, Theodora W. 

Adorna i generalnie Szkoły Frankfurckiej, sięgnięcie po elementy analiz 

postmodernistycznych i dekonstrukcyjnych. 

Rzecz jasna, że takie podejście do tradycji filozoficznej musi prowadzić do daleko idącej 

reinterpretacji dotychczasowych sposobów odczytania analizowanych poglądów 

filozoficznych, znaczącej rewizji sposobu postrzegania dorobku filozoficznego Kanta czy 

Fichtego. Dlatego też sądzę, że Wolność i interpelację można czytać także z 

zainteresowaniem niezależnie od samej problematyki wolności jako klasyczną rozprawę z 

historii filozofii i filozofii współczesnej. 
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Tropy wolności 

 

 

„Początkiem i końcem wszelkiej filozofii jest wolność”/1/ głosi F.W.J. Schelling. I choć 

stwierdzenie to pełne jest słusznej dumy filozofii z podejmowania tak fundamentalnych dla 

bytu ludzkiego kwestii, trudno nie dostrzec w nim pewnego złowieszczego momentu, jakże 

przypominającego różne deklaracje końca filozofii. 

Nie wiemy, na razie, czy twierdzenie Schellinga ma i obecnie dla nas moc wiążącą. Czy też 

dziś rację przyznamy raczej Th. Adorno, który uznał, że wraz ze słabnięciem siły spekulacji i 

rozwojem nauk szczegółowych filozofia wygłasza o wolności „żałosne deklamacje” a nauka 

staje się wobec tego problemu bezduszna. Nie kusząc się więc o rozwiązania całościowe na 

tym etapie rozważań, musimy jednak stwierdzić fakt niewątpliwy: nie da się mówić o 

wolności na gruncie filozofii w sposób poważny z pominięciem tego, co do problematyki 

wolności wnosi klasyczna filozofia niemiecka. I. Kant, J.G. Fichte, F.W.J. Schelling, G.W.F. 

Hegel, ale także przecież co najmniej L. Feuerbach czy później K. Marks – zasadnie mogą 

być traktowani jako „filozofowie wolności”. Ten ciąg nazwisk, a nie są to przecież wszystkie, 

jakie możemy w tym wypadku przywołać, sam w sobie jest fenomenem. Nie ma, poza triadą 

Sokrates–Platon–Arystoteles, w historii filozofii takiego nagromadzenia wielkich filozofów, 

których łączy bezpośrednia więź mistrza i ucznia, i którzy połączeni tą nicią trafiliby na 

strony podręczników historii filozofii powszechnej. 

Fenomen klasycznej filozofii niemieckiej nie ma charakteru tylko historycznego, nie zamyka 

się w specyfice wieku dziewiętnastego i dwudziestego. Możemy śmiało stwierdzić, że historia 

filozofii, a nawet szerzej – humanistyka dziewiętnastego i dwudziestego wieku, pozostają pod 

przemożnym wpływem dorobku niemieckich filozofów przełomu osiemnastego i 

dziewiętnastego wieku. M. Siemek, najwybitniejszy polski znawca klasycznej filozofii 

niemieckiej, pisał, nie tak przecież dawno, wprost i entuzjastycznie: 

Już pobieżny rzut oka na współczesna literaturę filozoficzną pozwala dostrzec, że u schyłku 

XX wieku mamy do czynienia z kolejnym nawrotem zainteresowań myślą Hegla. Tym razem 

dotyczą one przede wszystkim Heglowskiej filozofii społecznej, zwłaszcza zaś zawartych w 
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niej głównych diagnoz i prognoz, zdecydowanie wszak potwierdzanych przez bieg „dziejów 

powszechnych /2/. 

Zainteresowanie M. Siemka w książce, z której pochodzi przywołany cytat, budzi właśnie 

sposób potraktowania przez Hegla problemu wolności. Nie zastanawia się on jednak nad tym, 

dlaczego ujęcie wolności przez Hegla może być atrakcyjne współcześnie. Szerzej, dlaczego 

klasyczna filozofia niemiecka nie może się przenieść do krainy historii czy archeologii 

kultury europejskiej, tak jak to jest w wypadku Platona czy Arystotelesa, F. Bacona czy P. 

Holbacha, lecz wydaje się niezrozumiała, trudna do poznania, kontrowersyjna, staje się 

zarzewiem kłótni i sporów, także o wymiarze ideologicznym czy wprost politycznym. Tak 

ujęty problem pojawia się na gruncie historii filozofii w formie rozpatrywania „wpływów” 

filozofii niemieckiej na różnych filozofów, częściej przejawia się w postaci pracowitych 

studiów poświęconych Kantowi czy Heglowi, żmudnych, rekonstrukcyjnych, i choć widać w 

nich trudną do pojęcia dla postronnego czytelnika radość autorów z takiego uprawiania 

filozofii, to zdają się one być „sztuką dla sztuki”, nauką zapomnianego języka, rytuałem 

wtajemniczonych /3/. 

Fenomen klasycznej filozofii niemieckiej bywa wyjaśniany fenomenem Wielkiej Rewolucji 

Francuskiej. Burzliwe czasy, dokumentujące w sposób poglądowy w wymiarze społecznym 

procesualny charakter rzeczywistości, miałyby same przez się wyjaśniać genezę dialektyki, a 

republikańskie i burżuazyjne hasła tworzyć oczywistościowe przesłanki aksjologiczne. Jest 

tak, czasem wprost, u G. Lukácsa, zwłaszcza w Młodym Heglu, gdy pisze on o 

„oddziaływaniu wielkich polityczno-społecznych wydarzeń epoki, w pierwszym rzędzie 

Rewolucji Francuskiej, wraz z jej następstwami dla narodzin dialektycznego sposobu 

myślenia w Niemczech”/4/. 

Absorpcja i transformacja ducha rewolucji może dokonywać się bezpośrednio z historii 

powszechnej, sprzyja temu przecież napoleoński eksport rewolucji, przekraczający narodowe 

ramy przemian i nadający temu, co francuskie walor bezpośrednio europejski czy wręcz 

światowy, powszechny. 

Mamy jednak i takie interpretacje, które wskazują na upośledzenia niemieckiego kąta 

widzenia w czasach triumfu tego, co francuskie. Ciekawe, że interpretacje te czerpią 

inspiracje od Karola Marksa, nie szczędzącego nigdy słów pogardy pod adresem zacofanych i 

zapyziałych stosunków niemieckich, sprawiających, że rewolucja mogła dokonać się tam 

„jedynie w filozofii na uniwersytetach, a i to tylko w zmistyfikowanej formie”. Podejście 
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takie nie tłumaczy jednak zbytnio wartości filozofii niemieckiej i choć uzasadnia być może 

niezbędność jej demistyfikacji, „postawienia z głowy na nogi”, nie wyjaśnia skąd się wzięło 

dziecko. 

Pojawiają się również propozycje uznania niepierwszoplanowej pozycji Niemiec w Europie 

czasów Rewolucji Francuskiej za pozycję szczególnie epistemologicznie uprzywilejowaną. 

Wynikałaby ona przede wszystkim z narodowo określonego, zmiennego stosunku do samej 

rewolucji, ewoluującego od zachwytu nad siłą rozumu ludzkiego i powszechnym postępem 

dziejowym, do bardziej wyważonych i złożonych sposobów interpretacji historii, mających 

swe źródło zarówno w porażkach wojsk napoleońskich, restauracji, jak i, przede wszystkim, 

w rychłym spostrzeżeniu, że wojska rewolucji i wolności są zarazem wojskami 

okupacyjnymi. Specyfika narodowa jest brana pod uwagę i wówczas, gdy próbuje się wiązać 

filozoficzną formę artykulacji tego, co rewolucyjne w warunkach niemieckich z brakiem 

autentycznych sił rewolucyjnych i naciskiem represywnych form oddziaływania państwa, z 

cenzurą włącznie. Te niesprzyjające warunki wymuszać by miały wysublimowanie 

filozoficzne bezpośrednio politycznych treści, zamiast ulic Paryża i pól Jeny, Lipska, 

Waterloo – katedry filozofii, sale wykładowe i duch dziejów, zamiast klubów politycznych, 

gilotyny, gwardii cesarskiej – podmiot transcendentalny, imperatyw kategoryczny, duch 

absolutny, jedność i walka przeciwieństw. Praktyka teoretyczna w miejsce praktyki 

społecznej, politycznej, militarnej. 

Ślad podobnej interpretacji znajdziemy w takich analizach kategorii „ideologia” i 

„światopogląd”, które próbują zdezorientowanemu polskiemu czytelnikowi uświadomić, że 

różnica między tymi dwoma terminami ma charakter historyczny. Pierwszy z nich, 

wprowadzenie którego przypisuje się Destuttowi de Tracy, ukuła tradycja anglo-francuska, 

bardziej przeniknięta treściami polityczno-praktycznymi. Drugi, wiązany z kolei z 

niemieckim filozofem Schleiermacherem, na plan pierwszy wysuwa treści abstrakcyjno-

teoretyczne. Nie zmienia to faktu, iż oba terminy dotyczą z grubsza tego samego zjawiska 

społecznego i powstały mniej więcej w tym samym czasie, a różnica między nimi jest bez 

wyjaśnienia historycznego kontekstu trudna do uchwycenia, choć często arbitralnie 

określana5. 

Komentując fenomen renesansu filozofii heglowskiej w końcu dwudziestego wieku, M. 

Siemek pisze: 
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Ta nowa i coraz wyraźniej widoczna aktualność myśli Heglowskiej we współczesnym 

kontekście zapewne uprawnia nas dziś nawet do tego, by skorygować dwa spośród 

najsłynniejszych aforyzmów filozofa. Gdy mianowicie swego czasu Hegel nazwał filozofię 

„swoją własną epoką ujętą w myślach”, nie mógł przypuszczać, że tym, co istotnie zostało 

„ujęte w myślach” przez jego filozofię, nie jest jedynie jego „własna epoka”, lecz – owszem – 

także nasza. Ale w takim razie również „sowa Minerwy”, która „dopiero z zapadającym 

zmierzchem” rozpoczęła swój lot, najwidoczniej przeciągnęła go tak długo, że mogła też 

ujrzeć świt nadchodzącego dnia – i rozeznać się w okolicy /6/. 

Żartobliwa formuła, komplementująca Hegla i podkreślająca jego geniusz, który zdaje się 

przerastać samoświadomość filozofa, niewiele wyjaśnia, nawet wtedy, gdy stanie nam przede 

oczami zziajana sowa. Paradoksalnie, uznanie aktualności Hegla i jego geniuszu okazuje się 

niemożliwe bez zburzenia dwóch frontowych kolumn heglowskiego partenonu. Ujawnia ona 

jednak prawdziwy kłopot ze zrozumieniem przyczyn aktualności Hegla, jest znaczącym 

przykładem problemów z całą klasyczną filozofia niemiecką. 

Bliskie jest mi przekonanie o nieskonsumowaniu klasycznej filozofii niemieckiej przez 

kulturę współczesną, nieprzyswojeniu jej nie tylko przez filozofię czy humanistykę, ale 

właśnie generalnie przez kulturę europejską. Nie sądzę jednak, aby wyrastało ono po prostu z 

nieodczytania przez współczesnych prawd o naszych czasach w pismach Hegla. To raczej 

kłopot ze zrozumieniem filozofii heglowskiej, Fichtego, Schellinga, w mniejszym stopniu 

może Kanta, w ich specyficznej genezie i wyjątkowości jest źródłem nieporozumień i nad-

interpretacji. W zasadzie szersze rozwinięcie tej kwestii wymagałoby osobnego studium 

poświęconego sposobom uprawiania historii filozofii, jej złożonych związków z poznaniem 

naukowym, z ideologią, konsekwencji ścisłego związania filozofii z dydaktyką szkolną i 

uniwersytecką. 

Na potrzeby aktualnych rozważań istotna jest konstatacja trudności z wyjaśnieniem fenomenu 

klasycznej filozofii niemieckiej i podjęcie próby poszukiwań przyczyn „aktualności” tej 

filozofii innych niż geniusz twórcy, wpływ wydarzeń, specyficzny punkt widzenia. Nie chcę 

przez to powiedzieć, że czynniki te nie pełnią żadnej funkcji w złożonej determinacji 

powstania klasycznej filozofii niemieckiej, pragnę jednak przyjąć takie stanowisko, które 

zakłada, że wypowiedź Schellinga o wolności należy potraktować z całą powagą i uznać 

wstępnie zasadnicze znaczenia problematyki wolności dla klasycznej filozofii niemieckiej. 

Tym samym uznać jednocześnie, że stwierdzenie Schellinga odsłania w bezpośredni sposób 



11 
 

tę stronę dorobku klasycznej filozofii niemieckiej, która przesądza o jej żywotności i 

atrakcyjności w wieku dziewiętnastym i dwudziestym. 

Nie musimy zgadzać się z Schellingiem, nie na tym powinno polegać poważne potraktowanie 

jego twierdzenia, co więcej, wydaje się, że wypowiedź o wolności jako początku i końcu 

wszelkiej filozofii wyraża bardziej prawdę epoki, w której powstaje, niż stanowi 

podsumowanie analiz historycznych. Dlaczego jednak prawdą epoki ma być wolność?/7/ Czy 

tylko dlatego, że filozofowie ci żyją w czasach rewolucji i łamania ograniczeń społeczeństwa 

stanowego? Jeśli tak, to obecność klasycznej filozofii niemieckiej w czasach późniejszych 

musiałaby po części przypominać wzruszenia sentymentalnymi wspomnieniami dni przemian, 

czasów młodości. 

Można jednak spróbować innego jeszcze podejścia do problemu. Zakładając, że rezultatem 

przemian rewolucyjnych było ukonstytuowanie nowego społeczeństwa, radykalnie 

odmiennego od stanowego społeczeństwa feudalnego, należy przyjąć, iż istota zachodzących 

zmian da się rozpoznać na poziomie ekonomicznej analizy społeczeństwa. Z tego punktu 

widzenia, ciągle uwzględniającego fakt, iż interesuje nas głównie wolność, przełom 

Rewolucji Francuskiej jest najistotniejszym momentem w procesie kształtowania 

społeczeństwa kapitalistycznego czy mieszczańskiego. Proces ten, niewątpliwie długi i 

skomplikowany, sięgający swymi korzeniami wieku trzynastego we Włoszech, a koroną 

wieku dwudziestego, opisywany bywa często jako zmiana stosunków własnościowych. 

Społeczeństwo europejskie, którego struktura społeczna była określana przez biegunowe 

przeciwieństwo feudałów i chłopów, przekształca się oto w społeczeństwo, którego kształt 

determinuje wzrost burżuazji i związanej z nią klasy robotniczej; poprzedzony rewolucją 

przemysłową rozwój przemysłu spycha rolnictwo na dalszy plan w gospodarce, szlachta i 

arystokracja tracą swoje znaczenie bądź też przepoczwarzają się, zasilając szeregi klas 

nowego społeczeństwa, chłopstwo podlega „dekonstrukcji”, stając się w coraz większym 

stopniu zasobnikiem siły roboczej dla rozwijających się miast – kapitalizm zastępuje 

feudalizm. 

Przejście od społeczeństwa feudalnego do kapitalistycznego opisane w powyższy sposób ma 

charakter dosyć złożony. Uwzględnia ono różnicę między feudałami i kapitalistami, 

robotnikami i chłopami, dostrzega rewolucję przemysłową i różnicę między miastem i wsią, 

implikuje złożoną strukturę klasową społeczeństwa kapitalistycznego, nie ograniczając jej do 

biegunowego antagonizmu dwóch klas. Nie jest to więc, mimo swej skrótowości, opis, który 
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symplifikowałby dzieje do „folklorystycznej” wizji świata, w którym zawsze są biedni i 

bogaci, wyzyskiwacze i wyzyskujący – tylko inaczej się nazywają /8/. Niemniej jednak nie 

unika on pewnej rozpowszechnionej maniery charakteryzowania przemian formacyjnych 

tylko od strony klas uprzywilejowanych, „posiadających” i ich własności niewolników, ziemi, 

kapitału. Unika on tym samym charakterystyki zmian kondycji klas zależnych, 

zdominowanych. Często w świetle takich rozważań zacierają się różnice między członkiem 

wspólnoty pierwotnej, niewolnikiem, chłopem pańszczyźnianym i robotnikiem. Wszyscy oni 

bywają przedstawiani jako przedmiot nieuchronnego lub skandalicznego wyzysku, który w 

gruncie rzeczy niewiele się różni w tych odmiennych przecież epokach. 

Tymczasem stosunki własnościowe określające pozycje niewolników, chłopów i robotników 

są zasadniczo inne. Inność ta nie wynika tylko z przekształceń własności przyrodniczych, 

rzeczowych, kapitałowych przesłanek pracy, krótko mówiąc: przemian we własności klas 

prywatnych właścicieli. Jej odsłonięcie wymaga rozszerzenia analizy o uwzględnienie w niej 

kategorii własności siły roboczej. 

Niezwykle ważne jest dostrzeżenie, że niewolnik nie jest właścicielem swojej siły roboczej, 

nie może bowiem swej zdolności do pracy uczynić przedmiotem transakcji handlowej, nie jest 

on też właścicielem rzeczowych przesłanek pracy, jak jego właściciel zatrudniający go na 

przykład w kopalni. W tym sensie położenie chłopa przywiązanego do ziemi wydaje się być 

znacząco inne, albowiem jest on zazwyczaj posiadaczem ziemi, inwentarza, narzędzi, choć 

podobnie jak niewolnik nie jest właścicielem siebie samego/9/. 

Pełen oburzenia opis „ogradzania” w Anglii, przedstawiony przez T. Moore’a w Utopii /10 /, 

a powtórzony z naddatkiem kilkaset lat później przez K. Marksa w zawartych w pierwszym 

tomie Kapitału rozważaniach o tzw. akumulacji pierwotnej /11/, zawdzięcza swój dramatyzm 

prezentacji procesu wyzbywania się przez chłopstwo własności ziemi i przekształcania się 

„Johnów bez ziemi” w wolnych robotników, swobodnie dysponujących swoją siłą roboczą. 

Stwierdzenie, że robotnik kapitalistyczny ma tylko siebie na sprzedaż, nie ma waloru 

pejoratywnego, wręcz przeciwnie, możność swobodnego sprzedawania swojej siły roboczej 

jest czymś, czego nie posiadał ani niewolnik, ani chłop, ani nawet rzemieślnik 

średniowieczny, ciasno spętany gorsetem cechowej organizacji wytwórczości. Sprzedaż 

własnej siły roboczej, indywidualne występowanie na rynku towarowo-pieniężnym, ale 

przecież także na rynku pracy, jednostkowe uwikłanie w pełne sprzeczności ciemne siły 

drapieżnego, wczesnego kapitalizmu, wszystko to tworzy przestrzeń nową i niezwykle 
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dramatyczną w wymiarze makrospołecznym. Przestrzeń społeczna wygenerowana przez 

Rewolucję Francuską stwarza więc nie tylko wolny rynek dla kapitału, ale i przestrzeń 

wolności rynkowej, z całym jej dramatyzmem, dla właścicieli siły roboczej. Wolna własność, 

w jej wymiarze kapitałowym i siły roboczej, nie jest tylko źródłem frustracji i radości, lecz 

także, w wyniku rosnącej lawinowo złożoności stosunków społecznych i intensywności życia 

społecznego, kołem zamachowym rozwoju podmiotowości jednostek uczestniczących w grze 

rynkowej /12/. Nie przypadkiem przecież cała Heglowska opowieść osnuta jest wokół 

kształtowania się podmiotowości i uzyskiwania samowiedzy /13/. 

Takie ontologiczne umocowanie wolności, ujawniające jej radykalnie nowe 

powszechnospołeczne doświadczanie, może być traktowane jako podstawowe 

uprawomocnienie wypowiedzi Schellinga. Może być też przyjmowane jako rozpoznanie 

przyczyn żywotności „filozofów wolności” w wieku dziewiętnastym, dwudziestym i 

dwudziestym pierwszym. Czyżby więc tłumaczyło ono także uprzywilejowane miejsce 

problematyki wolności u niemieckich filozofów, pozbawionych przecież rozwiniętej 

ekonomiczno-socjologicznej wiedzy o współczesnych im przekształceniach społecznych? 

Analiza indywidualnej własności siły roboczej ma w swej intencji prowadzić nas do wniosku, 

że być może w klasycznej filozofii niemieckiej mamy do czynienia ze zjawiskowym, 

aluzyjnym, figuratywno-aluzyjnym opisaniem, przedstawieniem niezwykle istotnych 

momentów ówczesnej rzeczywistości społecznej w formie nieświadomej dla jej 

reprezentantów. Jak mawiał podobno Hegel: „samowiedza ma plecy i o tym nie wie”. Albo 

też, inaczej problem ujmując, z rozpoznaniem tej rzeczywistości w formie umożliwiającej 

zrelatywizowaną historycznie praktykę teoretyczną i partycypację na różnych poziomach w 

procesie reprodukcji społecznej. 

To, o czym piszą filozofowie, jest dla nich samych nieznane, a sposób opisu naznaczony jest 

przede wszystkim mimowolnym hołdem składanym zaokiennej rzeczywistości. Ujawnienie 

rzeczywistego przedmiotu analizy, opisu, rzeczywistego sensu filozoficznej interwencji w 

praxis zakłada konieczność wyjścia poza immanentyzm zwyczajowej historii filozofii, ale też 

ostrożność wobec zagrożeń wynikających ze zbyt pośpiesznego łączenia tego, co filozoficzne 

z „biegiem wydarzeń”. Sięgnięcie po analizę własności siły roboczej nie jest prostym 

odwołaniem do historii, jakby oczywistej i bezpośrednio dostępnej, lecz próbą teoretycznego 

rozpoznania istotnego momentu epoki, która jako „swoja własna epoka ujęta w myślach” jest 

już filozofią. O tym, że np. filozofia Kanta mówi o jednostce i wolności, wiemy z samych 
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pism Kanta. O tym, że w planie najbardziej ogólnym indywidualna własność siły roboczej jest 

generatorem takiej problematyki, możemy wiedzieć dopiero z perspektywy filozofii, 

socjologii i ekonomii końca dwudziestego wieku. Z tej też perspektywy widać, że epoka, dla 

której wolność jest, w przeróżnych formach obecności, sensem egzystencji, pokrywa się z 

epoką indywidualnej własności siły roboczej, eo ipso kapitalizmem /14/. Partykularność, 

arbitralność, wchodząc w praktykowane społecznie reguły uprawomocnienia, zawsze 

przedstawia się jako to, co uniwersalne lub naturalne, skrywając najchętniej swoje 

uzasadnienie. Porzućmy więc jakiekolwiek wyobrażenia o uniwersalizmie podmiotów 

poznających czy podmiotów moralnych, występujących w konkretnych poglądach i 

spróbujmy odpowiedzieć na genealogiczne pytanie: jakie to szczególne, partykularne, lokalne 

treści próbuje się przedstawić jako uniwersalne, oczywiste, naturalne, rozumne i logiczne? 

Interesujący wymiar istnienia konkretnych poglądów uzyskujemy więc poprzez ich 

zestawienie z teoretycznie rozpoznanym kontekstem społecznym, dalekim od pośpiesznej 

ideologiczności czy polityczności. Cały problem polega właśnie na odnalezieniu łańcucha 

zapośredniczeń wiodącego do tego, co empiryczne, tzn. do konkretnej treści koncepcji 

filozoficznych. 

Odwołanie do własności siły roboczej przy stopniowej konkretyzacji i zbliżaniu do 

rzeczywistości historycznej budzi wiele wątpliwości innego typu. Przecież na przełomie 

osiemnastego i dziewiętnastego wieku nie mamy do czynienia z powszechnością rozpadu 

stosunków zależności typu feudalnego, co najwyżej lokalna, choć o znaczeniu uniwersalnym, 

aktywność polityczna mas, obywatela mogłaby być traktowana jako coś, co stanowić może 

model, archetyp wolnego podmiotu. Może więc istnieje związek między wolnym podmiotem 

i praktyką polityczną, a nie ekonomiczno-własnościową. 

Jest zjawiskiem często podkreślanym zmiana, jaka następuje w okolicach Rewolucji 

Francuskiej w kształtowaniu ideowych, świadomościowych przesłanek działań mas ludzkich. 

Historyczne ruchy społeczne, rewolucyjne (im bliżej średniowiecza, tym bardziej), 

odnajdywały takie zaplecze głównie w formie wierzeń religijnych, herezji /15/. 

Religia była formą artykulacji najbardziej nawet radykalnych postulatów społecznych. W 

czasach wojny chłopskiej w Niemczech radykalna krytyka społeczna, odrzucająca własność 

prywatną, formułowała pytanie: „Gdzie była własność prywatna, gdy na świecie byli tylko 

Adam i Ewa?” Demaskatorski charakter tego pytania polega na podprowadzeniu do 

odpowiedzi, że za pierwszych ludzi i po skończeniu aktu tworzenia przez Stwórcę, własności 
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prywatnej nie było. Musi być więc ona wymysłem ludzi z podszeptu Szatana bądź dziełem 

samego Szatana. 

Okres poprzedzający Rewolucję Francuską ujawnia zasadniczy przełom w tej materii. 

Stajemy wobec faktu kształtowania się społeczeństwa masowego, demokratycznego, którego 

niezbędnym elementem staje się tworzona przez specjalistów (zawodowych rewolucjonistów, 

pisarzy, prawników, księży, filozofów) dyskursywna, kształtowana na wzór nauki i 

rozpowszechniana za pomocą środków komunikacji społecznej (prasa, druki ulotne, książki, 

wiece i manifestacje) ideologia /16/. Stanowi ona świadomie przyjmowany system poglądów, 

będący motywacją do społecznych poczynań. Nie ma ona jednak charakteru elitarnego, jak 

wcześniejsza filozofia religijna, a w odróżnieniu od przeróżnych poglądów religijnych, 

herezji pełniących wcześniej funkcje motywacyjne, ma charakter quasi-naukowy i 

dyskursywny, związana jest też z powstającymi formami komunikacji społecznej 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Mimo ostrego konfliktu z religią malownicze formy tego konfliktu możemy śledzić przy 

okazji każdej rewolucji; ideologia godzi się z istnieniem religii na różne sposoby, co więcej, 

generuje wtórnie powstanie ideologii religijnych, czasem radykalnie przeciwstawnych w 

swych treściach społecznych, mimo podobnego lub wręcz identycznego stroju religijnego 

/17/. Nie brak również przykładów wtórnego oddziaływania religii na ideologię, w takim 

sensie, że z budowanego na wzór naukowy systemu poglądów dotyczących rzeczywistości 

społecznej pozostaje coś, co z trudem może uchodzić za na poły religijny rytuał /18/. 

Występujące czasem podobieństwo pewnych form ideologii do religii skłoniło nawet swego 

czasu B. Crocego do uznania opisywanych przez niego zjawisk ideologicznych za religię; 

różnice między „nową” i starymi religiami traktował jako drugorzędne. 

Kiedy zsumujemy i rozważymy wszystkie aspekty ideału wolności – pisał Croce – nie 

zawahamy się nazwać go „religią”. Oczywiście nazwa taka uwzględnia jedynie to, co istotne i 

zasadnicze w każdej religii, która zawsze będzie koncepcją rzeczywistości i odpowiadającą 

jej etyką, abstrahuje zaś od elementu mitologicznego, odróżniającego jedynie w drugorzędny 

sposób religie od filozofii. Koncepcja życia i etyka, odpowiadające liberalizmowi, narodziły 

się [...] z nowoczesnej myśli, dialektycznej i historycznej. Do nadania jej religijnego 

charakteru nie trzeba było nic innego, personifikacje bowiem, mity, legendy, dogmaty, 

rytuały, wróżby, ekspiacje, kasty kapłańskie, przepych papiestwa itp. nie należą do cech 
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istotnych i niesłusznie abstrahowane są od poszczególnych religii i uznawane za wymóg 

wszelkich religii /19/. 

Wypowiedź B. Crocego ujawnia, że skłonny jest on sprowadzić wręcz wszystko, co religijne, 

do ideologicznego, a więc traktować religie w duchu radykalnej tradycji interpretacji Kanta 

czy młodego Hegla. Entuzjastycznie opisywany pochód wolności przez całą Europę realizuje 

się, jego zdaniem, w różnych skonkretyzowanych formach indywiduacji, ale wszędzie 

oznacza odrzucenie autorytaryzmu, polityczne żądania demokratyzacji, a przede wszystkim 

„duchowej wolności historycznej konkretnej osoby” /20/. Aktywna i twórcza jednostka 

ożywiona ideą wolności staje się, uwolnionym od fatum i przeznaczenia, twórcą historii. 

Z krytyką – pisze Croce – spotkało się teraz pisanie na zamówienie, życie na koszt dworów i 

rządów, zastępujące ubieganie się o przychylność publiczności, jedyne źródło środków 

utrzymania i wynagrodzenia za prace. Domagano się szczerej wiary, siły charakteru, 

zgodności słów i czynów; nastąpiła moralna odnowa pojęcia godności osobistej, a wraz z nią 

poczucia prawdziwego szlachectwa, z jego zasadami, regułami, z jego elitarnością, 

szlachectwa, które stało się liberalne, a więc całkowicie duchowe. Bohaterską postacią 

przemawiającą do serc współczesnych był teraz poeta-żołnierz, intelektualista, który potrafił 

walczyć i umrzeć za swoją ideę. Postać ta nie istniała tylko w wyobraźni albo wzorcach 

edukacyjnych, lecz pojawiła się żywa i realna na polach bitwy i na barykadach we wszystkich 

krajach europejskich. „Misjonarze” mieli swoich towarzyszy, „krzyżowców” wolności /21/. 

Nie mamy dziś już chyba tyle entuzjazmu dla idei wolności ani dla procesów 

upodmiotowienia jednostki jak w czasach oświecenia i później, w okresie 

dziewiętnastowiecznego mnożenia się różnych ruchów emancypacyjnych. Zdajemy sobie 

bowiem świetnie sprawę z tego, że w gruncie rzeczy zmiany, o których mowa, dotyczą 

społecznie określonych form reprodukcji społecznej na poziomie praktyki ideologicznej i 

politycznej. Trafnie pisze B. Croce o żołnierzu jako jednym z wzorców nowej 

podmiotowości. Jedną z najbardziej widowiskowych zmian, z jakimi mamy do czynienia, jest 

forma organizacji armii. Odpowiednikiem indywidualnego właściciela siły roboczej nie może 

być już żołnierz siłą wcielony do pułku pruskiego, ćwiczony tam przez kaprala i sprzedany 

wraz z całym oddziałem do Ameryki /22/. To przede wszystkim wojna o niepodległość 

Stanów Zjednoczonych ujawniła przewagę indywidualnie zmotywowanego żołnierza-patrioty 

nad poddanym surowemu, ale urzeczowiającemu rygorowi żołnierzem wziętym do służby z 
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łapanki. Ten ostatni musi walczyć w szyku pod czujnym okiem dowódcy, ma on bowiem 

naturalną skłonność do tchórzostwa i dezercji. 

Sukces oddziaływania o charakterze ideologicznym polega na interioryzacji wartości 

niesionych przez ideologię i nabyciu realizowanych później spontanicznie umiejętności ich 

konkretnych operacjonalizacji, już jako swoich własnych. To między innymi w ten sposób 

dokonuje się „wyjście człowieka z niepełnoletności” i posługiwanie się wreszcie przez niego 

„własnym intelektem bez obcego kierownictwa” /23/. 

Sprawa nie dotyczy oczywiście tylko armii. Kształtowanie się społeczeństwa 

mieszczańskiego jest procesem intensyfikacji władzy państwowej, transformacji stosunków 

panowania na takie, których niezbędnym elementem staje się upodmiotowienie jednostki, 

powstanie obywatela. Ale przebudzenie się podmiotowości okupione jest uznaniem władzy, 

wolny umysł staje się narzędziem panowania i samopanowania, źródłem spontanicznej 

dyspozycyjności. Władza bez upodmiotowionej jednostki nie jest władzą, lecz co najwyżej 

przymusem. Warunkiem istnienia władzy jest upodmiotowienie jednostek, które w ramach 

społeczeństwa mieszczańskiego oględnie można określić jako świadomość obywatelską. Nie 

redukuje się ona do „spraw państwowych”, ale obejmuje swym zasięgiem wszystko to, co 

wiązaliśmy z treścią pojęcia ideologii czy światopoglądu. Internalizacja obiektywnej 

konieczności likwiduje przymus i przekształca konieczność w cnotę, przemoc w 

samodyscyplinę; zamknięcie przez autocenzurę i autodyscyplinę sprawia, że skuteczność 

etycznego, politycznego, światopoglądowego zaprogramowania jednostki ogranicza obszary 

stosowania bezpośredniego przymusu czy innych drastycznych społecznie posunięć. 

„Mylenie” ideologii/światopoglądu z religią ma swoje głębokie źródła. Po pierwsze, wynika z 

podobnej funkcji w reprodukcji społecznej. Po drugie, religia, jej ideowe, techniczne i 

instytucjonalne formy obecności leżą u podstaw ideologii. Władza państwowa, pisze M. 

Foucault: 

nie tylko totalizuje, ale również indywidualizuje. Nigdy, jak sądzę, nie doszło w ludzkich 

dziejach – nawet w starożytnym społeczeństwie chińskim – do aż tak podstępnego połączenia 

technik indywidualizacji z procedurami totalizującymi w jednej i tej samej strukturze 

politycznej. Zrodziło się ono stąd, że państwa zachodnie potrafiły włączyć do świeżo 

powstałego politycznego ukształtowania starą technikę władzy, wywodzącą się z instytucji 

chrześcijańskich /24/. 
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Technikę tę proponuje Foucault nazwać „pasterską”. Jej istotą jest uformowanie władzy, bez 

której jednostka nie może dostąpić zbawienia na tamtym świecie, przy czym sprawujący ją 

„pasterze” ”muszą być gotowi do złożenia z siebie ofiary w imię trwania i przyszłego 

zbawienia swej trzody, muszą troszczyć się nie tylko o całą zbiorowość, ale także o każdą 

jednostkę w jej niepowtarzalnej jednostkowości, a takiej władzy nie można sprawować „bez 

wiedzy o tym, co się dzieje w umysłach ludzi, nie badając ich dusz, nie wymuszając na nich 

zdradzenia swych najgłębszych tajemnic. Potrzebna jest jej wiedza o sumieniu oraz 

praktyczna umiejętność kierowania nim” /25/. 

Foucault twierdzi, że władza tego typu, sprzęgnięta z kościołem jako instytucją, „zeszła ze 

sceny”, albo co najmniej „utraciła swe siły witalne” w wieku osiemnastym, ale sam typ 

działania, mający za swe główne narzędzie indywidualizację, został przejęty przez państwo, 

które stało się niezwykle wyrafinowaną strukturą, zagarniającą jednostkę i 

podporządkowującą ją sobie. 

Trzeba pamiętać także o tym, że wiele instytucji współczesnego państwa ma kościelną 

proweniencję, obecnie często całkowicie zapoznaną. A przecież nie tylko szkolnictwo, 

szpitalnictwo, opieka społeczna były związane z kościelnymi formami organizacji /26/. Gdy 

uświadomimy sobie, że możemy, na przykład w warunkach polskich, wiązać całkowicie 

umiejętność pisania i czytania ze stanem duchownym, że stan ten, przy całym zachwycie 

dlaMonachomachii, może być zasadnie uznany za sui generis inteligencję wielu stuleci, nie 

zdziwi nas także osobista obecność przedstawicieli tego stanu w najostrzejszych formach 

kontestacji religijnej i społecznej, od Giordano Bruno i Campanelli począwszy. W tym 

świetle państwo jawi się jako rozbudowana i zsekularyzowana forma egzystencji kościelnych, 

religijnych mediów reprodukcji społecznej, kompatybilna, dzięki swojemu nowemu 

kształtowi, ze społeczeństwem kapitału i indywidualnej własności siły roboczej, 

społeczeństwem rozpowszechniającej się i rosnącej podmiotowości. 

Bliższa analiza problemu podmiotowości osłabia spontaniczny zachwyt nad jej rosnącą rolą. 

Podmiotowość okazuje się nie tylko korelatem władzy, ale samo słowo zaczyna budzić 

nieufność. „Podmiot” nie brzmi zbyt dobrze po polsku, zwłaszcza gdy rozdzielimy to słowo 

kreską: pod-miot. 

Zabieg ten ujawnia to samo, co przed chwilą opisaliśmy w sposób bardziej złożony. 

Podmiotowość zakłada pod-porządkowanie i to podporządkowanie jest jedyną rzeczywistą 
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treścią tego słowa. Cóż bowiem oznacza słowo „miot”? Gdy zajrzymy do Słownika języka 

polskiego, możemy przeczytać, że: 

miot [...] 1. zool. «potomstwo ssaków wielorodnych pochodzące z jednej ciąży» 

2. łow. «określona powierzchnia lasu lub pola, z której nagonka pędzi zwierzynę w kierunku 

myśliwych; polowanie na tej powierzchni» /27/. 

„Podmiot” nie jest tylko polską specyfiką. Podobnie wygląda sytuacja w językach angielskim, 

francuskim czy rosyjskim /28/. 

Kształtowanie podmiotowości jest procesem, który jawi się jako uniwersalny i 

bezinteresowny. W rzeczywistości straszne rzeczy musiała sama sobie wyrządzić ludzkość, 

by stworzyć podmiotowość. Wiek osiemnasty i dziewiętnasty objawiają ten trud w formach 

spektakularnych. Przede wszystkim w rozwinięciu siły państwa, rozkwicie coraz nowych 

form demokracji państwowej, samorządowej, pozarządowej, powstaniu biurokracji 

państwowej, rozwoju coraz to nowych form szkolnictwa, także bezpłatnego, niezbędnego dla 

minimalnego choć przyuczenia do pracy migrujących do miast chłopów, i wpajania, 

zwłaszcza młodym, zdolnym do noszenia broni mężczyznom, przekonań patriotycznych, 

niezbędnych dla masowych armii, coraz bardziej zbliżających się do realizacji zasady 

powszechnej mobilizacji. Niezwykle istotnym składnikiem tego procesu był też rozwój 

masowych ruchów społecznych, partii, związków zawodowych i różnych innych stałych form 

aktywności politycznej, obrośniętych swoim aparatem biurokratycznym i swoimi 

specyficznymi formami komunikacji. Czasy rozwijającego się kapitalizmu to jednocześnie 

coraz bardziej czasy ideologii i ideologów. Kres tej tendencji kładzie, być może, dopiero 

koniec dwudziestego wieku, „koniec wieku ideologii”, kiedy to, jak chce Z. Bauman, miejsce 

nagiej przemocy państwowej, czy też miejsce ideologicznej formy panowania, zajmuje 

konsumpcja /29/. 

Państwo jako „nowy pasterz” stanowi więc złożoną strukturę instytucji, ciągłe instytucjonalne 

trwanie, którego celem jest wytwarzanie zarówno panującego habitusu /30/, jak i 

nieznajomości warunków jego wytwarzania; panujących ideologicznych przesłanek 

reprodukcji, jak i nieznajomości arbitralności, partykularności tych przesłanek. „Nowy 

pasterz” uprawia więc zakamuflowaną pedagogikę /31/. 

Rzecz jasna, pedagogika ta ma przeróżne wymiary. Dla nas interesująca jest rola, 

niepoślednia przecież, jaką w tej pedagogice pasterskiej odgrywa filozofia. Fakt, że umysł 
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staje się narzędziem panowania i samoopanowania jest tradycyjnie zapoznawany w 

mieszczańskiej filozofii. Żyje ona w głębokim przekonaniu, że służy prawdzie i 

bezinteresownemu poznaniu obiektywnego świata. Przekonanie to nabiera szczególnej mocy 

wtedy, gdy organizacja uprawiania nauki, filozofii przyjmuje zhierarchizowaną postać 

praktyki akademickiej opartej na strukturze organizacyjnej i finansach państwa. Uczony, 

filozof, mędrzec jest tym bardziej przekonany o swej wyjątkowej pozycji w społecznym 

procesie poznania, w im większym stopniu jego forma aktywności oddala się od praktyki tak 

zwanych wolnych zawodów, skazanych na działalność zarobkową i walkę ze zmienną 

koniunkturą prywatnego mecenatu lub rynku. Jego przekonanie o zupełnej autonomii 

dopełnia się z chwilą uzyskania etatu państwowego i przeobrażenia w urzędnika 

państwowego: 

Mając pensję wypłacaną przez państwo lub instytucję uniwersytecką, profesor przestaje być 

opłacany przez klienta na wzór innych sprzedawców dóbr symbolicznych (na przykład wolne 

zawody) czy proporcjonalnie do usług wyświadczonych klientowi. Tym samym znajduje się 

on w warunkach jak najbardziej sprzyjających zapoznawaniu obiektywnej prawdy o swojej 

pracy (na przykład ideologia „bezinteresowności”) /32/. 

Przekonanie o uniwersalności wzmacniane jest także na przykład ideologią Akademii, 

sięgającą działalności G.W. Leibniza czy Humboldtowską i post-  

 Humboldtowską ideologią Uniwersytetu, która święci triumfy i ustala standardy w całej 

Europie. Ideologia Freischwebende Intelligenz mocno stoi obiema nogami na państwowym 

uniwersytecie i państwowej akademii /33/. 

Więź z biurokracją państwową nie ma tylko takiego charakteru, zwłaszcza na przełomie 

osiemnastego i dziewiętnastego wieku. Jeśli ogólne twierdzenie głoszące, że filozofia służąc 

prawdzie, podporządkowując się zewnętrznej prawdzie ulega złudzeniu co do swej roli i w 

rzeczywistości jest podporządkowana zewnętrznej wobec niej praktyce społecznej, jawiącej 

się filozofii w wianku niewinności czystego poznania – przekształcimy w empirycznie łatwą 

do zaspokojenia ciekawość konkretnego wyglądu życia filozoficznego przełomu 

osiemnastego i dziewiętnastego wieku i zadamy pytania o nakład dzieł filozoficznych, 

głębokość rynku księgarskiego i czytelniczego, ilość i skład społeczny miłośników filozofii, 

ilość i skład społeczny studentów, formę obecności filozofii w życiu akademickim i 

studenckim, w programach studiów, to uzyskana wiedza odkryje nam istotny składnik 

praktyki filozoficznej. Procent analfabetów w każdym społeczeństwie efektywnie określa 
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stopień percepcji społecznej twórczości filozoficznej. Nie od rzeczy będzie też w tym właśnie 

miejscu wspomnieć o często kompletnie pozbawionym kokieterii języku filozoficznym 

używanym przez konkretnego filozofa oraz o jego zdolnościach pedagogicznych i 

oratorskich. Sprawiają one, że do dziś niebycie analfabetą stanowi warunek w niewielkim 

stopniu gwarantujący powodzenie w lekturach Kanta czy Hegla. 

Wiem oczywiście, że sposób społecznej obecności filozofii zakłada złożone praktyki 

zapośredniczeń, ale omijanie tego właśnie momentu filozofowania uniemożliwia dostrzeżenie 

głęboko elitarnego charakteru tej filozofii, jej związania z grupami społecznymi w olbrzymim 

stopniu złączonymi z państwem, jego biurokracją i interesami, jeśli nie po prostu tożsamymi z 

korpusem urzędniczym /34/. 

P. Bourdieu podjął się swego czasu krytyki kantowskich wyobrażeń o sztuce jako wyrazie 

bezinteresownego, wolnego, nie związanego piękna. Dowiódł w nich, że dystans jako funkcja 

czystej sztuki występuje w kręgach elitarnych i jest rezultatem „treningu estetycznego”, 

uwarunkowanego społecznie, rodzinnie, szkolnie etc., etc. „Klasy ludowe” nie są tak 

bezinteresownie do sztuki nastawione i mają skłonność do wiązania sztuki z moralnością lub 

przyjemnością. Podważa to w zasadniczy sposób stanowisko Kanta. Nie ma naturalnej i 

powszechnej skłonności do bezinteresownych sądów estetycznych, narzucających się 

automatycznie każdemu przedstawicielowi homo sapiens /35/. Co więcej, zróżnicowania 

między innymi w „treningu estetycznym” są jednym ze źródeł maksymalizacji kapitału 

symbolicznego, kapitału kulturowego określającego habitus danej jednostki i mają istotne 

znaczenie dla jej położenia społecznego i klasowego /36/. 

W podobnym duchu M. Horkheimer i Th.W. Adorno w Dialektyce oświecenia szydzą wręcz 

z etycznych koncepcji Kanta pisząc: 

Nie jestem całą ludzkością i po prostu nie mogę myśleć tak, jakbym występował w jej 

imieniu. Moralna reguła, że każdy mój uczynek mógłby nadawać się na powszechną 

maksymę, jest bardzo problematyczna. Pomija historię. Dlaczego moja niechęć do zawodu 

lekarza miałaby być równoznaczna z poglądem, że w ogóle nie ma być lekarzy? /37/ 

Nie ma również szans na to, aby mieszczanin kierujący się kantowskim motywem szacunku 

dla czystej formy prawa i pozbawiający się w ten sposób możliwego zysku, nie uchodził w 

oczach współobywateli „za głupca”. „Propagandowe” i „sentymentalne” nauki moralne są 
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jeszcze jedną próbą wywiedzenia przez myśl mieszczańską wartości moralnych bez 

odwoływania się do interesu materialnego i przemocy /38/. 

Niech nas jednak nie zmyli łagodny ton perswazji! Filozofia jest wojną idei i ideą w wojnie 

jednocześnie. Jeśli „straszną rzecz musiała sobie sama wyrządzić ludzkość”, by stworzyć 

podmiotowość, to nie zabrakło przy tej robocie i filozofii: 

Toteż – czytamy w Dialektyce oświecenia – chrześcijaństwo, idealizm i materializm, które 

same w sobie zawierały też prawdę, ponoszą również winę za łajdactwa, jakie w ich imieniu 

popełniano. Jako heroldy siły – choćby i siły dobra – same stały się dobrze zorganizowanymi 

siłami historii i jako takie odegrały krwawą rolę w rzeczywistych dziejach ludzkości: rolę 

narzędzi organizacji /39/. 

Pozostaje nam jeszcze konkretny filozof ze swoimi poglądami. Uwikłany w opisane social 

preconditions własnej filozofii, mimo że „panujący”, to wątpiący. Tym bardziej, że struktura i 

logika jego filozofii określana jest przez nieuświadomione przez twórcę głębokie struktury 

determinacji, powoływane do życia przez walczące między sobą o prawomocność w sferze 

intelektualnej wartości i ideologie różnych, często konkurencyjnych względem siebie praktyk 

panującego paradygmatu. Stwarza to niebezpieczeństwo eklektyzmu i synkretyzmu, a może 

nawet jego nieuchronność, albowiem tym, co przesądza o powodzeniu jest relacja między 

dziełem a social preconditions w całej ich złożoności. 
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zwiastują, że nadchodzi coś nowego. To ciągłe, ale stopniowe rozkruszanie budowli [...] 

zostaje nagle przerwane przez wschód słońca, który, jak błyskawica, od razu ukazuje nam 

postać świata nowego”. G.W.F. Hegel: Fenomenologia ducha, t. 1, przeł. A. Landman. 

Warszawa 1963, s. 18. 
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13 „Zasadą nowożytnego świata w ogóle jest wolność podmiotowości, polegająca na tym, że 

wszystkie istotne strony, które zawarte są w duchowej totalności, dochodzą do swych praw i 

rozwijają się”. G.W.F. Hegel: Zasady filozofii prawa, op.cit., s. 423. 

14 Piszę w tym miejscu o pokrywaniu się kapitalizmu z epoką indywidualnej własności siły 

roboczej, idąc poniekąd na daleko idące uproszczenia. Są one sensowne, gdyż kapitalizm 

można traktować jako epokę, której finis należy wiązać z uspołecznieniem indywidualnej 

własności siły roboczej. Ale są i przesadne, gdy uświadomimy sobie, że od samego początku 

istnienia kapitalizmu procesy uwalniania siły roboczej z ograniczeń w dysponowaniu nią 

nakładają się na radykalnie przyspieszające procesy uspołeczniania tejże własności. Proces 

uspołecznienia własności siły roboczej znajduje swój wyraz w deprywatyzacji kosztów 

produkcji i reprodukcji siły roboczej. Szerzej na ten temat pisałem m.in. w: Klasy społeczne. 

Z historii pojęcia. Warszawa 1990. 

15 Bardzo pouczający jest w tej materii artykuł S. Swieżawskiego: Problem wyzwolin 

człowieka w myśli późnośredniowiecznej. „Kwartalnik Filozoficzny” 1993, t. XXV, z. 1, s. 

141–157. Także i sam problem wolności jawi się nam w świetle artykułu jako głęboko 

uwikłany w spory teologiczne i przyjmujący głównie formę sporów o relację między Bogiem 

i człowiekiem, co oczywiście nie przekreśla rzeczywistego charakteru wielu problemów 

podnoszonych w takich sporach. 

16 Zdaję sobie w pełni sprawę z tego, że przedstawione tu pojęcie ideologii jest niedoskonałe 

i omija z heretycką dezynwolturą całą tradycję dyskusji wokół ideologii. Określenie użyte w 

tym momencie, do problemu ideologii będę powracał jeszcze wielokrotnie w tej pracy, 

traktuję instrumentalnie dla potrzeb wywodu tu właśnie prowadzonego i w tym zakresie 

wydaje mi się ono zupełnie wystarczające. 

17 Pouczające są pod tym względem perypetie kościoła katolickiego w dwudziestym wieku, a 

zwłaszcza „kłopoty” z teologią wyzwolenia (patrz np.: B. Mondin: Teologowie wyzwolenia, 

przeł. R. Borkowski. Warszawa 1988 czy J. Rollet: Społeczne tło teologii wyzwolenia, przeł. 

E. Burska. Warszawa 1989). 

18 Genezę i źródła przykładu takich zjawisk analizowałem w artykule: Przyczynek do teorii 

społeczeństwa socjalistycznego. „Humanistyka i Klasy. Zeszyt Teoretyczno-

Metodologiczny”, Warszawa 1981, s. 85–152. 

19 B. Croce: Historia Europy w XIX wieku, przeł. J. Ugniewska. Warszawa 1998, s. 31. 



25 
 

20 Ibidem, s. 24. 

21 Ibidem, s. 30–31. 

22 Zaciekłym krytykiem sprzedawania i wypożyczania żołnierzy do walki w obcych krajach 

był I. Kant. Uważał, że takie traktowanie żołnierzy jest równoznaczne z „używaniem 

poddanych jako rzeczy, którymi się dowolnie włada”. Jest to sprzeczne z suwerennością i 

autonomią bytu moralnego, jakim jest człowiek. Królewiecki filozof był zwolennikiem 

zniesienia wojsk regularnych i zastąpienia ich czymś na podobieństwo pospolitego ruszenia 

czy też uzbrojonych obywateli. I. Kant: O wiecznym pokoju. Zarys filozoficzny. Wrocław 

1995, s. 31–32. 

23 I. Kant: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, [w:] Werke. Bd. 8, s. 35 cyt. w 

przekładzie M. Łukasiewicz [w:] M. Horkheimer: T.W. Adorno: Dialektyka oświecenia. 

Warszawa 1994, s. 98. 

24 M. Foucault: Podmiot i władza, przeł. J. Zychowicz. „Lewą Nogą” 1998, nr 10, s. 179–

180. 

25 Ibidem. Foucault, postrzegając w ten sposób genezę podporządkowania jednostki państwu, 

kładzie szczególny nacisk na niewystarczający charakter krytyki samego tylko państwa dla 

wyzwolenia się spod jego władzy. Co najmniej równie ważnym jest – jeśli nie ważniejszym 

/biorąc pod uwagę fakt jego głębszego społecznego skrycia/ – uwolnienie się od 

generowanego przez to państwo typu indywiduacji. 

26 Głębokość wpływu, a wręcz określenie kształtu i tradycji szkolnictwa przez szkolnictwo 

kościelne, świetnie obrazują rozważania, które prowadzi P. Bourdieu nad szkolnictwem 

francuskim. Jest nawet może i trochę zabawne, że obciąża on zakon jezuitów winą za 

powierzchowny, efekciarski i głównie literacki charakter szkoły francuskiej. Patrz: P. 

Bourdieu, J.-C. Passeron: Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, przeł. E. Neyman. 

Warszawa 1990, s. 207. Autorzy piszą tam: „Z całą pewnością większa część zasadniczych 

różnic «temperamentu» intelektualnego między krajami katolickimi a protestanckimi 

związana jest z wpływami nauczania jezuickiego, które wywarły piętno na tych pierwszych”. 

Jak zauważa E. Renan: „Uniwersytet Francji nadmiernie naśladował jezuitów, ich oklepane 

morały i łacińskie wiersze; przypomina on zbytnio retorów dekadencji. Choroba francuska, 

jaką jest potrzeba perorowania, skłonność do zdegenerowania wszystkiego przez deklamację, 

podtrzymywana jest przez część Uniwersytetu uparcie pogardzającą podstawami wiedzy i 
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poważającą jedynie styl i talent” /E. Renan: L’instruction publi, en France jugée par 

Allemands, [w:] Question contemporines. Paris 1868, s. 79/. Ci, którzy wiążą bezpośrednio 

dominujące cechy produkcji intelektualnej określonego narodu z wartościami dominującej 

religii, np. zainteresowanie naukami eksperymentalnymi bądź filologiczną erudycję z religią 

protestancką, a zamiłowanie do literatury pięknej z religią katolicką, zaniedbują analizy 

czysto pedagogicznych skutków przekładu dokonanego przez pewien określony typ 

organizacji szkolnej. Kiedy Renan widzi w „nauczaniu pseudohumanistycznym” jezuitów i w 

popieranym przez nie „zmyśle literackim” jeden z podstawowych rysów typu myślenia i 

ekspresji intelektualistów francuskich, rzuca światło na konsekwencje, jakie wywołała w 

życiu intelektualnym Francji przerwa spowodowana przez odwołanie edyktu nantejskiego, 

które rozbiło ruch naukowy rozpoczęty w pierwszej połowie XVII w. i które „zabiło studia 

poświęcone krytyce historycznej”. Popierany był jedynie zmysł literacki, z czego wynikała 

pewna frywolność. Holandia i Niemcy, częściowo dzięki naszym uchodźcom, miały prawie 

całkowity monopol na studia naukowe. Zdecydowało to o tym, że „Francja miała odtąd stać 

się przede wszystkim narodem ludzi błyskotliwych, narodem dobrze piszącym, znakomicie 

rozprawiającym, ale podrzędnym w dziedzinie wiedzy i narażonym na wszelką nierozwagę, 

której nie można uniknąć bez pogłębienia wykształcenia i dojrzałości sądu” (ibidem, s. 79). 

Aż korci, żeby taką właśnie perspektywę poznawczą odnieść do Polski, a zwłaszcza 

nieśmiertelnego polskiego romantyzmu i jego roli w polskiej kulturze narodowej; nie tak 

dawno czołowa postać „lobby romantycznego” w polskiej kulturze, zabierając publicznie głos 

na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, stwierdziła: „Do Europy – TAK, ale z 

naszymi grobami!”. 

27 Słownik języka polskiego. Warszawa 1992, s. 183. Oczywiście „podmiot” nie jest okreś-

lony w słowniku jako „polowanie na wszystkich”, „łapanie wszystkiego, co się urodziło”, 

„branie w niewolę wszystkiego, co się rusza”! Ze złożenia „pod” i „miot” powstaje: „osoba 

poznająca, przeżywająca, działająca” i „osoba fizyczna lub prawna mogąca posiadać prawa i 

obowiązki”. Ale to jest chyba jeszcze bardziej śmieszne. 

28 Piszą o tym ciekawie, stawiając problem w szerszym kontekście teoretycznym M. Cousins 

i A. Hussain w artykule The question of ideology: Althusser, Pecheux and Foucault, [w:] 

Power, Action and Belief. A New Sociology of Knowledge?, ed. by J. Law. London 1986, s. 

158–179. Podnosi ten problem oczywiście także M. Foucault /np. Podmiot i władza, op.cit., s. 

178/. 
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29 Szczytem panowania ideologicznego będzie oczywiście opisywana przez H. Marcusego 

jednowymiarowa rzeczywistość jednowymiarowego człowieka. Trudno nie zauważyć, że 

omawiana przez Marcusego jednowymiarowość zakłada istnienie indywidualnego podmiotu 

racjonalnego, który tylko w rezultacie tak czy inaczej pojętej alienacji został spacyfikowany. 

Ale choć pokonany, dalej tym racjonalnym podmiotem dziejów jest i pozostanie nim na 

zawsze, jego sen, zaczarowanie trwać będzie aż/tylko do tej chwili, gdy rewolucja złoży na 

jego czole budzący pocałunek /H. Marcuse: Człowiek jednowymiarowy, przeł. W. 

Gromczyński. Warszawa 1991/. Wersja występująca u Z. Baumana jest i bardziej 

pesymistyczna, i bardziej optymistyczna zarazem. Pesymistyczna, gdyż zakłada, że 

„jednostka ludzka” nigdy racjonalnym podmiotem dziejów się nie stanie, it’s too late; 

optymistyczna, ponieważ kontrola i reprodukcja bytu społecznego za pomocą konsumpcji 

jawi mu się jako nowoczesna i bez porównania lepsza od wszystkich form poprzednich, 

eliminuje bowiem z historii wojny, ludobójstwo, przemoc, biedę w stopniu niespotykanym 

dotąd w dziejach. I choć – zdaje się mówić Bauman – panowanie ideologiczne wydaje się 

bardziej „ludzkie” i „intelektualne”, bardziej odpowiadające homo sapiens, niż kontrola i 

dominacja za pomocą supermarketu i wózka na zakupy – za bardzo bowiem przypomina psa 

Pawłowa – to nic już na to nie poradzimy (Z. Bauman: Etyka ponowoczesna. Warszawa 

1996). O poglądach Z. Baumana pisałem w artykule Wolność, wolność, wolność... „Nowa 

Krytyka” 1998, nr 9, s. 159–172. 

30 Użyte tu pojęcie habitus oznacza „wytwór interioryzacji zasad arbitralności kulturowej 

zdolnej do samoodtwarzania po zatrzymaniu działania pedagogicznego i tym samym do 

odtworzenia w praktyce zasad zinterioryzowanej arbitralności” /P. Bourdieu, J.-C. Passeron: 

Reprodukcja..., op.cit., s. 90/. A. Kłoskowska przypomina, że termin ten wywodzi się od 

Arystotelesa i Tomasza z Akwinu, trafnie wskazuje również, że pojęcie to przypomina 

rozważania S. Ossowskiego o „instynktywizacji wartości” /A. Kłoskowska: Teoria 

socjologiczna Pierre’a Bourdieu, [w:] P. Bourdieu, J.-L. Passeron: Reprodukcja..., op.cit., s. 

10/. 

31 Śledzenie tej partykularnej „zakamuflowanej pedagogiki” było pasją M. Foucaulta. 

Fundamentalne prace z tego zakresu, które doprowadziły do przełomu w humanistyce końca 

dwudziestego wieku, to przede wszystkim: Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, przeł. H. 

Kęszycka. Warszawa 1987; Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. 

Matuszewski. Warszawa 2000; Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. 

Komendant. Warszawa 1993. W swoich rozważaniach nawiązuję świadomie do pewnych 
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elementów twórczości M. Foucaulta. Uwaga Foucaulta koncentruje się jednak na stawianiu 

podstawowego dla jego podejścia pytania: „Jak władza sprawuję swą władzę?”. Konkretno-

empiryczne badanie mechanizmów władzy stwarza bowiem możliwość obejścia 

legitymujących władzę efektów dominacji państwa i podanie ich w wątpliwość, ujawnienia 

arbitralności i partykularności tego, co jawi się jako uniwersalne, naturalne, logiczne etc. 

Mnie zaś w większym stopniu interesują symboliczne formy przemocy, zwłaszcza w polu 

intelektualnym określanym przez filozofię. 

32 P. Bourdieu, J.-L. Passeron: Reprodukcja..., op.cit., s. 124. 

33 Niemiecki uniwersytet, ten, który staje się matrycą nowoczesnych uniwersytetów w wieku 

XIX i XX, to oczywiście Uniwersytet im. Fryderyka Wilhelma Humboldta, powołany w roku 

1809 i będący ucieleśnieniem czegoś, co zwykło się nazywać „uniwersytetem Humboldta”. 

Jego cechy podstawowe to: wolność akademicka, polegająca nie tylko na samorządzie i 

własnym budżecie, ale również na przykład na zasadzie wolności uczestnictwa studentów w 

wykładach (jedność badań i dydaktyki); polega ona na wykluczeniu wszelkiej formy 

autorytarnego przekazywania wiedzy i uznaniu za przedmiot nauczania samego tylko badania, 

a nie konkretnej prawdy. Sugestywny opis tej tradycji uniwersytetów niemieckich kreśli H. 

Schnädelbach wFilozofii w Niemczech 1831–1933/ przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa 1992, 

s. 42–59/. 

34 Dramatyczna historia Prus przełomuXVIII i XIX w. jest niezwykle istotna dla zrozumienia 

Kanta i Fichtego. Reformy państwa pruskiego po 1815 r. prowadziły bardziej do emancypacji 

biurokracji państwowej niż do wyzwolenia mieszczaństwa. Zapomina się często o 

radykalizmie reform wymuszonych tragiczną sytuacją finansów państwa po klęskach epoki 

napoleońskiej, a przecież w Prusach dochodzi wówczas do radykalnej liberalizacji 

gospodarki, zniesienia poddaństwa, ograniczonego uwłaszczenia chłopów, sekularyzacji dóbr 

kościelnych, burzliwego rozwoju uniwersytetów i podporządkowanego im szkolnictwa 

świeckiego, radykalnej wymiany zdziesiątkowanej kadry oficerskiej i rozwoju służby 

urzędniczej, licznej w Prusach także z uwagi na relatywnie dużą obecność państwa w 

gospodarce. 

35 Szerokie omówienie tej problematyki w formie mniej lub bardziej popularnej można 

znaleźć w: P. Bourdieu, A. Darbel: L’amour de l’art. Paris 1966; P. Bourdieu, M. Saint-

Martin: L’anatomie du goût. „Actes de la Recherche en Sciences Sociales” 1976, nr 5; P. 

Bourdieu: La distinction. Critique sociale du jugement. Paris 1979. 
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36 Patrz m.in.: P. Bourdieu: The Forms of Capitals, [w:] J.G. Richardson (ed.): Handbook of 

Theory and Research for the Sociology of Education. New York–Westport (Connecticut)–

London 1986; P. Bourdieu, L. Wacquant: Résponses. Pour une antropologie réflexive. Paris 

1992. Od innej strony całkiem i pośrednio, albowiem autor nie podejmuje polemiki z Kantem, 

porusza ten sam problem A.R. Łuria w pracy Problemy neuropsychologii i neuroligwistyki/ 

Warszawa 1975/. W oparciu o badania empiryczne dowodzi on innej percepcji dzieła sztuki 

na poziomie zmysłowym (ruchu gałki ocznej) w zależności od wykształcenia estetycznego. 

Nie są to już zresztą współcześnie żadne rewelacje, dają jednak dobre wyobrażenie o 

zasadniczej partykularności i arbitralności stanowiska Kanta. 

37 M. Horkheimer, T.W. Adorno: Dialektyka oświecenia, op.cit., s. 262. 

38 Ibidem, s. 102–103. 

39 Ibidem, s. 247. 
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Wolność w klasycznej filozofii niemieckiej 

 

Je prends mon bien où je le trouve, mawiał Molier w odpowiedzi na stawiane mu zarzuty 

plagiatu. Powtórzmy w tym miejscu to samo: „Biorę moją własność, gdziekolwiek ją znajdę”. 

Rozpoczynamy bowiem wyprawę w świat klasycznej filozofii niemieckiej po swoje. Nie jest 

to tylko staranna klasyczna rekonstrukcja poglądów na temat wolności u Kanta, Fichtego czy 

Hegla. Wycieczka w stronę filozofii niemieckiej przełomu osiemnastego i dziewiętnastego 

wieku wynika z dwóch przesłanek: po pierwsze, z doceniania roli klasycznej filozofii 

niemieckiej w historii filozofii; po drugie, z przekonania, że staranne przeanalizowanie 

sposobu obecności problematyki wolności u tych właśnie filozofów da podstawę do 

powiedzenia czegoś nowego także i współcześnie na temat wolności. 

Zbudowanie nowoczesnej koncepcji wolności w wyniku archeologicznych zabiegów wokół 

klasycznej filozofii niemieckiej – pomysł sam w sobie chyba nie bardzo egzotyczny, 

zwłaszcza po sięgnięciu przez Michela Foucaulta do Kanta przy konstruowaniu konceptu 

„życia jako osobistego dzieła sztuki” – musi zakładać jednak specjalne podejście, i to nie 

tylko w tym sensie, że należałoby uwzględnić przedstawione wcześniej wymiary i 

uwarunkowania. Chodzi przede wszystkim o uczynienie osią naszej analizy problematyki 

wolności, o odejście od postaciowego ujmowania filozofii, zakładającego integralny, spójny 

charakter poglądów danego filozofa i świadomą ich fragmentaryzację, dekonstrukcję pozornej 

monolityczności i zupełności, ukazanie ich tymczasowości i chwilowości, założenie, że tylko 

w pewnym aspekcie, albo w formie aluzyjnej, wysublimowanej, zastępczej, mogą one 

tworzyć coś nowego, przekraczać potoczność, pokonując okropny opór stwarzać przesłanki 

alternatywnych rozwiązań [1]. 

Biorę moją własność, gdziekolwiek ją znajduję – oznacza jednak zawsze niebezpieczeństwo 

daleko posuniętej subiektywności, arbitralności, pokusę nadinterpretacji, która wykorzystuje 

tylko „wielkich” historii filozofii do swoistej „popularyzacji” własnych poglądów. Sposobem 

obrony przed subiektywizmem analizy jest właśnie zakotwiczenie badanej filozofii w social 

preconditions, ogranicza to przesadną łatwość wyciągania wniosków i snucia porównań. 

Badanie teorii w tak ścisłym związku z rzeczywistością praktyki społecznej, nie spłaszczonej 

płaskim empiryzmem, nadaje w większej mierze „bytowy charakter myśli”, pozostaje też w 

zgodzie z założeniem, mówiącym o tym, że teoria stanowi, jakby napisał Niklas Luhmann, 
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swego rodzaju historyczno-polityczną „semantykę” systemu społecznego, czy też formę jego 

specyficznej samodefinicji [2]. 
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I. Immanuel Kant 

 

Że Bóg istnieje, to jest tak pewne jak to, że dwa kąty przeciwległe, tworzone przez przecięcie 

dwu linii prostych są sobie równe.  

                                                                                                           John Locke 

 

 

Odnoszenie do Immanuela Kanta problemów kształtowania się ideologii, zastępowania przez 

nią w funkcji społecznej religii, partykularności i arbitralności filozofii, zdaje się popadać w 

generalną sprzeczność z uniwersalizmem imperatywu kategorycznego, rozumem w różnych 

jego wcieleniach, projektem pokoju wieczystego i powszechnego – założoną i deklarowaną 

powszechnością filozofii transcendentalnej [3]. Sięgnięcie jednak do konkretu, na przykład do 

pracy Kanta zatytułowanej Religia w obrębie samego rozumu, pracy późnego, 

„pokrytycznego” Kanta (1793), wprowadza nas w samo jądro konfrontacji, do której 

ustosunkowanie się jest dla autora o tyle pilne, że umieszcza je już we wstępie swego dzieła 

[4]. 

O czym pisze Kant na początku swej rozprawy poświęconej religii? 

Przedmiotem jego zainteresowania jest relacja między teologią i filozofią, zależności między 

teologią biblijną i teologią filozoficzną, duchownym i filozofem. Chodzi o zależności 

kształtujące się w ramach universitas, ale również w ramach prawnego i instytucjonalnego 

porządku państwowego. Punktem wyjścia dla Kanta jest odrzucenie etyki heteronomicznej, 

religijnej, nie opierającej się na rozumie: 

Etyka (die Moral) – o ile opiera się na pojęciu człowieka jako istoty wolnej, lecz dlatego 

zarazem istoty, która sama siebie przez swój rozum wiąże bez-warunkowo prawami – nie 

potrzebuje ani idei jakiejś innej, wyższej od człowieka istoty dla poznania swego obowiązku, 

ani pobudki innej niż samo prawo dla przestrzegania obowiązku. Jeżeli w człowieku znajduje 

się taka potrzeba, to jest to najwyżej jego własna wina, ale potrzeby tej nie może zaspokoić 

nic innego, bowiem to, co nie wypływa z samego człowieka i jego wolności, nie stanowi 

substytutu niedostatku jego moralności. Zatem moralność sama dla siebie (zarówno i 
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obiektywnie, gdy chodzi o chcenie, jak i subiektywnie, gdy chodzi o możność [realizacji]) w 

żadnym wypadku nie potrzebuje religii, lecz na mocy czystego praktycznego rozumu 

wystarcza sama sobie .[5] 

Moralność opiera się więc na rozumie i tylko na rozumie. Nie potrzebuje w ogóle żadnej 

materialnej podstawy determinowania wolnej woli. A jeśli ktoś potrzebuje idei jakiejś innej, 

wyższej od człowieka istoty, to jest to najwyżej jego własna wina[6] . Jednak takie stanowisko 

Kanta nie likwiduje problemu religii. Religia jest pochodną wobec etyki formą uświadamiania 

sobie sensu podporządkowania obowiązkowi, dobra najwyższego, formą zakładającą również 

przyjęcie wyższej, moralnej, najświętszej i wszechmocnej istoty. Czy oznacza to jednak, że 

Kant przyjmuje etyczne uzasadnienie istnienia Boga, że tworzy etyczny dowód na istnienie 

Boga, jak próbuje się to czasem uzasadniać? Oczywiście: absolutnie nie! W rozumieniu Kanta 

istnienie religii jest, jakbyśmy to dziś powiedzieli, faktem empirycznym i motywacja religijna 

działań ludzi nie jest możliwa do podważenia. Domaga się ona natomiast wyjaśnienia w 

kontekście ogólnego prawa mówiącego o rozumowym charakterze etyki. 

Religijna motywacja jest formą określoną przez subiektywny cel jednostki, jakim jest własna 

szczęśliwość. To troska o własną szczęśliwość zmusza do definiowania tego co etyczne przez 

cel związany z ludzką indywidualną szczęśliwością. Prawo moralne jest bowiem samo w 

sobie nieczułe na skutek: 

Prawa te nakazują bowiem po prostu, ich skutek jest zupełnie obojętny, ba, gdy idzie o 

poszczególny czyn, to zmuszają nawet do abstrahowania od skutku. Tym samym czynią one 

obowiązek przedmiotem najwyższego szacunku nie przedkładając i nie zadając nam żadnego 

celu (także celu ostatecznego), który miałby stanowić ich rekomendację i pobudkę do 

wypełniania naszego obowiązku. Wszystkim ludziom mogłoby to wystarczyć, gdyby (tak jak 

powinni) trzymali się jedynie [danych] w prawie czystego rozumu [7]. 

Ale wszystkim ludziom nie wystarcza. Nie wystarcza im świadomość spełnionego obowiązku 

w oderwaniu od skutków, zwłaszcza od skutków związanych z własną szczęśliwością. Do 

nadania sensu działaniom moralnym potrzebny im jest między innymi „koniec wszystkich 

rzeczy” i „Sądny Dzień”. 

Przyjmowanie konieczności końca świata rozumie Kant jako konstrukcję z istoty swej 

głęboko uwarunkowaną moralnie. Wiara w Sądny Dzień zakłada koniec istnień czasowych, a 

więc ich egzystencję tylko moralną; ten ponadzmysłowy charakter bytu jest więc związany z 
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moralnym charakterem całej konstrukcji. Sama idea sądu, obudowana mrożącymi krew w 

żyłach szczegółami – „spadek gwiazd z nieba jako sklepienia, runięcie samego nieba (lub 

zniknięcie tegoż jak zwiniętego zwoju), spłonięcie obydwu, stworzenie jakiegoś nowego 

nieba i jakiejś nowej Ziemi na siedzibę dla błogosławionych i piekła dla potępionych[8]” – 

jest związana tylko z osądem moralnym i nie bierze pod uwagę żadnych innych aspektów 

życia ludzkiego. Sąd Ostateczny jawi się jako obiektywny i straszny w swym wyrazie 

pomocnik wyrzutów sumienia: 

[...] heroiczna wiara w cnotę zdaje się subiektywnie nie mieć tak powszechnie oddziałującego 

wpływu na nawrócenie dusz jak wiara w przerażające sceny, o których mniema się, że 

poprzedzą rzeczy ostatnie[9] . 

Kant przy okazji wskazuje na, w gruncie rzeczy, nieprzewidywalność własnych czynów. Nie 

chodzi tu po prostu o ocenę czynów ze względu na intencje, lecz o znacznie bardziej 

zasadniczą konstatację generalnej niemożności przewidzenia skutków własnych działań. Kant 

nie rozważa, co prawda, wpływu „nosa Kleopatry” na historię powszechną ani znaczenia lotu 

barwnego motyla w puszczy brazylijskiej dla dziejów świata, ale w lapidarnym stwierdzeniu 

odsłania substytutywną wobec poznawczych koncepcji etycznych rolę etyki obowiązku. Sens 

religii polega na ugruntowaniu etyki obowiązku: „Chrześcijaństwo ma za cel: wspierać w 

ogóle miłość do sprawy wierności swym obowiązkom” [10]. 

Ludziom „powinno” wystarczać działanie zgodnie z obowiązkiem, winni się oni pogodzić z 

tym, że w życiu doczesnym szczęśliwość i godność, będące następstwem działania zgodnie z 

obowiązkiem, być może nigdy się nie zejdą. Kantowi nie chodzi przy tym o jakąś 

abstrakcyjną powinność. Takie jest po prostu osobiste stanowisko królewieckiego filozofa: 

jemu wystarcza! Jest to bardzo istotny moment odczytywania filozofii Kanta, historia 

nieporozumień i nadużyć jest bowiem w tej kwestii prawie kryminalna. 

Powinność, o której pisze Kant z całą powagą, nie jest abstrakcyjna, a dystans 

międzypowinnością i rzeczywistością nie ma charakteru uniwersalistycznego i nie odnosi się 

do „jednostki ludzkiej”, lecz przypisać mu należy charakter raczej socjologiczny i uznać, że 

oddaje on różnicę między tym, co racjonalne, ale dostępne rozumowi występującemu 

elitarnie, i tym, co powszechne czy dominujące, dające się racjonalnie wyjaśnić, a biorąc pod 

uwagę realnie niesione dominujące treści etyczne, praktycznie zaakceptować. Religia i 

religijność są do przyjęcia dlatego, że ich etyczna lustracja odnajduje, w tych określanych 

przez „nieuniknione ograniczenia człowieka” formach, „oswojoną” praktycznie, by nie rzec 
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ludowo, etyczność. „Religia – pisze Kant – jest poznaniem wszystkich naszych obowiązków 

jako Bożych przykazań [...]”[11] . Co więcej, odkrycie przez jednostkę w swym wnętrzu 

zobowiązania jest właściwie odpowiednikiem tego, co zwykło się nazywać wiarą religijną. 

Tylko w tym sensie „etyka prowadzi nieuchronnie do religii” [12]. 

Każda inna interpretacja stosunku Kanta do religii jest po prostu sprzeczna z jego poglądami, 

nie pozwoli nam także zrozumieć jego kłopotów z cenzurą, zakazu wykładania poglądów 

Kanta na religię w królewieckim uniwersytecie etc., etc. 

Kant osobiście „nie potrzebował – pisał znający go osobiście R.B. Jachman – środków 

zewnętrznych, by ugruntować swoją moralność [...]. Dla Biblii zachował wielkie 

poszanowanie, traktował jako księgę dla ludu ułożoną przez prostaczków bez udziału 

mądrości greckiej” i dlatego też „nie chodził do spowiedzi jak Rousseau i nie powoływał się 

na Lutra jak Lessing, ale gdy cały uniwersytet z okazji uniwersyteckich uroczystości do 

kościoła zdążał, on sprzed drzwi kościelnych zawrócił, obszedł kościół dookoła i poszedł do 

domu” [13]. 

Można powiedzieć nawet więcej: przebogata w formy swej obecności religia tylko o tyle jest 

przez Kanta akceptowalna, o ile nadrzędna wobec niej etyka wyda jej świadectwo moralności. 

W przedmowie do pierwszego wydania Religii w obrębie samego rozumu Immanuel Kant 

podnosi tę kwestię w trochę innej formie. Rozważania dotyczą konieczności 

podporządkowania się prawu państwowemu przez prawdziwie moralnego autora rozprawy o 

religii. Kant twierdzi, że o podporządkowaniu można mówić tylko wtedy, gdy weźmie się pod 

uwagę całość prawa i szacunek do niego, a nie jedno izolowane rozporządzenie. Siebie, jako 

autora rozprawy o religii, traktuje jako teologa i uczonego zarazem, reprezentanta 

uniwersytetu, instytucji powołanej do obrony nauki przed spustoszeniami, jakie może czynić 

cenzura teologiczna, nie związana z nauką i uniwersytetem. Kieruje się ona bowiem 

„zdrowiem duszy”, podczas gdy teolog-uczony uniwersytecki – „zdrowiem duszy” i 

„zdrowiem nauki” jednocześnie. Teolog duszy musi być więcw sprawach 

cenzury podporządkowany teologowi-uczonemu: 

Jeżeli odstąpić od tej zasady, to w końcu musi dojść do tego, co zresztą miało już miejsce (np. 

w czasach Galileusza) – teolog opierający się tylko na Biblii, aby poniżyć godność nauk, a 

sobie oszczędzić związanego z nimi wysiłku, mógłby ważyć się na wtargnięcie nawet w 

astronomię, albo w inne nauki, np. w starożytną geologię; mógłby – podobnie jak narody, 

które nie znajdują w sobie dość siły lub też dość powagi, by bronić się przed niepokojącymi je 
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napadami, wszystko wokół siebie zamieniają w pustynie – zakwestionować wszelkie 

eksperymenty ludzkiego intelektu [14]. 

Teologii filozoficznej zakazane jest jedynie wyciąganie wniosków ze swoich badań i 

aplikowanie ich teologii opartej na Biblii, a więc próba interwencji w obszar autonomicznej 

religijności. Poza tym wyjątkiem musi się ona „cieszyć pełną wolnością rozszerzania się tak 

dalece, jak pozwala na to jej naukowość”. Oczywiście, teolog filozoficzny to po prostu 

filozof, między innymi sam Immanuel Kant, podejmujący jako filozof właśnie problematykę 

religijną i żądający respektu od cenzury – w ten sposób sam staje się niepartykularnym 

ucieleśnieniem uniwersalnego rozumu. Teolog filozoficzny zachowuje dystans wobec 

poszczególnych religii, traktuje je jako określane przez historyczne okoliczności „wiary” lub 

„wyznania”, zróżnicowane nieistotnościowo formy obecności „prawdziwej religii”: „Istnieje 

tylko jedna (prawdziwa) religia, ale może być wiele rodzajów wiary”[15] . 

Niewystępowanie religii w czystej formie „religii rozumu”, przebranie jej w historyczny strój 

– nie jest bez konsekwencji. Jego rezultatem jest upośledzenie przyswajania moralności. Kult 

dogmatów, które nie są traktowane jako środki upowszechniania moralności, lecz zajmują 

centralne miejsce w religii, przez co wiara w nie staje się probierzem wiary religijnej w ogóle, 

sprzyja obudowywaniu religii „marzycielskimi urojeniami”, „urojeniami religijnymi” 

urągającymi rozumowi. Antropomorfizacja boga zamienia religie w rytuały służące 

przypodobaniu się uczłowieczonej istocie najwyższej, substytutywne i konkurencyjne wobec 

moralnego wymiaru wiary. Ucudownienie religii, bazujące na modlitwach, czarach, cudach, 

objawieniach, mistycyzmie i temu podobnych zjawiskach, prowadzi do jej irracjonalizacji, a 

przecież „marzycielskie urojenie religijne stanowi moralną śmierć rozumu, a bez rozumu nie 

może istnieć żadna religia” [16]. 

Zagrożeniem dla „religii rozumu” są też występujące historycznie formy jej 

instytucjonalizacji, próby sprawowania władzy religijnej, odwołujące się chętnie do nakazu, 

dyscypliny czy wreszcie władzy państwowej i przymusu państwowego, co grozić może nawet 

klerykalizacją państwa. Niebezpieczeństwo polega na możliwości naruszania wolności 

moralnego wyboru wiernych, generowaniu warunków sprzyjających ogólnej destrukcji 

moralności, hipokryzji, nieuczciwości, tworzeniu świata pozorów. 

Krytyka Kanta jest rozbudowana i gruntowna, nie ma jednak charakteru totalnego. Chodzi mu 

raczej o to samo, co uwidoczniło się w ustalaniu relacji między różnymi rodzajami teologii – 

o respektujące konieczność zróżnicowanie arsenału środków stanowienia moralności oraz o 
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funkcjonalne podporządkowanie istniejących religii „religii rozumu”, czyli moralności. 

„Religia rozumu” nie jest więc kultem rozumu, sięgającym do oprzrządowania rytuałów 

istniejących kościołów, lecz opartą na rozumie moralnością, uznającą (ze względu na – jak 

byśmy to dziś powiedzieli – zróż-nicowany poziom audytorium) istniejące religie i kościoły 

za historycznie wytworzone i skuteczne s w o j e medium. 

Stan taki nie jest możliwy bez konfliktów i napięć. Interwencja Kanta w tę materię nie 

pozostawia najmniejszych co do tego wątpliwości. Co więcej, Kant jest wojującym 

uczestnikiem konfliktów, które się tu rozgrywają, uczestnikiem, którego znaczenie nie 

ogranicza się tylko do Niemiec i końca osiemnastego i początków dziewiętnastego stulecia. 

Konfrontacja, którą możemy tu obserwować, jest konkretno-historyczną, wczesną formą 

realizacji przedstawionego wcześniej procesu wchodzenia na arenę historii powszechnej 

ideologii i ideologów. Tu nie chodzi o jakąś wersję awerroizmu, uznającą równoprawność 

nauki i religii, istnienie dwóch prawd, nie mamy tu również do czynienia z odtworzeniem 

jakiegokolwiek dualizmu w widzeniu świata w stylu Franciszka Bacona, separującego to, co 

naukowe, filozoficzne, od tego, co teologiczne i boskie, czy też w stylu Kartezjusza, u którego 

prawda ufundowana jest na uczciwości boskiej. Koncepcja Kanta całkowicie i z o l u j e 

naukę od religii oraz i n s t r u m e n t a l i z u j e religie i kościoły wobec etyki i nauki o 

społeczeństwie. 

Określenie „nauka o społeczeństwie” jest określeniem oczywiście na wyrost. Nauki społeczne 

na przełomie osiemnastego i dziewiętnastego stulecia są w stanie daleko odbiegającym na 

przykład od Kronik Galla Anonima (można je chyba przy odrobinie życzliwości uznać za 

przejaw „nauk społecznych” czasów Bolesława Krzywoustego), żywią się myślą starożytną i 

renesansową, ale ich Ziemia Obiecana to wiek dziewiętnasty i przygotowywana, także 

przecież przez Kanta, eksplozja nauki uniwersyteckiej. Centralna poniekąd rola etyki w 

filozofii Kanta jest przecież również funkcją takiego stanu rzeczy. Etyka odgrywa tu w dużym 

stopniu rolę substytutywną wobec pozytywnej wiedzy o społeczeństwie. Immanuel Kant 

uchodzi za twórcę teorii etycznej, filozofa, który wydobył etykę z objęć psychologizmu, 

naturalizmu, ale i myśliciela konstytuującego to co etyczne jako wyróżnione pole badawcze. 

Cała dotychczasowa tradycja mieszała zazwyczaj w ramach etyki wszystkie kwestie 

praktycznego życia. Również i Kant nie jest wolny od takich skłonności. Zawarte w Projekcie 

wieczystego pokoju rozważania koncentrują się wokół spraw międzynarodowych i są 

wyprowadzaniem w ostateczności konsekwencji z imperatywu kategorycznego, konsekwencji 

dotyczących stosunków międzynarodowych, problemu wojny i pokoju, ale przecież także 
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rozumienia państwa, jego ustroju, kolonializmu, relacji między polityką i moralnością, ba, 

pojawia się tu nawet kategoria praxis, w sensie jakże bliskim jej późniejszym miłośnikom . 

Teoria etyczna filozofa z Królewca jest, w przeciwieństwie do utopii renesansowych, p r a k t 

y c z n ą próbą zrewolucjonizowania świata, porównywalną z samą Rewolucją Francuską, 

wolną jednak od jej okrutnych, strasznych i przypadkowych konsekwencji. Nie oznacza to 

jednak jej nieistotności. Przypomnijmy w tym miejscu słowa Heinricha Heinego z 1835 roku, 

napisane do francuskich czytelników: 

Powiada się, że duchy ciemności ogarnia przerażenie, kiedy spostrzegają miecz kata – jakże 

więc muszą się bać, kiedy pokazuje się im Krytykę czystego rozumu Kanta. Ta książka jest 

mieczem, którym w Niemczech dokonano stracenia deizmu. Mówiąc uczciwie, wy Francuzi, w 

porównaniu z nami, Niemcami, jesteście łagodni i umiarkowani. Mogliście co najwyżej zabić 

jednego króla, ten zresztą stracił już głowę, zanim mu ją ścięto. A przy tym musieliście tak 

głośno bić w bębny, krzyczeć i tupać, że cała kula ziemska się trzęsła. Naprawdę zbyt wielki 

zaszczyt wyświadcza się Robespierrowi porównując go z Immanuelem Kantem [18]. 

Immanuel Kant – pisze dalej Heine – „zaatakował niebiosa, całą załogę wyciął w pień, a 

władca świata pozbawiony dowodu egzystencji spływa własną krwią"[19] . 

Trudno by było zgodzić się z takimi opiniami, które uznają Kanta za niegroźnego krytyka 

niedoskonałości teologii, filozofa „powstrzymującego się od ontologicznych rozstrzygnięć na 

temat Boga” i akceptującego w jakimś innym sensie niż powyżej przeze mnie przedstawiony 

– nieśmiertelną duszę, boga i temu podobne pojęcia [20]. Historia powszechna pracuje nad 

„udomowieniem Kanta” niezwykle skutecznie, a szczególnymi sukcesami może się 

pochwalić pod tym względem w Polsce. 

Zanalizowany stosunek Kanta do religii ujawnia również inny niezwykle istotny moment jego 

filozofii. Jest nim realizm w postrzeganiu szans i form aplikacji ogólnoludzkiej moralności 

wspartej na imperatywie kategorycznym. Przecież opisane stanowisko Kanta indukuje 

problematykę socjologii moralności, psychologii moralności, socjologii i psychologii religii, 

ale przede wszystkim problem strategii pedagogiki społecznej. Teoria Kanta nie jest 

wypranym z materii społecznej projektem ogólnoludzkiej moralności , lecz raczej filozoficzną 

reformą ludzkości mającą wyposażyć jednostkę, której nieobca jest praktyka filozoficzna, w 

rozumowo opracowany program reformy, skondensowany do postaci imperatywu, a więc 

formy zwalniającej z potrzeby czy też aspiracji do intelektualnego, poznawczego opanowania 

świata, nawet rozpoznania skutków swoich czynów. Kant wyposażyć chce swych 
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czytelników w urządzenie mieszczące się całkowicie w logice współczesnych fast foods, 

logice „macdonaldyzacji” świata: każdy otrzymuje coś na podobieństwo zegarka na rękę, 

klucza do konserw, karty kredytowej, każdy jako jednostka staje się posiadaczem 

uniwersalnego podpowiadacza moralnego, imperatywu, do którego można się odwołać w 

dowolnej problematycznej sytuacji moralnej. Liczą się już tylko intencje i obowiązek. A 

właściwie sam obowiązek, intencje bowiem ulegają w istocie operacjonalizacji do rangi 

moralnego obowiązku podporządkowania się imperatywowi kategorycznemu, jasnej, prostej 

formule, jakże przypominającej polecenie przełożonego czy wręcz komendę woj-skową, choć 

oczywiście nie o przemoc tu chodzi, lecz o podporządkowanie „dobremu pryncypium”[22] . 

Światopoglądowe umocowanie intencji jest poniekąd obojętne, o ile nie deformuje „religii 

rozumu”[23] . Teolog filozoficzny, filozof moralności czy po prostu filozof ma być tego 

kontrolerem. Dla podmiotów racjonal-nych – „religia rozumu”, dla tych, którym „religia 

rozumu” nie wystarcza – religia albo religie, te „wehikuły” moralności, w świadomości 

potocznej wymuszające postępowanie als ob („jak gdyby”) to co głoszą było zgodne z 

rozumem . To als obnie oznacza rezygnacji z rozumności, tak samo jak Sokratejskie scio me 

nihil scire nie jest deklaracją skromności. Jest sposobem zawładnięcia historycznie 

ukształtowanym pasterskim typem zarządzania świadomością społeczną, formą jego 

podporządkowania i ujarzmienia. To jak gdyby oznacza też rezygnację z nadziei na 

niezmediatyzowane przez religię panowanie rozumu [25]. 

Dla samej „religii rozumu” nie stanowi to jednak problemu. Niezmediatyzowane 

występowanie moralności w formie religii rozumu ma przecież uprawomocnienie rangi tylko 

o jeden poziom wyższej: szczęście i pokojowe życie ludzkości. Problemem jest tradycyjna 

instytucjonalizacja religii i jej uprzywilejowane związanie z władzą państwową. To właśnie 

ten aspekt socjologiczny ma podstawowe znaczenie. Rozwiązanie problemu wiąże się z 

ideą universitas i jej rozwinięciem, którym w sposób coraz bardziej oczywisty stawać się 

będzie powszechny system oświatowy [26]. 

Stosunek Kanta do religii ma fundamentalne znaczenie dla problematyki wolności w filozofii 

kantowskiej przede wszystkim dlatego, że krytyka religijnej formy heterogenicznego 

charakteru moralności, zastąpienie teologii biblijnej teologią filozoficzną – wymaga kreacji 

fundamentu moralności o charakterze niereligijnym[27] . Czy jest tym fundamentem 

„nieheterogeniczny” indywidualny podmiot? Czy etyczność ma źródło w naturalnej, bo 

przynależnej każdej jednostce wolności? Czy też w filozofii moralnej Kanta mamy do 
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czynienia z inaczej skonstruowanym heterogenizmem etyczności? Wiele do oświetlenia tego 

zagadnienia wnoszą Kantowskie rozważania dotyczące natury człowieka i genezy zła. 

Daß die Welt im Argen liege... – rozpoczyna Kant swe rozważania, nie zgadzając się przecież 

z tym twierdzeniem, lecz traktując je jako potoczne, odwieczne przekonanie, będące dobrym 

punktem wyjścia do teoretyczne-go podjęcia problemu zła. Trzeba od razu na początku 

przypomnieć, że zło nie jest dla Kanta związane z naturą ludzką. Natura nie ponosi winy ani 

za to, że człowiek jest wolny, ani za to, że człowiek jest zły. Założenie o naturalnej skłonności 

człowieka do zła lokowałoby zło w porządku przyrodni-czym, podobnie jak założenie o 

powiązaniu zła ze zmysłowością i wypły-wającymi z niej naturalnymi upodobaniami, a 

przecież takie ujęcie eliminuje możliwość wolności i etyczności w ogóle, umiejscawiając zło 

w porządku determinowania przez naturalne przyczyny. „Dlatego zło – pisze Immanuel Kant 

– musi polegać na subiektywnej podstawie możliwości odstępstwa od prawa moralnego” [28]. 

Subiektywna podstawa nie ma charakteru naturalnego, zmysłowego, lecz specyficznie 

moralny, niezależny wobec innych porządków poziom konstytuowany przez maksymy, 

wolność, dobro i zło. 

Ta subiektywna podstawa musi być jednak sama zawsze aktem wolności (w przeciwnym razie 

człowiekowi nie mogłoby być przypisane właściwe używanie, lub nadużywanie ze względu na 

prawo moralne, jego własnej woli, a dobra i zła nie można by ujmować w kategoriach 

moralnych). Dlatego jedynie w prawidle, które wola sama sobie wyznacza dla korzystania ze 

swojej wolności, tzn. w maksymie, może leżeć podstawa zła; a nigdy w naturalnym popędzie 

albo w przedmiocie, który determinuje wolę poprzez skłonność [29]. 

Stanowisko Kanta generuje dwa podstawowe problemy. Pierwszy problem to kwestia 

jaśniejszego ujęcia „podstawy”, o której mówi, drugi to zagadnienie ontologicznego statusu 

sfery etyczności. 

Co do pierwszej kwestii stanowisko Kanta jest jasne. Zło wynika z przyjęcia za swoją złej 

maksymy, a może dokładniej – zło jest przyjęciem samej złej maksymy, bo przecież 

pamiętamy doskonale, że liczą się w tym wypadku maksymy akceptowane, intencje, a nie 

konsekwencje przyjętych maksym o charakterze praktycznym. Co powoduje przyjęcie złej 

maksymy? Inna, poprzedzająca ją zła maksyma... Kant konsekwentnie wskazuje, iż z 

wolnego charakteru akceptacji maksym wynika, że podstawą przyjęcia maksymy może być 

tylko inna maksyma, a tej z kolei inna... I tak, „w szeregu subiektywnych determinujących 

podstaw jesteśmy nieustannie odsyłani w nieskończoność wstecz, bez możliwości dotarcia do 
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pierwszej podstawy”[30] . Maksymy nie występują więc pojedynczo, osobno, niezależnie. 

Stanowią raczej logiczny ciąg konsekwencji nie mających swego początku, swoistą moralną 

całość. 

Moralność jest dla niego po prostu sferą nie dającą się sprowadzić do ciągów determinacji 

przyrodniczej, także w sensie pozamoralnych wymiarów egzystencji człowieka. Maksymy 

przyjmuje się ze względu na inne maksymy. Moralność uzyskuje autonomię, a jej 

autonomiczny charakter możemy uznać (Kant pisze: „A zatem poprzestańmy na tym...”) za 

właściwość odróżniającą człowieka od innych możliwych istot rozumnych – to człowiek jest 

twórcą dobra i zła. Als ob... bowiem zło jest złą maksymą, a jego proweniencja jest 

zewnętrzna wobec podmiotu moralnego, podobnie jak i dobra. Generatorem dobra i zła są 

stosunki między ludźmi powołujące do istnienia dobre i złe maksymy. Wina człowieka, jego 

obciążenie złem, wiąże się więc tylko z akceptacją złej lub dobrej maksymy, przyjęciem jej za 

swoją. Dobro i zło jest człowiekowi wrodzone „jedynie w tym sensie – pisze Kant – że jest 

ono wcześniejsze i leży u podstaw wszelkiego danego w doświadczeniu używania wolności 

(także w najwcześniejszej młodości, począwszy od urodzenia). Możemy je zatem przedstawić 

jako obecne w człowieku od samego urodzenia, ale nie w ten sposób, że urodzenie jest jego 

przyczyną”[31] . 

Tak więc moralność nie jest wrodzona, nie mamy też tu chyba do czynienia z jakąś formą 

„solipsyzmu moralnego”. Sens użycia określenia „wrodzone” w tym wypadku wydaje się 

trochę bardziej złożony. Jeśli „wrodzone” nie oznacza, że urodzenie jest jego przyczyną, to 

wydaje się, że należy je rozumieć jako naturalne, nieoddzielne, ale niekoniecznie związane w 

sposób treściowy z podmiotem moralnym. Jeśli nie „urodzenie jest jego przyczyną”, to 

stwierdzenie, że jest ono w środowisku społecznym podmiotu moralnego jako zestaw dobrych 

i złych maksym otaczających go od urodzenia, wydaje się najsensowniejsze [32]. W tym 

znaczeniu można przyjąć też, że „jest ono wcześniejsze” i „leży u podstaw wszelkiego danego 

w doświadczeniu używania wolności”. 

Stanowisko Kanta zdecydowanie zrywa z wizją obciążenia człowieka grzechem prarodziców, 

grzesznej natury człowieka i wszelkimi tego typu interpretacjami; co więcej, traktuje je jako 

religijne formy zdawania sobie sprawy ze społecznej genezy grzechu. Tylko w ten sposób 

można bowiem zracjonalizować religijne przekonania o sprawiedliwości karania potomków 

za grzechy przodków. 



42 
 

W rozumowaniu Kanta występują tutaj dwie nakładające się na siebie płaszczyzny. Jedna 

zawiera charakterystykę na poziomie indywidualnego podmiotu moralnego, druga dotyczy 

człowieka przez duże „C”, a więc Człowieka rozumianego jako społeczeństwo. Nakładanie 

się tych płaszczyzn jest zresztą w dużym stopniu usprawiedliwione, wszak ogólnoludzka 

moralność, społeczeństwo obywatelskie, religia rozumu w zasadzie zakładają równość 

wszystkich podmiotów. Lecz maniera przedkrytycznego odczytywania i tłumaczenia filozofii 

Kanta, hołdująca jakże często indywi- dualizmowi metodologicznemu, nie widzi pojawiającej 

się tu dialektyki jednostkowego, szczególnego i ogólnego, postrzegania przez Kanta sprzecz 

nego charakteru społecznej przestrzeni moralnej, antyredukcjonistycznego ujęcia moralności. 

Nie doceniana jest też jego bezwzględna sumienność, naprawdę niezwykła precyzja 

wypowiedzi i staranne wstrzymywanie się przed powiedzeniem „więcej, niż się wie”. 

Subtelna analiza Kanta przykrawana na miarę prostackiej ontologii podlega deformacji, 

upoważnia jego interpretatorów do traktowania go na podobieństwo potraktowania Lessinga 

przez Mosesa Hessa. 

Rozważania o „podstawie” wyjaśniają nam także drugą kwestię, którą jest problem 

ontologicznego statusu sfery moralności. Czujemy jednakże pewien niedosyt. Przecież „nie o 

to nam chodziło”; myśląc o „podstawie”, mieliśmy nadzieję na rozwiązanie problemu 

wolności, rozwiązanie kwestii dotyczącej możności podejmowania niczym nie skrępowanych 

wyborów przez człowieka. Tymczasem w zamian otrzymujemy kantowskie wypo- wiedzi 

dotyczące autonomii moralności, przyjmowania maksym na bazie innych maksym, 

heterogenicznego wobec indywidualnego podmiotu moralnego pochodzenia zła i dobra, 

wezwania do obowiązku etc., etc. Nie jest to nieporozumienie, lecz wynikająca z 

oryginalności ujęcia kantowskiego trudność pojęcia jego stanowiska. 

Kant stwierdził przecież, że związek przyczynowo-skutkowy pojmo-wany na podobieństwo 

tego, który występuje w naukowym przyrodoznawstwie, wyklucza wolność, nie ma więc 

zastosowania do obszaru moralności jako ontycznie innego typu bytu. Nie oznacza to jednak 

– a w tę stronę idą najczęstsze interpretacje myśli Kanta – że mamy tu do czynienia z 

odtworzeniem, trochę tylko przetworzonym, dualizmu kartezjańskiego, w którym miejsce 

substancji rozciągłej i myślącej zajmuje porządek nauk przyrodniczych i zasadniczo inny 

porządek moralny. Dla Kanta rzeczywi-stość poznawana za pomocą apriorycznych form 

naoczności i kategorii intelektu jest jedyną istniejącą rzeczywistością; nie ma innej 

rzeczywistości ani nad, ani obok. To w ramach tak określonego uniwersum istnieje 



43 
 

jakościowo odmienna, autonomiczna sfera moralności, w której determinacja przybiera postać 

wolnej woli i wybieranych maksym [33]. 

Ale „wolna wola” nie jest zaprzeczeniem królującego związku przyczynowego, nie kreuje 

enklawy dowolności, nie tworzy obszaru niczym nie skrępowanej twórczości indywidualnego 

podmiotu moralnego [34]. Coś takiego można osiągnąć tylko idąc śladami Epikura, a więc 

umocowując wolność na poziomie specyfiki atomów duszy, albo opowiadając o szyszynce. 

Nie można tego jednak uczynić z punktu widzenia Kanta, albowiem likwidowałoby to 

związek przyczynowy jako kategorię intelektu i z góry przekreślało możliwość 

jakiegokolwiek naukowego poznania świata. Pamiętajmy o Kancie przedkrytycznym, 

niestrudzonym wykładowcy uniwersytetu w Królewcu, propagatorze rozumu i wszystkiego, 

czego nauka współczesna Kantowi dokonała, pamiętajmy też o tym, że 

pierwsza Krytyka... została napisana przez jej autora w wieku pięćdziesięciu pięciu lat. 

Kant nie może, nie chce i nie poświęci nauki dla moralności; Kant nie może, nie chce i nie 

będzie dzielić się światem ani z religią, ani z moralnością. Jeśli szukać propagatorów, 

twórców koncepcji „naukowego obrazu świata”, „naukowego światopoglądu”, to właśnie w 

filozofie z Królewca odnajdziemy ważne źródło tego rodzaju aspiracji, promieniujące z 

niezwykłą intensywnością na przyszłe wieki. Wolna wola nie tylko więc nie może być 

ugruntowana w stylu Epikura, ale nie może też opuszczać obszaru moralności; jej wyjście p o 

z a moralność oznaczałoby bowiem zakłócenie powszechnej determinacji zjawisk „w 

przyrodzie”, a więc ostatecznie prowadziło do tego samego rezultatu, co rozwiązanie Epikura: 

przekreślenia możliwości poznania naukowego, niemożności istnienia „naukowego 

przyrodoznawstwa”. 

Wolna wola nie jest do przyjęcia w rozumowaniu Kanta nawet wtedy, gdy zgodzimy się 

na amor fati czy całkowite podporządkowanie predestynacji, a to dlatego, że nie jesteśmy w 

stanie przewidywać konsekwencji własnych uczynków. Wolność zostaje więc ograniczona do 

sfery moralnej z dożywotnim zakazem jej opuszczania. Oznacza to jej związanie z obszarem 

zasad i obowiązku, intencji i cnoty. To w nim, przyjmując maksymy, postępujemy tak, jak 

gdyby (als ob) cechowała nas wolność, podobnie jak – respektując specyficzne istnienie idei 

boga, Sądnego Dnia, zbawienia – urzeczywistniamy religię rozumu. W obu wypadkach, w 

płaszczyźnie ogólnospołecznej i indywidualnej, mamy do czynienia ze zjawiskiem 

analogicznym: byty, o których mowa, mają charakter bytów idealnych (kulturowych i 

mentalnych)[35] , a ich status związany jest z funkcjonalnym generowaniem obowiązku w 
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odpowiadających im sferach, w których jednakże również obowiązuje związek przyczynowo-

skutkowy [36] (np. przyjęcie danej maksymy jest konieczne ze względu na maksymę ją 

poprzedzającą). 

Istnieje też między nimi różnica. O ile „kościół widzialny” jest tylko historycznym 

przebraniem „religii rozumu” i jego przyszłość jest przesądzona (ulegnie on „kościołowi 

niewidzialnemu”, który stanie się „kościołem triumfującym”; w tym też sensie to, co 

związane z egzystencją realnych religii, ma zapisaną swoją historyczną skończoność i 

funkcjonalną ograniczoność czasową), o tyle inaczej ma się sprawa z wolnością. Jej 

sprawczość nie jest związana z „wiarami” czy też „kościołem widzialnym”, a więc i z 

wszelkimi skorelowanymi z nimi pojęciami, lecz z „religią rozumu”, jest fundamentem 

wyłonionego historycznie, moralnego sposobu regulacji stosunków między ludźmi, 

wykreowanego w formie empirycznej przez chrześcijaństwo i zwieńczonego kantowską etyką 

obowiązku. 

Ale tu Kant dochodzi do problemów trudnych dla niego do rozwiązania. Rozpatrywana w 

porządku historycznym religia nie budzi niejasności, lecz ugruntowanie obowiązku, wolności, 

w tym samym trybie nie wchodzi w grę, o ile ma być zachowana ich uniwersalność. 

Uniwersalności tej nie może Kant dowieść na gruncie „naukowego przyrodoznawstwa”, na 

płaszczyźnie rozumowej, nie może w ogóle ze swojego punktu widzenia postawić problemu 

genezy obowiązku i wolności w wymiarze historycznym [37]. 

Sytuacja jest podobna, jak w wypadku form naoczności, czasu i przestrzeni, które muszą być 

ujęte transcendentalnie, gdyż ich ujęcie genetyczne, na przykład wyjaśnienie na gruncie 

epistemologii historycznej, psychologii rozwojowej, historii nauki, epistemologii matematyki, 

jaka jest różnica między punktem w geometrii a miejscem, choćby najmniejszym, w 

empirycznej przestrzeni i jak to się dzieje, że „nieempiryczna przestrzeń geometrii” ma swą 

empiryczną moc – nie może należeć do instrumentarium teoretycznego Kanta[38] . Ale tutaj 

może on spokojnie zapewnić o „powszechnej ważności”, daje mu do tego siły oczywisty 

triumf nauki, którego jest świadkiem. 

W obszarze moralności każda historyczność to relatywizacja i rozmycie wartości, 

powszechna ważność redukuje się więc u Kanta do powinności powszechnego obowiązku, 

okopuje w państwie celów, albowiem Daß die Welt im Argen liege...[39] . 
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Wolności i obowiązku nie można łączyć z narodzinami, jest to przecież fakt przyrodniczy. 

Przyjęcie maksym następuje ze względu na wcześniejsze maksymy, fakt ten zakłada wolność, 

ale przeciwstawia się jej, o zgrozo, cały gmach wiedzy ścisłej, i tak dalej i tak dalej. Kant jest 

wyraźnie zaambarasowany, ale jego wielkość objawia się raz jeszcze w tym, że nie robi 

żadnego fałszywego kroku, nie wymyśla przysłowiowej szyszynki, nie wzywa na pomoc istot 

boskich – zrobił co mógł [40] ; stanąwszy u granic swych możliwości wobec niezrozumiałego 

dla siebie zjawiska, woła do nas: „Jakie to piękne!”. Posłuchajmy samego Kanta: 

Każdy człowiek odnajduje w swym rozumie ideę obowiązku i gdy budzą się w nim skłonności 

pobudzające go do nieposłuszeństwa przeciwko niej, drży wsłuchując się w jej władczy głos. 

Jest przekonany, że nawet jeśli te ostatnie wszystkie razem sprzysięgną się przeciwko niej, to 

jednak majestat prawa, które zlecił mu jego własny rozum, bezwzględnie weźmie nad nimi 

górę i że jest to w mocy jego woli. Wszystko to może i powinno być człowiekowi, jeśliby nie 

naukowo, to jednak pokazane, ażeby poznał zarówno autorytet swego nakazującego rozumu, 

jak i stał się pewny jego nakazów; i o tyle jest to teoria. – A teraz wyobraźmy sobie człowieka 

pytającego samego siebie: Cóż takiego jest we mnie, co sprawia, ze najbardziej ukryte 

pobudki mych uczynków i wszystkie pragnienia dyktowane mi przez moja naturę muszę 

oddawać na ofiarę prawa, które nie obiecuje mi w zamian żadnych korzyści i które nie grozi 

mi niczym w przypadku naruszenia go, a mimo to czczę je tym goręcej, im mniej mi 

nakazuje i im mniej czyni obietnic?Pytanie to porusza całą duszę poprzez zachwyt nad 

wielkością i wzniosłością wewnętrznej predyspozycji człowieka, a równocześnie 

nieprzeniknioność tajemnicy, która [ją] okrywa (gdyż odpowiedź „to wolność” byłaby 

tautologią, bo sama przez się stanowi tajemnicę). Można nigdy nie zaspokoić pragnienia, by 

tam właśnie kierować swą uwagę i w samym sobie podziwiać moc, nie ustępującą żadnym 

siłom przyrody [41]. 

Niedosyt poznawczy nie paraliżuje Kanta. Praktycznie doskonałym punktem wyjścia jest ten 

właśnie zachwyt: 

A ów podziw jest właśnie wywołanym przez ideę uczuciem, które, jeśli jeszcze troska 

nauczycieli, poprzez naukę moralności w szkołach i katedrach uniwersyteckich wydobywa 

sposób ujęcia tajemnicy, głęboko przenika duszę i musi uczynić ludzi lepszymi. To jest to, 

czego potrzebował Archimedes, ale czego nigdy nie znalazł: stały punkt, do którego rozum 

może przyłożyć swą dźwignię (i to nie przystawiając ją do obecnego lub przyszłego świata, 

ale wprost do swej wewnętrznej idei wolności, dającej nam poprzez niezachwiane prawo 
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moralne pewną podstawę), aby mimo oporu całej natury poprzez jej podstawowe zasady 

wzbudzać ludzką wolę . [42]. 

Stanowisko Kanta cechuje świadomość tymczasowości i niezupełności wiedzy; jego zgoda na 

„praktyczność” ma taką właśnie podbudowę. Mimo niewiedzy co do podstaw, początków 

maksym w podmiocie moralnym, Kant postuluje aktywne działanie w oparciu o ideę wolności 

i obowiązek, „tajemniczo” ugruntowane w człowieku. Jak widać z przytoczonego cytatu, 

obiecuje sobie po tym bardzo wiele. Nie przejmując się zbytnio brakiem owego 

ugruntowania, apeluje o aktywność, o nauczanie, odnajduje w wol-ności i poczuciu 

obowiązku punkt podparcia, punkt zaczepienia dla apelu-jącego rozumu. W tekstach Kanta 

nie brak połajanek wobec tych, którzy nie są aktywni, pracowici, dynamiczni, z perspektywy 

tej krytykuje pustelników i samobójców, osoby poprzestające na modlitwach i osoby 

bojaźliwe, ludzi pokornie i cierpiętniczo kształtowanych przez religie i tych, którzy liczą na 

łaskę. Człowiek powinien być odważny i dumny, powinien mieć zaufanie do siebie samego i 

jednocześnie rozumieć, że sam dla siebie jest zobowiązaniem, że ma wobec siebie obowiązek 

godnego, cnotliwego i aktywnego życia [43]. 

A więc „wolność” okazuje się doskonałą podstawą do działania, mimo swego, jakby się 

zdawać mogło, nieuregulowanego, tajemniczego statusu... 

Przytoczony cytat nie jest formą powrotu do antropologicznej, humanistycznej pobożności, 

nie ma zastąpić odsłonięcia tajemnicy. Jest on zna-mienny przede wszystkim dlatego, że 

szczególne wzruszenie Kanta pojawia się tu w momencie jak najbardziej na miejscu – w 

chwili, w której zrywa on zasłonę i odsłania w całej krasie istotę „wolności”. Jest nią 

utrwalone przekonanie o istnieniu wolności, które staje się podstawą generowania pewnego 

typu praktyk społecznych, owym punktem podparcia, którego na próżno poszukiwał 

Archimedes, a z wykorzystaniem którego tak wielkie nadzieje wiąże Immanuel Kant. Ale dla 

Kanta taki właśnie ontologiczny status wolności nie będzie nigdy w pełni możliwy do 

przyjęcia, choć właśnie takim go opisuje i taki wykorzystuje w swej bezpośredniej praktyce 

filozoficznej. Zawsze będzie mu towarzyszyć przekonanie o ostatecznie niepoznawalnym, 

noumenalnym charakterze wolności. 

Jednym z podstawowych zarzutów kierowanych w stosunku do etyki Kanta jest zarzut jej 

formalnego charakteru. W ramach takiego stanowiska uważa się ją często za 

„bezprzedmiotową”, „zawieszoną w próżni”, „formalną”, „umożliwiającą interpretacje daleko 

niejednoznaczne”. Krytycznie do takich opinii odnosił się swego czasu Karol Bal, słusznie 
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wskazując, że formułowana przez Tadeusza Krońskiego triada „ahistoryzm, subiektywizm, 

formalizm” jest zbyt pochopna i krzywdząca dla filozofa z Królewca. Wychodząc poza tak 

ujętą charakterystykę, próbował Bal ujawnić treściowe przesłanki poglądów etycznych Kanta, 

często nie całkiem świadomych. Widział je w krytyce „paradygmatu laissez faire”, w idei 

zastosowania etyki w historii, próbie „połączenia moralności i polityki”[44] . 

Rzecz jasna, można by tę treściową charakterystykę „formalizmu kantowskiego” rozwijać. Z 

łatwością dojdziemy do wniosku, że imperatyw kategoryczny nie jest bezzałożeniowy, lecz 

zakłada człowieka jako najwyższą wartość, że więc jego formalny charakter jest tylko 

pozorem. Dostrzeżemy też ten sam szacunek do człowieka w momencie, gdy Kant uznaje 

samobójstwo za nieetyczne. Ujawnić możemy zawoalowaną formę akceptacji własności 

prywatnej, istniejących stosunków własnościowych, aktualnych rozkładów bogactwa i biedy 

w chwili uznawania niepodważalności obowiązku oddawania długów, choć z drugiej strony – 

dostrzeżemy krytykę nierówności wynikających z urodzenia, gdy twierdzi on, że urodzenie 

się nie jest czynem, a więc nie może być podstawą zróżnicowania stosunku do prawa. Choć 

przecież nie jest Kant na pewno zwolennikiem tezy, że własność prywatna to kradzież. 

To homocentryczne zrelatywizowanie wartości etycznych, odrzucenie wszelkiej heteronomii 

– traktowane jest zbyt często jako rzeczywiste osiągnięcie poziomu uniwersalności i 

oczywistości. Jakże miłej mieszczańskie-mu, drobnomieszczańskiemu sercu. 

Można jednak do „formalizmu” etyki Kanta podejść i od innej strony. Gdy potraktujemy 

formalną stronę tej etyki nie tylko jako niewinny środek, formę ładzenia „nierealistycznych”, 

„utopijnych” treści, pojawia się możliwość ujęcia właśnie strony formalnej jako treściowej, 

treściowej zaś jako formalnej i przypadkowej. To, co ogólne i istotne w etyce Kanta, nie 

realizuje się w jej stronie treściowej, lecz właśnie w formalnej. To, co treściowe, 

pompatyczne i wzniosłe, okazuje się nieteoretyczne, potoczne i obiegowe, nie odbiegające w 

zasadzie od nakazu miłości bliźniego. To zaś, co formalne i milczące, stanowi teoretyczny 

wyraz przełomu w historycznym rozwoju podmiotowości ludzkiej, przejścia od religijnej do 

ideologicznej fazy argumentacji, wreszcie – ukształtowania nowego antynaturalistycznego 

przedmiotu teoretycznego. 

Podstawowym momentem jest oczywiście kwestia podmiotu. Potoczna, humanistyczna 

interpretacja uznaje podmiot kantowski za jakiegoś Jasia K., Józefa K. i przymierza do tak 

pojętego podmiotu całość teorii Kanta, zarówno analitykę transcendentalną, jak i rozum 

praktyczny. A przecież podmiot transcendentalny nie jest podmiotem jednostkowym, 
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indywidualnym, konkretnym, lecz jest podmiotem w ogóle, podmiotem w ogóle poznania 

albo podmiotem w ogóle etycznym. Bliższe więc intencjom Kanta byłoby ujęcie tak 

określanego podmiotu jako podmiotu społecznego niż jako podmiotu indywidualnego. Ale 

Kant jest przeciwko demokracji w poznaniu i przeciwko demokracji w etyce. Podmiot 

poznający jest konstruktem mającym wyjaśnić możliwość „naukowego przyrodoznawstwa”, a 

nie uzasadnić wrażenia Jasia czy Józia. 

Podobnie jest w wypadku podmiotu etycznego; również i tu mamy do czynienia z 

konstruktem teoretycznym i nieegalitarnym, nowym i przyszłościowym. Moralność jest dla 

Kanta w swej czystej formie rozumu, uwolnionej od szat i serwitutów, zjawiskiem nowym, 

rezultatem rozwoju cywilizacji, w sposób analogiczny jak możliwość naukowego poznania 

świata; nie jest więc ona tożsama z empiryczną świadomością społeczną, lecz co najwyżej z 

potencjalną. Jednakże analiza jej funkcjonowania, a także funkcjonowania społecznego 

religii, o ile ujmiemy ją w należnej perspek-tywie etyczności, odsłania uniwersalne reguły 

istnienia „religii rozumu”, etyki. W wypadku etyki istnieje jednak istotna odmienność 

sytuacji. To, co etyczne, nie może mieć tylko charakteru obiektywnego, lecz musi zakładać 

powiązanie jednostkowego i ogólnego, i to powiązanie prowadzące do więzi również 

pozapoznawczej, do aktywności. Co więcej, warunkiem sine qua non dla etyki jest tu właśnie 

owa indywidualnoogólna więź [45]. 

Wewnątrz etycznym medium kreowania takiej więzi jest wolność [46]. Jest ona dla Kanta 

bytem idealnym umożliwiającym istnienie etyczności, nowej formy zabezpieczającej 

reprodukcję społeczną, i to reprodukcję rozszerzoną, wiodącą bowiem drogą ku szczęściu i 

pokojowi powszechnemu. Również i ona ma charakter czysto relacyjny, pojawia się tylko w 

praktycno-poznawczej relacji do społecznego otoczenia indywiduum, niezależnie od tego, czy 

następuje to w formie religijnej, czy też czysto etycznej, obie te formy da się zresztą pogodzić 

za pomocą pojęcia Innego. 

Traktowanie wolności kantowskiej jako dowiedzionej, podkładanie pod jej pojęcie 

tradycyjnych, sentymentalnych westchnień do niczym nie uwarunkowanej wolnej woli – jest 

nieporozumieniem. Status ontologiczny wolności przypomina tu raczej status sztucznego 

zająca służącego za przynętę mającą wywołać chyżość ścigających się na torze wyścigowym 

chartów. To nie jest „prawdziwy” zając, to jest „ zając jak gdyby” (als ob), który świetnie się 

sprawdza jako idea regulatywna wyścigów psów. Nie pochodzi on z natury, jest tworem 

czysto społecznym, tak jak w istocie i psy same nie należą już w swych koszulkach z 
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numerami startowymi do świata przyrody, a też i co do ich wiary w realność gonionego 

zająca można zwątpić. 

Wolność ludzka jest niedowodliwa, a co więcej – możliwa jest na gruncie wypowiedzi Kanta 

interpretacja uznająca ontologizację wolności za „pozór”. „Pozór” to wedle Kanta przedmiot 

rozumowy, który zostaje umieszczony poza granicą doświadczenia, jego geneza jest czysto 

myślowa i nie ma on innego typu egzystencji. Wolność byłaby więc z perspektywy tej 

interpretacji hipostazą, wnioskowaniem z istnienia relacji podmiot moralny–Inny o istnieniu 

jego realnej podstawy w cechach gatunkowych podmiotu [47]. Zjawisko to jest związane z 

przekraczaniem regulatywnego pojmowania charakteru pewnych bytów. 

Takie stanowisko Kanta ograniczane jest zazwyczaj do najogólniej potraktowanych trzech 

działów metafizyki, które stanowią: psychologia, kosmologia i teologia, i nie jest łączone ze 

sposobem pojmowania wolności . Wydaje się jednak, że w różnych jego wypowiedziach 

znajdziemy podstawy do dopuszczenia takiej możliwości. Musimy zdać sobie przy tym 

sprawę z daleko posuniętego instrumentalizmu cechującego samego Kanta. Najpiękniejszym 

być może przykładem ilustrującym problem są rozważania dotyczące stosunku autora Religii 

w obrębie samego rozumu do Ksiąg i poznania historycznego. Jego zdaniem ciężar 

zrozumienia, poznania tego, co ma znaczenie dla „moralnej poprawy człowieka”, spoczywa 

na wiedzy pozahistorycznej, rozumowej, stąd też wypływa wniosek mówiący o możliwości 

daleko posuniętej swobody w interpretacji świętych ksiąg i wiedzy historycznej w ogóle. 

Poznanie historyczne stawia Kant w szeregu a d i a f o r, „do których każdy może się odnosić 

dowolnie, tak, by było to dla niego budujące” [49]. Czy do szeregu tego należy włączyć także 

wolność? Czy wolność jako hipostaza pozoru może być przedmiotem „budującej” 

interpretacji? Czy taka interpretacja ujawnia istotę w pełni świadomie konstruowanej przez 

Kanta praktycznej rangi wolności? 

Ciekawe są w tym kontekście deklaracje Kanta uznające, że wolność jest po prostu prawem 

moralnym, obowiązkiem, stylem życia, a więc traktujące wolność niesubstancjalnie, a nawet 

tak, jakby wolność prawdziwa nie była sobą, lecz czymś innym. Znamy takie pojmowanie 

wolności z tradycji filozoficznej. Jej istotą jest obdarzenie człowieka wolnością jakby na 

chwilę. Wolność uzyskuje się jak gdyby tylko do potrzymania, na krótko. Zaraz potem 

następuje deklaracja, że prawdziwa wolność nie polega na... (i tu przytaczane są różne 

odrzucane treści), lecz na całkowitym podporządkowaniu się jakiemuś Innemu, którego 

treściowy opis pojawia się w różnych wariantach zaraz potem [50]. 
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Opisywana skłonność do utożsamiania wolności z jakimś konkretnym projektem społecznym 

występuje także i u Kanta. 

Tego typu ograniczenia treściowe były przywoływane przy różnych okazjach; nie tylko 

wskazywały one na nieuniwersalistyczny charakter jego stanowiska, ale były także 

kontrapunktem dla tego, co właśnie uniwersalistyczne. Jak gdyby wbrew tym konkretyzacjom 

rozważania Kanta są przede wszystkim prezentacją ogólnych warunków wszelkiej ideologii, 

dokładniej: „kryptoteorią” ogólnej formuły istnienia ideologii[51] . 

Formalizm etyki Kanta jest funkcją jej otwartości na wszelkie formy ideologii społeczeństw 

postfeudalnych, demokratycznych, których podstawą istnienia jest społeczeństwo 

obywatelskie i niezbędne dla jego istnienia praktyki ideologicznej reprodukcji bytu 

społecznego. Całość rozważań dotyczących etyki, wolności, moralności, religii możemy więc 

potraktować jako bezpośrednią formę praktyki ideologicznej, jej onotologię i epistemologię 

zarazem. Istotę nowej praktyki oddaje różnica między tym, co religijne i tym, co ideologiczne 

(naukowe, filozoficzne), miejsce heteronomicznej etyki zajmuje humanocentryzm, rolę boga 

przejmuje wolny człowiek. Promocja „religii rozumu” jest formą krytyki tego, co przeszłe, ale 

i formą zawłaszczania zakumulowanego doświadczenia teoretycznego i praktycznego 

symbolicznych form panowania. Wolności przysługuje więc status bytu powiązanego t y l k o 

z praktyką ideologiczną; jej zasadniczą funkcją jest zobowiązanie do aktywności na rzecz 

różnych praktyk politycznych, społecznych, kulturowych, wykreowanie spontaniczności i 

kreatywności realizacji operacjonalizownych przez jednostkę wartości. Tym samym myśl 

Kanta staje się etapem w rozwoju podmiotowości ludzkiej, historycznie zrelatywizowanym i 

historycznie wykreowanym. Ale jest też etapem w kształtowaniu teorii działania 

ideologicznego, owocnym w pojęcia i analizy stające się z czasem klasycznym wyposażeniem 

teoretyka. Ujmowanie moralności w kategoriach nakazu, prawa, pozoru, hipostazy, fetyszy, 

powiązanie jej z polityką, państwem, reformami społecznymi, aktywnością, analiza tego, co 

symboliczne i poznawcze w uwikłaniu w złożoną praktykę ustanawiania „kościoła 

triumfującego” – to wszystko należy do świata współczesnych nauk społecznych, 

współczesnej filozofii. 
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II. Johann Gottlieb Fichte 

 

...zasad mego systemu jestem tak pewny, że niemożliwe bym kiedykolwiek – o ile nie oszaleję – 

w nie zwątpił.  

                                                                                                               J.G. Fichte 

                                                                                                                                                                           

 

Z acznijmy od paradoksu; we wstępie do wydanego w roku 1956 Powołania człowieka J.G. 

Fichtego Tadeusz Kroński pisze o natręctwie cechującym Fichtego, o „namiętnej w stopniu 

wręcz żenującym propagandzie”[52] uprawianej przez niego wokół swoich koncepcji. 

Cóż takiego uczynił Fichte, że w oczach filozofa piszącego w czasach, jeszcze, królującego 

stalinizmu może się to wydawać „żenującą propagandą”? 

W innej epoce i w innym kontekście, inna autorka, Justyna Nowotniak, monografię 

poświęconą filozofii Fichtego rozpoczyna od stwierdzenia, że myśl autora teorii wiedzy 

cechuje skrajność, która jest jednocześnie „i frapująca, i groteskowa”, a chwilę później głosi, 

że „czegokolwiek tknie nasz filozof, popada w jakąś dziwną przesadę” [53]. 
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Obrazowi Fichtego jako filozofa skrajności dorównuje w tradycji filozoficznej chyba tylko 

Fryderyk Nietzsche. Fichte uchodzi czasem za filozofa, który siłą swej indywidualnej kreacji 

przekroczył Rubikon oddzielający Kanta od idealizmu subiektywnego albo też oddzielający 

Kanta od śmieszności i kompromitacji, stając się w ten sposób skrajnym idealistą 

subiektywnym, ale od spokojnego, kontemplatywnego solipsysty w jakiś znaczący sposób 

groźniejszym, bardziej demonicznym i irracjonalistycznym. 

Sytuacja jest paradoksalna, gdy pamiętać będziemy także, iż pierwsze wielkie dzieło Fichtego 

–Versuch einer Kritik aller Offenbarung, omyłkowo wydane bez podania autora – 

przypisywane było Immanuelowi Kantowi, postaci ze wszech miar godnej szacunku i powagi, 

których mu nikt chyba nigdy nie odmawiał. Cóż więc takiego napisał Fichte później, a może 

już we wspomnianym swym pierwszym dziele, że zasłużył sobie na tak lekkie i 

protekcjonalne potraktowanie? 

Sam Fichte głosił przecież również, podobnie jak pierwsi czytelnicy jego filozoficznego 

dzieła, że nie wychodzi w swych rozważaniach poza Kanta; choć może głosił to nie zawsze i 

nie bez zastrzeżeń. Początkowe utożsamienie się wręcz przez Fichtego z Kantem przerastało 

później w przekonanie o konieczności interpretacji Kanta „w duchu Kanta”, a nie „zgodnie z 

jego literą”, więcej nawet, w głoszenie, że dzieła Kanta stanowią tylko wprowadzenie, 

propedeutykę filozofii transcendentalnej, dla której rozwinięciem jest „teoria wiedzy”. 

Spowodowało to nawet dość ostrą odpowiedź Kanta, odcinającego się stanowczo od 

Fichtego: 

Co się zaś tyczy metafizyki wedle zasad Fichtego, to w tak nikłym stopniu biorę w niej udział, 

że nawet w jednym z listów radziłem mu, by zamiast zajmować się bezpłodną sofistyką 

(apices), kultywował raczej swą umiejętność wykładania, którą można by z pożytkiem oddać 

na usługi krytyki czystego rozumu. Fichte jednak radę moją w uprzejmy sposób odrzucił, 

tłumacząc, że momentu scholastycznego nie spuści jednak z oka. Tak więc on sam 

odpowiedział na pytanie, czy ja uważam ducha filozofii fichteańskiej za prawdziwy krytycyzm, 

a zatem nie ma potrzeby, bym mówił o jej wartości czy braku wartości; ponieważ nie chodzi 

tu o żaden oceniany przedmiot, tylko o oceniający podmiot, dość będzie, jeśli zrzucę z siebie 

odpowiedzialność za jakikolwiek udział w tej filozofii. Muszę tu jeszcze zauważyć, że 

pomawianie mnie o to, iż chciałem dać tylko propedeutykę filozofii transcendentalnej, nie zaś 

sam system tej filozofii, jest dla mnie niepojęte. Myśl taka nigdy nie mogła mi przyjść do 

głowy, jako że sam uznałem zamkniętą całość czystej filozofii w Krytyce czystego rozumu za 
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najlepszą oznakę jej prawdziwości. Wreszcie, skoro recenzent utrzymuje, że Krytyki nie należy 

rozumieć literalnie w odniesieniu do tego, czego uczy ona dosłownie o zmysłowości, ale że 

każdy, kto chce Krytykęzrozumieć, musi najpierw zdobyć odpowiedni punkt widzenia (Becka 

lub Fichtego), ponieważ kantowska litera, podobnie jak arystotelesowska, zabija ducha – 

wyjaśniam raz jeszcze, że Krytykę należy oczywiście rozumieć zgodnie z literą, i to z punktu 

widzenia zwykłego rozsądku, tyle że odpowiednio przyuczonego do takich abstrakcyjnych 

rozważań. Przysłowie włoskie powiada: Broń mię Panie Boże, od moich przyjaciół, bo od 

nieprzyjaciół sam się obronię [54]. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że słowa krytyki sformułowane przez Kanta padły w 

czasach kierowania pod adresem Fichtego oskarżeń o ateizm, prowadzących do wydalenia go 

z Jeny, były więc publicznym odcięciem się od twórcy Teorii Wiedzy, a nawet stanowiły – 

jak chce Z. Kuderowicz – „wyraz tchórzostwa” Kanta. Specjalnej pikanterii całej sprawie 

dodaje duże prawdopodobieństwo niezapoznania się z dziełem Fichtego przez Kanta, który 

ponoć z wszystkich jego dzieł czytał w swoim życiu tylko Próbę krytyki objawienia, a zasady 

Teorii Wiedzy znał „z drugiej ręki” [56]. 

Relacja między teorią Kanta i poglądami Fichtego nie da się sprowadzić do ich wypowiedzi 

rozszerzonych nawet o szeroko rozumiany kontekst społeczny. Potrzebne jest „zstąpienie do 

piekieł”, czyli wejście na początku w fundamentalne rozstrzygnięcia Teorii Wiedzy. Nie będę 

tego jednak czynił gwoli całościowego porównania koncepcji filozoficznych, tej wyrosłej na 

gruncie Krytyk, i tej formułowanej w coraz to ulepszonych wersjach Teorii Wiedzy; jest to 

praca badawcza sama w sobie i została już ona dokonana w dużym stopniu w świetnej książce 

Marka Siemka Idea trancendentalizmu u Fichtego i Kanta. Niemniej jednak nie da się tych 

podstawowych problemów uniknąć przy rozważaniu problematyki wolności. 

Punktem wyjścia Teorii Wiedzy są, jak się zazwyczaj przyjmuje, trzy zasady naczelne Teorii 

Wiedzy. Wydaje się jednak, że niezwykle istotną rolę dla zrozumienia znaczenia Teorii 

Wiedzy mają wcześniejsze założenia Fichtego. Trudno by je wszystkie wyeksplikować w tym 

miejscu, musimy dokonać selekcji różnych momentów stanowiska Fichtego i odnieść się 

tylko do najistotniejszych dla przedstawianego toku rozumowania. 

Najważniejszym założeniem, które musimy przyjąć, jest założenie zrozumienia filozofii 

Kanta przez Fichtego i kontynuacji zasadniczych wątków filozofii transcendentalnej w Teorii 

Wiedzy. Pozwala to na potraktowanie wcześniejszych rozważań poświęconych filozofii 

Immanuela Kanta jako bezpośredniego zaplecza teoretycznego nie tylko samego Fichtego, ale 
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i przeprowadzanej tu analizy. Nie musimy więc w rozbudowany sposób przypominać w tym 

miejscu o tym, że całość rzeczywistości objęta jest działaniem związku przyczynowo-

skutkowego, że podmiot poznania wKrytyce czystego rozumu nie jest podmiotem 

jednostkowym, indywidualnym, lecz podmiotem poznania w ogóle, wobec którego 

jednostkowy podmiot poznania jest czymś przypadkowym i zjawiskowym, że rozum 

praktyczny nie jest u Kanta odrębną rzeczywistością wobec rozumu czystego, a raczej jego 

autonomiczną i w związku z tym jakościowo odmienną częścią, charakteryzującą się 

determinacją możliwą do opisania w innych kategoriach niż determinacja przyrodnicza, 

opisania za pomocą innych kategorii i innego języka, specyficznego dla tego właśnie 

ontologicznego poziomu bytu; nie możemy więc w żadnym wypadku traktować teorii Kanta 

jako naturalistycznego, humanistyczno-subiektocentrycznego opisu poznania i moralności. 

Jeśliby opisywać filozofię kantowską i jej antynaturalistyczny przełom w kategoriach bardziej 

współczesnych, to skłonny byłbym uznać, że mamy w tym wypadku do czynienia z 

wytworzeniem specyficznego przedmiotu teoretycznego, odmiennego od przedmiotu 

empirycznego, dostępnego sensualnie jednostkowym podmiotom, oraz z powołaniem do 

życia odrębnego typu praktyki społecznej, to jest praktyki teoretycznej, dla której polem 

działania jest stworzony jednocześnie przez teorię przedmiot teoretyczny[57] . Sądzę, że 

gdybyśmy mieli ujawniać przyczyny żywotności całej klasycznej filozofii niemieckiej, nie 

tylko filozofii transcendentalnej Kanta i Fichtego, przyczyny tkwiące w samej materii 

filozoficznej, to ten właśnie moment „wielkich niemieckich systemów idealistycznych” 

musielibyśmy uznać za podstawowy. 

U Fichtego jest on utożsamiany z walorem naukowości tworzonej teorii; przypomnijmy w 

tym miejscu, że kult naukowości jest niezwykle istotny dla twórcy Teorii Wiedzy i że to do 

niego należy pierwszeństwo w sformułowaniu hasła końca filozofii i stworzenia filozofii 

naukowej, hasła tak później wielokrotnie głoszonego przy całkiem różnych zresztą okazjach 

[58]. 

Pamiętanie o tych wnioskach z analizy filozofii Kanta jest ważne dla zrozumienia Teorii 

Wiedzy. 

Przede wszystkim słynne fichteańskie „JA”, które równa się sobie, nie może być traktowane 

jako „każde JA”, czy też po prostu jako „JA-Fichte”. Pierwsza zasada Teorii Wiedzy, 

głosząca, że „JA jestem JA”, czy też, że „JA = JA” – nie ma więc nic wspólnego, i mieć nie 

może, z żadnym idealizmem subiektywnym w potocznie funkcjonującym jego rozumieniu. 
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Formuła „JA = JA” oznacza ustalenie koniecznego warunku a priori umożliwiającego 

wszelką wiedzę empiryczną świadomości i samowiedzę, jest więc po prostu ugruntowaniem 

kategorii realności, deklaracją monizmu i podstawowej jednorodności bytu. Byt ten jest 

bytem człowieka w swoim świecie, ale to bycie w świecie człowieka w niczym nie 

przypomina bycia „atramentu w kałamarzu”. Bytu poza człowiekiem, gdy rozpatrujemy go z 

perspektywy człowieka i jego naukowego poznania świata, nie ma, bo przecież być nie może. 

Poznanie naukowe nie istnieje poza człowiekiem, stąd też mówienie uparte o „rzeczy samej w 

sobie” nie ma należytego uzasadnienia i należy je porzucić. Ale to nie wszystko, co wynika z 

koncepcji Fichtego. 

Podstawową przyczyną dezinterpretacji koncepcji Fichtego – pamiętajmy o tym, jak 

szaleńczo wręcz pisał on kolejne wersje swej Teorii Wiedzy, narzekając na powszechne 

niezrozumienie jego intencji – jest sposób określenia monistycznego charakteru bytu przez 

odwołanie się do „JA”. To właśnie ten moment koncepcji Fichtego przesądza o tym, że często 

jego interpretatorzy zapominają o generalnie antydualistycznym ostrzu całej klasycznej 

filozofii niemieckiej, o akceptującej fascynacji Spinozą, o pozycji, jaką w poglądach Fichtego 

z czasem zajmuje kultura oraz o wielu innych kwestiach rażąco nie pasujących do 

subiektywno-idealistycznego schematu. A przecież z podobnymi typami określeń spotykamy 

się w historii filozofii od początku. Tales ogłaszał wodę prazasadą świata nie dlatego, iżby żył 

w przekonaniu, że cały świat jest jakimś jednym wielkim bałwanem, lecz raczej dlatego, że 

powszechność wody, jej występowanie w trzech stanach skupienia, dynamika, metamorfozy i 

wszelkie inne dostępne zmysłowo jej cechy czyniły z wody wspaniały analogon istniejącej 

rzeczywistości, prazasadę nie w sensie początku, a raczej istoty, modelu czy natury świata. 

Nie inaczej ma się rzecz w wypadku panteizmu; spinozjańska causa sui, przyroda będąca 

swoją samoprzyczyną, zyskuje autodynamikę, procesualność dzięki deifikacji. Deus sive 

natura nie oznacza, że Bóg jest przyrodą; w istocie jest to stanowisko ateistyczne, 

odrzucające osobowego Boga i ożywiające świat rozumiany jako rzecz blaskiem boskiego 

pojęcia Boga. Nie czyni tego jednak Spinoza bez kosztów. Zniknięcie osobowego Boga jest 

wyrugowaniem nie tylko Boga, ale i osoby. Człowiek zostaje podporządkowany maszynie 

przyrody; na specyfikę osobowego bytu nie ma miejsca. To ten właśnie moment twórczości 

Spinozy jest gorąco krytykowany i przez Kanta, i przez Fichtego. 

Jeśli potraktujemy taką sytuację problemową jako możliwość wyboru tylko między 

obiektywnie istniejącą rzeczywistością Spinozy a subiektywnym „JA”, to zawsze pozostanie 
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dla nas zagadką, dlaczego, mimo tak absurdalnego stanowiska, pisma Fichtego fascynują do 

dziś i dlaczego odegrały tak wielką rolę w kształtowaniu się filozofii Schellinga, Hegla, ba, 

samego Kanta. 

Odwołanie się do „JA” – często absolutnego na dodatek, mimo polemicznego wobec Spinozy 

charakteru – ma głęboko podobny mechanizm, jak ubóstwienie przyrody w panteizmie; jest 

bowiem restytucją podmiotowości, ale już nie boskiej, lecz ludzkiej. Fichteańskie „JA” jest 

ustanowieniem jednorodnego bytu, ale już nie po prostu tylko ludzkiego bytu, lecz tego bytu 

jako czegoś, po pierwsze, dynamicznego, aktywnego; po drugie, ludzko-rzeczowego; 

pierwotną jedność „JA = JA” należałoby więc traktować jako bliską filozofii tożsamości 

Schellinga, pochodowi ducha przez dzieje Hegla[59] , czy może najbardziej... 

kategorii praxis w pismach Karola Marksa [60]. 

Kategoria „JA” służąca do kreacji perspektywy ludzko-rzeczowej praxis jest w takim użyciu 

niezwykle bogata i płodna; ma jednak i podstawową wadę – wielką podatność na 

przedkantowską interpretację. Jeśli jednak przełożymy „JA” na język praxis, to określenie 

jednorodności bytowej społeczeństwa w sensie Fichtego oznacza, że istnieje tylko ludzka 

praktyka, sama dla siebie będąca punktem wyjście i dojścia. Fichte pisze: 

Źródłem wszelkiej realności jest Ja, które to elementy są bezpośrednio ustanowione. Pojęcie 

rzeczywistości jest więc dane wraz z pojęciem Ja. Jednakże pojęcie Ja istnieje, ponieważ 

samostanowi się, a samostanowi się, ponieważ istnieje. Dzięki temu właśnie samostanowienie 

się i istnienie jest jednym i tym samym. Również pojęcie samostanowienia się i aktywności w 

ogóle są także jednym i tym samym. Tak więc – wszelka czynność jest realnością . [61]. 

Tak procesualnie ujęty byt nie jest bytem bezosobowym, sprowadzającym człowieka do tego, 

co przyrodnicze, lecz ludzką aktywnością nie rozdartą już sprzecznością między rozumem 

praktycznym i czystym, pozbawioną też niepokojącej i niepoznawalnej „rzeczy samej w 

sobie”, ale zachowującą również te momenty jako uwewnętrznione, ogólne formy tematyzacji 

globalnej praktyki „JA”. Jeśliby więc ktoś się nawet upierał przy solipsyzmie, idealizmie 

subiektywnym Fichtego, to można by mu podsunąć co najwyżej pomysł uznania Fichtego za 

solipsystę kulturowego. 

Widzimy w tym miejscu doskonale, że Fichte mógł się równie dobrze czuć jako rzeczywisty 

kontynuator idei Kanta, a jednocześnie głosiciel tezy o wstępnym charakterze jego 

rozstrzygnięć. Jasne jest też, dlaczego wielu komentatorów dzieła Fichtego uznaje 
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rozrośnięcie się filozofii praktycznej na cały system filozoficzny za cechę charakterystyczną 

jego filozofii, a inni z kolei uznają to samo w formie aluzyjnej, twierdząc, że w filozofii 

Fichtego mamy do czynienia z dominacją perspektywy moralnej. Wszystko to są oznaki 

zasadniczego znaczenia nowej, wyłaniającej się z jego dzieł perspektywy praxis. Podejście 

Fichtego może wydawać się nieudane, szczególnie niezręczne i niepotrzebnie generujące 

subiektocentryczne asocjacje. Jednakże zwróćmy uwagę na fakt, iż problem tak czy inaczej 

rozumianej praktyczności, jako specyficznego filozoficznego punktu podparcia, czy to w 

utylitaryzmie, marksizmie, pragmatyzmie, czy też w filozofii życia, w pewnych odmianach 

egzystencjalizmu, a nawet filozofii dialogu – podejmowany jest na różne sposoby, co 

najmniej równie dalekie od doskonałości. Propozycję zawartą w Teorii Wiedzy należy więc 

widzieć w kontekście późniejszych problemów z praxis z jednej strony, a z drugiej – w 

zestawieniu z propozycjami utylitarystycznymi; nabiera ona wtedy barw i blasku, ujawnia 

swój prekursorski charakter w stosunku do jednych i niedościgniony poziom myślenia 

teoretycznego w odniesieniu do innych. 

Monistyczna i aktywistyczna perspektywa generowana przez Teorię Wiedzy nie przekłada się 

jednak na aktywizm jednostki już na poziomie jej trzech podstawowych zasad. Interpretacja 

wywodliwości „nie-JA” z „JA = JA” jako wytwarzania świata przez indywidualny podmiot 

jest szaleńczo egzotyczna. Jej heroiczną wręcz ekstrawagancję maskuje matryca 

drobnomieszczańskiej praktyczności, skrywająca się pod tego typu „wyjaśnianiem” Fichtego. 

Możliwe zresztą, że proweniencja owej matrycy jest nie tylko drobnomieszczańska, lecz ma i 

swe szersze umocowanie w powszechnej epistemologii codzienności, podobnie jak tradycyjna 

recydywa antropomorfizacji. A przecież na tym poziomie wywód Fichtego ma charakter 

ściśle ograniczony i nie może tu być w ogóle mowy o jakiejś jednostce czy robieniu 

czegokolwiek... a już zwłaszcza o tworzeniu świata z niczego... 

Odróżnienie „JA” i „nie-JA” następuje w samym „JA”, nie jest wytworzeniem „nie-JA” na 

zewnątrz „JA”, nie jest jego emanacją. Innymi słowy, człowiek w świecie, jako praktyczna i 

dynamiczna jedność, ujmuje świat w formie podmiotowo-przedmiotowej, zakłada 

przeciwieństwo wzajemnie do siebie odniesionych „JA” i „nie-JA”. Jest to podstawą 

wszelkiego poznania, które przybiera zawsze formę przedmiotowo-podmiotową. Termin 

„człowiek w świecie” jest w tym wywodzie także ustępstwem na rzecz poglądowości; gdyby 

chcieć bowiem zastąpić to określenie bardziej jeszcze adekwatnym, to trzeba by było mówić 

o totalnej praktyce społecznej autodefiniującej, konstytuującej się w wymiarze praktyki 

teoretycznej jako przedmiotowo-podmiotowy akt, proces poznawczy. Zwróćmy uwagę na to, 
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jak wiele „filozoficznej pary” idzie na marne w wyniku zapoznania sensu tego ustalenia 

Fichtego. 

Rozważania na poziomie Teorii Wiedzy, mimo że nie ma w nich jednostki, dotyczą jednak w 

sposób zasadniczy problemu wolności. Koncepcja Fichtego stanowi tu bezpośrednią 

kontynuację i rozwinięcie stanowiska Kanta; kategoria „JA” pozwala faktycznie rozszerzyć 

praktyczność na całą rzeczywistość, praktyczność staje się w ten sposób jedyną 

rzeczywistością; tym samym opozycja między przyrodniczą koniecznością i ludzką wolnością 

niknie[62] , ale – idźmy dalej tym tropem – ludzka wolność nie jest dowolnością, lecz tylko 

specyficznie ludzką koniecznością, u Kanta – spontanicznym i dobrowolnym 

podporządkowaniem się prawu moralnemu. Tak samo jest i u Fichtego, jednakże miejsce 

rozdartego świata, moralności skrytej za potrzebnym jej „wehikułem”, wreszcie „rzeczy 

samej w sobie” – zajmuje scientia, nauka, Teoria Wiedzy w pełnym blasku i z otwartą 

przyłbicą stawiająca czoło światu. 

Specyficzna, ludzka forma determinacji okazuje się swego rodzaju naddeterminacją, której 

podporządkowane jest podmiotowo-przedmiotowe ujmowanie poznania, generujące 

urzeczowione, przyrodnicze pojmowanie konieczności. Świat uwalnia się więc od fatum, 

fortuny, mojry, całość egzystencji opromienia wolność, kreacja podmiotowej jednostki 

wiernej swemu powołaniu. Ale zdefiniowanie wolności w aspekcie jednostkowym odsyła nas 

do dialektyki tego, co ogólne, do praxis i tego, co jednostkowe; jej rozwinięcie lokuje nas 

jednak poza Teorią Wiedzy, a właściwie w polu przez nią określonym, ale w którym jej nie 

ma, gdyż ona sama jest teorią wiedzy, wiedzą o wiedzy, nauką nauk. Teoria Wiedzy określa 

„te czynności ducha, w których działa on z koniecznością, ale już nie te, w których działa on 

jako wolny” [63]. 

Teoria Wiedzy nie jest więc domeną wolności, jak często się uważa, pisząc o kreacji przez 

„JA” – „nie-JA”, lecz tym, co konieczne; nie jest ona proklamacją aktywności „JA”, ale 

ufundowaniem praxis, najogólniej pojętej przestrzeni ludzkiej wolności. 

Filozofia Fichtego jest filozofią wolności w sensie powyżej określonym, ale jest też filozofią 

wolności w sensie wykreowania aktywnego podmiotu jednostkowego oddanego swemu 

powołaniu. Twórca Teorii Wiedzy zachowuje także i tu podstawowe rozstrzygnięcia 

Immanuela Kanta; również i w tym wypadku mamy do czynienia z podkreślaniem 

konieczności autentyzmu podporządkowania zasadom moralnym, rangi szczęścia, które z 



59 
 

działaniem moralnym jest związane. Zasadnicza zmiana polega na istotnej radykalizacji idei 

kantowskich, i to nie tylko w sensie akceptacji politycznego buntu mas wobec władzy. 

Fichte przechodzi do „akcji bezpośredniej”. Jeśli chcemy uświadomić sobie istniejącą w tym 

wymiarze różnicę, dobrze będzie przypomnieć wypowiedź Kanta z czasów nałożonego na 

niego zakazu pisania o sprawach religijnych. Najistotniejszym bodaj wtedy argumentem 

podnoszonym przez Kanta był argument trudnego języka, jakim posługuje się on w swych 

dziełach i w związku z tym małego niebezpieczeństwa wywołania przez tego typu traktaty 

niepokoi społecznych. Pamiętajmy też o przypomnianym stanowisku Kanta w trudnych 

momentach oskarżenia Fichtego o ateizm. 

Dla wyraźnego ujawnienia różnicy najlepiej sięgnąć po być może najpopularniejsze dzieło 

Fichtego – Powołanie człowieka [64] . Już na pierwszych stronach swej rozprawy głosi on, 

że: 

Książka ta nie jest zatem przeznaczona dla filozofów zawodowych. Ma ona być zrozumiała 

dla wszystkich czytelników, którzy potrafią w ogóle zrozumieć jakąś książkę. Tym, którzy chcą 

tylko zwroty wyuczone już niegdyś na pamięć powtarzać w nieco odmiennym porządku i takie 

ćwiczenie pamięci uważają za zrozumienie, tym bez wątpienia wyda się ona niezrozumiała. 

Książka ta chce pociągać i rozgrzewać, i całą mocą odrywać czytelnika od zmysłowości do 

nadzmysłowości... Winienem jeszcze, dla niewielu wprawdzie, wspomnieć o tym, że tym Ja, 

które przemawia w książce, nie jest bynajmniej autor; natomiast autor pragnie, ażeby stał się 

nim czytelnik. Ażeby to, co tu jest powiedziane, czytelnik ujmował nie tylko historycznie, lecz 

aby w czasie lektury – tak jak jego przedstawiciel w książce – rzeczywiście i naprawdę 

rozmawiał ze sobą samym, rozważał tę i ową stronę, wysnuwał wnioski, czynił postanowienia, 

i dzięki własnej pracy i rozmyślaniu, tylko z siebie samego, rozwijał i budował w sobie ten 

sposób myślenia, którego obraz jedynie ukazuje mu ta książka[65] . 

Jak widać, sam zamysł książki jest zasadniczo odmienny od opisanych wcześniej 

izolacjonistycznych intencji Kanta. Fichtemu przyświeca idea bezpośredniej ingerencji w jak 

najszerzej rozumianą świadomość społeczną, w świadomość obywatelską, nie zaś 

filozoficzną, interesuje go praktyka ideologiczna, nie zaś filozoficzna. Powołanie człowieka 

jest całkowicie świadomą próbą bezpośredniej praktyki ideologicznej. Gdy przyjrzymy się 

różnego rodzaju deklaracjom Fichtego, to zauważymy, że parametry skutecznego i 

niezbędnego działania w celu propagowania powołania człowieka są, często expressis verbis, 

identyczne z wstępnie przez nas przyjętym określeniem ideologii. Za posłannictwo swoje 
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uznaje Fichte kształtowanie świadomości obywatelskiej przez apelację o przyjęcie za swoje 

przez indywidualnego obywatela skonstruowanego naukowo obrazu świata i sensownego w 

nim istnienia jednostki; przy czym nie chodzi, rzecz jasna, o bierną akceptację, lecz o 

aktywną i autentyczną działalność na rzecz realizacji przedstawionego konkretnego projektu 

społecznego[66] . 

Punktem wyjścia tak pojętej praktyki ideologicznej musi być jednak wykreowanie 

humanocentrycznego sensu życia. Następnym krokiem, po akceptacji Kantowskiego stosunku 

do religii, jest w tym wypadku uznanie przez Fichtego konieczności stworzenia w pełni 

racjonalnego podmiotu, mającego konkurencyjny wobec religijnych wersji widzenia świata 

sposób uzasadnienia ludzkiej egzystencji. Podobnie jak model religijny również i on musi 

pamiętać o tym, że szczęście i nieśmiertelność to jest to, czego potrzeba człowiekowi, aby 

jego życie miało sens. 

Umocowanie moralności w filozofii praktycznej Kanta dokonuje się za pomocą „wehikułu” 

religii albo też za pomocą „dobrej woli”. „Wehikuł” religii i „dobra wola” nie są jednak 

fundamentami, na których można by polegać z całkiem czystym sumieniem. Sama dwoistość 

podstawy moralności jest niepokojąca, niepokój budzi także popularność i elitarność tak 

ujętej moralności, różnicująca podmioty moralne, uniwersalnej przecież w zamierzeniu 

moralności. Zgoda na taką dwoistość ma charakter prak-tyczny, kompromisowy i historycznie 

ograniczony. 

Co więcej, transcendentne związanie moralności, mimo stosowania formuły jak gdyby, razi 

tymczasowością, podobnie jak w wypadku moralności uwolnionej od religii, widoczna jest 

kruchość bazowania tylko na dobrej woli. W obu wypadkach nie mamy więc do czynienia z 

„prawdziwym” ugruntowaniem moralności: szczęście jest chwilowe, nieśmiertelność złudna. 

Fichte nie akceptuje takiego stanu rzeczy i poszukuje nowej drogi ku szczęściu i 

nieskończoności. Nieśmiertelność, nieskończoność są bowiem czymś niezbędnym do 

szczęścia. Fichte pisze: 

Miałbym jeść i pić tylko po to, by znowu odczuwać głód i pragnienie, i znowu móc jeść i pić 

tak długo, aż nie pochłonie mnie grób otwarty pod mymi nogami, aż ze mnie samego w ziemi 

nie powstanie nowy pokarm? Miałbym płodzić istoty do mnie podobne, ażby i one mogły jeść i 

pić, i umierać, pozostawiając po sobie znowu istoty podobne, które będą czynić to samo, co ja 

już czyniłem? Po co to błędne koło, po co ta gra wciąż w ten sam sposób rozpoczynająca się 

od nowa, gra, w której wszystko powstaje po to, by przeminąć, i przemija tylko po to, by 



61 
 

znowu mogło powstać takim, jakim już było? – Po co ów potwór, który wciąż sam siebie 

pożera, by móc znowu zrodzić siebie, i daje sobie samemu życie po to, by mógł znowu sam 

siebie pożreć?[67] 

Celem i sensem egzystencji nie może być tak rozumiana skończoność. Jaka nieskończoność 

możliwa jest jednak do osiągnięcia dla człowieka uwolnionego od „wehikułu” moralności, 

jakim jest religia? Ta, użyjmy tego określenia – świecka nieskończoność wiąże się w ujęciu 

Fichtego z powiązaniem indywiduum z ludzkością, z aktywną działalnością dla dobra 

ludzkości, z przyczynianiem się do realizacji postępu, ze złączeniem egzystencji jednostki z 

powołaniem człowieka. „Jest przeznaczeniem i powołaniem rodu ludzkiego – twierdzi J.G. 

Fichte – ażby się zjednoczył i utworzył jedno ciało, we wszystkich swych częściach 

całkowicie ze sobą obznajomione i pod każdym względem jednakowo rozwinięte” [68]. 

Sposobem osiągnięcia nieskończoności i ugruntowania tym samym możliwości szczęścia jest 

wtopienie się w proces doskonalenia ludności, przezwyciężania kataklizmów i zła będącego 

konsekwencją „złej wolności”, to znaczy klęsk, wojen i niesprawiedliwości wynikających ze 

złego korzystania przez ludzi z wolności. Następnym, drugim etapem konkretyzacji apelacji 

Fichtego jest przejście od nieskończoności i sensu życia do stopniowo uszczegóławianego 

programu społecznego powołania człowieka. 

Tradycja interpretacyjna filozofii Fichtego przekazuje nam dwa szlaki takiej konkretyzacji w 

jego dorobku. Pierwszy realizuje się głównie w Mowach do narodu niemieckiego i ma 

charakter nacjonalistyczny, szowinistyczny. Drugi, znajdujący swój wyraz najczystszy 

w Zamkniętym państwie handlowym, miałby stanowić prekursorską w stosunku do 

późniejszego ruchu politycznego fichteańską wersję socjalizmu. 

Wydaje się jednak, że tak rozumiana dwoistość stanowiska Fichtego może być uznana za 

nieporozumienie. Sądzę, że można z powodzeniem próbować rekonstrukcji w miarę 

jednolitego stanowiska Fichtego, a nawet broniłbym tezy o daleko idącej harmonii i 

konsekwencji jego wypowiedzi. Do akceptacji takiej oceny niezbędne jest przede wszystkim 

zniesienie podstawowej przeszkody, to znaczy oskarżeń Fichtego o nacjonalistyczne 

skłonności. Musimy, rzecz jasna, abstrahować w tym momencie od historycznych form 

recepcji myśli fichteańskiej i skupić się na samych poglądach autora Mów do narodu 

niemieckiego. 
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Tak, to prawda, że Fichte, prowadząc w okupowanych Prusach, w Berlinie, wykłady 

zagrzewające Niemców do czynu, mówi o wybranym narodzie niemieckim, krytykuje 

wszystko, co zagraniczne, mobilizuje do aktywności i odrodzenia. Ale też interpelacje 

Fichtego nie wiążą się z nawoływaniem do jakiejś dominacji Niemców nad innymi narodami; 

pamiętać również trzeba, że wygłaszane są one w skrajnie niehonorowym położeniu Niemiec. 

A jednak i tak to, do czego namawia Fichte, mieści się cał-kowicie w ogólnym planie 

powołania człowieka. 

Wyróżniona pozycja Niemców jest bowiem u niego funkcją konieczności wyjścia z upodlenia 

narodowego i ze związanej z tym sprzyjającej okoliczności złączenia ruchu emancypacyjnego 

Niemców z ogólnym powołaniem człowieka. Niemcy są narodem wyróżnionym nie ze 

względy na więzi krwi, tradycję, historię; ich wyższość jest związana z istnieniem filozofii 

niemieckiej, a konkretnie – naukowej filozofii Fichtego, rozumowej, subiektywnej przesłanki 

wzniesienia się Niemiec ponad stan innych nacji. Lecz i tak daleko idące „osłabienie” 

nacjonalizmu Fichtego nie oddaje w pełni jego stanowiska. Przytoczmy dwie bardzo 

klarowne i wiele mówiące wypowiedzi. 

Tak oto w końcu staje się w pełni jasne znaczenie, jakie w naszym dotychczasowym opisie 

nadaliśmy słowu Niemcy. Właściwa podstawa rozróżnienia tkwi w tym: czy wierzymy w coś 

absolutnie pierwszego i pierwotnego w samym człowieku, w wolność, w możliwość jego 

nieskończonego doskonalenia się, w wieczność postępu ludzkiego rodzaju, czy też we wszystko 

to nie wierzymy, sądząc, że zyskaliśmy wyraźny wgląd i zrozumieliśmy, że ma miejsce coś 

przeciwnego. Ludźmi pierwotnymi są wszyscy ci, którzy albo sami żyją twórczo i kreują to, co 

nowe, albo też ci, którzy – w przypadku, gdy im się to nie udało – zdecydowanie porzucają 

wszelkie błahe sprawy i z uwagą obserwują, czy rzeka pierwotnego życia kiedyś zabierze ich 

ze sobą. Są nimi też ci, którzy – jeśli i to ich przekracza możliwości – przynajmniej 

przeczuwają wolność i jej nie nienawidzą, ani też jej się nie boją, lecz ją kochają. Są oni, jeśli 

potraktować ich jako naród, ludem pierwotnym, narodem po prostu, Niemcami. Natomiast 

wszyscy, którzy godzą się z tym, że są czymś wtórnym i pochodnym i którzy tym samym mają 

jasną wiedzę i wyobrażenie o sobie samych, są takimi w rzeczy samej oraz będą nimi w coraz 

większym stopniu w wyniku tej swojej wiary. Są oni dodatkiem do życia, które toczy się przed 

nimi, czy też obok nich, pobudzone swą własną mocą [der Trieb]. Są oni niczym odbijające 

się od skały echo głosu. Są oni, wzięci jako naród, poza obrębem narodu pierwotnego, 

traktuje on ich jako ludzi obcych i cudzoziemców. 
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I nieco dalej dodaje Fichte, że: 

[...] kto wierzy w duchowość i w wolność owej duchowości oraz pragnie po-stępującego 

wiecznie naprzód kształcenia tej duchowości przez wolność, ten jest z naszego rodu, należy do 

nas i będzie razem z nami, obojętnie, gdzie się urodził i czy mówi naszym językiem. Kto 

natomiast wierzy w martwotę, upadek i ruch w zamkniętym kole, a u steru rządzenia światem 

usadowił martwą przyrodę, ten, niezależnie od tego, gdzie się urodził i jakim językiem mówi, 

nie jest niemiecki, jest nam obcy i należałoby sobie życzyć, aby się od nas całkowicie odłączył, 

i to im szybciej, tym lepiej .[69] 

„Wspólnota niemiecka”, „naród niemiecki” w wydaniu Fichtego to wspólnota, w której mogą 

się znaleźć wszyscy akceptujący powołanie człowieka niezależnie od narodowości, 

pochodzenia, języka i kultury, nie mogą zaś do niego być zaliczeni niemieckojęzyczni 

cudzoziemcy, nie akceptujący powołania człowieka. Stanowisko Fichtego trudno uznać za 

nacjonalizm, choć niewątpliwie cechuje je pewien elitaryzm czy ekskluzywność [70] . 

Przytoczyłem tak obszerny cytat z mów Fichtego również i dlatego, by zwrócić uwagę na 

jego w istocie swej kosmopolityczny charakter. Jedność „narodowa” konstytuowana jest w 

tym przypadku na płaszczyźnie ideowej i słuszniej pewnie można by ją określić jako jedność 

ideową czy ideologiczną niż narodową. Wbrew pozorom kategoria narodu ma u Fichtego 

status całkowicie atrapowy i jest pojęciem chwilowo tylko syntetyzującym świadomość 

ideologiczną. Co więcej, przyjrzenie się kategorii narodu u Fichtego prowadzić nas może do 

uznania istnienia czegoś, co moglibyśmy określić jako wspólnotę intelektualną, polityczną, 

„naród filozoficzny” (bo przecież powołanie człowieka jest konstruowane w polu 

zreformowanej, ale wciąż chyba... filozofii), prowadzi nas w obszar kosmopolityzmu, a więc 

z powrotem do zagadnienia stanowiącego istotę powołania człowieka: zjednoczenia się rodu 

ludzkiego w „jedno ciało”. 

W ten sposób powracamy znów do Zamkniętego państwa handlowego. Wydawać by się 

mogło, że idea zamkniętego państwa handlowego potwierdza narodowe, w potocznym sensie, 

skłonności Fichtego. Jeden naród, jedno państwo... nie brzmi to ładnie po doświadczeniach 

dwudziestego wieku... Jednakże ujawniło się nam przed chwilą, że pojęcie narodu ma w 

rozumieniu Fichtego bardzo szczególny sens – sens ideowy, ideologiczny [71]. Podobnie idea 

zamkniętego państwa handlowego nie ma cech „zamkniętego państwa narodowego”. Opis 

postulowanego zorganizowania społeczeństwa nie odwołuje się w żadnym momencie do 

treści narodowych, niemieckich czy jakiegokolwiek narodu innego. Projekt Fichtego jest tak 
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kosmopolityczny, jak działania matematyczne, jak 2 + 2 = 4. Racjonalna organizacja 

pożądanego społeczeństwa da się zastosować do każdego narodu. 

Ale jest w rozważaniach Fichtego jeszcze jeden moment, na który nie zwraca się zbytnio 

uwagi w wyniku hipnotycznego oddziaływania idei zamkniętego państwa handlowego. Myślę 

teraz o tym, co ma nam do powiedzenia autor fascynującego konstruktu społecznego o 

przyszłości owego państwa, o przyszłości ludzkości w kontekście realizacji projektu 

stworzenia zamkniętego państwa handlowego. Niezbyt rozbudowane stanowisko Fichtego jest 

jednak całkowicie jasne: państwo to, bogate i szczęśliwe w wyniku wprowadzanych reform, 

staje się wzorem dla innych, przedmiotem pożądania i zazdrości, inne zaś państwa, te, które, 

dzięki potędze zamkniętego państwa handlowego, nie mogą zrealizować się w sposób 

łupieżczy, muszą w związku z tym iść drogą naśladownictwa i dobrowolnego upodabniania 

się do zamkniętego państwa handlowego. Wszystkie więc państwa ruszają za przykładem 

pierwszego państwa zamkniętego. 

Co więc otrzymujemy w finale? 

Połączony ród ludzki w ramach światowego projektu społecznego. Zamknięte państwo 

handlowe jest medium wprowadzania projektu społecznego dotyczącego całej ludzkości. 

Dokładna analiza zamkniętego państwa handlowego pozwala nam odsłonić cechy swoiste 

stanowiska Fichtego i zweryfikować sprzeczne opinie co do jego socjalistycznego charakteru. 

W każdym razie pozornie tak się wydaje. 

Sprawa jest jednak bardzo skomplikowana przede wszystkim dlatego, że trudno wdawać się 

teraz odpowiedzialnie w dyskusję na temat, co to jest socjalizm. A potem mierzyć relacje 

pomysłów Fichtego do jakoś wyne-gocjowanego modelu – nie to jest przecież w istocie 

przedmiotem naszego zainteresowania w tej książce. Trudno mi jednak uciec od pewnych 

istotnych momentów fichteańskiego projektu społecznego. 

Wbrew poglądom deprecjonującym utopizm i „subiektywizm”[72] koncepcji społecznej 

Fichtego rozwinięta przez niego idea zamkniętego państwa handlowego jest niezwykle 

precyzyjna i patrząc z perspektywy współczesnej socjologii, chciałoby się często powiedzieć: 

„fachowa”. 

Nie religia, jak u Kanta, służy u Fichtego do upowszechniania zasad rozumu, lecz rzeczywiste 

państwo stopniowo wnoszące zasady państwa rozumu. Państwo rozumu zaś można 

skonstruować, kierując się przy tworzeniu pożądanego systemu społecznego rozumem i 
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respektowaniem praw powstających „na gruncie pojęć prawnych czystego prawa 

państwowego, które ujmuje ludzi jako wolnych od jakichkolwiek wcześniejszych stosunków 

w rodzaju stosunków prawnych” [73]. Nie oznacza to jednak kompletnego „oderwania od 

życia”. Fichte zdaje sobie doskonale sprawę z odbie-gania rzeczywistych państw od „państwa 

rozumowego”, a także i z tego, że prawdopodobnie nikt nie skorzysta z jego rad dotyczących 

wprowadzenia zamkniętego państwa handlowego na wzór zamkniętych państw prawnych. 

Zwróćmy przy tym uwagę, że „brak realizmu” polegający na odwoływaniu się do 

„abstrakcyjnych”, „prawniczo tylko” ujmowanych zasad i dokonywanej tym samym 

„subiektywizacji bytu społecznego”, jest wspaniałym sposobem związania nowego 

społeczeństwa z jedynym obszarem rzeczywistym, w którym Rewolucja Francuska 

zrealizowała swe demokratyczne i braterskie hasła. Ta jedyna rzeczywistość jest 

rzeczywistością fikcji prawniczej odległej od realnego funkcjonowania prawa. Stanowisko 

Fichtego jest tu tym ciekawsze, że omija on wiązanie postulatów sprawiedliwości z naturalną 

równością ludzi i relatywizuje ideały nowego społeczeństwa do tego, co ludzkie, historyczne i 

stworzone przez „samego człowieka”, a konkretnie do tego, co istnieje w systemie prawa jako 

jego podstawa: równych i wolnych ludzi. To fichteańskie ab ovo nie jest jednak faktycznym 

początkiem historycznym, lecz początkiem logicznym określonym już przez wiatr wiejący z 

Paryża. 

Rozpatrując projekt społeczny typu zamkniętego państwa handlowego, zazwyczaj skupiamy 

się na utopijności i realizmie takiej koncepcji; w wypadku Fichtego niezwykle interesujące 

jest już jednak samo uzasadnienie prawdopodobnie minimalnego oddziaływania jego idei na 

współczesne państwa. Johann Gottlieb Fichte tworzy przy tej okazji skrótową koncepcję 

kolonializmu. Jego zdaniem państwa europejskie są połączone w europejską wspólnotę 

handlową, która dzięki przemocy i wymianie handlowej wyzyskuje inne regiony świata. Nie 

będą one chciały wprowadzania żadnych zmian. Fichte pisze: 

Jasno bądź niejasno uświadamianym powodem tej niechęci będzie to, że Europa ma w handlu 

znaczną przewagę nad pozostałymi częściami świata i przywłaszcza sobie ich siły i produkty, 

nie dając bynajmniej w zamian dostatecznego ekwiwalentu swoich sił i produktów, że każde 

poszczególne państwo europejskie, bez względu na to, jak niekorzystnie wypadałby dla niego 

bilans handlowy w obrotach z pozostałymi państwami europejskimi, mimo to czerpie pewne 

korzyści z tego wspólnego wyzysku reszty świata i nie traci nadziei, że poprawi swój bilans 

handlowy i będzie ciągnąć jeszcze większe korzyści – a z tego wszystkiego musiałoby ono 

naturalnie zrezygnować występując z większej, europejskiej wspólnoty handlowej [Handels-
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gesellschaft]. Ażeby usunąć tę przyczynę niechęci, trzeba by wykazać, że niemożliwością jest, 

by nadal utrzymywała się sytuacja, która nie opiera się na prawie i sprawiedliwości, tak jak 

to jest w przypadku stosunku Europy do reszty świata[75] . 

A więc niemożność wprowadzenia reform wynika z międzynarodo-wego układu stosunków 

handlowych, z relacji wyzysku w wymiarze światowym. Niesprawiedliwość jest źródłem 

bogactwa państw europejskich i nie zechcą one rezygnować ze swej uprzywilejowanej 

pozycji. Nie da się dowieść, że te możliwości się kiedyś skończą, a nawet jeśli by się dało, to 

przeciwnicy odpowiedzą, że stanie się to nie za naszego życia, „niechaj epoki, w których 

układ ten się załamie, spróbują sobie jakoś zaradzić”. Przyznaję, pisze Fichte, że „nie potrafię 

na to nic odpowiedzieć” [76]. 

Jaki jest więc sens tworzenia koncepcji zamkniętego państwa handlowego? 

Chodzi o stworzenie naukowego programu realizacji szczęścia na ziemi: 

Każdy chce żyć tak przyjemnie, jak tylko możliwe, a że każdy domaga się tego jako człowiek, a 

nikt nie jest bardziej lub mniej człowiekiem niż ktoś inny, to żądanie to jest równie słuszne u 

wszystkich. Podział należy przeprowadzić zakładając tę równość ich praw, tak by wszyscy 

razem i każdy z osobna mógł żyć tak przyjemnie, jak to możliwe, gdy tylu ludzi, ilu tylko ich 

jest, ma współistnieć w danej im życia sferze – a więc w ten sposób, by wszyscy mogli żyć 

mniej więcej jednakowo przyjemnie. „Mogli” powiadam, żadną miarą „musieli”. Jeśli ktoś 

żyje mniej przyjemnie, to powinno to zale-żeć tylko od niego samego, żadną miarą od kogoś 

innego [77]. 

Realizację tak zakreślonego celu przeprowadza Fichte, wychodząc od stosunków 

własnościowych, przy czym przez własność rozumie on prawo do pewnego typu 

zmonopolizowanej, wyłącznej formy aktywności w ramach istniejącego podziału pracy 

społecznej (moglibyśmy powiedzieć: „praktyki ekonomicznej”). Przedmiotem własności nie 

jest więc „rzecz”, lecz prawnie zagwarantowany pewien typ aktywności, w której tradycyjnie 

rozumiana własność rzeczy jest jej szczególną formą [79]. Następnie Fichte przechodzi do 

społecznego podziału pracy dzielącego społeczeństwo na wytwórców (rolnicy, rybacy, 

sadownicy etc.), przetwórców (rzemiosło, robotnicy), handel (kupcy); te typy aktywności 

wraz z ich mnóstwem specjalizacji winny być, zdaniem Fichtego, objęte reglamentacją 

aktywności. Tłumacząc na język bardziej współczesny, moglibyśmy uznać, że chodzi tu o 

gwarantowane przez państwo prawo do wykonywania swojej działalności gospodarczej i 
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obowiązek wymiany oraz współpracy z innymi segmentami podziału pracy. Jest więc to 

deklaracja obowiązku pracy i kooperacji, lecz także powszechnego dostępu do pracy i 

niedopuszczalności bezrobocia. Reglamentacja ta dotyczy stosunków własnościowych, ale 

Fichte wiąże ją również ze stosunkami podziału; ma ona sprzyjać przede wszystkim temu, 

aby każdy miał zapewnione godne warunki egzystencji: „Wszyscy powinni naprzód być syci i 

przyzwoicie mieszkać, nim ktokolwiek zacznie ozdabiać swoje mieszkanie; zanim ktokolwiek 

się wystroi, wszyscy powinni być wygodnie i ciepło ubrani” [89]. 

Oszczędnościowych wezwań i krytyki zbytku jest tu zresztą znacznie więcej i dotyczą one nie 

tylko ozdabiania domu, ale i wystawnych posiłków, strojów, importu towarów rzadkich i 

luksusowych. Nie oznacza to jednak bezwzględnej równości. Podział dokonuje się w sumie 

według pracy, wszyscy są sługami całości i otrzymują za to sprawiedliwy udział w dobrach 

całości, nikt nie może się szczególnie wzbogacić, ale też nikt nie może zbiednieć [81]. 

„Wszystkie jednostki mają zagwarantowaną trwałość swego statusu, a całość ma przez to 

zagwarantowane spokojne i równomierne trwanie” [82]. 

Inne są jednak – zdaniem Fichtego – potrzeby urzędnika, który do swej pracy potrzebuje 

czystego odzienia, spokoju, ciszy i specjalnych posiłków, a inne – ludzi pracujących 

fizycznie, w brudzie i pocie, na świeżym powietrzu; zróżnicowanie w stosunkach podziału ma 

więc uzasadnienie nie tylko w wydajności pracy, ale także w odmiennych cechach 

wykonywanej pracy, determinującej zróżnicowanie w innych warunkach życia i pracy. 

Potrzeba regulacji stosunków podziału i problemy konsumpcji prowadzą Fichtego do podjęcia 

problematyki pieniądza i poszukiwania wspólnego miernika wartości dla różnych towarów i 

mimo że poprzestaje on na przyjęciu za ten miernik chleba, zboża, z uwagi na ich najbardziej 

potrzebny dla życia ludzkiego status, a pomysł mierzenia wartości czasem pracy uznaje za 

nieudany, trudno nie dostrzec dużego podobieństwa tych rozważań do początkowych analiz 

wKapitale Marksa. 

Fichte musi jednak powrócić do stosunków międzynarodowych; możliwość budowania tak 

organizowanego przez państwo społeczeństwa nie jest realna w warunkach istniejącej 

wymiany towarowej, zależności konkretnych społeczeństw od gospodarki światowej, jej 

kapryśności i nieprzewidywalności. Aby uwolnić się od takiego wpływu gospodarki 

światowej, Fichte postuluje zamknięcie państwa pod względem handlowym, inaczej mówiąc: 

monopol handlu zagranicznego dla państwa, monopolizację własności pieniądza światowego 

w rękach państwa i wprowadzenie na rynek wewnętrzny krajowego pieniądza 
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niewymienialnego na pieniądz światowy. Reforma ta, oprócz odcięcia od przypadkowości 

światowego rynku, kumuluje w rękach państwa pieniądz światowy, pozostający dotychczas w 

rozproszeniu w rękach obywateli, i daje tym samym państwu decydującemu się na reformę 

radykalnie uprzywilejowaną pozycję wobec innych państw. 

Spokój, ład, porządek, współpraca, silne i bogate państwo, brak biedy, łatwość zarządzania 

społeczeństwem, likwidacja przypadkowości w życiu społecznym, a do tego jeszcze 

zastąpienie stałej armii czymś na podobieństwo pospolitego ruszenia, milicji i w związku z 

tym bardzo tanie państwo – wszystko to sprawi, że harmonijny i bezprzykładny rozwój 

takiego społeczeństwa doprowadzi do jego niespotykanego rozkwitu i szczęścia obywateli 

[83], a inne państwa, zauroczone jego przykładem, chętnie pójdą przetartym już szlakiem. 

Na horyzoncie pojawia się wspomniane wcześniej społeczeństwo globalne nie będące już 

zamkniętym państwem handlowym, ale zachowujące w sobie wszystkie jego zalety, lecz tym 

razem już w wymiarze światowym. Nie jest to już nawet państwo. W wielu tekstach Fichtego 

odnajdziemy stwierdzenia odrzucające konieczność istnienia państwa; zamknięte państwo 

handlowe jest więc w tym sensie także medium prowadzącym do odrzucenia państwa: 

„uczynić rząd zbytecznym – oto cel wszelkiego rządu”[84] . 

Fichte jest jednak przekonany, że możliwość osiągnięcia celu nie jest konstytutywna dla 

podjęcia aktywności na rzecz zamkniętego państwa handlowego; chodzi o dążenie, o 

aktywność w określonym kierunku, o podporządkowanie swego działania szeroko opisanemu 

projektowi społecznemu, chodzi o utożsamienie się nie z utopią i jej zero-jedynkowo 

pojmowaną możliwością realizacji, lecz o – jakbyśmy powiedzieli, sięgając do terminologii z 

innej pracy – akces do narodu niemieckiego. 

Twórczość Fichtego w całości jest zorganizowana wobec wolnościowej interpelacji. Tym 

razem ogólna apelacja o uczestnictwo w powołaniu człowieka przyjmuje postać 

skonkretyzowaną do poziomu szczegółowego projektu społecznego. Naukowa argumentacja 

określa to, co naukowe, sprawiedliwe, dobre, prawdziwe, rozumne, konieczne, a jednocześnie 

wyklucza to, co nienaukowe, niesprawiedliwe, niedobre, przypadkowe. Jest to moment 

apelacji, interpelacji o uczestnictwo w projekcie społecznym formułowanym w języku nauki, 

a jednocześnie moment wykluczania tego, co inne, co zewnętrzne, tych, co na interpelację nie 

odpowiadają. 
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Fichte wielokrotnie wypowiada się na temat zła. Jego zdaniem zło związane jest z brakiem 

wolności, nieużywaniem jej, bezwładem i lenistwem. Pojawia się więc ono w ramach idei 

Fichtego zawsze, gdy nie następuje odpowiedź na interpelację powołania człowieka. 

Uniwersalistyczna ideologia okazuje się partykularna. Jeśliby miała być naprawdę 

uniwersalistyczna, winna to, co powszechne albo to, co średnie – przyjąć za zobowiązujące. 

Tymczasem jest na odwrót: to, co powszechne, okazuje się nieporozumieniem, prawdziwe i 

rozumne jest to, co partykularne, choć ono samo siebie przedstawia w końcu jako 

uniwersalne, „nieskończone”, jak chce Fichte, a to, co inne – jako skończone, przeszłe i 

wrogie. 

Wolnością jest więc w wymiarze jednostkowym uczestnictwo w projekcie Powołanie 

Człowieka, niewolą jego kontestacja, nieodpowiedzenie na interpelację Innego, który, 

podkreślmy to raz jeszcze, tym razem nie jest żadnym kantowskim „wehikułem”, lecz na 

sposób naukowy skonstruowaną ideologią. 

Wolność nie ma więc charakteru powszechnego, nie przysługuje wszystkim. Jest ona dla tych, 

co odpowiadają na apel i pojawia się jako walor więzi ideologicznej spajającej jednostki w 

społeczny podmiot historyczny. Ale nie jest tylko tym, gdyż w rzeczywistości, pisząc o niej 

wyłącznie w ten sposób, redukujemy jej egzystencję do efektów występujących w 

indywidualnym podmiocie, a jest to tylko jej subiektywny i jednostkowy sposób istnienia. 

Wolność, która jest przedstawiana w Zamkniętym państwie handlowym, stanowi rdzeń 

pewnego projektu społecznego. Jednak – określmy to jeszcze precyzyjniej, uciekając od 

traktowania wolności jako istoty, bo przecież istotą zamkniętego państwa handlowego nie jest 

wolność, lecz właśnie skonstruowana idealna rzeczywistość nowego projektu społecznego – o 

wiele trafniejsze będzie stwierdzenie mówiące o tym, że wolność jest sama pewną 

koniecznością, jest pewną przestrzenią społeczną zawartą w koncepcji zamkniętego państwa 

handlowego, jest historycznie określonym możliwym typem praktyki społecznej. 

Czym jest w takim razie wolność dla tych, którzy nie odpowiadają na apel, na interpelację 

Fichtego wołającego: To tu, w powołaniu człowieka jest wolność! Jest to pytanie poniekąd 

zasadnicze. Czy nie mają oni wolności? 

Z perspektywy Fichtego nie mają, ale tylko z perspektywy Fichtego jako twórcy pewnego 

typu praktyki wolności, aspirującego do uniwersalności i jako uniwersalny się 

prezentującego. 
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Odpowiedź pełniejsza, pozaideologiczna, a w każdym razie nie-fichteańska na to pytanie 

wykracza poza teksty Fichtego. Jeśli jednak uznamy, że jego sposób rozumienia, 

praktykowania wolności, jako medium interioryzacji ideologii i aktywnego opowiedzenia się 

za zawartą w konkretnym projekcie społecznym praktyką wolności, został trafnie przed 

chwilą zrekonstruowany, to musimy uznać, że wolność jest możliwa tylko w wyniku 

opowiedzenia się, odpowiedzi na interpelację. Oczywiście ci, którzy nie odpowiadają na apel 

Fichtego, odpowiadają na inne interpelacje, na inne apele innych ideologii, prezentujących się 

jako prawdziwe, jedyne, uniwersalne projekty społeczne, oferujące prawdziwą przestrzeń 

społecznej wolności, prawdziwą jednostkową wolność. Albo też nie odpowiadają na nie ani 

na żadne inne i nie są w takim razie obecni w obszarze kształtującego się społeczeństwa 

obywatelskiego, poprzestając na tych formach determinacji swego bytu, które Fichte określa 

jako tylko przyrodnicze. 

Filozofia Fichtego nie jest teorią ideologii, lecz „przyłapaną na gorącym uczynku” chwilą 

konstytuowania się ideologii jako nowej formy prak-tyki społecznej. I to przyłapaną w 

momencie niepowtarzalnego zjednoczenia filozofii i ideologii, znajdującego swój wspaniały 

wyraz w filozofii twórcy Teorii Wiedzy, w całej jego twórczości, ale przecież i w jego losach, 

biografii. Jakże wspaniale współgra z przedstawioną rekonstrukcja poglądów Fichtego na 

wolność jego, nie zaakceptowany przecież przez odpowiednie władze, pomysł towarzyszenia 

armii niemieckiej w roli „świeckiego mówcy państwowego”, motywującego żołnierzy do 

poświęceń i odwagi. 

Filozofia wolności Fichtego ujawnia w najczystszej postaci istotę pojęcia „wolność”, ważną 

dla całej późniejszej historii, także dla historii filozofii. W najbardziej bezpośredni sposób 

odsłania „kuchnię” istnienia wolności w praktyce filozoficznej jednego myśliciela. To, co z 

biegiem lat stanie się złożoną strukturą praktyk ideologicznych rozpisanych na chór, 

wyłaniający się z postępującego podziału pracy społecznej i komplikujących się form 

egzystencji społeczeństwa obywatelskiego, tu występuje jako trud teoretyczny jednostki, 

interpelacja filozofa skierowana do człowieka w ogóle w celu uzmysłowienia mu jego 

powołania, zapewnienia wolności, szczęścia i nieśmiertelności. Wystarczy tylko 

odpowiedzieć na tę interpelację i włączyć się w realizację konkretnego projektu społecznego. 

Fichte jako filozof wolności jawi się więc wobec przemysłowych form produkcji wolności w 

czasach późniejszych, także tych nam współczesnym, trochę jak rzemieślnik wolności. 

Twórca, dla którego to, co zawodowe, jest często nieodłączne od tego, co amatorskie, a to, co 
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wytworzone, splecione z tym, co artystyczne, twórcze, przeżyte, autentyczne i własne. 

Zapewne ten brak dystansu wobec wolności, człowieka i jego powołania może wydawać się 

praktykom wolności czasów stalinowskich i czasów multimedialnej wirtualnej rzeczywistości 

szczególnie nieznośny, egzaltowany, pełen przesady, „namiętny w sposób żenujący”, 

„groteskowy”, po-zbawiony zawodowstwa. Ale to Johann Gottlieb Fichte jest Filozofem 

Wolności. 
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III. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

 

Byłem młody i dumny, i bardzo utwierdzało to moją pychę, gdy dowiadywałem się od Hegla, 

że Pan Bóg nie rezyduje w niebiosach, jak sądziła moja babcia, lecz to ja sam tu na ziemi 

jestem Panem Bogiem  

                                                                                                                 H. Heine 

Mentem sacram spontanem* 

 

 

Vous voulez méchaniser l’éducation – powiedział radca Glayre do Jana Henryka 

Pestalozziego, komentując jego program pedagogiczny. Trafił naprawdę w sedno rzeczy – 

pisze zachwycony reformator – Wprost w usta włożył mi słowo...[86] . 

Ta opowieść Pestalozziego, który przeżył dużo młodszego Fichtego o więcej niż dziesięć lat, 

wskazuje na istotę przekształceń w występowaniu wolności w ramach rozwijającego się 

społeczeństwa mieszczańskiego. 

Miejsce kaźni i chłosty zajmuje więzienie i system szkolnictwa, rycerza i jego pachołka 

zastępuje masowa mobilizacja, w miejsce rzemieślniczego tworzenia zrębów ideologii 

wchodzi struktura praktyk ideologicznych, aparaty ideologiczne państwa – u podstaw tych 

przemian leży przejście do tak zwanego maszynizmu. Ukształtowany w miastach 

średniowiecznych rzemieślniczy sposób produkcji, wsparty na surowych regułach cechowej 

reglamentacji wytwarzania, w którym bezpośrednim wytworem rzemieślnika jest gotowy 

produkt konsumpcji, ustępuje najpierw prostemu rozbiciu procesu pracy na poszczególne 

elementy przyporządkowane poszczególnym robotnikom, specjalizującym się w 

wykonywaniu kolejnych etapów pracy, składających się na całościowy proces produkcji. Ten 

typ organizacji pracy, manufaktura, będąca prostą kombinacją prac indywidualnych, jest 

poniekąd zjawiskiem przypadkowym ze względu na poziom uspołecznienia produkcji. Fakt 

wykonywania wspólnej pracy wynika zazwyczaj z kryzysu rzemiosła, stosowania pracy 

nakładczej przez kupca czy wreszcie organizatorskich funkcji państwa, zmuszonego na 

przykład do zapewnienia sobie dostaw odpowiedniej liczby mundurów. Podporządkowanie to 



73 
 

ma charakter przypadkowy, choć nie jest pozbawione plusów wzrostu wydajności pracy i 

potanienia kosztów wytwarzania. Jest ono przypadkowe, czy też mówiąc inaczej – formalne, 

ponieważ nie wynika z reżimu technologicznego produkcji. 

Maszynizm to etap, w którym między bezpośredniego producenta i przedmiot przetwarzania 

wchodzi maszyna, prace cząstkowe składające się na całość produkcji tracą swój samodzielny 

sens, a podział pracy czyni z dawnych rzemieślników i pracowników manufaktur robotników 

fa-brycznych. Ich istnienie pod komendą kapitału nie wydaje się już przypadkowe, oba 

człony, robotnik i kapitalista, są już niezbędne do realizacji samego procesu pracy, stają się 

rzeczywistym warunkiem produkcji. Społeczny proces produkcji kapitalistycznej prowadzi do 

uspołecznienia procesu wytwarzania, jest zniesieniem „własności prywatnej i pracy 

prywatnej, jeżeli nawet [kapitalizm] dokonuje tego w formach antagonistycznych” [87]. 

Fabryka, będąca produktem maszynizmu, stanowi nową jakość w szeregu historycznych form 

wytwarzania, określa zasadniczy kierunek przemian społecznych, przesądza o sukcesie 

społeczeństwa mieszczańskiego [88]. 

Maszynizm odzwierciedla te przemiany w ramach paradygmatu produkcji. Jednakże w celu 

lepszego opisu tych przemian można się odwołać również do paradygmatu pracy i 

scharakteryzować postępujący podział pracy, jej specjalizację, uzawodowienie wytwarzania, 

dystans między pracą prostą i złożoną, fizyczną i umysłową, proces intelektualizacji pracy i 

podziału pracy umysłowej, uniezależnianie się posiadania od spełniania funkcji 

kierowniczych i zarządzających. 

Inna forma opisu tego samego w gruncie rzeczy zjawiska odwołuje się do paradygmatu 

wymiany. Została ona najbłyskotliwiej chyba rozwinięta przez Georga Simmla w Filozofii 

pieniądza. Depersonalizacja stosunków władzy, wiązana przez Simmla już z procesem 

przechodzenia w Europie w wieku trzynastym od osobistej zależności w stosunkach lennych 

do możliwości zamiany jej na rzeczową formę świadczeń (zamiast osobistego uczestnictwa 

zastępstwo lub rzeczowa rekompensata), jest funkcją rozwoju stosunków wymiany. Jej 

wyższa forma, odwołująca się już do pieniądza, jest związana z nową epoką zależności. 

Pieniądz jest nośnikiem wolności do tego stopnia, że w Anglii w czternastym i piętnastym 

wieku starano się nie dopuszczać do posiadania przez chłopa pieniędzy. Zamiana natural- 

nych form daniny (piwo, drób, zboże, miód, konkretne rodzaje pracy) w formę pieniężną nie 

tylko likwiduje możliwość bezpośredniego wpływu na kierunki aktywności gospodarczej, ale 
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stwarza też niebezpieczeństwo uwolnienia się od istniejących zależności: kupienia za 

posiadane pieniądze ziemi gdzie indziej i porzucenia swego pana [89]. 

Rosnąca w wyniku uspołecznienia wymiany zależność jednostki od coraz większej liczby 

ludzi idzie w parze z coraz mniejszą jej zależnością od konkretnego człowieka. Postępujące 

zobiektywizowanie treści życiowych w transindywidualnej postaci („książki, sztuka, twory 

idealne w rodzaju ojczyzny, kultury powszechnej...”) sprzyja narastającemu poczuciu 

indywidualnej wymienności zapośredniczonej przez rynek. Rosnąca wszechstronność 

powiązań z innymi nie ma jednak charakteru personalnego, lecz, z jednej strony, właśnie 

odpersonalizowany, z drugiej zaś, w obliczu odpersonalizowanej wszechstronności, 

anonimowości zewnętrznego wobec jednostki świata społecznego, wzrasta świadomość 

własnej podmiotowości. „Nie związanie w ogóle – pisze Simmel – lecz związanie z 

indywidualnie określonym panem jest właściwą antypodą wolności”[90] . Robotnik 

fabryczny związany z maszyną, procesem produkcji, jest zależny od zdepersonalizowanego 

procesu technologicznego, przyrody; jego więzi z przedsiębiorcą są, historycznie rzecz biorąc, 

nieporównywalnie luźniejsze. W ostateczności może on całkiem dowolnie porzucić pracę, 

wypowiedzieć umowę o pracę. Uspołecznienie stosunków międzyludzkich, intensyfikacja 

stosunków wymiany, której elementem jest też ruchliwość społeczna (pozioma i pionowa, ale 

i „geograficzna”), wreszcie rozwój rzeczowych form mediatyzacji stosunków społecznych – 

powodują, że wolność rośnie wraz z obiektywizowaniem się i odpersonalizowaniem kosmosu 

ekonomicznego. Czytamy wFilozofii pieniądza: 

Dopiero wtedy, gdy dochodzi do pełnego rozwoju, skomplikowania, wewnętrznych interakcji 

gospodarki, powstaje między ludźmi zależność, która poprzez wyłączenie elementów 

osobistych skierowuje jednostkę ku sobie samej, uświadamiając jej wolność w 

pozytywniejszym sensie, niż była to w stanie zrobić świadomość braku powiązań. Pieniądz jest 

absolutnie stosownym nośnikiem tego rodzaju stosunku. Tworzy on bowiem powiązania 

między ludźmi, ale pozwala im być poza nimi; jest dokładnym ekwiwalentem świadczeń 

rzeczowych, ale bardzo nieadekwatnie mierzy to, co w nich indywidualne i osobowe. 

Wytwarzana przezeń wąskość zależności rzeczowych jest dla świadomości wrażliwej na 

różnice tłem, od którego dopiero odbić się może wyraźnie osobowość i jej wolność [91]. 

Paradygmat produkcji, paradygmat pracy, paradygmat rynku – nie wyczerpują możliwych, 

często komplementarnych, jeszcze częściej konkurencyjnych w dużym stopniu względem 

siebie interpretacji. Jednakże w każdej z trzech przywołanych form analizy znajduje swój 
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wyraz postępujący społeczny podział pracy, którego rezultatem jest jednocześnie rosnące 

podporządkowanie pracy cząstkowej, specjalizacja, fragmentaryzacja procesu pracy, coraz 

bezwzględniejsze powiązanie wytwórcy z koniecznością przyrodniczo-technicznej strony 

procesu pracy oraz, jakby sprzeczny z tą tendencją, proces autonomizacji, uniwersalizacji 

jednostki, jej rosnące uniezależnienie od spersonalizowanych form panowania, które coraz 

powszechniej są mediatyzowane przez powstające i rozwijające się społeczne instytucje. 

Maszynizmowi w sferze produkcji odpowiada masowe szkolnictwo, powszechna mobilizacja, 

demokracja, społeczne i polityczne formy organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 

upowszechnianie się w różnych formach kultury symbolicznych form reprodukcji społecznej. 

Hasło mechanizacji, umaszynowienia nauczania, które tak zachwyciło wielkiego reformatora 

pedagogiki Pestalozziego, było więc prorocze i słusznie wzbudziło jego zachwyt. 

Jednakże wszystkie przywołane określenia, łącznie z „mechanizacją nauczania”, odnoszą się 

raczej do ogólnego modelu społeczeństwa mieszczańskiego niż do Niemiec początku 

dziewiętnastego wieku. Również i podkreślana rola pieniądza rosnąć będzie dopiero wraz z 

rozwojem gospodarki towarowo-pieniężnej i apogeum swe osiągnie prawie dwieście lat 

później w społeczeństwach konsumpcyjnych czy nawet postkonsumpcyjnych, wtedy, gdy 

wyposażony w cash, a jeszcze lepiej w kartę kredytową obywatel stanie się konsumentem. 

Heglowska filozofia staje się filozofią wolności nie w rezultacie powszechności rozwiniętych 

stosunków kapitalistycznych, lecz w wyniku eksplozji Rewolucji Francuskiej. Bez niej trudno 

sobie wyobrazić nie tylko historyczny wymiar filozofii Hegla, ale także w ogóle całą 

klasyczną filozofię niemiecką. Dynamizm fenomenologii ducha ma swe źródło w 

sankiulockich pieśniach. Natomiast pomysł uprzywilejowanego miejsca filozofii wynika z 

konieczności poprzestania w znacznym stopniu na ideach rewolucji w dniach chwały 

triumfującego Napoleona, a jeszcze bardziej w smutnych czasach Restauracji [92]. 

Upowszechnienie idei wolności, także w formie państwa, i sformułowanie filozofii wolności 

wysycają dynamikę historii w filozofii Hegla. Proces historyczny u Hegla wydaje się ulegać 

subiektywizacji i im bliżej do współczesności, tym bardziej uwalnia się od swej pierwotnej 

wielowymiarowości. Pojednanie ze społeczeństwem mieszczańskim jest pojednaniem z jego 

hybrydalną wczesną formą, zbyt pośpiesznie uznaną za koniec dziejów. 

Nie jest jednak tak, że Heglowska analiza współczesnego mu społeczeństwa jest amatorska i 

niekompetentna. Badacze twórczości niemieckie-go filozofa już dawno odkryli jego szerokie 

studia prac ekonomistów brytyjskich i francuskich [93] , a jego analizy struktury społecznej, 
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prawa i funkcjonowania państwa należą do klasyki myśli socjologicznej i prawniczej . 

Jednakże szczegółowsza analiza sposobu pojmowania struktury społecznej w pracach Hegla 

jest dobrym punktem wyjścia do głębszego zrozumienia historycznej relatywności filozofii 

heglowskiej i jej konkretno-historycznego ujęcia. 

Stwierdźmy przede wszystkim, że w poglądach Hegla mamy do czynienia z założeniem o 

stanowym podziale społeczeństwa, stanowym charakterze zróżnicowania społecznego. Die 

bürgerliche Gesellschaft zawiera w sobie stany, to jest grupy ludzi różniące się między sobą 

na trzech poziomach: podstawami utrzymania, sposobami pracy i duchowym wykształceniem 

wraz z związanymi z nim zwyczajami. Na temat podziału społeczeństwa pisze Hegel tak: 

[...] konkretny podział ogólnego potencjału, który w tym samym stopniu jest pewnym ogólnym 

interesem, na poszczególne masy, które mają pewną specyficzną podstawę utrzymania i w 

związku z tym odpowiadające temu rodzaje pracy, potrzeb i środków do ich zaspokojenia, 

następnie celów i interesów i w końcu kultury duchowej i przyzwyczajeń, stanowi różnicę 

stanów. Jednostki stają się ich członkami stosownie do naturalnego talentu, zręczności, 

arbitralnej woli i przypadku. Należąc do takiej określonej niezmiennej sfery, mają one swoją 

prawdziwą egzystencję, która jako egzystencja jest z istoty rzeczy pewną egzystencją 

szczegółową, a w egzystencji tej mają swoją etyczność jako uczciwość, swoje bycie uznanym i 

swój honor. Tam, gdzie pojawia się społeczeństwo obywatelskie, a wraz z nim i państwo, 

występują także stany w swojej różnicy. Ogólna substancja bowiem tylko o tyle istnieje jako 

żywa, o ile uszczegóławia się w sposób organiczny. Historia ustrojów jest historią 

kształtowania się tych stanów, stosunków prawnych pomiędzy jednostkami a nimi, pomiędzy 

nimi nawzajem oraz pomiędzy nimi a ich punktem centralnym .[95] 

Jak widać, istnienie stanów związane jest u Hegla z pojawieniem się społeczeństwa 

obywatelskiego, a to z kolei jest połączone z powstaniem państwa, co więcej, można by, bez 

wchodzenia w problemy związane z określeniem „społeczeństwo obywatelskie”, stwierdzić, 

że dla Hegla w świetle przytoczonego cytatu cała historia państwowa jest historią 

kształtowania się stanów, stosunków między stanami, jednostkami i państwem. Rację 

istnienia stanów znajduje on przy tym w ogólnej regule uznającej konieczność istnienia, 

między tym, co ogólne i jednostkowe – szczegółowego. 

Same stany, ich istnienie ugruntowane jest w określonej ogólnie „podstawie utrzymania”, nad 

którą nadbudowują się inne wyznaczniki położe-nia stanowego; przynależność stanowa, choć 

jej źródło sięga poziomu ekonomicznego, wiąże się także z innymi wymiarami określonej 



77 
 

„podstawą utrzymania” egzystencji: rodzajem pracy, potrzebami, celami, interesami, kulturą 

duchową i przyzwyczajeń. Stanowość zawiera w sobie swój typ etyczności, swój honor, 

wyznacza swoisty, odrębny świat ufundowany na istniejącym podziale pracy. 

Hegel wyróżnia trzy stany: 

1) stan substancjalny, naturalny – „ma pewien naturalny i trwały potencjał w urodzajnej ziemi 

i glebie”; 

2) stan refleksyjny – „skazany [...] na potencjał tkwiący w społeczeństwie, na żywioł 

zapośredniczenia, wyobrażenia i zbiegu okoliczności”; 

3) stan myślący – „zajmuje się interesami ogólnymi”[96] . 

Te trzy stany, choć mogą się w pierwszej chwili kojarzyć z tradycyj-nymi trzema stanami 

społeczeństwa feudalnego (szlachta, duchowieństwo i upośledzony stan trzeci), nie mają w 

swej istocie wiele wspólnego z tego typu podziałem. Lektura różnych wypowiedzi Hegla 

prowadzi nas bowiem do wniosku, że stan pierwszy wydzielony został ze względu na 

zdobywanie środków utrzymania i związanie z ziemią i mieścić się w nim będą zarówno 

chłopi, jak i właściciele ziemscy większego kalibru. W Zasadach filozofii prawa nazywa się 

też ten stan stanem rolniczym [97] . Jednakże rozróżnienie na „ziemię” i „glebę” zdaje się 

sugerować także i bogatsze formy więzi z ziemią, a mianowicie takie, które są związane z 

wydobywaniem kopalin. Z drugiej strony warto pamiętać, że w innym miejscu Hegel określa 

ten stan jako stan właścicieli ziemskich i dzieli go przy tym na część wykształconą i na stan 

chłopski [98]. Źródło utrzymania w stanie tym jest związane z przyrodą i własna aktywność 

członków stanu naturalnego nie ma pierwszoplanowego znaczenia – „rzecz najważniejszą 

robi przyroda”. Podporządkowanie przyrodzie w tak wielkim stopniu czyni, zdaniem Hegla, 

stan ten szczególnie uległym i cierpliwym, lecz również konserwatywnym i skłonnym do 

utrzymywania relacji typu patriarchalnego. 

Zwróćmy uwagę, że takie określanie stanu naturalnego lokuje go prawie poza obszarem 

mechanizmów gospodarki rynkowej, praw popytu i podaży, zależności od ruchu kapitału. 

Hegel podkreśla niezależność majątku członków tego stanu zarówno od państwa, jak i od 

mechanizmów gospodarki kapitalistycznej. 

Stan drugi, refleksyjny, to stan zajęć przemysłowych lub po prostu przemysłowy. Przytoczone 

wcześniej określenie tego stanu podkreśla jako jego moment konstytutywny zapośredniczanie 
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wytwarzania w złożonym układzie społecznego podziału pracy. Tu mamy do czynienia z 

aktywnością, dla której przestrzeń tworzy potencjał społeczny, nie zaś przyrodniczy. 

Aktywność tego typu ma charakter żywiołowy, zależy w olbrzymim stopniu od 

indywidualnego „wyobrażenia”, ale i przypadkowego „zbiegu okoliczności”. Stan drugi, w 

odróżnieniu od stanu pierwszego, zakłada już istnienie gospodarki towarowo-pieniężnej i 

stosunkowo wysokiego poziomu uspołecznienia produkcji; w tym obszarze społecznym 

niemożliwe jest już proste zaspokajanie własnych potrzeb, nie zapośredniczone przez rynek 

wymiany towarowo-pieniężnej i złożoną kombinację prac cząstkowych. Używane przez 

Hegla określenie „stan refleksyjny” podkreśla znaczenie umysłu, rozumu, talentu, 

indywidualnych przesłanek duchowych wykonywania związanej z tym stanem pracy. 

Jednak i tu rozwój uspołecznienia pracy, odsłaniający się w wywodach Hegla, nie jest daleko 

posunięty. Widać to wyraźnie przy przeprowadzanym podziale w łonie stanu refleksyjnego. 

Wyróżnione są tu obok siebie: stan rzemieślniczy, stan fabrykantów i stan kupiecki. 

Rzemieślnicy pracujący na bezpośrednie jednostkowe zamówienie traktowani są z taką samą 

uwagą, jak stan fabryczny, produkujący masowy produkt na rzecz anonimowego konsumenta. 

Rzemieślnicy, kupcy i stan fabryczny nie podlegają dalszemu zróżnicowaniu; Hegel nie 

zajmuje się ani podziałami wewnątrz zakładu rzemieślniczego, który nie jest przecież 

zazwyczaj jednoosobowy, ani odróżnieniem robotnika od kapitalisty czy przedsiębiorcy 

(zalicza ich razem do jednego stanu „fabrykantów”, „przemysłowego”), ani też śledzeniem 

analogicznych złożoności wśród kupców. Samodzielność członków stanu refleksyjnego 

sprzyja – zdaniem Hegla – ich skłonności do wolności i niechęci wobec podporządkowania. 

Specyfika stanowiska Hegla polega między innymi na tym, że bierze on w gruncie rzeczy w 

nawias stosunki własnościowe w ramach stanu drugiego. Różnica między „rzemieślnikami” i 

„fabrykantami” a „kupcami” jest tutaj funkcją różnicy między produkcją a cyrkulacją, dystans 

między „rzemieślnikiem” a „kupcem” i „fabrykantem” odzwierciedla stopień uspołecznienia 

produkcji. Własność ziemi, zasadnicza dla stanu naturalnego, nie ma swego odpowiednika w 

tym wypadku. Nie jest to przypadek. Dla Hegla zróżnicowania w ramach stanu refleksyjnego 

nie są istotne, zamykają się bowiem w jego refleksyjności, to znaczy – każdy może dzięki 

własnej aktywności, pracy, sprytowi, szczęściu określić swoją pozycję społeczną. Powracając 

w tym momencie do stanu naturalnego, możemy stwierdzić, że również i tam własność, 

rozumiana jako źródło wewnątrz-stanowej dyferencjacji, nie odgrywa żadnej roli. 
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Pozornie mamy do czynienia z sytuacją analogiczną jak w wypadku Zamkniętego państwa 

handlowego J.G. Fichtego, podstawą zróżnicowania wydaje się bowiem, mówiąc językiem 

współczesnej socjologii, indywidualna, prywatna własność siły roboczej, ergodynamis. 

Podobieństwo do ujęcia Fichtego niewątpliwie tu jest, ale tylko pozorne. Różnica polega na 

kontekście zastosowania podobnego ujęcia. U Hegla stanowi ono element analizy istniejącej 

współczesności, jest więc siłą rzeczy formą zasadniczej symplifikacji obrazu stosunków 

społecznych i ich mistyfikacji. Natomiast w pracy twórcy Teorii Wiedzy ten jednostkowy 

wymiar własności staje się elementem konstrukcji pożądanej rzeczywistości społecznej, 

podstawowym modułem strukturalnej i radykalnej negacji status quo. Jest to moment bardzo 

istotny dla zrozumienia generalnej różnicy między Fichtem i Heglem, dlatego też powrócimy 

do niego w szerszym kontekście. 

Stan trzeci, myślący albo ogólny, zajmuje się „interesami ogólnymi”; jest to w pewien sposób 

stan średni, zakłada bowiem „własną zręczność”, jak stan refleksyjny, ale jego utrzymanie 

„tak jak w wypadku stanu pierwszego zapewnia [...] ogół społeczeństwa”[99] . Ten ogół 

społeczeństwa przypomina przyrodę w wypadku stanu pierwszego i tylko w tym sensie mamy 

do czynienia z podobieństwem. Źródło utrzymania zależy od indywidualnej sprawności, ale 

jego przyrodą jest społeczeństwo zapośredniczone przez państwo, albowiem stan ten 

obejmuje ludzi pozostających na służbie państwowej: wojskowych, prawników, urzędników i 

przedstawicieli różnych innych typów zajęć, o ile cechuje ich „świadomość państwowa i 

najbardziej wybijające się wykształcenie” [100]. 

Tak przedstawiona struktura stanowa jest w istocie wyrażoną w języku charakterystycznym 

dla społeczeństwa feudalnego analizą stosunków klasowych społeczeństwa wczesnego 

kapitalizmu [101]. Stąd jej nieprzejrzystość i hybrydalność. Z tego też powodu ma ona 

ograniczoną przydatność dla współczesnej socjologii. Dla nas jednak ma ona kapitalne 

znaczenie przy próbie odsłonięcia ontologicznych przesłanek filozofii Hegla, ale także dla 

zrozumienia Heglowskiego obrazu rzeczywistości społecznej, odgrywającego zasadniczą rolę 

w całokształcie jego poglądów [102]. 

Przede wszystkim zwróćmy uwagę na podkreślany już fakt wczesnokapitalistycznego 

charakteru opisywanego społeczeństwa. Znajduje on swój wyraz w zasadniczym podziale na 

stan naturalny i stan refleksyjny; pierwszy z nich, umocowany przyrodniczo i zdystansowany 

wobec refleksyjnego świata gospodarki kapitalistycznej, grupujący w swym łonie różne, a z 

współczesnego punktu widzenia zasadniczo odmienne odłamy społeczeństwa, stanowi z 
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perspektywy Hegla – po pierwsze – bezkonfliktową całość, a po drugie – odmienny wobec 

stanu refleksyjnego jakościowo byt, nie zagrożony kapitalistyczną penetracją. Stan naturalny 

ma swoją niepodważalną pozycję społeczną ufundowaną na „naturalnej” więzi z przyrodą, 

jego „nierefleksyjność” odzwierciedla niewielkie skapitalizowanie tej sfery aktywności 

gospodarczej w czasach Hegla. 

Osobności stanu naturalnego odpowiada osobność stanu refleksyjnego. Również i tu 

nierozpoznane pozostają sprzeczności konstytutywne dla „fabrykantów”, a cały stan 

charakteryzuje się nieofensywną partykularnością, podobnie jak relacje między odłamami 

stanu refleksyjnego. Wydaje się również, jakby panowała w nim, w ramach jego odłamów, 

swobodna pionowa ruchliwość społeczna określana tylko indywidualnymi cechami 

refleksyjności. 

Opis obu stanów zdaje się zakładać statyczność relacji między poszczególnymi 

wyróżnionymi stanami i ich odłamami. Nie ma więc uwzględnionego procesu kapitalizacji 

rolnictwa, rozwoju stosunków towarowo-pieniężnych, nie ma analizy dynamicznych 

przekształceń w relacjach miasto–wieś, nie ma świadomości dynamiki relacji między 

„fabrykantami”, między nimi jako całością i innymi odłamami stanu refleksyjnego... 

Stan ogólny ma zasadniczo inny charakter. Jest on związany z istnieniem państwa i 

wypełnianiem przez nie ogólnych funkcji przerastających partykularność zarówno stanów i 

ich odłamów, jak i poszczególnych jednostek. Niezwykle istotne znaczenie dla prawidłowego 

odczytania poglądów Hegla ma poprawne zrozumienie jego koncepcji państwa. Problematyka 

ta obrosła już olbrzymią literaturą i nie czas tu na szczegółowe analizowanie tego 

zagadnienia. W tym miejscu znaczące dla nas jest tylko stwierdzenie, że w odróżnieniu od 

klasowych interpretacji istoty państwa stanowisko Hegla należy ująć jako reprezentujące ten 

typ podejścia, który zakłada, że państwo jest wyrazicielem interesu ogólnego, nie dającego się 

sprowadzić ani do artykulacji woli uprzywilejowanych, ani do wyrażania „woli ludu”, ani też 

do prostego odbicia tego, co powszechne. „W społeczeństwie obywatelskim – pisze 

autor Encyklopedii nauk filozoficznych – celem jest zaspokojenie potrzeby, i to zarazem jako 

potrzeby ludzkiej, w pewien stały, ogólny sposób, tj. zapewnienie tego zaspokojenia”]103] , 

ale nie chodzi o to, żeby „zapewnić zaspokojenie jednostkom”, te jednostki – pisze ostrożnie i 

skąpo Hegel – „są dla siebie [podkr. – J.K.] moralnie uprawnionym celem”. Przyjrzenie się 

stanowi ogólnemu pozwala na wyrobienie sobie dokładniejszej opinii o tym, co to może 

oznaczać. 
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Ponadstanowy logos uzyskuje w stanie ogólnym swego nosiciela. Stan ogólny jest podmiotem 

państwa wyniesionym ponad społeczeństwo przez swą funkcję społeczną, związek z tym, co 

ogólne, mediatyzację i kreację racjonalności wyższego rzędu. Ta kreacja „racjonalności 

wyższego rzędu” zakłada specjalne osobnicze kwalifikacje umożliwiające zajmowanie się 

sprawami ogólnymi i wspólnymi, służenie rozumowi i dobru wspólnemu, wykształcenie, 

które wiąże się z poznaniem szeroko rozumianej filozofii. Dopiero wykształcenie zdobyte na 

uczelniach, potwierdzone dyplomami i specjalnym egzaminem, może stanowić podstawę do 

sprawowania funkcji urzędniczych. 

Nie mogą być urzędnikami niewykształceni przedstawiciele ludu, ale też bogaci obywatele z 

racji samego tylko swego bogactwa czy arystokraci na mocy swego dobrego urodzenia. Nie 

kwalifikują do grona urzędników charakter, dawne zasługi, przekonania polityczne czy 

ideowe. Wykształcenie, o którym mowa, nie może mieć przy tym charakteru mechanicznego. 

Musi się ono stać czymś autentycznym, drugą naturą, obyczajnością, która zakłada 

samodzielne myślenie, szacunek dla prawdy, umiejętność dochodzenia do prawdy i służenia 

jej. 

Niewątpliwie w tych Heglowskich charakterystykach kwalifikacji urzędnika odnajdujemy 

klimat bliski Fichtemu. Filozofia jako subiektywna przesłanka powołania człowieka zamienia 

się jednak u Hegla w urzędniczy egzamin umiejętności służenia prawdzie w ramach struktur 

państwowych. Szczegółowe rozważania dotyczące dobrego sprawowania funkcji 

urzędniczych są więc w tym wypadku konstruowaniem teoretycznych i społecz-nych 

przesłanek historycznego podmiotu racjonalnego. Hegel rozważa typy „urzędnika błędnego 

rycerza” i „lokaja państwa”, znaczenie opinii publicznej, zakres interwencjonizmu 

państwowego w mechanizmy żywiołowej gospodarki rynkowej, niebezpieczeństwo nędzy 

mas, spychającej je do rangi motłochu, nie pracującego i nienawidzącego wszelkiej władzy. 

Nie są to oczywiście przesłanki jedyne, ale dla Hegla bardzo istotne, ważne. Stan ogólny jest 

kwalifikowanym filozoficznie odpowiednikiem Fichteańskiej Rady Eforów, a gdy spojrzymy 

wstecz, gdzieś daleko z tyłu zobaczymy zapewne Platona sprzedanego piratom i 

jego Państwo. Nie należę oczywiście do wrogów ani Państwa Platona, ani Zamkniętego 

państwa handlowego, ani wszelkich utopii społecznych. Morus, Bacon, Campanella – zawsze 

wzruszali mnie swą siłą i odwagą. Ich wystąpienia demonstrują niezależnie od samego tekstu 

pewną zasadniczą deklarację, tak jakby ci marzyciele mówili do nas: „Teraz oto ja, człowiek 

z imienia i nazwiska, otrzepujący się z kurzu średniowiecza, sam stworzę mocą własnego 
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rozumu, tak jak szewc tworzy buty, a piekarz piecze chleb, projekt szczęśliwej ludzkości. 

Oto, na apel o nową rzeczywistość, występuję i mówię: Jestem!” 

Sprawa nie sprowadza się do, jak już wspominałem, tylko aktu odwagi, lecz jest to zarazem 

otwarcie na nową epokę samopoznania ludzkości, rozpoczęcie procesu odkrywania 

kontynentu historii i społeczeństwa dla poznania naukowego. Rozważania przeprowadzane 

przez Hegla przy okazji opisu funkcjonowania stanu ogólnego trudno jednak traktować po 

prostu tak samo, jak wcześniejsze utopie; są one bardzo inspirujące współcześnie dla wielu 

socjologów i ekonomistów, subtelność, dialektyczność przeprowadzanych tu dystynkcji, 

odkrywanych zapośredniczeń i złożoności – jest wspaniałą odtrutką na współczesne 

symplifikacje. Nie „utopijność” więc Heglowskich rozważań dotyczących urzędników jest 

tutaj interesująca, lecz, generalnie rzecz biorąc, wyróżniona rola stanu ogólnego i jego funkcja 

w stanowo zróżnicowanym społeczeństwie. 

Struktura społeczna w ujęciu Hegla określa nam aktorów, między którymi rozgrywa się 

dramat historii, realizują się owe złożone problemy zapośredniczeń i eksterioryzacji, 

ustanawiania, znoszenia i reifikacji, fetyszyzmu i alienacji. Oprócz stanów zasadniczymi 

elementami są ustrukturowane przez stany jednostki, rodzina, naród i państwo, wreszcie 

dzieje powszechne. Jednakże realna podmiotowość dotyczy jednostek i uosobionego w stanie 

ogólnym państwa, stany są bowiem tylko formą uszczegółowienia w sposób organiczny 

ogólnej substancji. Olbrzymie znaczenie stanu ogólnego wynika z uznania go za formę 

aktywnej mediatyzacji nie tylko dla zróżnicowania stanowego, lecz również między duchem 

„bezpośrednim albo naturalnym”, to jest rodziną, „relatywną totalnością relatywnych 

odniesień pomiędzy jednostkami jako samoistnymi w stosunku do siebie nawzajem osobami 

w pewnej formie ogólności – społeczeństwem obywatelskim” , wreszcie substancją „znającą 

siebie jako wolną, w której absolutna powinność jest w równej mierze bytem [i] ma 

rzeczywistość jako duch pewnego narodu” [105]. 

Naród ma w ujęciu Hegla wyróżnioną rolę; jako rozdzielona wewnętrzna moc i konieczność 

samoistności osób jest ujednostkowieniem ducha narodu, „osoba jako myśląca inteligencja 

zna ową substancję [tj. naród – J.K.] jako swoją własną istotę... jako swój cel ostateczny... 

spełnia ona bez refleksji dokonującej wyboru swój obowiązek jako coś swego własnego i jako 

cośistniejącego i w tej konieczności posiada siebie samą i swoją rzeczywistą wolność”[106] . 

Tak więc, w każdym razie w tym momencie, wolność ma charakter narodowy, i to 

bezrefleksyjnie, „przyrodniczo”. Idąc dalej, dochodzimy do wniosku, że rzeczywistymi 
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podmiotami procesu historycznego są narody ujęte w formę państwa, to one tworzą dzieje 

powszechne i w ich historii wysyca się szczegółowa samoistność jednostek. 

Co to oznacza? 

Otóż, oznacza to, że – zdaniem Hegla – jednostka pogrążona w rzeczywistości życia 

konkretnego odczuwa siebie „jako coś nic nie znaczącego” i zachowuje istnienie 

rzeczywistości społecznej, państwa poprzez gotowość do złożenia ofiary „z tego naturalnego i 

szczegółowego istnienia, tzn. do unicestwienia tego, co w stosunku do niej [tj. substancji, 

państwa – J.K.] jest nicością” [107]. 

Wypowiedź ta współcześnie brzmi groźnie. Ale przecież jest to tylko pozór; oddawanie życia 

za ojczyznę, a także w ogóle spłonięcie jako ofiara na jakimś ołtarzu – dalej należy do 

uznanego, królującego paradygmatu kulturowego. Nie inaczej było na przełomie 

osiemnastego i dziewiętnastego wieku. Przypomnijmy w tym miejscu skandal związany z 

niezgodą Fichtego na usprawiedliwienie odmowy przez studenta stanięcia do pojedynku. 

Zdaniem Fichtego był to czyn niegodny i wymagający potępienia, życie bowiem jest czymś 

mniej wartym niż honor. 

Ale to podobieństwo do Fichtego idzie jeszcze dalej. Także i on przecież, szukając 

alternatywnego wobec religijnego sensu życia, odwoływał się do humanistycznie 

zrelatywizowanego jego ujęcia. Powołanie człowieka realizuje się w uzyskaniu 

nieśmiertelności poprzez włączenie się egzystencji jednostkowej w nieskończony proces 

doskonalenia ludzkości. Niewątpliwe podobieństwo nie jest jednak w stanie zakryć 

zasadniczo innego podejścia do jednostki. U Fichtego społeczeństwo i związane z nim 

powołanie człowieka są sposobem zapewnienia indywidualnemu podmiotowi szczęścia i 

nieśmiertelności na miarę religijnej wersji wiecznej szczęśliwości. Nie ma tu mowy o 

możliwości uznania jednostki za – wszystko jedno, w jakim relatywnym odniesieniu – 

„nicość”. Rzeczywistym podmiotem, kreatorem świata jest człowiek, jednostka – zawsze 

„JA”. 

Uznanie za podmiot historii narodowego państwa instrumentalizuje jednostkę. Czyni ją 

elementem reprodukcji bytu ponadjednostkowego, wobec którego jej niepowtarzalny 

charakter ujawnia tylko jej przypadkowość, choć nie przekreśla jej niezbędności. Nie chodzi o 

„moralne” potępienie Hegla ani o pochwałę Fichtego. Sprawa polega raczej na odsłonięciu 

zasadniczej różnicy, jaka ujawnia się między Heglowskim podmiotem reprodukcji państwa, 
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narodu, apodmiotem ideologicznym Fichtego, będącym podmiotem rewolucji, radykalnej 

negacji feudalizmu, a nawet, gdy się weźmie pod uwagę prekursorski wobec naukowego 

socjalizmu charakter Zamkniętego państwa handlowego – kapitalizmu. 

Zaznaczałem już wcześniej różnicę między Heglowskim a Fichteańskim podejściem do 

problemu własności, zasadniczą różnicę w abstrahowaniu od stosunków własnościowych w 

analizie rzeczywistości Niemiec początków dziewiętnastego wieku i w projekcie zamkniętego 

państwa handlowego. W pierwszym wypadku jest to budowanie zasłon epistemologicznych 

otulających sprzeczności społeczne i stosunki wyzysku miękką materią niewiedzy, w drugim 

zaś stanowi ono teoretyczną podstawę do abstrahowania od istniejących stosunków 

własnościowych w rewolucyjnej praktyce. Podobnie wskazywałem na znaczące 

przemieszczenie funkcji filozofii z kreatora powołania człowieka do roli laureata 

konkursowych egzaminów uprawniających do bycia urzędnikiem, członkiem stanu ogólnego. 

Filozofia staje się niezbędnym wyposażeniem państwa i urzędnika, jak kałamarz, liczydła i 

zarękawki. Do tych wcześniejszych różnic dochodzi i ta, którą określam jako różnicę między 

podmiotem reprodukcji i podmiotem ideologicznym. 

Ale przecież różnic innych, a składających się na pełną znaczenia całość, można by ujawnić 

więcej. Odmienność ujęcia problematyki wolności w filozofii Hegla związana jest 

niewątpliwie z tymi różnicami w podejściu obu niemieckich filozofów. Można by 

powiedzieć, że dla Hegla „wolność” jest już zastanym elementem krajobrazu filozoficznego i 

domaga się „tylko” uzasadnienia i ugruntowania [108]. Holizm filozofii Heglowskiej i jej 

historyzm łączą się z ujęciem wolności jako ukoronowania całości dziejów. Tym samym 

dokonuje się na naszych oczach klasyczna figura myślowa polegająca na ukazaniu przeszłości 

jako niezbędnych kolejnych stopni prowadzących do tego, co jest, i przedstawianiu tego, co 

jest, jako jedynej możliwej rzeczywistości. Cała filozofia Heglowska jest jedną wielką figurą 

tego typu i dlatego jest filozofią wolności. 

Oczywiście, ma ona w tym wypadku swoje ograniczenia. „Tym, co jest” – są Napoleon i 

Restauracja. Hegel, w odróżnieniu od nienawidzącego Cesarza Francuzów Fichtego, który w 

reakcji na zdradę idei Rewolucji Francuskiej odwraca się z nadzieją do „filozoficznego” 

narodu niemieckiego, otacza postać Napoleona wielkim szacunkiem [109]. W warunkach zaś 

niemieckich głosi nie tylko naganę buntu wobec wszelkiego rządu – pamiętamy o zasadniczo 

innym stanowisku Fichtego – ale i pochwałę monarchii [110]. 
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Ale taka forma ograniczenia, podobnie jak ograniczenia wynikające z przedstawionych analiz 

struktury społecznej w ujęciu Hegla, ma charakter wyraźny i bezpośrednio dostępny. 

Generalnie, ujęcie wolności jako elementu reprodukcji rzeczywistości społecznej w tak 

totalny sposób, jak zostało to ujęte, bazuje jednak na dorobku Kanta i Fichtego, a właściwie 

na istocie tego dorobku przedstawionej we wcześniejszych rozdziałach. Przywołany, 

poniekąd skandalizujący neokonserwatyzm Hegla nie może stanowić podstawy do 

zrozumienia atrakcyjności jego filozofii w odbiorze późniejszych pokoleń. Jest ona związana 

z wchłonięciem dorobku poprzedników i jak gdyby przesunięciem go na inną pozycję w 

ontologii społecznej. Struktura apelacji ideologicznej, bazująca na medialnej funkcji 

wolności, zostaje przemieszczona do całościowo pojętego reprodukowania się bytu 

społecznego i odniesiona do państwa, prawa, religii, sztuki i filozofii [111]. Podmiot 

ideologiczny podlega uniwersalizacji, a jednocześnie dywersyfikacji, rozpisaniu, zgodnie z 

rosnącym wraz z uspołecznieniem podziałem pracy – na różne podmioty jednostkowe. Dla 

Fichtego brak odpowiedzi na powołanie człowieka dyskwalifikuje w stopniu umożliwiającym 

mu uznanie, że taki Niemiec naprawdę nie jest Niemcem, że taki człowiek naprawdę nie jest 

człowiekiem i nie różni się od świata przyrody. Człowiek bez wolności nie jest człowiekiem 

w sensie restryktywnym, a nie opisowym – jest to zresztą zgodne z logiką ideologii, która lubi 

mówić, na przykład, o „prawdziwym Polaku”, „prawdziwej demokracji” etc. 

Hegel szczodrze obdarza wszystkich namiętnością i wolnością jednostkową, do takiej 

namiętności się sprowadzającą, ale podlegającą wraz z postępem ducha w dziejach ewolucji 

na poziomie subiektywności. Wolność jest więc tu po prostu rosnącą podmiotowością i 

racjonalnością, uświadamianiem sobie przez ducha własnej wolności. To procesualne ujęcie 

nie oznacza odrzucenia podejścia Fichteańskiego, ale tylko w tym sensie, że Odyseja 

wolności jednostki wtopiona jest w dzieje i stanowi „odpowiedź” na to, co Inne, zostaje 

uwikłana w dialektyczne zależności jednostkowego, szczegółowego i ogólnego. Nie jest już 

świadomą indywidualną odpowiedzią na apelację, lecz dialektyką subiektywnego, 

obiektywnego i absolutnego ducha. 

Pojednanie ze społeczeństwem mieszczańskim nie dokonuje się tylko poprzez „zgodę” na 

napoleońskość, zgodę niewątpliwie heroiczną w warunkach niemieckich, lecz także w formie 

rezygnacji z idei jednostki jako podmiotu racjonalnego, powiedzmy ostrożniej – podmiotu 

filozoficznego czy też ideologicznego. Filozofia jest filozoficzna, podobnie jak filozofowie, 

ale społeczna jej obecność może występować tylko w formie zmediatyzowanej przez religię, 

sztukę, państwo, prawo, moralność, stan ogólny, urzędników i policjantów... Kierujący się 
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namiętnością ludzie tworzą rzeczywistość społeczną, jak gdyby przyrodniczą, mającą swoje 

prawa, strukturę ontologiczną i zależności. Ale nie tworzą jej świadomie, choć kierując się 

własną świadomością, namiętnością [112]. Obiektywny pochód skutków ich zderzających się 

i modyfikujących namiętności jest żywiołowy, także i w czasach państw narodowych, które 

są przeznaczone do tego, „aby stanowić tylko jeden stopień i załatwić tylko jedną sprawę 

całego czynu” [113]. 

Podmiotowość na poziomie dziejów to podmiotowość narodów, ale dzieje powszechne są 

żywiołowym procesem, co do którego racjonalizacji nie ma u Hegla żadnych perspektyw. Nie 

ma tu mowy o procesie globalizacji rozumu. W obszarze stosunków międzynarodowych do 

osiągnięcia jest co najwyżej wzajemne uznanie, najbardziej poglądowo demonstrujące się w 

traktatach pokojowych. O jakimś światowym rządzie, poziomie racjonalności osiąganym na 

poziomie państw narodowych, ale przeniesionym w wymiar globalny – nie ma w ogóle 

mowy. 

Zwróćmy uwagę, że także i w tym wypadku poglądy Hegla są, z per-spektywy na przykład 

miłośników globalizacji czy humanizmu, cofnięciem się już nie tylko w porównaniu z 

futurologiąZamkniętego państwa handlowego, na którego stronach bystry czytelnik dostrzeże 

zapowiedź światowego systemu sprawiedliwości społecznej, lecz nawet w zestawieniu z 

globalną mocą Kantowskiego imperatywu kategorycznego czy jego projektem wiecznego 

pokoju. 

To ten irracjonalny proces światowej, globalnej historyczności, będący stałym punktem 

odniesienia wszelkich historiozoficznych wypowiedzi Hegla, brany jest czasem przez 

interpretatorów za coś istniejącego poza duchem absolutnym i chętnie bywa utożsamiany z 

„jakąś” formą zależności od „siły wyższej”, oznaką prawdziwej – choć zmodyfikowanej – 

religijności. Niewątpliwie mamy jednak do czynienia z głoszeniem końca czegoś. Czym jest 

koniec głoszony przez Hegla? 

Najprostsza odpowiedź to stwierdzenie, że Hegel jest prekursorem idei Francisa Fukuyamy i 

że „genialnie antycypował” pomysły współczesnej popfilozofii. 

Zrozumienie stanowiska Hegla, przy założeniu, że nasze rozpoznanie żywiołowego 

charakteru procesu historycznego w wymiarze globalnym jest tu na miejscu, zmusza po 

prostu do sięgnięcia do historii filozofii i postawienia pytania nie tylko o „koniec” w filozofii 

autora Fenomenologii ducha, lecz także, co najmniej, o głoszenie „przełomu 
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kopernikańskiego” przez Immanuela Kanta, końca filozofii przez Johanna Gottlieba Fichtego, 

końca wszelkiej filozofii przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, nastania nowej epoki 

pozytywnej przez Augusta Comte’a. Tak postawione pytanie pcha nas w kierunku uznania 

niespecyficzności stanowiska Hegla i potraktowania go jako reprezentanta o wiele szerszej 

opinii konstatującej na przełomie osiemnastego i dziewiętnastego wieku dokonanie się czy też 

dokonywanie się jakiegoś przełomu w dziejach. 

Na czym ów przełom polega? 

Odpowiedzi są poniekąd znane. Jak niesie wieść gminna: „Kant dowiódł, że człowiek nie jest 

biernym receptorem zjawisk, lecz narzuca rzeczywistości swoje a priori”. Jeśli nawet 

odniesienie do Kanta ograniczymy do tego jednego, ludowo postrzeganego momentu, 

pomijając rozum prak-tyczny, to widać już i tu, że istota zmiany polega na „uczłowieczeniu” 

teorii poznania, subiektywizacji aktu poznania, subiektywizacji wiedzy. To „uczłowieczenie” 

w filozofii Fichtego sięga poziomu totalnego „JA = JA”, anihilującego „rzecz samą w sobie”, 

idei „powołania człowieka” i radykalnego projektu społecznego. Comte ogłosi koniec fazy 

metafizycznej i na-stanie epoki pozytywnej, powołanie do życia socjologii i idee inżynierii 

społecznej[113] . U młodego Marksa z Ideologii niemieckiej ten sam duch prowadzi do 

deklaracji końca filozofii i ogłoszenia istnienia tylko jednej nauki – historii [114]. 

We wszystkich stanowiskach przebija świadomość końca i początku czegoś innego. Tym, co 

łączy te, przecież tak różne poglądy, to otwarcie na historię i społeczeństwo, na badanie tego, 

co społeczne i historyczne, na radykalne projektowanie i przekształcanie społeczeństwa w 

oparciu o rozumowe, naukowe rozpoznanie. Wszystkie te wystąpienia są wyrazem 

dokonującego się przełomu, i to nie tylko w przytaczanych koncepcjach filozoficznych, lecz 

znacznie szerzej, na przykład w dziedzinie rozwoju myśli ekonomicznej, z której tak 

znacząco czerpał Hegel. Istotą tego, co nowe, jest odkrycie „kontynentu historii” dla poznania 

naukowego i uczynienie z różnie definiowanej nauki o społeczeństwie nie tylko zaplecza 

tworzonych ideologii, mniej lub bardziej partykularnych czy państwowych, lecz również 

niezbędnego elementu samorefleksji społecznej, reprodukcji procesu społecznego w 

warunkach rozwijającego się kapitalizmu [115]. 

O ile związek stanu ogólnego z filozofią u Hegla ujawnia społeczne i instytucjonalne nośniki 

idealnych i symbolicznych przesłanek reprodukcji, o tyle głoszenie uzyskania przez ducha 

samowiedzy jest formą proklamacji ukonstytuowania się wszelkich przesłanek owej 

samorefleksji społecznej. I niczego więcej. Savoir pour prévoir. 
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Racjonalność na poziomie państwa narodowego nie jest jednak taka prosta. Podobnie jak w 

innych momentach, także i tu stanowisko Hegla jest bardziej realistyczne, jest cofnięciem się 

w stosunku do sensu stricto ideologicznej praktyki Fichtego. Grzech nie jest czymś, co 

lokowałoby się tylko na poziomie jednostki, indywiduum, jak to się wydaje w ramach 

różnych praktyk pasterskich. Również i racjonalność przestaje być cechą indywidualnego 

podmiotu. Racjonalne prawo, racjonalne instytucje, obyczaje, religia, a więc społeczne byty 

pozajednostkowe – są sposobem kreacji racjonalności przekraczającej racjonalność 

poszczególnych osób, ich sumy; uzyskanie samowiedzy jest pożegnaniem się z prenaukowym 

humanizmem, który staje się obszarem ochoczo zagospodarowywanym przez praktyki 

ideologiczne, wręcz ich żywiołem. Ta pozaosobowa racjonalność jest w swej egzystencji 

trwalsza i pewniejsza niż ta, która bazować miała tylko na zakładanej racjonalności osób. Co 

więcej, jest w dużym stopniu odporna na głupotę i „namiętności”. Racjonalność tej nowej 

racjonalności nie musi być możliwa do pojęcia dla jednostek kierujących się namiętnościami, 

może być dla części z nich zupełnie nieczytelna ze względu na niezbędne złożone jej 

zapośredniczenia. W tym sensie jest to i odejście od optymistycznego ujęcia Fichtego, i krok 

bardziej w stronę Immanuela Kanta, którego zarówno konstrukcja imperatywu 

kategorycznego, jak i potraktowanie religii jako wehikułu moralności, były formami 

budowania racjonalności społecznej przy rezygnacji z wyobrażenia zdemokratyzowanego 

podmiotu racjonalnego. 

Jest bardzo charakterystyczne, że – wbrew przeróżnym interpretacjom stosunku Hegla do 

religii, traktującym go bądź jako panteistę, bądź jako niekonwencjonalnego teistę, a nawet 

panenteistę[117] – prezentowany przez niego stosunek do religii, na przykład w Encyklopedii 

nauk filozoficznych, zaczyna się od wstępnej całkowitej akceptacji stanowiska Kanta: 

O formalnej stronie wznoszenia się ducha ku Bogu była już mowa we Wstępie do Logiki [...]. 

Jeżeli idzie o wyjściowe punkty tego wznoszenia się, to Kant, ogólnie rzecz biorąc, określił 

najbardziej prawidłowy punkt wyjścia o tyle, że wiarę w Boga rozpatruje on jako 

wypływającą z rozumu praktycznego [118]. 

Uznanie problemu boga za problem rozumu praktycznego ma oczywiście zasadnicze 

znaczenie: trudno traktować budowany na nim pogląd, o ile nie jest dziecinnie sprzeczny, 

jako teistyczny, panteistyczny czy animstyczny... Żeby zrozumieć Hegla, a przedtem Kanta, 

trzeba – nie ma rady – przyswoić sobie rozumienie religii i boga jako pochodnych wobec 

etyczności i tylko etyczności. Różnica między Kantem i Heglem ma o wiele subtelniejszy 
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charakter, niż to się zazwyczaj wydaje. Dla Hegla podstawowym problemem jest uznanie 

przez Kanta „wznoszenia się subiektywnego ducha do Boga” za postulat, samą tylko 

powinność. Podobnie jak autor Krytyk, uważa on, że treść poglądów religijnych, pojęcia boga, 

jest określana przez „materiał” praktycznego rozumu, ale zasadnicze znaczenie ma „duch”, 

czyli skutecznie działający rozum, fenomen samego samookreślającego się myślenia wzięty w 

izolacji od wszystkiego, co inne, a także od jakiejkolwiek treści myślenia. W tym sensie jest 

to „rozum, tj. samookreślające się i samorealizujące się pojęcie – wolność”[118] . 

Zdaniem Hegla, wznoszenie się subiektywnego ducha ku bogu jest funkcją wynikającego z 

istnienia tak pojętej świadomości rozumu, jak gdyby „automatycznej”, samoistnej tendencji 

do przełamywania swej własnej skończoności. Nie należy skończoności tej na nowo 

utożsamiać prostacko z ciałem ani interpretować w stylu egzystencjalistycznym... Heglowi 

chodzi chyba raczej o własną dynamikę rozumu, która zakłada wszelkie swe treści jako 

nieskończone. Przełamywanie własnej skończoności to więc także formułowanie praw na 

gruncie nauki, praw, które nie mogą mieć charakteru konkretnego, jednostkowego. Podobny 

proces występuje w wypadku „wznoszeniu się ku Bogu”, choć w tym wypadku chodzi o 

nieskończone ujęcie wolności, a nawet, dokładniej, sam tylko proces (samo)wznoszenia się 

ku temu, co nieskończone, proces unieśmiertelniania i samoabsolutyzacji. 

Zarzut Hegla dotyczy ujmowania przez Kanta owego (samo)wznoszenia się – jako postulatu, 

powinności. Ma to rozrywać proces i utrwalać jako przeciwieństwa, sprzeczność – momenty 

skończoności i nieskończoności, których „zniesieniem i prawdą jest samo owo wznoszenie 

się”. Pro-ces „powstawania” boga w interpretacji Hegla przedstawiany przy okazji tej 

polemiki warto zilustrować dłuższym cytatem: 

W odniesieniu do tego zapośredniczenia, jakim jest wznoszenie się ku Bogu, wskazywaliśmy 

już wcześniej na to, że szczególną uwagę należy zwrócić na moment negacji jako tej, za 

pośrednictwem której istotna treść wspomniango punktu wyjścia oczyszcza się ze swojej 

skończoności i dzięki temu staje się wolna. Ten abstrakcyjny w swojej formie logicznej 

moment otrzymał teraz swoje najkonkretniejsze znaczenie. Skończonością, od której się tu 

wychodzi, jest realna samowiedza etyczna. Negacją, za pośrednictwem której wznosi ona 

swego ducha do swej prawdy, jest dokonywane rzeczywiście w świecie etycznym oczyszczenie 

tej wiedzy od subiektywnego mniemania i wyzwolenie jej woli od egoizmu pożądania. 

Prawdziwa religia i prawdziwa religijność wypływają tylko z etyczności i są etycznością 

myślącą, tj. uświadamiającą sobie wolną ogólność swej konkretnej istoty. Tylko na podstawie 
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etyczności i wychodząc od niej, można poznać ideę Boga jako wolnego ducha. Dlatego 

daremne byłoby szukanie prawdziwej religii i religijności poza obrębem ducha etycznego. Ale 

jednocześnie to wypływanie religii z etyczności, tak jak ma to miejsce wszędzie w dziedzinie 

tego, co spekulatywne, samo nadaje sobie znaczenie, zgodnie z którym to, co początkowo 

występuje jako następujące po czymś i wypływające z czegoś, okazuje się raczej pewnym 

absolutnymPrius względem tego, przez co wydaje się zapośredniczone, a tu, w sferze ducha, 

jest również znane jako jego prawda[120] . 

Rektyfikacja etyczności prowadząca do boga jako obiektywny walor samowznoszącej się 

myśli ma dla Hegla kapitalne znaczenie, daleko wykraczające poza polemikę z Kantem. Sama 

polemika ujawnia, że nie ma tu mowy o jakiejś zasadniczej różnicy poglądów, co do genezy 

religii ani w stosunku do Kanta, ani nawet do Fichtego. „Praktyczny” status religii jest w 

ogóle kanonem zarówno dla Kanta, jak i dla Fichtego czy Hegla. Ale Hegel w swej 

praktyczności idzie jeszcze dalej, bo arcypraktyczny sens mają tu jego rozważania. 

Po przytoczonym fragmencie dotyczącym religii następuje natychmiastowe przejście „do 

zajęcia się w tym miejscu bliżej stosunkiem państwa i religii”. Dyskusja z Kantem ma więc 

dla Hegla charakter wstępu do ważnych ustaleń dotyczących państwa. Hegel widzi w 

stanowisku teoretycznym Kanta niebezpieczne przesłanki sprzyjające niezależnemu 

traktowaniu moralności i religii, państwa i religii. 

Z punktu widzenia Hegla „państwo jest rozwojem i urzeczywistnieniem etyczności”, a 

„substancjalnością samej etyczności i państwa jest religia”. Religia jako „wznosząca się ku 

Bogu”, to znaczy unieśmiertalniająca to, co skończone, rozum, jest podstawą możliwości 

pomyślenia, istnienia tego, co absolutne. Ponieważ państwo opiera się na usposobieniu 

etycznym, ono zaś na religijnym, to wszystko, co występuje zarówno w moralności, jak i 

państwie, obowiązek czy ustawa – mogą mieć swoje absolutne uprawomocnienie tylko w 

religii. To, co nie ma uprawomocnienia w religii jako nieskończone, jest 

uprawomocnione krucho, nie ostatecznie. Religia bowiem jest także pojęciem prawdy 

absolutnej: cokolwiek więc aspiruje do prawdziwości, musi „mieć udział w tej absolutnej 

prawdzie”. Rzecz jasna, i tu trzeba pamiętać, że również „absolutna prawda” jest rezultatem 

rektyfikacji prawd znacznie mniej absolutnych, powszechnych, przez rozum ludzki. Istnieje 

bowiem zawsze niebezpieczeństwo, że obok etycznego dowodu na istnienie Boga może 

powstać „epistemologiczny dowód na istnienie Boga”. 
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Religijna etyczność nie jest dla Hegla czymś nadrzędnym. To znaczy, nie jest genetycznie 

pierwotna, choć później jawi się, jak pisał on wcześniej, „jako absolutne Prius”. W istocie 

przypada jej rola sankcjonowania etyczności występującej w empirycznej rzeczywistości . 

Wydaje się, że z tej perspektywy religia nie ma własnej historii i że w ogóle trudno mówić o 

religijnej moralności w sensie innym, niż jako tylko formie utrwalania sobie przez rozum 

etycznych treści. 

Ale jednocześnie – zdaniem Hegla – religia nie jest czymś, co istnieje niezależnie od państwa, 

co by było obojętne wobec państwa czy też dało się od państwa oddzielić. Nie jest możliwe, 

żeby państwo, ustrój, prawo istniały na jakichś pozareligijnych podstawach, a religia była 

później do nich dołączana jako subiektywne uzupełnienie. Prawo i ustrój nie opierają się na 

samodzielnej podstawie i nie są wtórnie wzmacniane przez religię. Religia bowiem w swej 

treści jest „immanentnym duchem samowiedzy w jej rzeczywistości”, to znaczy – jest tylko 

etycznością zmieniającej się rzeczywistej empiryczności historycznej. 

To tu właśnie uwidacznia się istota różnicy z Kantem. Dla Hegla bardzo ważne jest 

ujawnienie niemożności odejścia od religijnego uprawomocnienia państwa i etyczności. 

Zakłada on konieczność przekraczania skończoności w formie religijnej i niemożność 

niereligijnego uprawomocnienia, będzie ono miało bowiem zawsze charakter skończony, a 

więc nie do przyjęcia dla religijnego sumienia, podciągającego wszystko pod świadomość 

absolutnej prawdy [142] . Kantowskie racjonalne uprawomocnienie praw i moralności jest dla 

Hegla zbyt kruche, a jego forma postulatywna milcząco niszczy wypracowany przez ducha, 

istniejący już religijny związek. Hegel, w odróżnieniu od Kanta i Fichtego, przekreśla 

możliwość istnienia świata bez religii. Dlaczego? Jest to pytanie, które dotyczy jednocześnie 

relacji między religią a filozofią w ogóle. Hegel generalnie uważa, że zarówno w wymiarze 

jednostkowym, jak i w wymiarze historycznym, a więc w ontogenezie, jak i filogenezie 

myślenia, ogląd, uczucie i wyobrażenie, leżące u podstaw religijności, poprzedzają możliwość 

pojawiania się filozofii. Jak pisze: 

[...] jest to raczej konieczne, żeby świadomość absolutnej idei osiągnięta została najpierw, 

jeżeli idzie o porządek czasowy, w tej właśnie postaci i wcześniej wystąpiła w swojej 

bezpośredniej rzeczywistości jako religia niż jako filozofia. Ta bowiem ze swej strony rozwija 

się dopiero na bazie religii... [143]. 



92 
 

Zdaje się więc, że następuje tu jednoczesne przyjęcie założenia o „niedorastaniu” 

jednostkowych podmiotów do filozofii, ale nie ma to większego znaczenia i wyciąganie 

pośpieszne takich wniosków może prowadzić na manowce. 

Jest tak dlatego, że krytykując postulatywność stanowiska Kanta, Hegel nie zgadza się też na 

po prostu bezwarunkową akceptację religii w ogóle. Wywód swój wzmacnia krytyką 

politycznych aspiracji filozofii u Platona i analizą znaczenia likwidacji zniewolenia 

wypływającego z katolicyzmu. Niepowodzenie Platona wynika z ograniczeń filozofii 

Platońskiej generowanych przez konkretny kształt wierzeń starożytnych Greków. Były one 

oparte na „fantazji wielobóstwa” oraz „pogodnej i frywolnej żartobliwości poetyckiej 

twórczości”. Filozofia Platona konstytuowała się więc w opozycji do takiej konkretnej formy 

religijności, to filozofia z zewnątrz oczyszczała religię z jej konkretności i występowała 

samodzielnie jako prawda, która ma zawierać się w państwie, nie znajdując wsparcia w 

prawdziwej religii i nie mogąc tym samym nadać idei państwa nieskończonej formy 

podmiotowości. Pomysł bezpośrednich rządów filozofów jest obciążony specyficzną formą 

starożytnej religijności i wynikającą stąd ułomnością filozofii, która chce pełnić funkcję 

substytutywną w stosunku do religii w czasach ledwo kształtującej się podmiotowości ducha 

rozu-mianego jako wolne myślenie. Również i państwo, które rozwija się wcześniej niż 

filozofia, lecz także z religii, ma charakter zbliżony do fantazyjnej i frywolnej natury religii 

starożytnych Greków; jego istotą jest zepsucie jednostronnością, jaką niesie ze sobą, 

krytykowana przez Platona i wielu jemu współczesnych, demokracja. Filozofia i filozofowie 

w myśli więc tyl-ko tworzą to, co ogólne, nie jest zaś ono immanentną prawdą kształtującą 

ustrój i rządy państwa. 

Całkiem inaczej wygląda, zdaniem Hegla, sytuacja obecnie. Charakteryzuje się ona tym, że 

„zbiegły się w jedno władza państwowa, religia, i zasady filozofii [...] dokonało się 

pojednanie rzeczywistości w ogóle z duchem, państwa z sumieniem (Gewissen) religijnym 

oraz z wiedzą (Wissen) filozoficzną” [144]. 

Zasadnicze znaczenie dla takiego stanu rzeczy ma pojawienie się „prawdziwej religii”, a 

zwłaszcza protestantyzmu, który usuwa zniewolenie istniejące jeszcze ze względu na formę w 

religii katolickiej. Hegel nie oczekuje na powolną transformację w prawdziwą religię religii 

istniejącej, nie szuka pod skorupą istniejącej religijności czystej, prawdziwej racjonalności, 

jak czynił to Kant, lecz nawiązuje do tego nurtu w myśli autora Krytyk, w którym dokonuje 

on analizy istniejących praktyk religijnych, ich deformującego i fetyszystycznego charakteru. 
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Ostrze krytyki Kanta dotyczyło religii, jej stępienie wynikało z liczenia się z realiami i 

cierpliwości, pewności ewolucji religii. Dla Hegla „oczyszczenie” prawdziwej religii, jaką 

jest dla niego chrześcijaństwo, zrealizowało się już w Reformacji. To istnienie Kościoła 

protestanckiego, protestantyzmu – jest przesłanką „zbiegnięcia się w jedno” religii, władzy 

państwowej i zasad filozofii. Patriotyzm niemiecki dostaje u Hegla zakotwiczenie w tradycji 

protestanckiej, nie zaś, jak u Fichtego, w fenomenie niemieckiej filozofii idealistycznej. Ale 

też Hegel nie jest w stanie przekroczyć narodowej formy pochodu ducha, podczas gdy Fichte, 

wierny ogólnohumanistycznej tradycji Kanta, ścieli w swych mowach do narodu 

niemieckiego, wPowołaniu człowieka, Zamkniętym państwie handlowym, drogę do 

ogólnoludzkiego sprawiedliwego społeczeństwa globalnego. 

Przełom już się dokonał. Katolicyzm nie był wierny zasadzie nieposiadania przez „treść 

Boga” żadnych „elementów naturalnych”, zasadzie głoszącej, że Bóg „poznawany jest w 

duchu i w prawdzie”[145] . Dla chrześcijan generował opozycję, sztywne przeciwieństwo 

między Bogiem i człowiekiem. Hegel widzi tę zewnętrzność Boga i człowieka w różnych 

aspektach życia religijnego. Hostia dla katolików jest już uświęcona jako zewnętrzna rzecz, 

dla luteran zostaje uświęcona i podniesiona do rangi Boga obecnego „jedynie i tylko” w 

procesie spożywania, a więc, jak pisze Hegel, w trakcie unicestwiania zewnętrzności oraz w 

wierze, która temu unicestwianiu towarzyszy, „tj. jednocześnie w wolnym, pewnym samego 

siebie duchu” . Z takiego właśnie traktowania hostii wynikają jako konsekwencja wszystkie 

inne przejawy niewolnych, wyzbytych ducha i samowolnych stosunków w religii katolickiej. 

Należy do nich istnienie osobnego stanu świeckiego, który „wiedzę o prawdzie bożej” 

otrzymuje od innego stanu, stanu duchowego, który też wiedzy tej sam nie posiadł, lecz 

„potrzebuje do tego, jako czegoś istotnego, pewnego zewnętrznego uświęcenia”. Hegel pisze 

krytycznie o modleniu się, które polega na poruszaniu wargami, albo o proszeniu innych o 

modły za siebie, o adoracji cudownych obrazów, „ba, nawet kości, i spodziewaniu się po nich 

cudów”, i o różnych innych formach tworzenia z religijności „bycia poza sobą”. To właśnie 

to bycie poza sobą w katolicyzmie jest dla Hegla stanem, w którym „zostaje zapoznane i w 

swej najwewnętrznej istocie ulega przeinaczeniu jego [ducha – J.K.] pojęcie, tak, że prawo i 

sprawiedliwość, etyczność i sumienie, odpowiedzialność i obowiązek zostają zepsute w 

samym swym korzeniu” [147]. 

Dzięki filozofii treść religii nadaje sobie całkiem inną postać. Miejsce ślubu czystości zajmują 

małżeństwo i rodzina, śluby ubóstwa zastępowane są przez obowiązek samodzielnego 

zarabiania i rzetelność w tej dziedzinie, śluby posłuszeństwa ustępują posłuszeństwu wobec 
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prawa, państwa. Etyczność małżeństwa w przeciwieństwie do świętości celibatu, etyczność 

działalności zarobkowej i pomnażającej majątek w przeciwieństwie do świętości ubóstwa i 

związanego z nią próżniactwa, etyczność posłuszeństwa należnego prawu państwowemu w 

przeciwieństwie do świętości posłuszeństwa pozbawionego praw i obowiązków, będącego 

niewolą sumienia [148]. 

A więc to jest to, co określał Hegel jako poznanie Boga w duchu i prawdzie uwolnione od 

zniewolenia. Jak się zdaje, mamy do czynienia ze stanowiskiem zakładającym dokonaną już 

filozoficzną racjonalizację religii w ramach Reformacji. Tylko zreformowana religia może się 

bowiem stać glebą dla pojawienia się filozofii nie obdarzonej już przypadkowością po-

mysłów występujących w Państwie, wreszcie, wspaniałego „zbiegania się w jedno” państwa, 

religii i zasad filozofii . Tak też filozofię Hegla i jej relacje z religią odczytywał Benedetto 

Croce, pisząc, że filozofia Hegla jest „radykalnie antyreligijna, bowiem nie zadowala się ona 

przeciwstawianiem sobie religii ani postawieniem religii na równi ze sobą, ale wchłania ona 

religię i zastępuje ją”[170] . 

Czy więc tak znaczna rola religii w filozofii Hegla, w systemie społecznym, w państwie 

oznacza odejście od racjonalistycznej interpretacji Kanta czy Fichtego? Czy jej reformacyjna 

racjonalizacja jest totalna i nie zostawia nic, co byłoby sprzeczne z tylko „praktycznym” 

podejściem do religii? 

Wydaje się, że na tak postawione pytania należy odpowiedzieć zdecydowanie. Nie ma 

przesłanek do przyjęcia stanowiska uznającego jakieś zasadnicze cofnięcie się 

autora Encyklopedii nauk filozoficznych w stosunku do poglądów zarówno Kanta, jak i 

Fichtego. Można się tu nawet dopatrzyć większego radykalizmu Hegla, dla którego jednia 

prawa, filozofii i religii jest zasadą współczesności (nie odsuwaną w przyszłość, nie 

przenoszoną w świat powinności), której przestrzeganie może być więc rygorystycznie 

wymagane już dziś. To nie w ustępstwie na rzecz religii czy państwa tkwi nieszczęście 

możliwej konserwatywnej, reakcyjnej interpretacji filozofii Hegla, lecz w słabości 

rozpoznania rzeczywistości społecznej Niemiec na tle historycznych procesów rozwoju 

gospodarki rynkowej i związanej z tym zarówno daleko idącej sankcji istniejącego status quo, 

jak i uniwersalizacji niemieckich stosunków społecznych czasów Restauracji. Nie jest błędem 

odkrywanie przez Hegla uniwersalnych reguł funkcjonowania państwa, reprodukcji 

społecznej, podziałów stanowych i wielu innych jeszcze kwestii w państwie pruskim czy w 
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całych Niemczech, lecz uznawanie ograniczonej historycznie formy niemieckiej za 

uniwersalną, w wielu zaś generalnych sprawach za ostateczną, finalną. 

Myliłby się jednak ten, kto chciałby zamknąć ocenę analiz Hegla taką słuszną, ale przecież 

ogólną formułą. Siła i geniusz myśli autora Zasad filozofii prawa polegają na przekraczaniu 

pułapek pozornych alternatyw i praktycznym hołdowaniu zasadzie konkretności prawdy. 

Pamiętamy, że prawda to nie jest wystrzał z pistoletu i że przypomina ona raczej dionizyjskie 

upojenie – wszyscy są pijani. Racjonalność nie może być więc wiązana tylko z procesem 

reformowania katolicyzmu, z triumfem protestantyzmu. U Hegla przybiera ona formę 

złożonego problemu, jakbyśmy to dziś powiedzieli – komunikacji społecznej. 

Ustosunkowując się do słynnego konkursowego pytania sformułowanego przez uczonych 

Akademii Berlińskiej, a podpowiedzianego przez Fryderyka Wielkiego: S’il etre utile de 

tromper un peuple? (Czy może być użyteczne oszukiwanie ludu?) – Hegel uznaje, że w 

swoich sprawach majątkowych, rzeczywistej egzystencji, życia duchowego, lud zazwyczaj 

nie da się oszukać, ale równocześnie sam siebie oszukuje w wielu sprawach i czyni to pięknie 

i skutecznie. To ludowe myślenie jest bogate w formy, ale i treść, niedostępną często 

przedstawicielom stanu ogólnego. Urzędnicy, politycy, ludzie wykształceni górują 

sprawnością, lepszą znajomością tego, co ogólne, rutyną, ale ustępują w znajomości 

szczegółów i w wiedzy praktycznej. Zbytnie zastrzeganie kompetencji do wiedzy 

kwalifikowanej, zazdrosne potęgowanie monopolizacji wiedzy opatruje Hegel złośliwym 

komentarzem, że nie trzeba być szewcem, aby wiedzieć, czy zły but kaleczy nogę [131. Pisze 

to Hegel, który wiąże przecież tak wielkie znaczenie z istnieniem stanu ogólnego i marzy o 

tym, by „trzon stanu ogólnego stanowił wreszcie stan naukowy, czyli inteligencja” [132]; 

Hegel, wypowiadający się wraz z upływem czasu bardzo ostro o „ludzie”, który „nie wie, 

czego chce”, jest „nieograniczoną mnogością”, „bezkształtną masą” łatwo przeobrażającą się 

w „motłoch” i umiejącą być czymś „nierozumnym, dzikim i strasznym”. 

Z perspektywy wyłaniającej się z tych pozornie pełnych sprzeczności wypowiedzi opozycja 

między przekształconą przez protestantyzm religią a filozofią staje się czymś, jeżeli jakoś 

możliwym, to drugorzędnym wobec potrzeby tworzenia złożonych konstruktów 

zapośredniczeń komunikacji w społeczeństwie o strukturze zlepieńca raczej niż pięknie 

spolaryzowanej przestrzeni społecznej w idealnym modelu kapitalizmu. Racjonalność 

przerasta indywidualny podmiot i staje się problemem skomplikowanej maszynerii 

społeczeństwa i państwa, złożonych relacji ludzko-rzeczowych. 
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Nie chodzi więc tylko o méchaniser l’éducation pana radcy Glayre’a. Problemem staje się 

mechanizacja całego społeczeństwa, zastąpienie spontanicznych, opartych na namiętności 

reguł jego funkcjonowania sztucznie konstruowanym mechanizmem społecznej reprodukcji 

[133]. Oto właśnie „samowiedna wolność, która stała się przyrodą” [134]. Dotykamy bardzo 

charakterystycznego momentu w rozwoju klasycznej filozofii niemieckiej, nie tylko w myśli 

Hegla. Otóż, o ile zarówno w filozofii Kanta, jak i filozofii Fichtego sprawą zasadniczą jest 

podkreślanie odmienności bytu ludzkiego od przyrodniczego, o tyle tutaj, w rozważaniach 

Hegla, pojawia się zwrot w całkiem przeciwną stronę: używa on sformułowań 

podkreślających przyrodniczy charakter zależności, praw, reguł rządzących rzeczywistością 

społeczną. Stwierdzenie o samowiednej wolności, która stała się przyrodą, jest tego dobrym 

przykładem. Ważne będzie chyba przypomnienie, że moment ten odgrywa zasadniczą rolę 

także w pismach dojrzałego już Karola Marksa [135]. 

Problem nie polega chyba tylko na stwierdzeniu obiektywnego charakteru praw rządzących 

rzeczywistością społeczną. Wydaje się, że leży on głębiej nieco i dotyczy właśnie owego 

ludzko-rzeczowego charakteru racjonalności społecznej, przekraczającej racjonalność, 

określmy to tak w skrócie: „kartezjańską”. Niewątpliwie jest ona rozszerzona o stosunki i 

instytucje społeczne, ale przecież także materialne warunki produkcji i związany z tym 

podział pracy. Złączenie maszyny i człowieka w stopioną ludzko-rzeczową przesłankę 

produkcji wyraża się między innymi zastępowalnością pracy człowieka przez maszynę [136]. 

Przedstawione wcześniej uwagi dotyczące „socjologicznej” analizy stosunków społecznych i 

ekonomicznych pasji Hegla ukazują, choć w koniecznym skrócie, jak szerokie są jego 

dokonania w tym zakresie. 

Tak więc społeczeństwo, stosunki społeczne – nie mają charakteru wolicjonalnego. Nie da się 

ich zredukować w perspektywie filozofii Hegla do stosunków dominacji i panowania, do 

stosunków politycznych czy do jakkolwiek pojętej umowy społecznej. Nie da się tego 

dokonać także i w tym sensie, że nie do przyjęcia są te propozycje teoretyczne, które próbują 

analizować współczesność w ramach czystego paradygmatu polityki, jak również i te, dla 

których przemoc jest tylko na wpół zapomnianym historycznym źródłem współczesności. 

Sprawa jest arcypoważna i dotyczy tradycji interpretacji najsłynniejszego chyba fragmentu z 

wszystkich dzieł G.W.F. Hegla – rozdziału Pan i niewolnik z Fenomenologii ducha. Jego 

analiza nie jest zadaniem prostym. Istniejące historycznie recepcje myśli Hegla pokazują 

szerokie spektrum możliwych interpretacji i same w sobie stają się przedmiotem 
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interesujących studiów . Jednakże „aktualność” Hegla owocuje także bardzo głębokim 

deformowaniem jego teorii w wyniku oddziaływania poglądów politycznych autorów, ich 

orientacji światopoglądowej, filozoficznej. Nakłada się na to jeszcze recydywa 

przedkrytycznego, przedkantowskiego uprawiania refleksji, generowana, wciąż i na nowo, 

przez myśl obiegową, przez wyobrażenie. W poważnych tekstach spotkać się można z 

brakiem rudymentarnej, zdawać by się mogło, wrażliwości na swoistość i precyzję języka 

Hegla. Ma to swoje częściowe uwarunkowanie w głębokiej istocie uprawiania filozofii przez 

autora Fenomenologii ducha i Nauki logiki. Sięganie przez niego do dziwnych dziś czasem w 

odbiorze terminów, takich chociażby jak pożądanie, namiętność, duch, wymaga bardzo 

swoistego heroizmu wydobywania się z potoczności. Świetnie przyczyny takiego stanu rzeczy 

odsłania Z. Kuderowicz, pisząc, że u Hegla: 

Droga do filozofii rozpoczyna się od „pewności zmysłowej”, czyli wiedzy przejawiającej się w 

spostrzeżeniu zmysłowym, a nastawionej na ujęcie rzeczy jednostkowej. Zachodzi tu relacja 

między jednostkową jaźnią a ściśle zlokalizowaną rzeczą. Ogniwem pośredniczącym jest 

język, który posługuje się ogólną nazwą i ujmuje rzecz w jej cechach ogólnych, wspólnych 

desygnatom nazwy. Okazuje się zatem, że podstawowym, najprostszym warunkiem filozofii 

jest język. W nim pomijane są indywidualne osobliwości, zarówno postrzegającego podmiotu, 

jak jednostkowej rzeczy. To, co nie może być wyrażone, znajduje się poza zasięgiem wiedzy. 

Jak widać, filozofia nie może polegać na intuicyjnym wyczuciu tajemniczości świata. 

Żywiołem, w którym filozofia się rozwija, okazuje się język. Już to wstępne przekonanie 

odróżnia heglowską koncepcję filozofii zarówno od wszelkich odmian intuicjonizmu, jak od 

sensualizmu, który opiera wiedzę na „pewności zmysłowej. Jest to ważna przesłanka 

heglowskiego racjonalizmu"[148]. 

Język więc, język naturalny jest żywiołem filozofii. Stanowi on, tak jak kultura materialna, 

swoisty skondensowany zapis historii cywilizacji, wyznaczającej sens, znaczenie, strukturę, 

treść, generalnie – określającej bez reszty język w jego rzeczywistym bycie. Ale nie tylko w 

sensie aktualnym, w rozumieniu współczesnego istnienia języka. Bardzo ważne jest 

dostrzeżenie w treści istniejących wyobrażeń ich historii. Bogactwo wyobrażeń ujętych w 

słowa odzwierciedla bogactwo stosunków społecznych, historii, kultury, generujących 

tradycję i współczesność językową. 

Nie oznacza to oczywiście tożsamości poznania teoretycznego, filozoficznego z potocznością. 

Zadaniem filozofii jest podniesienie wyobrażenia do rangi pojęcia. „Życie codzienne – pisze 
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Hegel – nie dysponuje pojęciami, lecz wyobrażeniami, poznanie zaś pojęcia tego, co 

zazwyczaj występuje jako wyobrażenie, jest już sprawą samej filozofii”[139] . 

Inną kwestią w analizie problemu Pana i niewolnika, również bardzo istotną, jest 

wieloplanowość analizy Hegla. Trzeba pamiętać o tym, że gdy pisze on o samowiedzy, która 

istnieje „tylko jako coś, co zostało uznane”, to momentem rozważań staje się po prostu proces 

konstytuowania form społeczeństwa. Uznanie nie jest bowiem tylko problemem możliwym 

do rozpatrywanie w relacji face to face, co więcej, nie jest w ogóle możliwe rozpatrywanie 

uznania w takim dwuelementowym zbiorze, a podjęcie go w tej formie przez Hegla jest tylko 

chwilowym zajęciem się „typem idealnym”[150] kształtowania się uznania. Ale ponownie – 

nie tylko: dlatego, że ów typ idealny zawiera w sobie, znów jako moment, realną historyczną 

możliwość występowania, jako coś szczególnego, na różnych poziomach ontologii bytu 

społecznego i w różnych momentach historii [151]. 

Trzeba wreszcie pamiętać i o tym, że logika wykładu Hegla zawiera także, w dużym stopniu 

milczące, założenie konieczności odnoszenia się do występujących historycznie koncepcji 

filozoficznych. Nie chodzi tu tylko o wyrażone expressis verbis odniesienie na przykład do 

stoicyzmu czy sceptycyzmu, lecz również o jednoczesne stałe występowanie w tle różnych 

współczesnych Heglowi lub tylko w jego czasach obecnych intelektualnie, konkretnych 

koncepcji powstania państwa, powstania klas społecznych etc. Dielektyka Hegla nie ma 

charakteru intuicyjnego ani naturalistycznego, lecz jest świadomą formą praktyki teoretycznej 

budowanej na „materiale” dostarczanym przez naukę i filozofię. 

Zwłaszcza ten ostatni moment musi być uwzględniony w tym miejscu, albowiem cała 

poprzedzająca Pana i niewolnika część poświęcona Samowiedzy podwojonej i Konfliktowi 

przeciwstawnych sobie samowiedz jest właśnie skonstruowana na planie Hobbesowskiego 

wyobrażenia społeczeństwa przedpaństwowego jako bellum omnium in omnes. Pierwsze 

słowa Hegla, stwierdzające, że „samowiedza istnieje tylko jako coś, co zostało uznane”[142] , 

są prostą i fundamentalną krytyką wszelkiego rodzaju „robinsonad” i wyrażonym w 

dialektyczny sposób przekonaniem, że samowiedza jest społeczna, a gra takiej rozpisanej na 

role samowiedzy ma charakter nieskończony, jest więc historią pozbawioną końca, nie 

kończącym się „ruchem uznawania samowiedzy przez drugą”. „Uznawanie” jest więc czymś, 

co pojawia się wraz z pojawieniem się człowieka i stanowi fundament ludzkiej komunikacji 

samowiedz, które należy jako poszczególne momenty odróżniać od siebie, ale i jednocześnie 
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ujmować zawsze jako nieodróżnione, stanowią one bowiem tylko/aż momenty duchowej 

jedności w ogóle. 

Jeśli późniejszej filozofii zdarza się mówić o śmierci człowieka, to w tym momencie analizy 

samoświadomości widać już toczącą go śmiertelną chorobę. Nie ma człowieka. Jego miejsce 

zajmuje dynamiczna struktura, nieskończona gra wyróżnianych i zanikających samowiedz 

ustanawiających swym „migotaniem” nieskończony proces kształtowania się uznawania. 

Samowiedza podwojona i Konflikt przeciwstawnych sobie samowiedz nie są prostą 

kontynuacją wcześniejszych rozważań. Hegel niże raczej kolejny paciorek swojego różańca, 

nie wyjaśniając sposobu przejścia do następnego etapu, opisuje po prostu, przekłada na swój 

język koncepcję wojny wszystkich przeciw wszystkim, starając się ją odzwierzęcić i ująć w 

logice relacji między samowiedzami, w logice procesu uznawania, a nie prostej ekspresji 

animalnych krwiożerczych skłonności. 

Jest zjawiskiem dość zabawnym bezkrytyczne, czasem także i w naszych czasach, 

akceptowanie pojawiających się tu wypowiedzi Hegla. Na przykład tych, które mówią o 

afirmowaniu się nawzajem przez samowiedze w walce „na śmierć i życie”. Rozumie się to 

stwierdzenie w ten sposób, że spontanicznie podkłada się pod pojęcie samowiedz wizje 

walczących wojowników różnych hord, plemion, przebranych z czasem w barwne 

historyczne stroje. A przecież nie ma tu mowy o samowiedzy wojowników, lecz o 

samowiedzy w ogóle, a więc także i na przykład o kobietach, które nie są separowane od 

osiągnięcia samowiedzy. Tradycyjne relacje między mężczyznami i kobietami – jakże istotne 

dla istnienia samowiedz, uznania, państwa, a także nieskończoności – mogą się wydawać 

„walką na śmierć i życie” tylko spoza szczebli dziecięcego łóżeczka. Spontaniczne 

akceptowanie tej „wojennej interpretacji” jako uniwersalnej prawdy o relacjach między 

jednostkami jest chyba raczej funkcją ulegania pospolitym nastrjom społeczeństwa 

kapitalistycznego, wiary i odczucia, że jego istotę stanowi walka, rywalizacja, wyścig 

szczurów, a nie rzeczywiście realizujące się uspołecznienie w wymiarze globalnym, a może – 

jak chciałyby feministki – wersją his-torii ( w odróżnieniu od her-storii). 

Nie należy mieć o takie recepcje pretensji do samego Hegla. Jego interpretacja podnosi 

standard teoretyczny wyobrażeń Hobbesa i jednocześnie zawiera istotny przyczynek do 

zrozumienia specyficznie ludzkiego sensu wojny, walki, przemocy, a także ich historycznych 

i, co najważniejsze, kulturowych form. Mamy tu wreszcie do czynienia z dowodzeniem 

ograniczonego historycznie znaczenia takiej walki: „Dzięki śmierci – pisze Hegel – powstaje 
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wprawdzie pewność, że obie strony narażały życie i że pogardzały życiem własnym i cudzym, 

ale nie dla tych, którzy z walki tej wyszli zwycięsko” [143]. Daremność walki na śmierć i 

życie to brak wzajemnego „użyczania i wzajemnego odbierania”, to „obojętne w stosunku do 

siebie” pozostawianie sobie „wzajemnie wolności jako rzeczy (Dinge)”[144] . 

To prawda, że stosunek do przemocy jest u Hegla, a wcześniej jeszcze u Fichtego, mało 

odpowiadający nie tylko sentymentalnym wersjom historii. Fichte uznawał, że niehonorowe 

jest unikanie pojedynku i narażania w nim swego życia; Hegel wypowiadał się, z 

charakterystycznym dla siebie, historycznym rozmachem, o konieczności „od czasu do czasu 

wstrząsania” przez rząd społeczeństwem za pomocą wojny, o długotrwałym pokoju 

doprowadzającym mieszczańskie społeczeństwa do degeneracji, a czasem i zagłady, a także o 

dzielności, której najwyższą formą jest poświęcenie własnego życia dla ludu, przez co 

następuje praktyczne, nie tylko teoretyczne, zniesienie szczegółowości i urzeczywistnienie się 

ogólności życia całego ludu w pojedynczym indywiduum [145]. Te i podobne wypowiedzi 

bywają uzasadniane ogólną atmosferą epoki, hukiem dział pod Jeną i admiracją Hegla dla 

Napoleona [156] . Jest w tym pewnie dużo racji, ale w interesującym nas wywodzie 

dotyczącym konfliktu samowiedz nie chodzi o tak konkretny i aktualny poziom refleksji. 

Odrzucenie wojny jako formy uznania wynika z tego, że wojna do uznania nie prowadzi, a 

wręcz przeciwnie – urzeczawia samoświadomości i je separuje. Nie jest więc uznaniem w 

sensie, który oznacza, że „zniesione” zachowuje się i utrzymuje „ i dzięki temu trwa nadal, 

mimo zniesienia”. Hegel, dla którego również historia jest postępującym procesem nie tylko 

rozwoju wolności, racjonalności, ale i uspołecznienia, a może przede wszystkim 

uspołecznienia, nie może zaakceptować „walki na śmierć i życie”, „każdego z każdym” jako 

jego formy. Ale walka ta jest dla niego do zaakceptowania jako moment istotny przede 

wszystkim dlatego, że umożliwia przejście od przeciwstawnych sobie samowiedz do pana i 

niewolnika. 

W zapleczu całych rozważań dotyczących pana i niewolnika mamy do czynienia z akceptacją 

teorii podboju – koncepcji, zgodnie z którą powstanie społeczeństw klasowych jest rezultatem 

najazdu „obcych” i podporządkowania sobie „autochtonów” w wyniku stosowania nagiej 

przemocy zbrojnej. W tym sensie teoria podboju zgrabnie współgra z wizją pierwotnej wojny 

wszystkich z wszystkimi i nadaje się do wyjaśnienia przejścia ze stanu przedpaństwowego do 

państwowego, od przeciwstawnych samowiedz do społeczeństwa klasowego[147] . Ale 
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wykład Hegla nie jest prosty, urzeka swą czarodziejską wręcz logiką i konsekwencją, 

promieniuje bogactwem konsekwencji teoretycznych trudnych wręcz do ogarnięcia. 

Analiza rozpoczyna się od pojęcia pana. Ważne jest dostrzeżenie, że niewolnika jako 

samodzielnego podmiotu w ogóle tu nie ma. Wszystko, o czym pisze Hegel, jest rozwijaniem 

pojęcia pana, odsłanianiem tkwiącej w tym pojęciu treści. Nie ma tu żadnego spotkania 

niezależnych podmiotów, występuje tylko wywodzenie kolejnych określeń z analizowanego 

pojęcia[148] . W pierwszej fazie ma ono charakter – można by rzec – strukturalny, jako 

moment ujęcia strukturalnego pojawia się z czasem ujęcie genetyczne, odkrywające 

historyczne uzasadnienie status quo, a następnie rozwinięcie ujęcia strukturalnego przechodzi 

w dynamikę historyczną, będącą funkcją odsłonięcia samych wewnątrzpojęciowych napięć. 

Kim jest pan? Pan jest oczywiście samowiedzą, ale jest to nie tylko samowiedza. Już 

samowiedza, jak widzieliśmy wcześniej, nie może istnieć sama. Tym bardziej sam nie może 

istnieć pan. Na pewno więc do istnienia pana potrzebne jest istnienie innej samowiedzy. Nie 

można być panempo prostu. Bycie panem zakłada niezbędność zapośredniczenia; trzeba być 

czyimś panem, ale bycie czyimś panem nie jest takie proste. Hegel dokonuje tu 

niedocenianego często odkrycia; bycie panem wynika oczywiście z zapośredniczenia, z 

istnienia panowania i podporządkowania, ale jeśli podporządkowanie to ma być czymś 

względnie trwałym, nie może mieć ono charakteru czysto wolicjonalnego, interpersonalnego. 

Tak jak wcześniej, uznając niemożność istnienia jednej samowiedzy, odrzucił Hegel 

możliwość uprawiania różnego typu „robinsonad”, tak i tu generuje alternatywę teoretyczną 

dla ujmowania stosunków panowania w perspektywie „czystej polityki”, relacji o charakterze 

wolicjonalnym czy też zredukowanym do przemocy, „terroru”. Możliwość 

istnienia pana istnieje tylko dlatego, że zapośredniczająca świadomość pana inna samowiedza 

(1) „pozostaje w syntezie z samoistnym bytem, czyli z rzeczą (Ding) w ogóle”[149] (2). Żeby 

istniał pan, relacja panowania nie może wiązać dwóch takich samych samowiedz, co więcej, 

nie może ona mieć charakteru człowiek–człowiek, lecz musi przyjmować formę człowiek–

rzecz–człowiek. Określanie jej w ten sposób (człowiek–rzecz–człowiek) razi ubóstwem 

wobec rozwijanych przez Hegla wątków, oddaje jednak w dobry sposób zasadniczy przełom, 

który tu się dokonuje. Proces uspołecznienia, proces uznania, panowanie – nie dadzą się ująć 

w sposób poprawny bez respektowania tego rozstrzygnięcia Hegla. Wyobrażenie, że można 

się umówić co do tego, że wszyscy jesteśmy panami, w historii może pokutować tylko jako 

zwyczaj językowy i tylko w Polsce. 
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Pozostawanie „w syntezie z rzeczą w ogóle”, „bytem”, jest dla Hegla tożsame z pracą. 

Ogólność tego sformułowania sprawia, że tak ujęta relacja pana i niewolnika jest odporna na 

przeróżne formy jej historycznej konkretyzacji i w gruncie rzeczy staje się uniwersalną 

formułą panowania klasowego, odnosi się do epoki społeczeństw klasowych. Pod tego typu 

syntezę da się podciągnąć niewolnika pracującego w kopalni i na roli, orzącego ziemię chłopa 

feudalnego, rzemieślnika cechowego robiącego uprząż i robotnika produkującego w fabryce. 

Ma to i swoje konsekwencje w kłopotach z tłumaczeniem tytułu analizowanego rozdziału. O 

ile pan nadaje się doskonale i na określenie właściciela niewolników, i na feudała, i na 

posiadacza kapitału, ma więc ograniczony historycznie, lecz niewątpliwie transformacyjny 

charakter, o tyle niewolnik razi w języku polskim swoją ograniczonością, emocjonalnym 

zabarwieniem, a przede wszystkim egzotyką. Propozycja, aby Knecht tłumaczyć jako sługa, 

również wydaje się nie najlepsza, wprowadza bowiem zbytnio element bezpośredniej 

osobistej zależności, a usuwa całkiem w cień syntezę z samoistnym bytem. Być może 

najzgrabniejsze byłoby użycie terminu parobek: jego więzi z „rzeczą w ogóle” nie da się 

podważyć, a z braku w historii Polski niewolnictwa termin ten odbierany jest w sensie dość 

uniwersalnym. Oczywiście, zrozumienia zawartości teoretycznej Heglowskiego pojęcia nic 

nie zastąpi i jest ono niezależne od samego przekładu. 

Powróćmy jednak do analizy związku panowania. Ograniczony charakter formuły człowiek–

rzecz–człowiek ujawnia się w analizie Hegla z chwilą, gdy stwierdza on, że układ pan–

niewolnik–rzecz nie wyklucza bezpośredniego odniesienia pana do rzeczy (3) i 

bezpośredniego odniesienia pana do świadomości dla której tym, co istotne, jest rzecz (4). 

Oczywiście, pan jako samowiedza odnosi się również do siebie bezpośrednio (5), odnosi się 

też – jak stwierdziliśmy na początku – do siebie w sposób zapośredniczony przez inną 

samowiedzę (1). Ale Hegel pisze, że pan odnosi się dodatkowo jeszcze do (5) siebie jako 

samowiedzy odnoszącej się do siebie (6) i siebie jako (1) samowiedzy zapośredniczonej przez 

inną samowiedzę (7); i dalej, że „pan pozostaje [...] w stosunku pośrednim do każdego z nich 

poprzez każdy drugi” (8) i (9). Oprócz tego pan pozostaje jeszcze w stosunku pośrednim do 

niewolnika poprzez byt samoistny (10). 

Sądzę, że widać teraz jasno, dlaczego wspominałem zarówno o uproszczeniu ujęcia Hegla w 

formule człowiek–rzecz–człowiek, jak i oddawaniu jednak przez nią istoty jego podejścia. 

Najlepiej dałoby się przedstawić opisane związki w formie modelu przestrzennego albo 

animacji komputerowej. Byłoby to jednak dla wielu i tak mało. Na pierwszy rzut oka wydają 
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się one bowiem niemożliwe do pojęcia, a później – udziwnieniem, doskonale uzasadniającym 

poglądy określające filozofię Hegla jako rodzaj gnozy czy też „bredzenie w oparach 

wyziewów laboratorium chemicznego”. Głoszenie tego typu ignoranckich poglądów w todze 

nauki akademickiej należy czasem do kanonu dobrego tonu, daje poczucie wiedzy i 

przenikliwości różnego rodzaju popfilozofom. Być może niepokój taki czuł i sam Hegel, nie 

bez powodu żalący się często na brak zrozumienia. Dalsze partie tekstu są próbą napełnienia 

treścią opisanej struktury wpływów, zależności. To jak gdyby formalne wyznaczenie planów 

analizy, ale przecież nie jest ono formalne, sama ta forma zawiera bowiem rewolucyjną treść 

teoretyczną, wzbogacane jest o spostrzeżenia o charakterze historycznym i aktualnym z 

bardzo różnych poziomów. 

Pan – pisze dalej Hegel – pozostaje do niewolnika w pośrednim stosunku poprzez byt 

samoistny dlatego, że „ów byt samoistny jest właśnie tym, co niewolnika uczyniło 

niewolnikiem”, jest on „kajdanami” niewolnika, ponieważ nie potrafił on abstrahować w 

walce od niego i dlatego musiał okazać się niesamoistny i „posiadać swą samoistność w 

samoistności rzeczy”. Fragment ten jest bezpośrednim odniesieniem do wspomnianej teorii 

podboju. Głosi on, że podział na pana i niewolnika jest rezultatem walki. Ale nie tylko! 

Rezultat walki został określony przez niemożność rozwiązania syntezy, w której pozostaje 

niewolnik z rzeczą w ogóle, z bytem. 

Dlaczego? Otóż dlatego, że mamy tu do czynienia po prostu z pracą produkcyjną, od której 

nie można abstrahować. Abstrahowanie od niej w ogóle stawia pod znakiem zapytania 

istnienie zarówno pana, jak i niewolnika. Doskonałą ilustracją takiego problemu jest klasa 

chłopska. Od dawna jest ona w historiografii opisywana jako tak zwana klasa niehistoryczna. 

Choć jej cechą charakterystyczną jest transformacyjność – występuje ona bowiem, choć w 

różnym zakresie, w starożytności, w feudalizmie, w kapitalizmie – to nie jest ona w stanie 

ukonstytuować się w klasę panującą. Jej niemożność abstrahowania od syntezy z rzeczą w 

ogóle oznacza związek z rytmem produkcji rolnej, rozproszenie, trudność organizacji i 

mobilizacji, niski poziom świadomości politycznej, kultury i solidarności, która może 

prowadzić co najwyżej do efemerycznych buntów, rzezi, nigdy zaś do samodzielnej i trwałej 

roli konstytuującej się w formie państwowej. Chłopstwo bywa określane jako „klasa 

niehistoryczna” także i w tym sensie, że nie pozostawia po sobie materialnych śladów 

egzystencji. Jego domy są nietrwałe, narzędzia prymitywne i podatne na zniszczenie, a 

wydobyte nawet w swej sczezłej postaci – nie cieszą oka i są mijane przez zwiedzających 
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muzeum przyśpieszonym krokiem. Skuteczne abstrahowanie przez niewolnika oznaczałoby 

więc śmierć jego i pana. 

Jak widać, Hegel również i w tym miejscu daleki jest od wiązania genezy podziałów 

klasowych z samą tylko wojną, w tym sensie i tu przekracza on reguły ortodoksyjnej teorii 

podboju. Świetnie rozumiał to Karol Marks, którego wypowiedź na ten temat z Ideologii 

niemieckiej jest w najczystszym heglowskim duchu: 

Nie ma nic pospolitszego nad mniemanie, że w dziejach chodziło dotąd tylko o zabieranie. 

Barbarzyńcy dokonują zaboru państwa rzymskiego i faktem tego zaboru tłumaczy się 

przejście ze świata starożytnego do feudalnego. Ale przy zaborze dokonywanym przez 

barbarzyńców idzie o to, czy naród, który uległ zaborowi, rozwinął przemysłowe siły 

wytwórcze, jak to ma miejsce u narodów starożytnych, czy też jego siły wytwórcze polegają 

głównie na samym zjednoczeniu i wspólnocie. Zabieranie jest uwarunkowane przedmiotem, 

który się zabiera. Składającego się z papieru majątku jakiegoś bankiera wcale nie można 

zabrać, o ile zabierający nie podporządkuje się warunkom wytwórczości i wymiany panującej 

w zabranym kraju. To samo da się powiedzieć o całym kapitale przemysłowym nowoczesnego 

kraju przemysłowego. Wreszcie, zabieranie wszędzie bardzo szybko się kończy, a gdy nic już 

do zabrania nie ma, trzeba zacząć wytwarzać. Ta nader prędko powstająca konieczność 

wytwarzania zmuszała osiedlających się zdobyw-ców do przystosowania wprowadzanej formy 

ustroju społecznego do poziomu zastanych w podbitym kraju sił wytwórczych, jeśli zaś nie 

uczyniono tego od razu – modyfikowała się ona z czasem sama odpowiednio do owych 

zastanych sił wytwórczych. Tym też tłumaczy się fakt, który ponoć był zjawiskiem 

powszechnym w czasach, które nastały po wędrówce ludów, a mianowicie, że niewolnik 

stawał się panem, a zdobywcy prędko przyjmowali język, wykształcenie i obyczaje 

podbitych[150] . 

Przywołany cytat wydaje się pozornie przekraczać sens wypowiedzi Hegla, ale tylko 

pozornie. Uwrażliwieni jego treścią nie musimy się zgadzać z taką interpretacja „walki”, 

która redukuje ją do walki zbrojnej, jednorazowego aktu, szerzej – modelu, dla którego 

wzorem jest pojedynek. Walka może być i ekonomiczna, i kulturowa, może być złożonym i 

długotrwałym procesem, zakładającym nawet „wchłonięcie” zdobywców i ich rozpuszczenie 

w społeczeństwie podbitym. Nie chodzi tu też o konkretnych ludzi, „niewolnik w kajdanach” 

jest tu kategorią ekonomiczną i jego związanie w syntezie nie oznacza, mówiąc językiem 

współczesnej socjologii, braku ruchliwości społecznej, pionowej czy poziomej, ba, 
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geograficznej. Istotny jest tu byt kategorii społecznej: istnienie klasy pozostającej w syntezie 

z rzeczą w ogóle. W tym kontekście podstawowe znaczenie nawet dla podboju i jego 

konsekwencji nabiera właśnie synteza niewolnika z rzeczą w ogóle, do jej bowiem 

historycznego kształtu adoptuje się rezultat podboju.Niewolnik jest niesamoistny, to znaczy 

ma swą samoistność w samoistności rzeczy – pisze Hegel, uzupełniając stwierdzenie o 

kajdanach syntezy. Stwierdzenie to odsłania pozytywną stronę zależności niewolnika, ale też 

w dalszym planie każdej zależności, drugą bowiem stroną zależności jest brak samotności, a 

często większe bezpieczeństwo lub tylko większe poczucie bezpieczeństwa. Gdy zajmiemy 

się jednak bezpośrednio stwierdzeniem posiadania samoistności w samoistności rzeczy przez 

niewolnika, to historyczna konkretyzacja tej formuły jest również interesująca i znacząca. 

Opisywana przed chwilą jako „ułomna”, klasa chłopska ma w wyniku swego położenia 

produkcyjnego również i specyficznie swoją samoistność. Nie przypadkiem jest to klasa 

transformacyjna, jej związek z ziemią w gospodarstwie rodzinnym uniezależnia ją w 

olbrzymim stopniu od przemian makrospołecznych, formacyjnych, od wahań koniunktury 

rynkowej, daje możliwość życia i w miarę normalnego, niezależnego funkcjonowania w 

ekstremalnych czasem warunkach historycznych, umożliwia także szybką odbudowę podstaw 

egzystencji, działalności gospodarczej. Sam proces pracy, jego formy organizacji – również 

konstytuują specyficzną przestrzeń samodzielności i niezależności. 

Taki opis w odniesieniu do chłopstwa jako klasy jest w dużym stopniu prosty, ale można go 

przenosić na bardziej skomplikowane formy przejawiania się oparcia samoistności niewolnika 

w rzeczy. W odniesieniu do nowoczesnej klasy robotniczej przekłada się ona na przykład na 

samoistność artykułującą się w akcji strajkowej. Kierowca autobusu sprzedający swoją siłę 

roboczą w określonych umową warunkach, jeżdżący przez cały czas pracy zgodnie z 

zasadami kodeksu drogowego, zatrzymujący się na wszystkich przystankach dokładnie o 

czasie, jak kukułka w zegarze ściennym, z chwilą podjęcia strajku komunikacji miejskiej jest 

w stanie sparaliżować całe życie społeczne miasta; jego samoistność jest siłą wynikającą z 

jego niesamoistności, z jego syntezy z rzeczą w ogóle. 

Pan panuje nad bytem samoistnym, rzeczą w ogóle – pisze Hegel – ponieważ wykazał w 

walce, że „byt ten jest dlań tylko bytem negatywnym”. Zwróćmy uwagę, że nieusuwalnym 

elementem relacji pan–niewolnik jest panowanie pana nad bytem samoistnym, że 

stosunek pana do rzeczy w ogóle jest genetycznie określony przez walkę 

między panem a niewolnikiem, że pan określany jest tu jako „moc”, co artykułuje moment 

siły, przemocy jako nie tylko genetyczny, lecz również aktualny komponent całości 
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stosunków, choć owa „moc” nie oznacza przecież bezpośredniej obecności przemocy, a już 

zwłaszcza ukochanej przez co bardziej krwiożerczych interpretatorów Hegla „walki na śmierć 

i życie”, może być ona możliwością przemocy albo mocą związaną z panowaniem 

kulturowym, symbolicznym, ideologicznym, politycznym lub ich konkretnym, 

niepowtarzalnym splotem. 

Szczególnie nośne jest również użyte tu określanie „byt jest czymś negatywnym”. Chwyta 

ono niezwykle wręcz udanie istotę stosunku pana do bytu. Przyznajmy, że to, co pierwsze w 

stosunku pana do bytu, to stwierdzenie: To nie ja! Również i tu możemy dostrzec przeróżne 

konkretno- historyczne, jak gdyby „odpadające” od ogólnej formuły Hegla, realizacje tego 

określenia. Formami jego przejawiania się będzie noszenie białych rękawiczek, zastrzeżonych 

prawnie strojów, moda zabraniająca opalenizny i kultywująca białą płeć – widoczny dystans 

wobec pracujących na świeżym powietrzu, istnienie zajęć hańbiących, grożących 

pozbawieniem szlachectwa, jak i liber chamorum tropiąca syntezę z rzeczą w ogóle u 

dalekich nawet przodków tych, co obecnie aspirują do nie swojego stanu. Rzecz jasna, 

obowiązuje tu znaczna dynamika. I tak, na przykład, o ile opalenizna u damy dworu w 

osiemnastowiecznej Francji jest czymś niegodnym, o tyle w końcu dwudziestego wieku staje 

się często widomym znakiem nie braku dystansu, ale właśnie istnieniem dystansu wobec 

omawianej syntezy: oznaką niepracowania „pod dachem”, posiadania dużej ilości wolnego 

czasu i pieniędzy. Ale formą To nie ja! jest też ustawodawstwo apartheidu, fosa oraz łacina 

lub język francuski w użyciu księży czy dworu. Oczywiście, potrzeba dystansu tego typu jest 

wędrująca: opalenizna uzyskiwana za pomocą taniego kremu opalającego nie jest już tą samą 

opalenizną, jest próbą przeskoczenia różnicy i amatorskiego zawłaszczenia jego widomych 

oznak. 

Relacje wydobyte przez Hegla z ruchu rozwinięcia pojęcia pana mają charakter abstrakcji 

istotnościowych dla wszelkich historycznych form panowania klasowego, w dużym stopniu 

panowania w ogóle. Ich obudowywanie treścią jest stopniowym procesem konkretyzacji, 

przybliżającym obraz do bogatych form ich przejawiania się. Konstruowane tu ilustracje siły 

Heglowskiego myślenia nie oznaczają oczywiście, że pisał on o nich, ani że je przewidział. Są 

one tylko pozytywnym jego testowaniem na różnym materiale historycznym, wobec którego 

wykazuje ono swą moc porządkującą i wyjaśniającą. 

Panowanie pana nad bytem i niesamoistność niewolnika wobec bytu prowadzą oczywiście do 

panowania pana nad niewolnikiem. O ile w relacji pana poprzez byt 
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do niewolnika panowaniepana nad niewolnikiem staje się jasne, o tyle stosunek pana do bytu 

zapośredniczony przez niewolnika jest już czymś nie po prostu odwrotnym, ale całkowicie 

innym. Jest on zapośredniczony przez negatywny stosunek niewolnika jako samowiedzy do 

rzeczy, który może jednak, w wyniku pozostawania niewolnika (a więc już nie prostej 

samowiedzy) w syntezie z rzeczą w ogóle, przybierać tylko postać przekształcania bytu, jego 

kształtowania, pracy. Jak pisze Hegel, pan dzięki niewolnikowi wiąże się z niesamoistnością 

rzeczy, może ją negować w sposób czysty poprzez „korzystanie i rozkoszowanie się nią”. 

To właśnie opisana struktura pracy w scharakteryzowanym tutaj układzie jest podstawą 

uznaniapana przez drugą świadomość. Ale jest to uznanie jednostronne i 

nierówne. Pan okazuje się świadomością niesamoistną, prawdą jego pewności samego siebie 

jest niesamoistność jego świadomości i nieistotność jego czynów. 

W tym momencie wykładu Hegla z rozwijania pojęcia pana wydobywa się prawda pojęcia 

pana.Prawdą tego pojęcia jest dynamika scharakteryzowanego układu, jego przyszłość. Jeżeli 

Hegel pisze, że „istotą panowania jest odwrotność tego, czym chce ono być” i że „niewola w 

swoim spełnianiu się okaże się przeciwieństwem tego, czym jest ona bezpośrednio”, to 

„istotą” i „spełnieniem” jest właśnie przyszłość. Panowanie ujawnia swą niesamoistność i 

nieistotność, pracująca świadomość wydobywa poprzez oglądanie swej samoistności w bycie 

kształtowanym pracą swą własną istotność, samoistność: 

W ten więc sposób pracująca świadomość dochodzi do tego, że ogląda byt samoistny jako 

siebie samą [...] odnajduje swój własny sens, i to właśnie w pracy, w której zdawała się 

realizować tylko sens nadawany przez kogoś innego [152]. 

Czy istotnie ujawnienie niesamoistności i nieistotności pana w połączeniu z odnalezieniem 

przezniewolnika własnej samoistności, istotności i „swojego własnego sensu” oznacza upadek 

pana, a więc i koniec istnienia klas, a nawet... socjalizm, komunizm, jak chcą niektórzy, 

widząc w Panu i niewolniku podsumowanie najbardziej radykalnych pomysłów epoki 

rewolucji francuskiej i źródło wielu późniejszych koncepcji? Czy naprawdę Hegel wywiódł z 

pojęcia pana siłą czystej abstrakcji taką perspektywę historyczną? Czy dopiero wraz z 

likwidacją przeciwstawności samowiedz w formie pana i niewolnika istnieje możliwość 

powstania uznania innego niż „tylko jednostronne i nierówne”? 

Nie będziemy tego teraz rozstrzygać. Ma ten problem swą bogatą literaturę i różne 

brawurowe rozwiązania[153] . Ale trzeba na koniec wycieczki w świat niewolnictwa 
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podnieść jeszcze jeden wątek, jakby zamykający logicznie pewną całość wywodów Hegla. 

Zgodnie z interpretacją, którą prezentuję, istotą wykładu Hegla jest tu przedstawienie 

wyłonienia się społeczeństwa klasowego, oparte na teorii podboju, ale i przekraczające ją w 

istotny sposób, bo ugruntowujące podział na pana i niewolnika w złożonej strukturze 

zależności ludzko-rzeczowych. Bardzo często w interpretacjach tego fragmentu podkreśla się 

znaczenie strachu dla ukonstytuowania się nowych stosunków i nowej podmiotowości. Pisze 

o tym oczywiście też i Hegel. Ale, jak się wydaje, również i tu pojawiają się trudności ze 

zrozumieniem intencji autora Fenomenologii ducha. Problemem jest zrozumienie 

sensu pojęcia strachu. Strach każdy ma na podorędziu, toteż z łatwością można zrozumieć 

Hegla, gdy pisze on, że świadomość służebna dla swego przekształcenia wymaga służebności, 

kształcenia w pracy bytu i strachu. Hegel pisze: 

Strach bez dyscypliny służebności i posłuszeństwa – pozostaje czymś formalnym i nie 

rozpościera się na świadomą rzeczywistość istnienia. Bez czynności kształtowania zaś strach 

pozostaje czymś wewnętrznym i niemym, a świadomość nie staje się czymś dla siebie 

samej[154] . 

Zwróćmy uwagę, że z jednej strony strach występuje u Hegla jako moment konstytuowania 

się podziału na pana i niewolnika, lecz z drugiej łączony jest, jako stały element towarzyszący 

pracy, z „kształtowaniem”, służebnością i dyscypliną, a więc zjawiskami charakteryzującymi 

nie akt powstania pana i niewolnika, lecz raczej cały okres historyczny charakteryzujący się 

tym podziałem. Praca, czynność kształtowania, jest bowiem procesem konstytutywnym dla 

analizowanego układu i w tym sensie towarzyszący jej strach musi cechować się 

kwalifikującymi go do tej funkcji parametrami. Jeśli tak, to pojęcie strachu występującego u 

Hegla, nie należy rozumieć w sposób prosty i utożsamiać z samym tylko naszym znanym, 

jednostkowym strachem. Autentyczny nasz strach nie ma przez to zniknąć ani znaleźć się na 

pozafilozoficznej łące. Musi być rozbudowany, rozszerzony, uogólniony, musi stać się 

wszechobejmującym strachem absolutnym, czerpiącym swą siłę jednakże nie tylko z 

groźby absolutnego zanegowania egzystencji jednostkowej, możliwości zabicia mnie w 

każdej chwili, lecz także z powszechnej obecności korzystającej z wszystkich możliwych 

społecznych zapośredniczeń i mediacji. 

Czym jest TAKI strach? 

Jest on stroną bytu społecznego, jego nieusuwalnym momentem, formą konstytucji 

nieskończoności w podmiocie, a więc i formą konstytucji prawdy, moralności, prawa, 
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dyscypliny i służebności. Korzysta z wiecznego potępienia i pałki policjanta, ze zwątpienia i 

wyrzutów sumienia, z miłości dzieci do rodziców i rodziców do dzieci, jest częścią składową 

płacy roboczej i momentem każdego wypoczynku. Rdzeniem takiego strachu jest państwo, to 

ono jest w swym działaniu tym, co określa Hegel jako „pierwszy absolutny strach”. 

Jeżeli świadomość nadaje formę przedmiotowi, nie przeżywszy pierwszego absolutnego 

strachu, to mamy do czynienia tylko z jej marnym własnym sensem, forma bowiem [którą 

nadaje ona przedmiotowi], czyli jej negatywne działanie, nie jest negatywnością samą w 

sobie, i czynność nadawania przez nią formy nie może jej użyczyć świadomości siebie jako 

istoty. Jeśli świadomość nie przeżyła absolutnego strachu, lecz tylko jakieś pojedyncze obawy, 

to istota negatywna (das negative Wesen) pozostała dla niej czymś zewnętrznym i nie 

przeniknęła jej substancji na wskroś... Tak jak czysta forma nie może [w tym wypadku] stać 

się jej istotą, tak samo forma ta traktowana jako taka, która rozciąga się na jednostkowy 

przedmiot, nie może stać się ogólnym kształtowaniem, pojęciem absolutnym, lecz tylko 

zręcznością, która daje sobie radę z niektórymi szczegółami, ale nie posiada władzy nad 

ogólną potęgą i całą przedmiotową istotą[155] . 

Ale samo złączenie kształtowania ze strachem w systemach reprodukcji zdaje się nie 

wystarczać. Warunkiem wykroczenia poza „zwykłą zręczność”, obrony przed 

partykularnością indywidualną i stanową, okazuje się także jakby doraźne wspomaganie ze 

strony rządu. Przypomnijmy sobie raz jeszcze wypowiedź Hegla o konieczności 

„wstrząsania”, „gwałcenia” przez rząd właśnie, o tym, że musi on dać odczuć jednostkom 

„ich pana – śmierć”. W ten sposób – zdaniem Hegla – duch „zachowuje jaźń swej 

świadomości i podnosi ją do poziomu wolności”. 

Strach nie kończy się więc wraz z powstaniem społeczeństwa obywatelskiego. Warto 

zaznaczyć przy tej okazji, że współcześnie pojawia się w Polsce widoczna tendencja do zbyt 

pobłażliwego traktowania Hegla. Próbuje się odrzucać tradycyjne już przecież krytyki Hegla i 

traktować społeczeństwo obywatelskie jako ucieleśnienie wzajemnego uznania i zaniku 

strachu, realizację „uniwersalistycznego etosu międzyludzkiej solidarności i wspólnoty”. Ten 

krok wstecz w postrzeganiu ograniczeń filozofii heglowskiej jest robiony pod ciśnieniem 

współczesnych wydarzeń historycznych, jest ucieczką w przedmarksowskie postrzeganie 

filozofii Hegla, ucieczką wymuszoną propagandą „końca historii”. Teoretycznie prowadzi ona 

do fikcjonizmu prawniczego i dyskusji w gruncie rzeczy dotyczącej podmiotu 

prawnego tylko, ewentualnie abstrakcyjnego, bo izolowanego od konfliktów społecznych 
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postrzeganych nawet przez Hegla,podmiotu moralnego. Jej apologetyczny stosunek do 

współczesnego świata jest zdumiewająco naiwny i może być zrozumiały tylko jako rezultat 

wielkiego stresu. Przyjmowanie współcześnie całkowicie bezkrytycznie perspektywy 

społeczeństwa obywatelskiego w teorii – nie myślę tu o praktyce politycznej, propagandowej, 

publicystyce politycznej itd. – to McHeglizm, czego widomą oznaką jest twórczość Francisa 

Fukuyamy. Ostatnie jego wykłady w Polsce, po tragedii WTC w Nowym Jorku, dotyczą już 

przyszłych wojen światowych o geny i znów goszczą przebojowo na stronach kolorowych 

czasopism i ekranach telewizorów. 

Problem przemocy w historii próbuje się też, z drugiej strony, w dziwny sposób 

uniwersalizować. Jest tak wtedy, gdy zakłada się, że istotę pracy ludzkiej stanowi przymus, 

który zamiera dopiero w społeczeństwie obywatelskim, ze względu na wygenerowane formy 

zapośredniczeń. Podkreśla się, co prawda, znaczenie ekonomicznego wymiaru refleksji 

Hegla, ale zakłada jednocześnie, że człowiek może oprzeć się bezpośredniej konsumpcji 

wypracowanych dóbr tylko w wyniku przemocy i zabrania mu ich przez pana. Tak 

więc praca w ogóle byłaby z tego punktu widzenia historycznie możliwa tylko w warunkach 

przymusu i panowania. Nie dostrzega się zazwyczaj, że przyjmując takie stanowisko, błądzi 

się nie tylko wtedy, gdy powstrzymywanie się od natychmiastowej instynktownej konsumpcji 

przypisywane jest tylko ludziom – wystarczy wspomnieć o pszczołach, bobrach i skąpych, ale 

zapominalskich wiewiórkach – lecz także wtedy, gdy „pożądanie hamowane” wiąże się 

dopiero z pojawieniem się przymusu i pana. Jeśli uznamy, że analiza Hegla ujawnia moment 

powstania klas społecznych i państwa, to stanowisko takie zakładałoby nieistnienie pracy w 

społeczeństwach przedklasowych i przedpaństwowych. Co więcej, M.J. Siemek twierdzi na 

przykład, że powstająca „tu racjonalność jest zatem pierwotnie racjonalnością przymusu; 

znajduje swój wyraz naprzód w opresywnym i represywnym panowaniu, w prawie siły” 

[196]. Nie tylko więc praca, ale i związana z nią racjonalność jest funkcją stosowania siły, 

przemocy i zbrodni. 

Nie lekceważę roli przemocy, widać to wyraźnie, mam nadzieję, w dotychczasowej analizie. 

Ale tak samo, jak daleki jestem od uznawania, że przemoc w nowoczesnych społeczeństwach 

jest czymś pozasystemowym, tak i nie mogę się w żadnym wypadku zgodzić z interpretacją 

uznającąde facto nieistnienie pracy w społecznościach przedklasowych i przedpaństwowych. 

Mam wrażenie, że uzależnienie istnienia pracy od przymusu wiąże się z niezrozumieniem 

względnej odrębności ontologicznej ekonomiki i polityki, z utożsamieniem przymusu 

ekonomicznego i przymusu „bezpośredniego”. Uznanie przemocy za konstytutywny składnik 
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pracy niszczy ekonomiczny poziom analizy mimo tego, że expressis verbis odwołuje się do 

pracy rozumianej w sposób jak gdyby oczywisty jako obszar ekonomii. Praca nie jest prostą 

relacją jednostki do rzeczy, oczywiście, że ma charakter intersubiektywny, ale nie tylko 

intersubiektywny. Ujęciepracy w kategoriach intersubiektywności musi prowadzić jej analizę 

w stronę subiektywizacji ujęcia pracy, podejmowania całokształtu związanych z nią kwestii, a 

więc całości spraw społecznych w płaszczyźnie odseparowanych stosunków przemocy, 

stosunków politycznych, relacji kierowania i zarządzania, fikcjonizmu prawniczego, wreszcie 

moralizatorstwa czy swoistego etycyzmu. 

Stosunek pana i niewolnika zakłada nie tylko, nie głównie przemoc. Podstawą 

zinstytucjonalizowanej, nieprzypadkowej relacji pan–niewolnik, a więc także przesłanką 

powstania klas społecznych, jest taki poziom rozwoju rzeczowych składników pracy, który 

umożliwia stałe uzależnienie, możliwość pojawienia się własności prywatnej, specyficznych 

form organizacji pracy, podziału wytworzonych dóbr etc. Nawiązując do użytego tu 

określenia Hegla, aby rzecz w ogóle mogła stać się kajdanami niewolnika, od których nie 

potrafi on abstrahować, środki pracy uruchamiane w procesie pracy nie mogą być łatwe do 

odtworzenia. Unikam tu świadomie określenia narzędzia pracy, choć tu egzemplifikacja 

historyczna wydaje się względnie łatwa: jeśli łowimy ręką w strumieniu, to łowić może 

każdy; podobnie jest w wypadku łuku, dzidy... – są to formy zdobywania żywności 

posługujące się narzędziami możliwymi do odtworzenia przez każdego członka prymitywnej 

społeczności. Współczesna fabryka takim środkiem nie jest, podobnie jak młyn wodny. 

Nie wystarczy ogrodzić kawałek ziemi i zawołać: „To moje!”. Redukowanie powstania klas, 

własności prywatnej, państwa do przemocy – jest tylko modyfikacją idei Jana Jakuba 

Rousseau, wolicjonalnym podejściem do problemu, zrozumiałym w jakimś stopniu dlatego, 

że żyjemy w „epoce przejścia”, w której konkretne formy własności wydają się społecznie i 

politycznie podatne na przekształcenia. 

Społeczeństwo jest strukturowane w swych podstawach także przez przekształcenia w 

środkach pracy. Unikam tu jednoznacznego związania problemu z narzędziami, gdyż sprawa 

na tym konkretnym poziomie jest bardzo złożona. W wymiarze teorii sprawa jest jasna: 

chodzi o możliwość trwałego uzależnienia, ukształtowania podziału pracy w sensie 

techniczno- organizacyjnym, ale także stosunków własnościowych i ich następstw. Lecz 

historycznie może to oznaczać nie wynalazek, maszynę, narzędzie, ale na przykład stado 

zwierząt w systemie pasterskim albo system nawadniania pól. 
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„Kajdany”, od których nie można abstrahować, nie są funkcją strachu i słabej woli 

niewolniczych charakterów; są one określane głównie przez ludzko-rzeczowe warunki pracy, 

wśród których mają swoje miejsce rzeczowe warunki pracy, także i narzędzia. Wyzwalanie w 

ogóle – nie jest więc tylko historycznym wyzwalaniem się od strachu tchórzliwych 

niewolników. Skoro mowa o wyzwalaniu, powróćmy do ogólnie ujętego problemu obecności 

wolności w filozofii Hegla. 

Przywołany wcześniej wątek podnoszenia ducha do poziomu wolności za pomocą 

„ekscesów” rządowych, mających zaznajomić z panem – śmiercią, nie wydaje się zbyt 

pociągający. Ale też całość naszej dotychczasowej analizy potwierdza niemożność 

prostackiego pojmowania filozofii Hegla jako filozofii wolności. W przebytej drodze 

znajdziemy wiele argumentów na rzecz stanowiska uznającego, że Hegel nie tylko akceptuje 

podstawowe rozwiązania formułowane w tym zakresie przez Kanta i Fichtego, ale nawet idzie 

zasadniczo dalej w ugruntowaniu wolności jako pewnego typu specyficznej formy 

determinacji ludzkiej, czyli społecznej. Determinacji, która oczywiście w żadnym wypadku 

nie może być pojmowana jako zaprzeczenie związku przyczynowo-skutkowego i 

determinizmu. Już samowiedza nie może być samotna, dalszy jej rozwój zakłada uwikłanie w 

dialektykę pana, niewolnika i rzeczy w ogóle, to z kolei prowadzi do zinstytucjonalizowanego 

strachu jako gwaranta „wolności ducha”, a na dodatek nad tym wszystkim unosi się formuła 

uznająca „przyrodniczość” zjawisk społecznych. 

Bogactwo uwikłań wolności związane jest z przejściem do wolności jako elementu 

reprodukcji społecznej, a nie tylko apelacji skończonej ideologiczności. Apologetyczne 

traktowanie historii jako kolejnych szczebli prowadzących do współczesności, logicznie 

następujących po sobie epok rozwoju ducha i wolności, jest świadomym konstruowaniem 

przez Hegla religii wolności, a więc ujęciem wolności jako czegoś nieskończonego, bo tylko 

to, co nieskończone, może być mocną, a nie kruchą podstawą moralności i podmiotowości. 

Tak więc, wbrew pozorom, nie mamy u Hegla do czynienia z zerwaniem z traktowaniem 

wolności jako medium apelacji ideologicznej, a wręcz przeciwnie – z generalnym 

rozwinięciem takiego właśnie podejścia w duchu specyficznej filozofii wolności. 

„Wolność jest więc – pisze słusznie M.J. Siemek – najwyższą kategorią Logiki Pojęcia, 

konstruowaną jako zjednoczenie i wzajemne zapośredniczenie «podmiotowości» i 

«obiektywności» w «idei»” . Wypowiedź ta dokładnie odzwierciedla istotę figury apelacji w 

filozofii Hegla i choć interpretacja Siemka idzie w inną stronę, to jednak w tym momencie 
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właśnie trafia w sedno sprawy. Zapośredniczenie podmiotowości i obiektywności w idei 

może występować tylko w formie interpelacji o uczestnictwo i wolność pełni tutaj także 

funkcję medium, podobnie jak w filozofii Fichtego czy w sposób nieco odmienny u Kanta. 

Chodzi tu rzeczywiście o „bycie-u- siebie w tym, co inne”[158]. 

Powróćmy więc na koniec znów do polemiki Hegla z Kantem. Opór Hegla przed 

subiektywizacją, formalizmem, konstruktywistycznym czy konwencjonalistycznym 

charakterem jego filozofii – został przetworzony w nowy sposób filozoficznego uwikłania 

wolności i nowy sposób bezpośredniego uprawiania praktyki ideologicznej. Jest on w 

największym stopniu wywołany obawą o to, że formalny charakter apelacji u Kanta i jej 

uniwersalistyczne przesłanie są za mało konkretne i nie biorą pod uwagę możliwości 

sprzecznych, antagonistycznych ich interpretacji, mających swe źródło w partykularnościach i 

sprzecznościach społeczeństwa obywatelskiego[159] . Cała praca Hegla polega na 

ujawnieniu, na miarę swych możliwości teoretycznych i na miarę doświadczeń historycznych, 

tych sprzeczności, a następnie na zbudowaniu machiny mogącej je unieśmiertelniać i 

pozbawiać charakteru prostej tylko szczegółowości[160] . Podstawowa rola przypada tu 

państwu, które, posługując się „chytrością”, ślepe działanie kierujących się namiętnością 

jednostek przekształca w to, co ogólne. 

„Prawdziwym mistrzem – pisze Hegel – staje się tylko ten, kto sprawia, że to, co inne w 

swym działaniu samo się odwraca”. „Chytrość rządu [polega na tym, by] zdać się na własną 

korzyść innych (prawo i kupiecki rozsądek wiedzą, o co w realnym świecie naprawdę chodzi: 

o korzyści) i przemienić ją w swoją korzyść, tak nią kierując, by wciąż doń powracała”[161] . 

Państwo i prawo stają się narzędziem rządu, ślepe działanie zostaje przekształcone w 

działanie celowe. 

 

 

 

PRZYPISY: 

1/Chodzi więc dokładnie nie o to, co możemy zobaczyć w skądinąd bardzo pouczającej pracy 

zbiorowej zatytułowanej Antynomie wolności (Warszawa 1966). W tym bowiem wypadku 

problematyka wolności została przedstawiona tak, jakby w sposób ewolucyjny – a chyba 
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nawet bardziej: różny i odwieczny zarazem dla gatunku ludzkiego – była obecna pod 

postacią różnych koncepcji wolności. Mógłby ktoś powiedzieć, że jestem jak ten, 

przywoływany przez Hegla, poszukiwacz owocu, któremu dawano jabłka, gruszki, wiśnie... a 

on był ciągle niezadowolony, bo chciał owocu. Przypowieść ta w swej intencji ma oczywiście 

owego poszukiwacza ośmieszać – wszak prawda jest konkretna. W miarę trzeźwy umysł, nie 

dający się zabić młotem zdrowego rozsądku, dostrzeże przecież, że wziąć i zjeść gruszkę 

potrafi byle pętak, spór zaś o powszechniki, uniwersalia, spór np. o to, co to jest owoc i jak się 

to pojęcie ma do gruszek, jabłek etc. – dręczy filozofię przez tysiąclecia. Jak widać, 

płaskoempiryczne argumenty zdarzają się w ferworze wywodów także mistrzowi dialektyki. 

2/ Nawiązuję, i to nie tylko w tym miejscu, do pewnych wątków podejmowanych przez 

Niklasa Luhmanna w pracy: Sociologische Aufklärung, Opladen 1987, s. 74 i n. 

3/Tezy formułowane tu przeze mnie znajdują swoiste potwierdzenie w twórczości Maxa 

Webera. W pracy zatytułowanej Wissenschaft als Beruf Weber konstatuje fakt rozejścia się w 

praktyce uniwersyteckiej nauki, uprawianej przez profesjonalnych, obiektywnych badaczy, i 

wykształcenia ogólnego, które z kolei stało się w znacznej mierze ideologią. Weber opowiada 

się, rzecz jasna, za wolną od wartościowania intelektualną rzetelnością – ta jego postawa 

znana jest i dyskutowana od lat. Dla mnie istotne jest to, że Weber na poziomie wstępnego 

opisu kwalifikuje prawie całokształt nauki uniwersyteckiej zorientowanej humanistycznie 

jako ideologiczną i choć jego ucieczkę od sensu i wartości w stronę czystej faktyczności 

trudno uznać za udaną, to jednak jest ona świadectwem bezpośredniego ciśnienia 

ideologiczności odczuwanego przez Webera i budzącego jego protest (M. Weber, 

Wissenschaft als Beruf (1919), w: idem: Gesammelte Aufsätze, Tübingen 1973, s. 591 i n., 

612). Rozważania Webera są późniejsze. Przynależą one już do epoki końca Uniwersytetu 

Humboldta i koniec ten świetnie ilustrują. 

4/I. Kant, Religia w obrębie samego rozumu, przeł. A. Bobko, Kraków 1993. Chciałbym 

zwrócić uwagę, że rozpoczynając i organizując rozważania dotyczące problematyki wolności 

w twórczości Kanta wokół „rozumu praktycznego”, postępuję dokładnie na odwrót, niż czyni 

to w swej bardzo interesującej rozprawie poświęconej idei wolności w filozofii Kanta 

Mirosław Żelazny (M. Żelazny, Idea wolności w filozofii Kanta, Toruń 2001). Znamienna pod 

tym względem jest następująca wypowiedź autora Idei wolności w filozofii Kanta: „Tym 

samym termin idea wolności powinien być w filozofii Kanta rozumiany co najmniej w dwóch 

podstawowych znaczeniach. Po pierwsze, pełni on rolę pojęcia, określającego aktywność 
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niedoświadczalnego, ale mimo to koniecznego przedmiotu, jakim jest podmiot sam w sobie. 

To właśnie znaczenie stanie się bezpośrednim obiektem naszych zainteresowań. W innym 

kontekście określenie idea wolności oznaczać może po prostu ideał wolności w prawie lub 

polityce. W tym wypadku słowa tego używa się nie w znaczeniu specyficznym dla filozofii 

transcendentalnej, które wyjaśnimy na następnych stronach, ale po prostu na określenie 

pewnej, nie zawsze jeszcze zrealizowanej, lecz już dającej się wyobrazić wizji celu działań 

praktycznych. Wzajemne ścisłe powiązanie na gruncie filozofii kantowskiej obu znaczeń 

słowa idea sprawia, że omawiając pierwsze z nich, należałoby również krótko wspomnieć o 

drugim (co też czynimy w ostatnim rozdziale)” (ibidem, s. 23–24). Odmienność podejścia 

wpływa oczywiście też na zasadniczo odmienne rezultaty analizy. 

5/I. Kant, Religia w obrębie..., op.cit., s. 23. 

6/Trudno w kontekście tekstów Kanta zgodzić się z trwale występującą tendencją do 

oskarżania go o utylitaryzm tym się tylko różniący od klasycznego, że przenoszący nagrodę 

za cnotę w zaświaty. Na przykład F. Paulsen, pisząc właśnie w tym stylu, uznawał, że 

argumentacja Kanta przypomina „policyjny argument o istnieniu Boga: kto tu nie otrzyma 

nagrody lub kary, ten otrzyma je w życiu przyszłym. I nie bez słuszności żartuje 

Schopenhauer, że u Kanta cnota, która naprzód tak dumnie spogląda na szczęście, z tyłu 

wyciąga jednak rękę, ażeby dostać swój napiwek” (F. Paulsen, I. Kant i jego nauka, 

Warszawa 1902, s. 308). Recydywa tego typu interpretacji jest sama w sobie faktem 

zdumiewającym i może prowadzić do zwątpienia w sens pisania czegokolwiek, tym bardziej 

że specyficzny ontologiczny status boga jest po wielokroć określany przez Kanta także i 

w Krytykach...; przykładowo, pisząc o bogu i nieśmiertelnej duszy w Krytyce praktycznego 

rozumu, twierdzi on: „Trzeba tu jednak dobrze sobie zauważyć, że ta moralna konieczność 

jest podmiotową, tj. potrzebą, a nie przedmiotową, tj. samym obowiązkiem; ponieważ nie 

może istnieć obowiązek przyjmowania egzystencji rzeczy (to dotyczy bowiem tylko 

teoretycznego użycia rozu-mu). Nie rozumiemy tu również przez to tego, że jest rzeczą 

konieczną przyjęcie istnienia Boga, jako podstawy wszelkiego zobowiązania w ogóle (ta 

bowiem polega, jak to dowiedliśmy dostatecznie, tylko na autonomii samego rozumu). Do 

obowiązku należy tu tylko praca nad wytworzeniem i pomnażaniem w świecie najwyższego 

dobra” (I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, Warszawa 1911, s. 156). Jako gorzki 

komentarz do takiego interpretowania filozofii religii Kanta można potraktować wypowiedź 

Maxa Horkheimera z czasów triumfującego hitleryzmu: „W kwestii narodu i religii nie ma 

żartów. Toteż jako obywatel na razie liberalnego kraju możesz bez większych obaw odnosić 



116 
 

się z aplauzem do ekonomicznych teorii marksizmu. Możesz także odnosić się z dezaprobatą 

do najsłynniejszych uczonych, a nawet polityków lub wpływowych przedstawicieli 

przemysłu; ale przy pierwszej rzeczywiście wzgardliwej uwadze na temat czy to samego 

Boga, czy tym bardziej niemieckiej ojczyzny i pola chwały, na którym masy powinny być 

gotowe polec, doświadczysz natychmiast na sobie samym, że kapitalizm ma żywotny interes 

w tym, by te pojęcia zostały nie-tknięte. W ciągu ostatniego stulecia ateizm był w Niemczech 

– w pewnych granicach – nieomal dozwolony. Miało to jeszcze związek z walkami przeciwko 

feudalizmowi oraz z pew-nością siebie hossy; przyzwolenie nigdy jednak nie było zupełnie 

powszechne i szybko zostało cofnięte. Dzisiaj już niechęć do jajogłowych, jaką budzą 

wszelkie publikacje poważ-nie krytyczne wobec religii, kryje w sobie groźbę cięgów czy 

wręcz śmierci, z którymi musi się liczyć przeciwnik religijnego i narodowego kłamstwa. Dla 

grzesznika wykraczającego przeciw najświętszym dobrom jest przeznaczona poza tym cała 

zniuansowana skala kar o prawnym i nie tylko charakterze. Można by się spodziewać, że 

przegrana wojna, w której miliony ludzi poświęciły życie dla nagich interesów kapitału, a 

żadna z obietnic danych bohaterom czy ich ocalałym krewnym nie została spełniona, ten czas 

kłamstwa i mordu sprawi, że masy staną się przebiegłe; ale przebiegli zdają się tylko 

panujący: ogniem i mieczem zwalczają wszystko, co mogłoby, choć w najmniejszym stopniu, 

zagrozić gotowości mas do nowej wojny, przeszkodzić nowemu przelewowi krwi. W tych 

prześladowaniach, w bezwzględnym tłumieniu świadomości tego stanu rzeczy kapitaliści 

różnej maści są ze sobą prawdziwie zgodni, na tym polega solidarność klasowa, wielka 

kulturowa więź. Do fabryk, kopalń i biur zapędza proletariuszy sam głód; aby na polach 

bitewnych pozwalali się milionami okaleczać, zabijać i zatruwać trzeba jakiegoś utajonego 

entuzjazmu, którego nie da się utrzymać bez sfetyszyzowanych, splecionych ze sobą pojęć 

narodu i kościoła. Warunkują one bezpośrednio trwałość systemu. Kto się na nie zamierza, 

dotyka jego fun-damentów” (M. Horkheimer, Zmierzch, przeł. H. Walentowicz, Warszawa 

2002, s. 35–36). 7/I. Kant, Religia w obrębie..., op.cit., s. 27. 

8/I. Kant, Koniec wszystkich rzeczy. O niedawno powstałym wyniosłym tonie w filozofii, przeł. 

M. Żelazny, Toruń 1992, s. 18. 

9/Ibidem, s. 21. 

10/Ibidem, s. 26. 

11/I. Kant, Religia w obrębie..., op.cit., s. 15. 
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12/Ibidem, s. 28. 

13/Cytuję za uroczą książką o I. Kancie autorstwa Stefana Kaczmarka, Immanuel Kant. 

Portret filozofa, Poznań 199 5, s. 124. Warto w tym miejscu przywołać także cytowany w tej 

pracy fragment biografii Kanta napisanej przez bliskiego mu biskupa protestanckiego, Polaka, 

L.E. Borowskiego: „Z całego serca pragnąłbym, by Kant rozpatrywał pozytywną, tj. 

chrześcijańską religię nie tylko jako pożądaną przez państwo lub jedynie jako instytucję 

cierpiących (o czym już przecież nieraz mówiłem z ambony), ale także widział ją jako ostoję, 

naprawę i uszczęśliwienie chrześcijaństwa; i aby Biblię rozumiał nie tylko jako środek 

służący do rozpowszechniania wiary, lecz jako prawdziwą boską instytucję, służącą do 

poprawy i zbawienia ludu i aby Jezusa rozumiał nie tylko jako personifikację ideału 

doskonałości, lecz także jako Syna Bożego zesłanego, by lud zbawić. Z całego serca 

życzyłbym mu, by modlitwę do Boga nie uważał za fetyszyzm i czynność, której należy się 

wstydzić i by kult publiczny, jak to czynił w okresie swych lat młodzieńczych, szanował i brał 

udział w uroczystościach kościelnych ku uczczeniu Pana naszego. Z całego serca życzyłbym 

mu, by wzorem mógł być dla licznych uczniów jego i aby uczynił swoimi wszystkie 

uszczęśliwiające nauki z błogosławieństwem Ewangelii Jezusa, wraz z takimi mężami, jak: 

Newton, Leibniz, Locke, Euler i inni dodani do jego nazwiska, a potem, żeby wszyscy razem 

powiedzieć mogli: idźmy i nauczajmy” (ibidem, s. 124–125). 

14/I. Kant, Religia w obrębie..., s. 29. 

15/Ibidem, s. 136. Pisze Kant w innym miejscu: „Różnorodność religii: cóż za osobliwe 

wyrażenie! To jakby ktoś mówił o różnych moralnościach, bo mogą przecież istnieć 

historycznie różne sposoby wierzenia, jeśli nie w jakąś religię, to w praktykowanie różnych 

wierzeń lansowanych w historii na polu uczoności za pomocą silnych argumentów, a 

podobnie dzieje się z różnymi księgami religijnymi (Zendawesta, Wedy, Koran itp.), ale tylko 

w jedną, jedyną dla wszystkich ludzi i we wszystkich czasach ważną religię. Owe więc nie 

mogą być niczym innym, jak tylko wehikułem religii, co jest przypadkowe i w zależności od 

różno-rodności miejsc i czasu może być różne” (I. Kant, O wiecznym pokoju..., op.cit., s. 61). 

16/I. Kant, Religia w obrębie..., op.cit., s. 221. 

17/I. Kant, O wiecznym pokoju..., op.cit., s. 69. 

18/H. Heine, Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, w: 

idem: Sämtliche Werke, Hrsg. G.H. Kaufman, Bd. IX, München 1964, s. 241. Cytuję za 
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świetną książką jednego z najwybitniejszych współczesnych filozofów niemieckich, Herberta 

Schnädelbacha: Filozofia w Niemczech..., op.cit., s. 35. 

19/H. Heine, Zur Gechichte..., op.cit., s. 250. 

20/Z. Kuderowicz, Kant, Warszawa 2000, s. 96, 71 i in. Mam wrażenie, że cała, w sumie 

niezwykle cenna na polskim rynku filozoficznym, książka jest naznaczona piętnem czasu i 

charakteryzuje się dużym stopniem Polish political correctness. Zgadzam się z Z. 

Kuderowiczem, że poglądy Kanta nie są „kryptoateizmem” (s. 71), ale tylko o tyle, o ile tenże 

określimy jako bycie „osobistym wrogiem Pana Boga”. Nie ulega natomiast dla mnie 

wątpliwości, że status ontologiczny boga u Kanta jest bliższy statusowi krasnoludków czy 

Baby Jagi (z całym szacunkiem dla wszystkich porównywanych bytów) niż stołu. Podobną 

poprawność można odnaleźć we wstępie Mirosława Żelaznego do pracy Kanta Koniec 

wszystkich rzeczy..., op.cit., s. 8. Kant nie był też „kryptoateistą” z tego powodu, iż, jak się 

zdaje, nie musiał być „krypto” nie tylko w sensie podanym przez Kuderowicza, ale w ogóle. 

Ateizm wydaje się figurą niemożliwą społecznie w Polsce na przełomie XX i XXI w., ale był 

możliwy i tolerowany w Europie w wieku XVIII i XIX. Od lat nie słyszałem, aby ktokolwiek 

powiedział w Polsce bez matactw: „Jestem ateistą”. Jedyny wyjątek to książka Heleny 

EillsteinSzkice ateistyczne (Koszalin 2000), rozprawa o niespotykanej już w Polsce, 

kryształowej wręcz uczciwości intelektualnej. Westchnijmy przy tej okazji do „pruskiej 

cenzury” pozwalającej Kantowi z jego poglądami pisać i sprawować urzędy. 

W stworzenie przez I. Kanta moralnego dowodu na istnieniem boga zdaje się wierzyć także 

Gilles Deleuze. Ocenia nawet taki dowód jako znacznie przewyższający wszystkie inne 

dowody (G. Deleuze, Filozofia krytyczna Kanta. Doktryna władz, przeł. B. Banasiak, Gdańsk 

1999, s. 73). 

Również Hanna Rosnerowa uważa, że „Kantowska metafizyka moralności stała się 

eminentnym świadec-twem «philosophiae Christi», jest to tym cenniejsze, że tak oryginalne, 

może i jedyne w postaci równie jaskrawej? Nie opiera się ono bowiem w punkcie wyjścia ani 

na Objawieniu, ani na takim czy innym tradycyjnym «dowodzie», ani na typowych 

przesłankach «religii naturalnej». Rozum praktyczny prowadzi do Boga autonomicznie...” (H. 

Rosnerowa, Dylematy pojęcia wolności. Próba wprowadzenia analitycznego, Warszawa 

1993, s. 84). 
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Przy wątpliwościach co do trafności takiego odczytywania intencji Kanta nie można jednak 

wątpić w szeroki oddźwięk, z jakim spotkała się jego filozofia wśród teologów 

chrześcijańskich, a także w próby adaptacji jego filozofii. Ich wyrazem jest m.in. termin 

„teologiczna autonomia”, którym posługują się badacze chcący ugruntowania transcendencji 

na Kantowskiej idei wolności. Pisze o tym krytycznie Andrzej Szostek w książce Natura, 

rozum, wolność, Rzym 1990, s. 46–48. 

21/Postrzeganie Kanta jako filozofa mówiącego o „człowieku w ogóle” utrawalane było 

historycznie na różne sposoby zarówno przez krytyków (tu występowało jako zarzut), jak i 

entuzjastów (tutaj z kolei było traktowane jako najwyższy wyraz ogólnoludzkiego huma 

nizmu). Jednakże przy staranniejszej lekturze pism Kanta jego entuzjasta spostrzeże, że Kant-

demokrata za oczywistość uważa wyeliminowanie ze stanowienia prawa w państwie 

obywatelskim większości społeczeństwa; czytająca Kanta feministka oburzy się zaś, że 

pozbawienie praw wyborczych na równi z dziećmi dotyczy wszystkich kobiet: „W aspekcie 

samego prawodawstwa równość – pisze I. Kant – przysługuje wszystkim, którzy p o d l e- g a 

j ą c już istniejącym publicznym prawom są wolni i równi; ale w aspekcie prawa do u s t a n a 

w i a n i a owych praw nie wszyscy powinni uważać się za równych. Ci, którzy nie są zdolni 

do czynności prawodawczych, jako członkowie wspólnoty obowiązani są do przestrzegania 

praw publicznych i w ten sposób korzystają z ich ochrony; ale nie jako o b y w a t e l e, tylko 

jako z n a j d u j ą c y s i ę p o d o c h r o n ą (Schutzgenossen) [...]. Ten natomiast, kto ma 

prawo głosowania w owym prawodawstwie, zwie się o b y w a t e l e m (citoyen, o b y w a t e 

l p a ń s t w a, a nie mieszczanin, bourgeois). W tym celu, oprócz cech n a t u r a l n y c h 

(tego, by nie był dzieckiem lub kobietą), potrzebna mu jest tylko jedna cecha, mianowicie, 

ażeby był p a n e m s a m e g o s i e b i e (sui iuris), a co się z tym wiąże, by posiadał 

jakąkolwiek w ł a s n o ś ć (można tu także zaliczyć wszelką sztukę, rzemiosło, sztuki piękne 

lub nauki), z której jest się w stanie utrzymać, tzn. w wypadku, gdy środki utrzymania musi 

on otrzymywać od innych, ażeby otrzymywał je tylko drogą s p r z e d a ż y t e g o, c o d o n i 

e g o n a l e ż y, a nie drogą przyzwolenia na użycie swej siły, dawanego innym; a zatem, 

ażeby nie służył nikomu innemu aniżeli tylko wspólnocie, we właściwym znaczeniu słowa s ł 

u ż b a [...]” i dalej: „Ten, kto tworzy opus, może drogą s p r z e d a ż y odstąpić go komuś 

innemu tak, jak gdyby była to jego własność. Ale praestatio operara nie jest sprzedażą. 

Służba domowa, lokaje, robotnicy najemni, nawet cyrulicy, są po prostu operari, a 

nie artifices (w najszerszym znaczeniu słowa) i nie kwalifikują się do bycia członkami 

państwa, a zatem i obywatelami. Choć ten, komu polecam, by narąbał mi drew i krawiec, 
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któremu daję swe sukno, by mi uszył ubranie, wydają się znajdować w odniesieniu do mnie w 

podobnych relacjach, to tym niemniej ów pierwszy tak się różni od drugiego, jak cyrulik od 

wytwórcy peruk (któremu mogę przecież dać włosy na perukę), w efekcie jak robotnik 

najemny od wytwórcy, czy też rzemieślnika, który wytwarza dzieło należące do niego tak 

długo, jak długo nie zostanie ono opłacone” (I. Kant, O porzekadle: To może być słuszne w 

teorii, ale nic nie jest warte w praktyce. Do wiecznego pokoju. Projekt filozoficzny, przeł. M. 

Żelazny, Toruń 1995, s. 24–25). 

22/Podporządkowanie człowieka „dobrom tego świata”, „nagrodom i karom” występowało, 

zdaniem Kanta, w przeszłości w złączeniu z „męczącymi ceremoniami i obrzędami”, 

„uciążliwościami hierarchicznego ustroju”. Istniały, co prawda, wówczas prawa częściowo 

nakładające obowiązki moralne, ale „tylko takie, przy których musiał istnieć zewnętrzny 

przymus. Były to zatem tylko prawa cywilne, które w ogóle nie brały pod uwagę wnętrza 

moralnego usposobienia” (I. Kant, Religia w obrębie..., op.cit., s. 105). Kres temu stanowi 

rzeczy położyło nadejście Jezusa, dające początek panowania moralnego, zasad, dobrych lub 

złych, ale opartych na wolności, nie zaś na naturze, przemocy, prawie cywilnym etc. Od tej 

pory „rzeczami można dysponować tylko na tyle, na ile panuje się nad umysłami” i nikt już 

nie jest niewolnikiem „chyba tylko ten, kto chce i jak długo chce” (ibidem, s. 107). 

Wypowiedzi Kanta są tu bardzo znamienne i dobrze pokazują, co cenił on w chrześcijaństwie. 

Zdziwienie może budzić fakt dopuszczania istnienia moralności sterowanej dobrami 

ziemskimi, karami i nagrodami (utylitaryzm jako „prehistoria” moralności?), wydawać by się 

mogło, że niemożliwego na gruncie podstawowych idei Kanta. Podobnie zaskakująca jest 

nagle ujawniona przy tej okazji historyczna perspektywa analizy moralności i jej historii (!). 

Podmiot moralny okazuje się bowiem mieć historię wartą analizy. Cała rozprawa 

Kanta Religia w obrębie samego rozumu jest traktatem wprost zdumiewającym, i to w wielu 

wymiarach. Zwróćmy uwagę w tym miejscu tylko na fakt, że pisząc przez setki stron o religii 

i analizując jej znaczenie głównie na przykładzie chrześcijaństwa, Kant ani razu nie wymienia 

imienia Jezusa Chrystusa, jego postać jest zawsze przywoływana przez opis, nigdy po 

imieniu. 

23/Włodzimierz Galewicz w swym interesującym studium Dwa paradoksy jednej myśli 

Kanta: istnienie Boga jako postulat praktycznego rozumu (w: idem, Studia z etyki przekonań, 

Kraków 1998) w sposób klasyczny, charakterystyczny także dla innych interpretatorów myśli 

Kanta, nie dostrzega wskazywanego przeze mnie aspektu socjologicznego i pedagogicznego 

kantowskiej filozofii religii. Trafna, choć uproszczona, jak pisze sam autor, jest tu wstępna 
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rekonstrukcja stanowiska Kanta uznająca, że postulat praktycznego rozumu to teza, która: „1) 

jest tezą teoretyczną, tj. mówiącą o tym, jak faktycznie jest a nie na przykład, że powinno być 

tak a tak, czy że byłoby dobrze, gdyby tak było); 2) nie da się uzasadnić (ani też obalić) za 

pomocą samych tylko racji teoretycznych; 3) mimo to jednak musi zostać przyjęta z pewnych 

powszechnie ważnych względów „praktycznych” czy tez etycznych” (ibidem, s. 180). 

Jednakże potem W. Galewicz uznaje po prostu, że pierwszy punkt upoważnia do stwier-

dzenia faktycznego istnienia Boga, drugi interpretuje jako niemożność obalenia uznanego 

przed chwilą istnienia, a trzeci jako konieczność przyjęcia istnienia Boga ze względów 

moralnych, jest ono „moralnie konieczne”. A przecież problem polega na tym, że trzeba w 

pierwszym wypadku pójść dalej i wyjaśnić s p o s ó b istnienia Boga u Kanta, a istnieje on 

jako antropologiczna i przypadkowa forma moralności. Po drugie, zrozumieć, iż 

nieobalalność istnienia Boga za pomocą racji teoretycznych może być równoważna 

stwierdzeniu istnienia bogów i religii w świadomości społecznej i pełnieniu tam przez te byty 

idealne znaczących funkcji „wehikułów” moralności. Niedowodliwość i nieobalalność 

teoretyczna oznacza więc dla Kanta „pozarozumowe”, faktyczne, funkcjonalne, 

endospołeczne istnienie. Z czego wynika, po trzecie, że religie-„wehikuły”, tak jak i ich 

woźnice, istnieją praktycznie, historycznie, przypadkowo i ich koniec wybije wraz z 

zapanowaniem „Królestwa Bożego” na Ziemi, triumfem „Kościoła niewidzialnego” czyli 

triumfem religii rozumu. 

24/Pojęcie als ob pełni u Kanta znamienną funkcję i to nie tylko w etyce, lecz również w 

całym systemie. H. Valhinger w książce Die Philosophie des ‘Als ob’ (Lepzig 1927) 

rekonstrukcji sensu tego pojęcia u Kanta poświęca ponad sto stron. 

25/„Zasłonięta bogini, przed którą obopólnie uginamy kolana – pisze Kant – jest moralnym 

prawem w nas, w jego nienaruszalnym majestacie. To prawda, że słyszymy jej głos, jak 

również bardzo dobrze rozumiemy jego nakazy, przysłuchując się pozostajemy jednak w 

niepewności, czy pochodzi ona od człowieka, od wszechmocy jego rozumu, czy też od czegoś 

innego, czego istota pozostaje dla człowieka nieznana, a co przemawia do niego przez jego 

własny rozum. Być może byłoby lepiej całkiem zarzucić te poszukiwania, gdyż są one czysto 

spekulatywne, a to co jesteśmy zobowiązani czynić (obiektywnie) pozostaje zawsze tym 

samym, bez względu na to, jaka zasada nie leżałaby u jego podstaw: ażeby w cha-rakterze 

właściwej filozoficznej metody rozpatrywać jedynie d y d a k t y c z n y [podkr. J.K.] proces 

nadawania moralnemu prawu w nas formy jasnych pojęć, na sposób logiki, a sposób 

personifikacji tej zasady, przekształcenie nakazującego moralnie rozumu w okrytą zasłoną 
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Izydę (choć nie możemy przypisać jej żadnych innych cech, aniżeli te, która odkryte zostały 

zgodnie z tą metodą), będzie estetycznym wyobrażeniem tegoż właśnie przedmiotu, którym, 

gdy z pomocą tego pierwszego wyjaśnione już zostaną, można się posługiwać, po to, ażeby 

ożywić tę ideę – wciąż jednak przy pewnym zagrożeniu popadnięcia w marzycielską wizję, 

która oznacza śmierć wszelkiej filozofii. Przeczuwać tę boginię nie będzie więc znaczyło nic 

innego, jak tylko: poprzez uczucie moralne wznieść się do pojęcia obowiązku zanim jasne 

staną się zasady, od których ono [to uczucie ] zależy. Takie przeczucie prawa, gdy tylko w 

wyniku odpowiedniej interpretacji przeobrazi się w jasne rozumienie, stanowi właściwy 

przedmiot zainteresowania filozofii, bez którego każde orzeczenia rozumu byłoby głosem 

wyroczni, dopuszczającym rozliczne interpretacje. Zresztą, nie przyjmując tej pro-pozycji za 

kompromis, to jak powiedział przy innej okazji Fontenelle, «Jeśli hrabia N. koniecznie chce 

wierzyć w wyrocznię, to nikt mu tego nie może zabronić»” (I. Kant, O niedawno powstałym 

wyniosłym tonie w filozofii, w: Koniec wszelkich rzeczy..., s. 41). 

26/Może się wydawać, że wiązanie uniwersyteckości z czasami Kanta jest nadużyciem. 

Różnica między uniwersytetem niemieckim w XX w. a uniwersytetami średniowiecznymi jest 

jednak przeogromna. S. Swierzawski w przywoływanym już bardzo interesującym artykule 

przypomina m.in. o wykładanych tam przedmiotach i konceptach w kontekście dyskusji 

wokół problemu wolności człowieka: astrologii, medycynie astrologicznej, historiozofii 

astrologicznej, determinizmie astralnym, magii, przemieszanych z tradycją chrześci-jańską, 

żydowską, arabską, filozofią starożytną i teologią chrześcijańską (S. Swierzawski, Problem 

wyzwolin człowieka..., op.cit.). 

Mówimy jednak o pewnym „typie idealnym” uniwersytetu niemieckiego, w dużym stopniu o 

uniwersytecie berlińskim. Wiele lat później L. Feuerbach chwalił tę uczelnię, mówiąc: „Inne 

uniwersytety są to istne knajpy wobec tutejszego domu pracy” (F. Mehring, Karol Marks. 

Historia jego życia, Warszawa 1951, s. 12). 

27/Trzeba pamiętać, że konieczność pozareligijnego ugruntowania moralności wynika także z 

perspektywy obumarcia religii! Kant traktuje istniejącą religię jako „środek prze-wodni” 

pobudzający „prawdziwą wiarę religijną”, ale środek, który prowadzi do wyeliminowania 

siebie samego, jest to „kościół wojujący” prowadzący do triumfu „kościoła triumfującego” (I. 

Kant,Religia w obrębie..., op.cit., s. 144). W innym miejscu Kant ujmuje to jeszcze 

dokładniej: „...wiara historyczna, która – jako kościelna – do prowadzenia ludzi potrzebuje 

Pisma Świętego, ale przez to właśnie przeszkadza w jedności i powszechności kościoła, 
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zaniknie sama i przejdzie już w czystą wiarę religijną przekonującą dla całego świata. W tym 

kierunku już teraz powinniśmy wytrwale pracować, nieustannie wydobywając czy-stą wiarę 

religijną z jej, obecnie jeszcze niezbędnej, powłoki” (ibidem, s. 167). 

28/I. Kant, Religia w obrębie..., op.cit., s. 50. 

29/Ibidem, s. 41. 

30/Ibidem, przyp. na s. 41–42. 

31/Ibidem, s. 42. 

32/W tym miejscu Kant zdaje się być prekursorem Marksowskich rozwiązań dotyczących 

pojmowania istoty człowieka jako całokształtu stosunków społecznych, a nie abstrakcji 

tkwiącej w poszczególnej jednostce K. Marks, Tezy o Feuerbachu, w: K. Marks, F. 

Engels, Dzieła, t. III, Warszawa 1975, s. 5–8). 

33/Nie dostrzega tego wielu autorów, np. Karol Bal pisze: „[...] filozofia teoretyczna Kanta 

prezentuje tradycyjny dualizm wolności i konieczności, tyle tylko, iż przybiera on tu inną 

szatę werbalną” (K. Bal, Kant i Hegel. Dwa szkice z dziejów niemieckiej myśli etycznej, 

Wrocław 1994, s. 16). 

34/W stronę takiego ujęcia wolności zdaje się zmierzać rekonstrukcja Kanta, którą 

przeprowadził G. Deleuze (idem, Filozofia krytyczna Kanta..., op.cit., s. 53, 70). 

35/Pisze Kant: „[...] wolność jest tylko ideą rozumu, której obiektywna realność sama w sobie 

jest wątpliwa” (I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. M. Wartenberg, 

Warszawa 1984, s. 100). 

36/Istnienie związku przyczynowego w obszarze moralności, konieczności, podkreśla Kant 

wielokrotnie w różnych miejscach, przykładowo w Uzasadnieniu metafizyki moralności pisze 

on: „Wola jest rodzajem przyczynowości istot żyjących, o ile są rozumne... [...] wolność, 

jakkolwiek nie jest własnością woli [polegającą na działaniu] według praw przyrody, nie jest 

jednak wskutek tego czymś prawu zgoła niepodlegającym, lecz musi raczej być 

przyczynowością według niezmiennych praw, jakkolwiek szczególnego rodzaju; inaczej 

bowiem wolna wola byłaby niepodobieństwem (Unding)” (ibidem, s. 86). 

37/Zwróćmy przy tym uwagę, że istnieje tu w stanowisku Kanta swoiste napięcie między 

interpretacją pojawienia się chrześcijaństwa jako genezy moralności (skłaniającą, zdawałoby 
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się, do historycznego ujęcia moralności) a religią rozumu (i skonstruowaną przez Kanta, a 

mającą charakter uniwersalny etyką). Nie za bardzo wiadomo bowiem, skąd w 

przypadkowym i historycznym chrześcijaństwie pojawiają się uniwersalne treści „religii 

rozumu”. 

38/Szczególnie ciekawe są rozważania Kanta na ten temat zawarte w Prolegomenach. Kant 

popada tu pozornie we wszystkie możliwe sprzeczności; są one wynikiem przełamywania się 

antynaturalistycznego przełomu przez dydaktyczne formy wykładu, antropocentryczny język 

filozofii mu współczesnej, ale też wtórnie generowane przez potrzebę związania tego, co a 

priori, z „przyrodą”, w warunkach niemożności ich historycznego, genetycznego ujęcia. 

Późniejsze pojęcie czasoprzestrzeni, do którego już przywykliśmy na tyle, że traktujemy je 

poniekąd jako oczywiste, ujawni przecież historyczną ograniczoność kantowskich form 

naoczności jako warunków matematyki i geometrii, a badania językoznawców, antropologów 

i psychologów – ich „nienaturalny” i kulturowy charakter (I. Kant, Prolegomena. Do 

wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka, przeł. B. Bornstein, J. 

Suchorzewska, Warszawa 1993, s. 53–65). 

Proste empiryczne rozumienie filozofii transcendentalnej prowadziło i prowadzi dalej często 

do jej subiektywno-idealistycznej interpretacji. Pisze się w takim wypadku o nierzeczywistym 

charakterze czasu i przestrzeni oraz powoływaniu przez istoty ludzkie świata czasoprzestrzeni 

do istnienia. Oczywiście, traktuje się tak zrekonstruowane stanowisko jako curiosum. 

Zapomina się jednak, że Kantowi nie chodzi o „zwykły” czas i „zwykłą” przestrzeń, ale o 

takie, które są warunkami matematyki i geometrii. Nie da się ukryć, że u podstaw geometrii 

spotykamy punkt, którego jakakolwiek empiryczna realizacja cechuje się nieskończoną 

przesadą i że zbudowana w oparciu o nie istniejący empirycznie punkt przestrzeń jest tworem 

człowieka, a właściwie geometrii. Ze stanowiskiem uznającym Kanta za idealistę, dla którego 

czas i przestrzeń są nierzeczywiste i powoływane do istnienie przez ludzi, możemy się 

spotkać nawet u Richarda Rorty’ego (idem, Przygodność, ironia i solidarność, przeł. W.J. 

Popławski, Warszawa 1996, s. 21). 

Najciekawsze omówienie stanowiska Kanta w sprawie statusu form naoczności można 

znaleźć w bardzo interesującej książce Pawła Łukowa Wolność i autorytet rozumu. 

Racjonalność w filozofii moralnej Kanta, Warszawa 1997, s. 45–47, a także w: M. 

Friedman, Kant and the Exact Sciences, Cambridge, Mass. 1992. 
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39/I tym razem nie imputuję Kantowi twierdzenia o popadaniu ludzkości w coraz większe 

grzechy. Sam Kant w polemice z głosicielami takich poglądów sugeruje raczej postęp 

moralny i związane z tym ostrzejsze osądzanie zarówno historii, jak i współczesności. Chodzi 

mi tylko o wydobycie różnicy między sytuacją np. geometrii i moralności. Postęp moralny nie 

jest wcale tak oczywisty, a to ma swój wpływ także na „religię rozumu” 

40/„Twierdzę więc: Każda istota, która nie może działać inaczej, jak w i m i ę   i d e i  w o l n 

o ś c i, jest dlatego właśnie w praktyce rzeczywiście wolna, tj. mają dla niej ważność 

wszystkie prawa złączone nierozdzielnie z wolnością, tak jak gdyby [podkr. J.K.] wola jej 

także sama w sobie była wolna i z punktu widzenia teoretycznej filozofii trafnie była za wolną 

uznana”. Dalej dodaje w przypisie: „Przyjmuję tutaj, że tylko istoty rozumne w czynach 

swych opierają się na wolności wyłącznie w i d e i . To dla naszego celu wystarczy. A drogę 

tę obieram dlatego, żebym nie musiał zobowiązywać się do udowadniania także w sposób 

teoretyczny wolności [woli]. Albowiem, chociaż ta ostatnia kwestia pozostaje 

nierozstrzygnięta, to jednak te same prawa, które zobowiązują istotę rzeczywiście wolną, 

posiadają znaczenie dla istoty, która nie może inaczej działać, jak w imię idei swej własnej 

wolności”. (I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, op.cit., s. 88–89). 

41/I. Kant, O niedawno powstałym..., op.cit., s. 39. Ciekawą analizę w duchu lacanowskim 

tego momentu filozofii Kanta przedstawia w swej słynnej już książce Wzniosły obiekt 

ideologii Slavoj Žižek (przeł. P. Dybel, Wrocław 2001, s. 101–107, 196–201). W swych 

rozważaniach nawiązuję do niektórych pomysłów przedstawionych zarówno w tej właśnie 

książce, jak i w teorii autora Przekleństwie fantazji (przeł. A. Chmielewski, Wrocław 2001). 

42/I. Kant, Koniec wszystkich rzeczy..., op.cit., s. 39. 

43/Wątek obowiązku wobec siebie, autokreacji podmiotu jako jego obowiązku moralne-go u 

Kanta, podniesiony został w sposób szczególny przez Michela Foucaulta w ostatniej fazie 

jego rozwoju intelektualnego (M. Foucault, Qu’est-ce que les Lumières?, „Magazine 

littèraire” No 309, avril 1993). W Polsce na ten temat pisze bardzo ciekawie Marek Kwiek w 

swej książce Dylematy tożsamości. Wokół autowizerunku filozofa w powojennej myśli 

francuskiej (Poznań 1999). 

44/K. Bal, Kant i Hegel..., op.cit., s. 38–41. Autor nie omieszkał usprawiedliwić słabości 

poglądów Kanta „rozczarowaniem mieszczaństwa niemieckiego wydarzeniami paryskimi” i 
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ucieczką „od rzeczywistości ku wyżynom spekulacji [...] [sprowokowanym] przez kontekst 

ideologiczno-społeczny owych czasów”. 

45/Warto w tym miejscu odnotować podobieństwo poglądów Kanta do poglądów Lutra: „[...] 

gdy Luter mówi o libertas christiana, to nie rozumie przez to przywróconej człowiekowi 

wolnej woli, lecz uwolnienie go od polegania na sobie samym, czyli przywrócenie właściwej 

relacji między nim a Bogiem” (H. Juszko, Idea wolności w niemieckiej myśli teologiczno-

filozoficznej od Lutra do Herdera, Lublin 1999, s. 10). Obdarzenie człowieka wolną wolą 

(absolutnym liberum arbitrum) uznaje Luter za „deifikację człowieka”. 

46/Właśnie kreację więzi jednostki z Innym określam mianem interpelacji lub apelacji, 

traktując w zasadzie oba terminy jako równoznaczne. Związanie problemu wolności z 

interpelacją nawiązuje m.in. do pomysłów, które przedstawił L. Althusser w pracy Ideologie i 

aparaty ideologiczne państwa (przeł. J. Gajda, B. Ponikowski, Warszawa 1983). Wstępną 

ideę takiego podejścia do problemu wolności przedstawiłem w artykule Wolność i 

interpelacja, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”: Filozofia nr 1 (63), 1990, s. 

27–45. 

47/Zob. rozważania Kanta w Krytyce czystego rozumu (przeł. R. Ingarden 
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Tezy o wolności 

1. 

Podstawowym problemem dla prawidłowego postawienia problematyki wolności 

współcześnie jest poważne potraktowanie filozofii Kanta. Trzeba sobie po prostu zdać sprawę 

z tego, że Immanuel Kant naprawdę dowiódł, że sensowne mówienie o wolności nie może 

wykluczać powszechnego determinizmu zjawisk. Wszelkie „poszukiwania dziury” dla 

wolności, omijające argumentację Kanta, są mało płodne i dla ich twórców, i dla ich 

czytelników. Jak nie jest proste „poważne potraktowanie Kanta”, widać w filozofii 

dziewiętnastego i dwudziestego wieku. W sukurs idą osiągnięcia nauk ścisłych i 

parapsychologia, krytyka determinizmu w pojmowaniu dziejów i wszelkiego typu religie, 

humanizm i New Age. „Niepoważne” traktowanie Kanta jest jednak w swej istocie 

pożyteczną społecznie obroną reprodukcyjnej funkcji wolności w różnych wymiarach 

struktury praktyk społecznych. 

2. 

Czy jednak nie o wiele ciekawsze są właśnie te maskujące „odejścia”, „zasłony”, „dyskretne 

przejścia”, „sublimacje” problematyki wolności niż samo jej rozwiązanie; czyż samo w sobie 

nie jest ono rozczarowujące? Najbardziej jest takie może w warstwie, w której okazuje się w 

istocie niesprzeczne z pewnymi momentami synkretycznie istniejącej świadomości potocznej. 

Nie ma tujak gdyby nic nowego, ponad to, co funkcjonuje w świadomości potocznej, w 

„zwykłym” języku. „Wyjaśnienie” takie nie odwołuje się przecież do skomplikowanej 

terminologii z zakresu neurofizjologii, biochemii, fizyki kwantowej, magii czy religii... Jest 

raczej obróbką, wyostrzeniem, precyzacją, uporządkowaniem tego, co jest... Ale przecież 

także jeśli Fichte zaczyna od „JA”, a Hegel od „Bytu”, to nie zaczynają oni od początku; ich 

postawa filozoficzna polega więc przede wszystkim na uznaniu, że żywiołem filozoficznym 

jest język, jakże jednak inaczej jest to przez nich rozumiane niż w wielu współczesnych 

koncepcjach, wobec których, zwłaszcza Fichte i Hegel, są prekursorami! Jakże nisko upadli 

niektórzy z ich następców zajmujący się językiem, a opatrujący na przykład filozofię Hegla 

pogardliwym mianem gnozy. Przypomnijmy więc przy tej okazji, co pisał Horkheimer o 

trosce w filozofii: 

Troska (Faust II, Akt 5): Nigdy nie zaznałaś troski? 
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Niemiecki filozof w roku 1929: Chwileczkę! Ależ tak! Jedność transcendentalnej najgłębszej 

struktury ludzkiego bycia potrzebującym nosi miano „troski” [1]. 

3. 

Czymś nowym, pokantowskim w każdym razie, zdaje się przede wszystkim destrukcja 

podmiotu racjonalnego, widoczna już przecież u Fichtego, Hegla, a zwłaszcza u Schellinga. 

Ale przecież i to jest pozór. Brak zaufania do „podmiotu racjonalnego” ma współcześnie u 

swych źródeł z pewnością K. Marksa, F. Nietzschego, Z. Freuda i J. Lacana, sięga jednak 

daleko w przeszłość, aż do starożytności: daimonion Sokratesa, mówiący mu, czego nie ma 

robić i czego się wystrzegać, podobnie jak leżące u podstaw filozofii 

nowożytnej idole Franciszka Bacona – otwierają przed myśleniem zarówno problematykę 

złożoności świadomości jednostkowej, podejmowaną z takim rezonansem między innymi 

przez psychoanalizę, jak i zagadnienia, którymi pasjonuje się współczesna socjologia wiedzy 

czy filozofia nauki. 

4. 

Teoria wiedzy, cała twórczość Fichtego, a wcześniej Kanta, jest zasadniczym, 

antropocentrycznym odwróceniem sensu egzystencji człowieka. Sensem egzystencji 

człowieka jako jednostki okazuje się „pozostawienie śladu”, pozytywny wpływ na dzieje 

ludzkości. Jest tak nawet wtedy, gdy Fichte pisze o wyróżnionej roli narodu niemieckiego. 

Albowiem kategoria narodu niemieckiego jako bytu wyróżnionego historycznie ma charakter 

kulturowy, a konkretnie wiąże się z rozwojem filozofii w końcu osiemnastego i na początku 

dziewiętnastego wieku; do narodu niemieckiego, w tym fichteańskim sensie, a więc nie 

rasowym, nie wynikającym z więzi krwi ani nawet wspólnoty historii, mogą należeć przecież 

i przedstawiciele innych narodów... O ile ich świadomość ukonstytuuje się w więzi z 

niemiecką filozofią. Jednak najważniejsze jest to, że nawet w nieżyczliwej dla Fichtego wersji 

projekt związania sensu egzystencji z ludzkością lub narodem, a tym samym z ideami 

rozumu, sprawiedliwości – jest świecką próbą ziemskiego połączenia kruchej 

egzystencji homo sapiens z nieskończonością. 

5. 

Podmiot nie istnieje: śmierć BOGA, śmierć CZŁOWIEKA są tylko m n i e j bulwersującymi, 

historycznymi formami zdawania sobie z tego sprawy. Jest to oczywiście związane z 

niemożnością śmierci „podmiotu ideologicznego”, co najmniej do czasu istnienia 
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indywidualnej własności siły roboczej, upowszechnienia gospodarki towarowo-pieniężnej. 

Podmiot jest podmiotem tylko wobec apelującego Innego i poza tym stosunkiem nie istnieje. 

Jednakże to, co pojawia się zwłaszcza na przełomie osiemnastego i dziewiętnastego wieku w 

Niemczech jako filozofia wolności, jako filozofia podmiotu, jako filozofia obowiązku, jako 

filozofia rozumu, niczym cztery oblicza tego samego Boga – nie musi wcale niknąć i może 

spokojnie egzystować dalej. Być – to znaczy być wyróżnionym. To, co raz wyróżnione, 

przechodzi do historii, nie ginie, ulega usamodzielnieniu, modyfikacji, sublimacji, 

zapośredniczeniu, wchodzi w skomplikowany obieg kulturowy, będący nieustannym cyklem 

przemian. Z „podmiotu ideologicznego” może przekształcić się w „podmiot konsumencki”, w 

podmiot uniwersalny, do którego apelacja nie zakłada już konieczności budowy specjalnego 

podmiotu, lecz opiera się na założeniu wystarczalności nakładania tylko odpowiednich 

„końcówek” operacyjnych. 

6. 

Wolność należy na pewnym etapie rozpatrywać jako jądro ideologii „ogólnoludzkiej”, 

rozumu i apelacji, wkrótce jednak odkrywamy uniwersalizm tak pojętej apelacji jako tylko 

jedną z form uprawomocniania własnej partykularności; wolność zaczynamy traktować jako 

wolności, których konkretne rozumienie stanowi jądro określonych, konkurencyjnych 

względem siebie apelacji różnych Innych, a nie tylko Jedynego Innego. Spojrzenie z dystansu 

na dzieje ujawnia jednak historyczną ograniczoność konkurencyjności różnych form apelacji. 

Dystans powoduje, że coraz bardziej zaczynamy postrzegać je w kategoriach historycznej 

komplementarności, ba, jako nadbudowane nad totalną praktyką społeczną różne 

komplementarne praktyki ideologiczne, stanowiące niezbędne składniki reprodukcji 

społecznej. Ich pozorna alternatywność, wykluczające się sposoby pojmowania wolności, 

obowiązku, rozumu, sprawiedliwości, to wszystko stanowi niezbędną cechę wolności dla 

sumiennego wypełniania przez nią funkcji reprodukcyjnych bytu społecznego. Poszukiwania 

jednoznacznego pojmowania wolności, ale także przecież szczęścia, racjonalności, mądrości 

etc., są więc obciążone u swych podstaw takimi przesłankami ontologicznymi. Każda z 

konkurujących-komplementarnych wersji konstruuje bowiem inną przestrzeń wolności jako 

projekt społeczny nieprzekładalny na to, co odmienne, a wręcz przeciwnie, z założenia inne i 

niesprowadzalne do czegoś innego, a więc także do uniwersalnego. 
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7. 

Wszystko to, o czym mowa, a więc pojmowanie wolności jako „jądra systemów apelacji”, a 

zarazem elementu składowego szeroko rozumianej reprodukcji społecznej, nie powinno nam 

przesłaniać innego, zawsze obecnego momentu refleksji filozoficznej, wszelkiej myśli 

zajmującej się człowiekiem. Chodzi tu o wymiar egzystencjalny, wymiar śmierci bytu 

jednostkowego i poszukiwania pocieszenia. Kadzidlane dymy pociechy religijnej zastępuje 

ideał służby ludzkości, narodowi, człowiekowi, koncepcja jeśli nie szczęśliwego życia, to 

szczęśliwej konsumpcji. Opary pocieszającego opium ustępują masowej przemysłowej 

produkcji analgetyku. W jakim stopniu jest to „wymiar egzystencjalny”, a w jakim właśnie 

ten „wymiar egzystencjalny”, jego nośność realizowana w formie analgetyku, jest sama 

elementem reprodukcji? 

8. 

Strach przed ideologią, wstyd ideologiczności, obawa posądzenia ideologicznego, oskarżenie 

o ideologiczność, luksus bycia poza ideologią... Są to zjawiska zdumiewające swoją siłą 

egzystencji. Spontanicznie występują w świadomości potocznej; przebicie się, wybicie się na 

świadomą ideologiczność (tak jak „wybicie się na niepodległość”) jest dla podmiotu 

indywidualnego karierą dostępną tylko dla nielicznych. Ale jest to poniekąd zrozumiałe. 

Bycie obywatelem jest pracochłonne. Sprawa jest jeszcze bardziej zdumiewająca w 

odniesieniu do recydywy takiej postawy w wypadku rozumu teoretycznego, intelektualistów i 

zawodowych ideologów, filozofów, którzy odtwarzają ludowy, „folklorystyczny” stosunek do 

ideologii tak jakby nie było Franciszkla Bacona z jego teorią idoli, Ideologii niemieckiej, prac 

Karola Mannheima, Louisa Althussera i całego wspaniałego dorobku teoretycznego 

związanego z teorią ideologii. Społeczna opresja podmiotu ideologicznego niweluje ten 

dorobek raz po raz. Uznanie ideologii za kolejny moment reprodukcji społecznej, obok 

moralności, prawa, polityki..., wciąż na nowo związane jest z uciążliwym przebijaniem się 

przez generowane zasłony epistemologiczne. Oskarżenie o ideologiczność jest dalej 

skutecznym sposobem dezawuacji teoretyczności i uczciwości. Moralność, prawo, nawet 

polityka... są od dawna na salonach... Ideologia pozostaje pornografią społeczeństwa. 

9. 

Bywają na rynku idei teoretycy, którzy oskarżenie o ideologiczność łączą z oskarżeniem o 

religijność krytykowanych koncepcji teoretycznych. Ten rozwidlony atak cieszy się często 
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dużym powodzeniem, także w krajach, gdzie ordynarna ideologizacja idzie o lepsze z ludowo 

praktykowaną religijnością. W tych warunkach „głos wolny” jest w sposób szczególny 

predestynowany do posługiwania się rozwidlonym językiem. Jednakże właśnie o takich 

stanowiskach można powiedzieć z całym spokojem: omnia pro tempora, nihil pro veritate. 

Ich funkcją podstawową jest bowiem, z jednej strony, tabuizacja obszaru ideologicznej 

reprodukcji społeczeństwa, z drugiej zaś – destrukcja tradycji teoretycznej umożliwiającej 

racjonalizację tego obszaru stosunków społecznych. Istotą ich działania jest czynienie 

spustoszenia w historycznie wypracowanym dorobku. Zdarza się, że teoretyk, walcząc z jakąś 

nielubianą przez siebie formą władz, bez żenady zaatakuje determinizm; krytykując praktykę 

społeczną uprawianą przez czytelników różnych dzieł, nie zawaha się przed wyrzuceniem na 

śmietnik klasyków myśli humanistycznej pod pretekstem oskarżeń insynuujących ich osobiste 

skąpstwo, cudzołóstwo, autorytaryzm, czasem chorobę – umysłową albo weneryczną. 

10. 

Monopolizacja środków produkcji sakralnej w rękach hierarchii Kościoła kończy się w 

czasach nowożytnych. Pojawiają się inne środki produkcji sakralności. Ideologia generuje to, 

co sakralne w świecie świeckim: Człowieka, Ojczyznę, Sprawiedliwość, Naród, Klasę, a 

przede wszystkim: WOLNOŚĆ..., ten najporęczniejszy „wehikuł” skrytych konkretnych 

treści społecznych. 

11. 

Humanizm nie desakralizuje przestrzeni społecznej, on tylko podważa dawny monopol; sam 

zresztą wtórnie wchłaniany jest przez religijne formy produkcji sakralności. Ludwik 

Feuerbach nie wymyślił dezalienacji religijnej, był uczniem Hegla w większym stopniu, niż 

się to zwykło pisać. Jego ateizm przedstawiany jest w O istocie chrześcijaństwa i 

w Wykładach o istocie religiijako prawda religii monoteistycznej; humanizm ateistyczny jest 

więc kolejną fazą w historii religii, nie jest prostym wynikiem indywidualnej krytyki religii, 

„krytycznej krytyki”, lecz odkrytą tendencją jej ewolucji. Jakże chętnie zapomina się o tym. 

A przecież laicyzacja Europy Zachodniej, separacja państwa i Kościoła, marginalizacja roli 

hierarchii kościelnej – wydają się potwierdzać odkrycie/przepowiednię Feuerbacha. 

Najbardziej jednak przemawia za trafnością jego diagnozy deontologizacja religii i 

sprowadzanie jej coraz bardziej do humanizmu, który z istoty swej jest przecież 

humanocentryczny. 
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A humanizm teocentryczny Augustyna? 

Nic dziwnego, że Damiani posądzał gramatykę o to, że jest dziełem Szatana, dopuszcza 

bowiem liczbę mnogą „bogowie”, a przecież wiadomo, że Bóg jest jeden. Kłopoty z 

gramatyką, kłopoty z logiką... A przecież stwierdzenie, że humanizm może być tylko 

humanocentryczny nadal bywa sensacją. 

Deontologizacja doprowadziła do tego, że niebo jest puste... Nie ma ani diabłów, ani aniołów, 

nie ma Serafinów, Cherubinów, Raju i Piekła... Tak, jakby Lemowska maszyna produkująca 

NIC zaczęła likwidować części bytu nie alfabetycznie, lecz ze słownikiem terminów 

religijnych w ręku. „Wszystko to metafora...”, „nie można tego traktować dosłownie”... 

Ekumenizm sprawia, że „mszę” odprawiają razem: ksiądz, pastor, rabin, lama, duchowni 

religii animistycznych... Co jest ich wspólnym mianownikiem? Ludwik Feuerbach! 

12. 

Współczesne religie, wprzęgnięte w pracę humanizmu, który podporządkowując sobie różne 

wyznania, instrumentalizuje je i lekceważy istniejące między poszczególnymi religiami 

„nieistotne różnice” – są nawet z tej swojej nowej pozycji dumne. Traktują ją czasem jako 

jeszcze jeden dowód własnej uniwersalności. Iskrzy w regionach granicznych 

konkurencyjnych uniwersalizmów. Wszystkie one jednak szukają uprawomocnienia i 

wsparcia w humanizmie, o ile ten, kto się nim posługuje, nie zechce posłużyć się nim jak 

maczugą. Ostentacyjnie monopolistyczne obchodzenie się z humanizmem wbudza wrogie 

fundamentalizmy religijne, okopujące się z kolei w swej partykularności i podejmujące walkę 

o przeformułowanie panujących kodów albo chociaż ich unieważnienie, po-wstrzymanie na 

pewnym terytorium. Na próżno! Humanizm – jakkolwiekby to brzmiało – zwycięża! 

13. 

To, co odnosi się do religii, w nie mniejszym stopniu dotyczy narodowych, patriotycznych 

form apelacji. Nakładanie się różnych czasów na siebie (ekonomicznego, historycznego, 

religijnego, narodowego, klasowego...) tworzy właśnie tak złożoną, współczesną postać 

interpelacji. 

14. 

Zdumiewająca odporność czytelników na paralogizmy występujące w różnych koncepcjach 

wolności musi szokować. A przecież w większości wypowiedzi obowiązuje Orwellowska 
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logika. „Wolność jest koniecznością”, „wolność to obowiązek”, „prawdziwa wolność to 

całkowite podporządkowanie się....” i tak dalej, i tak dalej... Logiczność i niesprzeczność 

takich wypowiedzi – a przecież tli się w nich zawsze wiecznym ogniem pojmowanie wolności 

jako niczym nie uwarunkowanej spontaniczności podmiotu osobowego, człowieka – da się 

zrozumieć dopiero w wyniku bytowego odniesienia, ujmowania ich w związku ze społeczną 

funkcją tak sprzecznych form wypowiedzi; logika znajduje więc tu swe pozalogiczne 

wzmocnienie siłą funkcjonalnej istotności paralogizmu w reprodukcji społecznej. Dogmat 

Trójcy Świętej ulega sakralizacji, laickie wersje paralogizmów lewitują społecznie w sposób 

jeszcze bardziej cudowny. 

15. 

Philosophia ancilla theologiae?? A jeśli theologia jest możliwa do ujęcia jako forma, pra-

forma ideologiczności? A jeśli ideologiczność jest możliwa do ujęcia jako ontologicznie byt 

porównywalny do moralności, prawa, nauki? A jeśli filozofia historycznie staje się... ancilla 

ideologiae? A jeśli zarówno teologia, ideologia, jak i filozofia są po prostu niezbędnymi 

elementami reproducji bytu społecznego i nieprzerwanego charakteru procesu socjalizacji? 

...Philosophia ancilla paedagogiae! 

16. 

Etos rycerski nie ogranicza swej egzystencji do czasów istnienia dworskich dam serca, 

znajduje swoją kontynuację, swój innobyt w obszarze kultury mieszczańskiej, ale i 

„proletariackiej”: rycerze rewolucji, „zakon o niezwykle surowej regule” (J. Brun). 

Wytworzona raz w procesie historycznym forma kulturowa już się nie marnuje, uzyskuje 

swój autonomiczny status i żyje własnym życiem... Etos rycerski może owocować 

szczególnym stosunkiem do współczesnych dam, ale może przyjmować formę kodeksów 

etycznych i zwyczajów ludobójczych organizacji esesmańskich... Może stawać się medium 

kształtowania podmiotowości i odpowiedzialności w popkulturze: „Niech moc będzie z wami, 

Jedi”... 

17. 

„Ce mot des libertés, des privilèges, suppose l`assujettissement. Des libertés sont des 

exemptions de la servitude gènèrale ” („Słowa: swobody, przywileje, zakładają, że istnieje 

zależność. Swobody są wyjątkami z powszechnej niewoli”) – mówi Wolter. 
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Wolność traktuje jak ucieczkę od konieczności, przymusu i niewoli. I w zasadzie oddaje to 

istotę problemu wolności na poziomie potocznego myślenia. Pamiętajmy też o tym, że w 

szlacheckiej Polsce „wolności”, nadawanie wolności, to przyznawanie przywilejów; i 

„wolności szlacheckie” to inaczej przywileje szlacheckie. 

18. 

Jeśli początkowo następuje przejęcie pasterskiego sposobu dozoru przez ideologię, to z 

czasem muszą i tu następować modyfikacje, których istota da się jakoś odnieść, musi jakoś 

korespondować z procesem mechanizacji. Pasterstwo jest zastępowane przez pasterza 

elektrycznego, państwo przez „nocnego stróża”, leseferyzm przez welfare state. A co 

po welfare state? Niezbędność interwencjonizmu państwowego szczęśliwie zakończona 

powrotem do religii: „politeizmu konsumpcji”. 

19. 

Hannah Arendt pisze: „Tymczasem wolna wola jest tym wyposażeniem umysłu, które 

posiadamy, aby rozpoczynać coś nowego, coś, o czym wiemy, że równie dobrze mogłoby go 

nie być”. Ceną za „wolną wolę” ma być akceptacja przygodności i tylko, jej zdaniem, Duns 

Szkot zdobył się na taką cenę. Filozofowie „lepiej się czuli w towarzystwie konieczności” – 

pisze wyrozumiale Arendt. „Podczas gdy myślenie przygotowuje «ja» do roli widza, chcenie 

czyni zeń pewne «trwałe ja», kierujące się poszczególnymi aktami chcenia. To «ja» formułuje 

charakter osoby i dlatego rozumie się je czasem jako principium individuationis, źródło 

swoistej tożsamości danej osoby”[2] . 

Chcę, więc jestem? Przygodność chcenia jako konstytutywna dla „podmiotu”, ale 

„podmiotu”, któremu przeszkadza rozum i konieczność. Wygoda filozofów konieczności? 

„Doprawdy – pisze dalej Arendt – nic bardziej przerażającego niż to pojęcie solipsystycznej 

wolności – «poczucie», że oto za sprawą wolnej woli, za którą nikt oprócz mnie samej nie 

może wziąć odpowiedzialności, stoję samotnie, odizolowana od innych ludzi”. 

Wolna wola z szyszynki kieruje się do moralności, ale i tu jej niedobrze... Przenosi się do 

„chcenia”, przygodnego kaprysu, który przeraża swym nieuwarunkowaniem i 

przypadkowością, a jeszcze bardziej samot-nością. Potem ucieka w historię, 

poezję, Bukoliki i Eneidę... „Wolność w swej pierwotnej integralności przetrwała w teoriach 

politycznych – to jest teoriach tworzonych dla potrzeb działania politycznego” [3]. 
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20. 

Opis mikropraktyk ideologicznych, na przykład ekonomia polityczna ciała Foucaulta, odnosi 

się w dużej mierze do przeszłości. Jak wyglądają nowe mikropraktyki polityczne? Czy ich 

formą będzie nawoływanie do estetyzacji życia? Czy zacieranie różnic między literaturą i 

nauką jest formą eskapizmu, zrzucenia odpowiedzialności, zajęciem się „prywatną 

doskonałością”, czy też tworzeniem nowych słowników obchodzących dzięki swej świeżej 

logice wygenerowane już wcześniej społecznie zasłony epistemologiczne i wzniesione ku 

obronie status quo umocnienia? 

„Zrobić coś, o czym dotąd nikomu się nie śniło... Manipulować naprężeniami wewnątrz 

własnej epoki po to, by wytworzyć zaczątki epoki następnej”. W jakim stopniu mamy tu do 

czynienia z konsekwentną kontynuacją kontestacji lat sześćdziesiątych, uniwersalizacją i 

globalizacją tradycji sytuacjonistycznej interwencji? Czy naprawdę umiejętność mówienia 

inaczej, a nie dobrego argumentowania, stanowi główne narzędzie zmiany? A może owa 

kontestacja była tylko zapowiedzią społeczeństwa rozwiniętej konsumpcji i królowania 

podmiotu konsumenckiego, upozorowanej idiosynkretycznej fantazji „Tak chcę”? 

21. 

Niepokoi też los „liberalnej ironistki”. Jaka jest siła jej apelu o walkę z „cierpieniem” i 

„solidarność”? Obok innych zastrzeżeń co do nowego słownika proponowanego przez nią 

istnieje także i to, które zwraca uwagę na małą liczbę słów, zwłaszcza nowych słów w takim 

słowniku. Zastępowanie, albo nawet tylko ignorowanie bogatych słowników ukształtowanych 

w naukach humanistycznych i społecznych, niebezpiecznie zbliża 

do tabuizacji rzeczywistości, budzi niepokój o powrót praktyk szamańskich. Porównajmy na 

przykład Heglowską dialektykę konieczności i przypadku z przygodnością. 

Szerokie odczucie nieefektywności tradycyjnych form komunikacji, nawrót do zmurszałych, 

wydawać by się mogło, kodów religijnych, częste odwoływanie się do terrorystycznej akcji 

bezpośredniej – wszystko to współbrzmi z ową skłonnością do tabuizacji rzeczywistości 

społecznej. Być może „liberalna ironistka” ze względu na miejsce zamieszkania i swoje 

krępujące znajomości jest za to wszystko w jakiś nieprosty sposób odpowiedzialna. 
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22. 

Czytamy czasem, że „idealne społeczeństwo liberalne nie posiada żadnego innego celu prócz 

wolności” (Rorty). Jeśli jednak wolność jest medium apelacji, to wydawać by się mogło, że 

stwierdzenie takie prowadzi nas po prostu do akceptacji stanu ideologicznej reprodukcji 

społeczeństwa. Ale jest tak tylko z pozoru. Odrzucenie „wielkich narracji” jest 

deontologizacją społecznej interwencji uniemożliwiającą jej praktykowanie w ramach 

przećwiczonych już reguł państwa demokratycznego. Czytamy przecież również, że „nauka 

przestała już być najbardziej interesującym, obiecującym czy ekscytującym obszarem 

kultury”, a bez nauki nie ma ideologii. 

Ostatecznie jest to tylko jedna z form konstatacji klęski wyobrażeń o uniwersalności 

podmiotu ideologicznego. Miejsce racjonalnego podmiotu jednostkowego, rozumnego twórcy 

historii, zajmuje nie mniej naukowo konstruowana racjonalność globalnej praktyki, która 

jednak do szarego twórcy historii dociera w dużym stopniu tylko za pośrednictwem wiązki 

mikropraktyk politycznych obchodzących jego podmiotową racjonalność, światopogląd, 

poglądy polityczne. Deklaracja wolności bez krytyki ideologii i bez krytycznej teorii 

społeczeństwa jest tylko przyzwoleniem: „Niech się stanie!”. 

23. 

„Stwarzanie siebie”, „równe szanse stwarzania siebie”, refleksyjność współczesnego 

społeczeństwa i współczesnej demokracji. 

A jednak piszący o samobudowaniu bogactwa własnej egzystencji w świecie ponowoczesnym 

Anthony Giddens określa sam siebie jako utopijnego realistę. Ma na to zapewne wpływ także 

i to, że – jak informuje – kobiety posiadają jeden procent ogółu bogactwa ludzkości, dostają 

dziesięć procent zarobków i wykonują siedemdziesiąt pięć procent prac. 

Wszelkim tego typu programom można nadać sens ironiczny poprzez ich zsocjologizowanie, 

ujawniające ich status przygodnie istniejącej praktyki lub też strategii wykorzystywanej w 

ramach praktyk wyższego rzędu. 

PRZYPISY: 

1/M. Horkheimer, Zmierzch, op.cit., s. 132. 

2/H. Arendt, Wola, Warszawa 1996, przeł. R. Piłat, s. 269. 
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3/Ibidem, s. 29. 
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Wolność a marksizm 

                   Das Bewußtsein kann nie etwas Anderes sein als das bewußte Sein. 

                                                                                                                       Karol Marks [1] 

 

                                                                                                                                                                                                  

H eglowskie podejście do wolności, czyniące z niej, z jednej strony, alfę i omegę dziejów i 

świata, a z drugiej – etykietę schematów racjonalnych systemów reprodukcji społecznej, 

ujawniało jednak, choć głównie w sporze z jednoznacznymi apelacjami Kanta i Fichtego, że 

jeśli wolność rozumieć jako formę apelacji, to jej aspiracje do uniwersalności muszą się 

rozbić o sprzeczności społeczne, różnice interesów, a więc ulec w tym, co podstawowe w 

roszczeniu do ogólnoludzkiego charakteru. Hegel ma rację, choć paradoksalnie jego racja 

pojawia się tam, gdzie nie rozpoznaje on rzeczywistego mechanizmu apelacji, przez niego 

samego uniwersalizowanego i upaństwawianego. Ma rację, ale racja ta nie służy rozwojowi w 

tym wątku stanowiska jego poprzedników, lecz odrzuceniu samej wykreowanej przez nich 

formalnej perspektywy. 

Tymczasem rozwinięciem zastrzeżeń formułowanych przez Hegla mogłoby być uznanie 

istnienia różnych konkurencyjnych względem siebie apelacji, różnych ideologii określonych 

wobec siebie jednocześnie momentami partykularności, konfliktu, walki i 

komplementarnością, sprawiającą, że wszystkie one razem, właśnie w swych niewygaszonych 

sprzecznościach i niestłumionych aspiracjach do uniwersalności, są idealną przesłanką 

reprodukcji. 

Uwaga ta dotyczy w pewnym sensie teoretycznych konsekwencji czy też niekonsekwencji 

myśli Hegla. W planie historycznym, gdy weźmie się pod uwagę recepcję jego poglądów, 

widzimy doskonałą realizację takich właśnie odczytań idei wolności. Wśród uczniów Hegla 

są bowiem: A. Cieszkowski i E. Dembowski, L. Feuerbach i K. Marks, R. Haym i K. 

Rosenkranz, K.L. Michelet i M. Bakunin, D.F. Strauss i A. Ruge, K.F. Göschel i B. Bauer. Te 

wybitne postacie, biorące swój początek w filozofii Hegla, reprezentują zasadniczo odmienne 

podejścia do religii, polityki, historii, duszy nieśmiertelnej, moralności, prawa i 

sprawiedliwości. Dzieli je również droga życiowa: są między nimi płomienni rewolucjoniści, 

ostrożni reformatorzy, opiekunowie ładu i porządku, uniwersyteccy dłubacze, radykalni 
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teoretycy i publiczni skandaliści. Każdy z nich jednak idzie jakąś drogą filozofii czynu, 

nakreśloną jako wniosek z filozofii Hegla w pierwszym wydaniu przez A. Cieszkowskiego. 

Karol Marks też należy do tego nurtu. Choć pamiętamy o jego dystansowaniu się wraz z 

rozwojem intelektualnym od kolejnych mistrzów i przyjaciół, to również i jego da się zaliczyć 

do tych, co filozofii Hegla i związanego z nią pozornego końca świata, dojścia ducha do 

samowiedzy, nie pojęli jako przesłanki pogodzenia się z istniejącą rzeczywistością, lecz jako 

wielkie otwarcie na historię, arenę ludzkiej aktywności. 

Problematyka wolności występuje więc u Marksa – ale oczywiście także i u Fryderyka 

Engelsa, a nawet częściej u niego ze względu na fakt, że to na niego spadała rola lekkiej 

kawalerii w walce o likwidację wyzysku – w dwóch wymiarach. Pierwszy to wymiar 

bezpośredniej praktyki ideologicznej, drugi zaś określany jest przez teoretyczną stronę 

twórczości autora Kapitału – praktykę teoretyczną. 

Podział ten jest oczywiście w odniesieniu do Marksa nawet trochę żartobliwy, obydwie 

bowiem wyróżnione strony pozostają u niego w nieustannej syntezie[2] . Znajduje to swój 

bardzo różny wyraz. Engels w pracy Ludwik Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii 

niemieckiej, kończąc długi wywód, będący nie tylko rozrachunkiem z tradycją filozoficzną, 

proklamacją nowej teorii, ale i zapowiedzią rewolucyjnej praktyki, ogłasza, że: „Niemiecki 

ruch robotniczy jest spadkobiercą niemieckiej filozofii klasycznej”[3] . Prace nad Manifestem 

komunistycznym w różnych wersjach nawiązują do utrwalonej w świadomości społecznej 

formy dekalogu. Marks pertraktuje z wydawcą pierwszego tomu Kapitału – dzieła ciężkiego, 

grubego i pełnego trudnych, subtelnych analiz, nie do przebrnięcia nie tylko dla Józefa 

Piłsudskiego, ale i dla większości współczesnych studentów – o wydawanie go w formie 

kolejnych cienkich zeszytów, tak aby ich niska cena umożliwiała zakup robotnikom. I nie 

było to świadectwo oderwania Marksa od życia. Pamiętajmy o niemieckiej tradycji 

rzemieślników-filozofów, na przykład o J. Dietzgenie, czy o samoukach takich jak P.J. 

Proudhon. 

Związanie Marksa i Engelsa z ruchem robotniczym miało charakter nie tylko zewnętrzny, 

polegający na politycznej aktywności w ramach pierwszej i drugiej Międzynarodówki, a 

wcześniej w Związku Komunistów. Da się je również ująć jako następstwo pewnych 

rozstrzygnięć teoretycznych i kontynuację wątków heglowskich. 



140 
 

Różnica między Marksowskim a Heglowskim podejściem do wolności polega przede 

wszystkim na innym punkcie wyjścia. Dla Marksa społeczeństwo jest przestrzenią 

dynamiczną, podzieloną, sprzeczną, której istotą jest złożona struktura klasowa, 

spolaryzowana antagonizmem burżuazji i proletariatu. Jej rozwinięciem jest walka klas 

prowadząca w perspektywie do obalenia kapitalizmu i powstania społeczeństwa 

socjalistycznego, komunistycznego[4] . 

Uniwersalizm dla Marksa nie polega na wyciągnięciu średniej (statystycznej, historycznej, 

ogólnoludzkiej), lecz jest raczej kontynuacją Heglowskiej idei związania tego, co 

uniwersalne, z wyróżnionym podmiotem społecznym. U Hegla jest to stan ogólny, u Marksa 

proletariat. Istnieje więc tutaj duże podobieństwo, ale i zasadnicza różnica. Stan ogólny to nie 

proletariat, jego perspektywa złączona jest ze statyką układów klasowych. W odróżnieniu od 

niego proletariat jest rozwijającą się wraz z kapitalizmem klasą, przekraczającą nawet 

nieprzekraczalny dla Hegla wymiar narodowy, staje się rzeczywistym i bezpośrednim 

podmiotem historii powszechnej, zgodnie z hasłem Manifestu Komunistycznego: 

„Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!”. 

Marks przejmuje też od Hegla i w ogóle z tradycji Oświecenia wyobrażenie o możliwym 

racjonalnym charakterze stosunków społecznych, deregulowanych, jak ocenia to w wyniku 

własnych badań, przez żywioł gospodarki kapitalistycznej, związany z funkcjonowaniem 

kapitalistycznej własności prywatnej. 

Jeśli pominiemy horyzont przyszłości, to racjonalizacja rzeczywistości w warunkach 

kapitalizmu jest możliwa i konieczna w ramach partykularnej przestrzeni klasowo 

zorientowanego ruchu robotniczego. Takie ujęcie można znów potraktować jako 

konsumujące idee powstałe przy okazji rozważań Hegla o stanie ogólnym. Ale miejsce 

egzaminów urzędniczych zajmuje instytucjonalno-intelektualna organizacja nowego 

podmiotu historycznego [5]. Pozostaje jednak wyróżniona rola filozofii, teorii, tak 

podkreślana przez Hegla, a wcześniej jeszcze bardziej przez Fichtego. 

Ideologia, wciąż jeszcze w określonym przez nas wcześniej sensie[6] , jest więc traktowana w 

ramach tak pojętego kanonu interpretacyjnego jako „normalna” praktyka polityczna, 

teoretyczna i ideologiczna zarazem. Można się pokusić o twierdzenie, że następuje tu 

odtworzenie klasycznej praktyki ideologicznej w wydaniu Fichtego, ale w postheglowskich 

warunkach intelektualnych, a więc ze świadomością zapośredniczenia uniwersalności przez 

historycznie uprzywilejowaną partykularność. Jeśli tak rozumiana praktyka ideologiczna 
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polega na świadomej apelacji ideologicznej o partycypację w realizacji pewnego projektu 

społecznego, to na pewno mamy z nią tutaj do czynienia. 

Cały wysiłek idzie w stronę rozpoznania warunków przekształcania zastanej rzeczywistości, 

ucieczki od postulatywnej tylko strony socjalizmu utopijnego i wykreowania, 

konkurencyjnego wobec kapitalistycznego, nowego świata wartości alternatywnych. Jest to 

świadome konstruowanie nowej przestrzeni społecznej, na razie jako teorii, realności ruchu 

robotniczego i możliwej przyszłości. 

To nie mądry tyran (Platon) ani dokonania Reformacji (Hegel), nie kosmopolityczny 

Fichteański „naród niemiecki”, są przesłanką racjonalności stosunków społecznych, lecz 

nowy il principe – zorganizowany w ruch robotniczy proletariat (Gramsci). Późniejsi 

uczniowie Marksa będą też czasem mówić, że nie chodzi tu tylko o sprawiedliwość 

społeczną, stopień racjonalności, ani nawet o nowy ustrój, lecz o nowy paradygmat kulturowy 

i nową epokę porównywalną z nastaniem chrześcijaństwa w Europie. Nie odbiegali przy tym 

od przekonań twórców materializmu historycznego, którzy byli przekonani o zakończeniu 

wraz z upadkiem kapitalizmu wielkiej epoki społeczeństw klasowych. 

Nie jest to oczywiście „koniec historii”, imputowany Marksowi i Engelsowi przez 

nieuważnych czytelników bądź zjadliwych krytyków. Chiliastyczna interpretacja 

Marksowskiej teorii charakteryzuje się dużą dozą nieuczciwości intelektualnej, a w istocie 

swej ma służyć w intencjach jej propagatorów degradacji materializmu historycznego do 

rangi sekciarskiej, pośpiesznej religii, zasadniczo irracjonalnej i sprzecznej zarówno ze 

„zdrowym rozsądkiem”, jak i z „nauką współczesną” [7]. Podstawą do takiej interpretacji 

bywa, jak na przykład w wypadku Andrzeja Walickiego, redukcja materializmu 

historycznego do przesiąkniętych jeszcze feuerbachowskim klimatem tekstów 

młodomarksowskich. 

Jak wiadomo, młody Marks konstruuje złożoną teorię alienacji ekonomicznej, której istotą 

jest konstatacja wyalienowania istoty gatunkowej człowieka. Jest to sytuacja tragiczna i 

degradująca. Marks stwierdza, że człowiek wyróżnił się ze świata zwierząt dobrze 

zorganizowaną pracą społeczną, tymczasem w pracy czuje się zdegradowany, niewolny, 

wrogi wobec innych ludzi i stwarzanego przez siebie świata społecznego, nad którym nie 

panuje. Tragedia homo sapiens w ramach systemu kapitalistycznego polega na tym, że 

człowiek, robotnik, w tym, co najbardziej ludzkie, twórcze, nieprzyrodnicze, czuje się 

zwierzęciem, a w funkcjach zwierzęcych, takich jak picie, jedzenie, mieszkanie, rozmnażanie 
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się – czuje się wolny. Pozorna obcość świata rzeczy i alienacja pracy skrywają jednak 

rzeczywistą podstawę ogólnego wyobcowania. Przyczyną wrogiego panowania nad 

człowiekiem wytworzonego przez niego świata nie jest sama praca czy natura człowieka, lecz 

„drugi człowiek”. 

„Człowiek” rozpada się więc na spolaryzowaną przez własność prywatną strukturę społeczną, 

u młodego Marksa ogólnie określaną przez sprzeczność między robotnikiem i kapitalistą. 

Istotą dezalienacji byłoby zniesienie własności prywatnej i powrót człowieka do siebie w 

społeczeństwie komunistycznym [8]. 

Andrzej Walicki uznaje taką koncepcję alienacji za istotę stanowiska Marksa, czy też w ogóle 

za sedno materializmu historycznego i marksizmu. Gatunek jako punkt odniesienia, figura 

„powrotu człowieka do siebie” i wyidealizowany opis nowego społeczeństwa są dla niego 

sednem Marksowskiej teorii. Co więcej, wyprowadza stąd wniosek o centralnej dla 

materializmu historycznego randze problematyki wolności. Tak więc marksizm okazuje się 

kolejną, po Heglowskiej, filozofią wolności, a do tego wersją mesjanizmu, millenaryzmu, 

chiliazmu, religii, utopii i wielu innych nieprzyjemnych koncepcji [9]. Trudno się 

powstrzymać od wrażenia, że wszystko to ma sprzyjać możliwości podbudowania określenia 

Marksa jako „wizjonera”, „proroka komunizmu”. Pojmowanie wolności przez tak 

wyinterpretowanego Marksa ma leżeć u podstaw wszelkiego rodzaju zbrodni popełnianych w 

kręgu oddziaływania myśli marksistowskiej. Tak więc krytyka, także i tutaj, przyjmuje formę 

sprowadzania ideologicznego wymiaru obecności marksizmu do prenaukowych form 

religijnych, tyle tylko, że zbawienie ma się realizować nie w zaświatach tylko w komunizmie. 

Walicki pisze nawet w zapale polemicznym wprost, że zdaniem Marksa „pełne, 

komunistyczne uspołecznienie indywiduów, pozbawi osobistą śmiertelność wymiaru 

tragicznego” [10]. 

Krytyka podobnego typu jest czymś oczywistym, gdy mamy świadomość specyfiki obecności 

marksizmu w historii jako świadomej ideologii- nauki. Typ akademickiego uczonego nie leżał 

w obszarze aspiracji Marksa i nie przeszkodziło to w uzyskaniu przez jego dzieła rangi 

fundamentalnej dla humanistyki dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej. W tym też sensie 

krytyka ideologiczności i religijnego charakteru marksizmu jest kompletnie nietrafiona, a 

może być nawet potraktowana jako komplement. Ideologia, jak wspominaliśmy za M. 

Foucaultem, przyswaja sobie „pasterskie” formy oddziaływania na społeczeństwo. Sensowna 
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krytyka Marksa musi być jednak krytyką jego teorii, a tu Walickiemu wiedzie się znacznie 

gorzej. 

Jednakże spór o elementy utopijności, o naukowość, racjonalność materializmu 

historycznego, o możliwość jedności filozofii, teorii i ideologii, a więc przecież o możliwość 

istnienia naukowego socjalizmu, nie redukuje się do tak topornych polemik i jest 

przedmiotem poważnych dyskusji, także wśród zwolenników materializmu historycznego. 

Istotą bowiem propozycji Karola Marksa jest założenie o możliwości sprzęgnięcia 

rewolucyjnej teorii z rewolucyjną praktyką, stworzenia naukowej ideologii proletariatu [11]. 

Sformułowanie takiego zadania, takiej perspektywy, jest oczywiście dla samego materializmu 

historycznego brzemienne w daleko idące skutki. Staje się on teorią nieakademicką, a nawet 

w olbrzymim stopniu pozaakademicką czy antyakademicką, wystawioną i podatną na 

wszelkiego rodzaju „krytyki”, jakimi dysponuje państwo i jakimi można się posłużyć w 

historycznie ukształtowanych formach walk klasowych, z naruszeniem wszelkiej autonomii 

obszarów rozwiniętej struktury ontologicznej społeczeństwa obywatelskiego. Nie ma tu 

komfortu uprawiania filozofii przez Immanuela Kanta, który bronił się przed nakazem 

milczenia w sprawach religii, odwołując się do niezrozumiałości swoich tekstów dla szerokiej 

publiczności. Pamiętajmy też i o tym, że jeszcze w czasach młodego Marksa książki o dużej 

objętości, bez względu na treść, nie były objęte cenzurą [12]. 

Z drugiej strony – wejście materializmu historycznego w koleiny filozofii, filozofów 

zmieniających świat, ożywia całą klasyczną już problematykę obecności teorii w strukturze 

praktyk zapośredniczających jej obecność w społecznej totalności, przybierającej w samej 

klasycznej filozofii niemieckiej postać „wehikułu religii” u Kanta, „powołania człowieka” u 

Fichtego czy Heglowskiej „chytrości”. 

Najważniejsze w krytyce Walickiego jest jednak odniesienie się do problemu „młodego” i 

„starego” Marksa. W dyskusji wokół tego problemu kształtują się z grubsza trzy orientacje. 

Pierwsza uznaje zasadniczą wspólnotę problemową i teoretyczną między Marksem „młodym” 

i „starym”. W tym ujęciu możemy mówić co najwyżej o zmianie obszaru zainteresowania, od 

dotyczącego bardziej subiektywnej strony funkcjonowania społeczeństwa kapitalistycznego, 

w stronę obiektywno-ekonomicznej charakterystyki w kategoriach 

makrospołecznych. Kapitałbyłby więc tylko ekonomiczną konkretyzacją ogólnofilozoficznej 

koncepcji antropologicznej, a kategoria alienacji – centralną dla całego materializmu 

historycznego. To takie właśnie ujęcie odegrało dużą rolę w antystalinowskim przełomie w 
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marksizmie w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, w tym także w próbach 

konstruowania rozwiniętych krytyk społeczeństw realnego socjalizmu z wykorzystaniem 

Marksowskiej teorii alienacji [13]. 

Drugie ujęcie – można je określić jako ewolucjonistyczne – widzi różnicę między fazami 

rozwoju intelektualnego Marksa, ale zastrzega zasadniczą kontynuację i problematyki, i 

metody. „Młody” Marks byłby jeszcze „nie całkiem dojrzałym” Marksem; w wersjach tych 

„dojrzałość” Marksa wiązana jest zazwyczaj albo z Ideologią niemiecką, albo z Manifestem 

komunistycznym; wcześniejsze prace, zwłaszcza Rękopisy..., uznaje się za obciążone 

abstrakcyjnym humanizmem, rewolucyjnym demokratyzmem i generalnie procesem 

konstytuowania się dopiero oryginalnego stanowiska Marksa. Śledzenie zaprzeczeń i 

kontynuacji jest więc w tym wypadku sprawą złożoną i zachęcającą do dyskusji. 

Trzecie stanowisko, najmocniej związane z tak zwaną „szkołą Althussera”, zakłada radykalne 

„cięcie epistemologiczne” między „młodym” a „starym Marksem”, „cięcie” oddzielające 

prenaukowe, ogólnohumanistyczne i w swej istocie burżuazyjno-demokratyczne tylko 

stanowisko od oryginalnej nauki – materializmu historycznego, który najpełniej daje się 

uchwycić na poziomie lektury Kapitału i Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie[14] 

. Teoretyczny antyhumanizm, antyhistoryzm, antyempiryzm, antyegalitaryzm 

teoriopoznawczy, antyideologizm to, między innymi, cechy dojrzałego Marksa, cechy 

zasadniczo przeciwstawne filozofii Rękopisów... Dlatego też tytuł najważniejszej pracy 

Louisa Althussera sformułowany jest w trybie rozkazującym: Lire le „Capital” [15]. 

Stanowisko Walickiego, redukujące w istocie Marksa do młodomarksowskiej teorii alienacji i 

traktujące całość jego poglądów jako koncepcję „samowzbogacającej się alienacji”, nie 

mieści się w żadnym z tych ujęć i jest dosyć kuriozalne. Trudno je uznać za możliwe do 

przyjęcia, bo trudno zlekceważyć Kapitał jako fundamentalne dzieło materializmu 

historycznego. Niemniej jednak jego krytyka teorii Marksa jest poglądowym przykładem 

niezwykle bogatego uwikłania materializmu historycznego w różne wymiary rzeczywistości 

społecznej i „demokratyzmu” jego recepcji. Polityka, religia, ekonomia, historia, zarówno w 

wymiarze teoretycznym, jak i historycznym, nakładają się na siebie, tworząc splot otwarty na 

synkretyczne krytyki, w których aspekt politycznej interwencji łatwo zdobywa dominującą 

pozycję. Z pozoru niewielkie różnice teoretyczne nie tylko mają natychmiast swoje 

konsekwencje o charakterze ideologicznym, teoretycznym, lecz również bezpośrednio prawie 

przekładają się na problemy historii powszechnej w jej przeróżnych wymiarach. Nie ma racji 
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Walicki w swej rekonstrukcji teorii Marksa i w utożsamieniu jej z filozofią wolności, w 

podciąganiu jej pod religijne formy reprodukcji. Ale jednocześnie w sposób aluzyjny, 

nieświadomy, dotyka sedna sposobu praktykowania teorii wolności przez klasyków 

marksizmu. 

W gruncie rzeczy nie mają oni nic ciekawego do powiedzenia na temat wolności. Ich 

bezpośrednio sformułowane rozumienie wolności nie wychodzi poza Kantowskie, 

Fichteańskie czy Heglowskie jej pojmowanie. Różnica zasadnicza polega właśnie na 

totalności interpelacji materializmu historycznego i zaprzęgnięciu do tego zbożnego dzieła 

bogatej struktury poznania naukowego. Choć więc nie znajdziemy tu filozofii wolności, to 

znajdziemy jakościowo odmienną propozycję nowej przestrzeni społecznej. Krytyka 

Walickiego nie jest więc krytyką idei wolności w materializmie historycznym. Jest to krytyka 

projektu społecznego pokazująca, że „prawdziwą” wolnością jest wolność pojmowana 

liberalnie, być może najbardziej w stylu Friedricha Augusta von Hayeka. Interpelacja 

liberalna, żeby nie powiedzieć: totalnie liberalna, inaczej definiuje przestrzeń społeczną 

wolności, tworzy inną ontologię społeczną, mówi o innej historii, ma inny przedmiot 

teoretyczny i inny świat przed oczyma. Wolność jest więc pozatekstowym elementem 

interpelacji ideologicznej w obu wypadkach, marksizmu i liberalizmu, i w tym sensie stanowi 

istotę jednej i drugiej praktyki ideologicznej, każdą bowiem taką formę interpelacji da się 

przedstawić jako koncepcję wolności, choć jednocześnie da się taki projekt sformułować bez 

użycia słowa „wolność”. Tłumaczy to doskonale, dlaczego wypowiedzi poświęcone wolności 

w marksizmie dotyczą wszelkich aspektów rzeczywistości społecznej analizowanych w 

ramach materializmu historycznego. 

Spróbujmy, mając w tle książkę Walickiego, odnieść się do kilku kwestii teoretycznych 

związanych z jego interpretacją. Może to być przydatne ze względu na fakt, iż część z 

podnoszonych tu momentów teorii Marksa ma walor ogólniejszy i dobrze ilustruje dość 

popularne problemy ze zrozumieniem spraw, które na gruncie nie tylko marksizmu, ale i 

oczywistej tradycji klasycznej filozofii niemieckiej, są naturalne. 

Jednym z klasycznych sposobów polemiki z teorią Karola Marksa jest rozbijanie obiektywnej 

struktury teoretycznej jego wypowiedzi przez wyróżnienie istniejących jakoby u niego 

różnych, współistniejących obok siebie i sprzecznych z sobą, punktów widzenia. Są to role 

społeczne autora lub „motywy w marksizmie”. Leszek Kołakowski będzie więc na przykład 

pisał przy podsumowaniu twórczości Engelsa i Marksa o obecnym w marksizmie motywie 
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romantycznym, motywie prometejsko-faustycznym i „oświeceniowym, deterministycznym, 

racjonalistycznym”[16] . Walicki uważa natomiast, że mamy tu do czynienia z „surowym 

krytykiem klasycznoliberalnej koncepcji wolności”, twórcą teorii materializmu historycznego, 

prorokiem komunistą i wreszcie „twórcą wszechogarniającej filozofii historii”[17] . Pomijając 

słuszność i malowniczość takich asocjacji, warto zwrócić uwagę na ich funkcję teoretyczną. 

Jest nią jak gdyby przedwstępna dezintegracja stanowiska teoretycznego będącego 

przedmiotem krytyki, a więc destrukcja możliwości traktowania go jako spójnej koncepcji. 

Zlokalizowaną na wejściu istotą krytykowanej koncepcji staje się bowiem zadekretowany tym 

sposobem synkretyzm, określany bądź przez różne role pisarza, bądź przez różne, 

nieświadomie dla autora, przełamujące się w jego poglądach, źródła inspiracji. Niknie 

możliwość ujęcia danej koncepcji jako oryginalnej całości. Jej charakterystyka przez rozbicie 

na różne, niezależne, a często ewidentnie sprzeczne wątki spełnia jeszcze inne dwie funkcje: 

zwalnia z obligu rekonstrukcji analizowanych poglądów jako koherentnej, lub nie, całości na 

autonomicznym poziomie wykreowanym przez teorię oraz sprowadza to, co nierozpoznane, 

do tego, co znane, oswojone, trywialne, gubiąc przy tym możliwość uchwycenia swoistości i 

nowatorstwa. 

Marks romantyk może krytykować społeczeństwo industrialne i uważać, że wolność to 

„dobrowolna jedność osobnika z całością”, ale Marks-Prometeusz może jednocześnie 

twierdzić, że „łamiąc na swojej drodze opór odziedziczonych warunków, wyrywając brutalnie 

ze stagnacji uśpione narody, rewolucjonizując siły wytwórcze, a więc wyzwalając nowe 

potęgi ludzkie, kapitalizm tworzy cywilizację, w której człowiek dopiero zdolny jest pokazać 

co umie”, a co więcej, człowiek przekroczy kapitalizm i jego antyludzkie formy, ponieważ 

jest „samo-zbawicielem” – i w tym znaczeniu wolność jest twórczością. Ale jest jeszcze ten 

trzeci, Bóg lubi trójkę, Marks wierzący w prawa życia społecznego i w tym wypadku wolność 

to uświadomiona konieczność, tutaj jest ona „stopniem ludzkich umiejętności 

wykorzystywania praw przyrody na własny użytek, to znaczy poziomem techniki materialnej 

i techniki społecznej” [18]. 

Czymże więc jest wolność? 

Może po prostu zniesieniem kapitalizmu. To ten właśnie akt ma kreować zwiększone w 

stosunku do wyalienowanego społeczeństwa towarowego poczucie wspólnoty i zwiększoną 

racjonalność nowych stosunków społecznych. Podobne wielowątkowe jest u Andrzeja 

Walickiego rozumienie „krytyki”: Jako krytyk świata mieszczańskiego i „materialistyczny” 
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interpretator historii Marks wypowiadał się cynicznie na temat wolności, widział jej 

dotychczasowe formy jako iluzje świadomości (jeśli nie świadome oszustwo) i bez-litośnie 

demaskował ich „treść klasową”. Jako historiozof i komunistyczny utopista był natomiast 

skłonny przypisywać wolności znaczenie centralne [19] . 

Czy krytyka pozornej wolności jest cynizmem? Chyba, że w klasycznym starożytnym sensie 

tego terminu, odbiegającym od aktualnego pojmowania cynizmu. Czy krytyka wolności 

neguje możliwość uznawania problematyki wolności za centralną? Oczywiście, nie. To, że 

ktoś krytykuje jakiś sposób ujęcia problemu, świadczy zazwyczaj o przywiązywaniu do niego 

dużej wagi. Pozostawmy jednak na boku te nielogiczności, które jednakże w bardzo dobry 

sposób ilustrują funkcję „wielowątkowego” interpretowania koncepcji Marksa. Narzucanie 

zewnętrznej wobec immanentnej struktury teorii siatki pojęciowej degraduje swoistość 

koncepcji do rangi nielogicznej, prenaukowej ekspresji, wprowadza do jej istoty element 

dowolności i psychologizmu. Skoro autor raz jako krytyk pisze co innego, a innym razem 

jako prorok jeszcze coś innego, to świadczy to o jego janusowym obliczu i nieczystych 

intencjach, nie mówiąc już o kwalifikacjach. Można podejrzewać taką aluzyjną, figuratywną 

krytykę Marksa o chęć uniknięcia bardzo niewygodnej bezpośredniej obrony społeczeństwa 

kapitalistycznego. Na wielu uniwersytetach wszystkich kontynentów jest to zajęcie dość 

stresujące. 

Co najmniej równie ważne jest dostrzeżenie, że traktowanie koncepcji wolności jako 

centralnej w filozofii Marksa jest zasadniczym nadużyciem i przenosi akcent ze stosunków 

produkcji i podziału na stosunki polityczne, z problemów ekonomicznych na płaszczyznę 

formalnoprawną, z zagadnień sprawiedliwości społecznej na grunt nieograniczania swobody 

kompletnie pozahistorycznej, abstrakcyjnej jednostki ludzkiej. Kołakowski rozwodzi się na 

przykład nad tym, że u Marksa nie ma cielesności, seksualności, że Marks nie rozważa 

śmierci, starości, chorób, nierówności genetycznych. Walicki z kolei uważa, że 

„nieskrępowany rozwój wszystkich ludzkich zdolności gatunkowych w każdym 

poszczególnym osobniku” u Marksa „zakłada, oczywiście, redukcję cech ściśle 

indywidualnych” i da się ostatecznie sprowadzić do obligatoryjnego wstępowania do partii 

komunistycznej[20] . Dodajmy, że autor ten nie żałuje sobie i w innych miejscach na przykład 

aprobująco przytacza poglądy o Engelsie jako prekursorze Hitlera i o Marksie antysemicie 

(antysemicka żydokomuna??). Oczywiście, taki sposób analizy jest dość specyficzny i da się 

chyba uzasadnić tylko warunkami zimnej wojny, walką na poziomie „kto kogo”. Wpisuje się 

on doskonale w metody polemiki naukowej stosowane w czasach głębo-kiego Stalina i, jak 
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proponowałem to już kiedyś w innym miejscu, należałoby go potraktować właśnie jako formę 

przejawiania się „ukąszenia stalinowskiego”. Ono tylko może wyjaśnić, dlaczego 

„wszechstronny rozwój” może się kojarzyć z szarym tłumem w kufajkach. Jest to zapewne 

sprawa pokoleniowa i trudna do przezwyciężenia. 

Postawiłem tezę, że w teorii Marksa nie znajdziemy nic nowego na temat wolności, że to, co 

nowe w ujęciu wolności, w materializmie historycznym sprowadza się do intencji 

świadomego złączenia nauki i interpelacji, do idei tak rozumianego zmienienia świata. 

Mamy jednak do czynienia z bezpośrednimi wypowiedziami Marksa i Engelsa, które są 

źródłem różnych nieporozumień i interpretacji, a czasem nawet rozpraw próbujących 

wyprowadzić z nich oryginalne marksistowskie pojęcie wolności[21] . 

Chodzi przede wszystkim o znane powszechnie wypowiedzi Fryderyka Engelsa z pracy Anty-

Dürhing. Pierwszą z nich, przedstawiającą jak gdyby ogólną koncepcję wolności, przytoczmy 

w dużym fragmencie: 

Hegel był pierwszym, który trafnie przedstawił stosunek wolności i konieczności. Dla niego 

wolność to zrozumienie konieczności. Konieczność jest ślepa o tyle tylko, o ile nie została 

zrozumiana. Nie na urojonej niezależności od praw przyrody polega wolność, ale na poznaniu 

tych praw i wykazanej dzięki temu możliwości planowego posłużenia się ich działaniem w 

określonych celach. Odnosi się to zarówno do przyrody zewnętrznej, jak do tych praw, które 

rządzą cielesnym i duchowym bytem samego człowieka – do dwóch kategorii praw, które 

możemy rozdzielić co najwyżej w wyobrażeniu, ale nie w rzeczywistości. Wolność woli nie jest 

więc niczym innym, jak zdolnością rozstrzygania na podstawie znajomości rzeczy. Im bardziej 

wolny jest więc sąd człowieka w jakiejś określonej kwestii, z tym większą koniecznością będzie 

określona treść tego sądu; natomiast płynąca z niewiedzy niepewność, która na pozór 

dowolnie wybiera między wieloma różnymi i sprzecznymi możliwościami rozstrzygnięć, 

właśnie przez to wykazuje, że nie jest wolna, że znajduje się pod władzą przedmiotu, nad 

którym usiłuje zapanować. Wolność polega więc na – opartej na zrozumieniu przyrodzonych 

konieczności – władzy naszej nad nami samymi i nad przyrodą zewnętrzną; jest więc ona 

koniecznym produktem rozwoju historycznego [22]. 

Zwróćmy na początku uwagę na to, że Engels deklaruje tu uznanie dla rozwiązania Hegla, i to 

bez zastrzeżeń. Nie głosi więc – w swoim mniemaniu – nic nowego. Biorąc wprost 
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wypowiedź Engelsa, możemy skonstatować zgodność jego, wyrażonego expressis verbis, 

stanowiska z przedstawioną wcześniej oceną. 

Spróbujmy jednak przyjrzeć się innym wątkom wypowiedzi. Widać wyraźnie, że wolność nie 

jest tu traktowana jako zaprzeczenie konieczności i że, zgodnie z tradycją klasycznej filozofii 

niemieckiej, jest ujmowana w relacji do konieczności w związku ze specyficzną cechą bytu 

ludzkiego, społecznego, jaką jest rozumność człowieka. Engels uznaje, że zarówno w sferze 

przyrody, jak i bytu społecznego istnieje konieczność. Wolność zostaje tu utożsamiona z 

wiedzą; poznanie stwarza możliwość osiągania zakładanych celów, ponieważ urealnia 

działanie zgodnie z niezbędnymi regułami określanymi przez obiektywne konieczności. 

Wolność zakłada konieczność także i w tym sensie, że likwiduje pozorną możliwość wyboru; 

do osiągnięcia celu prowadzi pewien algorytm działań, określany na miarę historycznej 

praktyki społecznej, rozwoju historycznego. 

Zwróćmy jednak uwagę i na to, że z całej wielkiej Heglowskiej filozofii wolności akceptująco 

zostało przytoczone coś, co ze względu na swą wycinkowość ma się nijak do ogromu jego 

wielkiego systemu. Nie odbiega ta wypowiedź również bardzo od sposobu ujęcia wolności u 

Kanta i Fichtego, ale oczywiście znów na poziomie abstrakcyjno-indywidualnego wyjaśnie-

nia wolności jako „gry”, która toczy się między wolą, koniecznością i wiedzą. Jest to moment 

bardzo znaczący naszej analizy problematyki wolności, gdyż dotyka jej ogólnego ujęcia, 

konstruującego podmiot ideologiczny, ale chwytającego jednocześnie pewną stronę, moment 

ogólnego określenia podmiotu w ogóle. Zarówno podmiot ideologiczny, podmiot prawny, jak 

i podmiot moralny muszą zakładać odmienność determinacji w sferze ludzkiej, społecznej, 

jednostkowej, od determinacji w wymiarze przyrodniczym. Istotą tej odrębności jest jej 

poznawczy charakter; człowiek jest podmiotem poznania i jako taki – to znaczy, jako 

racjonalny podmiot posiadający pewną wiedzę – podejmuje decyzje. 

Przyczyną odwołania się właśnie do Hegla jest moment związania w jego filozofii wolności z 

trafnością rozpoznania konieczności w przecięciu woli i konieczności przyrodniczych, a 

nawet szerzej, bo wszelkich okoliczności otaczającego świata, także społecznych. U Hegla 

ważny jest także aspekt historyczności, procesualności wolności, tak istotny dla perspektywy 

materializmu historycznego. Powtórzmy jeszcze raz – nie ma tu nic z Heglowskiego systemu 

filozo-fii wolności, nie ma też nic, co usprawiedliwiałoby określenie marksizmu jako filozofii 

wolności. 
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Nie można też zgodzić się z poglądami, które starają się na siłę wydobyć przy tej okazji jakieś 

nowatorstwo Engelsa. Ofiarą takich intencji jest też między innymi Leszek Kołakowski, gdy 

próbuje doszukać się specyfiki ujęcia Engelsa w niekontemplacyjnym podejściu do wolności; 

specyfika marksizmu w ujęciu wolności miałaby więc polegać nie tylko na poznaniu, ale i 

praktycznym przekształcaniu rzeczywistości. 

Oczywiście, standardowe odczytanie Hegla z lat pięćdziesiątych stawiało marksistów w 

kłopotliwej sytuacji wobec faktu krociowych zapożyczeń marksizmu w „obiektywno-

idealistycznym systemie” filozofa, którego trudno uznać na dodatek za rewolucjonistę. 

Dystans między klasyczną filozofią niemiecką – bo nie tylko Heglem, ale również mającym 

„subiektywno-idealistyczne skłonności” Kantem – oraz „skrajnym idealistą subiektywnym 

Fichtem” próbowano podkreślać poprzez kontrastowanie kontemplacyjnego charakteru tej 

filozofii i aktywistycznego, rewolucyjnego charakteru marksizmu. Znajdowało to poniekąd 

swoje uzasadnienie w tekstach Marksa, a zwłaszcza w słynnej tezie głoszącej, że: Filozofowie 

rozmaicie tylko i n t e r p r e t o w a l i świat; idzie jednak o to, aby go z m i e- n i ć. Choć 

oczywiście nie do końca; w tych samych Tezach o Feuerbachu, z których pochodzi ten 

świetny aforyzm, Marks przeciwstawia jednocześnie „aktywizm” idealizmu pasywności 

„dotychczasowego materializmu”. Kontemplacyjność jest więc tu wiązana z materializmem, 

nie z idealizmem. Zarzut kontemplacyjności wobec filozofii Kanta, Fichtego i Hegla brzmi 

doprawdy dziwnie i może prowadzić do niebezpiecznego kontestowania teorii, stawać się 

zapleczem imperializmu potoczności czy wręcz barbarzyństwa. 

Bliźniacze podobieństwo między Heglowską i Engelsowską interpretacją widać szczególnie 

poglądowo w przykładach przytaczanych przez nich przy okazji prezentacji problemu 

wolności. Jeden pokazuje, jak budowa domu jest wydobywaniem z pomocą wiedzy 

możliwości nie istniejących w przyrodzie bez poznającego człowieka, drugi opisuje 

opanowanie techniki niecenia ognia. Wolność tu i tu jest oczywiście krzyżowaniem tylko 

pewnych konieczności tkwiących w przyrodzie, jest wolnością tym większą, im bardziej 

sprzęgniętą z obiektywnym algorytmem prowadzącym do zakładanego celu. „Broniąc” więc 

Hegla, podkreślmy jeszcze raz niekontemplacyjność budowania domu. Nie jest to może 

„rewolucyjna praktyka”, ale i Engels, pisząc o użyciu ognia, daleki jest od idei rewolucji 

światowej. 

Wolność to uświadomiona konieczność – to sformułowanie wolności, o przedheglowskiej 

przecież jeszcze proweniencji, nie uzyskuje tu wiele nowego, nigdy bowiem, tak do końca, 
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nie było tożsame z amor fati. Ale i miłość nieuchronnego dotyczyła zawsze stosunku do 

spraw leżących poza możliwym obszarem interwencji, była aktywistycznym reagowaniem na 

to, co nieuchronne. Zawierała w sobie konieczność poznania wrogich sił jako koniecznych, 

choć od nas niezależnych, myślowego ich opanowania, rozpoznania nieskuteczności 

interwencji, powstrzymania się od nierozumnej „ślepej” wolności, wreszcie działania, które w 

tak określonych warunkach może oznaczać tylko podporządkowanie się temu, co 

nieuchronnie połączone z pogodnym zdystansowaniem się od niego. Jest ono możliwe, 

ponieważ podmiot uzyskuje wiedzę o konieczności i, mimo że nie stać go na bezsensowny 

opór, uprzedmiatawia konieczność, czyni ją elementem swego już tylko obrazu świata. 

Redukcjonistyczne pojmowanie amor fati jako bezwolnej, omdlewającej miłości 

nieuchronnego, jest uwarunkowane pedagogiczną potrzebą istnienia wyrazistego punktu 

odniesienia dla aktywistycznych wersji widzenia świata i ma stałe wsparcie w społecznych 

instytucjach socjalizacji. 

Dwukrotnie w przytoczonej wypowiedzi Engelsa pojawia się wyraz „władza”. Jednakże o 

władzy w sensie politycznym ani w jakikolwiek sposób rozumianej innej władzy do niej 

porównywalnej – nie ma tu mowy. Zwrot ma sens czysto metaforyczny, na co wskazuje fakt, 

że mowa jest tu o władzy człowieka nad przyrodą i samym sobą, ale i władzy przyrody nad 

człowiekiem. Nie chodzi więc o władzę polityczną, władza rzeczy nad człowiekiem nie 

oznacza też, że Engels wpadł w objęcia jakiejś formy panteizmu, osobowego ubóstwiania 

przyrody, choć przecież panowanie, władza, zakłada istnienie bytu osobowego. Nie można 

więc na przykład oskarżać Engelsa o to, że w tym wywodzie „odpolitycznia” problem 

wolności, nie uwzględnia kwestii prawa, lekceważy wolności obywatelskie i temu podobne 

straszne rzeczy[23] . Po prostu – nie mamy tu w ogóle do czynienia z wypowiedzią dotyczącą 

wolności obywatelskich, lecz jedynie z ogólnym określeniem sensu wolności podmiotowej. 

Mieć o to pretensje do autora to tak, jakby biochemikowi mówiącemu o fotosyntezie 

przebiegającej w liściach drzewa zarzucać kompletne i oburzające ignorowanie faktu, iż 

ocienia nam ono naszą grządkę. Dojdziemy i do grządki, potrzeba tylko trochę cierpliwości. 

Jej brak wynika po części z faktu nielicznych wypowiedzi – zarówno Marksa, jak i Engelsa – 

na temat wolności i z usilnych prób wyciągnięcia z tych nielicznych, które są, maksymalnych, 

rozbudowanych wniosków. 

Związek między obiektywnością przyrodniczą, wiedzą i wolą łączy Engels w przytoczonym 

cytacie także z „rozwojem historycznym”; wolność nie odnosi się więc tylko do relacji 

podmiot–przedmiot, lecz ma jednocześnie moment wewnątrzpodmiotowy, zapośredniczony 
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przez przedmiot, poznawczy, praktyczny i nakładający się na te pięć wymiarów charakter 

procesualny, historyczny. 

W jakimś stopniu konkretyzacją tych ogólnych uwag są wypowiedzi Engelsa bezpośrednio 

wiążące wolność z promowanym projektem społecznym. Pisze on na przykład w taki oto 

sposób: 

Proletariat obejmuje władzę polityczną i mocą tej władzy przekształca środki produkcji 

wymykające się z rąk kapitalistów we własność publiczną. Tym aktem uwalnia on siły 

wytwórcze od właściwości funkcjonowania w charakterze kapitału i pozwala ujawnić się z 

całą swobodą ich społecznemu charakterowi. Odtąd staje się możliwa produkcja społeczna 

według z góry ustalonego planu. Rozwój produkcji czyni dalsze istnienie różnych klas 

społecznych anachronizmem. W miarę zaniku anarchii produkcji społecznej obumiera 

również autorytet polityczny państwa. Ludzie, stając się wreszcie panami swoich własnych 

form bytu społecznego, stają się zarazem panami przyrody, panami samych siebie – stają się 

wolni [24]. 

Wypowiedź tę we fragmencie, w którym mówi ona o „władzy nad nami samymi” i o tym, że 

jest ona „koniecznym produktem rozwoju historycznego”, można traktować jako 

egzemplifikację, futurystyczną ilustrację wcześniejszego cytatu. Fakt, że dotyczy ona 

przewidywanej przyszłości, nie ma większego znaczenia. Wolność również i w tym wypadku 

oznacza likwidację społecznych mechanizmów żywiołowości i irracjonalizmu. Po-znanie 

konieczności przedsięwzięć, których realizacja może, z jednej strony, zlikwidować bariery na 

drodze rozwoju procesu uspołecznienia, bariery wykreowane na pewnym etapie rozwoju 

społeczeństwa kapitalistycznego, z drugiej zaś, poprzez wykorzystanie historycznie 

wykształconych przesłanek, ustanowić racjonalne stosunki społeczne oparte o planowanie – 

otóż, poznanie tych właśnie konieczności i ich realizacja jest wolnością. Tą samą wolnością, o 

której była mowa wcześniej, lecz przybraną już w trochę konkretniejszy strój historyczny czy 

futurystyczny. 

Jeszcze dobitniej i konkretniej opisuje ten proces Engels pisząc w innym miejscu, że: 

Przejęcie środków produkcji przez społeczeństwo znosi produkcję towarową usuwając tym 

samym panowanie produktu nad producentami. Anarchia w produkcji społecznej ustępuje 

miejsca planowej, świadomej organizacji. Ustaje walka o jednostkową egzystencję. Teraz 

dopiero człowiek wychodzi ostatecznie, w pewnym sensie, ze świata zwierzęcego, przechodzi 
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ze zwierzęcych warunków bytu w rzeczywiście ludzkie. Cały zespół warunków życiowych 

otaczających ludzi, panujący dotychczas nad nimi, zostaje teraz poddany panowaniu i 

kontroli ludzi, którzy po raz pierwszy stają się świadomymi, rzeczywistymi panami swoich 

losów społecznych. Prawa ich własnej działalności społecznej, które dotychczas 

przeciwstawiały się im jako coś narzuconego przez przyrodę i historię, stają się odtąd sprawą 

ich własnego, swobodnego czynu. Obiektywne, obce potęgi, które panowały dotąd nad 

historią, zostają poddane kontroli samych ludzi. Odtąd dopiero ludzie z pełną świadomością 

będą tworzyli własną historię, odtąd dopiero uruchamiane przez nich przyczyny społeczne 

będą przeważnie i w coraz większej mierze powodować zamierzone przez nich skutki. Jest to 

skok ludzkości z królestwa konieczności w królestwo wolności [25]. 

Również i w tej wypowiedzi nie pojawia się nic nowego. Ogólna figu-ra opisująca wolność 

jest taka sama: proces historyczny rodzi przesłanki zrozumienia praw i konieczności, a 

następnie świadomego ich respektowania, kończy się „ślepe” oddziaływanie tych praw. Nie 

oznacza to zmian zero-jedynkowych. Jak pisze Engels, oczekiwane skutki osiągane będą 

„przeważnie i w coraz większej mierze”, niemniej jednak „skok” jakościowy nastąpi, ale nie 

jest to obietnica wolnej kreacji. Zwróćmy uwagę, że pisze się tu o uruchamianych przez ludzi 

„społecznych przyczynach” i to ich skuteczność jest „przeważnie” i w „coraz większej 

mierze” osiągalna. 

Interpretatorzy tej wypowiedzi dają się zazwyczaj zaszokować kolejnym wspaniałym 

aforyzmem, tracą czujność teoretyczną i piszą bardzo dziwne rzeczy. Bywa, że uznają 

wypowiedź Engelsa za głoszenie końca istnienia praw społecznych, nawet końca istnienia 

praw w przyrodzie. Sprowadza się też czasem „świadome kształtowanie własnych losów” do 

swobodnej autokreacji. A przecież świadome kształtowanie własnego życia to także, na 

przykład, pójście do dentysty i rwanie zęba bez narkozy. Możliwość interpretacji tego aktu 

„autokreacji” w kategoriach chiliastycznych oczywiście istnieje zawsze, ale wymaga 

specjalnych upodobań. 

Pomysły tego typu operują prostą opozycją konieczność–wolność i kompletnie nie 

uwzględniają wypracowanych już przez Kanta rozróżnień determinacji przyrodniczej i 

społecznej, zakładających, że wolna determinacja społeczna nie unika związku 

przyczynowego, a jej wolność to tylko odsłonięcie specyficznego poziomu ontologicznego 

istnienia. „Skok do królestwa wolności” jest skokiem do względnie bardziej wolnego 

społeczeństwa, uwolnionego od pewnych nieświadomych, przyrodniczych i społecznych 
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determinacji, ale uwolnionego od nich jako nieuświadomionych, a nie w ogóle. Nie 

gwarantuje to do końca powodzenia nawet podjętych z rozwagą działań, na które byśmy się 

zdecydowali. Tylko tyle jest w tekście Engelsa, choć przysłonięte kwiecistą puentą. 

Czy likwidacja własności prywatnej, żywiołu produkcji towarowej, państwa, sprzyja takim 

zmianom i czy jest potrzebna, możliwa i pożądana – to należy już do obszaru bezpośredniej 

konfrontacji różnych paradygmatów wolności, w którą to konfrontację nie będziemy tutaj 

szerzej wchodzić. Wydaje się jednak, że jeśli unikniemy pokusy dezinterpretacji w opisanym 

poprzednio stylu, to z łatwością stwierdzimy, że od dziewiętnastego wieku mamy cały czas do 

czynienia z procesem postępującego uspołecznienia wytwarzania, a jednym z jego elementów 

jest na pewno doskonalony proces planowania społecznego. Na pierwszy rzut oka nie 

dokonuje się on teraz w warunkach zniesienia klas i własności prywatnej, ale sprawa nie jest 

taka prosta i od czasów Engelsa znacznie się skomplikowała. Nie na tyle jednak, żebyśmy 

mieli uznać, że nie ma rozwoju procesu uspołecznienia wytwarzania, rozwoju planowania, 

nawet w wymiarze globalnym, i chorobliwie obstawali przy dziewiętnastowiecznych 

koncepcjach liberalnych. Nikt dziś poważnie nie powie, że planowanie nie podnosi 

skuteczności działania, że nie ma procesu globalizacji. Spory dotyczą tylko tempa, form, 

trafności, skuteczności takich lub innych koncepcji stojących za różnymi wersjami 

przewidywania i sterowania przyszłością. 

Warto w tym miejscu podnieść problem utopijności przywołanych poglądów Engelsa, 

reprezentatywnych zresztą w dużej mierze dla całego dziewiętnastowiecznego materializmu 

historycznego. Dość szeroko prezentowane jest stanowisko ich kompletnej utopijności. Jest 

ono, jak sądzę, rezultatem daleko idącej polityzacji dyskusji i, tak jak w rozpatrywanym 

powyżej przypadku wolności, zero-jedynkowego mierzenia świata zjawisk. 

A przecież wystarczy oderwać się od kwestii społecznych i przenieść choćby na grunt 

astronomii, żeby stwierdzić, że zastosowanie analogicznych sposobów kwalifikacji w 

stosunku na przykład do Mikołaja Kopernika winno prowadzić do uznania go za oszusta i 

blagiera. Jego De revolutionibus orbitum coelestium utrzymywało przecież, że orbity planet 

są kołowe, a i innych błędnych elementów jego poglądów na nasz Układ Słoneczny 

znalazłoby się jeszcze więcej. Czy oznacza to, że wystąpienie Kopernika z ideą nieruchomego 

Słońca i krążących wokół niego planet należy uznać za coś podobnego do utopii? Czy więc, 

analogicznie, sformułowane na gruncie materializmu historycznego poglądy, będące realnym 

zapleczem intelektualnym zasadniczych nurtów politycznych dziewiętnastego i dwudziestego 
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wieku, można uznać za utopię? Jeśli nawet pominiemy nie do końca przecież bezdyskusyjną 

perspektywę ewolucji stosunków społecznych, to czy sam fakt tak wielkiego wpływu 

marksizmu na rzeczywisty bieg historii umożliwia beztroskie kwitowanie go 

terminem utopia? Czy marksizm może być poważnie, tak jak się to czasem dzieje, omawiany 

w pracach poświęconych utopiom społecznym obok, na przykład, przygód Guliwera, 

przypadków Mikołaja Doświadczyńskiego, opowieści o Atlantydzie? 

Kłopotliwa dla interpretatorów problemu wolności w materializmie historycznym, w 

marksizmie, jest również bezpośrednia wypowiedź na jej temat Karola Marksa z Kapitału. 

Nie chodzi tu więc o „młodego” Marksa czy o wypowiedź Engelsa, często pracowicie 

przeciwstawianego „mądrzejszemu” Marksowi, lecz o samego mistrza i twórcę materializmu 

historycznego z jego całkowicie „dojrzałego” okresu i z fundamentalnej pracy, pracy o 

niepodważalnym chyba dla nikogo znaczeniu dla humanistyki światowej w ogóle. Marks 

pisze: 

Królestwo wolności zaczyna się faktycznie dopiero tam, gdzie kończy się praca, którą dyktuje 

nędza i celowość zewnętrzna; leży więc ono z natury rzeczy poza sferą właściwej produkcji 

materialnej. Podobnie jak człowiek dziki, tak też człowiek cywilizowany musi walczyć z 

naturą, aby zaspokoić swoje potrzeby, aby zachować i reprodukować swój gatunek, a musi to 

czynić we wszystkich formach społeczeństwa i przy wszystkich możliwych sposobach 

produkcji. Wraz z jego rozwojem rozszerza się królestwo konieczności przyrodniczej, 

wzrastają bowiem potrzeby; zarazem jednak wzrastają siły wytwórcze, które owe potrzeby 

zaspokajają. Wolność w tej dziedzinie może polegać tylko na tym, że uspołeczniony człowiek, 

zrzeszeni producenci regulują racjonalnie tę swoją wymianę materii z naturą, poddają ją 

wspólnej kontroli zamiast być przez nią opanowani jako przez ślepą siłę; dokonują tej 

wymiany najmniejszym nakładem sił i w warunkach najbardziej godnych ich ludzkiej natury i 

najbardziej jej odpowiadających. Zawsze jednak jest to królestwo konieczności. Poza jego 

granicami rozpoczyna się rozwój sił ludzkich jako cel sam w sobie, prawdziwe królestwo 

wolności. Może ono wszakże rozkwitnąć jedynie na swej niezbędnej bazie, którą sta-nowi 

królestwo konieczności. Skrócenie dnia roboczego jest podstawową przesłanką [26]. 

Kłopotliwość wypowiedzi Marksa podkreślana jest często w zestawieniu z wcześniej 

przytaczanymi uwagami Engelsa. Na pierwszy rzut oka wydaje się bowiem, że mamy tu do 

czynienia z całkiem inną koncepcją. Przyjrzyjmy się jednak uważniej temu, co zostało tu 

powiedziane, gdzie indziej niż zazwyczaj odnajdując to, co szczególnie bulwersujące. 
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Stwierdźmy więc na początku, że najbardziej kłopotliwy fragment głosi, iż wraz z rozwojem 

człowieka „rozszerza się królestwo konieczności” (!), co więcej, rozszerza się nie na skutek 

kapitalistycznych stosunków, dyktatu burżuazji, wyzysku proletariatu, alienacji człowieka czy 

innych dramatycznych uwarunkowań, lecz w wyniku tego, że „wzrastają [...] potrzeby”. 

Kłopotliwość tego momentu wykładu Marksa jest tak wielka, że czasem wręcz pomija się 

dwa zdania ze środka wypowiedzi w cytowaniu tego fragmentu z trzeciego tomu Kapitału[27] 

. Co bowiem zrobić w ich kontekście z obiecywaną wolnością czy też wyszydzaną utopią 

wolności (w zależności od orientacji politycznej badacza)? Ani nie ma się z czego cieszyć, ani 

co wykpiwać. 

Sama sformułowana tu uwaga Marksa jest, jeśli weźmie się ją pod rozwagę bezinteresownie, 

dosyć prosta i oczywista. Wraz z rozwojem uspołecznienia nie zmienia się fakt „walki” 

człowieka z przyrodą. Człowiek „dziki” i „cywilizowany” walczy o „zaspokojenie potrzeb”. 

Funkcją rozwoju jest jednak rozwój potrzeb, sił wytwórczych, „infrastruktury”; drugą stroną 

„uczłowieczenia” przyrody jest bowiem rozwinięcie przyrodniczego obszaru konieczności, 

„strefa” urzeczowionej świadomości intensyfikuje więzi z przyrodniczą koniecznością. Jako 

przykład możemy roz-ważyć prosty fakt pokonywania przestrzeni pieszo i, dla porównania, 

samochodem. Pomijając konieczności „zamknięte” w samochodzie, sam akt pokonywania 

przestrzeni za kierownicą zmusza, jak gdyby dodatkowo, do kontroli pracy silnika, 

sprawności samochodu, stanu drogi, ruchu drogowego, do przestrzegania przepisów 

regulujących ten ruch i oznakowań umożliwiających optymalizację bezpiecznej jazdy. Ta 

kontrola jest wymuszona nowego typu związkami człowieka z koniecznościami przyrodni-

czymi, występującymi jako uczłowieczone, ale obiektywne. Potrzeba szybkiego pokonywania 

dużych odległości wikła dodatkowo człowieka w złożone konieczności przyrodnicze, na 

przykład w tym sensie, że nadmierna prędkość samochodu o pewnej masie na zakręcie i przy 

śliskiej powierzchni jezdni (nie wymieniam tu oczywiście wszystkich parametrów) może 

prowadzić wręcz do śmierci. Jak absorbujące rozum, emocje, intelekt może być prowadzenie 

samochodu, wie każdy, kto po godzinie jazdy w korku ulicznym zauważa w sobie skłonności 

mordercze. Mimo narastającej wraz doświadczeniem bezrefleksyjności i nawykowego 

charakteru wielu czynności w trakcie prowadzenia pojazdu intensywność związku z 

otaczającą przyrodą jest bez porównania większa niż w wypadku spaceru. 

Nowa sytuacja intensyfikuje więź z tymi prawidłowościami i generuje kolejne poziomy 

wcześniej nie istniejących potrzeb, a następnie kolejne formy ich zaspokajania. Strach, 

niechęć, znużenie, nienawiść wobec cywilizacji, kultury, miasta, techniki, przybierające 
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historycznie niezwykle barwne, ale czasem i drastyczne formy – są odblaskiem tej strony 

procesu poszerzania się królestwa konieczności. To także właśnie pod jego naciskiem pojawia 

się ochota, aby „rzucić to wszystko i pojechać w Bieszczady”. 

W tym więc sensie Marks przedłuża istnienie „królestwa konieczności” również na przyszłość 

i nawet zakłada jego rozbudowanie przez człowieka. Istnieje tu, oczywiście, różnica wobec 

konieczności określanej przez pracę, którą „dyktuje nędza i celowość zewnętrzna”. Tym 

razem nie jest to ogólnofilozoficzne określenie warunków pracy, lecz konkretne odwołanie 

się do kapitalistycznych warunków jej funkcjonowania. Przytoczony cytat znajduje się 

bowiem w kontekście analizy dochodów i ich źródeł w systemie kapitalistycznym, a 

bezpośrednio poprzedzają go rozważania o pracy dodatkowej i wartości dodatkowej[28]. 

„Nędza” i „celowość zewnętrzna” to formy determinacji społecznej sprzęgnięte z 

antagonistycznym sposobem wytwarzania pracy dodatkowej . „Nędza” jako forma 

determinacji pracy jest zaprzeczeniem wolności w tym sensie, że odwołuje się do 

bezpośrednio przyrodniczego określania pracy (np. praca dla zaspokojenia głodu), będącego 

tradycyjnie już na gruncie klasycznej filozofii niemieckiej zaprzeczeniem wolności. 

Gdy z tej perspektywy popatrzymy na hasło kto nie pracuje, ten nie je, to widać, że jest ono 

zasadniczym zaprzeczeniem wolności, jako redukujące człowieka do jego przyrodniczości 

tylko, do zwierzęcości, po prostu do głodu. Z doświadczeń historycznych wiemy, że 

społeczna redukcja do zwierzęcości przybiera szczególnie drastyczne formy, przekraczające 

swą grozą przysłowiową „zwierzęcość”. Realizacja takiego hasła w rzeczywistości społecznej 

nie owocuje zazwyczaj nawet utrzymaniem się przy życiu, co w warunkach pierwotnie 

przyrodniczych jest regułą. Hasło Arbeit macht frei na bramie obozu koncentracyjnego jest 

kwintesencją sprowadzenia pracy do poziomu działania określanego przez nędzę, głód i 

„celowość zewnętrzną”, nagą sadystyczną przemoc. Wolność nie może mieć nic wspólnego z 

pracą, jeśli wykonywana jest z głodu i pod przymusem fizycznym. Taka praca staje się 

degradacją, formą odczłowieczania, aż do biologicznej śmierci włącznie. 

Odniesienie do praktyk dwudziestego wieku możliwe jest dla nas, żyjących w wieku 

dwudziestym pierwszym. Były one, mimo swej rozległości i drastyczności, zjawiskami 

ograniczonymi, lokalnymi i przejściowymi. Mają jednak na pewno znaczenie dla 

charakterystyki wszelkiej, także jednostkowo wykonywanej pracy. 

Analiza Marksa odnosi się do makroskali społecznej i wolna jest od wyobrażeń o 

okropieństwach dwudziestego wieku. Dla Marksa problem konstytuuje się na poziomie 
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rozważań formacyjnych: niewolnictwa, feudalizmu i kapitalizmu. Również i tu występuje 

przemoc: 

Kapitał w odpowiadającym mu społecznym procesie produkcji wyciska z bezpośrednich 

producentów, czyli robotników, określoną ilość pracy dodatkowej, którą otrzymuje nie dając 

w zamian ekwiwalentu i która w istocie rzeczy zawsze pozostaje pracą przymusową, 

jakkolwiek może się wydawać, że jest ona rezultatem wolnej umowy [...]. Jedna z 

cywilizacyjnych funkcji kapitału polega na tym, że sposób i warunki, w jakich wymusza on tę 

pracę dodatkową, bardziej sprzyjają rozwojowi sił wytwórczych, stosunków społecznych i 

tworzeniu elementów nowych, wyższych form społecznych, niż działo się to w poprzednich 

formach: w niewolnictwie, poddaństwie itd. Prowadzi to z jednej strony do takiego stopnia 

rozwoju, na którym odpadnie przymus i monopolizowanie rozwoju społecznego (łącznie z jego 

materialnymi i intelektualnymi przywilejami) przez jedną część społeczeństwa kosztem 

drugiej; z drugiej strony powoduje to powstanie środków materialnych i zaczątku stosunków, 

które w wyższej formie społeczeństwa pozwolą powiązać tę pracę dodatkową z większym 

ograniczeniem czasu poświęcanego w ogóle pracy materialnej. [...] Rzeczywiste bogactwo 

społeczeństwa i możność ciągłego rozszerzania jego procesu reprodukcji zależy więc nie od 

długości czasu pracy dodatkowej, lecz od jej produkcyjności i od mniejszej lub większej 

obfitości warunków produkcji, w których się pracę tę wykonuje[29] . 

Wolność leży poza produkcją materialną w ramach takich społeczeństw, jak niewolnictwo, 

poddaństwo, kapitalizm, z powodu „nędzy” i „celowości zewnętrznej”. Ta celowość 

zewnętrzna to w kapitalizmie przymus, który jest istotą wolnej umowy. Nie oznacza to, że 

wszystkie koty są szare, że każdy przymus jest równy innemu przymusowi, wręcz przeciwnie, 

kapitalistyczna forma przymusu i kapitalistyczna forma uzyskiwania produktu dodatkowego 

mają tę cechę, że „bardziej sprzyjają rozwojowi sił wytwórczych”, „stosunków społecznych”, 

„wyższych form społecznych”. Powstają w ten sposób możliwości usunięcia „nędzy” i 

„celowości zewnętrznej” jako przesłanek pracy. Jest to równoważne likwidacji sytuacji, w 

której następuje „monopolizowanie rozwoju społecznego [...] przez jedną część 

społeczeństwa kosztem drugiej”. Odpadłyby w ten sposób tylko pewne formy konieczności – 

generowane w produkcji przez kapitalistyczny charakter stosunków społecznych. Zwróćmy 

uwagę na to, że znaczącym przedmiotem zainteresowania staje się w rozważaniach Marksa 

„rzeczywiste bogactwo społeczeństwa”, możność rozszerzania „jego reprodukcji” i 

wzrastająca „produkcyjność pracy”. Mimo to, jak powiedzieliśmy wcześniej, konieczność – 

jako wynik rozwoju – ”rozszerza się”. Wolność może polegać tylko na „uspołecznieniu 
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człowieka”, „zrzeszeniu producentów”, na „wspólnym” i „racjonalnym” poddaniu kontroli 

„wymiany materii z naturą”, których wynikiem winno być minimalizowanie wysiłku i 

zapewnienie „godnych warunków”. 

Uwagi te nie odbiegają od sformułowań Engelsa; w obu wypadkach chodzi o eliminację tych 

samych konieczności w rezultacie ich rozpoznania i respektowania. Novum polega na 

podniesieniu kwestii konieczności nieusuwalnie związanej z pracą niezależnie od jej form 

społecznych i wskazaniu, że człowiek uwalnia się od tego typu konieczności poza pracą. 

Skrócenie dnia roboczego ma być sposobem na rozwój tego obszaru stosunków społecznych, 

w którym „rozpoczyna się rozwój sił ludzkich jako cel sam w sobie”. 

Jednakże ta ostatnia formuła nie może być, oczywiście, traktowana wprost jako prawdziwa. 

W świetle już młodomarksowskich nawet stwierdzeń można powiedzieć, że konsumpcja jest 

związana z produkcją, a nawet, że to produkcja zakłada konsumpcję Również czas pracy 

rozpatrywany przez Marksa w innych miejscach nie ogranicza się wprost do „dnia 

roboczego”, lecz zakłada różne, nie objęte czasem „dnia roboczego” elementy reprodukcji 

zdolności do pracy. Proste określanie więc „królestwa wolności” jako czasu po pracy, jakże 

bliskiego powszechnym odczuciom, byłoby jednak błędem, a co najmniej uproszczeniem 

[30]. 

Rozwój „sił ludzkich jako cel sam w sobie” – nie jest określeniem zbyt bogatym. W gruncie 

rzeczy mówi ono tylko to, że może się tam realizować zasada ustalania i osiągania celów 

określanych przez ludzi w warunkach względnej izolacji od obszaru produkcji. Tylko taki jest 

sens barwnie przez Marksa określanego „królestwa wolności”. Trzeba tu być czułym na 

wszelkie podkładanie pod to rozumienie, kompensujących własne sponiewieranie przez 

historię, marzeń. Ani grama więcej optymizmu nie ma w przytoczonych wypowiedziach 

Marksa. 

Co więcej, można by nawet próbować zarzucić mu formalizm, bliski, a może nawet jeszcze 

większy niż ten, jaki przejawiał się w imperatywie kategorycznym Kanta. Cóż to bowiem 

może znaczyć: „rozwój sił ludzkich jako cel sam w sobie”? Nie ma tu mowy o niczym 

konkretnie poza rozróżnieniem wspomnianej autonomii. Wszelkie próby podkładania pod tę 

formułę jakichś wyobrażeń nieskrępowanej twórczości, zwłaszcza artystycznej, choć może i 

uzasadnione w dużym stopniu w odniesieniu do „młodego” Marksa, tu nie mają żadnych 

podstaw i grzeszą nadmiernie dobrymi intencjami. 
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Wypowiedzi Engelsa, wypowiedzi Marksa... Nawet jeśli, co oczywiście możliwe, rozszerzyć 

zakres ich analiz, to nie znajdziemy w nich dużo więcej niż dotychczas. Zwykły czytelnik 

może czuć się zawiedziony brakiem odpowiedzi na pytanie: czy człowiek jest wolny? Do tej 

pory uciekali-śmy od odpowiedzi na takie pytanie na poziomie analizy konkretnego in-

dywidualnego podmiotu, zakładając, że próba odpowiedzi wpisałaby nas w logikę pytania, 

zmusiła do restytucji kartezjanizmu, cofnięcia się do filo-zofii przedtranscendentalnej. A 

jednak niedosyt ten pojawiał się także w ramach filozofii marksistowskiej, w ramach 

materializmu historycznego, co wydawać by się mogło sprzeczne z samą istotą niemieckiej 

tradycji filozoficznej, w której tak głęboko tkwił Marks. Dlatego też można z uzasad-nieniem 

chyba twierdzić, że rozwiązania teoretyczne wypracowane w ramach klasycznej filozofii 

niemieckiej nie zostały przyswojone nie tylko przez filozofów dystansujących się od jej 

tradycji czy też nie dość dociekliwych kontynuatorów i utrzymywać, że nie zostały one 

zrozumiane także przez zastępy czytelników i entuzjastów Karola Marksa. Próby rozszerzenia 

interpretacji problematyki wolności w marksizmie polegały zazwyczaj na pośpiesznym 

wiązaniu jej z pytaniem: cui bono? [31] 

Od takich tendencji zdecydowanie odbiega podjęty przez Györgya Lukácsa wysiłek na rzecz 

stworzenia koncepcji wolności odwołującej się do fundamentalnego znaczenia pracy w całej 

konstrukcji teoretycznej ma terializmu historycznego. Rzecz jasna, nie powinno się przy 

omawianiu sposobu podjęcia problematyki wolności przez Lukácsa abstrahować od całej jego 

wielowątkowej twórczości, a zwłaszcza od odmienności poglądów charakterystycznych dla 

różnych jej okresów. Relacja między nimi jest złożona i komplikowana dodatkowo przez 

dystansowanie się autora od jej części w różnych okresach swego życia. Pozostawiamy to 

jednak wszystko na uboczu, świadomie skazując się na pewne uproszczenie rekonstrukcji; 

interesować nas bowiem będzie tylko jeden moment w dorobku węgierskiego filozofa: próba 

ufundowania sensu kategorii wolności na założeniu o istnieniu specyficznego „momentu 

idealnego”, będącego konstytutywnym składnikiem pracy ludzkiej [32]. 

Samo wyróżnienie procesu pracy jako obszaru dowodzenia istnienia ludzkiej wolności i próby 

jej fundamentalnego ukorzenienia – nie powinny budzić zbytniego zdziwienia. W tradycji 

marksowskiej praca, społecznie zorganizowana praca, już od pism „młodego” Marksa jest 

uważana nie tylko za podlegającą alienacji w społeczeństwie kapitalistycznym, ale również za 

podstawę wyróżnienia się człowieka ze świata zwierząt. To właśnie praca jest fundamentem 

produkcji i reprodukcji człowieczeństwa, historii, kultury. Ona też, uprawiana w 

zmieniających się społecznych formach, krystalizuje się w stosunki produkcji i dalej, poprzez 
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mediacje, określa całokształt życia społecznego. Jak się ma jednak pomysł związania 

wolności z pracą do analizowanych przed chwilą wypowiedzi Marksa ogłaszających obszar 

pracy „królestwem konieczności” i wiążących wolność z czasem poza pracą? 

Podkreślanie swoistości bytu społecznego ma u Lukácsa genezę głębszą niż tylko 

marksistowska. Jest ono w swym radykalizmie głęboko związane z „nową ontologią” 

Nicolaia Hartmanna, po wielokroć przywoływaną przez autora Wprowadzenia do ontologii 

bytu społecznego. Jej istotą jest uznanie, że struktura świata ma formę warstwową, a każda 

warstwa stanowi całkowity poziom bytowy. Poziom społeczny jest czymś, co pojawia się 

dopiero w pewnym momencie w rezultacie procesu przyczynowego. Lecz jest to proces 

przyczynowy, którego pojmowanie różni się zasadniczo od tego, jakie utarło się w tradycji 

filozoficznej. W tym wypadku skutek nie jest zawarty w przyczynie, lecz powstaje jako coś 

całkiem nowego: „Proces przyczynowy w tym sensie nie jest rozwojem z czegoś, co istniało 

już w przyczynie, lecz twórczym powołaniem do bytu” [33]. Byt ludzki (warstwy psychiki i 

historycznego bytu duchowego), mający własne prawa i zasady, wspiera się na warstwach 

niższych (fizyczno-materialnej i życia organicznego). Jego treścią są, nie mniej realne niż 

rzeczy, procesy psychiczne i historyczno-duchowe. 

Lukácsowska adopcja „nowej ontologii” Hartmanna, choć selektywna, jest głęboka. Próbuje 

ona transformować rozwiązania Hartmanna na grunt struktury teoretycznej materializmu 

historycznego. Przy rozważaniach dotyczących wolności oznacza to związanie ich z procesem 

historycznym i wyróżnioną pozycją procesu pracy. Specyfika bytu ludzkiego, będącego 

odrębną warstwą ontologiczną, określa jego wyjątkowość wobec wszystkich innych warstw. 

Ten moment poglądów Hartmanna jest dla rozważań o wolności bardzo ważny i w połączeniu 

z ideą kreatywności związku przyczynowo-skutkowego, powołującego do istnienia 

człowieka, przesądza o sposobie rozwiązania zagadnienia przez Lukácsa. Jego istotą jest 

rozpatrywanie pracy jako fenomenu bytu ludzkiego, fenomenu powoływania do istnienia 

tego, co nie istnieje [34]. Wolność jest zawsze z naciskiem traktowana przez niego jako 

konkretne wykroczenie człowieka poza biologiczny byt jednostki i interwencja w 

heterogeniczną strukturę bytu pozaspołecznego, bytu, na który człowiek patrzy z wysokości 

uprzywilejowanego podmiotu poznającego i działającego, ale także bytu, którego złożoność 

modalna skazuje człowieka na krzyżowanie się jego aktywności z przypadkami. To właśnie w 

występującym w procesie pracy idealnym konstruowaniu zamierzonego celu, jego 

projektowaniu i zamierzeniu wykorzystania do jego realizacji szeregu selekcjonowanych 

związków przyczynowych, powstaje specyficzny dynamiczny kompleks, nie mający żadnej 
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analogii w przyrodzie. W nim to właśnie manifestuje się wolność... Jak pisze Lukács: 

„Wolność jest owym aktem świadomości, którego rezultatem jest powstanie nowego, 

założonego przezeń bytu” [35]. 

Istotę tego „aktu świadomości” nazywa Lukács momentem idealnym lub założeniem 

teleologicznym. Teleologizm występujący w pracy jest specyficznym fundamentem ludzkiej 

egzystencji, tym indywidualnie odtwarzanym aktem spontaniczności przekraczającym 

konieczność, powołującym do życia to, co nowe. Wolność jest powiązana z determinacją. 

Zestawianie jednak wolności z koniecznością w taki sposób, jak tego dokonywała 

„logicystyczna” tradycja filozoficzna, jest nadużyciem. Lukács pisze: 

Słabą stroną tak sformułowanego przeciwieństwa jest przede wszystkim to, że filozofia ze 

świadomym przeważnie nastawieniem logiczno-teoriopoznawczym, głównie idealistyczna, 

utożsamia po prostu determinację z koniecznością, w czym wyraża się racjonalistyczne 

uogólnienie i wyabso-lutnienie pojęcia konieczności, które pomija jej autentyczny charakter 

relacji jeżeli – to [36] . 

Konieczność w przyrodzie nie jest „ślepa”, zwierzęta również nie są „niewolne” – wolność 

nie odnosi się do tego typu bytów [37]. Jest ona realna tylko wtedy, gdy pojawia się 

indywiduum, które może postrzec sytuacje w kategoriach jeżeli – to. Tym indywiduum 

jest człowiek wobec możliwości, toteż wolność należy wiązać właśnie z możliwością, a nie z 

koniecznością. Jeżeli nie będziemy w rezultacie racjonalistycznej czy logicystycznej 

symplifikacji homogenizowali istniejącej rzeczywistości i ujmiemy ją w całej komplikacji, to 

przyznamy, że poznanie jest w istocie nie poznawaniem konieczności, lecz poznawaniem 

istniejących przeróżnych możliwości tkwiących w bycie. Są to przy tym możliwości utajone i 

w dużym stopniu formalne, ponieważ tylko część z nich ulegnie realizacji w wyniku 

świadomego podniesienia możliwości do rangi realności w procesie pracy. Akt pracy budzi 

możliwości, które właśnie jako możliwości egzystowały tylko w człowieku. Lukácsowi 

chodzi o konkretność sytuacji, moment, jednorazowy akt – to w nim dochodzi do głosu 

„swobodny ruch w materiale”. 

Lukácsowskie rozważania o wolności nie wydają się całkiem spójne. Przedstawiona 

rekonstrukcja chwyta to, co w nich nowe, specyficzne, ale należy choć wspomnieć, że są one 

obudowane stwierdzeniami budzącymi czasem zdziwienie. Z jednej strony są to uwagi 

osłabiające możliwość „swobodnego ruchu w materiale”. Lukács pisze na przykład, że 

wolność jako określenie żyjącego w społeczeństwie i społecznie działającego człowieka 
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nigdy nie jest w pełni pozbawiona determinacji. Ale czy praca może być wykonywana poza 

społeczeństwem? Jeśli nie – a taka odpowiedź wydaje się na gruncie materializmu 

historycznego, a i poglądów samego autora, oczywista – to cała koncepcja nie za bardzo się z 

tą konstatacją zgadza. Lukács w widoczny sposób ma tu kłopoty; próbuje im zaradzić poprzez 

ograniczanie wolności do aktu, do alternatywy, do „chcenia”. 

Z drugiej strony mamy do czynienia z rozbudowywaniem ograniczeń możliwości 

„swobodnego ruchu w materiale”. Polegają one na odtwarzaniu w gruncie rzeczy 

Kantowskiego wyróżnienia przyczynowości ludzkiej[38] jako wolnej – wolność byłaby więc 

specyficzną formą konieczności; na próbie stopniowania wolności poprzez syntezowanie jej z 

różnym poziomem wiedzy o przyrodniczych związkach przyczynowych; wreszcie na 

stwierdzeniach, że w gruncie rzeczy poważne postawienie problemu wolności możliwe jest 

dopiero na gruncie etyki i, co więcej, że trudno mówić o jakiejś jednej wolności, ponieważ 

„każdy poszczególny względnie zautonomizowany obszar bytu społecznego wytwarza swą 

własną formę wolności, która w dodatku, wraz ze społeczno-historycznym rozwojem danej 

sfery, podlega także znacznym przemianom. Wolność w sensie jurystycznym oznacza coś 

istotnie różnego od wolności w sensie polityki, moralności, etyki itd.” [39]. 

Wydaje się, że kłopoty z interpretacją stanowiska Lukácsa nie są przypadkowe. Do tradycji 

refleksji nad filozofią mieszczańską należy podkreślanie jej związku z regułą podmiotowo-

indywidualnego punktu wyjścia. Przejawianie się indywidualistycznego kanonu 

interpretacyjnego jest oczywiście inne w wypadku Kartezjusza i inne w filozofii 

egzystencjalistycznej, da się jednak wyodrębnić w wielu koncepcjach filozoficznych tak 

rozumiany wspólny zasadniczy paradygmat. Zapoczątkowany przez filozofię 

transcendentalną przełom w pojmowaniu roli indywidualnego podmiotu wpłynął w 

olbrzymim stopniu na późniejsze uprawianie filozofii, ograniczając możliwość prostego 

powielania indywidualistycznego schematu, bądź też go w ogóle eliminując – jest on 

kompletnie nie do zaakceptowania w materializmie historycznym. 

Fakt trwania i dominacji tradycji społeczeństwa mieszczańskiego budzi często zrozumiałe 

wątpliwości co do tego, czy w takich warunkach możliwe jest wyodrębnienie się refleksji 

filozoficznej, która byłaby impregnowana na tradycyjne schematy interpretacji 

reprodukowane notorycznie przez wielowymiarową społeczną przestrzeń. Przyjrzenie się 

problematyce wolności u Lukácsa może prowadzić do wniosku, że mamy zazwyczaj do 

czynienia ze stałą tendencją do odbudowywania się takich schematów wewnątrz różnych 
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koncepcji filozoficznych, w tym w marksizmie. Konkurencyjne względem niego nurty 

filozoficzne, będące w konkrecie praktyki społecznej w jakimś sensie nurtami 

komplementarnymi, są uwewnętrzniane w ramach historycznych form materializmu 

historycznego i współkonstytuują tym samym różne jego wersje, jego historię. Ta ogólna 

uwaga jest o tyle istotna w tym właśnie miejscu, że wiązanie kategorii wolności z 

indywiduum i jego specyficznym, niepowtarzalnym charakterem ma przecież swoją bogatą 

tradycję. Ma również swoich zwolenników w filozofii dwudziestego wieku, na przykład w 

osobie Maxa Schelera, dla którego człowiek jest zupełnie nową organizacją życia, oddzieloną 

przepaścią od świata zwierząt. 

Podobieństwo między Lukácsem i Schelerem nie wiąże się jednak tylko z podkreślaniem 

zasadniczej różnicy między człowiekiem a zwierzętami, lecz dotyczy także ogólnej reguły 

wyprowadzania charakterystyki człowieka z jego jakościowo odmiennej psychiki. Nie 

zmienia tego faktu łączenie przez Lukácsa manifestowania się wolności z materialną działal-

nością produkcyjną [40]. Jest ona w jego koncepcji tylko okazją do ujawnienia się owej 

zdolności do „zajęcia stanowiska” wobec alternatywy. Pozostaje jednak problem genezy owej 

zdolności, trudny w tym wypadku do rozsupłania, zwłaszcza z uwagi na podkreślaną 

odrębność człowieka. Tak mocne zaznaczanie odrębności człowieka jest bardzo brzemienne 

w konsekwencje i niebezpieczne, grozi swoistym odtworzeniem aktu kreacji człowieka przez 

Boga. 

Świat zwierząt nie różni się aż tak bardzo od świata ludzkiego. Nie jest też tylko cechą ludzką 

wykonywanie pracy. Jeśli już mówić o jakiejś zasadniczej różnicy, to jest nią raczej 

pozaświadomościowy także charakter świadomości ludzkiej, złożonej z przedmiotów i 

stosunków (stosunki społeczne, kultura materialna, uczłowieczające „uwikłanie” w świat 

przyrody) – psychicznego kapitału bez form i granic psychicznej indywidualności. 

Nie jest to zresztą twierdzenie całkiem obce ontologii Lukácsa. Czuje się on jednak 

zobowiązany do podobnego jak we współczesnej antropologii filozoficznej, absolutnego 

uprawomocnienia czynu i działania człowieka, a jednocześnie do zharmonizowania go z 

koniecznością i determinacją. Dokonuje się to kosztem reinkarnacji niczym nie 

uwarunkowanej wolnej woli, choć zredukowanej do pośpiesznej decyzji „albo–albo”[41] . 

Specyficzna skłonność do szukania naturalnych uprawomocnień znajduje swój wyraz już na 

etapie chęci ujawnienia sensu wolności w badaniu relacji człowieka do przyrody. Samo 

postawienie człowieka wobec przyrody jest odtworzeniem kantowskiej przeciwstawności 
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świata ludzkiego i przyrody, ontycznej różnicy między światem wolności i światem 

determinacji. Akt pracy, mimo swej konkretności i materialności, nie umożliwia jednak skoku 

przez miedzę oddzielającą konieczność od wolności bez momentu idealnego. Ale nawet z 

jego pomocą jednostka skazana jest przecież na niewolny wybór spośród heterogennych, 

przyrodniczych, „zdeterminowanych przez czystą samorzutną przyczynowość” możliwości. 

„Chcenie”, do którego odwołuje się w pewnym momencie Lukács, pozwala przełamać 

rozterki osiołka Buridana, ale nie rozwiązuje problemu wolności. Ugruntowanie wolności w 

akcie pracy okazuje się chybione i wbrew pozornej ewidentności materialnego dowodu 

przywołuje wspomnienie kłopotów Kanta. 

Przyjęcie zaproponowanego przez Lukácsa modelu pracy jako punktu wyjścia zakłada 

akceptację tradycyjnych i przezwyciężonych w dużym stopniu na gruncie klasycznej filozofii 

niemieckiej sposobów uprawomocniania wolności. Kategoria wolności nie jest po prostu 

przez niego konsekwentnie ujmowana jako kategoria społeczna. Uznanie zasadniczego 

znaczenia pracy dla powstania ludzkości nie musi oznaczać konieczności wyprowadzenia z 

niej podstawowych kategorii ontologii bytu społecznego. Sytuacja wydaje się tu analogiczna, 

jak w wypadku Fichtego, który w Zamkniętym państwie handlowym nie chciał mierzyć 

wartości czasem pracy, lecz upierał się przy określaniu jej stosunkiem do najbardziej 

potrzebnego ludziom produktu – chleba. 

Alternatywne podejście zakładałoby, że punktem wyjścia winna być całość historyczno-

społecznej praktyki, a nie zindywidualizowany akt pracy. U Lukácsa podstawowe kategorie 

służące do opisu wolności same domagają się wyjaśnienia przez ich zrelatywizowanie do 

praktyki. Epistemologia wolności, o ile jest możliwa, musi założyć, że wolność jako zjawisko 

historyczne i zmienne jest przede wszystkim pewną formą organizacji świadomości w jej 

specyficznie, epokowo zmiennych treściach. Skoro zaś jest formą o historycznie zmiennej 

treści, toteż i określenie jej musi abstrahować od każdorazowej treściowej określoności i musi 

się skoncentrować na jej funkcjonalnym wstępnym opisie. 

Poszukiwanie uzasadnień wolności w spontaniczności podmiotu indywidualnego, wszystko 

jedno, jak ukontekstowane, jest regułą i przyjmuje różne formy. Jego intencja jest klasycznie 

„pozanaukowa”, nie chodzi bowiem w rzeczywistości nigdy o to, żeby odnaleźć subtelne 

formy realizacji procesów psychicznych w jednostce i tu, w zakamarkach psychiki, złapać 

wolność. Jest to zresztą niemożliwe w sensie zaprzeczenia uniwersalnego znaczenia związku 
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przyczynowo-skutkowego. Imperatyw poszukiwania i stwierdzania jej istnienia jest jednak 

niezwykle mocno ugruntowany. 

Wspaniale, w pewnym sensie w czystej i ekskluzywnej postaci, ilustruje tę tendencję 

terminaddendum w rozważaniach o wolności, które prowadzi Theodor W. Adorno 

w Dialektyce negatywnej: 

Mimo wszystko eksperymenty ujawniają pewien moment, który mając na względzie 

niewyraźny sposób jego doświadczania, możemy nazwać addendum, należnym dodatkiem 

(das Hinzutretende). Decyzje podmiotu przerywają łańcuch przyczynowy, następuje rodzaj 

skoku.Addendum, faktyczność, w której świadomość się alienuje, tradycja filozoficzna 

ponownie interpretuje jako świadomość. Ma ona interweniować, jak gdyby możliwa była 

interwencja czystego ducha. W tym celu konstruuje się to, co ma być dowiedzione: 

mianowicie, że jedynie refleksja podmiotu jest w stanie, jeśli nie przełamać przyrodniczą 

przyczynowość, to przynajmniej zmienić jej kierunek. Wewnętrzne doświadczenie momentu 

wolności jest związane ze świadomością; podmiot czuje się wolny tylko w tej mierze, w jakiej 

jego działanie wydaje mu się tożsame z nim samym, a to dotyczy jedynie działań świadomych. 

Jedynie w nich subiektywność powoli, efemerycznie, podnosi głowę. Ale obstawanie przy tym 

uległo racjonalistycznemu zacieśnieniu. W tym sensie Kant, stosownie do swojej koncepcji 

rozumu praktycznego jako naprawdę „czystego”, mianowicie suwerennego wobec wszelkiego 

materiału, pozostał dłużnikiem tej szkoły, którą obalała krytyka teoretycznego rozumu[42] . 

Czy wolność to właśnie owo addendum? Sprawa, jak to u Adorna, nie jest taka prosta. W jego 

analizie znajdziemy sporo innych określeń wolności. W innym miejscu wolnością okazuje się 

słowo, mające oznaczać możliwość różnych impulsów, o których można dowodnie orzec, że 

są „zarazem spontaniczne i zdeterminowane przez rozum, czym różniłyby się od 

przyczynowości przyrodniczej, w której ramach jednakże pozostają” [43]. Ale ani jedna, ani 

druga wypowiedź nie jest do końca ostateczna. 

Całą część poświęconą wolności w Dialektyce negatywnej rozpoczyna Adorno od rozważań 

na temat pseudoproblemów. Czy w takim razie problem wolności to pseudoproblem? Tak by 

się mogło wydawać, gdyż wrażliwy analityk, jakim niewątpliwie jest Adorno, dostrzega 

oporność wolności na definicje. Od odpowiedzi na pytanie, czym jest wolność, zależy 

prawodawstwo, proces karny, moralność, etyka... Jak może „nie być” wolności? Potrzeba 

intelektualna „nie da sobie wyperswadować tego naiwnego pytania jako problemu 

pozornego”. Ale przecież, z drugiej strony, nie można ulegać i dawać odpowiedź na pytanie, 



167 
 

czym jest wolność, tylko dlatego, że ktoś natarczywie pyta; natarczywe pytania, oczywista 

potrzeba – nie muszą prowadzić do prawdziwej odpowiedzi, do uznania istnienia wolności. Z 

jednej strony naiwne pytanie, które nie jest naiwne tylko dlatego, że nie da się go 

„wyperswadować”, z drugiej – powaga natarczywości, potrzeby, prawo i moralność. 

Każdy, kto zna trochę problematykę wolności, doceni kunszt narracji Adorna. Polega on na 

próbie zgromadzenia wszelkich zjawiskowych form przejawiania się wolności na różnych 

poziomach refleksji filozoficznej, badań naukowych, paradoksów codzienności, sztuki i 

polityki. On sam tak pisze o koniecznej formie refleksji nad wolnością: 

Rozpatrywane tutaj przedmioty należałoby poddawać refleksji nie tak, by sądzić o nich, jak 

sądzi się o czymś istniejącym lub nie istniejącym, ale tak, aby niemożność przytrzymania ich 

za słowo, a także przymus ich pomyślenia włączyć w ich własną definicję [44]. 

Ta pozornie bezsensowna wypowiedź – zgodnie z nią przecież wolność należy 

potraktować tak, jakby nie było ważne, czy ona istnieje, czy nie – jest w gruncie rzeczy 

zdystansowaniem się od pospiesznego naturalizmu, kreacją metapoziomu wobec obiegowych, 

pośpiesznych opowiedzeń. W zamian otrzymujemy postulat uznania za szczególnie ważne 

właśnie umykanie przez wolność wszelkiej definicji i „porządnym” określeniom oraz przymus 

jej pomyślenia, oczywistą niezbędność wolności, sprzeczną z dwudziestowieczną kulturą 

teoretyczną i filozoficzną, która najchętniej wyperswadowałaby wolność i zepchnęła ją w 

niebyt pozoru i potoczności. Pytanie domaga się odpowiedzi; wymaga jasnego albo–albo, ale 

wszelkie odpowiedzi odwołujące się do monadologicznej struktury woli i wolności spychają 

nas na oczywiste manowce. Wolna wola, podejmując decyzje, uwzględnia uwarunkowania 

zewnętrzne, nie może totalnie kontestować wszelkiej racjonalności; co więcej, możliwość 

wyboru działania lokuje podmiot na poziomie empiryczności przestrzenno-czasowej, w której 

nie ma on „żadnego priorytetu”, znosi więc jego założoną monadyczność także i w tym 

sensie. Wszelkie poszukiwanie odpowiedzi na poziomie decyzji poszczególnych jednostek 

prowadzi do takich konsekwencji, a poczucie swobody jednostki jest wtórnym rezultatem 

uprzedniego wyrwania indywiduum z wszelkiego kontekstu społecznego. Po tym akcie mamy 

rzeczywiście do czynienia z wrażeniem „absolutnego bycia samego w sobie” jednostki, bycia 

godnego, autarkicznego i eleganckiego, ale uprawomocnionego tylko abstrakcją, z której „nie 

sposób odczytać, co można orzekać o wolności lub jej przeciwieństwie”. Adorno trafnie 

konstatuje przy tym, że pozostająca od czasów Kanta w konflikcie z naukami szczegółowymi 

filozofia wycofuje się ze swymi wolnościowymi marzeniami pod naporem nauk ścisłych, 
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hołdujących bez zastrzeżeń determinizmowi. Filozofia „sławi intelligibilną wolność 

indywidualną, aby tam bardziej stanowczo pociągać do odpowiedzialności jednostki 

empiryczne i pod groźbą metafizycznie usprawiedliwionej kary trzymać je lepiej na 

postronku” [45]. 

„Wolność, wolność, wolność...!” – okazuje się w ujęciu Adorna nagle czymś groźnym. 

Chodzi więc już nie tylko o odejście od naturalistycznego ujęcia wolności i analizy 

zakładającej, że wolność jest wewnątrzspołeczną formą ze sfery komunikacji społecznej, bo 

taki jest ostatecznie sens jego deklaracji dotyczącej sposobu badania wolności; teraz okazuje 

się, że wolność traci swoją pozytywną konotację, nie jest już czymś pożądanym w sposób 

oczywisty, marzeniem, faktem, postulatem – wolność szczerzy zęby jako podstawa 

uzależnienia, obciążenia odpowiedzialnością, dyscyplinowania, zagrożenia i bezkarnej, bo 

usprawiedliwionej kary. Racjonalność i wolność to od siedemnastego wieku dwa filary 

burżuazyjnego godzenia społeczeństwa z uciemiężeniem; jesteśmy świadkami przymierza 

teorii wolności i represywnej praktyki. Im więcej podmiot jest wolny, tym bardziej jest 

odpowiedzialny i tym bardziej jest winny. 

Świadome i racjonalne działanie utożsamiane jest już u Kanta z wolnością. Wola to u niego 

zdolność samodzielnego nakłaniania się do czynu zgodnie z przedstawieniami pewnych praw, 

to rodzaj „przyczynowości istot rozumnych”. Ale przecież formuła „przyczynowość przez 

wolność” to oksymoron i „zawdzięcza [on] swoją dopuszczalność wyłącznie abstrakcji, która 

sprowadza wolę bez reszty do rozumu” [46]. Przepaść między rozumem wyposażonym w 

imperatyw kategoryczny a społeczeństwem, innymi, ma zasypać garść pojęć ostentacyjnie 

represyjnych, takich jak prawo, obowiązek, poszanowanie, przemoc. „Przyczynowość mocą 

wolności – pisze Adorno – degraduje wolność w posłuszeństwo”[47] . 

To, co ujawnia analiza teorii Kanta, odnosi się do filozofii i do podmiotu myślącego. Ale 

przecież i same myśli nie są wolne, są one zniewolone jeszcze przed wszelką formą 

społecznej kontroli koniecznością koncentracji, eliminacji i stłumienia tego, co nie pasuje do 

kształtującego się sądu, niezbędnością dostosowania się do systemowego charakteru samego 

myślenia, do „interweniujących w sądy” właściwości przedmiotów wiązanych z aktywnością 

jednostki. Przymus taki jest zresztą konieczny i stanowi warunek wszelkiego myślenia. 

Aporetyczność stanowiska Kanta jest również cechą każdego stanowiska uznającego wolność 

myślenia. Na tym się jednak oczywiście sprawa uzależnienia myślenia nie kończy. 
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Dochodzą wreszcie do tego makrospołeczne uwarunkowania, jak to widoczne w realizowaniu 

się ponad głowami wolnych jednostek Marksowskiego prawa wartości, generującego 

dodatkowo narastające społeczne antagonizmy, „na których tle tworzy się wyobrażenie 

wolności”. 

Funkcja społeczeństwa opartego na wymianie, proces autonomizowania się indywiduum, 

kończy się zniesieniem indywiduum przez integrację. To, co produkowało wolność, 

przemienia się w zniewolenie. Indywiduum było wolne jako gospodarzący podmiot 

mieszczański w tej mierze, w jakiej autonomia była warunkiem funkcjonowania 

ekonomicznego systemu [48]. 

Stosunki społeczne są nietransparentne i żywiołowe, podmioty są „biernie rzucane tu i tam 

przez złowieszcze burze życia” i w ramach gospodarki kapitalistycznej niewiele – zdaniem 

Adorna – można tu zmienić, nie można też w tych warunkach odpowiedzieć na pytanie o 

wolność jako na pytanie o coś istniejącego. W kontekście aktualnej rzeczywistości 

substancjalna integracja a priori „uzurpuje sobie rangę dobra”. To, co ogólne, nie jest czymś 

narzuconym indywidualności, ale stanowi jej wewnętrzną substancję. 

Rysujący się obraz ludzkiej wolności staje się beznadziejnie dramatyczny. Podmiotowość jest 

sposobem pacyfikacji indywidualności i razem z wolnością są narzędziami panowania i 

integracji. Pod tym obrazem kryją się jednak i pozytywne momenty ujęcia wolności. Adorno 

jest pod niewątpliwym wpływem tradycji psychoanalizy, stąd dominacja racjonalności, 

instrumentalizacji, manipulacji jest dla niego zaprzeczeniem autonomiczności i 

spontaniczności, do których sympatia wymyka mu się raz po raz spod kontroli. Wolność – 

pisze w innym miejscu – to możliwość krytyki i zmiany sytuacji, a nie przymus pogodzenia 

się z koniecznym prawem. Należy ją traktować jako określoną formę negacji konkretnej 

formy zniewolenia. Wolność podmiotu mieszczańskiego jest szyderstwem z „prawdziwej 

wolności”. Dystans, jaki tu istnieje, ujawnia się w wypadku neurotyków, którzy dostrzegają, 

że „to nie jestem ja” wtedy, gdy „zawodzi panowanie nad wewnętrzną naturą”. 

W tych rozrzuconych wypowiedziach ujawnia się pozytywne określenie wolności. Jest ono 

jednak dość standardowe i nie rozwiązuje bogactwa sprzeczności i obserwacji 

nagromadzonych w trakcie penetracji obecności wolności. Spontaniczność, autonomia, 

wolność jako moment, jako addendum właśnie, snują się wstydliwie po zakamarkach totalnej 

krytyki współczesności. Sytuacja i na wyższym trochę poziomie wydaje się beznadziejna. 

Adorno bierze pod uwagę problem skutków uznania lub nieuznania wolności; 
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indywidualistyczna wolność źle się zinterioryzowała, co zmienia każdą wiążącą odpowiedź w 

ideologię obciążającą odpowiedzialnością za społeczne bezprawie, któremu nie można się 

przeciwstawić; ale odrzucenie wolności „przedłuża metafizycznie supremację tego, co dane, 

deklaruje swoją niezmienność i skłania jednostkę do podporządkowania się, do czego zresztą 

i tak byłaby gotowa, skoro nic innego jej nie pozostaje. [...] Każda drastyczna teza jest 

fałszywa” [49]. 

Wydaje się, że Adorno nie ma rozwiązania. Nie stanowi to zresztą o negatywnej ocenie jego 

pisania o wolności. Bogactwo ujęcia problematyki wolności w Dialektyce negatywnej, jakże 

dalekie od standardowych marksistowskich deklaracji o „tworzeniu przez ludzi w sposób 

wolny historii, ale w granicach jej prawidłowości” czy nawet Lukácsowskiego poszukiwania 

źródła wolności w pracy, jest zachwycające. Jednakże nie na tym koniec. Lektura rozważań 

Adorna jest dla mnie szczególnie pasjonująca, nikt bowiem z teoretyków piszących o 

wolności nie zbliża się tak bardzo jak on właśnie do koncepcji wolności prezentowanej w tej 

książce. To kluczenie wokół odpowiedzi konsumującej wszystkie istniejące paradoksy, ale 

konstytuującej rozwiązanie poza paradygmatem ich aporetycznego odczytania, zdaje się nie 

mieć końca. Rozstrzygnięcie wydaje się wielokrotnie w zasięgu ręki, ale znów znika, choć 

autor od innej strony przybliża nas do rozwiązania o kilka stron dalej. Trudno w tym miejscu 

podjąć wszystkie takie wątki, sięgnijmy jednak do kilku najbardziej dramatycznych 

momentów i spróbujmy, opatrując je komentarzem, ukazać dalszą drogę rozumowania 

przekraczającego horyzont myśli Adorna. 

Pisze na przykład Adorno słusznie, że „Pytanie o wolność nie wymaga żadnego tak ani nie, 

ale teorii, która wynosi się tak ponad istniejące społeczeństwo, jak ponad istniejącą 

indywidualność. Zamiast sankcjonować zinterioryzowaną i zesztywniałą instancję super-ego, 

wypracowuje ona dialektykę jednostki i gatunku” (s. 394). A więc można po prostu 

stwierdzić, że wolność należy ująć nie jako cechę jednostki czy społeczeństwa, ale jako ich 

specyficzne „sprzężenie”, „dialektykę” zwłaszcza, że – jak pisze Adorno – „wymaga [ona] 

refleksji, która sięga ponad partykularne kategorie prawa i przypadku” (s. 329). 

W innym miejscu mamy jasno złożoną deklarację o konieczności ujmowania wolności w 

sposób historyczny, lecz „nie jako samego pojęcia, ale ze względu na zmienność jej 

historycznej empirycznej treści”. Adorno twierdzi także, iż całe „epoki, całe społeczeństwa 

obywały się tak bez pojęcia wolności, jak bez samej wolności” (s. 300–301) i dodaje, znów 
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gdzie indziej, że burżuazja jest szczególnie zainteresowana w tym, aby „filozofia 

przekonująco uzasadniła wolność” i daje jej na to „nie formułowany wprost mandat” (s. 295). 

Odnajdujemy tu kolejne ważne elementy: wolność nie jest odwiecznym problemem, jej 

istnienie, szczególna waga, związane są z kapitalizmem, panująca burżuazja zaprzęga 

skutecznie filozofię i filozofów do uzasadniania wolności. 

Szczególnie interesujące są momenty zmagania się z filozofią Immanuela Kanta. Adorno 

oczywiście widzi prima facie, że akauzualne czy antykauzualne odczytanie koncepcji 

wolności u filozofa z Królewca jest nieporozumieniem, ale uznaje za nieznośne głoszenie, że 

wolność polega na utożsamieniu się z prawem. Jednocześnie jednak twierdzi, że u Kanta 

istnieje nowy typ przyczynowości, przyczynowość zredukowana ad hominem, 

przyczynowość bez przyczyny, bo występująca jako forma myślenia. Tym samym wolność 

jest rozpatrywana już nie tyle jako element dialektyki społecznej, ile jako zjawisko z obszaru 

racjonalności komunikacji, żeby użyć modnego określenia. Pojawiają się tu problemy z 

czasem: pozaczasowe, noumenalne istnienie wolności u Kanta jest jakimś jednak istnieniem, 

„ponieważ inaczej nie można by o tym nic zgoła orzekać”, a istnienie jest „zgodnie z 

własnym pojęciem pośródczasowe”, jakże więc może istnieć podmiot pozaczasowy? „Trudno 

zgłębić – pisze Adorno – w jaki sposób o wolności, w zasadzie atrybucie działania w czasie i 

jedynie w czasie aktualizowanej, mogłoby orzekać coś pozostającego radykalnie poza 

czasem”[50] . Twierdzi on przy tej okazji, że nawet przedstawienie najbardziej formalnych 

operacji logicznych i ich konsekwencji nie jest możliwe bez czasowości. 

A jednak podstawą zarówno matematyki, jak i wolności nie jest zwykły czas. Wolność 

cechująca podmiot ideologicznej apelacji jest nawet w większym stopniu pozaczasowa; jej 

czas to nie jest czas fizyczny, lecz raczej obecność w pozaczasowej interpelacji, obecność nie 

tylko pozaczasowa, ale i pozaempiryczna. Bycie poza empirią oznacza tu bycie poza przyrodą 

i bycie poza rozumem praktycznym. Kant generuje poprzez takie zaprzeczenia kolejne 

wyróżnienia jakościowo różnych poziomów ontologicznych. Jego maniera literacka w 

pewnym stopniu przypomina Althusserowskie ogłaszanie, że marksizm jest antyhumanizmem 

teoretycznym, ahistoryzmem etc. Przestrzeń interpelacji ideologicznej może być opisana tylko 

za pomocą specyficznych dla niej kategorii, również i czas ideologiczny jest specyficznym 

czasem tego typu praktyki. Niestety, Adorno napotyka tu barierę dla siebie nie do 

przekroczenia i zbliżając się do problemu, cofa się później w oswojoną przestrzeń 

naturalizmu mieszczańskiego. 
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Nie przeszkadza mu to jednak zaraz iść jeśli nie dalej, to w każdym razie gdzie indziej i w 

niektórych stwierdzeniach dotykać prawie wprost rozumienia wolności jako interpelacji. 

Przesłanką jest w tym wypadku stwierdzenie heteronomiczności moralności i wzorów we 

współczesnym świecie. Co prawda, „zrobiony sens” staje się fikcją, podwaja podmiot, także 

zbiorowy, i oszukańczo pozbawia go tego, co sens wydaje się mu gwarantować, ale taka jest 

jedyna istniejąca rzeczywistość. I znów przy okazji uwag dotyczących Kanta pisze Adorno, 

że posługiwanie się terminem „sprężyna” przy opisie wolności w Krytyce praktycznego 

rozumu jest niefortunne, gdyż: 

„Sprężyna” jest pojęciem przyczynowo-mechanicznym. Gdyby zresztą przesłanka była 

prawdziwa, to i tak wniosek byłby nonsensem. Nadawałby się on jedynie do tego, aby 

człowieka empirycznie włączonego w totalną przyczynowość włączyć ponadto metafizycznie, 

przez mityczny kontekst losu, obarczając go w imię wolności winą za to, co przy totalnie danej 

determinacji nie byłoby żadną winą. Przez to obarczenie winą determinacja zostałaby 

wzmocniona i sięgnęłaby aż do głębi ludzkiej subiektywności. Takiej konstrukcji wolności nie 

pozostaje już nic innego, jak tylko, rezygnując z rozumu, na którym miała się opierać, 

autorytatywnie zastraszyć tego, kto daremnie chce ją sobie wyobrazić. Rozum ze swej strony 

nie jest w nim niczym innym, jak tylko władzą prawodawczą. Dlatego jest on od początku 

zmuszony przedstawić wolność jako „szczególny rodzaj przyczynowości”. Ustanawiając ją, 

jednocześnie ją wycofuje[51] . 

A czemu by nie? – chce się zapytać po tej wypowiedzi Adorna. Zwłaszcza, że on sam 

przywołuje użyte przez Kanta określenie „mamidło wolności”... Ale sprawa jest dosyć 

klarowna: przedstawiony opis odnosi się do religii i jest rekonstrukcją religijnej wersji 

apelacji. Stąd opór przeciwko „wyłączeniu rozumu” i zastąpieniu go mitologią grzechu i 

autorytetem. Można jednak sobie wyobrazić formę interpelacji świeckiej o bardzo zbliżonych 

parametrach: w miejsce grzechu i autorytetu wejdą wtedy wolność i nauka, wezwanie do 

kreatywności w postulowanej przestrzeni społecznej i rozumowe uwewnętrznienie 

ideologicznych treści. Tego typu wersja nie eliminuje rozumu, ba, łączy go z zawodowo i 

akademicko uprawianą nauką i filozofią, co prawda, nie stroni też od autorytetu i gołej 

przemocy, ale relatywnie sięga do nich rzadziej i w bardziej (?) zmediowanej formie. 

Przyczynowość tego typu rzeczywiście bardziej przypomina „włączenie metafizyczne”, 

cokolwiek określenie „mityczny kontekst losu” miałoby znaczyć. „Nonsensowność” 

rozwiązania wynika ze zbyt uogólnionego traktowania wolności przez Adorna. Wolność, i to 

pojmowana znów po-tocznie, jako spontaniczność, choćby spontaniczny moment – jest 
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uznawana za kwintesencję człowieczeństwa, coś wszechobecnego i konstytutywnego dla 

jednostki. Adorno nie wyróżnia też praktyki ideologicznej, traktuje ją raczej w kategoriach 

„fałszywej świadomości”, nie może więc wyodrębnić także podmiotu ideologicznego i 

zawęzić sensu wolności do jego ideologicznego rdzenia. 

Jest to trochę tak, jak z trudnością uznania, że istotą kapitalizmu jest produkcja towarowa, 

podczas gdy wszyscy wiemy, że przebiegała ona i w feudalnej Europie, i w starożytnym 

Rzymie. Panowanie gospodarki towarowo-pieniężnej i kapitalistycznego sposobu produkcji 

nie oznacza jednak, że nawet w rozwiniętych społeczeństwach kapitalistycznych 

kapitalistyczny sposób produkcji opanowuje całą przestrzeń ekonomiczną. Sensowne 

posługiwanie się kategorią praktyki musi zakładać wrażliwość na rodzaje i autonomie 

niesprowadzalnych względem siebie praktyk. Inaczej praxis staje się nocą, w której wszystkie 

krowy są czarne. Praktyka ideologiczna nie da się sprowadzić do religijności, ma ona sama 

swoje straszne i śmieszne momenty. 

Wolność w interpretacji Adorna jest uwikłana w sprzeczności i kulturę, jej resztki i fetysze 

zdają się poniewierać na kapitalistycznym rynku. Być może najbardziej realna jej obecność 

związana jest z pociechą, jakiej dostarcza jednostkom, gdy uprawomocnia ich substancjalne 

istnienie: jeśli jest wolność, to musi być ktoś, kto jest wolny! [52]. 

Marksizm nie jest filozofią wolności. Marksizm wyrażany w języku filozofii wolności 

zaprzecza temu, co dla niego swoiste. Ma skłonność do redukcji bytu społecznego do 

stosunków politycznych, stosunków władzy, do ujmowania rzeczywistości społecznej w 

kategoriach uznania i komunikacji, grawituje w stronę starego dobrego Hegla. Ale obecność 

marksizmu w społeczeństwie mieszczańskim rozstrzyga o niezbędności przybierania przez 

sam marksizm formy interpelacji – ona musi odwoływać się do wolności. Ideologiczna 

interpelacja ściera się w marksizmie z naukową analizą, ale nie zewnętrznie, jak kłamstwo i 

prawda, lecz wewnętrznie, w formie konkurencji między „wolnością” i „sprawiedliwością”. 

Być może o to chodziło Theodorowi W. Adorno, gdy pisał: „Tylko w nieuszminkowanym 

motywie materialistycznym może przetrwać moralność”[53] . 

PRZYPISY: 

1/K. Marks, F. Engels, Ideologia niemiecka, op.cit., s. 27: „Świadomość nie może być nig-dy 

niczym innym jak świadomym bytem, a byt ludzi to ich rzeczywisty proces życiowy. Jeżeli w 

całej ideologii ludzie i ich stosunki zdają się stać na głowie jak w ciemni optycznej, to 
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zjawisko to w takiż sposób wynika z ich historycznego procesu życiowego, jak odwrócenie na 

siatkówce z ich bezpośredniego fizycznego procesu życiowego”. 

2/G. Lukács, niewątpliwie jeden z najgorętszych miłośników Marksa, pisze m.in. na ten temat 

tak: „Wszelako można wielokrotnie stwierdzić występowanie różnicy w sposobie 

przedstawiania między przeznaczonymi już do publikacji tekstami a tymi, które powstały dla 

wyjaśnienia samemu sobie wszystkich problemów w maksymalnym zasięgu ich uchwytnych 

rozgałęzień [...]. Wskutek tej tendencji trzeba było określonym momentom Marksowskiej 

uniwersalnej teorii historii nadać specyficzne, przystosowane do masowego oddziaływania 

formy wyrazu. Tak było z pierwszeństwem przyczynowym rozwoju ekonomicznego w 

społeczeństwie, z jego bytowym prymatem w stosunku do wszelkich ideologii, z 

koniecznością kryzysowej bezwyjściowości rozwoju kapitalistycznego społeczeństwa, z 

bezwzględną koniecznością socjalizmu i komunizmu jako formacji przychodzących na 

miejsce kapitalizmu. Sam Marks starał się zawsze o to, aby czynić jedynie zewnętrzne 

możliwie minimalne ustępstwa na rzecz takich nieuniknionych tendencji do uproszczenia. Ale 

i on nie mógł w zupełności uniknąć w sposób zawsze jednoznaczny konsekwencji tej 

sytuacji” (G. Lukács, Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego, przeł. K. Ślęczka, 

Warszawa 1984, cz. III, s. 494). Lukácsowi chodzi oczywiście o ustępstwa będące wynikiem 

„popularyzacji”, lecz warto przede wszystkim mówić o tych dwóch stronach jako 

nieoddzielnych, uwewnętrznionych w ramach teorii, a w stosunku, do których problemy z 

popularyzacją, niewątpliwie rzeczywiście występujące, mają charakter zewnętrzny. 

3/F. Engels, Ludwik Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej, K. Marks, F. En-

gels, Dzieła wybrane, op.cit., t. II, s. 382. 

4/Nie będę w tym miejscu analizował, tak jak w wypadku Fichtego i Hegla, Marksowskiego 

analizy struktury klasowej kapitalizmu – jest to w ogólnych zarysach rzecz znana dość 

szeroko, choć sposób recepcji teorii Marksa u potomnych jest głęboko zastanawiający i 

stresujący. O recepcji Marksowskiej teorii klas społecznych pisałem w książce Klasy 

społeczne..., op.cit. 

5/Już w Manifeście Komunistycznym możemy znaleźć wypowiedzi uznające, że klasa 

robotnicza może uzyskać wsparcie u części „bourgeois-ideologów, którzy wznieśli się do 

teoretycznego zrozumienia całego ruchu dziejowego” i że uzyskuje ona możliwość przejęcia 

wykształcenia klas wyższych także w wyniku spychania całych odłamów klasy panującej w 

szeregi proletariatu. „Pierwiastki wykształcenia” uzyskuje proletariat również w rezultacie 
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uczestnictwa w walce politycznej prowadzonej u boku burżuazji w jej walkach (K. Marks. F. 

Engels, Manifest Partii Komunistycznej, w: Dzieła wybrane, op.cit., t. I, s. 34–35). 

6/Zob. rozdz. I: Tropy wolności. 

7/„Koniec historii” nie istnieje, jak widzieliśmy to w poprzednim rozdziale, nawet u Hegla. 

„Koniec” u Hegla, a także u jego ucznia K. Marksa oznacza tylko/aż koniec prehistorii 

społeczeństwa. Dla Marksa jest to koniec pewnego etapu, który w historii ludzkości obejmuje 

zaledwie kilka tysięcy lat. Równie dobrze można na gruncie jego koncepcji ogłaszać 

„początek” nowego etapu racjonalności stosunków społecznych ugruntowanych likwidacją 

własności prywatnej, klas społecznych, państwa. Nie dla wszystkich oznacza to koniec 

świata. Analogicznie, powstanie własności prywatnej nie jest przecież nawet dla najwięk-

szych entuzjastów kapitalizmu początkiem człowieczeństwa, skokiem od zwierzęcości do 

tego, co ludzkie. Wszelka apologetyka powinna zachować minimum umiaru, bo inaczej staje 

się ewidentnie śmieszna. 

8/Szerzej o młodomarksowskiej koncepcji alienacji i jej miejscu w tradycji marksistowskiej 

pisałem w artykule O zniesieniu teorii alienacji (E. Kochan, J. Kochan, O zniesieniu teorii 

alienacji, „Colloquia Communia” 3–6 (44–47) 1989, s. 245–253). 

9/A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii, 

Warszawa 1996. Ciekawa jest różnica poglądów, jaka ujawnia się w polemice Walickiego z 

L. Kołakowskim (przedmiotem polemiki są poglądy Kołakowskiego z książki Główne nurty 

marksizmu.Powstanie – rozwój – rozkład, Londyn 1988). O ile ten ostatni wyraźnie nie 

przepada za Marksem „starym”, nie kryjąc pobłażania i pewnej dozy sympatii do Marksa 

„młodego”, o tyle Walicki redukuje całego Marksa do Marksa „młodego”. Zabieg taki jest dla 

niego dodatkowym uzasadnieniem krytyki materializmu historycznego. Można powie-dzieć, 

że za najgroźniejsze uważa on najbardziej „liryczne momenty” w twórczości „młode-go” 

Marksa. Oryginalność tego stanowiska uwidacznia się wyraźnie, gdy Walicki tak oto pisze 

o Kapitale Marksa: „[...] dzieło próbujące ukryć ideę samowzbogacającej alienacji pod fasadą 

naturalistyczno-scjentystyczną” (ibidem, s. 53). Jest to wypowiedź zrozumiała w świetle faktu 

niewystępowania w podstawowym dziele Marksa w ogóle pojęcia alienacji. Trzeba więc albo 

porzucić własne błędne rozpoznanie teorii Marksa jako teorii „samowzbogacającej się 

alienacji”, albo uznać, że na stare lata, wKapitale, Marks ukrywa swoje prawdziwe poglądy – 

jakkolwiek dziwnie by to brzmiało. O książce Walickiego pisałem w artykule Grube książki i 

milczenie owiec, „Nowa Krytyka” 10/2000, s. 231–248. 



176 
 

10/A. Walicki, Marksizm i skok...., op.cit., s. 57. Nie jest to oczywiście prawda, ale opinia 

taka wiele mówi o temperaturze autorskiej krytyki. 

11/Pisze o tym G. Lukács: „[...] marksizm nigdy nie zatajał swej ideologicznej genezy i 

funkcji; często można znaleźć u klasyków zwroty, że marksizm jest właśnie ideologią 

proletariatu. A z drugiej strony i równocześnie w swych teoretycznych, historycznych i 

społeczno-krytycznych wywodach marksizm stale pretenduje do naukowości; jego polemiki z 

fałszywymi poglądami (np. Proudhona, Lassalle’a itp.) utrzymane są z istoty swej treści 

zawsze w duchu czysto naukowym, są racjonalnym i programowo realizowanym 

wykazywaniem niekoherencji w teorii, nieścisłości w prezentowaniu historycznych faktów 

itd. To, że wypowiedzi takie bardzo często bywają wspierane i tym, że się krytykuje 

społeczną genezę takich fałszywych poglądów, a czasem także spontaniczną bezpodstawność, 

naiwność, mala fides itd. danego postępowania ideologicznego, w niczym nie narusza 

naukowego charakteru takich analiz. Rzeczywiste przeciwieństwo tego, co naukowe i 

nienaukowe, to kwestia rzeczowa i metodologiczna; technika przedstawiania, różnice 

pisarskiego temperamentu itd. nie mają z tym obiektywnie nic wspólnego: prawdę (das 

Richtige) można wyrażać z najwyższą pasją, a fałsz (das Falsche) – demonstrując 

najwynioślejszą bezpartyjność” (G. Lukács, Wprowadzenie do ontologii..., op.cit., t. II/1, s. 

793). 

12/W carskiej Rosji Kapitał wydano bez żadnych problemów, ponieważ traktowano to dzieło 

jako krytykę zgniłej cywilizacji zachodniej, atrakcyjnej dla wielu oponentów rosyjskiego 

samowładztwa. 

13/Przełom antystalinowski wiąże się przede wszystkim z nazwiskiem Adama Schaffa i jego 

książką Marksizm a jednostka ludzka, Warszawa 1965, choć oczywiście wydanie tej książki i 

niezwykle burzliwa, narodowa wręcz dyskusja nad nią – stanowiły punkt szczytowy całej fali 

przeobrażeń w polskiej humanistyce przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. 

Ciekawie pisze o tym Ewa Kochan w książce Miejsce dla filozofii człowieka. Przełom 

antystalinowski w filozofii polskiej, Szczecin 1992. 

14/Polskie wydanie tego zbioru rękopisów Marksa ukazało się dopiero w roku 1986 (K. 

Marks, Zarys krytyki ekonomii politycznej, przeł. Z.J. Wyrozembski, Warszawa 1986). 

15/Oczywiście, w polskim tłumaczeniu stworzono mniej „kontrowersyjną” wersję tytułu: 

Czytanie „Kapitału”. Jak się zdaje, w Polsce „strukturalistyczny marksizm” Althussera został 
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przywitany życzliwie w latach siedemdziesiątych XX w. przez wąskie grono badaczy jako 

odtrutka zarówno na coś, co H. Marcuse określał jako soviet marxism, jak i na substytutywną 

wobec wszelkiej teorii ogólnohumanistyczną refleksję antropologiczną, częściowo 

odwołującą się i do młodomarksowskiej filozofii człowieka. Bardzo ciekawie o Althusserze, 

jako „filozofie niepopularnym” pisze M.J. Siemek, Filozof niepopularny, „Człowiek i 

Światopogląd” 1977/2; zob. też idem, Filozofia, dialektyka, rzeczywistość, Warszawa 1982, s. 

174–198 . 

16/L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu..., op.cit., s. 344–351. 

17/A. Walicki, Marksizm i skok..., op.cit., s. 26–27. 

18/L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu..., op.cit., s. 350. Cała rekonstrukcja trójjedynej 

formuły określającej Marksa pochodzi z tej właśnie pracy. 

19/A. Walicki, Marksizm i skok..., op.cit., s. 27. 

20/Ibidem, s. 28. 

21/Interesującą próbą takiego podejścia jest artykuł R. Panasiuka Wolność i determinizm w 

antropologii marksistowskiej, „Studia Filozoficzne” 1980/11; zob. idem, Hegel a Marks..., 

op.cit., s. 196-223. 

22/F. Engels, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. XX, Warszawa 1972, s. 125–126. 

23.A. Walicki, Marksizm i skok..., op.cit., s. 168–169. 

24/F. Engels, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. XX, op.cit., s. 728–729. 

25/Ibidem, s. 316–317. 

26/K. Marks, Kapitał, t. III, op.cit., cz. 2, s. 400–401. 

27/Czyni tak A. Walicki w swej pracy Marksizm i skok..., op.cit., s. 91. Jest to całkiem 

zrozumiałe, gdyż opuszczane dwa zdania kompletnie nie pasują do podstawowej tezy c a ł e j 

książki Walickiego. Marks pisze o poszerzaniu się sfery konieczności, Walicki twierdzi zaś, 

że Marks obiecuje utopijną możliwość „nieskrępowanej realizacji wszystkich możliwości 

tkwiących w gatunkowej istocie człowieka” (ibidem). Jak widać, autor jest i tu konsekwentny 

w opisywaniu treści teoretycznych Kapitału za pomocą języka Rękopisów, aż do sięgnięcia po 

nożyczki włącznie. 
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28/„Praca dodatkowa w ogóle – pisze Marks – jako praca przekraczająca określone potrzeby, 

musi zawsze istnieć. Tylko, że w systemie kapitalistycznym, niewolniczym itd. ma ona formę 

antagonistyczną i towarzyszy jej zupełne próżnowanie pewnej części społeczeństwa” (K. 

Marks, Kapitał, t. III, op. cit., cz. 2, s. 400). 

29/Ibidem, s. 399–400. 

30/Wydaje się, że w taki właśnie uproszczony sposób postępuje Lucien Sève. Dla niego 

wolność to czas wolny: „To do czego zmierza historia, jest rzeczywiście królestwem 

wolności, mierzonej ilością i jakością czasu wolnego, który, pozbawiony swej formy rzeczy, 

powraca do samych jednostek, oferując tak pełny ich rozkwit, na jaki tylko pozwala 

osiągnięte stadium rozwoju historycznego” (L. Sève, Próba wprowadzenia do filozofii 

marksistowskiej, przeł. M. Druto, Warszawa 1988, s. 244–245; zob. też idem, Marksizm a 

teoria osobowości, przeł. K. Piechocki, Warszawa 1975). Podkreśla on jednocześnie 

zasadniczą różnicę między sta-nowiskami Marksa i Engelsa. Dziś widać coraz wyraźniej, że 

czas wolny – choć we współczesnych rozwiniętych społeczeństwach, nawet jeśli ogarnie cały 

czas, jakim dysponuje jednostka, to nie grozi to śmiercią głodową – może być przekleństwem. 

Nie ma chyba większej zmory współczesnej cywilizacji niż bezrobocie, bycie zbędnym. 

31/W takim duchu napisał też rozprawę Roger Garoudy, La liberté, Paris 1959. 

32/Ogólnego, choć bardzo dociekliwego przedstawienia specyfiki marksizmu G. Lu kácsa 

dokonał M.J. Siemek we wstępie do: G. Lukács, Historia i świadomość klasowa. Studia o 

marksistowskiej dialektyce, przeł. M.J. Siemek, Warszawa 1988. 

33/N. Hartmann, Nowa ontologia – cyt. za: W.W. Galewicz, Hartmann, Warszawa 1987, s. 

274. 

34/Lukács pisze, że praca jest „podstawowym faktem bytowym” i że jest ona „pewnym 

świadomie przeprowadzonym założeniem teleologicznym, które, jeśli wychodzi z trafnie w 

sensie praktycznym rozpoznanych faktów i trafnie z nich korzysta, potrafi powołać do życia 

procesy przyczynowe, zmodyfikować procesy, przedmioty itd. bytu, które poza tym 

funkcjonują li tylko samorzutnie, a nawet powołać do istnienia (seiend zu machen) takie 

przedmiotowości, które przed [pojawieniem się] owej pracy w ogóle nie istniały. (Mylne by 

było ograniczenie się tutaj tylko do wysoko rozwiniętych form pracy. Koło, które nigdzie w 

przyrodzie nie występuje, zostało na przykład wynalezione i wyprodukowane na szczeblach 

względnie jeszcze początkowych). Praca wprowadza zatem do bytu dualistycznie 
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ufundowany, jednolity związek wzajemny teleologii i przyczynowości, [zaś] przed jej 

pojawieniem się występowały w przyrodzie same tylko procesy kazualne [...]. Model 

zmieniającego rzeczywistość założenia teleologicznego staje się tym sposobem ontologiczną 

podstawą wszelkiej ludzkiej, a to znaczy społecznej praktyki” (G. Lukács, Wprowadzenie do 

ontologii..., op.cit., t. III, s. 16–17). O znaczeniu pracy dla całej teorii Lukácsa wspomina 

również Bogusław Jasiński, Lukács, Warszawa 1985. 

35/G. Lukács, Wprowadzenie do ontologii..., op.cit., t. II, cz. 1, s. 152. Wiązanie wolności z 

aktem, z urzeczywistnianiem jej w kreowanych wyborach, najmocniej może jest związane z 

tradycją filozofii egzystencjalistycznej. Ciekawe studium o wolności w filozofii Karla Ja-

spersa zawiera praca Romana Rudzińskiego Byt absolutny a wolność w filozofii Karla 

Jaspersa, Warszawa 1978. To pokrewieństwo z egzystencjalizmem dla Lukácsa, którego 

krytyczny stosunek do tego nurtu filozoficznego jest dobrze znany, może być uznane za 

zaskakujące. 

36/G. Lukács, Wprowadzenie do ontologii..., op.cit, s. 160. 

37/Pisze Lukács: „Albowiem słowo «ślepa» ma jakiś realny sens tylko jako przeciwieństwo 

widzenia; jakiś przedmiot, jakiś proces itp., który ze względu na swą ontologiczną istotę 

nigdy nie może być świadomy ani widzący, nie jest ślepy (co najwyżej w nieścisłym 

metaforycznym sensie); zajmuje on raczej miejsce poza całym (diesseits) przeciwieństwem 

widzenia i ślepoty [...] niewolna może być tylko taka istota, która utraciła swą wolność bądź 

jej jeszcze nie osiągnęła. Zwierzęta nie są niewolne, lecz zajmują miejsce tak samo poza 

przeciwieństwem istot wolnych i niewolnych” (ibidem, s. 161). 

38/Rozumienie wolności jako świadomego kształtowania życia społecznego przez ludzi 

przybiera tu specyficzną formę wiązania tego zjawiska z ruchem robotniczym i świadomością 

proletariatu, przezwyciężającą powszechną reifikację kapitalistyczną. „«Królestwo wolności», 

koniec «prehistorii ludzkości» oznacza właśnie – pisze Lukács – że uprzedmiotowione 

stosunki wzajemne między ludźmi, te twory urzeczowienia, zaczynają oddawać swą 

władzę człowiekowi” (G. Lukács, Historia i świadomość klasowa..., op.cit., s. 176). 

39/Ibidem, s. 152. 

40/Warto odnotować zmianę stanowiska G. Lukácsa. O ile we Wprowadzeniu do ontologii 

bytu społecznego za fundament swej ontologii przyjmuje on analizę wręcz aktu pracy, o tyle 

w Historii i świadomości klasowej tym punktem wyjścia była „struktura stosunku towarowe-
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go” stanowiąca „ośrodkowy, strukturalny problem kapitalistycznego społeczeństwa we 

wszelkich jego przejawach”. Dopiero „w strukturze stosunku towarowego odnaleźć [można] 

(pierwowzór wszelkich form przedmiotowości oraz wszelkich odpowiadających im form 

podmiotowości, jakie właściwe są społeczeństwu mieszczańskiemu” (G. Lukács, Historia i 

świadomość klasowa..., op.cit., s. 198–199). 

41/Ciekawe uwagi o ogólnych przesłankach antropologii filozoficznej można znaleźć w 

artykułach: M. Horkheimer, Uwagi na temat antropologii, „Studia Filozoficzne” 1982/7–8; 

W. Rügemer, Główne dzieło Gehlena „Der Mensch” i mit antropologii empiryczno-

biologicznej, „Studia Filozoficzne” 1983/8–9. W trochę inną stronę idzie analiza filozofii 

Lukácsa dokonana przez Luciéna Goldmanna, który doszukuje się głębokiego podobieństwa 

między nią a twórczością M. Heideggera z okresu Sein und Zeit (L. Goldmann, Lukács et 

Heidegger. Pour une nouvelle philosophie, Paris 1973). Zapewne da się odnaleźć także pewne 

pokrewieństwo między ideami Lukàcsa a rozważaniami o wolności Romana Ingardena, 

opartymi na pomyśle układu względnie izolowanego. Starannej rekonstrukcji poglądów 

Ingardena na temat wolności dokonuje Tadeusz Czarnik w książce Czy wolność jest 

możliwa?, Kraków 1999. 

42/T.W. Adorno, Dialektyka negatywna, przeł. K. Krzemień, S. Krzemień-Ojak, Warszawa 

1986, s. 314. 

43/Ibidem, s 293. „Wolność, w abstrakcyjnym ogólnym rozumieniu bycia poza wszelką 

przyrodą, ulega spirytualizacji w wolność od królestwa przyczynowości. Tym samym staje się 

samoiluzją. Mówiąc psychologicznie, zainteresowanie podmiotu tezą, że jest wolny, byłoby 

narcyzmem, tak nieokiełznanym, jak wszystko, co jest narcyzmem” (ibidem, s. 304). 

44/Ibidem, s. 292. 

45/Ibidem, s. 296. 

46/Ibidem, s. 315. 

47/Ibidem, s. 322. 

48/Ibidem, s. 364. 

49/Ibidem, s. 366–367. 

50/Ibidem, s. 253. 
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51/Ibidem, s. 354. 

52/„Zaglądanie w oczy supremacji tego, co ogóle – pisze Adorno – jest psychologicznie 

przykre dla narcyzmu demokratycznie zorganizowanych społeczeństw. Przejrzenie «bycia 

sobą» jako nieistniejącego, jako iluzji, może łatwo prowadzić do przejścia rozpaczy 

obiektywnej wszystkich w subiektywną i odebrać jednostkom wiarę, którą im wszczepia 

społeczeństwo indywidualistyczne: że one, jednostki są substancjalne” (ibidem, s. 436). 

53/Ibidem, s. 513. 
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Wolność a postmodernizm 

                                                                                                                 Bądź sobą, pij PEPSI!   

                                                                                                                                       /reklama/ 

                                                                                                                                               

 

 

Gdyby spytać przypadkowo wybranego człowieka o to, czym jest wolność, być może 

odpowiedziałby: Dla mnie, wolność to możliwość robienia tego, co chcę. To najbardziej 

potoczne rozumienie wolności jest bardzo osobiste i zindywidualizowane, a jednocześnie 

zdaje się cieszyć dużą popularnością wśród współczesnych filozofów, którzy w swoisty 

sposób dokonują uwspółcześnionej i eleganckiej intronizacji owego chcę. 

Rozważając dotychczas problem wolności w różnych teoretycznych uwikłaniach, 

analizowaliśmy takie koncepcje, które można by potraktować jako mniej lub bardziej 

bezpośrednie zaplecze rozumienia wolności jako medium ideologii. Istotą interpelacji 

ideologicznej jest, jak pisałem wcześniej, „uwodzenie” indywiduum, apelacja o racjonalne 

zaakceptowanie różnych, jakościowo odmiennych projektów społecznych. Bogate subtelności 

interpelacji ideologicznej ujawniły się w analizie poglądów Kanta, Fichtego, Hegla, w 

poszukiwaniach w ramach marksizmu i liberalizmu; filozofowie, z którymi mieliśmy do 

czynienia, bardzo często podejmowali zagadnienie wolności jako interpelacji, choć czynili to 

w sposób ułamkowy, aluzyjny, nieświadomy. Dominującą nutą we wszystkich tych 

interpretacjach było założenie o świadomym charakterze wolności. Wolność jako rozumność 

ma olbrzymie znaczenie dla konstytuowania jednostkowego podmiotu racjonalnego, jest nie 

tylko fundamentem refleksji teoretycznej, filozoficznej, ale też, w planie prosto empirycznym, 

istotnym momentem konstytuowania jednostkowego obrazu świata, poczucia sensu własnej 

egzystencji, indywidualnej strategii życiowej. Nie inaczej jest w wypadku pojmowania 

wolności jako formy apelacji ideologicznej; także i tu wolność jest medium racjonalizacji 

jednostkowej egzystencji. Co prawda, sam proces wiązania jednostki w ramach apelacji, 

wymuszania na niej odpowiedzi: Tak, idę!, ma charakter niekoniecznie świadomy, ale nie 

ulega też wątpliwości, że przebiegłe formy indywiduacji są sprzęgnięte z procesem 

uspołecznienia wytwarzania, komplikacji społecznego podziału pracy, wciągania indywiduum 
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w generowany przez społeczeństwo jako całość inny poziom racjonalności ogólnej, która 

musi skrystalizować się w podmiocie ideologicznym w formie ideologii, specyficznych 

poglądów, wartości, wiedzy, tworzonych przez specjalistów, ideologów, filozofów, 

naukowców i możliwych do przyjęcia tylko przez świadomy, racjonalny, naukowo 

przygotowany podmiot poznający. To, że wolność traktowana jako interpelacja jest relacją 

między bytem idealnym, jakim jest ideologia, i jednostką, nie oznacza, że efekt tej relacji 

powstaje jak gdyby pośrodku drogi między oddziałującymi na siebie bytami. Najważniejszym 

rezultatem jest tutaj zmiana, jaka się dokonuje w podmiocie interpelowanym, jego 

podporządkowanie i jego treściowe ukonstytuowanie się. 

Wszystkie warianty takich interpretacji zakładają w jakimś sensie pojmowanie człowieka w 

kategoriach oświeceniowych. Jest tak również i w wypadku marksizmu, choć tu zastrzeżenia 

mogłyby być największe. Ale młodomarksowska wizja wyalienowanego człowieka ma 

przecież dobrą nowinę: zniesienie kapitalistycznego systemu deracjonalizacji rzeczywistości 

społecznej jest powrotem do racjonalności i rozumności nie tylko stosunków społecznych, 

lecz również indywiduum, uwalniającego się od zmór fetyszy, reifikacji i „pozoru, który 

stwarza konkurencja”. Czytelność rzeczywistości społecznej, jaką stwarza obalenie własności 

kapitalistycznej, jest nie tylko antropologicznie rozumianym powrotem człowieka do siebie, 

jest także ostateczną intronizacją rozumu i racjonalności. 

Nie inaczej jest w różnych tekstach późniejszych czytelników Karola Marksa. György Lukács 

wGeschichte und Klassenbewußtsein konstruuje złożoną, „heglowską mechanikę” 

transformacji irracjonalnej świadomości potocznej proletariatu w empiryczną świadomość 

klasową klasy robotniczej, ubytowienia świadomości potencjalnej proletariatu, na razie 

zaklętej w dużym stopniu w jego ontologicznej egzystencji jako klasy w sobie. Po-wstałe w 

kręgu oddziaływania Marksa koncepcje sięgające do struktury teoretycznej wypracowanej na 

gruncie psychoanalizy, a więc głównie to, co zrodziło się w kręgu oddziaływania Szkoły 

Frankfurckiej, również nie porzucają tej perspektywy. Nawet u Herberta Marcusego, 

likwidacja jednowymiarowości, kasacja nadpresji – nie przeistaczają społeczeństwa homo 

sapiens, mimo nadziei części jego fanów z gorących lat sześćdziesiątych, w psychodeliczną 

cywilizację irracjonalnej zabawy. Strażnikiem racjonalności we wszystkich tych przypadkach 

jest zasada wydajności, niezbędności postępu, wzrostu podziału pracy i efektywności. Jeśli 

nawet słabnie ona na chwilę wobec radykalnych haseł rewolucji, dopuszczających daleko 

posunięte „koszty społeczne”, to zakładana destrukcja znajduje swoje uświęcenie w wizji 

późniejszego szybszego, wszechstronnego i mniej konfliktowego rozwoju. 
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Perspektywa liberalna nie odchodzi również od takich założeń. Widać to przede wszystkim w 

uporczywym konserwowaniu racjonalnego podmiotu; ale i w wymiarze społecznym 

rozproszona racjonalność jednostek ma się składać na racjonalność w skali makro, 

niedostępną molochowi biurokracji, nawet skomputeryzowanej. Relatywistyczna perspektywa 

Berlina niewiele tu zmienia. Negocjowane wartości, choć niewspółmierne, dają się jakoś 

praktycznie wynegocjować, włączyć, oswoić w pluralistycznym świecie w wyniku uzgodnień 

między racjonalnymi podmiotami. Może przecież i dojść do parcelacji terytorium, o które 

idzie walka. 

Nie dzieje się w końcu nic dziwnego, zarówno marksizm, jak i liberalizm występują z dużą 

otwartością jako ideologie, a do ich istoty, o czym była mowa, należy apelacja zakładająca 

racjonalny podmiot. Ale czy jeśli sformułujemy tezę: „póty wolności, póki ideologii”, to nie 

popełnimy błędu zbyt sztywnego powiązania wolności z ideologią? Rozważane poglądy I. 

Berlina, M. Foucaulta, T. Adorna zdają się wskazywać na fakt autonomizacji i uniwersalizacji 

wolności w świecie, w którym nie mamy do czynienia z jedną czy dwiema ideologiami. Dla 

Berlina horyzont pełen jest przeróżnych idei, a indywiduum występuje wobec nich jako 

kapryśny ideologiczny podmiot w ogóle. U Adorna mamy czasem wrażenie, że na rynku 

pełno nie tylko idei, ale nawet ich fragmentów, szczątków, nie zjedzonych resztek. Możemy 

oczywiście powiedzieć, że rzeczywistość z istoty jest niehigieniczna i nieuładzona, że 

dopominanie się porządku w tej sferze byłoby kontynuacją tradycji krytykowanego przez 

Berlina monizmu. 

Ideologia nie jest też prostym monolitem, lecz w złożonej strukturze społecznego działania 

rozpisuje się na różne autonomiczne role i przypomina czasem raczej kłącze niż rycerza 

zakutego w żelazo; jej tworzenie ma przecież charakter społeczny, a jej egzystencja wsparta 

jest także na instytucjonalnych formach obecności. Obserwacja 

tradycyjnych pasterskich form oddziaływania, na przykład Kościoła katolickiego, odsłania 

będące do dyspozycji bogactwo środków, instytucji i problemów. Ale proces rozwoju 

obecności ideologii wspiera się nie tylko na tradycyjnych formach pasterskich, przenika nie 

tylko nowoczesne państwo, które przecież różni się ogromnie od tego wykorzystywanego w 

średniowiecznej Europie. Ma on swoją realizację w rozwoju systemów politycznych, 

partyjnych, w upowszechnianiu oświaty, rozbudowie systemów kształcenia i wychowania, w 

rozwoju skomercjalizowanej kultury i eksplozji środków masowej komunikacji, z prasą, 

radiem i telewizją na czele. Wypracowany model ideologicznej interpelacji staje się 

uniwersalną formą nie tylko apelacji ideologicznej, lecz, w sensie o wiele bardziej 
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generalnym, także wolnościowym modelem socjalizacji społeczeństwa, wypierającym oparte 

na tradycji, autorytecie, charyzmie i nagim przymusie mechanizmy legitymizacji władzy, a 

także całego istniejącego społecznego status quo. Różne praktyki socjalizacyjne nie są od 

siebie izolowane, nakładają się na siebie, zakłócają, wzmacniają; ich narastające bogactwo 

jest źródłem złożonych zależności i konfliktów, doskonale oddanych zarówno w 

rozważaniach zarówno Berlina, jak i Adorna. Zmiany te następują krok po kroku w ślad za 

rozwojem stosunków towarowo-pieniężnych i towarzyszącej mu indywiduacji społeczeństwa. 

„Mechanizacja” socjalizacji to skomplikowana społeczna maszyneria, z trudem tylko 

ujawniająca swe podobieństwo i swą genetyczną zależność od filozofowania Immanuela 

Kanta w Królewcu i od płomiennych mów J.G. Fichtego. Ich filozofowanie robi z dystansu 

wrażenie jakby rzemieślni-czej twórczości, wobec której współczesne uprawianie filozofii 

wydawać by się mogło rezultatem działalności jakiegoś „filozofa łącznego”, kategorii 

analogicznej do „robotnika łącznego” w rozwiniętej produkcji przemysłowej. 

Świadomość głębokiego związku idei wolności z systemem kapitalistycznej socjalizacji 

przebija się jednak w sposób żywiołowy w refleksji teoretycznej. Bardzo często uznaje się 

specyficzny związek wolności właśnie z kapitalizmem; konkretyzując, wskazuje się przy tym 

jednak głównie na wolności o charakterze politycznym. Choć nie zawsze. W 

wysokonakładowym, tłumaczonym na wiele języków podręczniku socjologii Zygmunta 

Baumana pierwszy rozdział – w opracowaniu poświęconym przecież ogólnemu wykładowi 

podstaw socjologii – omawia problematykę wolności i zależności. Lwia część tych rozważań 

poświęcona jest różnym aspektom socjalizacji[1]. Jeśli tak jest, to chyba przyznaje się tym 

samym, że kategoria wolności odgrywa w procesie socjalizacji centralną rolę, nie jest 

ogólnoantropologiczną kategorią esenscjalistyczną, lecz zapracowanym medium socjalizacji. 

Niemniej jednak jest tu istotny problem; polega on na wątpliwości, czy tak nieuporządkowany 

świat może skutecznie apelować o uczestnictwo. Problem ten nabiera jeszcze większej rangi, 

gdy odwołamy się do koncepcji głoszących „koniec ery ideologii”. Poważne potraktowanie 

upadku znaczenia ideologii prowadziłoby do konieczności uznania likwidacji Wielkiego 

Apelującego, a więc – być może w konsekwencji również do upadku interpelacji i wolności 

jako korelatu ideologii. Nie wierzę w koniec ideologii, choć doceniam siłę rażenia samego 

hasła. Systemy ideologiczne rozwi-niętego kapitalizmu działają i mają się nieźle, a w obronie 

swej kondycji zdolne są do stosowania drastycznych środków, z wynajmowaniem akto-rów 

na prezydentów i skupianiem w rękach premiera władzy nad wszystkimi stacjami 

telewizyjnymi w kraju włącznie. 
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Niewątpliwie jednak coś się zdarzyło. W przeddzień dojścia Hitlera do władzy Max 

Horkheimer pisał: 

Im bardziej wątpliwe stają się ideologie niezbędne z punktu widzenia panujących, tym 

okrutniejszymi środkami trzeba ich strzec. Stopień żarliwości i strachu, z jakimi są bronione 

chwiejące się bożyszcza, pokazuje, jak mocno zaawansowany jest już zmierzch. Rozsądek mas 

w Europie wraz z wielkim przemysłem wzrósł tak znacznie, że najświętsze dobra muszą być 

przed nim chronione. Kto dobrze ich chroni, ma karierę zapewnioną; biada temu, kto 

zwyczajnie mówi prawdę: prócz powszechnego, systematycznie uprawianego ogłupiania 

groźba gospodarczej ruiny, społecznej pogardy, więzienia i śmierci zapobiega temu, by 

rozsądek targnął się na najwyżej wyniesione duchowe narzędzia władzy. Imperializm wielkich 

państw europejskich nie ma powodów zazdrościć średniowieczu jego stosów; jego własne 

symbole są strzeżone przez bardziej czułą aparaturę i straże budzące większą grozę niż święci 

średniowiecznego kościoła[2] . 

Podkreślane w wypowiedzi Horkheimera napięcie w rzeczywistości społecznej indukowane 

jest przez „rozsądek mas”, który zagraża „chwiejącym się bożyszczom”. To ono właśnie 

przesądza o tym, że mamy do czynienia z opisywanym przez niego zmierzchem kapitalizmu. 

Iście oświeceniowe zaufanie, jakim obdarza się tu masy, ułatwia zrozumienie późniejszej 

konieczności poszukiwania dialektyki Oświecenia. W obliczu triumfu hitleryzmu w 

Niemczech dobra opinia o masach może ulec zachwianiu, można też zwątpić w ich rozsądek i 

rozum. 

A przecież nurt, którego reprezentantem jest autor przytoczonych słów, uznaje, że faszyzm w 

różnych swych formach jest w ostateczności formą obrony owych „chwiejących się 

bożyszcz”. Sprzeciwia się on ujmowaniu historii dwudziestego wieku z perspektywy 

zakładającej obronę cywilizowanego świata przed dwoma totalitaryzmami, a więc figurze 

umożliwiającej przede wszystkim pozbycie się fatalnego obciążenia kapitalizmu grzechem 

wyhodowania antykomunistycznego smoka, którego później trzeba było zwalczać przy 

pomocy Józefa Stalina i jego Czerwonej Armii. Ideologiczna alternatywa – „rozsądek mas” 

czy „chwiejące się bożyszcza” – nie jest w tym układzie tak całkiem skazana na odrzucenie. 

Wystarczy poszerzyć trochę perspektywę i uświadomić sobie, że i republikańska Hiszpania, i 

europejski ruch oporu skierowany przeciwko faszystowskiej międzynarodówce znalazł 

umocowanie głównie w radykalnie lewicowo, wręcz komunistycznie zorientowanych kręgach 

społecznych (Grecja, Jugosławia, Słowacja, Francja, Włochy). O ile pierwsza wojna światowa 
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zaowocowała rebelią w kraju peryferyjnego kapitalizmu, o tyle druga zdawała się, w opozycji 

do faszyzmu, mobilizować niepodzielnie „rozsądek mas” już w stolicach światowego 

kapitalizmu. Nawet w zwycięskiej Wielkiej Brytanii Winston Churchill oddaje władzę 

laburzystom i pośpiesznie, choć już jakby prywatnie, proklamuje zimną wojnę. Okazało się, 

że w takiej lodówce doskonale przechowywały się zarówno „chwiejące się bożyszcza”, jak i 

„drugi totalitaryzm” dwudziestego wieku. 

Nie o zamrożenie ideologicznych systemów jednak chodzi, gdy przywołujemy hasło końca 

ideologii. Jego geneza znajduje się w tych samych latach wielkiego kryzysu, które są źródłem 

natchnienia Zmierzchu Horkheimera. Można sądzić, że przywołany okres historii 

europejskiej, ukoronowany zimną wojną, kończy etap dominacji czy też samotności 

ideologiczno-politycznego modelu legitymizacji władzy i reprodukcji systemu. W tym też 

głównie sensie Wielki Kryzys przełomu lat trzydziestych i czterdziestych był zmierzchem. 

Jednakże był on także początkiem nowego porządku i nowych reguł reprodukcji. 

Amerykański New Deal jest symbolem odrodzonej formuły życia społeczeństwa 

kapitalistycznego, pozwalającej zredukować dotychczasowe zagrożenia porządku 

społecznego cyklicznością kryzysów w wyniku rozwoju masowej konsumpcji pracowników 

najemnych. Rewolucja czyniąca z robotnika, z pracownika najemnego, z każdego obywatela 

przede wszystkim konsumenta otwiera nowe rynki zbytu, nową Ziemię Obiecaną dla 

kapitalistycznej produkcji w stopniu porównywalnym tylko z wielkimi odkryciami 

geograficznymi, ale transformuje też zasadnicze reguły symbolicznej reprodukcji społecznej, 

wyznacza nową rolę ideologicznej interpelacji i ustala nowe możliwości mediatyzacji 

zarówno legitymizacji władzy, jak i procesów socjalizacji. To tutaj pojawiają się zmiany 

prowadzące do krytyki tradycji Oświecenia i odrzucenia modernizmu, tu też tkwi korzeniami 

cały nurt postmodernizmu czy ponowoczesności. Powstanie społeczeństwa konsumpcyjnego, 

postindustrialnego, ponowoczesnego wsparte jest na kreacji uniwersalnego podmiotu 

konsumenckiego, tak jak podmiot racjonalny, wypracowywany przez Kartezjusza i Kanta, 

charakteryzował wcześniejszą epokę. Uniwersalny rozum podmiotu ideologicznego zostaje 

zastąpiony w wypadku podmiotu konsumenckiego subiektywnym chcę. Z perspektywy 

zagwarantowania warunków reprodukcji systemu i jego legitymizacji praktyka ideologiczna 

wsparta na formule interpelacji do racjonalności zindywidualizowanego podmiotu podlega 

neutralizacji i peryferyzacji. Praktyką ideologiczną nowego typu staje się praktyka 

konsumencka powołująca do życia nowy typ wolności – wolność konsumencką. 
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Wolność konsumencka ma charakter o wiele bardziej egalitarny, nie wymaga nawet 

znajomości sztuki pisania i czytania, w olbrzymim stopniu wystarcza jej kultura obrazkowa 

(doprowadza zresztą do prawdziwego renesansu kultury obrazkowej). Jest ona nowym typem 

wolności, ale wykorzystującym ogólny schemat interpelacji znany z „filozoficznego okresu 

wolności”, nie likwiduje zresztą starej wolności, choć sama rozpycha się coraz bardziej i 

kolonizuje te regiony społeczne, które zdawać by się mogły zastrzeżone dla elitarnych 

czytelników dzieł filozoficznych. Techniki interpelacji wiążące podmiot konsumencki ze 

schematami reprodukcji kapitału są jednak w olbrzymim stopniu odmienne i związane przede 

wszystkim z rynkowymi formami sprzedaży i promocji, gigantycznym hybrydalnym 

molochem kreującym świat autentycznych indywidualnych potrzeb, wartości i ideałów, 

możliwych do zaspokojenia jedynie poprzez rynek konsumencki, mediatyzację gospodarki 

towarowo-pieniężnej. 

Możemy więc być spokojni, wolność nie zginie nawet wtedy, gdyby rzeczywiście – co jednak 

nam nie grozi – nastąpił koniec wszelkich ideologii, a nawet koniec historii i koniec świata. 

Wolność konsumencka przetrwa to wszystko. Zawsze będzie miała do dyspozycji jakiś 

Disneyland czy Legoland. Socjalizacja w nowych warunkach jest bowiem socjalizacją w 

upozorowany świat konsumpcji, którego odmienności od świata „rzeczywistego” nawet nie 

da się dostrzec [3]. 

Jesteśmy więc w świecie postmodernizmu i postmodernistycznej wolności. Czym może być 

wolność w świecie wieloznacznej (po)nowoczesności? W pełni odpowiedzialna odpowiedź na 

to pytanie jest niezmiernie trudna, a zróżnicowanie w postmodernistycznej refleksji – 

obezwładniające i zniechęcające do solidnie akademickiego podjęcia problemu. Trudno też 

przyjąć postawę pachnącej świeżością ekscytacji postmodernistycznym „bałaganem” czy też 

fundamentalistycznej obrony podstaw cywilizacji. Wszystko to już było. 

A jednak już na pierwszy rzut oka wydaje się, że zmiany prowadzące w stronę społeczeństwa 

konsumpcyjnego i znajdujące swój innobyt w postmodernistycznej refleksji mają tak 

zasadniczy wpływ na obecność wolności w teraźniejszości, że nie sposób ich pominąć, nie 

sposób obejść, nie wywołując daleko idącego poczucia zawodu. 

Jeśli rację miał Schelling, twierdząc, że początkiem i końcem wszelkiej filozofii jest problem 

wolności, to być może podjęcie problematyki wolności jest doskonałą drogą do rozjaśnienia 

w ogóle historycznego i kulturowego statusu zjawiska, jakim jest postmodernizm we 

wszelkich jego intrygujących wcieleniach. Nie zakreślając jednak tak odległych celów, 
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spróbuję podjąć kwestie wolności w postmodernizmie od strony twórczości jednego z 

najwybitniejszych współczesnych socjologów, filozofów, historyków idei – Zygmunta 

Baumana. Umiejscowienie jego poglądów gdzieś konkretnie w szerokim nurcie myśli 

postmodernistycznej oraz problem ich reprezentatywności pozostawiam historykom 

postmodernizmu. Dla celu, który zakreślam sobie w tym momencie analizy historii teorii 

wolności, istotne jest to, że można Baumana traktować jako teoretyka postmodernistycznego i 

może jeszcze bardziej to, że problem wolności jest dla niego bardzo ważnym, 

nieperyferyjnym problemem teoretycznym podejmowanym wprost jako centralne 

zagadnienie, tak jak ma to miejsce w przywoływanym już podręczniku socjologii czy książce 

wręcz zatytułowanej Wolność [4]. 

Dla Zygmunta Baumana naukowe, socjologiczne rozpatrywanie wolności tkwi swymi 

korzeniami w potocznym stosunku do świata. Refleksja socjologiczna wyłoniła się jako 

nadbudowa nad powszechnym doświadczeniem zachodnich, kapitalistycznych społeczeństw, 

stąd też od początku obraca się w kręgu potocznych przekonań i mniemań. Przyjmuje więc 

zazwyczaj za pewnik to, co jawi się zdroworozsądkowo, próbując jednocześnie wprowadzić 

w myślenie potoczne pewien ład i porządek, przybliżający do systematycznego zrozumienia 

funkcjonowania społeczeństwa. Zdaniem Baumana olbrzymi dorobek socjologii przekonuje 

nas jednak o tym, że zainteresowanie samą problematyką wolności w czystej postaci 

występuje dość rzadko. Socjologia to raczej „nauka o niewolności”, koncentruje bowiem swój 

wysiłek na zagadnieniach związanych z przymusem, ograniczeniami społecznymi, władzą, 

zniewoleniem. W tym sensie jest ona sprzęgnięta z oświeceniową tradycją, dla której wolna 

wola nieokiełznanych, spontanicznych jednostek stanowi raczej zagrożenie dla teorii 

prag¬nącej przecież nie tylko poznać istniejącą rzeczywistość społeczna, ale i ją „uczynić 

lepszą”. 

Bauman pisze: Skoro ludzie są w nieuchronny sposób wolni, utrzymywanie właściwego 

porządku w społeczeństwie jako całości powinno stać się celem wytężonych wysiłków i 

gorliwej uwagi. Tym, co należy ustalić, jest sposób, w jaki należałoby hamować, ujmować w 

karby, lub radykalnie tłumić przynajmniej niektóre społecznie szkodliwe ludzkie zamierzenia. 

A zatem intensywne zainteresowanie ograniczeniami wolności usprawiedliwione było 

względami zarówno poznawczymi, jak i normatywnymi. [...] Zainteresowanie wszystkich bez 

mała projektów socjologicznych, rozumianych jako programy badań naukowych, skupiało się 

wokół kwestii, dlaczego ludzie, mimo iż wolni, działają w regularny, bardziej lub mniej stały 
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sposób. Albo też, ujmując rzecz z normatywnego punktu widzenia, jakie warunki, muszą 

zostać spełnione, aby skłonić ludzi do określonych działań[5] . 

Autor tych słów pozostaje pod dużym wpływem twórczości Michela Foucaulta, a szczególnie 

jego analiz z Nadzorować i karać. Dlatego też refleksja socjologiczna ujmowana jest tu z 

perspektywy praktyk, których celem jest ograniczający indywidualną wolę, dyscyplinujący 

nacisk, uczestnictwo w procedurach „rzekomego naukowego zarządzania, celowego 

kierowania warunkami społecznymi, tłumaczonymi i kontrolowanymi przez ekspertów, 

wyposażonych w specjalistyczną wiedzę i władzę wykonawczą”[6] . Przejęcie istnienia 

wolnego podmiotu jest funkcjonalne w ramach „ogrodniczych” funkcji socjologii. Skąd się 

jednak bierze w świadomości potocznej przekonanie o wolności człowieka? 

Dla Baumana przekonanie o tym, że działaniami ludzi kierują ich osobiste intencje, „ma 

ugruntowanie w myśleniu potocznym”, ale to myślenie potoczne nie jest uprawomocnione w 

jakiejś leżącej poza związkiem przyczynowo-skutkowym naturze człowieka. Jego genezę 

wyjaśnia się tutaj poprzez odwołanie do praktyki stosunków prawnych. Wyobrażenie 

wolności człowieka podane jest tu jako nieświadomy odblask realnych stosunków 

generowanych przez strukturę prawa. To właśnie w konkretnym prawodawstwie istotę ludzką 

pojmuje się jako wolny podmiot praw, zobowiązań i odpowiedzialności. Odpowiedzialność 

wymaga sprawcy, którego czyn jest rezultatem świadomego zamysłu. Przekonanie potoczne 

nie jest określane, oczywiście, przez teorię prawa, lecz przez codzienną praktykę prawną, w 

ramach której zwyczajni ludzie we własnym imieniu podpisują umowy, biorą na siebie 

zobowiązania, są z nich rozliczani [7]. Bezrefleksyjne podporządkowanie się takim regułom 

sprzyja traktowaniu ich jako czegoś powszechnego, niekwestionowanego, „niezmiennej istoty 

człowieczeństwa”. Spontaniczny proces konstytuowania potocznego przekonania o istnieniu 

wolności wzmacniany jest przez złożony proces indywiduacji, dokonujący się w 

społeczeństwie kapitalistycznym w wyniku uwewnętrznienia tych „sił regulacyjnych”, które 

bezpośrednio kształtują nasze motywy, oczekiwania, ambicje. Kierunek oddziaływania owych 

„sił regulacyjnych” nie jest oczywiście dla Baumana przypadkowy. Trening, ćwiczenia, 

instruktaż czy po prostu przykład płynący od ludzi wokół konstytuują proces „wyzbywania 

się przypadkowości” w wyniku realizacji postulatów zawartych w takich pojęciach, jak 

„kultura”, „tradycja” czy „ideologia” [8]. 

Takie właśnie uwewnętrznienie, zinterioryzowanie zewnętrznego przymusu w wyniku 

oddziaływania złożonych społecznych mediów, jest konstytuowaniem jednostkowości jako 
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bytu, z jednej strony, nieprzypadkowego, bo poddanego koniecznym procesom oddziaływania 

z zewnątrz, a z drugiej strony – subiektywnego, mającego sumienie i różne osobiste pobudki, 

cele, interesy i życiowe projekty. 

To rozumowanie dostarcza Baumanowi podstaw do uznania wolności za zjawisko społeczne i 

historyczne, logiczne bowiem jest, że myślenie w kategoriach wolności ma za swą przesłankę 

rozwinięte, powszechne i intensywne formy obecności prawa, a jednocześnie opisane 

procedury interioryzacji przymusu również odwołują się do skomplikowanych praktyk 

charakterystycznych dla kapitalistycznego społeczeństwa. 

Bauman pisze: 

Socjologia, przypomnijmy, pojawiła się jako refleksja nad społeczeństwem szczególnego 

rodzaju: społeczeństwem, które powstało na Zachodzie w epoce nowoczesnej w ścisłym 

związku z rozwojem kapitalizmu. Trudno byłoby bez wahania odrzucić sugestię, że 

wyobrażenie ludzkich istot jako wolnych ma związek raczej z typem społeczeństwa, w którym 

wyobrażenie to powstało, niż z uniwersalną ludzką naturą. Jeśli domniemanie to jest 

prawdziwe, wówczas wolna jednostka objawi się jako twór historyczny, podobnie jak tworem 

takim jest społeczeństwo, do którego należy. A związki między wolną jednostką i 

społeczeństwem, którego jest ona członkiem, będą silniejsze i bardziej istotne niż zakładało to 

wielu socjologów. Ważność społeczeństwa nie ograniczy się do piętrzenia przeszkód na 

drodze indywidualnych ludzkich dążeń do „kulturowej regulacji” czy też „ideowego 

ukierunkowania” indywidualnych motywów. Będzie bowiem przynależeć do samej egzystencji 

ludzkich istot jako wolnych jednostek. Ukonstytuowanie społeczne będzie trzeba rozpoznać 

nie tylko w sposobie działania wolnych jednostek, ale w samej tożsamości mężczyzn i kobiet 

jako wolnych jednostek. [...] Wolność jednostki nie jest uniwersalnym stanem 

człowieczeństwa, lecz tworem historycznym i społecznym [...] ponieważ pojawia się (i być 

może znika) wraz ze społeczeństwem pewnego typu[9] . 

Zwróćmy uwagę, że wolność nabiera w świetle przedstawionego tu rozumowania waloru 

historycznie określonej konwencji, formy komunikacji wewnątrzspołecznej 

charakterystycznej dla pewnej epoki. 

Podobnie jest z indywidualnością. Niech nas nie zwiedzie to, że jesteśmy przyzwyczajeni do 

postrzegania homo sapiens jako wolnej jednostki, budującej swoją tożsamość, dobrobyt i 

realizującej założone cele. Bauman podkreśla, że z wewnątrzystemowego punktu widzenia 
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człowiek „nieindywidualny” wydaje się nonsensem. To dopiero badania historyczne i 

antropologiczne pozwalają na uniezależnienie się od wytwarzanego przez kapitalizm pola 

oraz dostrzeżenie rzadkości i lokalności wyobrażenia o wolnej z natury jednostce. 

Wiele z tego, co głosi Zygmunt Bauman, jest mi bardzo bliskie. Łatwo zresztą dostrzec 

pokrewieństwo rozwiązań. Rozumienie wolności i indywiduacji jako form kapitalistycznej 

reprodukcji systemowej jest tu nawet bardziej radykalne niż w moim ujęciu. Zamyka się je 

bowiem do samej tylko formy „nowoczesnego społeczeństwa Zachodu, które powstało w 

ścisłym związku z rozwojem kapitalizmu”, prorokując ich zanik wraz z upadkiem 

społeczeństwa kapitalistycznego. Byłbym w tych kwestiach znacznie ostrożniejszy. Bardziej 

odpowiadają mi stwierdzenia, które sugerują tylko kulminację powszechności wolności w 

społeczeństwie kapitalistycznym, a nie jej całkowite ograniczenie do tej epoki. Podobnie, jeśli 

chodzi o perspektywę przyszłości, sądzę, że wyłonione w procesie historycznym formy 

mediacji wzbogacające różnorodność form bytu społecznego nie mają tendencji do zanikania. 

To, co raz wyróżnione w bycie społecznym, powołane do istnienia, staje się nieusuwalnym 

momentem rzeczywistości historycznej. Może tracić swoją centralną funkcję, mutować się i 

przemieszczać w ramach złożonych zależności reguł reprodukcji, ale o ile nie mówimy o 

kulturach ginących bez wieści w wyniku ekspansji dominującego nurtu rozwojowego 

cywilizacji ludzkiej, to sensowniejsze wydaje się odwołanie do starej Heglowskiej kategorii 

zniesienia. 

Nie jestem jednak do końca przekonany, czy te uwagi są faktycznie polemiczne w stosunku 

do poglądów Baumana, ponieważ ogólna deklaracja wiążąca wolność tylko z kapitalizmem 

jest osłabiana analizami wskazującymi na występowanie wolności wcześniej w starożytności i 

w średniowieczu. Chodzi więc mu raczej o upowszechnienie, demokratyczną obecność 

wolności wśród zindywidualizowanych członków społeczeństwa obywatelskiego. Zasadnicze 

znaczenie dla ugruntowania poczucia wolności właśnie wraz z kształtowaniem się 

społeczeństwa kapitalistycznego mają także, zdaniem autora Wolności, stosunki polityczne. 

Zmiana, która dokonuje się wraz z odejściem średniowiecza, powoduje zastąpienie nacisku 

społecznego opierającego się na scentralizowanym autorytecie i przejrzystej hierarchii władzy 

przez wielość autorytetów cząstkowych, czasem sprzecznych, niezależnych od siebie, 

konkurencyjnych. Słusznie podkreśla Bauman zarówno narastający policentryzm i 

konkurencyjność ośrodków politycznych, jak i ich żądanie całkowitego podporządkowania 

się i pełnej lojalności. Ma to wywoływać nową historycznie sytuację wyboru, decydowania 

według własnej wiedzy i roztropności, na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. 
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Tak więc, obok panujących stosunków prawnych, społecznych praktyk indywiduacji i 

dyscypliny oraz praktyki naukowej, specjalistycznej, obsługującej owe praktyki i 

generujących na jej potrzeby odpowiednie pojęcia i kategorie, także i nowe stosunki 

polityczne są źródłem nowoczesnej indywidualności. Wolność wynika więc również z 

niepewności, konieczności wyboru, niedookreślenia rzeczywistości społecznej, jej 

niejednolitości w wymiarze politycznym, kulturowym. Bauman przywołuje przy tej okazji 

analizy E. Durkheima, G. Simmla, Z. Freuda, N. Eliasa, N. Luhmanna, M. Webera i wielu 

współczesnych badaczy tropiących procesy indywiduacji i wiążących je z podziałem pracy, z 

wielością treści i ofert współczesnego świata, z samodystansowaniem się jednostki, z 

przejściem od zróżni-cowania hierarchicznego do bardziej bogatego w role społeczne 

funkcjonalnego, z rozwojem biurokracji, z ruchliwością społeczną, z charakterystyczną dla 

kapitalizmu kalkulacyjnością środków i celów, ustanawiającą podmiot działający 

intencjonalnie, racjonalnie i celowo. Wszystko to są oczywiście różne aspekty procesu 

uspołecznienia, z niezwykłą wrażliwością i pomysłowością odsłaniane przez wybitnych 

badaczy, często tylko potocznie prezentujących sprzeczne ze sobą ujęcia. Perspektywa, z 

której przedstawia nam ich osiągnięcia Bauman, jest inspirująca także dlatego, iż ma ona 

charakter jakby nie domknięty, luźny, pozwalający z dużą dozą tolerancji wobec rygoryzmu 

rekonstrukcji intencji twórców poszczególnych koncepcji traktować je jako w wielkim 

stopniu komplementarne i wzajemnie się wzbogacające. Ogólny obraz, jaki otrzymujemy w 

rezultacie, jest jak gdyby wielowymiarowy, przestrzenny, jakże odmienny od doktrynerskiej 

liniowości myślenia. 

Interpretacja Zygmunta Baumana unika też w dużym stopniu takiego sposobu analizy, który 

pojmuje przywołane przemiany w sposób bezkonfliktowy. Jest faktem znaczącym, że trudno 

znaleźć w niej odwołanie do stosunków własnościowych. Kapitalizm jawi się nam jako etap 

wielowy-miarowego procesu uspołeczniania, rozpatrywany poza przemianami stosunków 

własności, brak tu porównania feudalizmu i kapitalizmu z tej perspektywy, nie ma mowy o 

indywidualnej własności siły roboczej, choć zwłaszcza ona wydaje się mocnym fundamentem 

indywiduacji. Mamy podnoszone problemy uspołecznienia od strony zmian w techniczno- 

organizacyjnym podziale pracy, mamy rozważania dotyczące przemian o charakterze 

świadomościowym, osobowościowym, kulturowym, mamy wreszcie szeroko podnoszone, jak 

się zdaje zasadnicze dla Baumana, problemy stosunków władzy i panowania, nie mamy 

jednak prawie nic o stosunkach własnościowych, które wydają się z jakichś przyczyn 
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tematem tabu. Niewątpliwie pisanie o kapitalizmie prawie bez wspominania o kapitalistach i 

robotnikach jest swego rodzaju sztuką [10]. 

Uniknięcie bezkonfliktowej interpretacji kapitalistycznych stosunków społecznych jest 

możliwe, mimo pominięcia analizy przemian własnościwych, w rezultacie koncentracji na 

stosunkach władzy. Bauman idzie śladami Foucaulta aż do samego Jeremy’ego Benthama i 

jego panoptikonu. Również dla niego projekt budowli przedstawiony w tej pracy jest 

doskonałym punktem wyjścia do charakterystyki współczesnych stosunków społecznych. 

Oczywiście, chodzi przede wszystkim o to, że mamy do czynienia z więzieniem, obserwacją 

wszystkich więźniów przez dozorcę, represjonowaniem ciała jako wielowymiarową praktyką 

organizacji przestrzeni społecznej etc. Panoptikon jest dla Baumana modelem rzeczywistości 

społecznej z wszystkich, tradycyjnie występujących w interpretacjach Foucaulta i jego 

admiratorów powodów, ale także i dlatego, iż zawiera w sobie ideę polaryzacji społecznej ze 

względu na posiadaną władzę. 

Bauman pisze: 

Skutki stałej i wszechobecnej kontroli nie ograniczają się tylko do pozbawienia 

pensjonariuszy wolności. Taka skuteczna kontrola zabierze im samą zdolność bycia wolnym, 

zdolność wyboru i kierowania swym zachowaniem, kształtowania i nadawania kierunku 

własnemu życiu. Odtąd będą już stale potrzebować inspektora, który zorganizowałby im życie. 

Będą spragnieni tej szczególnej odmiany szczęścia, owej „ciszy i spokoju”, niewolności, 

heteronomii – ów stan będą chcieli osiągnąć i utrwalić. Cała ta cudowna odmiana zostanie 

przeprowadzona bez uciekania się do moralizujących kazań, bez odwoływania się do 

wzniosłych ideałów, bez jakiegokolwiek innego angażowania dusz i umysłów pensjonariuszy. 

Potrzebna tu będzie wyłącznie zewnętrzna kontrola zachowań. Ta zaś zależy tylko od 

właściwej organizacji sieci zewnętrznych zależności, regulowanych nadrzędną zasadą 

asymetrii w dostępie do informacji[11]. 

Inspektor jest uprzywilejowaną antypodą bezwolnego pensjonariusza, będącego łatwym 

przedmiotem manipulacji. Inspektor jest jednak kontrolowany w dowolny sposób przez 

nadzorcę, a on przez kolejnego, aż do głównego dozorcy – mamy tu do czynienia z całą 

hierarchią pośredniczącą między „mechaniczną egzystencją pensjonariuszy” z jednej strony i 

„bezgranicznie wolnym, nieskrępowanym, przez nikogo nie zakłócanym bytem głównego 

dozorcy – przedsiębiorcy”. 
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Okazuje się jednak, że konflikt, który, zdawać by się mogło, jest nieuniknioną konsekwencją 

takiego podziału, wcale nie jest konieczny. Idea panoptikonu nie jest sadystycznym 

projektem. U jej podstaw dostrzega Bauman założenie uznające, że harmonijne, dobrze 

zorganizowane społeczeństwo, dążące do „uzyskania dla swoich członków jak największych 

korzyści i do ich możliwie największego szczęścia”, wcale nie musi być społeczeństwem 

równych ludzi, emanacją idei praw człowieka czy istoty kondycji ludzkiej. „Bentham – 

twierdzi Bauman – był w pełni świadom, że bezpieczna i niczym nie zakłócona reprodukcja 

ładu społecznego może doprowadzić do wytworzenia się dwóch radykalnie przeciwstawnych, 

niemniej wzajemnie warunkujących się i legitymizujących odmian bytu społecznego: jednej, 

której przysługuje wolność absolutna, i drugiej, zmierzającej do całkowitego 

podporządkowania” [12]. 

Ucieczka od wolności, całkowite podporządkowanie, z jednej strony, i radość z 

nieograniczonej wolności, z drugiej – mogą być wzajemnie wzmacniającymi się przesłankami 

optymalnej reprodukcji społecznej. Wnioski są bardzo daleko idące, zwłaszcza dla sposobu 

ujmowania wolności. Można przecież zauważyć, że społeczność opisywana przez Benthama 

prowadzi do wizji społeczeństwa, które jest zróżnicowane, sprzeczne, rozpisane na wiele 

współzależnych ról; tym, co je spaja, nie są podobieństwa, lecz różnice. Podkreślając wagę 

takiego podejścia, Bauman przeciwstawia je przede wszystkim teorii społecznej Talcotta 

Parsonsa, ale także jego najradykalniejszym nawet krytykom, etnometodologom, teoretykom 

post- Schützowskim, badaczom nawiązującym do tradycji hermeneutyki i Ludwiga 

Wittgensteina. 

W ich koncepcjach punktem wyjścia jest zawsze niezróżnicowany racjonalny podmiot 

dokonujący wolnego wyboru; wszelkie zjawiska, z jakimi mamy do czynienia w związanym z 

takim założeniem społeczeństwie, są dziełem „ludzi zasadniczo do siebie podobnych i 

podobnie wyposażonych”. Pierwotnym założeniem Benthama jest zaś różnica, a nie 

podobieństwo. Jedne podmioty są bardziej wolne, inne mniej. Można powiedzieć, że 

tworzywem systemu społecznego jest zróżnicowanie zakresu wolności, będącej w dyspozycji 

ludzi poszczególnych kategorii. Zróżnicowanie wyprzedza działanie. Zawartość i potencjał 

działania zależą od miejsca, jakie zajmuje ono w układzie interakcji, w którym ci, którzy są 

władni wybierać, ograniczają wybór tych, którym narzucono role odbiorców. Porządek 

społeczny nie jest bynajmniej rezultatem gry między „fenomenologicznie równymi” wolnymi 

podmiotami, lecz raczej czymś, co jedni ludzie przygotowali dla drugich. W obrębie porządku 
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społecznego miejsca różnią się rozmaitym zakresem wolności, której dostarczają lub której 

wymagają od swych beneficjantów. Jeśli prawdą jest, ze „ludzie tworzą społeczeństwo”, to 

prawdą jest również, że ludzie tworzą ten rodzaj społeczeństwa, w którym inni ludzie muszą 

żyć i działać. Pewni ludzie ustalają normy, których inni muszą przestrzegać [13]. 

W rezultacie interpretacji idei panoptikonu wolność jawi się Baumanowi jako zjawisko 

relacyjne. Oznacza to w jego ujęciu, że jedni mają więcej wolności niż inni, a więc, że 

wolność może przysługiwać w różnym stopniu i porównanie jej może dotyczyć tylko innego 

człowieka. Porównywanie do jakiegoś absolutnego stanu wolności jest bezsensowne. 

Całkowita wolność, gdyby ją skonstruować teoretycznie, musiałaby oznaczać życie poza 

wszystkim, co społeczne, a to wiązałoby się z koniecznością utraty możliwości korzystania z 

dorobku cywilizacyjnego wypracowanego przez ludzkość i ze zwykłą ludzką samotnością. 

Taka wolność nie jest możliwa, nie jest też przez nikogo pożądana. 

Ale relacyjność wolności oznacza nie tylko różny stopień wolności w porównaniu z innym 

człowiekiem, lecz również kosztem innego człowieka. Relacyjność ma więc sens jako 

zróżnicowana relacja zależności–dominacji. Dochodzimy do przełomowego momentu analizy 

Baumana. Zhierarchizowana wolność to po prostu władza, a zróżnicowana relacyjna struktura 

rozpisanej wolności – to struktura władzy. 

Koncentracja na zagadnieniach władzy jest zapewne konsekwencją zapoznawania 

perspektywy stosunków własnościowych. Zwracałem na to już uwagę, i to nie tylko w 

wypadku twórczości Zygmunta Baumana. Jest to bardzo popularny paradygmat uprawiania 

teorii społecznej w ogóle. Miał on również swe złote lata w czasach przebywania Baumana w 

Polsce przed jego, w obrzydliwy sposób wymuszoną, emigracją. Ogólny klimat społeczny, 

który panował wtedy w naszym kraju, zawierał w sobie założenie o ostatecznym określeniu 

już w historii Polski, ale i innych krajów realnego socjalizmu, stosunków własnościowych. Z 

chwilą przeprowadzenia nacjonalizacji własności kapitalistycznej stosunki własnościowe 

miały przestać być „czynnikiem” różnicującym społeczeństwo, podstawą analizy struktury 

społecznej i społecznych konfliktów. Ich miejsce miały zająć „inne czynniki” zróżnicowania 

społecznego, których status teoretyczny miał oczywiście także zasadniczo inny charakter. Nie 

mogły one być źródłem stratyfikacji antagonistycznej, nie mogły też być źródłem trwałego 

segmentowania społeczeństwa, ani istotnych konfliktów społecznych. Problemy społeczne, 

jeśli nawet były ujmowane w kategoriach sprzeczności, to sprzeczności między tym, co 

możliwe i tym, co potrzebne. Niemożność rozwiązywania pewnych problemów społecznych 
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jest, przy takim podejściu, przenoszona na płaszczyznę postępu, wzrostu wydajności pracy i 

doskonalenia form organizacji pracy. Podlega więc tym samym swoistej „dehumanizacji”, 

przestaje być konfliktem między grupami i klasami społecznymi, walką o uprzywilejowaną 

partycypację w dochodzie narodowym, dostępie do wykształcenia, opieki zdrowotnej, 

świadczeń emerytalnych, wypoczynku etc., etc. Przybierało to czasem wręcz formy 

komiczne, zwłaszcza gdy pamięta się o maniakalnym powoływaniu się w owych cza-sach na 

teorię Marksa, teorię, której istotą jest konfliktowe ujęcie rzeczywistości społecznej. 

Przykładowo, relacje między grupami społecznymi, warstwami – czasem pojawiało się nawet 

pojęcie klasy społecznej [14] – określano jako „przyjacielskie” albo „koleżeńskie”. 

Skoro stosunki własnościowe, szerzej: stosunki ekonomiczne, nie mają już tak istotnego 

znaczenia, to w ich miejsce przedmiotem zainteresowania stawały się stosunki polityczne, a 

właściwie stosunki władzy w sensie zarządzania i organizacji. Ogólnoteoretyczny wyraz 

takim tendencjom dała dyskusja wokół problemu alienacji w socjalizmie, gdzie jej przyczyn, 

wobec nieistnienia własności kapitalistycznej i związanego z nią alienującego wyzysku, 

starano się doszukiwać w alienujących stosunkach władzy, w podziale na kierujących i 

kierowanych, zarządzających i zarządzanych. Ale i te, dosyć nieśmiałe przecież wysiłki 

badawcze idące w kierunku jednak konfliktowej analizy społeczeństwa zostały dosyć 

skutecznie wytrzebione w końcu lat sześćdziesiątych. 

Oczywiście, nie sugeruję, że koncentracja na stosunkach władzy w polskiej humanistyce 

przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ma rozstrzygający wpływ na poglądy 

Baumana. Ale pamiętanie o tej tradycji na pewno pozwala lepiej zrozumieć jego przywiązanie 

do paradygmatu władzy w analizie stosunków społecznych. Realnosocjalistyczny kontekst 

kształtowania się paradygmatu władzy przywołałem nie tylko dlatego. Wydaje się bowiem, że 

w sposób szczególnie przejrzysty ujawnia on (wobec realnego bogactwa zależności i 

konfliktów społecznych) maskujący charakter takiego właśnie podejścia do analizy 

rzeczywistości społecznej. Można też wywnioskować z niego o pewnej powszechnej 

tendencji do sprowadzania ontologii społecznej do stosunków władzy. 

Polityzacja narracji ma w tym wypadku swoje korzenie również we wspomnianej już 

fascynacji teorią Michela Foucaulta. Bardzo znamienne jest przy tym przeciwstawianie przez 

Baumana podejścia autora Nadzorować i karać teorii społecznej Talcotta Parsonsa. Tym 

razem chciałbym zwrócić uwagę nie na wspomniane wcześniej zarzuty dotyczące 

wychodzenia Parsonsa od niezróżnicownych jednostek, lecz na może jeszcze bardziej 
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interesujący moment krytyki przywiązywania olbrzymiej wagi do moralnej edukacji, 

integracji kulturowej, wspólnych wartości, wszystkiego, co w tradycji szkoły związanej z 

Parsonsem wiąże się z szeroko rozumianą duchową, idealną stroną zagwarantowania 

reprodukcji społecznej. Wydaje się, że Bauman, odrzucając tak wielkie znaczenie 

normatywnej, racjonalno-emocjonalnej strony reprodukcji, nawiązuje do nie dostrzeganego 

często aspektu rozważań Foucaulta. 

To właśnie z perspektywy więzienia, musztry, zakładów psychiatrycznych, szpitala, całego 

systemu edukacji sprzęgniętego z rozwijaniem praktyk społecznych, dla których przedmiotem 

oddziaływania jest ludzkie ciało, praktyki ideologiczne, kulturowe okazują się wtórne, 

oboczne i nieistotne. Naprawdę skandalizująca siła teorii Foucaulta polega bowiem nie na 

opisie obrzydliwych praktyk sprawowania władzy, nie na dostrzeżeniu wszechobecności 

systemów nadzoru i dyscyplinowania, lecz na ich „ufizycznieniu”. Represywne okazuje się 

obchodzenie z ciałem, a nie indoktrynacja; represywne okazują się musztra, architektura, 

aranżacja sal wykładowych. Represja, jak u Marshalla MacLuhana, zdaje się bardziej 

związana ze środkiem przekazu, niż z niesioną przez niego treścią. Oznacza to przede 

wszystkim przyjęcie, że gros praktyk ideologicznych, praktyk władzy i dominacji, ma 

charakter pozaświadomościowy, omija racjonalny podmiot w sposób totalny za pomocą 

mikropraktyk działających na poziomie fizyczności homo sapiens, na poziomie jego ciała. 

Praktyki tego typu są konstruowane przez tradycje i doświadczenie, a współcześnie przez 

specjalistów, techników i technologów władzy, również w sposób nie w pełni świadomy. 

Skandal, z którym mamy tu do czynienia, polega na uznaniu, że jesteśmy wszyscy ofiarami 

pozaświadomościowego oddziaływania praktyk ukrytych na kolejnym, nieznanym do tej pory 

poziomie, pozostających poza kontrolą nawet tych nielicznych spośród nas, którzy jako 

specjaliści są ich cząstkowymi kreatorami, ale i ofiarami jednocześnie. 

Zygmunt Bauman nie do końca idzie tu tropami Foucaulta (władza jest dla niego władzą 

sprawowaną świadomie i z wykorzystaniem wszystkich możliwych instrumentów, można by 

powiedzieć – biurokratycznie i hierarchicznie), ale idzie nimi na tyle, żeby odrzucić 

koncepcje, które nadmiernie eksponują znaczenie symbolicznych form reprodukcji. Takie 

teorie są, jego zdaniem, wynikiem skłonności wszelkich intelektualistów do przeceniania roli 

idei; specjalistom od idei wydaje się po prostu z racji ich położenia społecznego, że świat się 

wokół idei kręci. Ostatecznie wyróżnione zostają dwa typy intelektualistów i jak gdyby dwie 

praktyki odwołujące się do dwóch typów wolności. Intelektualiści-ideolodzy w stylu Parsonsa 

i intelektualiści-eksperci w duchu Benthama – występują społecznie jako prawodawcy: 
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Rolę prawodawców mogą oni wypełniać przynajmniej na dwa sposoby: jako ideolodzy, to jest 

– w modelu Parsonsa – ci, którzy manipulują symbolami, lub – w modelu Benthama i jemu 

podobnych – jako eksperci-projektanci, technolodzy. W pierwszym przypadku perspektywy 

poznawcze skłaniają twórców modelu do postrzegania wolności jako własności lub prawa, 

przysługującego „jednostce jako takiej”, jako powszechnego atrybutu wszystkich jednostek 

systemu, ujednoliconych w wyniku edukacji, uspołecznienia i treningu kulturowego w ogóle. 

W przypadku drugim wolność jawi się jako czynnik w mechanizmie wytwarzania i reprodukcji 

porządku społecznego. Jako taka sytuuje się ona w strategicznie ważnych węzłach, na których 

trzyma się cała sieć. Wolność pozostaje więc zasobem, rozmieszczonym w sposób wysoce 

przemyślany – zawsze rozważanym w kontekście dystrybucji – jako początek relacji, której 

koniec stanowi heteronomia. Wolność jest pochodną tej relacji, a zarazem stanowi 

fundamentalny warunek. Wolność jako przywilej i władza[15] . 

Ta wypowiedź Baumana nie jest systematyzacją. Wolność w perspektywie działań 

symbolicznych jest, pamiętajmy o wcześniejszych jego stwiedzeniach, czymś pozornym – nie 

ma przecież „jednostki jako takiej”. Mamy tu do czynienia z opisem rzeczywistej praktyki 

manipulatorów symbolami, lekceważonych jako poruszających się w rzeczywistości w 

pewnym sensie urojonej. „Twardy”, rzeczywisty byt wolności związany jest z władzą. 

Nie zgodziłbym się z Baumanowskim lekceważeniem „działalności symbolicznej” i pozornie 

konkretnym utożsamieniem wolności i władzy. Przede wszystkim niepokojąco wygląda 

uznawanie władzy za jedyny rzeczywisty byt, tak jakby stosunki społeczne miały tylko aspekt 

siłowej konfrontacji czy redukowały się esencjalnie do relacji panowania. Złudzenie 

pierwotności stosunków władzy, co oznacza też plastyczność stosunków społecznych na 

oddziaływanie władzy, jest wykwitem epoki przejścia, opisywanego przez 

Horkheimera zmierzchu i niespotykanej w historii dynamiki przekształceń społecznych 

dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Równoległe występowanie przeróżnych form 

organizacji społeczeństw, dużych i małych, w ostatnich dwóch wiekach, upadek i 

powstawanie całych cywilizacji, radykalne przekształcanie form życia społecznego w 

rezultacie spotkania jakże odmiennych kultur, rewolucyjna przebudowa sposobów 

funkcjonowania państw i narodów w wyniku antagonistycznego spiętrzenia sprzeczności 

klasowych – wszystko to rodzi odczucie totalnej pla-styczności stosunków społecznych i ich 

kształtowania przez władzę. Tak ciężko zrodzone uwolnienie się od więzów tradycyjnej 

ontologii społecznej, zakładającej niezmienność i boskość panującego porządku, przerasta w 

wyobrażenie o zasadniczej mobilności stosunków społecznych. A przecież nie tak dawno 
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jeszcze samo wyobrażenie liniowego rozwoju historycznego mogło konstytuować się w 

pismach Augustyna tylko w powiązaniu z opowieścią o stworzeniu świata, grzechu 

pierworodnym, perspektywie Sądu Ostatecznego i osobistego zbawienia. Świeckie 

postawienie problemu liniowości historii wymagało dopiero strasznego trzęsienia ziemi z 

mnogimi ofiarami. 

Innym niepokojącym momentem w przytoczonej wypowiedzi Zygmunta Baumana jest proste 

utożsamienie wolności i władzy. Zwolennikiem takiego stanowiska, oczywiście z wieloma 

odmiennymi cechami całej koncepcji, jest w Polsce także Wacław Mejbaum [16]. 

Podstawowe zastrzeżenie budzi sama figura teoretyczna zakładająca wyjaśnienie wolności 

poprzez utożsamienie jej z czymś innym. Na swój użytek nazywam takie podejście filozofią 

ostentacji. Jej istotą jest kreacja paradoksu, zbulwersowanie czytelnika lub słuchacza. Bardzo 

cenię i lubię uprawianie filozofii, które generuje paradoksy i bulwersuje, doprowadza do 

dekonstrukcji panujący konwenans teoretyczny. Jednakże w wypadku utożsamienia wolności 

i władzy osiągnięty efekt może być tylko chwilowy. Uświadomimy to sobie doskonale, 

formułując twierdzenie dokładnie odwrotne: „wolność nie jest władzą”, i dobudowując z 

łatwością odwołującą się do bogatej tradycji argumentację, która ukaże trudy władzy, jej 

związek z odpowiedzialnością, rozwijając analizę jej zniewalających uwarunkowań, wreszcie 

odwołując się do bogactwa historii i spuścizny literackiej, z Królewiczem i 

żebrakiem włącznie. Wolność nie jest władzą także i dlatego, że ujęcie jej jako władzy mota 

nas natychmiast w wyróżnianie złożonych struktur władzy, ich dialektyki, parcelacji i 

względności. Tym samym niemożliwe staje się odniesienie do tego, co stanowi w sposób 

zasadniczy o atrakcyjności idei wolności, do jej absolutnego charakteru. Wolność nie może 

być władzą, tak jak nie może być wolnością kromka chleba, choć hasło „Wolność to kromka 

chleba!” ma zapewne też jakąś zniewalającą siłę. 

Argumentacja, do której odwołuje się Zygmunt Bauman, ma charakter historyczny. 

„Wolności” nadawane w średniowieczu przez władców miały charakter ekskluzywny, 

zakładały istnienie najwyższego prawodawcy i osoby wolnej w stopniu umożliwiającym jej 

„nadawanie wolności”, czyli świadome dystrybuowanie dla nielicznych wolności od 

obciążeń, konieczności zniewalających wszystkich pozostałych. Przekonujące jest w tym 

wypadku podkreślanie społecznego charakteru wolności i jej historycznej genezy, 

konieczność wyprowadzenia wolności ze stosunków społecznych i odesłanie wszelkich 

przekonań o „fundamentalnie wolnej woli człowieka” na badania do socjologów wiedzy i 
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hermeneutyki społecznej. Ale również i tu wolność zostaje rozmieniona na drobne, tym razem 

na drobne przywileje. Nie zmienia faktu powiązanie wolności z formami sprawowania 

władzy w ryzach struktur biurokratycznych. Wolność rozumiana jako władza jednostek 

wmontowanych w biurokratycznie zhierarchizowane struktury traci swą atrakcyjność i 

beznadziejnie kojarzy się z dyscypliną i biurokracją. 

Nie chodzi, oczywiście, o zarzucenie analizy władzy i biurokracji, ale rzuca się w oczy 

skazanie na aluzyjne tylko podejmowanie kwestii wolności w rozważaniach o władzy jako 

przywileju i biurokracji. Wart uwagi jest natomiast fakt koncentracji na stosunkach władzy ze 

względu na to, co ma nam do powiedzenia Bauman o wolności w czasach ponowoczesnych. 

Trudno się oprzeć wrażeniu, że synteza wolności i władzy, zła synteza, prowadząca bowiem 

do dominacji i panowania nielicznych, jest tworzona z pewną przesadą w celu 

skontrastowania jej z prawdziwą wolnością czasów konsumpcji. 

Przedstawiona na stronach Wolności koncepcja niesie bowiem dobrą nowinę. Co prawda, 

mamy do czynienia z przeróżnymi odczuciami społecznymi i z nie mniej zróżnicowanymi 

koncepcjami teoretycznymi, które artykułują, z jednej strony, rosnący ucisk, kontrolę, 

zniewolenie, z drugiej zaś – poszerzenie obszaru wolności jednostki, realizacje praw 

człowieka i wolność konsumenta, ale ten pozorny bałagan skrywa – zdaniem Baumana – 

zasadniczy przełom, jaki dokonuje się, dokonał się wraz z przejściem do społeczeństwa 

konsumpcyjnego. Jego istotą jest zmiana podstawowych reguł reprodukcji społecznej, 

polegająca na zastąpieniu tradycyjnych form związanych z bezpośrednią przemocą, ale także 

tych nowszych, odwołujących się do przywołanych przed chwilą mechanizmów panowania, 

przez wykreowany w ramach społeczeństwa kapitalistycznego świat konsumpcji. Jak pisze 

Bauman: „Późne społeczeństwo kapitalistyczne w fazie konsumeryzmu pozwala ludziom 

cieszyć się wolnością w stopniu większym niż jakiekolwiek inne znane społeczeństwo 

minione czy współczesne” [17]. 

Dlaczego w czasach dość szerokiej krytyki konsumeryzmu jest on uznawany za jakościowo 

nowy skok w rozwoju wolności? To pytanie wymaga jako odpowiedzi dłuższego wywodu i 

prześledzenia kilku istotnych momentów analizy Baumana. 

Na wstępie trzeba stwierdzić, że akceptację konsumeryzmu poprzedza wielopłaszczyznowa 

krytyka współczesnej cywilizacji kapitalistycznej. Najważniejszym jej elementem jest 

konstatacja końca ery liberalnych złudzeń dotyczących wolności jednostki, mitycznych 

wyobrażeń o pucybutach, którzy zostają milionerami, wyobrażeń o istnieniu wolnego rynku, 
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na którym najlepsi „przedsiębiorcy”, dla dobra powszechnego, osiągają sukcesy. 

Rzeczywistość współczesnego kapitalizmu jest całkiem inna [18]. Indywidualizm nie tylko 

nie wydaje się promowany, ale stał się wręcz dysfunkcjonalny w społeczeństwie podzielonym 

na monopolistyczne rynki, poddanym wszechobecnej obserwacji i ewidencji. Molochowate 

struktury zarządzania nie mają nic wspólnego z mitem wolnokonkurencyjnego kapitalizmu i 

fakt ten znajduje odzwierciedlenie w powszechnej świadomości społecznej. Anonimowe 

struktury generują ucieczkę od wolności i odpowiedzialności, odpodmiotawiają jednostki, 

przekreślając możliwość samorealizacji i kreatywności. Wydłużone anonimowe łańcuchy 

zależności uniemożliwiają także personalizację winy, zło staje się bezimiennym fatum nie 

podlegającym osądowi. Ludobójstwo na niespotykaną w historii skalę bywa praktyką 

światowych centrów cywilizacyjnych. Prywatność, osobność, jednostkowość są w tym 

świecie niezwykle kosztownym towarem możliwym do osiągnięcia tylko za pośrednictwem 

rynku i jego wyspecjalizowanych agend. 

Wszystko to razem skłania do stwierdzenia, że zarówno na poziomie polityki, ideologii, jak i 

codziennej praktyki życiowej ludzi w społeczeństwach późnego kapitalizmu nastąpił krach 

indywidualizmu, zagrażający możliwościom reprodukcji systemu. Pozycje tych starych form 

zajęła konsumpcja, która nie tylko staje się osią organizującą indywidualną aktywność 

gospodarczą jednostki, ale wchodzi w przestrzeni społecznej w miejsce przemocy i 

bezpośredniego stosowania siły, w miejsce polityki, ideologii, władzy państwa. 

Wizja Baumna jest bardzo optymistyczna. Oto z życia społecznego znikają lub są 

marginalizowane formy zniewalania, które bezpośrednio odwoływały się do przemocy 

wyspecjalizowanych organów, do indoktrynacji podporządkowanych strukturom władzy. W 

społeczeństwie konsumpcyjnym, w wyniku zinterioryzownego pędu do konsumpcji, tym, co 

napędza członków społeczeństwa, jest chęć konsumowania. Rywalizacja, walka – przenosi się 

z form historycznie obciążonych wojnami, ludobójstwem i uciskiem w obszar konkurencji w 

„bezgranicznym świecie konsumpcji”. Konkurencja konsumencka jest demokratyczna, dostęp 

do niej ma każdy; jest również w zasadniczym sensie niegroźna, gdyż jej rezultatem może być 

tylko maksymalizacja konsumpcji, która z kolei napędza kapitalistyczną produkcję i rozwija 

kapitalistyczny rynek. 

Wygląda na to, że w świecie tym kapitalizm odkrył wreszcie kamień filozoficzny: oglądany z 

perspektywy konsumenta świat konsumpcji (w przeciwieństwie do sfery produkcji oraz 

dystrybucji dóbr i władzy) wolny jest od klątwy „rozgrywki eliminującej” i „funkcji 
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monopolistycznej”. Tu igrzyska mogą trwać nieprzerwanie, bez wykluczania kogokolwiek z 

gry, zaś liczba uczestników zamiast maleć, może ciągle wzrastać[19] . 

Sprawa nie jest jednak tak oczywista. Baumanowi nie chodzi po prostu o rozpasaną 

konsumpcję. Rywalizacja konsumpcyjna w sferze bogactwa i władzy z natury rzeczy musi 

prowadzić do znanych konsekwencji. Dobra, będące jej przedmiotem, mają charakter 

ograniczony, podlegają tendencjom monopolistycznym, odtwarzają relacje dominacji i 

podporządkowania. Skok jakościowy dotyczy nie samej konkurencji w sferze konsumpcji, 

lecz ukształtowania się na pewnym etapie rozwoju społeczeństwa konsumpcyjnego jej 

wysublimowanej postaci. Obraz tej nowej fazy jest opisywany przez Baumana niezwykle 

sugestywnie. Oto rywalizacja z obszaru dóbr i władzy przenosi się w sferę symboli! 

Posiadanie nie jest jedynym celem rywalizacji konsumenckiej, jej ważniejszą stroną staje się 

rywalizacja o symbole, różnice i wyróżnienia. Współczesny świat stwarza człowiekowi 

możliwość autokreacji i indywiduacji za pośrednictwem konsumpcji, jest to znamienna cecha 

współczesności, domagającej się od jednostki ciągłej zmienności, redefinicji. Tego typu 

konkurencja nie musi dokonywać się kosztem innych, jak w wypadku władzy czy posiadania, 

a więc prowadzić do „rezultatów o sumie zerowej”; stwarza możliwość poczucia 

bezpieczeństwa, generuje współzawodnictwo, indywidualną energię, realne występowanie 

wielości wyborów, poczucie swobody, braku ograniczeń. Możliwość kreowania własnej 

tożsamości przez rynek konsumencki dostępna jest „w zasadzie każdemu bez wyjątku i 

wszystkim naraz”. 

Metoda ta polega na wyłonieniu z oferowanego zasobu dóbr symboli tożsamości. [...] na 

budowaniu „ja” przy pomocy obrazów. Tożsamość zostaje tu zrównana z pewnym wizualnym 

sygnałem-poszlaką, którą inni mogą zobaczyć i której znaczenie może zostać rozpoznane 

zgodnie z zamiarem nadawcy. Te sygnały-poszlaki są różnorakie. Dotyczą one kształtu ciała, 

jego ozdób, domu i jego zawartości, miejsc, w których się bywa i gdzie się bywa widzianym, 

sposobu bycia i mówienia, tego, o czym się mówi, przejawów gustu artystycznego i 

literackiego, żywności i sposobu jej przyrządzania, i wielu jeszcze innych rzeczy, 

dostarczanych na rynek w postaci dóbr materialnych, usług i wiedzy. Nikt nie musi się czuć 

upośledzony z powodu ubóstwa swej wyobraźni, bowiem rynek dostarcza także wskazówek co 

do konstruowania tożsamości całkowitych. Do jednostki należy tylko zastosowanie się do 

instrukcji, dołączonej do takiego modelu. Tak oto wolny wybór staje się faktem. Do wyboru 

jest wiele możliwości, a gdy decyzja zapadnie, wybraną tożsamość urzeczywistnia się (tzn. 

czyni się ją realną symbolicznie, rzeczywistą w sensie realności wizerunku) dokonując 
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stosownych zakupów lub poddając się wymaganemu treningowi, czy będzie to zmiana fryzury, 

jogging, dieta odchudzająca czy wzbogacenie słownictwa wtrętami, znamionującymi będącą 

w modzie przynależność [20]. 

Czytając tak bezwstydną pochwałę konsumpcji, nabieramy wątpliwości, co do tego, czy jest 

ona aby szczera i nie ma charakteru ironicznego. Są one w zupełności uzasadnione. Pochwałę 

nowoczesnej głupoty konsumenckiej należy traktować z dystansem przede wszystkim 

dlatego, że sposób narracji Zygmunta Baumana przypomina opowieść „szkatułkową” – każda 

rzeczywistość, z którą się spotykamy, okazuje się rzeczywistością tylko na chwilę, podobnie 

jak każda prawda. 

Mamy tu niewątpliwie do czynienia z pochwałą konsumpcji, ale jest to pochwała poniekąd 

zrelatywizowana. Cały czas jest mowa o zaletach wolności konsumpcyjnej w sensie jej 

przewagi nad wolnością władzy czy posiadania. Jeszcze mocniej podkreśla relatywizm tej 

oceny określenie przez Baumana konsumpcji mianem łatwiejszej, tańszej formy kontroli 

społecznej. To prawda, wolność konsumencka jest wspaniała, zdaje się mówić Bauman, ma 

ona wszystkie przedstawione wyżej cechy pozytywne, ale jej cechą rzeczywistą jest 

jednocześnie to, że stanowi nowszą i skuteczniejszą formę rozładowywania napięć 

społecznych, formę ich pacyfikacji, jest sposobem przesunięcia konfliktu w świadomości 

masowej z niebezpiecznego dyskursu polityki, władzy, własności, na grunt realizacji 

zinterioryzowanych potrzeb konsumenckich, przyjmujących formę symbolicznej autodefinicji 

za pośrednictwem gospodarki towarowo-pieniężnej, za pomocą rynku. Jest to formuła 

gwarantowania reprodukcji systemu skuteczniejsza niż wszystkie poprzednie i zdaje się 

zapowiadać never ending story społeczeństwa kapitalistycznego. 

Radość i satysfakcja masowych konsumentów mieszczą się w logice zaprezentowanej 

apologetyki rynku, ale my, prowadzeni przez doświadczonego przewodnika, podnosimy za 

chwilę wieko szkatułki i widzimy ograniczoność jej konsumenckiego świata, ograniczoność 

nie przekreślającą jednak w żadnej mierze jego autentyzmu. 

Konsumpcja naprawdę pozwala realizować marzenia, samodefiniować się jednostce w 

bezkresnej różnorodności rynkowych ofert, ale my w niej możemy dostrzec swoiście 

perfekcyjną postać mikropraktyk władzy. Ich perfekcyjność polega na kompletnej 

subiektywizacji tego, co dla władzy najistotniejsze: maksymalizacji bezrefleksyjnego popytu. 

Przy całej niechęci do wszelkiego rodzaju ekstremizmów, ekstremizm konsumencki jest 

podstawowym celem współczesnej gospodarki. Jej najulubieńszym konsumentem byłby 
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oczywiście taki nabywca, którego aktywność, o ile tylko byłoby to możliwe, ograniczałaby 

się wyłącznie do kupowania i rozpakowywania towarów. Nienasycenie konsumenckie jest 

starannie hodowaną przekładnią makropolityki i makroekonomii, mającą upowszechnić 

zachowania niezbędne do funkcjonowania kapitalistycznego systemu ekonomicznego. Obok 

różnych wspomnianych zalet maksymalizacja konsumpcji ma jeszcze i tę, że deracjonalizuje 

zachowania społeczne, sprowadzając je do potrzeby żądającej zaspokojenia. Uniwersalne 

chcę nie podlega negocjacjom, jakim podlegają decyzje władzy czy ideologiczne projekty 

budowane na oświeceniowych regułach rozumności: de gustibus non est disputandum. 

Konsumencka atomizacja jest rujnująca i dla polityki, i dla ideologii. Wybija godzina końca 

wielkich narracji. Oczywiście – o ile sam proces konsumpcji nie podlega kryzysowemu 

załamaniu. 

Ma racje Zygmunt Bauman, ogłaszając koniec lub ograniczenie reguł panoptikonu do 

zmarginalizowanych, pozarynkowych „resztek” społeczeń-stwa. Modelem bardziej 

adekwatnym do ilustracji obecnej sytuacji byłby może supermarket. Tu też wszystko jest 

kontrolowane za pomocą kamer, ochrony, kas, całego prawa i państwa, ale klimat 

architektonicznie zaaranżowanej sytuacji nadaje różnia towarów konsumpcyjnych, jawiąca 

się przed oczyma wyposażonego w koszyk na kółkach konsumenta. 

Jest ona w sposób zasadniczy zdemokratyzowana, ponieważ kontakt z nią, także i ten 

zmysłowy, wzrokowy, zapośredniczony jest poprzez reguły gospodarki towarowo-pieniężnej, 

pieniądz lub kartę kredytową, spoczywającą bezpiecznie w portfelu jednostki buszującej w 

zbożu zrodzonym przez społeczeństwo konsumpcyjne. Demokratyzująca funkcja pieniądza 

ustawia wszystko, co użytkowe, w jednym szeregu, wyabstrahowuje towary z ich swoistości i 

organizuje jako mapę możliwych do osiągnięcia realizacji jednostkowego chcę. 

To chcę konstytuuje się w momencie chwilowej aranżacji spotkania, ma charakter ad hoc i 

różni się od romantycznego pragnienia tak, jak ad-hoc-kracja Alvina Tofflera od biuro-

kracji Maxa Webera. Różnice między wartościami użytkowymi są niesprowadzalne do siebie, 

ale gromkie calculemus znajduje swoje uzasadnienie w homogenizującej funkcji pieniądza. 

Siła oddziaływania pieniądza prowadzi do ujednowy-miarowienia rzeczywistości. Towary 

różnią się w sposób policzalny, mierzalny za pomocą linijki, liczydła, kalkulatora. Różnią 

się o trochę, a więc nie zasadniczo, nie jakościowo, nie historycznie. 

Różnica jest albo różnicą policzalną, ilościową w ciągu rzeczy umundurowanych w kody 

kreskowe i ceny, albo różnicą funkcji w spragmatyzowanej aranżacji przyjemności, 
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pochłoniętego przez chcę towaru. Sam podmiot konsumencki jest skrajnie 

zindywidualizowany. Choć konsumpcja – konsumpcja odłożona, nie ta polegająca na 

zawłaszczaniu, realizująca się w „braniu” z półek – ma charakter uspołeczniony i wiąże z 

różnymi formami uspołecznienia, od rodziny, kręgu towarzyskiego, po symboliczną 

rywalizację opisywaną przez Baumana, to „wieczny wędrowiec” supermarketu nie totalizuje 

zwiedzanej przestrzeni, nie unieważnia podejść konkurencyjnych, odmiennych, 

sąsiadujących. Nie ma bowiem obowiązującej mapy zwiedzania ani stałego miejsca pobytu, 

tak jak nie ma prawdy poza lokalnym spotkaniem obiecującym realizację konsumenckiego 

chcę. Wydaje się, że prawda może być jedynie osobista, zdecentrowana, lokalna. Wiedza, 

dawniej „totalna”, ulega rozproszeniu. Każda wiedza staje się reprezentacją jakiejś 

skonstruowanej w rozproszeniu społecznej formy praktyki. Pojedyncze wydarzenia – to 

wszystko, co istnieje. Trudno również uznać możliwość akumulacji tak rozumianej prawdy 

konsumenta, przypuścić stan jej zupełności i nasycenia. To raczej nienasycenie jest jej stałą i 

pożądaną cechą, a epizodyczność, przygodność, nomadyczność – rutynową formą. Cieszenie 

się nią może funkcjonować w strywializowanej formie demokratycznej, ale łatwo poddaje się 

indywiduacji i estetycznej sublimacji, otwiera bramy dla wszelkiego rodzaju anomalii, 

kontestacji i patologii, o ile tylko da się je wkomponować w ofertę rynkową. 

Ta rynkowość czyni cuda. Dokonuje destrukcji tego, co elitarne, nie-komercyjne, osobne. 

Promując tylko istnienie rynkowe, spycha w niebyt niemożliwe do utowarowienia wartości, 

potrzeby, byty. Probierzem istnienia staje się istnienie w kulturze masowej, tylko bowiem 

produkt masowy daje gwarancję produkcji długich serii i krociowych zysków. Popularne staje 

się chodzenie w fabrycznie dziurawionych dżinsach, będących kiedyś symbolem kontestacji 

społeczeństwa konsumpcyjnego. Uniwersalizm w wymiarze światowym przestaje istnieć, ale 

synkretyzm i patchwork stają się też zasadami organizacji tego, co jednostkowe i osobiste. 

Jest to jednak zazwyczaj różnica zainscenizowana. Różnica jest trudna do uzyskania. 

Upozorowanie różnicy jest jednym z największych problemów produkcji. Stąd też różnica 

jest, jako różnica właśnie, projektowana, reklamowana, sprzedawana. Produkcja różnicy 

upozorowanej nie jest tylko cechą świata polityki. Tu ma ona jeszcze najmniej 

kompromitujący charakter. Przemysł produkcji różnicy towarów, które pod względem 

użytkowym nie różnią się istotnie (albo są równie dobre, albo równie niepotrzebne), boi się 

swej demaskacji o wiele bardziej. 

Historia ustępuje przyjemności, osobowość i charakter – bogactwu wrażeń. Życie codzienne 

nigdy definitywnie nie ustalonej tożsamości, podlegającej ciągłej rewizji, przebudowie, 
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rekontekstualizacji, staje się normą i zasadą. Pobyt w supermarkecie jest dla niej momentem 

pomiaru. Sama popycha wózek, sama wybiera; wolność i niezależność demonstrują się na 

poziomie wysiłku fizycznego, manifestacji wiedzy, gustu i zasobności. Pomiaru ostatecznego 

dokonuje kasa, w kolejce do której mamy czas, by przyjrzeć się innym, ich koszykom i 

bezmiarowi opuszczanego właśnie świata zaspokojeń. 

Jest to zresztą rozstanie chwilowe. Tak naprawdę żyjemy jak gdyby nikt z nas nie opuszczał 

tego świata. Zwycięstwo konsumpcji w walce o czołową rolę w reprodukcji społecznej 

oznacza nie tylko „wzrost nastrojów konsumpcyjnych”, ale przede wszystkim określanie 

przez nią sposobów poznawania rzeczywistości. Tak jak dla Györgya Lukàcsa praca miała 

być modelem określającym istotę człowieka, jak dla Foucaulta panoptikon Benthama stanowił 

konceptualizację represywności stosunków władzy i panowania, tak dla konsumenta nowa 

forma reprodukcji decyduje o jego wyobrażeniu sensu życia, poczuciu szczęścia, kariery, 

sukcesu, spełnienia. Wprzęgnięcie tych na wskroś subiektywnych wymiarów egzystencji 

człowieka w mechanizmy rynkowe jest właśnie tym sukcesem, o którym pisze Bauman. 

Uwiedzenie owocuje ochoczym uczestnictwem w reprodukcji systemu i przekonaniem o 

samorealizacji. 

Pojawia się jednak pytanie o to, jak głęboko taka właśnie rola konsumpcji oddziałuje na 

świadomość społeczną. Czy jej oddziaływanie jest na tyle głębokie, że możemy mówić o 

podmiocie konsumenckim nie tylko jako podmiocie konsumpcji, lecz również w takim sensie, 

który czyniłby z tej kategorii zamiennik pojęcia podmiotu racjonalnego? Czy można 

zrelatywizować tym samym podmiot racjonalny do przedkonsumpcyjnych faz kapitalizmu i 

ogłosić podmiot konsumpcyjny generatorem racjonalizmu epoki konsumpcji? 

Zdaję sobie doskonale sprawę z generalności tych pytań i trudności odpowiedzi na nie. 

Zwłaszcza, że poszukiwanie źródeł różni w supermarkecie można uznać za przesadną 

skłonność do desakralizacji. A przecież da się znaleźć argumenty na rzecz uznania, że 

dominujący rodzaj praktyki społecznej tworzy matrycę innych praktyk, stając się tym samym 

probierzem racjonalności i sensowności. Cząstkowe eksplikacje takiego podejścia zdają się 

nie wzbudzać większych protestów. Było tak na przykład wtedy, gdy wskazywano, że w 

Darwinowskich koncepcjach walki o byt i doboru naturalnego zostały zaklęte wilcze prawa 

walki kapitalizmu wolnokonkurencyjego, które całkowicie przesłoniły swoistość 

przyrodniczego materiału badawczego. Ale i bardziej całościowe interpretacje w tradycji 

filozoficznej stanowią model interpretacyjny znany i aprobowany. Pamiętamy przecież o 
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teorii alienacji religijnej Ludwika Feuerbacha i odsłonięciu przez niego ludzkiej tajemnicy 

nieludzkiej prawdy czy o „młodym” Marksie. Zarówno teza o matrycowej funkcji 

dominującej praktyki społecznej, jak i teoria alienacji czy inne, liczne podobne podejścia 

teoretyczne – nie są jednak niczym innym, jak transformacją starożytnego twierdzenia 

Protagorasa o tym, że: Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek. 

Apologetyka konsumpcji i wolnego konsumenta ma u Zygmunta Baumana charakter 

ograniczony. Jest ona raczej konstatacją relatywnie małej kosztowności i dużej skuteczności 

konsumeryzmu; jej najbardziej gorące momenty stanowią odsłonięcie subiektywnych 

przekonań konsumenckich, w mniejszym zaś stopniu aprobaty samego autora. Zdaje on sobie 

doskonale sprawę z substytutywnego charakteru wolności konsumenckiej: 

Dziedzina interesów konsumenckich jako namiastka wiecznie niezaspokojonych ambicji 

związanych ze sprawowaniem władzy, jako jedyna rekompensata za ucisk w pracy i jedyne 

ujście dla wolności i autonomii, wyrugowanych z najbardziej rozległych i najważniejszych 

dziedzin życia – nabrała teraz ogromnego znaczenia [21]. 

Aprobata konsumeryzmu napędzana jest też krytyczną oceną jedynej realnej historycznej 

alternatywy, to jest krajów realnego socjalizmu, będących „biurokratyczną dyktaturą nad 

potrzebami”. 

Ale, zgodnie ze szkatułkową strukturą wykładu, dystansowanie się wobec konsumeryzmu ma 

jeszcze inny wymiar. Bauman wskazuje na ograniczoność świata konsumpcji. Chodzi mu nie 

tylko o zmarginalizowanych konsumentów społeczeństw Zachodu, infantylizowanych i ubez 

własnowolnianych przez paternalistyczne systemy pomocy społecznej, ale przede wszystkim 

o mur oddzielający świat konsumpcji od reszty świata. Nie jest to Mur Berliński. To, co 

oddziela, dałoby się raczej utożsamić z podziałem na Północ i Południe. Bogate 

społeczeństwa Północy są jakościowo inne. Jak zauważa Bauman: 

Grube mury są takiemu społeczeństwu nieodzowne. Mury te nikomu nie dokuczają, wręcz 

pozostają niezauważone. Jeżeli nawet pojawiają się w polu widzenia konsumentów, to jako tło 

dla barwnych graffiti. Wszystko, co naprawdę brzydkie i nieatrakcyjne, istnieje poza murami: 

jest tam beznadziejna praca bez perspektywy na awans i ochrony związkowej, nędzne życie na 

zasiłku dla bezrobotnych, wstyd z powodu nieodpowiedniego kolory skóry, męczarnia bycia 

niepotrzebnym i niechcianym. Konsumenci rzadko zapuszczają się na drugą stronę muru. 

Nędzę ubogich dzieci oglądają z okien luk-susowych samochodów. Nawet jeśli bywają w 
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Trzecim Świecie, to czynią to raczej dla przejażdżki na safari i do gabinetów masażu, niż dla 

zwiedzania fabryk wyzyskiwaczy [22]. 

A jednak ostatecznie dla konsumeryzmu nie ma alternatywy. Lepsze jutro to raczej tylko 

poszerzanie jego zasięgu. Wolność konsumencka może utrzymywać swoją pozycję „jeszcze 

przez długi czas”. Możliwość bardziej ambitnego jej ukonstytuowania się w formie wolności 

samorządowej, choć nikła, „nadal pozostaje otwarta” [23]. 

Jednakże klimat tak daleko posuniętej akceptacji konsumpcji w twórczości Baumana wydaje 

się chwilowy. Już w kilka lat późniejszym posłowiu do polskiego wydania Wolności co 

innego zdaje się stawać centralnym przedmiotem jego zainteresowania. Problemem staje się 

globalizacja i the new world disorder, który domaga się nowego porządku i nowej wielkiej 

narracji. 
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Nie ma wolności, nie ma nawet niewoli... 

 

– Pan chce koniecznie, abym się zastrzelił i drży pan ze strachu, że raptem zawiodę. 

– Widzi pan! Pan sam połączył swój plan z naszą działalnością. Licząc na pana, jużeśmy to i 

owo zrobili. I teraz nie ma pan prawa rezygnować, gdyż w ten spo-sób wyprowadziłby nas 

pan w pole. 

– Nie uznaję żadnego prawa. 

– Rozumiem, rozumiem, tu chodzi o pańską wolną wolę; my nie wpływamy na nią; trzeba 

jednak, aby ta wolna wola ziściła się. 

– I będę musiał wziąć na siebie wszystkie wasze paskudztwa? 

– Może pan stchórzył, panie Kiriłłow? Jeśli tak, niech pan od razu się przyzna. 

– Nie stchórzyłem [...]. 

– [...] Wiem także, że nie pan zjadł ideę, lecz idea pana; nie może więc pan odłożyć. 

– Jak to? Mnie zjadła idea? 

– Tak. 

– A nie ja zjadłem ideę? To niezłe. Pan ma trochę rozumu. Pan się ze mną drażni, a ja tym się 

szczycę. 

– Doskonale, doskonale. Właśnie o to chodzi, aby pan się szczycił . 

/ Dostojewski, Biesy[1]/ 

 

Wolność ujęta w sposób metodyczny, definicyjny, pojęciowy jest trudna do zaakceptowania. 

Sprowadzenie jej do roli ideologicznego medium, do „pustej” formy apelacji, ale nawet do 

rangi niezbędnego składnika reprodukcji społecznej – wywołuje zawód. Wolność w tak 

prostej, suchej postaci budzi opór i niechęć. Pracuje na nie cały społeczny system apelacji. 

Zasadnicze różnice dzielące w sposób manifestacyjny, a czasem i krwawy, różne systemy 
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apelacji – nie przeszkadzają temu, że jednocześnie wszystkie one w wielkiej zgodzie i w 

doskonałej harmonii pracują nad utrwaleniem zasadniczego schematu apelacji jako 

uniwersalnego. Co prawda, w każdej chwili swej apelacji starają się unieważnić konkurenta, 

ale nigdy przez podważenie schematu apelacji, lecz co najwyżej przez zanegowanie 

uniwersalnych aspiracji projektowanej przestrzeni społecznej. Prawdziwa uniwersalność jest 

bowiem zawsze związana z „naszą partykularnością”, inne prowadzą do „złej 

nieskończoności” i „złudnej wolności”. 

Ale właśnie dlatego podważenie uniwersalności zasadniczego medium ideologicznej apelacji, 

to znaczy wolności, spotykać się musi ze zjednoczonym oporem nawet fundamentalnie 

sprzecznych ze sobą ideologicznych przestrzeni społecznych. Dekonstrukcja pojęcia 

wolności, ujawniająca jej transideologiczny charakter, staje się w ten sposób zamachem na 

ludzkość, destrukcją człowieczeństwa i osobistą zniewagą dla każdego człowieka. 

A jednak jej rezultatem nie jest i nie może być unieważnienie problematyki wolności. Tak jak 

w każdym innym wypadku możemy tu tylko mówić o jej odroczeniu, przekazaniu, 

przeformułowaniu [2]. 

Obawy są więc niewczesne. Z faktu uznania, że społeczeństwo nie składa się z wolnych 

jednostek ludzkich, lecz z międzyludzkich układów komunikacyjnych [3], nie wynika 

anihilacja problematyki wolności. Prawda, że proste elementy społeczeństwa to raczej nie 

konkretne jednostki, a działania i role społeczne. To, co konkretne w człowieku, choć 

założone w systemie społecznym, zostaje jednocześnie przez ten system pozostawione na 

zewnątrz. Wewnątrz systemu pozostają grane przez aktora, wpisane w funkcje i struktury 

poszczególnych podsystemów społecznych role będące momentami układów 

komunikacyjnych. Ale tak mniej więcej zarysowane podejście teoretyczne jest tylko ogólną 

deklaracją zerwania z substancjalizmem, „logiką bytu” i tradycyjnym humanistycznym 

naturalizmem, zerwaniem umożliwiającym uwolnienie się od konieczności odwoływania się 

do „podmiotu” i analizy jednostki ludzkiej w kategoriach organiczno-psychicznych. Podejściu 

takiemu bliżej do komunikacyjnej teorii władzy i społeczeństwa [4]. 

Być może perspektywa współczesna jest szczególnie uprzywilejowana. Krach realnego 

socjalizmu w Europie wzbudza powszechne wątpliwości co do ewolucyjnego postępu, a co 

najmniej konsternację podobną do tej wywołanej onegdaj trzęsieniem ziemi w Lizbonie. Tym 

razem sprzyja ona uznaniu współobecności, pojawiania się i zanikania różnych 

alternatywnych systemów apelujących, a czasem wręcz odrębnych światów istniejących 
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prawie niezależnie od siebie. Występują one obok siebie, giną i powstają w drastycznej, jakby 

się zdawało, sprzeczności z ewolucjonistyczną wizją rozwoju społecznego. Ta, sprzyjająca 

fascynacji teorią chaosu sytuacja, wzmacniana jest dodatkowo przez ogólne tło postępującej 

globalizacji. Czyni ona powszechnie dostępną wiedzę o wielokulturowości i różnorodności 

istniejącego świata. Nie chodzi tu tylko o wrażenia krajoznawcze, nadbudowane nad 

ekspansją międzynarodowego kapitału, lecz również o fakt „przyjścia” tej wielokulturowości 

do metropolii, do stolic najbogatszych państw świata. To już nie tylko wielorasowy i 

różnorodny American melting pot, tygiel, w którym spotkały się strumyki migracji z różnych 

stron globu. To również stabilne kraje europejskie, w których standard życia oddziałuje nie 

mniej mocno niż legenda Dzikiego Zachodu czy złoto Alaski. 

Z wielością światów można się zapoznać, podróżując z niespotykaną dotąd łatwością po 

świecie, ale widoczna jest ona także obok nas na co dzień. Wielość teraźniejszości, w jakiej 

żyjemy, otwiera nam oczy na rzeczywistą wielość uniwersalizmów, z którymi mamy do 

czynienia. 

Immanuel Wallerstein pisze: 

„Wielość uniwersalizmów” to oczywiście oksymoron. „Uniwersalizm” z założenia ma się 

odnosić do poglądu, że istnieją prawa i prawdy, które odnoszą się do wszystkich ludzi, grup i 

historycznych systemów społecznych niezależnie od czasu i miejsca. Oznacza on zatem 

jedyność, wyjątkowość i jedność. Czy możliwe są wielorakie wersje jedynego? Oczywiście 

mógłbym się tu odwołać do jakiejś postaci teologii chrześcijańskiej, która od dawna 

argumentuje istnienie Trójcy, w której Bóg jest jednocześnie jeden i w trzech postaciach, lub 

do hinduistycznej idei mówiącej o wielu awatarach bogów. [...] Jednak nie zamierzam tu 

odwoływać się do idei teologicznych. Oczywiste wydaje się, że mamy do czynienia z wieloma 

uniwersalizmami zarówno na poziomie wspólnotowych, społecznych roszczeń, jak i w świecie 

twierdzeń naukowych. Możemy jak najbardziej, znajdując się w ramach jednego z tych 

roszczeń, odrzucać inne jako ewidentnie fałszywe czy też przynajmniej wadliwie 

skonceptualizowane, co zresztą ma dosyć często miejsce. Wszystkie nomotetyczne nauki 

społeczne oparte są dokładnie na takim modelu. Znalazłoby się wielu naukowców, którzy 

utrzymują, że pojęcie „nauka” jest zarezerwowane dla tych, którzy w dowolnej dziedzinie 

wiedzy, starają się doprowadzić do stworzenia jednolitego uniwersalizmu. Chcę tu udowodnić 

nie tylko, że jednolity uniwersalizm nie istnieje, czy też nie może istnieć, ale też, że nauka jest 
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poszukiwaniem szansy na najlepsze zorientowanie w z istoty niemożliwym do pewnego 

określenia, i dzięki temu otwartym na twórczość, wszechświecie wielości uniwersalizmów [5]. 

Współczesna perspektywa systemu-świata Wallersteina przekłada się na współczesne spory 

dotyczące racjonalności, wielokulturowość – na spory dotyczące naukowości. Żyjemy coraz 

bardziej w rzeczywistości, w której wielość uniwersalizmów traktowana jest jako stan 

normalny, przenika całą rzeczywistość w jej wielowymiarowym bycie. Być może polska 

perspektywa skupia w swej specyfice w sposób szczególnie skondensowany prądy globalne. 

Nie ma potrzeby jej szczegółowo opisywać, ale warto zwrócić uwagę, że bycie 

„przedmurzem” nie różni się tak bardzo od bycia „na krawędzi”; że „transformacja 

ustrojowa” w kraju środkowoeuropejskim, często druga już, a czasem trzecia za jednego 

pokolenia, sprzyja doświadczaniu wielości uniwersalizmów; że wreszcie rezultaty tych 

przekształceń lokują kraj o wspaniałej europejskiej tradycji kultury łacińskiej na pozycjach 

trzecioświatowych. 

Wielość uniwersalizmów to wielość wolności. Zwróćmy uwagę na to, że „niemożliwy do 

pewnego określenia” świat nie obezwładnia Wallersteina, lecz jest, dzięki swemu bogactwu, 

„otwarty na twórczość”. Jeśli uciekamy od „substancjalnego” traktowania wolności i łączymy 

ją z systemami interpelacji ideologicznej czy też jeszcze bardziej kosmopolitycznym 

triumfem podmiotu konsumenckiego, to o wolności absolutnej, rozumianej jako niczym nie 

uwarunkowana wolna wola, nie ma oczywiście mowy. Takiej wolności nie ma poza 

ideologicznym systemem apelacji i nic tu nie wnosi jego policentryczność czy perspektywa 

twórczości. Wielokulturowa apelacja o uczestnictwo w nowym projekcie wolności zawsze 

pozostaje apelacją, choć tym razem jej zapleczem jest globalny społeczny podział pracy, a nie 

ten narodowy czy lokalny. Bycie twórczym pod/miotem, szczycącym się swą podmiotowością 

pod/miotem – oznacza spełnienie najśmielszych marzeń Innego. 

Nie można jednak Innego traktować w sposób taki, na jaki nie zgadzamy się w wypadku 

pod/miotu. Również i Inny nie jest empirycznym egzemplarzem jednostki ludzkiej, lecz 

raczej jakąś rolą w systemie komunikacji społecznej. Humanistyczna interpretacja 

ideologiczna ma o tyle skłonność do idealizacji podmiotu ideologicznego, co i do 

potworyzacji władzy. To nie władza czy struktury władzy wcielają się w funkcje społeczne i 

posługują nimi, ale przeciwnie, to funkcje społeczne wyłaniają pod/mioty i struktury władzy 

jako mechanizmy selektywne i redukujące złożoność otoczenia. Konkretny kształt władzy 

wiąże się z aktualizacją pewnych możliwości pod/miotu władzy przez system społeczny. 
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Rozpatrywanie stosunków władzy w kategoriach swobodnego panowania władzy jest 

lustrzanym odbiciem wolności podmiotu ideologicznego. Oczywiście, takie odwrócenie nie 

jest prostym odwróceniem. Prostą przeciwnością kreatywnego podmiotu jednostkowego nie 

jest przecież wszechwładny podmiot władzy, ale oba one zachowują istotny dla nas moment 

ideologicznej absolutności. Tymczasem władza nie może być utożsamiana z przymusem. Jest 

ona raczej złożonym procesem komunikacji regulowanym przez swoiste kody społeczne, 

którym podlegają na równi wszelkie pod/mioty. W tym też sensie redukcja władzy do 

prostego panowania, do arbitralnego użycia władzy jako zasady, jest nieporozumieniem. 

Obserwowaliśmy to już przy analizie rozważań Hegla o Panu i niewolniku (czy też, jak 

wolałbym to nazwać: Panu i parobku). Tym bardziej w tak złożonych systemach 

społecznych, jak występujące obecnie, władza musi wyrażać się w schematyzacjach 

prawniczych i technicyzacji władzy. Nawet użycie siły we współczesnych społeczeństwach 

musi być zapośredniczone przez złożone procesy symbolicznego uprawomocniania. Trudno 

więc mówić o niewoli we współczesnym świecie. Panowanie, niewola – są to terminy na 

wskroś obciążone naiwną antropologizacją, humanistycznym balastem, ideologiczną formułą 

apelacji będącą tylko fragmentem kodów uprawomocniania; one same więc jako takie warte 

są badania i opisania w całkiem inny sposób, niż to się czyni zazwyczaj. 

Nie ma wolności, nie ma nawet niewoli... 

PRZYPISY: 
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2/Zob. N. Luhmann, Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, Warszawa 1994, 

s. 67. 

3/Ibidem, s. 31. 

4/O pojęciu działania komunikacyjnego ciekawą dyskusję można znaleźć w: J. Habermas, N. 

Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, Frankfurt a. M. 1971. 
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Studies, Hong Kong University of Science and Technology 2000 IX 20 (podaję w przekładzie 

M. Turowskiego). 
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Freedom and Interpellation 

SUMMARY 

This book is about freedom. 

Its starting point is the reconstruction of understanding the notion of freedom in the works of 

I. Kant, J. G. Fichte and G. W. F. Hegel carried out in the first chapter entitled “Freedom in 

the Classical German Philosophy”. As a result of this reconstruction, freedom appears to be a 

phenomenon from the area of culture and social communication connected with the 

development of a bourgeois society, especially ideological forms of social reproduction. The 

deconstruction referring to the output of M. Horkheimer, T. Adorno, M. Foucault, P. 

Bourdieu, L. Althusser of universalistic, on the surface aspirations of German philosophers 

discloses their historical limitations, particularism and regionality. 

In fact their concepts are the figurative-allusive creation of promises for the dissemination of 

freedom as a value. An absolute character of comprehending freedom being contradictory to 

the whole output and fundamentals of natural sciences /Kant / is an indispensable moment of 

the ideological interpellation for an active participation in the realization of an ideological 

social project formed like a scientific project. 

Thus, freedom manifests itself as a subtle individualizing and subjecting medium which 

secures active participation in respectively alternative social practices. 

Despite becoming involved in contradictory ideological interpellations, the assumption of a 

subject`s freedom is a common foundation for any interpellation, and therefore, for social 

reproduction in the conditions of a democratic, mass, bourgeois society. Here is the source of 

both, its contradictory to the deterministic view of the world, absolute comprehending as well 

as its common solid defense as a foundation of a capitalist society. 
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In the basic economic dimension freedom has its grounds in the dissemination of individual 

work-force ownership / K. Marks / and the development of goods-and-money economy / G. 

Simmel / which followed the expansion of capitalism. 

The ideological form of interpellation is, despite being scientific in its form, the continuation 

of “shepherds`” form of religion supported by the scientific prestige, institutional university 

power / Humboldt /, bureaucratic state organization and various forms of civil society 

communication. 

Freedom proves to be a historically specific form of activation and internalization of social 

expectations, and an effective medium of subjectivization of the Other. 

The second part of the book includes a specific examination and enrichment of 

comprehending freedom being the result of the historical analysis of the essential twentieth 

century intellectual trends. The chapter devoted to Marxism analyses the statements given by 

Marxist classics such K. Marks and F. Engels. Also, the views of G. Lukacs, T. Adorno, A. 

Walicki and L. Kołakowski are discussed. In the part about liberalism the attention is 

concentrated on the concepts the creators of which are L. von Mises, F. A. Hayek and I. 

Berlin. They are set against M. Foucault`s ideas. Part three entitled “Freedom and 

Postmodernism” is the confrontation of the new way of understanding freedom with world of 

a contemporary consumption global society. Z. Bauman`s views constitute a reference point 

in this case. 

“There is no freedom, there is even no slavery…” they seem to be substituted by the multitude 

of freedom understood as the multitude of universalisms / I. Wallerstein / and as a free 

consumption subject displacing a rational subject in the market. 

translated by Ewa Jodłowska 

 

 

 

 

Liberté et interpellation 
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Résumé 

Cet ouvrage traite de la liberté. 

Le chapitre « La liberté dans la philosophie classique allemande » propose comme point de 

départ une reconstruction de la définition du concept de liberté tel qu’il se développe dans les 

oeuvres de I. Kant, J. G. Fichte et G. W. F. Hegel. La liberté y est présentée en tant que 

phénomène issu de l’espace culturel et de la communication sociale, en relation avec le 

développement et le déploiement de la société bourgeoise. La déconstruction des aspirations 

en apparence universelles de ces philosophes allemands (suite aux recherches de M. 

Horkheimer, T. Adorno, M. Foucault, P. Bourdieu et L. Althusser) permet de dévoiler les 

limites historiques, le particularisme, voire le régionalisme, de leurs conclusions. 

Dans leur essence, ces conceptions produisent, d’une manière figurée et allusive, les 

prémisses d’une universalisation de la liberté en tant que valeur. Cette absolutisation de la 

liberté, contraire à l’ensemble des fondements et conclusions des sciences naturelles /Kant/ 

constitue le moment idéologique nécessaire d’un appel à une participation active dans la 

réalisation d’un projet social ou idéologique, construit à l’image de la science. La liberté 

apparaît donc en tant que médium subtil, individualisant et fondant la subjectivité, qui assure 

une participation à des pratiques sociales alternatives. La prémisse d’une liberté du sujet 

demeure, malgré des interpellations idéologiques contradictoires, le fondement commun à 

toute interpellation, et donc à toute reproduction sociale dans les conditions de la société 

bourgeoise, démocratique et de masse. Là se trouve la source tout autant de sa saisie absolue, 

contraire à une image déterministe du monde, que de sa défense, universelle et solidaire, en 

tant que fondement de la société capitaliste. 

La liberté prend pied dans sa dimension économique première, en même temps que 

l’expansion du capitalisme, dans l’émergence d’une propriété individuelle de la main 

d’oeuvre /K. Marks/ et dans le développement de l’économie marchande et monétaire /G. 

Simmel/. 

La forme idéologique elle-même de l’interpellation, malgré sa dimension scientifique, 

apparaît comme la continuation « pastorale » d’une forme de présence de la religion, qui 

s’appuie sur l’autorité de la science, la force institutionnelle de l’université /Humboldt/, 

l’appareil bureaucratique de l’Etat et différentes formes en développement de la 

communication de la société civile. 
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La liberté se donne donc comme une forme historiquement spécifique d’activation et 

d’internalisation des attentes sociales et comme le médium efficace de la subjectivisation de 

l’Autre. 

La deuxième partie de l’ouvrage propose une sorte d’examen et d’enrichissement de la 

compréhension de la liberté grâce à l’analyse historique des courants intellectuels importants 

du XXe siècle. Le chapitre consacré au marxisme s’intéresse aux écrits des classiques du 

marxisme /K. Marx, F. Engels/ et aux vues de G. Lukács, T. Adorno, A. Walicki et L. 

Kołakowski. La partie consacrée au libéralisme se concentre sur les conceptions de L. von 

Mises, F. A. Hayek et I. Berlin, présentées en contraste avec les réflexions de M. Foucault. La 

troisième partie « Liberté et postmodernisme » confronte la nouvelle compréhension de la 

liberté avec le monde contemporain de la société de consommation et de la mondialisation. Il 

est principalement fait référence dans cette partie aux vues de Z. Bauman. 

Il n’y a pas de liberté, il n’y a même pas de servitude... à leur place aujourd’hui apparaît la 

multiplicité de la liberté comprise comme multiplicité des universalismes /I. Wallerstein/ de 

même que le sujet consommateur libre qui exclut du marché le sujet rationnel. 

translation Alexandre Dayet 
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