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Nowa fala imperializmu

Na początku września 2016 roku odbyła się w Pobierowie doroczna międzynarodowa 
konferencja naukowa z cyklu „Filozoficzne źródła nowoczesnej Europy”. Tym razem 
jej tematem była „Nowa fala imperializmu”, a więc refleksja nad jak najbardziej 
współczesnym wymiarem kapitalizmu i neokolonializmu.

Współczesny etap globalnego kapitalizmu przynosi w zaskakującym tempie 
nowe zjawiska kryzysowe, które wbrew kabaretowym tezom o końcu historii wska-
zują raczej na przyśpieszenie niebezpiecznych procesów rozpadu kapitalistycznego 
świata. Jeszcze niedawno wydawało się, że monocentryczny świat amerykańskiej 
dominacji jest stabilny na dziesięciolecia. Jeszcze niedawno wydawało się, że Unia 
Europejska będzie już zawsze ostoją stabilizacji oraz przedmiotem marzeń i wes-
tchnień wszystkich ludzi na świecie. A jej przykład powiedzie wszystkich ku coraz 
bardziej lepszemu światu liberalizmu i stabilizacji rozwoju w ramach światowego 
rynku.

Zmiany, które nadeszły, są druzgocące i zaostrzyły sprzeczności późnego 
kapitalizmu, stawiając cały świat wręcz na krawędzi wojny światowej. Dotyczą one 
różnych obszarów życia społecznego i różnych obszarów świata. Należą do nich 
niewątpliwie:

a) decentralizacja układu sił politycznych, militarnych i gospodarczych, 
wyłonienie się wielu konkurencyjnych centrów i bloków gospodarczych, 
militarnych; 

b) rozprzestrzenienie się imperialistycznych wojen już na całe regiony świata, 
jak Bliski Wschód, północna i środkowa Afryka, narastanie napięcia na 
Dalekim Wschodzie;

c) niespotykane do tej pory pod względem rozmiarów fale migracyjne z państw 
i społeczeństw upadłych w rezultacie imperialistycznej eksploatacji i wojen; 
fale migracyjne przypominające swymi rozmiarami, a może i konsekwen-
cjami czasy wędrówek ludów;
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d) kryzys ekonomiczny w Europie i na świecie, a jednocześnie bardzo szybki 
rozwój niektórych gospodarek i społeczeństw tradycyjnie zaliczanych do 
„trzecioświatowych”;

e) kryzys europejski, który prowadzi do ekonomicznej stagnacji, ale także 
do intensyfikacji wyzysku wewnątrz kapitalistycznych społeczeństw 
Zachodu i niezwykle dynamicznego wzrostu rozwarstwienia społecznego, 
wytworzenia swoistych „bliskich kolonii” na przedmieściach wielkich 
miast, w biedniejszych krajach Unii Europejskiej, u sąsiadów za płotem; 
obserwujemy zmasowany atak na uzyskane historycznie prawa pracowni-
cze, poziom życia, bezpieczeństwo socjalne i prawa emerytalne;

f) panująca hegemonia ideologii liberalizmu coraz częściej wspomagana 
jest nacjonalizmem, rasizmem, klerykalizmem; sama sobie już nie daje 
rady z dyscyplinowaniem świata, a jak mówi poeta: „tonący brzydko się 
chwyta!”;

g) na szeroką skalę stosowana jest taktyka zarządzania chaosem i szo-
kiem, kreowania permanentnego stanu wyjątkowego, stanu wojny 
z niewidzialnym wrogiem i łamania w tym kontekście prawa między- 
narodowego, praw człowieka i obywatela – z bandycka napaścią pań-
stwa na państwo i masowym stosowanym tortur przez aparaty władzy 
państwowej włącznie;

h) rosnąca fala wielobarwnego politycznego oporu wobec szerzącego się w ten 
sposób barbarzyństwa zarówno w wymiarze krajowym, jak i między- 
narodowym; partie Podemos czy Syriza, zwycięstwo lewicy w Portugalii, 
opór i walka w przeróżnych formach zmagań o socjalizm, o inny możliwy 
świat i rosnąca fala naukowej, teoretycznej, kulturowej, awangardowej 
krytyki współczesnego kapitalistycznego świata.

W tych warunkach czytelników Karola Marksa musi interesować wszystko, 
co w wielowymiarowej przestrzeni społecznej składa się na obserwowany proces, 
a co powinno stać się też przedmiotem badań socjologów, ekonomistów, filozofów, 
kulturoznawców, teoretyków sztuki, politologów, pedagogów, historyków…

Jak w tym kontekście wygląda perspektywa socjalistyczna?
Powinna ona polegać na stworzeniu alternatywnego projektu rozwojowego. 

Cywilizacyjnej alternatywy dla świata wyzysku, nacjonalizmu, rasizmu i strachu.
Taki program jest dostępny. Taki program jest. Nieprawda, że go nie ma.
Być może jego realizacja wymaga znów „długiego marszu”. Ale już sam taki 

marsz ma siłę wyzwalającą, tworzy enklawy dezalienacji i autonomiczne strefy 
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wolne od dyktatu rynku i kapitalistycznej akumulacji, swoiste Parki Wolności… 
już teraz!

Wygłoszone w trakcie konferencji referaty, jak i związana z nimi dyskusja 
dostarczyły wielu ciekawych idei i uzmysłowiły raz jeszcze gigantyczną skalę pro-
blemów współczesnego świata. Niektóre z tych wypowiedzi zostaną opublikowane 
na naszych łamach.

Jerzy Kochan
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Basis of the thesis

At the beginning of The Accumulation of Capital, Rosa Luxemburg definitely pro-
posed that the book aimed at studying “the problem of the reproduction of the entire 
social capital”1. Then she analyzed the connotation and characteristics of “Reproduc-
tion” and “Reproduction of the Entire Social Capital”. According to her, reproduc-
tion is “a repetition, renewal of the process of production”2 exists in all social forms 
of human history as a general characteristic of human being’s production, while the 
entire social capital is a special form showing capitalist production’s characteristics. 
Thus, reproduction of the entire social capital is a repetition and renewal of capital-
ist production. Then, what are the relationship between the repetition and renewal 
of capitalist production with crisis? Why does “the problem of reproduction of the 

1 R. Luxemburg, The Accumulation of Capital, translated by A. Schwarzschild, Routledge 2003, 
p. 3.

2 Ibidem.
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entire social capital” become a research object of the crisis theory? How can the re-
search form a crisis theory? These questions involve some fundamental problems on 
how to understand and establish the crisis theory. Rosa Luxemburg made theoretical 
and historical analysis and demonstration to these questions. 

Rosa Luxemburg presented theoretical interpretations from the analysis to the 
essence and characteristics of processes of capitalist production. According to her, 
capitalist production was the production of both physical commodities and surplus 
value. Of which, the former is just the material carrier of capitalist production while 
the latter the essence of it. As the essence of capitalist production, the surplus value 
production consists of two interconnected parts, one is the production of surplus val-
ue, including production material purchase, labor force purchase and actual produc-
tion, and the other is the realization of surplus value, i.e. transforming the commod-
ity with surplus value into currency, or the process of capital production or capital 
accumulation. Of these two parts, capital accumulation determines whether capital-
ist production and expanded reproduction can continue and capitalism can survive. 
When capital accumulation smoothly goes on, surplus value can be transformed into 
currency with which capitalists can reproduce or expand production scale to gain 
higher surplus value. On the contrary, in case that capital accumulation cannot pro-
ceed, surplus value cannot be transformed into currency, indicating that the previous 
surplus value production failed and capitalists could neither receive enough currency 
to maintain production nor expand their production. In this case, if capitalists could 
not get currency from other sources, their production would suspend, thus economic 
crisis would occur. Therefore, the breaking-out point of capitalist economic crisis is 
not in surplus value production but in capital accumulation. Capital accumulation 
has direct, internal connections with capitalist economic crisis. Due to these connec-
tions, capital accumulation, or reproduction of the entire social capital, becomes the 
research object of the crisis theory. 

Historically, Rosa Luxemburg stated the relationship between capital accumu-
lation and economic crisis and made further research and reflection on it through 
three controversies on “production of the entire social capital” in the 18th century. 

The three rounds of historical disputes she said were: the disputes between 
Sismondi and Ricardo School, Say and Malthus in 1820s; between Rodbertus and 
Kirchmann in 1840s–50s; and between legitimate Marxists Stuve, Bulgakov, Tugan 
Baranovski and populists Vorotsov and Nikolayon in 1880s–90s. Rosa Luxemburg 
analyzed the relationship between these controversies and the economic crisis oc-
curred during these three periods, clarifying the evolution process of capital accu-
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mulation from discussions on “reproduction of aggregate capital” and the relation-
ship between capital accumulation and these crises. She stated that the disputes be-
tween Sismondi and Ricardo School, Say and Malthus originated from Sismondi’s 
reflection on the early economic crises of the U.K. in 1815 and between 1818 and 
1819. These early crises were largely due to Napoleon’s Continental System, which 
blocked the connections between the UK and the European market, triggered long-
term wars and weakened the people’s purchasing power. From the crises, Sismondi 
discovered the role of income and consumption in capitalist reproduction, brought 
forward the question on relationship between income and capital, and explored it 
as a puzzle on capital accumulation, thus transferring economic focuses from on 
production and constant capital to on capital accumulation and variable capital. So, 
capital accumulation became the theme of crisis research and saw a further develop-
ment in the 2nd round disputes. These disputes “between Rodlbertus and v. Kirch-
mann took place under the immediate impact of the crises in 1837, 1839, 1847, and 
even of the first world crisis in 1857”3. Different with the earlier crisis, the crisis 
was caused by the internal shortage of capitalist market instead of external factors, 
and accompanied by the cotton spinners’ struggle in Lyons, France and the Chartist 
Movement in the UK. The interweavement of internal contradiction of capitalist 
economy with the class contradiction between workers and capitalists featured the 
crisis. Rosa Luxemburg pointed out that this crisis was “first head-on clash between 
the two worlds of capitalist society – an epoch-making eruption of the contradictions 
latent in capitalist society”4 and offered more materials to economists in this period 
for their exploration on economic root of the crisis. The dispute between Rodber-
tus and Kirchmann rolled out on how to explain the economic root of economic 
crisis. In the dispute, Rodbertus and Kirchmann analyzed key elements in capital 
accumulation, such as distribution system of national production, capitalist market 
and foreign trade, and explained the root of crisis through investigating passive and 
negative effects of these elements. Kirchmann advanced a basic proposition: “crises 
are caused by accumulation”, and emphasized “in a society consisting exclusively 
of workers and capitalists, accumulation will be impossible”5. Rodbertus described 
the periodicity of crisis and identified it as a characteristic of capitalist reproduction.  
In this way, they demonstrated internal connections between crisis and accumula-

3  Ibidem, p. 204.
4  Ibidem.
5  Ibidem, p. 212, 213.
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tion from different angles. Rosa Luxemburg indicated that “Here the problem of 
accumulation, was completely identified with the problem of crises”6. Although dis-
agreeing with them, Rosa Luxembourg recognized their research was much more 
profound than those in the first round disputes. On the other hand, these two rounds 
of disputes both occurred in Western Europe, and involved, much or less, directly or 
indirectly, external markets of capitalism. Different with these two rounds, the third 
round dispute happened in Russia, a country with underdeveloped economy and 
politics then and a social basis of the domestic economic crisis in 1870s–80s and its 
consequent spiritual crisis. At the crisis, Russian populists and legitimate Marxists 
had to consider the fate and future of Russia, the relationship between internal and 
external markets of capitalism, and the outlook of their domestic market. Thus, these 
questions became the theme of the third round dispute. In the third round, legitimate 
Marxists armed themselves with Marx’s analysis and schema on social reproduction 
in the second volume of Das Kapital to investigate the capitalist crisis in Russia, 
and objectively presented the underlying relations of Marx’s theories on reproduc-
tion, capital accumulation and crisis. Rosa Luxemburg affirmed the significance of 
legitimate Marxists’ introduction of Marx’s reproduction theory into the crisis re-
search, but criticized their points as “a slavish copy of Marx’s diagram of enlarged 
reproduction”7, and going to the other extreme side of Marx’s diagram of enlarged 
reproduction, from which they drew the conclusion that “capitalism can go on for 
ever… socialism no longer appears an historical necessity”8, so, legitimate Marxists 
degraded to the bourgeois camp. 

Through the aforesaid theoretical analysis and historical research, Rosa Lux-
emburg not only defined the internal relations among the reproduction of aggregate 
capital, capital accumulation and crisis but also identified the starting point of the 
research: Marx’s theory on reproduction. This shows Rosa Luxemburg’s proposal on 
researching Marx’s reproduction and capital accumulation theory was not a random 
selection but her reflection on capitalist crisis. Therefore, only re-reading The Ac-
cumulation of Capital from the viewpoint of crisis can we understand the thought of 
the work more profoundly. That is the basis for this thesis.

6  Ibidem, p. 244.
7  Ibidem, p. 302.
8  Ibidem, p. 304–305.
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Where is the root of the crisis of capitalism?

Regardless of the difference of the views of different schools during the three rounds 
of grave doubts concerning the capital accumulation and crisis of capitalism in the 
19th century, the commonalities of these views indicate a fact that: there is internal 
connections between crisis and accumulation of capital. To find the root of the crisis 
of capitalism, study on accumulation of capital cannot be avoided. Rosa Luxemburg 
confirmed the fact. She believed that the fact was absolutely not clear and could not 
be set as precondition for the study without analysis. On the contrary, she believed 
that it was a complicated problem and should be criticized and reviewed, because 
there were questions behind the fact: What’s the relationship between capital accu-
mulation and crisis? Are they one issue or two issues? If they are two issues, how are 
they connected? Rosa Luxemburg believed that, the issue itself was about the root of 
the crisis of capitalism, and it was also a fundamental part of the study on the crisis 
of capitalism; therefore, it would not be possible for the Marxist crisis theory to be 
based on scientific analysis if any problems concerned could not be solved. That’s 
why Rosa Luxemburg made the study on the root of the crisis of capitalism as the 
basis of her crisis theory. She explored the relations between crisis and capital accu-
mulation in a critical way and specified the root of the crisis of capitalism in theory. 

Concerning the first two rounds of grave doubts, Rosa Luxemburg repeatedly 
emphasized that both the Sismondi and Ricardo schools as well as the Rodbertus and 
Vor Kirchmann schools went the wrong ways when exploring the root of the crisis by 
considering the problems concerning the crisis and capital accumulation as the same. 
In researching into the dispute between Sismondi and Say, She pointed out that “The 
clue to the problem, however, was already impossible of discovery, because the 
whole argument had been side-tracked and concentrated upon the problem of crises. 
It is only natural that the outbreak of the first crisis should dominate the discussion, 
but no less natural that this effectively prevented either side from recognizing that 
crises are far from constituting the problem of accumulation, being no more than its 
characteristic phenomenon: one element in the cyclical result in a twofold quid pro 
quo: one party deducing from crises that accumulation is impossible, and the other 
from barter that crises are to both conclusions alike”9. In researching into the dispute 
between Rodbertus and Vor Kirchmann, once again she pointed out that 

9  Ibidem, p. 190.
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v. Kirchmann and Rodbertus both started, were bound to start, from the fact of cri-
ses. Here the problem of enlarged reproduction of aggregate capital, the problem of 
accumulation, was completely identified with the problem of crises and side-tracked 
in an attempt to find a remedy for the crises, although the historical experience of 
fifty years had shown all too clearly that crises, as witnessed by their periodical 
recurrence, are a necessary phase in capitalist reproduction. One side now sees the 
remedy in the complete consumption of the surplus value by the capitalist, that is to 
say in refraining from accumulation, the other in stabilization of the rate of surplus 
value by legislative measures which comes to the same thing, i.e. renouncing ac-
cumulation altogether. This special fad of Rodbertus’ sprang from his fervent and 
explicit belief in an unlimited capitalist expansion of the productive forces and of 
wealth, without accumulation of capital10.

It clearly shows that Rosa Luxemburg’s opinions on the crisis of capitalism and 
the capital accumulation are opposite to the opinions of bourgeois economists. The 
latter made studies on crisis in order to eliminate crisis. Therefore, when they found 
that the crisis was a result of capital accumulation, they considered the crisis and 
capital accumulation as the same issue. Therefore, they tried to eliminate accumula-
tion in order to eliminate crisis, because they believed that the capitalist reproduction 
would be developed without limit as long as the crisis is eliminated. The difference 
of their opinions is how to eliminate accumulation. Rosa Luxemburg believed that, 
fundamentally, the bourgeois economists made the mistake because of their lack of 
understanding of the essence of the capitalist reproduction, which would not be elim-
inated by mankind. Without capital accumulation, the capitalist reproduction would 
be made general reproduction that exists in any social formations. Being unaware of 
that, the bourgeois economists viewed accumulation as an accidental phenomenon 
in the capitalist reproduction and therefore believed that it could be eliminated. On 
the contrary, Marx viewed capital accumulation as an essential feature of the capital-
ist reproduction and an inevitable part that cannot be eliminated from the capitalist 
reproduction. He believed the crisis to be the “special external phenomenon of accu-
mulation and an element of the capitalist reproduction cycle”. It indicates that crisis 
and accumulation are two different issues. The inevitability of accumulation decides 
the inevitability of crisis. The studies of the mankind on the crisis should target at 
finding out where crisis is come from and which element of accumulation decide it. 

10  Ibidem, p. 244–245.
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Therefore, Rosa Luxemburg reversed the direction to study on crisis through study 
on accumulation, but not to study on accumulation through study on crisis. 

To study on crisis through study on accumulation is to reveal the root the crisis 
of capitalism by the essential characteristics of capitalist reproduction. Rosa Luxem-
burg began the study and analysis on Marx’s diagram of enlarged reproduction11. She 
believed that Marx’s diagram proposed to explain the possibility and limitation of 
accumulation through the proportion and relationship between means of production 
and means of consumption. However, further analysis should be made first on the 
principle of the diagram: 

the accumulation of Department II is completely determined and dominated by the 
accumulation of Department I … Department I has taken the initiative and actively 
carries out the whole process of accumulation, while Department II is merely a pas-
sive appendage12. 

The principle is about the accumulation in the capitalist society. However, it can 
be adjusted for application in socialist society, because the socialist society aims to 
meet the requirements of the working people for consumer goods to the largest ex-
tent. In that case, the increased demand for consumer goods must result in expanded 
production, which must stimulate greater demand for consumer goods. Marx’s sche-
ma is also fit for a society with adjustment, namely expanded reproduction under 
planned economic conditions. This means that, the relationship between the means 
of productions and consumption is not enough to explain the accumulation in the 
capitalist society, for which one more condition is needed, namely “the effective 
demand for commodities must also increase”13. Marx considered this condition as 
the basis for expanded capitalist reproduction. Here is a question: “Where is the 
continually increasing demand come from?”14. For this question, Rosa Luxemburg 
mentioned the second point: significance of “the effective demand for commodi-
ties” to accumulation. She believed that, to enlarge production, the capitalists must 
transform the goods as surplus value obtained in the production process into money, 

11  Author note: Essentially, Marx’s expanded reproduction schema is about capital accumulation. 
Therefore, it is also a schema of capital accumulation.

12  R. Luxemburg, op. cit., p. 99. 
13  Ibidem, p. 104.
14  Ibidem.
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which was a process of realization of surplus value as well as a stage for monetiza-
tion in the production process, in which “the surplus value must therefore shed its 
form as surplus product before it can re-assume it for the purpose of accumulation”15. 
Concerning this stage, there is another question: Who will buy the goods as sur-
plus value? To use the realized surplus value to expand production scale, the buyers 
should not be workers or capitalists defined in the schemas of Marx, but should 
be third parties other than the workers or capitalists; otherwise, it’s equal to that 
the workers or capitalists defined in the schemas consumed the surplus value. This 
means that the capitalists could not obtain money for expanding production from the 
exchanges. On the contrary, the third parties will realize the surplus value and get 
money that is more than their investment in surplus value production. In that case, 
the money may be used to expand production. However, in this way, accumulation 
will exceed the scope of the schemas. That’s to say, capital accumulation must rely 
on the demand of the third parties other than the workers and the capitalists, namely 
the “effective demand for goods”. Without the demand of the third parties, the chain 
of capitalist reproduction will break. Then, crisis will burst out. 

Obviously, it deviates from the principle of Marx’s diagram of enlarged repro-
duction to make accumulation based on the demand of the third parties. The prin-
ciple of Marx’s diagram of enlarged reproduction gives priority to production first 
and then consumption. The accumulation of production controls the accumulation of 
consumption. The “effective demand for commodities” highlights the core position 
of demand in accumulation. Therefore, it is the objective and realistic conditions but 
not the motives of capitalists for production that play a decisive role; it is not the 
production technology but the consumption demand that decides the realization of 
accumulation; consumption decides production. Rosa Luxemburg believed that, it’s 
not people’s plan to make the deviation; instead, the deviation origins from the capi-
talist reproduction. She believed that Marx’s diagram of enlarged reproduction just 
mentioned the motives and technical conditions for capitalist reproduction. How-
ever, the reproduction should not follow the proportion specified in Marx’s diagram. 
It would continuously deviate from the diagram in the process of pursuing market 
demand. Therefore, crises might frequently happen until the general crisis of capital-
ism breaks out and the capitalism goes to its end. From this perspective, the crisis 
of capitalism does not happen in the process of producing surplus value but in the 
process of realizing surplus value; it doesn’t happen due to the accumulation and in-

15  Ibidem, p. 110.
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novation of production technology but due to the lack of accumulation of consumer 
goods and limitation of social conditions for production, specifically the lack of de-
mand for money. The conclusion is, the lack of demand for money, especially the 
shrink of “effective demand for commodities”, is the root of the crisis of capitalism. 
Therefore, to find the origin, nature and periodic trends of the crisis, profound study 
on the demand for money and related monetary market should be made. In this sense, 
Rosa Luxemburg emphasizes that the problem of accumulation, i.e, “realization of 
surplus value for the purpose of capitalization”16 is the most difficult but important 
issue in the study on enlarging reproduction and the crisis in capitalist society. 

Where does “the effective demand for commodities” come from?

The information mentioned above indicates that “the effective demand for commodi-
ties” is an issue concerning the realistic conditions and practice of accumulation. It 
is out of the range of Marx’s diagram of enlarged reproduction. However, the Narod-
niks and legitimate Marxists of Russia remained adamant about the diagram, trying 
to eliminate the crisis in the 1870s and 1880s by following Marx’s diagram. They 
naively believed that, as long as the capitalist production followed the proportion 
between the means of production and means of consumption under Marx’s diagram 
as “run smoothly with clockwork precision”17, the crisis would be eliminated and 
there would no obstruction for the capital accumulation so that the capitalist repro-
duction can be expanded without limit. Rosa Luxemburg believed that, the abuse of 
Narodniks and legitimate Marxists of Russia of Marx’s diagram of enlarged repro-
duction did not reveal the essence of the crisis of capitalism, but proved that “the 
new foundation of socialism had been frail and jerry-built”18 in haste so that it is 
extremely harmful. To effectively disprove the opinions of the Narodniks and legiti-
mate Marxists and explain the crisis in the 1870s and 1880s in a scientific way, she 
put forward her own diagram of accumulation of capital based on modification of 
Marx’s diagram. 

16  Ibidem, p. 143.
17  Ibidem, p. 293.
18  Ibidem, p. 305.
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Rosa Luxemburg believed that Marx’s diagram of enlarged reproduction should 
not be simply applied to analyse the crisis in the 1870s and 1880s, because the pro-
totype of Marx’s diagram is the capitalist society of UK and it only covers the is-
sues concerning accumulation and crisis in the pure capitalist society only with two 
classes, namely capitalists and workers, without mentioning other issues concerning 
accumulation and crisis where capitalist society and non-capitalist society coexist. 
Therefore, she believed it was “more fit for fully developed capitalist economy”19, 
and was not fit for the current world economy. Currently, the development of world 
economy is still far away from the development of the pure capitalist society under 
the assumption of Marx, and also 

far away from the mature stage of capitalism with periodic crises as designed in 
Marx’s schema. The world market is still developing. Germany and Austria entered 
the massive industrial production stage in the 70s, while Russia in the 80s; to a large 
extent, France is still at a stage for small-scale production; many countries of the 
Balkans have not get rid of the limitation of natural economy; the America, Australia 
and Africa didn’t start large-scale and frequent commodity exchange with Europe 
until 80s. Therefore, on the one hand, we have stopped sudden and saltatory exploi-
tation in new fields of capitalist economy on periodic basis in the 70s, and got rid of 
the crisis following that, namely the so-called “young crisis”. On the other hand, we 
have not become aware of that the world market have been developed and consumed 
to such an extent that fatal and periodic collision between productivity and market 
framework, namely the “old crisis”, will happen. We are at a stage that crisis will not 
come with prosperity or recession of capitalism. The characteristic of the transition 
period is the process of depression generally shown in the recent 20 years, namely 
the alternation of short-term prosperity and long-term depression20. 

Rosa Luxemburg believed that the accumulation and crisis of the age of impe-
rialism in the 1870s and 1880s should be explained based on then economic condi-
tions. In this way, she transformed the prototype of the study of Marx on capitalist 
society and found the “effective demand for goods”.

19  Selected Works of Rosa Luxemburg, vol. I, P86, People’s Publishing House 1984.
20  Ibidem, p. 87.
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Rosa Luxemburg discovered that, the “effective demand for commodities” 
came from “non-capitalist strata and countries”21. Particularly, she emphasized the 
significance of non-capitalist countries to accumulation of capitalist countries. She 
set the industrial development of UK as an example. Firstly, in terms of the demand 
for consumer goods, 

during the first two-thirds of the nineteenth century, and to some extent even now, 
has been supplying cotton textiles to the peasants and petty-bourgeois townspeople 
of the European continent, and to the peasants of India, America, Africa and so 
on. The enormous expansion of the English cotton industry was thus founded on 
consumption by non-capitalist strata and countries22.

Secondly, in terms of the demand for means of production, in early 19th cen-
tury, UK made the value of capitalist means of production realized in a number of 
American and Australian countries other than the capitalist society by providing 
these countries with materials for building railways. In that time, “the railways in 
this case provided only one of the first conditions for the inauguration of capitalist 
production”23. This stimulated the increase of the means of consumption, and the 
capitalist countries got a good development during the process. From this Rosa 
Luxemburg drew the conclusion that 

if it were dependent exclusively on elements of production obtainable within such 
narrow limits, its present level and indeed its development in general would have been 
impossible. Form the very beginning, the forms and laws of capitalist production aim 
to comprise the entire globe as a store of productive forces. Capital, impelled to 
appropriate productive forces for purposes of exploitation, ransacks the whole world, 
it procures its means of production from all corners of the earth, seizing them, if 
necessary by force, from all levels of civilization and from all forms of society. The 
problem of the material elements of capitalist accumulation, far from being solved by 
the material form of the surplus value that has been produced, takes on quite a dif-
ferent aspect. It becomes necessary for capital progressively to dispose ever more 
fully of the whole globe, to acquire an unlimited choice of means of production, 

21  R. Luxemburg, op. cit., p. 332.
22  Ibidem.
23  Ibidem, p. 333.
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with regard to both quality and quantity, so as to find productive employment for the 
surplus value it has realized24. 

As a conclusion, Rosa Luxemburg put forward her own diagram of accumula-
tion of capital. 

Rosa Luxemburg’s capital accumulation schema may seem opposite to Marx’s. 
Marx’s schema focuses on technical relationship between the means of production 
and consumption, emphasizing that the increase of the means of production is supe-
rior to the increase of the means of consumption, while latter is controlled by the for-
mer. However, Rosa Luxemburg’s schema focuses on the realistic and practical rela-
tionships between the means of production and consumption, making the increase of 
the means of consumption superior to the increase of the means of production. This is 
the basis of all the criticisms of economists on Rosa Luxemburg’s schema before the 
1990s and the basis of the credit and praise of the economists on Rosa Luxemburg’s 
schema after the 1990s. The difference between the two diagrams just depends on the 
research paradigms adopted by the economists: those who criticized Rosa Luxem-
burg’s diagram adopted the productivism-based research paradigm, while those who 
gave credit and praise adopted monetarism-based research paradigm.

In my opinion, Rosa Luxemburg’s capital accumulation schema is not opposite 
to Marx’s because Luxemburg put forward the new schema to address the question 
that Marx’s could not solve, i.e. where does the capital demand come from? Rosa 
Luxemburg considered it not a technical question, but a practical one. She added the 
actual practical element in the capital accumulation schema to address the technical 
difficulty in Marx’s capital accumulation schema. Her analysis to the industrial de-
velopment of the UK clearly reflected that her schema actually solved the problem. 
Therefore we can make such a conclusion: Rosa Luxemburg did not abandon Marx’s 
capital accumulation schema, but put it in a practical and wider context to address 
the problems. Therefore her schema has a better interpretation effect than Marx’s. 
This lies in not only the explanation to the capital accumulation possibility, but also 
in the explanation to the capitalist crisis. 

We can take the three crises in the 19th century for example. The first two crises 
happened in Western Europe and the third in Russia. The regional transfer shows two 
quite different crises: Western Europe was the origin of capital and the internal crisis 
showed the internal contradiction of the capitalist production pattern. Marx’s capital 

24  Ibidem, p. 338.
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accumulation schema was worked out from reflection of the crisis and was effective 
to interpret the two crises. It was different in Russia. Russia embarked on the capital-
ism road under pressure of Western Europe. Its crisis lied in the economic, politi-
cal and spiritual suppression from Western Europe. Therefore the crisis of Russia 
was not only the internal contradiction of the capitalism, but also the contradiction 
between the capitalist countries and non-capitalist countries. Marx’s pattern could 
not explain such a situation. Rosa Luxemburg put forward her capital accumulation 
schema to interpret the third crisis. In comparison, legitimate Marxists in Russia 
considered the crisis a domestic one and tried to mechanically explain it with Marx’s 
capital accumulation schema, which was out of fashion. 

Who is the victim of crises?

According to Rosa Luxemburg, “effective demand for commodities” is not enough 
to explain the possibility of accumulation of capital and the crisis in age of impe-
rialism. We must explain how the non-capitalist countries became demanders for 
commodities in the capital globalization and how the capitalist countries acquired 
the demand. 

In Luxemburg’s opinion, the non-capitalist countries have no willingness or 
requirement on goods exchange in the natural economic status. Therefore they could 
not automatically become the demander for commodities. If we insisted that they 
were the demander for commodities, it must be from the potential and abstract mean-
ing. From the practical angle, the non-capitalist countries must experience the capi-
talization process to become the demander. The essence of the process was to destroy 
the non-capitalist countries’ natural economy and force them to take on the economic 
development path of capitalism so as to nurture the demand on goods exchange. In 
the process, the positive and active subject was the capitalist countries while the non-
capitalist countries were the passively involved object. That means the demand on 
goods of the non-capitalist countries was not its own willingness, but the willingness 
of the capitalist countries. It reflected the thirst for capital accumulation of capital-
ism. Capitalist countries controlled the non-capitalist countries and decided in what 
sense and in which way non-capitalist countries became “demander for commodi-
ties”. This structured the internal contradiction of the capital accumulation, “capi-
talism needs non-capitalist social organisations as the setting for its development, 
that it proceeds by assimilating the very conditions which alone can ensure its own 



24 He Ping

existence”25. In Luxemburg’s opinion, the internal contradiction was not a fictional 
logic one, but actual contradiction happened in history. This process can be divided 
into three phases according to characteristics of the relationship between capital and 
the social environment of non-capitalist countries: the first phase was the “struggle of 
capital against the natural economy”, which was a process that capitalism grew from 
the feudal society; the second phase was “the struggle against commodity economy”, 
which was a process that capitalism grew from the society of agriculture and handi-
craft industry with simple commodity production. The third phase was “the com-
petitive struggle of capital on the international stage for the remaining conditions of 
accumulation”26. The capital accumulation of first two phases happened only in the 
capitalist society of Western Europe. The completion of the two phases indicated 
that “after substituting commodity economy for natural economy, capitalist takes the 
place of simple commodity economy”27. When capitalist economy entered into the 
monopoly stage, the financial capital emerged. Therefore, the financial capital was 
the typical economic form of capitalism in the age of imperialism. 

For the formation, nature and characteristics of financial capital, Hobson, Hil-
ferding and Lenin of the same period of Rosa Luxemburg had made detailed in-
terpretation. They clearly defined the imperialism as the financial capitalism and 
pointed out the monopoly nature of financial capital. The financial capital must cause 
capital export and accordingly cause the fighting for colonies across the world. They 
also expatiated on the role of international trade, tariff policy and international lend-
ing in the capital accumulation. It can be said in this way: they had made careful 
observation and research to all economic phenomena occurred in the age of impe-
rialism. However, they examined the relationship between the financial capital and 
capital accumulation from the angle of inner dynamics of capitalist development. 
Therefore, they emphasized that the capitalist domestic market was the most im-
portant and the overseas market was supplement to the domestic market28. Different 
from them, Luxemburg’s observation to capital accumulation was not limited to the 
financial capital. In her opinion, financial capital was only a part and a form of the 
capital accumulation. The key was to reveal the rules of capital accumulation and 

25  Ibidem, p. 346.
26  Ibidem, p. 348.
27  Ibidem, p. 397.
28  For detailed exposition about this issue, see He Ping, Determinism and Non-determinism 

of Marxist World History Theory – A Comparative Research on Marx, Luxemburg and Lenin, 
„Philosophical Investigations” 2008, issue 3. 
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explain the characteristics and actual movement of the capital accumulation in the 
age of imperialism from the angle of the historical environment, and limit of capital 
accumulation in the process of capitalist development. In this way, Rosa Luxem-
burg freed the capital accumulation from the traditional framework and put it in the 
context of global market. She created the dualism research framework of capitalism 
and non-capitalism. In this framework, the overseas market was considered the pre-
condition of capital internationalization and given to the first position. Luxemburg 
examined the capital accumulation from this precondition and put forward her opin-
ion. She emphasized that the capital accumulation could not last without limitation. 
It was subject to various limitations on each step such as pressure from the over-
seas market, resistance from the non-capitalist economic forms. All these limitations 
could hinder the accumulation of capital and cause economic crisis. In the end, it 
was constrained by the limited resources of the earth. It means that when all the non-
capitalist societies became the capitalist society and all available resources were ex-
hausted, accumulation of capital became impossible and capitalist economy would 
come to the end. Therefore, she repeated that 

after a certain stage the conditions for the accumulation of capital both at home and 
abroad turn into their very opposite – they become conditions for the decline of 
capitalism. The more ruthlessly capital sets about the destruction of non-capitalist 
strata at home and in the outside world, the more it lowers the standard of living 
for the workers as a whole, the greater also is the change in the day-to day history 
of capital. It becomes a string of political and social disasters and convulsions, and 
under these conditions, punctuated by periodical economic catastrophes or crises, 
accumulation can go on no longer. But even before this natural economic impasse of 
capital’s own creating is properly reached it becomes a necessity for the international 
working class to revolt against the rule of capital29. 

So Rosa Luxemburg closely linked the capital accumulation with crisis and 
outlined the picture of world history of the age of imperialism. In this picture, capital 
accumulation was always accompanied by crisis. Crisis was the adverse side of the 
capital accumulation and broke out from the obstacles of the capital accumulation. 
Therefore crisis was the necessary phenomena in the process of capital accumula-
tion. Capital accumulation cleaned the road forwards in the process of overcoming 

29  R. Luxemburg, op. cit., p. 447.
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the crises. However, it was not an unlimited process or an ascending process, but 
a downward one in which the capitalism comes to the end. In this process, socialist 
revolution and anti-colonialism struggle became necessary. 

Putting the overseas market on the top, Rosa Luxemburg especially emphasized 
the “colonist policy, an international loan system – a policy of sphere of interest – 
and war”30 when examining the capital accumulation means. In her opinion, these 
means were what the capitalist countries adopted to exploit and plunder the natural 
resources and labor force of the non-capitalist countries, and to transfer the potential 
or outbreak economic crisis to the non-capitalist countries. No matter in the former 
condition or in the later, the non-capitalist countries were the victim. By examining 
imperialism wars and consequent international lending and tariff protection poli-
cies of the Western European powers in scrabbling for colonies in the non-capitalist 
countries of Asia, Africa and America, Rosa Luxemburg testified that in the age of 
imperialism, accumulation of capital was worldwide efforts and the crisis was bound 
to be a worldwide crisis. Accumulation of capital was realized at the expense of the 
non-capitalist countries and the non-capitalist countries were deemed to be victim. 
She made such conclusion after investigation the struggle of West capitalist power 
against natural economy and commodity economy that 

The general result of the struggle between capitalism and simple commodity pro-
duction is this: after substituting commodity economy for natural economy, capital 
takes the place of simple commodity economy. Non-capitalist orgaisations provide 
a fertile soil for capitalism: more strictly: capital feeds on the ruins of such orgaisa-
tions, and although this non-capitalist milieu is indispensable for accumulation, the 
latter proceeds at the cost of this medium nevertheless, by eating it up. Historically, 
the accumulation of capital is a kind of metabolism between capitalist economy and 
those pre-capitalist methods of production without which it cannot go on and which, 
in this light, it corrodes and assimilates31. 

She made the same conclusion after investigating how the international loan 
made the non-capitalist countries going to bankruptcy from in-debt that “The Orien-
tal states cannot develop from natural to commodity economy and further to capital-
ist economy fast enough and are swallowed up by international capital, since they 

30  Ibidem, p. 432.
31  Ibidem, p. 397.
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cannot perform these transformations without selling their souls to capital”32. There-
fore the capitalist countries’ capital accumulation was realized at the expense of 
non-capitalist countries, whether by means of war, or seemingly peaceful and equal 
international lending. As a result, the non-capitalist countries were the real victim of 
capital accumulation, i.e. crisis. From the point of view, she said to eliminate crisis, 
we must eliminate capital accumulation. Only by means of worldwide socialist revo-
lution and replacing the capitalist economic form with the socialist economic form 
can the crisis really be eliminated. 

Precisely, Rosa Luxemburg did not offer specific solutions like Lenin to how 
non-capitalist countries got rid of the economic, political and war crisis. She made 
diagnosis to crisis by examining the natural and internal mechanism of capital ac-
cumulation. The diagnosis offers a theoretic basis for us to address 2008 global fi-
nancial crisis. Maybe we could not use the term “capitalism and non-capitalism” 
when we think of the world structure of the financial crisis because the primitive 
natural economy of the former capitalist society that Rosa Luxemburg examined 
did not exist any longer after a century-long capitalization. The opposition between 
capitalism and non-capitalism had transferred to the opposition between developed 
capitalist countries and underdeveloped countries. However, Rosa Luxemburg dual-
ism basic structure of “capitalism and non-capitalism” emphasized the dominate po-
sition of capitalist countries in the capital accumulation, stuck to the basic thinking 
of examining the capital accumulation movement from the historical environment 
and limits of capital accumulation, revealed the dialectics of capital accumulation 
and crisis. Her theory was useful for recognizing the nature of the ongoing world 
financial crisis and looking for a path of getting rid of crisis for the underdevel-
oped countries. From this point of view, it can be concluded that The Accumulation  
of Capital was a valuable intellectual heritage bequeathed by Rosa Luxemburg to us. 

32  Ibidem, p. 419.
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Szkoda, że w debacie toczącej się obecnie w filozofii politycznej nie traktuje się 
już Karola Marksa jako filozofa. W perspektywie historycznofilozoficznej są roz-
patrywane jedynie wczesne pisma filozoficzne Marksa-młodoheglisty, w których 
dialektyka Heglowska zwrócona krytycznie przeciwko sobie samej obraca się 
w krytykę polityczną. Natomiast późne dzieło Marksa, jakim jest krytyka ekonomii 
politycznej, przyporządkowuje się na ogół XIX-wiecznej nauce ekonomii, która – 
w formie skostniałej politycznej ideologii – utrzymywała się w minionym XX wieku, 
lecz wraz z końcem realnych socjalizmów nieodwołalnie przeszła do historii.

Marek J. Siemek należał do nielicznych filozofów, którzy u schyłku XX wieku 
byli przekonani o znaczeniu Marksowskiej krytyki ekonomii politycznej dla politycz-
nej filozofii współczesności; jednak uważał on, że trzeba z powrotem przemierzyć 
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drogę od Marksa do Hegla, jak głosi tytuł jednej z jego ostatnich książek1. W trakcie 
wielu wspólnych rozmów zajmowałem przeciwstawne stanowisko, twierdząc, że dla 
rozwiązania problemów politycznych, z jakimi dziś boryka się ludzkość, drogę od 
Hegla do Marksa musimy kontynuować. W tym kontekście najpilniejsze wydaje 
się wyeksponowanie praktycznofilozoficznego jądra krytyki ekonomii politycznej2. 
Dzięki temu okaże się, że zainicjowana przez Marksa krytyczna filozofia społecznej 
praktyki zachowa aktualność dopóty, dopóki istnieją i będą istniały wyobcowane, 
uciskające, grabieżcze stosunki, które filozofia praktyczna ma za zadanie piętnować. 

Poniżej zarysuję filozoficzne stanowisko dialektyki Marksowskiej wobec 
dialektyki Heglowskiej; następnie wskażę filozoficzną ideę przewodnią krytyki eko-
nomii politycznej, by na koniec – tytułem podsumowania – uwypuklić jej aktualność 
dla rozwiązywania naszych współczesnych problemów.

Filozofia jako krytyka

W Przedmowie do Zasad filozofii prawa Georga W.F. Hegel zaznacza, że zadaniem 
filozofii prawa i państwa nie jest przezwyciężenie sprzeczności, w jakich tkwi współ-
cześnie świat społeczny, lecz rozpoznanie tychże sprzeczności w ich rzeczywistości, 
to znaczy w ich istocie. Czyli mówiąc słowami samego Hegla: „Rozpoznać rozum 
jako różę na krzyżowej drodze teraźniejszości i dzięki temu móc się nią radować 
– takie rozumowe poznanie oznacza pojednanie z rzeczywistością, pojednanie, 
którego filozofia użycza tym, którzy raz poddali się wewnętrznemu postulatowi, by 
ujmować [rzeczy – przyp. H.W.] pojęciowo3”. 

Na takim samorozumieniu filozofii, które od czasów Arystotelesa stanowi 
spełnienie i realizację „filozofii pierwszej” – czysto teoretycznego poznania, Marks 
nie mógł poprzestać. Filozofia ma do odegrania praktyczną rolę, dlatego też musi się 
stać „krytyką”, która „krzyż teraźniejszości” czyni dla tych, którzy go dźwigają, 
jeszcze cięższym, uświadamiając im ich położenie po to, by mogli zerwać łańcuch 

1  M.J. Siemek, Von Marx zu Hegel. Zum sozialpolitischen Verstӓndnis der Moderne, Würzburg 
2002. Por. też idem, Vernunft und Intersubjektivitӓt. Zur philosophisch-politischen Identitӓt der 
europӓischen Moderne, Baden-Baden 2000. 

2  W. Schmied-Kowarzik, Die Dialektik gesellschaftlicher Praxis. Zur Genesis und Kernstruktur 
der Marxschen Theorie, Freiburg–München 1981.

3  G.W.F. Hegel, Zasady filozofii prawa, tłum. A. Landman, Warszawa 1969, s. 20.
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przykuwający ich do krzyża i wtedy radować się różą. Filozofia jako krytyka nie 
„znajduje ujścia” w samym pojmowaniu, lecz w zadaniach, „na których rozwiązanie 
istnieje jeden tylko środek: praktyka”4.

Heglowskiemu obrazowi filozofii jako „sowy Minerwy”, która „wylatuje do-
piero wraz z zapadającym zmierzchem”, ponieważ „jako myśl o świecie pojawia się 
ona dopiero wtedy, kiedy rzeczywistość zakończyła już swój proces kształtowania 
[…] a szarością o zmroku nie można niczego odmłodzić; można tylko coś poznać”5, 
Marks zdecydowanie przeciwstawia obraz „piania galijskiego koguta”6, którego 
pobudka wyrywa ludzi ze snu i wzywa do rewolucyjnego czynu. Tak więc Marks 
powraca do prymatu praktyki, w którym niegdyś Platon osadził filozofię, a który już 
Immanuel Kant usiłował wskrzesić, ale nie wkładając w to całego serca.

Dialektyka społecznej praktyki

Wielkość Fenomenologii… Hegla i jej ostatecznego rezultatu – pisał Marks  
w 1844 roku – polega więc na tym, że Hegel samotworzenie się człowieka ujmuje  
jako proces, uprzedmiotowienie jako odprzedmiotowienie, jako alienację i zniesienie 
tej alienacji; uchwycił on istotę pracy i pojmuje człowieka przedmiotowego, 
człowieka prawdziwego, bo rzeczywistego jako rezultat jego własnej pracy7. 

Ale – dodaje Marks zastrzegająco – Hegel widzi tylko „pracę abstrakcyjnie 
duchową”, i to tylko od jej strony pozytywnej, nie dostrzega natomiast negatywnej 
strony pracy dla pracującego człowieka. Z tej krytycznej interpretacji i reinterpre-
tacji Hegla można wywieść zarysy Marksowskiej dialektyki społecznej praktyki. 
Wymowne jest to, że Marks odwołuje się do Fenomenologii…, ponieważ tylko na 
podstawie Fenomenologii… można ująć dialektykę jako historyczną, a ludzi uznać 
za podmioty tego historycznego rozwoju. Niezależnie od tego, jak się sprawy mają 
z dialektyką Fenomenologii…, postawienie przez Marksa dialektyki z głowy na nogi 
jest jasne: ludzie są z racji ich pracy i praktyki – pracy fizycznej i duchowej, jak rów-

4  K. Marks, Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa. Wstęp, w: MED, t. I, Warszawa 
1960, s. 465.

5  G.W.F. Hegel, op. cit., s. 21.
6  K. Marks, Przyczynek do krytyki…, s. 473.
7  K. Marks, Krytyka heglowskiej dialektyki i filozofii w ogóle, w: MED, t. I, s. 622.
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nież kształtowania społecznych stosunków – zasadniczo podmiotami ich społecznej 
historii. Za pośrednictwem pracy i praktyki kształtują swój świat ze wszystkimi jego 
bogactwami i społecznymi stosunkami, a dzięki temu także kształtują siebie samych. 

Dopóki jednak ich aktywność społeczna będzie nieświadoma, dopóty ekono-
miczne i społeczne stosunki stworzone przez nich samych będą – jako przymusy 
systemowe – panowały nad ludźmi w ich życiowej działalności. Jak wywodzi Marks 
w Ideologii niemieckiej, 

w epoce współczesnej panowanie stosunków rzeczowych nad jednostkami, 
pognębienie indywidualności przez przypadkowość przybrało najostrzejszą i naj- 
bardziej uniwersalną formę i tym samym postawiło przed jednostkami całkiem 
określone zadanie. Postawiło im za zadanie zastąpić panowanie stosunków 
i przypadkowości nad jednostkami panowaniem jednostek nad przypadkowością 
i stosunkami8.

Dialektyka uświadamiająca i tym samym zaangażowana

W ostatnim rozdziale fragmentarycznego pierwszego projektu krytyki polityki 
i ekonomii politycznej z 1844 roku9, opatrzonym później tytułem Krytyka heglow-
skiej dialektyki i filozofii w ogóle, stwierdza Marks wyraźnie, że największy błąd 
Hegla widzi w tym, iż w końcowych partiach Fenomenologii ducha Hegel wyraża 
przekonanie, że ludzka świadomość może się znieść w „absolutną wiedzę” ducha 
absolutnego, który pojmuje siebie z siebie samego i którego Hegel, począwszy od 
Encyklopedii nauk filozoficznych, ujmuje w rozwoju jako dochodzenie-do-siebie-
-samego ducha absolutnego z samego siebie.

W ten sposób wyprowadza Hegel dialektykę ze sfery ludzkich poglądów i za-
dań oraz ujmuje ją jako – jak to sam określa – „osobną świętość”, w której pojęcia 
rozwijają się same z siebie. 

Hegel wszystkie te zastygłe duchy zamknął razem w swojej Logice, rozpatrując 
każdego z nich najprzód jako negację, tzn. jako alienację ludzkiego myślenia, potem 
jako negację negacji, tzn. jako zniesienie tej alienacji, jako rzeczywistą manifestację 

8  K. Marks, F. Engels, Ideologia niemiecka, w: MED, t. III, Warszawa 1975, s. 498.
9  Tak określa W. Schmied-Kowarzik, Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r.
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ludzkiego myślenia; ponieważ jednak ta negacja negacji nie wyzwoliła się jeszcze 
sama z alienacji […] oznacza odniesienie siebie do samej siebie w alienacji jako 
prawdziwym bycie tych zastygłych duchów10.

Nie możemy tu niestety mocniej zagłębiać się w tę formalnie fragmentarycz-
ną, ale w poszczególnych elementach klarownie rozwiniętą krytykę dialektyki 
Heglowskiej. W każdym razie jest ona, obok Schellingiańskiej krytyki Hegla, najbar-
dziej radykalną krytyką filozofii Heglowskiej tamtego czasu11. Jej kierunek jest jasny: 
trzeba sprowadzić filozofię z powrotem, ze sfery samozwańczej „osobnej świętości” 
do świata ludzkiego sprawstwa i umieścić w horyzoncie odpowiedzialności ludzi 
jako historycznych podmiotów. Filozofia sama stanowi moment ludzkiej praktyki 
i ma wobec niej zobowiązania. Już rok wcześniej Marks podkreślał, że filozofia jako 
filozofia (jako absolutna świętość) musi się „znieść”, aby „urzeczywistnić” się jako 
filozofia w służbie historycznej praktyki ludzi. I o tyle podlega ona – ze względu na 
ów przygniatający krzyż teraźniejszości – „kategorycznemu imperatywowi obalenia 
wszelkich stosunków, w których człowiek jest istotą poniżoną, ujarzmioną, opuszczo-
ną i godną pogardy”12. Niechaj to wystarczy za krótkie przypomnienie źródłowych 
motywów filozofowania młodego Marksa. 

Wznowienie krytyki ekonomii politycznej

W połowie 1857 roku Marks – po latach działalności dziennikarskiej i polityczno- 
-pisarskiej, której zawdzięczał jakie takie utrzymanie siebie wraz z rodziną 
w Londynie – podjął znów projekt krytyki ekonomii społeczeństwa burżuazyjnego 
i naszkicował Wprowadzenie [do krytyki ekonomii politycznej], w którym postępuje 
drogą wytyczoną przez swój pierwotny koncept. Jednak na początku 1858 roku 
wpadła mu w ręce ponownie Heglowska Nauka logiki, co doprowadziło do tego, że 
Marks zdecydował się na zupełnie inny sposób przedstawienia krytyki ekonomii 
politycznej, którego od tej pory konsekwentnie będzie się trzymał.

Podczas gdy wcześniej, jak również we Wprowadzeniu… Marks wychodzi od 
ogólnej charakterystyki produkcji społecznej, pracy i praktyki, by następnie – na 

10  K. Marks, Krytyka heglowskiej dialektyki i filozofii w ogóle, w: MED, t. I, s. 637.
11  W. Schmied-Kowarzik, Hegel in der Kritik zwischen Schelling und Marx, Frankfurt/M. 2014.
12  K. Marks, Przyczynek do krytyki…, s. 466.
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zasadzie kontrastu – odsłonić opaczne stosunki w ekonomii społeczeństwa bur-
żuazyjnego i poddać je krytyce, teraz zaczyna od razu od strukturalnologicznej 
analizy warunków możliwości społecznych aberracji w systemie normatywnej 
logiki kapitału i w ramach całego projektu krytyki ekonomii politycznej poprzestaje 
na analizie logiki normatywnej kapitału, by pokazać, że jej własne sprzeczności 
implikują totalny krach.

Trudności związane z interpretacją krytyki ekonomii politycznej

Ta nagła zmiana w metodzie przedstawienia wywołała i wywołuje do dziś zamiesza-
nie i rozbieżne interpretacje. Trzy spośród nich chciałbym krótko omówić.

1. Pierwsza strategia interpretacji, która stała się mainstreamem, została 
wprowadzona przez Fryderyka Engelsa13. Uważał on, że w Marksowskiej teorii nie 
ma żadnego rozłamu; mógł całkiem słusznie powoływać się na późne polityczne 
pisma Marksa o rewolucyjnym charakterze. Twierdził, że zmiana w metodzie przed-
stawienia wynikła jedynie z tej okoliczności, że Marks w swej późnej twórczości 
skoncentrował się całkowicie na krytycznej reformie nauki ekonomii. Konsekwencją 
takiej interpretacji jest empiryczno-historyczny, pragmatyczno-polityczny sposób 
odczytania krytyki ekonomii politycznej, którego punkt ciężkości tkwi w wykazaniu, 
że kapitalistyczna własność prywatna wyzyskuje pracę i chodzi o to, by robotnicy 
zdobyli władzę, dzięki czemu będą mogli dokonać podziału wypracowanej przez 
siebie wartości dodatkowej z pożytkiem dla całego społeczeństwa.

2. Przeciwko takiej popularyzatorskiej wykładni krytyki ekonomii politycznej 
zdecydowanie występowali już dawno niektórzy myśliciele marksistowscy, jak Karl 
Korsch czy Louis Althusser, a dzisiaj rzecznicy przeczytania Marksa od nowa14. 
Mają oni rację, wskazując na to, że w krytyce ekonomii politycznej nie chodzi 
o prezentację empiryczno-historyczną, lecz o argumentację logicznostrukturalną. 
Istnieje więc głęboki rozziew między wczesnymi pismami Marksa i jego późnym 

13  F. Engels, Pana Eugeniusza Dühringa przewrót w nauce, w: MED, t. XX, Warszawa 1972;  
W.F. Haug, Vorlesungen zur Einführung ins „Kapital”, Köln 1974; idem, Das „Kapital” lesen – aber 
wie?, Hamburg 2013. 

14  K. Korsch, Karl Marx (1938), Frankfurt/M. 1967; L. Althusser, E. Balibar, Czytanie „Kapitału”, 
tłum. W. Dłuski, Warszawa 1975; M. Heinrich, Die Wissenschaft vom Wert. Die Marxsche Kritik der 
politischen Ӧkonomie zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition, Münster 
1999.
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dziełem z punktu widzenia sposobu przedstawienia. Ponadto nie teoria wartości 
oparta na pracy stanowi rdzeń Marksowskich tez, lecz od pierwszych twierdzeń swej 
analizy strukturalnologicznej rozpracowuje Marks immanentną opaczność samej 
logiki normatywnej (kapitału). Istotną konsekwencją takiego strukturalnologicznego 
sposobu odczytania jest brak możliwości wyprowadzenia z krytyki ekonomii poli-
tycznej ekonomii socjalistycznej. Krytyka ekonomii politycznej pozwala wprawdzie 
zdumiewająco skutecznie odkryć wewnętrzne sprzeczności kapitalistycznej teorii 
wartości i jej cykliczne kryzysy, ale nie oferuje żadnej alternatywy, która mogłaby 
wyprowadzić z kapitalistycznej ekonomii wartości ani nawet określić tego, co po 
niej nastąpi – koniec końców mamy tu tylko nadzieję na jej immanentny krach15. 

3. Trzeci kierunek mocniej eksponuje akcentowane przez samego Marksa odnie-
sienia do logiki Hegla. W szczególności na gruncie Teorii Krytycznej ukształtował 
się pogląd, że argumentacja krytyki ekonomii politycznej nawiązuje do Heglowskiej 
logiki istoty czy nawet porusza się w jej obrębie16. To ścisłe powiązanie Heglowskiej 
logiki i Marksowskiej krytyki ekonomii politycznej prowadzi jednak do dwóch 
bardzo rożnych interpretacji: albo uznaje się Kapitał Marksa za „materialistyczne 
zastosowanie” Heglowskiej dialektyki, albo Marksowska dialektyka jest traktowana 
jako punkt wyjścia do krytycznej kontrpropozycji względem logiki Hegla – jaką 
stanowi na przykład Theodora W. Adorna Dialektyka negatywna17. 

W nawiązaniu, a zarazem w przeciwieństwie do tych interpretacji chciałbym 
podkreślić, że krytykę ekonomii politycznej można właściwie zrozumieć tylko 
na podstawie wczesnych pism filozoficznych, tak więc mimo wszelkiej zmiany 
w sposobie przedstawienia u podstaw późnego dzieła Marksa leży wciąż praktyczno-
-filozoficzna dialektyka krytyczna wobec Hegla.

Krytyka ekonomii politycznej jako teoria negatywna

Ponowne nawiązanie do Heglowskiej logiki w krytyce ekonomii politycznej nie 
oznacza akceptacji Heglowskiej dialektyki, która wcześniejszą krytykę Hegla unie-
ważnia; przeciwnie: Marks bierze logikę Hegla za logikę wyobcowania, aby przy jej 

15  R. Kurz, Der Kollaps der Modernisierung. Vom Zusammenbruch des Kasernensozialismus zur 
Krise der Weltökonomie, Frankfurt/M. 1991.

16  H.-G. Backhaus, Dialektik der Wertform, Freiburg 1997; H. Reichelt, Zur logischen Struktur 
des Kapitalbegriffs bei Karl Marx (1970), Freiburg 2001.

17  T.W. Adorno, Dialektyka negatywna, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1986.  
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pomocy móc rozwinąć negatywną logikę Kapitału. Już w swej Krytyce dialektyki 
heglowskiej i filozofii w ogóle (1844) Marks pisze: 

Ponieważ Encyklopedia… Hegla zaczyna się od logiki, od czystej spekulatywnej 
myśli, a kończy na wiedzy absolutnej, na mającym świadomość samego siebie, 
pojmującym samego siebie duchu filozoficznym, czyli absolutnym, tzn. ponad-
ludzkim duchu abstrakcyjnym, przeto cała Encyklopedia… jest niczym innym, 
jak rozwiniętą istotą ducha filozoficznego, jego samouprzedmiotowieniem; nato-
miast duch filozoficzny jest niczym innym, jak wyalienowanym duchem świata 
pojmującym siebie myślowo, tzn. abstrakcyjnie, w obrębie swojej samoalienacji. 
Logika – pieniądz ducha, spekulatywna, myślowa wartość człowieka i przyrody – ich 
istota, która stała się zupełnie obojętna wobec wszelkiej rzeczywistej określoności 
i dlatego nierealna – jest myśleniem wyalienowanym i dlatego abstrahującym od 
przyrody i rzeczywistego człowieka; myśleniem abstrakcyjnym18.

Marks antycypuje tu w gruncie rzeczy metodę „kokieterii”, z jaką 15 lat później 
w krytyce ekonomii politycznej będzie obchodził się z logiką Hegla. Ponieważ wła-
śnie te pierwsze fragmenty nie zostały zrozumiane przez czytelników, w posłowiu 
do drugiego wydania Kapitału Marks raz jeszcze wyjaśnia swoje stanowisko: 

Moja metoda dialektyczna jest w założeniu nie tylko różna od heglowskiej, lecz jest jej 
wprost przeciwstawna. Według Hegla proces myślenia, który on nawet przekształca 
w samodzielny podmiot pod nazwą idei, jest demiurgiem rzeczywistości stanowiącej 
tylko jego zewnętrzny przejaw. […] Dialektyka w swej zmistyfikowanej postaci stała 
się modą niemiecką. […] W swej racjonalnej postaci jest ona zgryzotą i postrachem 
burżuazji, gdyż w swym pozytywnym rozumieniu istniejącej rzeczywistości za-
wiera zarazem rozumienie jej negacji, jej nieuniknionego upadku, […] z istoty swej 
jest krytyczna i rewolucyjna19.

Krytyka ekonomii politycznej jest teorią negatywną, to znaczy stara się ona 
uwidocznić negatywność normatywnej logiki kapitału, śledząc immanentne prawa 
jej rozwoju, jak również wskazując jej kompletną porażkę. Posługuje się przy tym 
schematem myślowym Heglowskiej logiki istoty, bez odniesień do stanowiącej jej 
przesłankę logiki bytu i następującej po niej – prowadzącej do pojednania – logiki 

18  K. Marks, Krytyka dialektyki heglowskiej i filozofii w ogóle, t. I, Warszawa 1951, s. 619.
19  K. Marks, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. I, Warszawa 1951, s. 16.



37Aktualność krytyki ekonomii politycznej...

pojęcia, ponieważ tylko za pośrednictwem logiki istoty można wyrazić wewnętrzną 
sprzeczność kapitalistycznego sposobu produkcji.

Kapitał jest nie tylko negacją społecznej pracy, rzeczywiście produkujących in-
dywiduów, a także produktywnej przyrody, której siły witalne wysysa i wyzyskuje; 
właściwe produkcji kapitalistycznej i charakteryzujące ją wypaczenie, odwrócenie 
relacji między pracą żywą i martwą, implikuje ponadto wewnętrzną sprzeczność, 
która musi prowadzić do jej autodestrukcji. Kapitał jest procesualną sprzecznością; 
aby okazać się ekspansywnym podmiotem, prawdziwą, procesualną, samoczynną 
substancją, neguje on ekspansywność społecznej praktyki żywych indywiduów, ale 
w ten sposób podcina gałąź, na której siedzi – oto wewnętrzna sprzeczność, która 
sprawia, że sam się neguje.

W krytyce ekonomii politycznej idzie Marksowi wciąż o to, by opaczność, 
odwrócenie logiki normatywnej, poddać analizie przy użyciu jej własnych praw 
ruchu. Dlatego też w krytyce ekonomii politycznej nie może być mowy o pozytyw-
nym fundamencie prawdziwej ekonomii (Oikonomia) czy też, powiedzmy, społecznej 
i ekologicznej ekonomii (Ӧkonomie). Pozytywny fundament – na którym opierają się 
wszystkie sposoby produkcji, a więc i kapitalistyczny system wartości ekonomicznych 
– ujawnia się tylko pośrednio wtedy, gdy Marks mówi o tym, że źródłem wszelkiego 
bogactwa są praca i ziemia, przyroda20. Tak samo tylko pośrednio, dzięki krytycznej 
analizie kapitału, staje się widoczne to, na czym polega możliwość przezwyciężenia tej 
sprzeczności, zabójczej nie tylko dla kapitału, ale i dla nas. Bo gdy społeczna produk-
cja indywiduów okaże się co do swej substancji ekspansywna, podmioty społecznej 
produkcji będą zarazem w stanie dzięki świadomemu wspólnemu działaniu przezwy-
ciężyć despotyzm kapitału – tego partackiego wytworu ich własnych rąk – i poddać 
go wspólnej kontroli. Potrzeba więc świadomej i czynnej negacji kapitalistycznego 
sposobu produkcji, która sama też musi być zakotwiczona w społecznej praktyce. 
To jest negacja negacji21, która jest zarazem świadomym i czynnym przyswojeniem 
społecznej produkcji przez i dla indywiduów produkujących w społeczeństwie22.

Przesłanką i celem takiego rewolucyjnego przeobrażenia społeczeństwa jest 
świadome praktyczne przyswojenie społecznej praktyki indywiduów, która jako to, 
co ekspansywne z punktu widzenia substancji, materialnie od zawsze tkwi u podstaw 

20  H. Immler, W. Schmied-Kowarzik, Marx und die Naturfrage. Ein Wissenschaftsstreit um die 
Kritik der politischen Ӧkonomie, Kassel 2011.

21  Por. K. Marks, Kapitał…, s. 823.
22  Por. W. Schmied-Kowarzik, Kritische Theorie und revolutionӓre Praxis. Konzepte und 

Perspektiven marxistischer Erziehungs- und Bildungstheorie, Bochum 1988. 
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całej historii, która jednak jako rzeczywiście świadomie ekspansywny „podmiot” 
wspólnej praktyki dopiero musi zostać wywalczona przez zjednoczone indywidua, 
które stały się świadome swej sytuacji wbrew władzy ich własnego „partackiego 
wytworu”. Nie bezpośrednio – jako że Kapitał odsłania tylko immanentnie sprzecz-
ną logikę kapitalistycznego sposobu produkcji – ale pośrednio krytyka ekonomii 
politycznej kończy się teorią rewolucji, którą Marks wciąż zarysowywał w swych 
politycznych pismach, poczynając od Manifestu Komunistycznego (1848), aż po 
Krytykę Programu Gotajskiego (1875).

Jedynym celem, do którego zmierza krytyka ekonomii politycznej jako teoria 
negatywna, jest praktycznofilozoficzne zrozumienie wyzyskiwanych i w egzystencji 
swej zagrożonych ludzi, że nie istnieje żaden inny sposób odżegnania się od nega-
tywnej i opacznej logiki normatywnej kapitału niż zjednoczenie się w ramach ruchu, 
który odwróci odwrócenie, który zainicjuje „wywłaszczenie wywłaszczycieli”. 
W tym sensie mówił Marks w Ideologii niemieckiej o ruchu komunistycznym. Jeśli 
spojrzymy na tę wypowiedź przez pryzmat jej praktycznofilozoficznego postulatu, 
to i dziś nie będziemy mogli odmówić jej słuszności: 

Komunizm tym się różni od wszystkich dotychczasowych ruchów, że dokonuje 
przewrotu w podstawie wszystkich dotąd istniejących stosunków produkcji i wy-
miany i po raz pierwszy świadomie traktuje wszystkie życiowo powstałe przesłanki 
jako twory dotychczasowych ludzi, pozbawia je ich żywiołowości i poddaje władzy 
zjednoczonych jednostek23.

Aktualne wyzwanie

Karol Marks jest filozofem XIX wieku, ale to, co zainicjował, pozostaje – wbrew 
marksistom i antymarksistom XX wieku – wyzwaniem dla wieku XXI.

Wraz z postulatem zniesienia i urzeczywistnienia filozofii sytuuje Marks 
myślenie ponownie – jak niegdyś Platon – w prymacie praktyki. Adorno trafnie 
charakteryzuje to zadanie jako „ostatnią filozofię”, która jest na czasie, a Henri 
Lefebvre nazywa ten projekt świadomego etycznego bytu ludzkiego metafilozofią24. 

23  K. Marks, Ideologia niemiecka, s. 78–79.
24  T.W. Adorno, Zur Metakritik der Erkenntnistheorie, Frankfurt/M. 1972; H. Lefebvre, 

Metaphilosophie. Prolegomena (1965), Frankfurt/M. 1975.
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Idzie w niej – jako odpowiedzi na priorytet „pierwszej filozofii”, czysto teoretycznego 
rozumienia od Arystotelesa do Hegla – o zasadniczo ostatnią filozofię, filozofię, która 
znosi siebie jako czysto teoretyczną filozofię, aby zarazem jako filozofia urzeczywist-
nić się praktycznie w ludziach działających historycznie. 

W odniesieniu do filozofii społecznej praktyki oznacza to samorozumienie na 
gruncie praktyki jako historycznego zadania i tym samym uznanie politycznego 
zobowiązania filozofii do ingerencji w społeczną praktykę. Świadomie pełniąc 
tę podwójną funkcję, filozofia staje się krytyką, ponieważ przestaje tylko czysto 
teoretycznie i dlatego afirmatywnie – jak u Hegla – pojęciowo odwzorowywać 
rzeczywistość, lecz postrzega siebie jako element praktycznego zadania i udziału 
w „emancypacji człowieka”25.

Filozofia zakładająca prymat praktyki, dla której docelowa perspektywa 
„emancypacji człowieka” jest zobowiązaniem, nie może wracać od Marksa do 
Hegla, to znaczy musi ona, opowiadając się za solidarnym upodmiotowieniem ludzi 
w historii, sama, jako krytyka, pojęciowo atakować wszelkie stosunki, które są dla 
tego celu przeszkodą.

Dziś, tak jak w przeszłości, i to w globalnie poszerzonej skali, kapitalistyczny 
sposób produkcji swym istnieniem i działaniem przeciwstawia się ustanowieniu 
sprawiedliwości w społecznym współżyciu ludzi oraz rozwiązaniu historycznych 
zadań ludzkości. Uprzemysłowionym krajom kapitalistycznym udało się co prawda 
kwestię socjalną w jej centralnych aspektach złagodzić i dzięki temu unieszkodliwić, 
ale przecież stało się to kosztem wzmożonego wyzysku ludzi w Trzecim Świecie 
i bezwzględnej eksploatacji ograniczonych zasobów Ziemi.

Tak więc z jednej strony polityczne wyzwania naszych dni nie są niczym innym 
niż rozszerzonymi globalnie i wyostrzonymi problemami, które Marks już dobre  
150 lat temu krytycznie odkrył w ich zaczątkach, z drugiej jednak strony nabrały one 
w ostatnich dziesięcioleciach nowej, nigdy dotychczas nieznanej negatywnej jakości, 
która stała się WYZWANIEM dla całej ludzkości. Tą radykalnie nową realnością, 
której wyzwaniu filozofia zakładająca prymat praktyki musi stawić czoło, jest – jak 
pisał Lefebvre w 1965 roku – „hipoteza kolosalnej destrukcji ludzkiej historii […] 
Ani totalna klęska historii ludzkości, ani nuklearne zniszczenie planety nie dają się 
wykreślić z listy możliwości”26. 

25  K. Marks, W kwestii żydowskiej, w: MED, t. I, s. 448.
26  H. Lefebvre, Metaphilosophie. Prolegomena (1965), Frankfurt/M 1975, s. 345 n.
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Dzisiaj dalsze trwanie ludzkości w zgodzie z zasadami etyki solidarności 
wydaje się o wiele mniej prawdopodobne niż jej samozniszczenie. A przecież nie 
mamy żadnego innego wyboru niż rozwijać zainicjowany przez Marksa projekt 
radykalnego oświecenia ludzi co do ich społecznej praktyki, aby w ten sposób 
uzdolnić ich do odpowiedzialnego wzięcia historii w swe ręce, gdyż tylko dzięki 
„emancypacji człowieka” mogą ludzie zapewnić sobie przetrwanie.

Z niemieckiego tłum. Halina Walentowicz 

CONTRIBUTION TO MARX’S PRACTICAL-CRITICAL DIALECTIC

Summary

Keywords: Karl Marx, philosophy, critique of political economy, philosophical practice, 
capitalism, socialism

Karl Marx is forgotten today as a philosopher, not because he had failed, but because of his 
critique of political economy, which is not understood based on its practical philosophical 
core. Critique of political economy is negative theory, which is committed to the task of 
unveiling the negativity of capitalist normative theory. It is not find justification in itself, but 
its justification lies exclusively in the preceding her early writings of Marx. At its foundation 
is not the way to build a solidaristic and ecological economy; the only its importance lies 
in the practical and philosophical awareness that the normative logic of capital, killing man 
and nature, we must overcome.
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Uwagi wstępne

Przez europejski uniwersalizm rozumiem ideologię legitymizującą społeczno- 
-polityczny ustrój świata zachodniego (kapitalizm + system polityczny nazywany 
„demokracją”), zgłaszającą roszczenia do uniwersalności. Ideologia ta odwołuje 
się do idei demokracji oraz koncepcji praw człowieka. W jej świetle to właśnie 
demokracja z prawami człowieka stanowi najbardziej istotny atrybut świata  
zachodniego, jego differentia specifica. 

Ontologia europejskiego uniwersalizmu odwraca zakładany przez Karola 
Marksa stosunek między bazą i nadbudową. Bazą ustroju zachodniego nie jest – w jej 
optyce – kapitalizm, ale demokratyczny system polityczny respektujący prawa czło-
wieka; kapitalizm stanowi natomiast albo nadbudowę demokratycznego państwa, 
albo – niezależny od owego państwa – produkt natury (z którego wymogami demo-
kratyczne państwo musi się jednak liczyć). Oznacza to, iż ideologia ta legitymizuje 
kapitalizm jedynie pośrednio – jako system harmonijnie współistniejący z demokra-
cją albo system, którego (ewentualne) obalenie musiałoby zagrozić dalszemu istnie-
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niu demokracji, a także prowadziłoby do regularnego gwałcenia praw człowieka. 
Europejski uniwersalizm nie zawiera zatem bezpośredniej afirmacji kapitalizmu, 
która na gruncie kultury europejskiej – charakteryzującej się dość ambiwalentnym 
stosunkiem do kapitalizmu – jawiłaby się jako stanowisko czysto partykularne. 

Ideologia ta – w opisie rzeczywistości – nie poprzestaje na (prawdziwym empi-
rycznie) stwierdzeniu, iż w społeczeństwach zachodnich odbywają się wielopartyjne 
wybory powszechne, a „klasa polityczna” jest podzielona na konkurujące o władzę 
frakcje (partie), ale poddaje ten fakt swoistej – metafizycznej – interpretacji. W jej 
świetle za sprawą owej międzypartyjnej konkurencji między jednostką i państwem 
ustanowiona zostaje pewna szczególna relacja czyniąca jednostkę obywatelem/
obywatelką, a więc kimś zasadniczo innym niż poddany/poddana. Nowy sposób 
wewnętrznej organizacji „klasy politycznej” zostaje zatem zinterpretowany jako 
źródło – jakościowo nowej – conditio humana. (Jednocześnie zakłada się, iż wielo-
partyjność stanowi konieczny i niemal wystarczający warunek demokracji, a tym 
samym a priori kwestionuje się demokratyczny charakter systemów politycznych 
niespełniających tego warunku). 

Metafizyka demokracji posiłkuje się koncepcjami wypracowanymi na gruncie 
dwóch utopii: utopii liberalnej i republikańskiej. Utopia liberalna, po pierwsze, 
traktuje demokrację jako przestrzeń wolnych wyborów dokonywanych przez 
upodmiotowione jednostki kierujące się własnymi interesami, po drugie, przypi-
suje demokratycznemu państwu funkcję głównego strażnika wolności jednostki 
i autonomii sfery prywatnej. Państwo to chroni wolność jednostki głównie przed 
samym sobą. Utopia ta przyjmuje fałszywą, „państwowocentryczną” ontologię 
wolności, w świetle której to właśnie państwo stanowi potencjalnie najbardziej 
zasadnicze zagrożenie dla wolności jednostki, przeto samoograniczenie się państwa 
w zakresie ingerowania w prywatne sprawy jednostek i jego skoncentrowanie się 
na chronieniu przysługujących jednostkom praw i swobód – czemu sprzyjać ma de-
mokracja „wzbogacona” o mechanizmy zabezpieczające mniejszości przed „tyranią 
większości” – niejako automatycznie zapewnia jednostkom wolność. Republikanizm 
głosi natomiast utopijną wizję obywatelskiej wspólnoty politycznej, której człon-
kowie/członkinie) aktywnie zabiegają o dobro wspólne, w czym dopomagają im 
tak zwane cnoty republikańskie. Idea aktywnego obywatelskiego uczestnictwa 
pozostaje w oczywistej sprzeczności z radykalnie nieuczestniczącym charakterem 
modelu demokracji parlamentarnej współistniejącej z kapitalizmem; niemniej jednak 
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republikańska obywatelskość pozostaje jedną z kluczowych idei wykorzystywanych 
do legitymizowania współczesnego państwa, a za jego pośrednictwem – kapitalizmu.

Europejski uniwersalizm jest wreszcie ideologią współczesnego imperializmu. 
O ile w swych początkowych stadiach imperializm wytwarzać mógł pewne specy-
ficzne doktryny służące jedynie legitymizacji praktyk imperialistycznych, o tyle 
obecnie obywa się on bez tego rodzaju odrębnych doktryn, korzystając z ogólnej 
ideologii legitymizującej ustrój zachodni w oczach ludzi Zachodu. Ideologia ta 
legitymizuje zachodni imperializm o tyle, o ile eksportowi kapitału towarzyszy 
eksport praw człowieka i systemu wielopartyjnego, a przynajmniej: eksport dyskursu 
o demokracji i prawach człowieka. 

Zarazem wewnętrzna funkcja ideologii europejskiego uniwersalizmu (legity-
mizacja ustroju zachodniego na Zachodzie) jest zapośredniczona przez jego funkcję 
zewnętrzną (legitymizacja zachodniego imperializmu, głównie w oczach ludzi 
Zachodu i zokcydentalizowanych elit Wschodu i Południa). Europejski uniwersalizm 
nawiązuje bowiem do wyobrażeń prawno-naturalnych, co oznacza, iż europejski 
ustrój musi – w jego świetle – odpowiadać naturze człowieka (przynajmniej naturze 
człowieka nowoczesnego). Ewentualne załamanie się europejskiego uniwersalizmu 
na odcinku zewnętrznym – na przykład w sytuacji, gdyby społeczeństwa niezachod-
nie pomimo zaawansowanej modernizacji jednoznacznie odrzuciły uniwersalistycz-
ne roszczenia ustroju zachodniego – mogłoby prowadzić do jego załamania się na 
froncie wewnętrznym. Zagrożone byłoby bowiem – religijne w istocie – przekonanie, 
iż zachodni system polityczny stanowi moralnie konieczny ustrój człowieka nowo-
czesnego. 

W niniejszym artykule zajmiemy się krytyką europejskiego uniwersalizmu. 
Podejmując próbę systematyzacji wchodzącej tu w grę problematyki, wyodrębnimy 
cztery epistemologiczne poziomy owej krytyki tworzące kontinuum od krytyki po-
wierzchownej do krytyki maksymalnie dociekliwej. Każdy kolejny poziom podważa 
pewne założenia, których nie kwestionuje krytyka poziomu wcześniejszego. Krytyka 
bardziej dociekliwa nie podważa prawdziwości stwierdzeń formułowanych przez 
krytyki bardziej powierzchowne, osadza je jednak w odmiennym kontekście teore-
tycznym. Odrzucaniu kolejnych założeń towarzyszy ewolucja samego przedmiotu 
krytyki. Nazwa europejski uniwersalizm wydaje się jednak adekwatna w odniesieniu 
do wszystkich czterech przedmiotów krytyki. 
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Poziom pierwszy: krytyka wypaczeń modelu

Krytyka poziomu pierwszego nie kwestionuje słuszności modelu demokracji parla-
mentarnej i doktryny praw człowieka, demaskuje natomiast przypadki gwałcenia 
zasad owego modelu, których dopuszczają się państwa zachodnie. 

Zachodnie środki masowego przekazu niechętnie informują o przypadkach 
łamania praw człowieka czy odstępstwach od polityki promowania demokracji 
wielopartyjnej – gdy winowajcami są zachodnie państwa nazywające się demokra-
tycznymi. Niemniej jednak w dyskursie naukowym krytyka tego rodzaju pojawia 
się dość często. Zazwyczaj nie posiada ona implikacji antysystemowych, aczkol-
wiek w określonych kontekstach już samo wyliczenie rozmaitych zbrodni, których 
dopuściły się państwa zachodnie, jak również przypadków ich ścisłej współpracy 
z reżimami nawet nieudającymi, iż respektują normy demokracji wielopartyjnej, 
posiadać może wymowę prawdziwie rewolucyjną. Próbą takiego zestawienia – od-
noszącą się do Stanów Zjednoczonych – jest książka Williama Blooma Imperium 
zła1. Zgromadzone w jednym miejscu fakty z całą pewnością „wołają o pomstę do 
nieba”, demaskując awangardę „wolnego świata” jako zbrodniczą szajkę terroryzu-
jącą narody całego globu. Konfrontacja z materiałem prezentowanym przez Blooma, 
niezależnie nawet od autorskiego komentarza, prowadzi do wniosku, iż system, 
który dopuszcza się takich zbrodni, nie może mieć nic wspólnego z demokracją 
i prawami człowieka. Formalnie jednak nie mamy tu do czynienia z krytyką modelu 
ustrojowego (a przynajmniej nie stanowi ona wątku głównego), a jedynie z krytyką 
jego wypaczeń. 

W literaturze naukowej dość często zwraca się uwagę na stosowanie przez 
państwa zachodnie „podwójnej moralności”: inne traktowanie

łamania praw człowieka przez reżimy komunistyczne niż przez dyktatury prawi-
cowe w krajach będących sojusznikami USA. […] O wiele ostrzej potępia się, na 
przykład, łamanie praw mniejszości narodowej w wypadku Tybetu w ChRL niż 
Kurdów w Turcji, należącej do NATO, choć ci ostatni nie mogą cieszyć się choćby tak 
elementarnymi prawami jak uznanie ich za odrębny naród, nauczanie we własnym 
języku, itp., czego przecież Chińczycy nie odmawiają Tybetańczykom. Podobnie 
nikły rezonans budzi walka mieszkańców Timoru Wschodniego okupowanego 

1  W. Bloom, Państwo zła. Przewodnik po mrocznym imperium, tłum. J. Szyszko, D. Retelski, 
Warszawa 2003.
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przez Indonezję, z pogwałceniem prawa międzynarodowego, gdyż państwo to było 
przez lata bastionem przeciwstawiania się ekspansji komunizmu. Choć Timorczycy 
są w większości katolikami, a represje prowadzi państwo muzułmańskie, świat 
zachodni pozostawał obojętny na ich los. Z niedalekiej przeszłości można też 
przypomnieć przykład Kambodży. Kraje zachodnie (i ChRL) popierały utrzymy-
wanie przedstawicielstwa Czerwonych Khmerów w ONZ, a ich siłom kontrolującym 
pogranicze z Tajlandią udzielały różnorodnego wsparcia, odmawiały zaś uznania 
prowietnamskiemu rządowi w Phnom Penh, chociaż to on właśnie położył kres 
ludobójstwu, tylko dlatego, że należał on do „obozu sowieckiego”2. 

Krytyka poziomu pierwszego stwierdza, iż państwa zachodnie bardzo często 
traktują ideologię demokracji i praw człowieka w sposób instrumentalny, podpo-
rządkowany wymogom geopolityki. 

Poziom drugi: krytyka modelu

Poziom drugi to krytyka modelu demokracji parlamentarnej niekwestionująca 
słuszności samej idei demokracji tudzież jej wysokiej rangi aksjologicznej. Model 
demokracji parlamentarnej jest tu krytykowany właśnie w imię demokracji i praw 
człowieka. Krytyka ta twierdzi, iż ów model – dopasowany do współistnienia z ka-
pitalizmem – jest tak skonstruowany, iż z góry wyklucza możliwość realizacji klu-
czowych obietnic demokracji. Współczesna demokracja jest wskutek tego niezwykle 
uboga bądź nawet całkowicie fikcyjna albo też jest ona po prostu demokracją klasową, 
demokracją dla klasy kapitalistycznej, z której faktycznie wyłączona jest większość 
populacji. Przysługujące jednostkom prawa polityczne – podniesione przez ideologię 
do godności praw człowieka – mają charakter czysto formalny. Generowane przez 
kapitalizm nierówności społeczne wyłączają olbrzymią większość ludności poza 
nawias jakiejkolwiek polityki.

Krytyka poziomu drugiego zawiera implikacje antysystemowe. Realizacja 
idei demokracji wymaga zniesienia kapitalizmu, a także zastąpienia demokracji 
parlamentarnej jakąś wersją demokracji uczestniczącej.

2  K. Gawlikowski, Problem praw człowieka z perspektywy azjatyckiej, „Azja – Pacyfik” 1998, 
nr 1, s. 11.
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Krytykę tego rodzaju inspirowaną historycznymi przykładami Komuny 
Paryskiej i rosyjskich rad delegatów robotniczych uprawiał i uprawia przede wszyst-
kim marksizm, a jej klasykiem jest niewątpliwie Włodzimierz Lenin. W marksizmie 
ugruntował się pogląd prezentowany jako wniosek z analizy doświadczeń Komuny 
Paryskiej, iż prawdziwa demokracja zakłada odwoływalność delegatów/delegatek) 
w każdej chwili, brak materialnego uprzywilejowania delegatów/delegatek) czy 
urzędników/urzędniczek) i wreszcie zniesienie ścisłego rozdziału między władzą 
ustawodawczą i wykonawczą (w przeciwnym bowiem razie władza ustawodawcza 
służy głównie za parawan osłaniający niedemokratyczne działania władzy wyko-
nawczej). Są to wszystko środki zabezpieczające demokrację przez biurokratyzacją. 
Co więcej, perspektywa rozwoju prawdziwej demokracji – po obaleniu kapitalizmu 
– uzupełniona jest w marksizmie perspektywą obumierania państwa w miarę zani-
kania pozostałości społeczeństwa klasowego. Choć obumieranie państwa stanowi 
zarazem – jak mocno podkreśla Lenin – obumieranie demokracji, to jednak owo 
obumieranie demokracji – czyli jak wyjaśnia Lenin: państwa demokratycznego 
(demokracja jest bowiem formą państwa)3 – wyobrażane jest zazwyczaj jako jej 
dalsze pogłębianie. Marksistowski projekt rewolucyjnego przeobrażenia społeczeń-
stwa zakłada zatem nieskończony rozwój demokracji. Marksizm – w swych obydwu 
odmianach, zarówno tej kibicującej „realnemu socjalizmowi”, jak i tej potępiającej 
go z pozycji demokratycznych – twierdzi, iż demokracja wymaga socjalizmu czy 
komunizmu, a socjalizm i komunizm wymagają demokracji. Zarazem w dyskursie 
marksistowskim czy okołomarksistowskim coraz bardziej upowszechnia się ujęcie, 
w świetle którego demokratyzacja jest wręcz istotą socjalizmu/komunizmu; ujęcie 
znoszące samą różnicę pojęciową między socjalizmem i komunizmem z jednej 
strony a demokracją – z drugiej. Socjalizm to po prostu prawdziwie demokratyczna 
kontrola nad wszystkim, od środków produkcji poczynając. Marksistowski postulat 
gospodarki planowej staje się po prostu postulatem demokratycznego planowania, 
a marksistowskie pojęcie społecznej własności środków produkcji – pojęciem wła-
sności demokratycznie zarządzanej i podlegającej demokratycznemu planowaniu. 
Innymi słowy, standardowa teza marksistowska, iż socjalizm wymaga demokracji, 
staje się stopniowo sądem analitycznym (podobnie zresztą jak teza, iż demokracja 
wymaga socjalizmu). 

Marksizmowi można zatem zarzucić absolutyzację krytyki poziomu drugiego: 
marksizm nie poprzestaje na demaskowaniu niedemokratycznego charakteru państw 

3  Por. W. Lenin, Państwo a rewolucja, w: idem, Dzieła wybrane, t. II, Warszawa 1951, s. 151, 202.
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demokracji parlamentarnej (a więc demaskowaniu fałszywości ideologii przeciwni-
ka), ale uznaje demokrację (prawdziwą) za swój własny ideał. 

Liczne elementy marksistowskiej krytyki demokracji parlamentarnej w imię 
demokracji prawdziwej zostały przejęte – w innej szacie terminologicznej – przez 
współczesne ruchy kontestujące neoliberalną globalizacje. Są one obecne także 
w anarchizmie, który ponadto posiada własne tradycje krytyki demokracji parla-
mentarnej zakorzenione w koncepcji demaskującej wszelkie państwo (bez względu 
na jego formę i charakter klasowy) jako instytucję z natury opresyjną. Obecnie 
upowszechnia się również połowiczna, niekonsekwentna odmiana tej krytyki suge-
rująca, iż z prawdziwą demokracją mieliśmy do czynienia w czasach suwerenności 
państw narodowych, które – właśnie dzięki demokracji – przybierać mogły formę 
państw socjalnych; obecnie zaś, w dobie neoliberalnej globalizacji, demokracja zo-
stała zniszczona czy podminowana władzą ponadnarodowych koncernów i instytucji 
regulacyjnych.

Poziom trzeci: krytyka demokratycznej interpretacji aksjologii europejskiej

Kolejnym krokiem w naszym kontinuum – a więc poziomem trzecim – byłaby 
krytyka fundamentalizmu demokratycznego w imię innych wartości nowoczesnej 
kultury europejskiej. Z tego punktu widzenia zarówno europejski uniwersalizm, jak 
i jego radykalna krytyka należąca do poziomu drugiego byłyby odmianami funda-
mentalizmu demokratycznego. W odniesieniu do europejskiego uniwersalizmu (jako 
ideologii legitymizującej ustrój zachodni) fundamentalizm demokratyczny polega na 
stosowaniu zerojedynkowego kryterium waloryzacji poszczególnych państw czy też 
ustrojów społecznych. Owo zerojedynkowe kryterium to oczywiście kryterium speł-
niania modelu demokracji parlamentarnej, czyli – ostatecznie – kryterium istnienia 
systemu wielopartyjnego. Każde państwo, które tego modelu nie spełnia, zasługuje 
automatycznie na negatywną ocenę moralną, którą – w praktyce – złagodzić mogą 
jedynie okoliczności geopolityczne (sojusz danego państwa z obozem zachodnim). 
Oceny tej nie mogą natomiast złagodzić żadne osiągnięcia takiego państwa w zakre-
sie podnoszenia jakości ludzkiego życia. 

Krytyka poziomu trzeciego poszukuje odmiennych, niezwiązanych z demo-
kracją kryteriów waloryzacji ustrojów społecznych i politycznych. Ostatnio upo-
wszechniło się pojęcie dobrostanu jako pojęcie syntetyzujące rozmaite wskaźniki 
jakości ludzkiego życia. Jakkolwiek operacjonalizacja tego pojęcia nastręcza liczne 
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trudności metodologiczne, pojawiają się rozmaite próby porównawczych zestawień 
międzypaństwowych odwołujących się do tego właśnie pojęcia (albo też do pojęcia 
szczęścia). Niestety, moda na tego rodzaju badania pojawiła się w nauce już po 
upadku europejskich państw socjalistycznych, które – z uwagi na monopartyjny cha-
rakter ich systemów politycznych – są przez ideologię europejskiego uniwersalizmu 
jednoznacznie potępiane. Istnieją przesłanki, by sądzić, iż owe państwa wypadałyby 
w tego rodzaju zestawieniach całkiem nieźle w porównaniu z państwami zachodni-
mi. Można tu przytoczyć dwa argumenty. Po pierwsze, badania poziomu dobrostanu 
nie potwierdzają ani tego, iż koreluje on z wysokim PKB, ani tego, iż koreluje on 
z istnieniem ugruntowanej demokracji parlamentarnej w stylu zachodnim. Koreluje 
on natomiast z poziomem równości społecznej. Wniosek tego rodzaju wynika nie-
zbicie z badań prezentowanych w książce Richarda Wilkinsona i Kate Pickett, Duch 
równości4. Po drugie, w badaniach jakości życia całkiem nieźle wypada Kuba, która 
okazuje się jedynym państwem świata jednocześnie osiągającym wysoki poziom 
tak zwanego rozwoju społecznego i niski poziom tak zwanego śladu ekologicznego. 
Co więcej, pozycja Kuby byłaby jeszcze wyższa, gdyby do wskaźnika rozwoju 
społecznego nie doliczano faktycznie zmiennej w postaci PKB5.

Fundamentalizm demokratyczny europejskiego uniwersalizmu polega właśnie 
na tym, iż żadne argumenty wskazujące na to, jakiego rodzaju czynniki systemowe 
generują wysoki poziom dobrostanu, nie mają wpływu na moralną ocenę ustrojów 
społecznych czy państwowych. Moralne są jedynie te ustroje, które spełniają pewien 
abstrakcyjny model demokracji, o którym skądinąd (a mianowicie z krytyki poziomu 
drugiego) wiemy, iż nie ma on wiele wspólnego z demokracją. Od tej ostatniej oko-
liczności w tym kontekście jednak abstrahujemy. Jeżeli bowiem nawet przyjmiemy, 
iż państwa zachodnie są rzeczywiście państwami demokratycznymi, nie ma żadnych 
powodów ku temu, by zakładać, iż z tego względu zasługują one na pozytywną 
ocenę moralną. Nie ma bowiem żadnych powodów, by zakładać, iż jakość ludzkiego 
życia jest mniejszą wartością niż istnienie demokracji – a do takiego właśnie war-
tościowania usiłuje nas zmusić współczesna ideologia legitymizująca ustrój świata 
zachodniego. 

Z innego rodzaju fundamentalizmem demokratycznym mamy do czynienia 
w przypadku krytyki zlokalizowanej przez nas na poziomie drugim. Krytyka tego 
rodzaju implikuje rozmaite projekty pozytywne, mniej bądź bardziej radykalne, 

4  R. Wilkinson, K. Pickett, Duch równości, tłum. P. Listwan, Warszawa 2011.
5  Por. ibidem, s. 234–235.
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których wspólnym mianownikiem jest całkowite podporządkowanie postulowanych 
przeobrażeń społeczno-politycznych idei demokracji. Jakie są powody tego stanu 
rzeczy? Nasuwa się przypuszczenie, iż krytyka ta, chcąc dotkliwie ugodzić prze-
ciwnika, stara się krytykować go immanentnie, to znaczy demaskuje sprzeczności 
między zachwalanym przez przeciwnika ustrojem a uzasadniającą go aksjologią, 
co zmusza ją do występowania z pozycji strażnika tej ostatniej. To, co miało być 
jedynie sprytnym chwytem polemicznym, a więc obrona idei demokracji, urasta 
jednak niepostrzeżenie do rangi nowego dogmatu. Stanowisko pozytywne owej 
krytyki zatraca swoją pierwotną oryginalność i zaczyna być reinterpretowane 
w kategoriach aksjologii przeciwka. Demokracja okazuje się dobra na wszystko, 
co więcej, zaczyna być traktowana jako wartość samoistna, jako niepodlegający 
dyskusji postulat humanizmu socjalistycznego6. A w tym charakterze nie może być 
już poddawana empirycznym sprawdzianom i oceniana pod kątem swej przydatności 
w zakresie realizacji takich czy innych zamierzeń, jako ich lepszy bądź gorszy śro-
dek. Dochodzi się więc do następującego stanowiska: wszystkie nasze zamierzenia 
zostaną zrealizowane właśnie dzięki konsekwentnej demokratyzacji wszystkiego, 
a jeżeli jakieś nasze zamierzenie nie może być osiągnięte na tej drodze, to znaczy, 
że nie jest naszym zamierzeniem. 

Krytyka poziomu trzeciego pyta krytykę poziomu drugiego: Dlaczego akurat 
demokracja? Czyżby demokracja była naczelną wartością kultury, do której należymy 
i poza którą nie zdołamy wykroczyć nawet wówczas, gdy zdołamy obalić kapitalizm? 
Wendy Brown, autorka interesującego artykułu Dzisiaj wszyscy jesteśmy demokra-
tami, kończy swoje rozważania serią pytań, wśród których znajduje się następujące: 
„Czy wolność, którą obiecuje demokracja jest rzeczywiście tym, czego pragną 
ludzkie istoty – lub czego trzeba je nauczyć pragnąć na nowo?”7. Są to w istocie dwa 
pytania. Na pierwsze z nich – czy ludzie pragną demokracji? – można odpowiedzieć, 
odwołując się do empirii. Pytanie drugie – czy ludzie powinni pragnąć demokracji? 
albo czy ludzie powinni zostać nauczeni pragnienia demokracji? – jest natomiast py-
taniem aksjologicznym. Historia ruchu robotniczego sugeruje negatywną odpowiedź 
na pytanie pierwsze. Klasa robotnicza ustanawiała instytucje demokratyczne w sytu-
acjach kryzysowych, można wręcz powiedzieć, tragicznych, w sytuacjach, w których 

6  Por. np. K. Wiliński, Humanizm demokracji socjalistycznej, w: Istota i rozwój form demokracji 
socjalistycznej, red. A. Koprukowniak, W. Kucharski, W. Skrzydło, Warszawa 1976.

7  W. Brown, Dzisiaj wszyscy jesteśmy demokratami, tłum. M. Kowalska, w: G. Agamben i in. 
Co dalej z demokracją?, Warszawa 2012, s. 80.
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zagrożone były jej najbardziej elementarne warunki bytowe, natomiast w okresach 
relatywnej stabilności traciła zainteresowanie zarówno demokracją, jak i polityką. 
Lewicowa inteligencja zazwyczaj traktowała owe sytuacje tragiczne jako momenty 
ujawniania się prawdziwych potrzeb klasy robotniczej (z potrzebą demokratycznego 
samostanowienia na czele), natomiast stabilne okresy jej depolityzacji interpretowała 
jako czas uśpienia, pogrążenia się w letargu, regresu itd. Czy słusznie? Niekoniecznie. 
Za tak zwaną depolityzacją kryć się mogła wzmożona aktywność klasy robotniczej 
na innych polach, niekoniecznie mniej wartościowa niż ta, która dochodziła do głosu 
w okresach rewolucyjnego ustanawiania władzy robotniczej. Oczywiście z faktu, iż 
klasa robotnicza nie odczuwa potrzeby demokracji, nie wynika, iż nie powinna jej 
odczuwać. Na gruncie marksizmu historia interpretowana jest między innymi jako 
proces rozwoju ludzkich potrzeb. Pojawianie się nowych potrzeb uznawane jest za 
proces postępowy. Czy jednak to właśnie potrzeba demokracji jest tą potrzebą, która 
powinna się pojawić – ewentualnie: zostać zaszczepiona – w toku wyczekiwanych 
przeobrażeń społecznych?

Jeżeli zakładamy, iż wyczekiwana zmiana społeczna osadzona będzie w aksjolo-
gicznym horyzoncie nowoczesnej kultury europejskiej, musimy zadać sobie pytanie: 
Jak właściwie ustrukturowany jest ów horyzont i jakie miejsce zajmuje w nim demo-
kracja? Jakie jest aksjologiczne umocowanie demokracji na gruncie owej kultury? 
Wspomniana już Brown utrzymuje, iż obietnicą nowoczesnej demokracji jest wolność 
(idee republikańskie, w tym równość, uznaje ona tymczasem za charakterystyczne 
dla demokracji przednowoczesnej; jest to moim zdaniem pogląd niesłuszny, aczkol-
wiek nie będę tu podejmował z nim polemiki). W jej ujęciu demokracja nowoczesna 
obiecuje wolność jako samostanowienie, a pojawienie się tej obietnicy sprzężone jest 
z wykształceniem się idei wolnego podmiotu moralnego. Jak pisze Brown:

Wolność jednostki pozostaje najpotężniejszą metonimią demokracji, podczas gdy czę-
sto zapomina się o idei władzy ludu. Tylko demokracja może nam dać wolność, gdyż 
tylko w demokracji to my jesteśmy autorami (we author) władzy, która nami rządzi.  
W epoce nowoczesnej wolność, rozumiana jako samostanowienie, uważana jest za 
powszechne pragnienie człowieka, jeśli nie nawet (u Kanta, Rousseau, Stuarta Milla) 
za kwintesencję człowieczeństwa. Tak naprawdę dopiero wraz z wykształceniem się 
idei wolnego podmiotu moralnego demokracja okazała się jedyną prawomocną for-
mą rządów na Zachodzie. Właśnie idea podmiotu nadaje demokracji niepodważalną 
prawomocność8.

8  Ibidem, s. 73.
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Przyjmijmy, iż to właśnie idea samostanowienia czy też idea podmiotu stanowi 
naczelną ideę nowoczesnej kultury europejskiej. Czy rzeczywiście idea ta przemawia 
za demokracją jako – moralnie – konieczną formą nowoczesnego ustroju? Krytyka 
poziomu trzeciego może wskazać na co najmniej dwie wątpliwości odnośnie do 
słuszności tej hipotezy.

Po pierwsze, idea samostanowienia przemawia nie tyle za demokracją jako 
formą rządów czy też sposobem życia społeczeństwa, ile za czymś, co nazwałbym 
demokracją aksjologiczną przyznającą każdej jednostce prawo do życia w ustroju 
służącym podzielanym przez nią wartościom, a więc na przykład w ustroju niede-
mokratycznym, ale realizującym wartości istotne dla danej jednostki. Polegałoby 
to na tym, że jednostki, które nie popierają ustroju, w którym przyszło im żyć, 
zamiast zmuszać jednostki ustrój ów akceptujące do zmiany poglądów, mają prawo 
odłączyć się i ustanowić odpowiadający im ustrój, co więcej, mogą oczekiwać od 
reszty ludzkości przydzielenia im z zasobów naturalnych planety Ziemia puli propor-
cjonalnej do liczebności ich populacji. Idea samostanowienia zakłada, iż jednostka 
podlega tylko takim prawom, które sama uznaje za słuszne i których może być 
autorem/autorką), przy czym należałoby to odnosić nie tyle do praw szczegółowych 
(którymi jednostka nie musi się wcale interesować, powierzając ich projektowanie 
specjalistom/specjalistkom), ile do praw fundamentalnych określających charakter 
ustroju społecznego. Demokracja zwykła zakłada tymczasem, iż mniejszość musi 
się dostosować do decyzji większości, ewentualnie musi dojść do wypracowania 
jakiegoś konsensusu. W demokracji zwykłej nie pyta się jednostki, czy chce ona żyć 
w ustroju demokratycznym i ewentualnie która z możliwych do wyobrażenia odmian 
demokracji byłaby dla niej najbardziej odpowiednia. Zakłada się, iż ustrój, zarówno 
polityczny, jak i społeczno-ekonomiczny, jest czymś danym, do czego należy się 
zaadaptować, a negocjowane mogą być co najwyżej szczegóły. We współczesnej 
demokracji parlamentarnej najogólniejsze zasady ustrojowe nie są nigdy poddawane 
pod głosowanie. Możemy zakładać, iż z podobną sytuacją mielibyśmy do czynienia 
na gruncie innych odmian systemu demokratycznego, również na gruncie demokra-
cji socjalistycznej.

Po drugie, krytyka poziomu trzeciego może, przyjmując ideę podmiotu, 
wskazać na zupełnie inne – równie nowoczesne – sposoby interpretacji tej idei. 
Nowoczesna kultura europejska zaczyna się wraz z renesansem, który odkrywa ideę 
twórczej samorealizacji jednostki, to znaczy głosi, iż powołaniem człowieka stano-
wiącym o jego godności jest twórczość w obszarze sztuki i nauki. Pogląd ten może 
być formułowany w wersji zarówno elitarystycznej (w świetle której prawdziwymi, 
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spełnionymi ludźmi mogą być jedynie jednostki wybitne, geniusze/geniuszki), jak 
i egalitarystycznej: wszyscy ludzie mają prawo do życia w warunkach sprzyjających 
rozwijaniu ich dyspozycji twórczych. 

Idea twórczej samorealizacji jednostki zapładniała – od samego początku – 
myśl Karola Marksa. W konfrontacji z elitarystycznym poglądem przypisującym 
twórczą rolę w dziejach jedynie wybitnym jednostkom Marks stara się podkreślać 
historiotwórczą rolę mas ludowych. W tym kontekście pojawia się u niego silna 
tendencja do interpretowania sfery pracy jako najbardziej adekwatnego środowiska 
ludzkiej twórczości, świadomego „przetwarzania świata przedmiotowego”. Jest to 
pogląd – poza tym kontekstem polemicznym – błędny i sam Marks niekiedy od niego 
odchodzi, oddzielając postulowane królestwo wolności od przemysłowego królestwa 
konieczności i głosząc, iż właściwą przestrzenią rozwoju ludzkich dyspozycji twór-
czych jest czas wolny od pracy. Z kolei Marksowska wizja pracy niewyalienowanej 
jest w istocie wizją pracy upodobnionej do działalności naukowej i artystycznej.

Niektórzy/niektóre obrońcy/obrończynie polityki czy polityczności mogą 
utrzymywać, iż polityka jest także sferą twórczości, a demokracja pozwala włą-
czyć do tej politycznej twórczości najszersze masy. Również Marks, już w swej 
dysertacji doktorskiej, zdaje się cenić twórczość polityczną, rewolucyjną, polegającą 
na świadomym przekształcaniu stosunków społecznych. Zgoda, polityka może być 
areną działalności twórczej, a w sytuacjach rewolucyjnych możliwe jest wciągnięcie 
do owej politycznej twórczości szerokich mas. Nie ma jednak żadnego powodu, 
by zakładać, iż twórczość polityczna jest szczególnie atrakcyjną formą twórczości, 
tudzież by zakładać, iż polityka powinna się stać powszechną gałęzią twórczości, to 
znaczy uprawianą przez wszystkich. Tak jak nie oczekujemy, iż wszyscy ludzie będą 
się parać komponowaniem oper, tak samo nie powinniśmy oczekiwać, iż wszyscy lu-
dzie zajmować się będą współkomponowaniem stosunków społecznych. Twórczość 
może być autentycznie owocna jedynie wówczas, gdy odpowiada indywidualnym 
pasjom. A nie wszyscy muszą się pasjonować akurat zarządzaniem czy planowaniem 
życia społecznego. Owszem, ludzie powinni mieć wpływ na warunki, w jakich żyją; 
wskazane jest, by ustrój, w jakim żyją, odpowiadał ich koncepcjom dobrego życia. 
By to umożliwić, najlepszym rozwiązaniem wydaje się jednak wspomniana wcze-
śniej demokracja aksjologiczna zapewniająca jednostkom swobodę wyboru ustroju, 
a nie zmuszanie całej populacji do zajmowania się – interesującymi tylko dla garstki 
pasjonatów/pasjonatek – zagadnieniami politycznymi czy administracyjnymi.

Krytyka poziomu trzeciego stawia marksizm w pozycji nieco niezręcznej, pod-
ważając zasadność pewnych – współcześnie niezwykle popularnych – interpretacji 
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projektu marksistowskiego. Aksjologiczne bogactwo marksizmu pozwala jednak 
bronić tej koncepcji w obliczu krytyki poziomu trzeciego – wymaga to oczywiście 
przeciwstawienia się panującej tendencji do demokratyzacji jego kluczowych pojęć. 
Marksizm może być interpretowany jako projekt stworzenia optymalnych warunków 
dla ludzkiej twórczości, a tym samym optymalnych warunków dla kształtowania 
bogatej osobowości ludzkiej. Nie jest to oczywiście opcja jedyna. Marksizm może 
być również interpretowany jako egalitarystyczny projekt równomiernej dystrybucji 
(a przeto maksymalizacji) dobrostanu, w szczególności projekt harmonijnych i sa-
tysfakcjonujących dla jednostek stosunków społecznych gwarantujących zdrowie 
psychofizyczne, a możliwych dzięki egalitarnym stosunkom ekonomicznym (jak 
pamiętamy, w świetle danych empirycznych to właśnie równość społeczna najsilniej 
koreluje z dobrostanem). Równość jest niewątpliwie jedną z centralnych wartości 
nowoczesnej kultury europejskiej.

Poziom czwarty – krytyka uniwersalnych roszczeń  
wszelkich koncepcji zachodnich

Krytyka poziomu drugiego, obnażająca nicość zachodniej demokracji burżuazyjnej, 
nie kwestionowała założenia, iż ideą regulatywną wszelkiej praktyki politycznej 
winna być idea demokracji. Krytyka poziomu trzeciego, atakując fundamentalizm 
demokratyczny krytyki poziomu drugiego, nie kwestionowała jednak uniwersali-
stycznych roszczeń nowoczesnej kultury europejskiej jako takiej. A uniwersalistycz-
ne roszczenia zdradzać mogą nie tylko mieszczańskie wątki kultury europejskiej, ale 
także jej wątki antymieszczańskie.

Przeciwko fundamentalizmowi demokratycznemu krytyka poziomu trzeciego 
odwoływała się do innych wartości zachodnich albo też interpretowała wartości 
zazwyczaj przywoływane na rzecz demokracji w sposób nieprzemawiający za mo-
ralną koniecznością demokracji. Obecnie czas zakwestionować uniwersalistyczne 
roszczenia jakichkolwiek wartości specyficznie zachodnich. Stawia to marksizm 
w szczególnie kłopotliwym położeniu. Nie jest to sytuacja bez wyjścia. Trzeba się 
jednak zmierzyć otwarcie z problemem europocentryzmu.

Marksizm będący produktem kultury zachodniej nigdy nie mierzył się uczciwie 
z tym problemem. Demaskował właściwy kapitalizmowi imperializm, unikał jednak 
zawsze frontalnej krytyki modernizacji (obszarów niezachodnich) będącej w znacz-
nej mierze westernizacją (wyjątek stanowi oczywiście modernizacja zacofanych 
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krajów socjalistycznych mająca jednak liczne wspólne mianowniki z westernizacją). 
Jednym z marksistowskich dogmatów jest bezwarunkowe poparcie dla rewolucji 
burżuazyjnych w skali całego globu tudzież założenie o ich nieodwracalności. 
Marksizm dość powściągliwie odnosił się do – towarzyszącego imperializmowi 
ekonomicznemu – imperializmu kulturowego, wychodząc z założenia, iż ów impe-
rializm kulturowy wypełnia zadania rewolucji burżuazyjnej, a jedynie na gruncie 
dokonanej już rewolucji burżuazyjnej możliwe jest nowoczesne budownictwo socja-
listyczne. Marksizm, jak sądzę, po części dlatego też dość pobłażliwie odnosił się 
do burżuazyjnej ideologii europejskiego uniwersalizmu, gdyż dysponował własnym 
projektem uniwersalistycznym, równie europejskim jak tamten, aczkolwiek niema-
jącym charakteru burżuazyjnego. 

Problem europocentryzmu dyskutowany był na gruncie marksizmu głównie 
w kontekście długotrwałej dyskusji o tak zwanym azjatyckim sposobie produkcji. 
W tle tych sporów pojawiał się następujący dylemat: Czy narody nieeuropejskie 
lepiej dowartościowywać, wykazując, iż przechodziły one przez te same formacje 
społeczno-ekonomiczne, przez które przechodziła Europa Zachodnia (niewolnictwo, 
feudalizm), czy też, przeciwnie, wskazując na ich specyfikę, a więc na to, że posia-
dały one swój własny, tak zwany azjatycki sposób produkcji, występujący zresztą 
w rozmaitych odmianach lokalnych. 

Z drugiej strony formułuje się niekiedy – pod adresem Lenina i późniejszego 
marksizmu radzieckiego – zarzut orientalizacji marksizmu, jego adaptacji do kul-
turowego podłoża azjatyckiego sposobu produkcji. Zarzut ten opiera się na dość 
powierzchownych skojarzeniach, co więcej, jest on podszyty ledwo skrywanym 
szowinizmem zachodnim.

Należy jednak zwrócić uwagę na dość istotną okoliczność braną pod uwagę 
w dyskursie antykomunistycznym, natomiast kompletnie bagatelizowaną przez 
marksizm okcydentalistyczny. Jedyne państwa, które po upadku europejskiego 
obozu państw socjalistycznych odwołują się jeszcze do marksizmu, to – z wyjątkiem 
Kuby – państwa obszaru postkonfuncjańskiego. Fakt ten skłania do postawienia 
pytania: Czy marksizm – choć jest on dziełem kultury zachodniej – nie zawiera 
elementów, które – utrudniając realizację jego projektów w obszarze świata za-
chodniego – ułatwiają jego wkomponowanie w kulturę konfucjańską? Oczywiście 
sytuację komplikuje to, iż wspomniane państwa istotnie różnią się między sobą, 
co więcej, ich stosunek do tradycji konfucjańskich podlega ewolucji (szczególnie 
wyrazistej w Chińskiej Republice Ludowej). 
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W prokapitalistycznej socjologii porównawczej intensywnie dyskutowany jest 
problem, dlaczego w kapitalistycznych krajach konfucjańskich mimo zaawansowa-
nej modernizacji nie przyjmuje się zachodnia kultura polityczna, w szczególności 
dyskurs demokracji liberalnej i praw człowieka. W odniesieniu do tak zwanych 
krajów zacofanych opory wobec implementacji zachodnich instytucji politycznych 
mogą być tłumaczone niedojrzałością zachodzących w nich procesów modernizacji. 
Argumentów tego rodzaju nie sposób jednak odnosić do Korei Południowej, Japonii, 
Tajwanu czy Hongkongu. A jednak również tam dyskurs zachodniej demokracji 
liberalnej uporczywie się nie przyjmuje, a jej obietnice nie wydają się atrakcyjne, nie 
posiadają mocy legitymizacyjnej albo też poddawane są swoistym reinterpretacjom. 

[G]dy miejscowi socjologowie przeprowadzili w latach 90. XX w. wnikliwe badania 
stosunku Chińczyków w Hongkongu do demokracji, okazało się, że werbalnie 
niemal wszyscy deklarowali poparcie dla demokratycznych przemian w tej najno-
wocześniejszej i najbogatszej metropolii chińskiej, najbardziej zokcydentalizowanej 
przez 150 lat panowania brytyjskiego. Gdy jednak zaczęto ich pytać, jak ta demo-
kracja powinna – ich zdaniem – wyglądać, okazało się, że ponad 81,6% uważało, że 
dobry rząd „powinien traktować ludność jak ojciec swoje dzieci”, czyli chciałoby 
jakiegoś paternalistycznego systemu typu konfucjańskiego9. 

Istnienie wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych, krajów głęboko 
zmodernizowanych, a jednak nieprzyjmujących zachodnich dyskursów legitymiza-
cyjnych zdaje się potwierdzać koncepcję „długotrwałego istnienia obok siebie «wielu 
rodzajów nowoczesności» (multiple modernities) opartych na różnych fundamentach 
cywilizacyjnych”10. Mowa tu oczywiście o wielości nowoczesności kapitalistycz-
nych. Nie ma jednak żadnych powodów ku temu, by wykluczać możliwość istnienia 
różnych nowoczesności socjalistycznych czy komunistycznych.

Pierwsze pokolenia marksistów/marksistek wierzyły, iż rewolucja socjalistyczna 
obejmie początkowo najbardziej rozwinięte kraje zachodnie. Rozpoczęłyby one tak zwa-
ne budownictwo socjalistyczne na fundamencie dokonanej już rewolucji burżuazyjno- 
-demokratycznej. Zbudowany na tym fundamencie socjalizm wyznaczałby jednolity 
standard ustrojowy dla reszty świata, która wraz z socjalizmem przejmowałaby 

9  K. Gawlikowski, Dialog międzykulturowy: „inspirująca koncepcja” czy konieczność,  
w: Kultury świata w dialogu, red. A. Czajka, Warszawa 2012, s. 289–290.

10  Ibidem, s. 300.
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– być może – wpisaną weń rewolucję burżuazyjno-demokratyczną, a wraz z nią: 
szeroko rozumianą cywilizację zachodnią. Czy scenariusz ten doprowadziłby do 
ukształtowania się na całym świecie jednolitej, uniwersalnej kultury socjalistycznej/
komunistycznej? Tego oczywiście nie wiemy. Rewolucja socjalistyczna wybuchła 
w Rosji usytuowanej na styku Zachodu i Wschodu. Spora część lewicy zinterpre-
towała to wydarzenie jako historyczną aberrację. Inna jej część, broniąca rewolucji 
październikowej jako rewolucji inaugurującej demontaż międzynarodowego syste-
mu kapitalistycznego rozpoczynający się od jego najsłabszego ogniwa, wychodząc 
z założenia, iż zacofana Rosja nie zbuduje socjalizmu o własnych siłach, orientowała 
się na pomoc z Zachodu, która miała nadejść już wkrótce. Rewolucja rosyjska miała 
przyśpieszyć upadek kapitalizmu na Zachodzie, jednak to rewolucja zachodnia miała 
wprowadzić ludzkość na drogę pomyślnego budownictwa socjalistycznego. Zadania 
rewolucji rosyjskiej miały być zatem głównie negatywne, destrukcyjne. Pozytywne 
zadanie budowy społeczeństwa socjalistycznego realizować miał proletariat zachod-
ni występujący w stosunku do mas pracujących krajów zacofanych w roli hegemona. 
[Gdy w Rosji Radzieckiej pojawiały się głosy wskazujące na potrzebę tworzenia 
nowej kultury proletariackiej, Lenin wzywał do przyswajania solidnej kultury bur-
żuazyjnej (= zachodniej), bez której nie mogło być – jego zdaniem – mowy o jakim-
kolwiek postępie (na poły azjatyckiej) Rosji na drodze do socjalizmu]. Również ten 
scenariusz się nie potwierdził. Gdy w wyniku II wojny światowej narodził się obóz 
krajów socjalistycznych, pozycja jego hegemona przypadła w udziale Związkowi 
Radzieckiemu kierującemu międzynarodowym ruchem komunistycznym. W od-
niesieniu do krajów wschodnich, postkonfucjańskich, ZSRR odgrywał rolę Zachodu 
– z pierwotnego scenariusza przewidującego, iż rewolucja socjalistyczna rozpocznie 
się w wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycznych. ZSRR – pod którego adresem 
formułowano zarzut orientalizacji marksizmu – mógł teraz z pozycji (podskórnie) 
okcydentalistycznych pouczać ChRL, KRLD, zalecając im własne wzory ustrojowe 
i kulturowe.

Pierwotny scenariusz marksistowski przypisujący rolę hegemona światowego 
procesu rewolucyjnego proletariatowi zachodniemu zakładał milcząco możliwość 
wystąpienia kulturowego konfliktu między zachodnią awangardą a wschodnią 
ariergardą. Choć scenariusz ten nie został zrealizowany, konflikt Wschód–Zachód 
rzeczywiście zaistniał, tyle że sam Zachód przesunął się ku Wschodowi. 

Krytyka poziomu czwartego powinna kwestionować samą możliwość formu-
łowania zarzutu orientalizacji marksizmu, bez względu na to, gdzie – w danym 
kontekście – znajduje się Zachód, a gdzie Wschód. Dlaczego projekt komunistyczny 
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miałby być bardziej zakorzeniony w kulturze zachodniej niż w kulturze wschod-
niosłowiańskiej albo bardziej zakorzeniony w kulturze wschodniosłowiańskiej 
niż w kulturze konfucjańskiej? Czy komunizm może występować w jednej tylko 
postaci, czy też należy raczej dopuścić wielość komunizmów? Czy nie wydaje 
się dość prawdopodobną hipoteza, iż komunizm ma większe szanse realizacji na 
Wschodzie niż na Zachodzie? Czy nie należy zarazem zakładać, iż ów wschodni 
komunizm będzie – stety bądź niestety – dość odległy od zachodnich wyobrażeń 
na temat prawdziwego społeczeństwa komunistycznego? Czy marksizm zachodni 
krytykujący zachodni kapitalizm i zachodnią demokrację burżuazyjną nie przemyca 
pod płaszczykiem owej krytyki podskórnej – dla ludzi Zachodu zupełnie przezro-
czystej – apologii świata zachodniego i jego centralnych kategorii politycznych 
poddawanych surowej krytyce, ale jednak, po Heglowsku, zachowywanych? Czy 
Marks nie był zbyt zagorzałym orędownikiem rewolucji burżuazyjnych z całym 
ich specyficznie zachodnim oprzyrządowaniem filozoficznym i z ich specyficznie 
zachodnimi intuicjami aksjologicznymi? Czy marksizm nie stanowi przypadkiem 
lewicowej flanki zachodniego imperializmu? Czy zachodni marksizm, krytykując 
zachodnie społeczeństwo kapitalistyczne, nie dąży podświadomie do upowszechnie-
nia na całym świecie swojego upragnionego przedmiotu krytyki?

Na szczęście Marksowskie pojęcie komunizmu jest pojęciem wybitnie niedo-
określonym, dzięki czemu marksizm nie jest trwale skrępowany jakimiś szczegó-
łowymi dogmatami w rozważanym tu zakresie. Problem uniwersalności projektu 
komunistycznego jest problemem otwartym, wyzwaniem dla kolejnych pokoleń 
marksistów/marksistek. Marksiści/marksistki muszą jednak odrzucić dotychczaso-
wy – osadzony w atmosferze dyskursów zimnowojennych – paradygmat krytyki 
realnych form socjalizmu zogniskowany wokół idei demokracji, a więc nakazujący 
koncentrowanie się na takich zagadnieniach, jak biurokratyzacja państwa robotni-
czego czy depolityzacja klasy robotniczej, a całkowicie pomijający naprawdę istotne 
problemy socjologiczno-antropologiczne stanowiące prawdopodobnie „klucz do 
anatomii” przyszłego komunizmu bądź komunizmów.

Po swojemu zmaga się z interesującym nas problemem Immanuel Wallerstein. 
Odrzucając europejski uniwersalizm, jak również jego krytyki z pozycji superpar-
tykularystycznych, proponuje on tak zwany uniwersalizm powszechny.

Zamierzam pokazać, że uniwersalizm władzy jest uniwersalizmem częściowym 
i zniekształconym. Nazywam go „europejskim uniwersalizmem”, ponieważ propa-
gują go przywódcy i intelektualiści świata paneuropejskiego, dążący do ochrony 
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interesów dominujących warstw nowoczesnego systemu-świata. Pokażę również, 
jakimi drogami możemy pójść naprzód, w kierunku autentycznego uniwersalizmu, 
który nazywam „powszechnym uniwersalizmem”.
Zmagania między uniwersalizmem europejskim a powszechnym są centralną walką 
ideologiczną współczesnego świata, a jej wynik ma zasadniczy wpływ na strukturę 
nadchodzącego systemu-świata, który ukształtuje się w ciągu najbliższych 25 do  
50 lat. Nie można uniknąć opowiedzenia się po jednej ze tron. Nie sposób też wycofać 
się na pozycję superpartykularystyczną, podkreślającą jednakową zasadność wszel-
kich propagowanych na świecie partykularystycznych idei. Superpartykularyzm to 
nic innego, jak zamaskowana kapitulacja wobec sił europejskiego uniwersalizmu 
i obecnej władzy, dążącej do zachowania swojego systemu-świata, niedemokratycz-
nego i zbudowanego na nierównościach. Jeśli mamy stworzyć realną alternatywę dla 
tego systemu-świata, musimy znaleźć sposób na sformułowanie i instytucjonalizację 
powszechnego uniwersalizmu, który można osiągnąć, ale który nie urzeczywistni 
się w sposób automatyczny czy nieuchronny11.

Projekt Wallersteina jest jednak wybitnie niedookreślony. Czy dlatego, że 
oczyszczenie uniwersalizmu z wszelkich partykularyzmów pozbawia go jakiejkol-
wiek treści?

Uniwersalizm Wallersteina jest niewątpliwie uniwersalizmem emancypa-
cyjnym, egalitarystycznym (prawdopodobnie również demokratycznym). Wydaje 
się zatem, iż powinniśmy go interpretować jako projekt likwidacji obiektywnie 
stwierdzalnych form ucisku bez narzucania całemu światu jakiejś jednej kultury. 
Czy jednak można poważnie mówić o jakichś obiektywnie stwierdzalnych formach 
ucisku?

Marksizm operuje kategorią ekonomicznego wyzysku, który ma być zjawiskiem 
obiektywnym, występującym niezależnie od faktu uświadomienia go sobie przez 
jego beneficjentów/beneficjentki bądź ofiary. Czy odnosi się to także do innych form 
ucisku człowieka przez człowieka – towarzyszących wyzyskowi ekonomicznemu? 
Wydaje się to wątpliwe. Dla wielu ludzi samo istnienie (w jakimś kraju) systemu 
monopartyjnego jest równoznaczne z polityczną opresją: brakiem wolności politycz-
nej. Dla wielu innych ludzi nie ma tu mowy o żadnym ucisku. Tacy ludzie żyją też 
w Polsce, po latach zmasowanej indoktrynacji demokratycznej. 

11  I. Wallerstein, Europejski uniwersalizm. Retoryka władzy, tłum. A. Ostolski, Warszawa 2007, 
s. 13.
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„[W świetle badań przeprowadzonych w 2007 roku – przyp. F.N.] [t]ezę, że w Polsce 
wystarczyłaby jedna dobra i sprawna partia polityczna […] zdecydowanie odrzuciło 
jedynie 17% respondentów, podczas gdy zaakceptowało 44%, w tym 23% wyraziło 
zdecydowaną aprobatę12.

To, co jedni/jedne uważają za kwintesencję wolności, a więc wielopartyjność, 
dla innych może być zatruwaniem życia społecznego przez rywalizujące o władzę 
sitwy – praktyką obrzydliwą tak w wymiarze moralnym, jak i czysto estetycznym. 
To, co dla jednych może być kwintesencją zniewolenia – brak regulacji czasu pracy, 
praca po kilkanaście godzin dziennie, umowy śmieciowe itd. – dla innych stanowić 
będzie, przeciwnie, przejaw wolności. To, co dla jednych będzie wrogą okupacją, na 
przykład współczesne procesy migracyjne, dla innych będzie krzewieniem wielokul-
turowości i korzystaniem z fundamentalnej swobody przemieszczania się. 

Przykładów tego rodzaju można by podać wiele. Wskazują one na aksjologiczne 
zróżnicowanie ludzkości – nie tylko w płaszczyźnie międzykulturowej, ale również 
w obrębie poszczególnych kultur. Jak pisał Lenin: „W każdej kulturze narodowej 
są, choćby nawet nie rozwinięte, pierwiastki kultury demokratycznej i socjalistycz-
nej […] Ale w każdym narodzie jest również kultura burżuazyjna (u większości 
ponadto czarnosecinna i klerykalna)”13. Marksizm zawsze wychodził z założenia, 
iż podmiotami ustroju socjalistycznego będą – przynajmniej w początkowej fazie – 
wspólnoty narodowe. By owe wspólnoty narodowe mogły być zarazem wspólnotami 
aksjologicznymi (a społeczeństwo socjalistyczne czy komunistyczne, wymagające 
od jednostek określonych postaw czy „nawyków”, a także braku pewnego rodzaju 
oczekiwań, nie może dobrze funkcjonować, nie tworząc wspólnoty aksjologicznej), 
konieczna jest walka o hegemonię. Ale walka o hegemonię oznacza przemoc, choćby 
symboliczną. A przemoc, choćby symboliczna, rodzi zawsze zjawiska sprzeczne 
z deklarowanymi założeniami. Być może należy uchylić założenie, iż podmiotami 
ustrojów społeczno-politycznych mają być wspólnoty narodowe czy etniczne, i przy-
jąć nowe założenie, iż tego rodzaju podmiotami winny być po prostu wspólnoty 
aksjologiczne, wspólnoty ludzi pragnących żyć w określonym ustroju. W myśl tego 
nowego założenia stanem pożądanym – odpowiadającym aksjologicznemu zróżnico-
waniu ludzkości – jest wieloustrojowość świata, pokojowe współistnienie radykalnie 
odmiennych ustrojów.

12  J. Raciborski, Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2011, s. 135.
13  W. Lenin, Uwagi krytyczne w kwestii narodowej, w: idem, Dzieła wszystkie, t. XXIV, Warszawa 

1987, s. 120.
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Wracamy tu zatem do wspomnianej już koncepcji demokracji aksjologicznej, 
która pojawiła się w naszych rozważaniach jako postulat nowoczesnej zasady sa-
mookreślenia jednostek (przywoływanej zazwyczaj jako aksjologiczna przesłanka 
demokracji). Skoro – w obliczu aksjologicznego zróżnicowania ludzkości – żaden 
ustrój nie może zgłaszać zasadnych roszczeń do uniwersalności, najlepszym roz-
wiązaniem wydaje się metaustrój demokracji aksjologicznej pozwalający pokojowo 
współistnieć odmiennym ustrojom odpowiadającym oczekiwaniom poszczególnych 
wspólnot aksjologicznych. Czy demokracja aksjologiczna mogłaby być postulatem 
autentycznego uniwersalizmu powszechnego? Jest to oczywiście problematyczne. 
Demokracja aksjologiczna może być bowiem kontestowana z pozycji komunita-
riańskich, broniących prawa poszczególnych kultur do narzucania – urodzonym 
w ich obrębie – jednostkom określonych scenariuszy życiowych zakorzenionych 
w specyficznych tradycjach historycznych, etnicznych, religijnych itd. Niemniej 
jednak demokracja aksjologiczna wydaje się rozwiązaniem najbliższym intuicjom, 
które – zapewne wbrew intencjom Wallersteina – nasuwa hasło uniwersalizmu 
powszechnego. 

FOUR LEVELS OF CRITICISM OF EUROPEAN UNIVERSALISM

Summary

Keywords: European universalism, axiological democracy, Marxism, communism

The article presents the critique of European universalism as a form of rule and domination. 
Capitalist democracy is opposed to the idea of democracy axiological, which is open to re-
gional forms of its institutional implementation.
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Nie ma wolności, nie ma nawet niewoli…

Gdy współcześnie mowa o demokracji, to pojęcie to, słowo, termin pojawiający się 
zarówno w subtelnym języku wykwintnych teorii, jak i w slangu ulicznych zamie-
szek, łączy się jakby automatycznie z pojęciem wolności. Co więcej, demokracja 
(ancilla liberta est) zdaje się w swym artykułowanym na tak różne sposoby zna-
czeniu tylko konsekwencją, skonkretyzowanym następstwem o wiele bardziej ge-
neralnego i zasadniczego dla życia społecznego, życia w ogóle pojęcia wolności. 
Wolność jest współcześnie na ustach wszystkich i wszędzie, wolność jest traktowana 
jako wszechobecna oczywista forma uzasadniania artykułowanych treści, jako ich 
fundamentalne uprawomocnienie i wyjaśnienie. 
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I

Demokracja jest w dzisiejszych czasach traktowana jako optymalna forma reali-
zacji wolności człowieka. Wolność zaś traktowana zazwyczaj bywa nie tylko jako 
przyrodzone, naturalne prawo człowieka, ale wręcz jako jego niezbywalna istotno-
ściowa cecha biologiczna, gatunkowa, czasem nawet boskiego pochodzenia. W tym 
ostatnim przypadku wolność, jaką obdarzony jest człowiek, stanowi bezpośredni 
wyraz boskiego jego pochodzenia i jego niezwykłej kondycji jako istoty stworzonej 
na podobieństwo i wzór boga. Wolność człowieka byłaby więc w tych warunkach 
zarówno czymś konstytutywnym dla człowieka w ogóle, jak i tą jego cechą, któ-
ra czyni z niego byt radykalnie wyróżniony ze świata przyrody i świata zwierząt, 
albowiem byłby to byt przekraczający naturalność świata zwierząt i przyrody, byt 
transcendujący naturalność i wiodący człowieka w okolice nadzmysłowego, ponad-
przyrodniczego świata boskiego, świata nieskończoności, nieśmiertelności.

Takie właśnie umiejscowienie wolności znajduje swoją kontynuację w trakto-
waniu człowieka jako bytu obdarzonego przez boga wolnością. Jednak obdarowane-
go wolnością nie po to, aby się nią w sposób nieokiełznany cieszyć, by się nią raczyć 
do woli i z nią baraszkować, lecz po to, aby zaznać odpowiedzialności i skazania na 
konieczność wykonywania czynów sprawiedliwych i mądrych, rozważnych i zboż-
nych. Wolność, jaką obdarowany jest człowiek, staje się tak jakby (als ob) funda-
mentem możności istnienia moralności, odpowiedzialności i nawet w ogóle sprawie-
dliwej, choć surowej, oceny czynów i myśli obdarowanego nią człowieka. 

W ten sposób wolność będzie później oceniana także jako przekleństwo, które 
skazuje człowieka na dokonywanie wyborów w warunkach niemożliwej do usunię-
cia niepewności okoliczności, w jakich podejmujemy decyzje, także niepewności 
skutków, jakie nasze decyzje i czyny przyniosą, i to niepewności nigdy niemożliwej 
do usunięcia, ciągle dręczącej, zawieszonej, żywej do chwili naszej śmierci. Nie 
jesteśmy bowiem w stanie poznać wszystkich okoliczności sytuacji, w jakiej się 
znajdujemy. Nasza wiedza jest często, a może i zawsze, ograniczona, fragmenta-
ryczna i pozorna. Podobnie skutki podejmowanych przez nas działań nie są często, 
zawsze możliwe do przewidzenia. Doskonale rozumiał tę sytuację człowieka Im-
manuel Kant, którego etyka obowiązku i postulat oceny moralności człowieka ze 
względu na intencje, a nie skutki podjętych działań, miały takie właśnie uwarunko-
wania teoretyczne.

W świetle tych uwag stoimy wobec co najmniej dwóch problemów. Pierwszy 
wiąże się z kwestią charakterystyki ontologicznej bytu ludzkiego. Niezależnie od 
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wszelkich kwestii religijnych związanych z wolnością musimy podjąć na poważnie 
problem wolności jako cechy bytu ludzkiego. Drugi to problem wolności jako pod-
stawy moralności i konsekwencji wypływających z faktu takiego, a nie innego jego 
rozwiązania.

Ominiemy religijne uwikłanie wolności człowieka pojawiające się w interpre-
tacji wiążącej wolność homo sapiens z aktem kreacji człowieka przez boga, takie-
go czy innego, z uwagi na fakt, że co najmniej od czasów Kanta, jeśli nie Jeana 
Meslier’a czy Kazimierza Łyszczyńskiego, poważne traktowanie religijnej ścieżki 
interpretacyjnej jest nieporozumieniem dla jako tako rozgarniętych ludzi. Przewrót 
kopernikański w filozofii Kanta polegał nie tylko na stworzeniu filozofii transcen-
dentalnej i antynaturalistycznym przełomie w teorii poznania, lecz także na zasad-
niczym odczarowaniu religii i sprowadzeniu jej do roli „wehikułu moralności”, lo-
kalnego kolorytu kulturowego, rodzaju swoistego aplikatora moralności dla mniej 
rozgarniętych ludzi, dla których ani wolna dobra wola, ani poczucie obowiązku nie 
są wystarczającą podstawą do moralnego prowadzenia się. Tacy ludzie wymagają 
stosowania wobec nich nadzwyczajnych środków perswazji, takich jak piekło, nie-
bo, kotły ze smołą, „koniec wszelkich rzeczy”, sąd ostateczny itp., aby wymusić 
na nich zachowania niemożliwe do uzyskania w inny sposób. Represywność reli-
gii jako środka wykorzystującego „miłość własną” i strach do utrwalania zachowań 
etycznych nie jest konieczna dla wszystkich. Jej potrzeba określana jest każdora-
zowo przez „prywatne potrzeby” jednostek, a nie obiektywny charakter istnienia 
jakiegokolwiek boga o statucie innym niż status bytu kulturowego, instrumentalnie 
wykorzystywanego „wehikułu” moralności. 

Ta podrzędna rola religii wobec filozofii została przez Kanta dokładnie prze-
analizowana w Sporze fakultetów, gdzie odwrotnie niż w tradycji średniowiecznej 
prezentowane jest stanowisko uznające jeśli nie, że teologia ancilla philosophie est, 
to co najmniej, że teologia wykładana na uniwersytetach powinna być pod ścisłym 
i stałym nadzorem filozofii, bo w innym przypadku może dojść do spraw tak gor-
szących jak w skandal związanym z Galileuszem, kiedy to religia blokowała i kry-
tykowała skutecznie wolność badań naukowych w imię teologicznych dogmatów. 
Zdaniem Kanta to filozofia winna surowo pilnować teologię, aby nie wychodziła ona 
poza ramy swej prawomocności jako protezy moralności dla słabszych głów, aby 
z instrumentu szerzenia ogólnoludzkiej moralności nie zamieniała się w partykular-
ne, zanurzone w codziennych brudnych interesach świata ziemskiego bałwochwal-
stwo obrazów, figur, rzeczy, władzy i majątków.
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Ateizm Kanta nie odbiega w swej treści zbyt daleko od postawy filozofów oświe-
cenia francuskiego, na przykład Paula Holbacha. W obu przypadkach ostrość widze-
nia absurdów świata religii dorównuje konsekwencji w unikaniu brutalnej ateizacji 
i zasadniczej orientacji na wykorzystanie religii, kościoła, kapłanów dla propań-
stwowego moralizatorstwa i pacyfikacji sprzeczności społecznych. Swobodny gest 
akceptacji czy choć przyzwolenia na realizacje przez kościoły ich misji społeczno- 
-politycznej dokonany przez francuskich libertynów wkrótce zamieni się w ich 
powszechną realną chrystianizację. W imię zapanowania nad harmonią społeczną 
znosić będą nawet w kościelnych ławkach grafomańskie kazania i panoszący się 
goły kicz. W ramach pogodzenia się i pojednania, przede wszystkim z sobą i swo-
ją rewolucyjną, racjonalistyczną przeszłością, uwierzą na nowo i zrutynizują boga 
w ramach ideologicznych aparatów kapitalistycznego państwa.

Kant, inaczej niż Holbach, nie rezygnuje z autonomii swego rozumu i swojego 
filozofowania, ale również dla niego spokój społeczny i interes państwa ma znacznie 
zasadnicze. Dziwił się on zakazowi pisania o religii, jaki otrzymał od króla Prus, 
bowiem nie spodziewał się, aby jego filozoficzne rozprawy mogły się przyczynić 
w jakikolwiek sposób do zaburzeń społecznych, naruszania istniejącego porządku. 
Każdy czytelnik brnący przez Krytyki… Kanta przyzna mu bezapelacyjnie rację: nie 
są to dzieła mogące sprowokować uliczne manifestacje ludu.

Co do posiadania przez człowieka nadanej mu przez boga wolnej woli trudno 
by szukać jego uzasadnienia w pismach Kanta. Fundamentem moralności jest dla 
niego wolna dobra wola człowieka. Ta dobra wola człowieka jest początkiem i koń-
cem wszelkiej moralności. Kant zrywa tym samym z etyką heterogeniczną, która 
uzasadnienia wartości, czynów i moralności szuka poza bytem ludzkim, najlepiej 
u jakiegoś bytu nieludzkiego, ponadludzkiego, takiego, który istniał przed pojawie-
niem się człowieka, który człowieka stworzył z byle czego i który nad człowiekiem 
sprawuje nie tylko pieczę w czasie jego istnienia, lecz także będzie go być może 
sądził, skazywał i dręczył w nieskończoność.

Ta teocentryczna perspektywa jest przez Kanta wyrzucana na śmietnik. Co naj-
wyżej pełni swoje funkcje wspomagające tam, gdzie ludzkość nie osiągnęła jeszcze 
swej dojrzałości i w celu utrwalenia moralności ogólnoludzkiej musi się do różnych 
kuglarskich sztuczek uciekać. Ogólnoludzka, uniwersalna moralność jest u Kanta 
humanocentryczna. Jej fundamentem jest człowiek, jednostka, która spytana, dla-
czego czyni dobro, dlaczego postępuje tak, a nie inaczej, odpowie: Bo tak chcę! Bo 
taka jest moja dobra wola!
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Akt kreacji wartości i związanego z nią ludzkiego czynu ma swój początek 
w stanowiącej woli, dobrej woli człowieka i nie może mieć, i nie potrzebuje już mieć 
żadnego innego uzasadnienia. Kantowskiemu przełomowi antynaturalistycznemu 
w epistemologii towarzyszy więc zasadniczy przełom humanistyczny w etyce i wie-
dzy o społeczeństwie. Jego ateistyczny wymiar nie sprowadza się tylko do negacji 
istnienia boga w tradycyjnym, teologicznym sensie, lecz sięga poziomu metateolo-
gicznego, filozoficznego zrozumienia religii i instrumentalnego jej wykorzystania 
pod nadzorem filozofii w celu upowszechniania uniwersalnych zasad ogólnoludzkiej 
moralności. Następujące na tej drodze wyzwolenie człowieka z niewoli religii po-
zbawia go transcendentnej kurateli będącej gwarantem jego wiecznej niedojrzałości 
i wiecznego bycia barankiem bożym, owczarnią otoczoną pasterzami i owczarkami.

Ale ta ucieczka z epoki własnej niedojrzałości, ten awans ludzkości nie likwi-
duje problemu wolności człowieka. Można nawet powiedzieć, że stawia go w pełni 
światła, bez znieczulających już jego powagę religijnych uwikłań, bez baśniowych 
maskonów i epistemologicznych zasłon. Przenosi nas ona na nową płaszczyznę po-
znania, na oczyszczony z różnych zakłóceń grunt poznania naukowego.

Postawienie w klarowny sposób problemu wolności człowieka na płaszczyźnie 
nauki i uwolnienie tej kwestii od wszelkich zanieczyszczeń, sentymentów, pocie-
szeń i łask jest zasadniczym przełomem w badaniu problemu wolności. Rzecz ja-
sna próby takie podejmowane były także przed Kantem, ale spotykały się one albo 
z niepowodzeniem i ukorzeniem się przed woluntaryzmem, albo z aprobującym 
przyjęciem fatum, moiry, fortuny, losu jako konieczności likwidujących wolność 
i sprowadzającymi ją do złudzenia, pozoru, oszustwa.

Kant w sposób mistrzowski unika takich zasadzek w myśleniu o wolności. Jego 
stosunek do wolności uwarunkowany jest zadaniem, jakie sobie stawia w krytycz-
nym okresie swojej twórczości. Trzeba przy tym pamiętać, że pierwsza Krytyka… 
Kanta ukazuje się drukiem, gdy ma on pięćdziesiąt siedem lat. Wszystkie poprzed-
nie lata jego działalności to w zasadzie służba niemieckiemu oświeceniu i nauce. 
Filozofia krytyczna Kanta jest apogeum w tej oświeceniowej służbie nauce i pozna-
niu naukowemu, jaka stanowiła treść życia królewieckiego myśliciela. Kantowski 
przełom antynaturalistyczny jest oczywiście przełomem nie tylko w sensie rozwoju 
intelektualnego Kanta, lecz przede wszystkim ukoronowaniem epoki przełomu re-
wolucji francuskiej i wielkich przemian europejskich z nią związanych. Tutaj mani-
festuje się on w ostatecznej formie postulatu sformułowania warunków możliwości 
istnienia naukowego przyrodoznawstwa, prościej – uzasadnienia teoretycznego dla 
niezagrożonego królowania poznania naukowego, nauki.
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Opozycja między mitycznym, religijnym, synkretycznym obrazem świata 
o pełnym sprzeczności, nielogiczności i pustych miejsc układzie treści poznawczych 
a ambicją tworzenia naukowego obrazu świata sięga czasów powstawania filozofii. 
Takie jest przecież podłoże niechęci Platona do poetów, tej żywej wówczas i mającej 
przewagę opozycji wobec nudnej filozofii. Ale ukonstytuowana wówczas opozycja 
spójny, logiczny, dyskursywny obraz całego świata kontra mityczny, sakralizowany 
synkretyzm związany na śmierć i życie z nadnaturalnymi cudownymi zdarzeniami 
i świętością to wytyczone pole walki dla historii wiedzy i poznania naukowego na 
następne wieki. Zmienne losy toczonych na nim bojów są przebogate w formy i za-
skakujące w swych zwrotach. A także w dialektycznych formach przechodzenia jed-
nych w drugie. Sakralizacji wszystkich treści w ramach dominacji religii i teologii 
w średniowiecznej Europie zdaje się odpowiadać z czasem naukowe poszukiwanie 
miejsca przebywania w ciele ludzkim nieśmiertelnej duszy i neuronalna analiza sta-
nów mistycznych i innych przeżyć religijnych. Sakralizowanemu praktycyzmowi 
wieków średnich odpowiada z czasem nowoczesna forma naiwnego materializmu 
na usługach fideizmu i klerykalizmu. Ale przez ten kołowrót przemian przebijają 
się jednak wielkie projekty ozdrowieńcze, emancypacyjne empiryzmu Franciszka 
Bacona i racjonalizmu Rene Descartesa. Ich podsumowaniem jest filozofia Davida 
Hume’a, ale przede wszystkim filozofia Kanta.

II

Swoiście antyreligijna postawa teoretyczna Kanta, prowadząca do ujarzmienia re-
ligii i zaprzęgnięcia jej do pożytecznej roboty, ma swoją kontynuację w jego nega-
tywnej postawie wobec świeckich odpowiedników, kontynuatorów, mutacji istoty 
stanowiska teistycznego. Chodzi o przypadki, w których istota najwyższa z jej cuda-
mi, z których największym jest nie byle co, bo stworzenie świata całego z niczego, 
zastępowana jest cudami świeckimi poprzez odwołanie się do niezwykłości, wyjąt-
kowości bytu ludzkiego. Tak odtwarzany w świeckiej przestrzeni intelektualnej cud 
może mieć przecież nie mniej rujnujący dla poznania naukowego charakter. 

Niezwykłość duszy ludzkiej, wyjątkowy charakter ludzkiej kondycji, wyni-
kająca z natury nadnaturalność ludzkiej egzystencji czy wreszcie sucha wobec 
takiej poetyki pochwała indeterminizmu, krytyka związku przyczynowo-skutko-
wego, determinizmu to równie groźni wrogowie co opowieści o stwarzaniu Ewy 
z żebra Adama. Wolność nie może w żaden sposób zaprzeczać powszechnemu 
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związkowi rzeczy, wręcz przeciwnie, musi byś wpisana w świat powszechnej 
determinacji.

Fundamentalność takiego stanowiska uzmysłowimy sobie łatwo, gdy uświa-
domimy sobie, jak mogą wyglądać modele świata i modele poznania w rzeczywi-
stości pozbawionej stałych związków przyczynowo-skutkowych. Byłoby wtedy tak 
jak w przypadku, gdy podejmując za każdym razem te same działania, aby zatele-
fonować z aparatu telefonicznego, raz uzyskujemy połączenie, drugim razem nie, 
trzecim razem eksplodujemy wraz z telefonem, a za czwartym razem błyskawicznie 
zamieniamy się w pokrytą kwieciem śliczną jabłonkę… Co będzie przy następnych 
próbach? Nie wiadomo!

Lewis Carroll w swych opowieściach o przygodach Alicji w krainie czarów i po 
drugiej stronie lustra opisuje równie koszmarną rzeczywistość. Przedstawia Alicję 
jako gracza w szachy, którego przeciwnikiem jest królowa. Przegrana z królową 
oznacza dla Alicji ścięcie głowy. Szachy są takie jak bywają w uzdrowiskach, to zna-
czy szachownica namalowana na ziemi, a figury duże jak ludzie. Co więcej, figury 
i piony są żywe. Największe nieszczęście polega jednak na tym, że piony i figury nie 
zawsze reagują na komendy dotyczące kolejnych ruchów w partii szachów: dawno 
zbita wieża przeciwnika wchodzi nonszalancko z powrotem na środek, a trzy inne 
piony zeszły z szachownicy i coś sobie opowiadają w krzakach… Jak w tych warun-
kach wygrać i uniknąć ścięcia?

W obu przypadkach tragedia polega na braku stałych reguł, na tym, że te same 
działania na wejściu dają nam inne i nieprzewidywalne wyniki na wyjściu. Kró-
luje metafizycznie pojmowany przypadek. Metafizycznie, gdyż już Heglowska 
dialektyka konieczności i przypadku czyni z przypadku tylko formę przejawiania 
się konieczności. Neoliberalna i zinstrumentalizowana wobec niej filozofia nie jest 
w stanie jednak skonsumować teoretycznie niezrozumiałe dla niej zawiłości my-
ślenia dialektycznego. Toteż dziś język dialektyki staje się coraz bardziej językiem 
zapomnianym i nieobecnym we współczesnej kulturze Zachodu.

Gdy z poziomu naturalistycznej, nadnaturalistycznej przypowieści o Alicji przej-
dziemy na grunt poznania naukowego, koszmar będzie niemniejszy. W świecie bez 
stałych związków przyczynowo-skutkowych musielibyśmy bowiem nieco zmienić 
tradycyjne prawdy i prawa. Na przykład stare prawo Archimedesa „ciało zanurzone 
w cieczy lub gazie traci pozornie na ciężarze tyle, ile waży ciecz lub gaz wyparty przez 
to ciało” powinniśmy zamienić na „ciało zanurzone w cieczy lub gazie traci pozornie 
na ciężarze tyle, ile waży ciecz lub gaz wyparty przez to ciało – albo nie”. Natomiast 
dodawanie „2 + 2 = 4” musielibyśmy uzupełnić do postaci „2 + 2 = 4 albo nie”.
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Nie może więc być wolności w świecie przyrody, bo musielibyśmy wtedy 
zrezygnować z jakichkolwiek prób poznania już nawet nie tylko naukowego, ale 
wręcz z wszelkiej możliwej wiedzy, z możliwości przewidywania czy jakiegokol-
wiek skutecznego działania. Co by jednak nie powiedzieć o wolności, to jednak ona 
jest. Tak jak jest wszystko, co zostaje wyróżnione. Albowiem być to znaczy być 
wyróżnionym. Problemem staje się odpowiedź na pytanie, jak wolność jest, czyli 
pytanie o status ontologiczny wolności. Jeżeli nie istnieje ona w przyrodzie, to może 
istnieć tylko w jej zaprzeczeniu, to znaczy w kulturze. Wolność może być ludzka 
tylko w przypadku, gdy nie podważa ona powszechnej determinacji zdarzeń, także 
w odniesieniu do zjawisk społecznych i kulturowych. Tylko gdy jest jakoś inaczej, 
jakoś na swój sposób.

Czy to w ogóle jest możliwe?
Dla Kanta wolność jest czymś niezbędnym dla istnienia odpowiedzialności 

i moralności. Bez wolności nie ma odpowiedzialności, nie ma moralności, nie ma są-
dów, więzień, kary i wyrzutów sumienia… Bez wyrzutów sumienia ludzkość może 
istnieć, pewnie by nawet odetchnęła…. ale bez więzień?

Widzimy oto, że wolność staje się z perspektywy Kanta bytem podobnym do 
boga, świeckim „wehikułem moralności”, a nawet więcej… Musimy pamiętać, że 
w czasach Kanta refleksja nad moralnością to w dużym stopniu protonauki społecz-
ne, co klarownie widać na przykładzie Adama Smitha, autora zarówno The Theory 
of Moral Sentiments, jak i An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations. Wolność nie redukuje się więc do etyki i moralności w dzisiejszym, jak-
że relatywnie zawężonym wymiarze, lecz dotyczy po prostu społeczeństwa i nauk 
społecznych. W tym znaczeniu wolność to zjawisko realne, kulturowe, z dzisiej-
szej dziedziny komunikacji społecznej, pedagogiki, polityki, ekonomii, moralności 
wreszcie.

Wolność, jak bóg, istnieje więc, ale nie jako rzecz, ale raczej jak Baba-Jaga czy 
krasnoludki. To też są byty kulturowe realnie działające w kulturze i mające realny 
wpływ na ludzi i społeczeństwo. Mają one charakter obiektywny, ale w istocie rze-
czy są idealnymi, duchowymi narzędziami oddziaływania i komunikacji społecznej. 
Określenie ich jako narzędzi nie wyklucza tego, że nie są one świadomie wykorzy-
stywane i używane. Co więcej, ich skuteczne funkcjonowanie zakłada wręcz ich 
„fałszywy realizm” w świadomości społecznej, choć nie wyklucza całkowicie w peł-
ni świadomej instrumentalizacji. Można nie wierzyć w Babę-Jagę czy krasnoludki, 
ale skutecznie nimi straszyć dzieci. Można uważać, że „wolność to bullshit”, ale 
jednocześnie pod jej hasłem mobilizować innych do działania i poświęceń. 
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Taka perspektywa, perspektywa demistyfikacji wolności i urealnienia jej rze-
czywistego ontologicznego statusu jako swoistego medium komunikacji społecz-
nej, otwiera kompletnie nową perspektywę poznawczą i obnaża społeczną oraz 
polityczną rolę potocznych ujęć wolności. Otwiera drogę znacznie głębszego jej 
zrozumienia. 

III

Podejście do problematyki wolności z perspektywy materializmu historyczne-
go uwrażliwia nas szczególnie na historię wolności. Widać wyraźnie, że wolność 
przeżywa swój czas dopiero wraz z powstaniem społeczeństwa kapitalistycznego 
i staje się wtedy, XIX wiek, swoistą nową religią społeczeństwa kapitalistycznego – 
wszyscy chcą być wolni. W epokach wcześniejszych podporządkowanie, dobry Pan, 
miejsce w hierarchii, strukturze stanowej, kastowej są o wiele bardziej pożądane niż 
„wolność”.

Stawiam tezę, że takie fundamentalne usytuowanie się wolności w kapitalizmie 
nie jest związane tylko z zerwaniem feudalnych ograniczeń dla kosmopolitycznego 
kapitału, ale również, a nawet przede wszystkim z powstaniem powszechnej wolno-
ści posiadania własnej siły roboczej, powstaniem wolnego robotnika jako prawie 
powszechnej formy homo sapiens.

Prywatną własność siły roboczej traktuję jako fundamentalną także i z tego 
względu, że własność kapitalistyczna jest rozumiana przeze mnie jako szczegól-
ny przypadek prywatnej własności siły roboczej wzbogacony o własność kapitału. 
Indywidualna własność siły roboczej w formie własności prywatnej jest więc fun-
damentalnym indywidualnym i strukturalnym uwarunkowaniem całej epoki, której 
cechą charakterystyczną jest stopniowe bądź rewolucyjne uspołecznianie własności 
prywatnej w obu jej formach: antagonistycznej własności kapitału i siły roboczej 
oraz nieantagonistycznego zróżnicowania prywatnej własności siły roboczej. Uspo-
łecznieniu kapitału towarzyszy też proces uspołeczniania własności siły roboczej. 
Ten podstawowy, a zarazem dwoisty proces przemian stosunków własności określa 
logikę, temperaturę i dynamikę procesu historycznego epoki kapitalistycznej i przej-
ścia do socjalizmu i komunizmu.

W zrozumieniu instrumentalnej roli wolności w nowoczesnym społeczeństwie 
doskonale pomaga teoria aparatów ideologicznych państwa Louisa Althussera. Jak 
wiadomo, ta część dorobku francuskiego marksisty i renowatora teorii marksistow-
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skiej w drugiej połowie XX wieku związana była przede wszystkim z krytyką niedo-
skonałości teorii państwa i prawa, znaczenia tak zwanego czynnika subiektywnego 
w procesie historycznym czy też określając sprawę najogólniej, pozaekonomicznych 
warunków reprodukcji kapitału, subiektywnej strony reprodukcji społeczeństwa ka-
pitalistycznego. Niezwykle istotnym dokonaniem Althussera jest tutaj odsłonięcie 
mechanizmu interpelacji jako sposobu fundamentalnego konstytuowania świado-
mości społecznej, świadomości obywatelskiej, a więc także mechanizmu demokra-
tycznego funkcjonowania zarówno aparatów ideologicznych państwa, jak i całego 
społeczeństwa masowego.

Sama interpelacja wygląda dość prosto. Althusser przywołuje przykład, w któ-
rym głośno wołamy na zatłoczonej przechodniami ulicy: „Hej, ty!!!”. I w tym sa-
mym momencie widzimy, że prawie każdy z obecnych na ulicy i słyszących nas 
podnosi głowę, odwraca się do nas, spogląda na nas, tak jakbyśmy właśnie do niego 
konkretnie jako jednostki kierowali ten okrzyk. Nasze słowa to interpelacja, rzuco-
ne w przestrzeń zawołanie, które wywołuje zindywidualizowane reakcje czyniące 
z reagujących podmioty dla naszej interpelacji. To te właśnie reagujące na wezwanie 
podmioty konstytuujące się w swoistej sytuacji dialogicznej, komunikacyjnej są po-
woływane, aktywizowane do działania jako spontanicznie dyspozycyjne.

Potrzebne są w tym miejscu dwie ważne uwagi. Po pierwsze, wydawać by się 
mogło, że podmiot to brzmi dumnie. I rzeczywiście. Podmiot jest nie tylko sponta-
nicznie dyspozycyjny, ale jest z tego dumny. Wydawać by się mogło, że mamy do 
czynienia nawet nie z „pod-miotem”, ale z jakimś „nad-miotem”! Ale nie! Dumni 
jesteśmy z bycia „pod-miotem”, tak jakbyśmy nie byli jakimś pod, wprost przeciw-
nie, jakimś wielkim nad, ponad i ponadto…

Samo słowo podmiot odsyła nas realnie do pod-miotu, czegoś pod-porządko-
wanego, i nie tylko przecież w języku polskim: subject (angielski), sujet (francusk), 
sujeto (hiszpański), subiekt (chorwacki), субъект (rosyjski), Subjekt (niemiecki) 
… a więc jego prawdą jest podporządkowanie! W akcie interpelacji interpelowany 
podmiot konstytuuje się jako podporządkowany zawołaniu „Hej, ty!”. Oczywiście 
przykład Althussera jest pusty treściowo i zwraca uwagę na samą figurę interpelacji 
jako konstytutywną dla wszelkich form interpelacji ideologicznych, politycznych, 
interpelacji wszelkich aparatów ideologicznych państwa. Ale możemy go traktować 
znacznie szerzej, również jako schemat istotny dla każdego procesu socjalizacji, i to 
w różnych epokach. W interesujących nas warunkach kapitalistycznych centralną 
funkcję w społecznej interpelacji o uczestnictwo i bycie podmiotem pełni idea wol-
ności. To wolność jest właśnie takim zawołaniem o autentyczną, społeczną i poli-
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tyczną odpowiedź na interpelację aparatów ideologicznych państwa – partii, kościo-
ła, szkoły, rodziny. Współcześnie wszyscy apelują o wolność. Wrogów wolności nie 
ma. Oczywiście tę deklarowaną wolność wszyscy gonią w złej nieskończoności jak 
wyścigowe psy zająca w wyścigach psów na torze. Co więcej, otrzymują na swoją 
własność tylko na chwilę, bowiem wolność decyzji i opowiedzeń wymaga dokona-
nia wyboru i podporządkowania się całemu apelującemu systemowi politycznemu, 
ideologicznemu, światopoglądowemu. Temu konkretnemu apelującemu! Ponieważ 
odpowiedź na inny system jest wybraniem złudzenia wolności i popadnięciem w nie-
wolę. Nie mamy bowiem do czynienia z jednym apelującym, lecz z ich wielością, 
wręcz kakofonią nakładających się na siebie uniwersalizmów, a jednocześnie z ich 
stłuczeniem i roztrzaskaniem.

Dekonstrukcja „wolności”, jej uhistorycznienie i zsocjologizowanie doprowadzi-
ły nas do odkrycia, czym wolność jest, skąd się bierze, jaki jest jej status ontologicz-
ny i funkcja społeczna, ideologiczna, polityczna. Okazuje się, że niemy uniwersalizm 
wolności (wszyscy ludzie są wolni albo powinni być wolni, albo „chcemy wolności!”) 
skrywa pod abstrakcyjną formą swoją funkcję mobilnego pojemnika transportowe-
go różnych treści politycznych. Istotą walki o wolność okazuje się więc być u-pod- 
-miotowienie1, powstanie POD-miotu świadomego i spontanicznie dyspozycyjnego. 
Współczesny podmiot nie powinien być już bowiem kierowany nakazami i zakazami, 
broń boże, aby nie przemocą. Jego aktywność powinna być emergencją zinternalizo-
wanych wartości i ma być autentyczna i kreatywna. 

IV

Wolność nie jest jedynym uniwersalizmem. Choćby dlatego, że wolności jest wiele 
i wzajemnie ze sobą konkurują, zderzają się, kawałkują i sklejają na nowo w swo-
iste patchworki. Ale tu kończy się królestwo wolności, wchodzimy bowiem na pole 
walki politycznej i demokracji. Wolność opuszczamy w momencie, gdy stało się dla 
nas jasne, że nie ma mowy o zerwaniu z determinizmem, że odrzucamy świecki cud 
wolności, świecki cud przypadku i tak wygodny dla apologetów kapitalistyczne-

1  Zwróćmy uwagę, że pod-miot składa się nie tylko z „pod-”, ale i „-miot”. Miot to „potomstwo 
ssaków pochodzące z jednej ciąży. 2. część terenu łowiska, z którego nagonka pędzi zwierzynę 
w kierunku myśliwych; też: polowanie na tym terenie”. Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.
pl/sjp/miot;2483714.html (11.09.2016). Doprawdy, dumny „podmiot” jest utarty z niezwykłych 
ingrediencji!
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go wyzysku agnostycyzm poznawczy, który uniemożliwia z góry jakikolwiek sens 
rozważań o tym, co ma być po kapitalizmie. To zablokowanie możliwości prewidy-
stycznych nauk społecznych, ujawnienia historycznego, przemijającego charakteru 
kapitalizmu jest głównym motorem recydywy nawrotów indeterminizmu i agnosty-
cyzmu. Cokolwiek może zablokować ujawnienie historycznej skończoności kapi-
talizmu, cokolwiek może naukowo dowieść, że „inny świat jest możliwy”, jest na 
wszelkie możliwe sposoby blokowane z wykorzystaniem wszystkich możliwości 
ideologicznych aparatów państwa. Dotyczy to także nauki i naukowców, którzy ni-
gdy tak nie bredzą o obiektywizmie poznania naukowego i bezstronności badacza 
jak wtedy, gdy są na tłustych państwowych etatach… albo do nich aspirują!

Wkraczając w konkrety realizacji różnych wolności, opuszczamy sferę pozor-
nie neutralnych rozważań o związku przyczynowym i wkraczamy w świat bezpo-
średniej polityki i konfrontacji różnych projektów politycznych, wkraczamy w świat 
demokracji, który okazuje się w świecie kapitalizmu w końcu tylko światem kon-
kretyzacji wolności.

Ta konkretyzacja wolności w formie demokracji nie generuje prostej jedno-
znaczności, demokracja nie jest bowiem czytelnym i oczywistym konkretem, lecz 
okazuje się być bytem bardzo podobnym do wolności. Konkretniejszym jedynie 
o piętro. Również bowiem demokracja jest uniwersalizmem. Zmienia nam ona 
płaszczyznę analizy, ale nie uspakaja jednoznacznością. Także i w tym przypadku 
nikt nie jest przeciwko demokracji, tak jak nikt nie jest przeciwko wolności. Rów-
nież i teraz wszyscy są za demokracją, ale tą swoją, własną… prawdziwą i auten-
tyczną, kompletnie inną niż ten falsyfikat serwowany przez opozycję, politycznego 
czy ideologicznego wroga. Demokracja tak jak wolność należy się wszystkim lu-
dziom i tak jak wolność poprzedza kapitał, gilotynę i czołgi. Nie ma wolności dla 
wrogów wolności, nie ma demokracji dla wrogów demokracji!

Komedia demokracji jako powszechnego uprawomocnienia kolonialnej i neokolo-
nialnej pozycji Zachodu, Północy jest szczególnie wyeksponowana. Zwłaszcza śmiesz-
na jest ona w polskich warunkach. Wtedy, gdy poucza się nas o tym, że mamy młodą 
demokrację, że jesteśmy bez doświadczenia i bez demokratycznych tradycji.

Jakich tradycji? 
Czy tych kolonialnych imperialnego Zjednoczonego Królestwa, mocarstwowej 

Anglii? Z jej ludobójstwem na wszystkich kontynentach. Czy może tradycji hitle-
rowskich Niemiec? Włoch Mussoliniego? Frankistowskiej, faszystowskiej Hiszpanii 
zbudowanej na gruzach demokratycznej republik, przy pomocy międzynarodówki 
nazistowskiej? Czy może i tej demokracji francuskiej, na czele której stał marszałek 
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Philippe Pétain współpracujący z hitlerowcami przy organizowaniu shoah i wysy-
łający francuskich Żydów do niemieckich obozów koncentracyjnych, tych zindu-
strializowanych form ludobójstwa? Tej samej demokracji francuskiej, która w latach 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych morduje w Algierii, w Wietnamie? A może de-
mokracji amerykańskiej? Ufundowanej na ludobójstwie rdzennej ludności indiań-
skiej i obrzydliwym, zbrodniczym niewolnictwie Czarnych, na rasizmie, który do 
naszych czasów jest hańbą tego kraju. Postawionej na tysiącu baz wojskowych na 
całym globie i topiącej we krwi niezliczone już ruchy narodowo-wyzwoleńcze, so-
cjalistyczne, komunistyczne.

Jak się ma „demokracja” wobec prawdy historycznej? Niewątpliwie kiepsko. 
Gdy dodamy do tego cenzusy majątkowe, wojny i powszechny ekonomiczny wy-
zysk, który wbrew deklaracjom o świętości wolnego rynku nie waha się używać ar-
mii, podboju i zamachów stanu w celu maksymalizacji zysków i po prostu rabunku, 
to bajka o demokracji musi nabrać innego wymiaru.

Demokracja jest taka, jaka jest – przede wszystkim „maszyną wojenną” z pola 
walki ideologicznej i politycznej, a nawet pola walki militarnej. „Brak demokra-
cji” w ramach panującego układu sił politycznych, na arenie międzynarodowej 
i w wymiarze wojskowym, jest bowiem współcześnie wystarczającym argumentem 
na rzecz wywołania wojny i podboju dowolnego kraju na świecie. Ta demokracja, 
demokracja o popapranej i mętnej genealogii, oparta jest także i współcześnie na 
ordynarnych kłamstwach.

Nie chodzi tylko o stosunki międzynarodowe i kolonializm, imperializm 
i militaryzm. O akceptację przez Imperium „naszych skurwysynów” umożliwiają 
jednoczesną aprobatę reżimu Arabii Saudyjskiej i zniszczenie Libii, Iraku, Afgani-
stanu… Chodzi także o kupowanie władzy przez kapitał, mizerną frekwencję wy-
borczą i wszechobecną przemoc dyktatury burżuazji, która wykorzystuje państwo 
do wprowadzania nieustającego stanu wyjątkowego, kreuje terroryzm państwowy 
i indywidualny, aby w jego cieple łamać prawa obywatelskie i redukować nawet 
tę ułomną demokrację dyktatury burżuazji do postaci zarządzania społeczeństwem 
wprowadzonym w nieustający stan chaosu i szoku.

Nie przypadkiem najważniejszy komunikat w trakcie kampanii prezydenckiej 
w Stanach Zjednoczonych dotyczy wielkości zgromadzonych przez kandydatów 
funduszy wyborczych. Co prawda kupowanie urzędów, na przykład kardynalskie-
go kapelusza dla niemowlaka, tak jak patentu oficerskiego czy biskupstwa, to stary 
wynalazek średniowieczny, ale „cud demokracji” polega na tym, że zakup władzy 
utrwalany jest tutaj w świadomości jako spontaniczny wybór wolnych jednostek 



74 Jerzy Kochan

w demokratycznych procedurach, które promują najlepszych, najmądrzejszych, naj-
uczciwszych, aby sprawnie sprawowali władzę w imieniu i dla dobra ogółu.

To ordynarne kłamstwo nie tyle przeraża, co wprawia w podziw i zaskoczenie, 
bo działa! I to działa nad podziw skutecznie. Dokładnie tak samo jest z ohydnymi 
bułkami z mrożonym mielonym w Mc Donalda. Niezdrowe obrzydlistwo robi świa-
tową karierę. Nie powinniśmy jednak po prostu tego fenomenu krytykować i zada-
walać się krytyką mielonych z bułkami o dwuletniej gwarancji świeżości zapako-
wanych w papier… Powinniśmy podziwiać i analizować to, jak „takie coś” mogło 
zrobić oszałamiającą karierę światową.

Analiza aktualnych demokracji ujawnia ich nieprzystawalność do obietnic i de-
mokratycznych mitów, ale jednocześnie niezwykłą skuteczność w skrywaniu i upra-
womocnianiu siły kapitału, hegemonii kulturowej, potęgi instytucji i siły militarnej 
jako fundamentów klasowego panowania.

Figura wolności i figura demokracji oprócz tego, że stanowią medium mobi-
lizacji i interpelacji, skrywają, są raczej zasłonami epistemologicznymi dezorientu-
jącymi obywatela i separującymi go od wiedzy naukowej poprzez swoistą antropo-
morfizację „poznania naukowego”. Pamiętamy przecież, że ideologia tworzona jest 
na podobieństwo nauki. Ich skuteczność wynika z ich nawiązywania do ontologii 
codzienności, do pozoru, do indywidualistycznego subiektywizmu. Nie jest to pro-
sta manipulacja, albowiem w najgłębszych warstwach znajdują one swe częściowe 
uprawomocnienie w indywidualnej własności siły roboczej, która jest stałym tłem, 
stałą scenografią kapitalistycznego teatru życia. Skuteczność wystawiania swojej 
sztuki zakłada także niezbędność deteoretyzacji przekazu, jego przekładu na prosty 
język codzienności i populizm, na język public realtions, mediatyzację tego, co teo-
retyczne i polityczne, aż do poziomu sentymentu i kiczu.

Oczywiście i tu są granice oraz koszty. Krótkotrwały sukces może być oku-
piony strategiczną porażką. W konkretnej sytuacji historycznej te same rezultaty 
można osiągnąć poprzez odwołanie do indywidualnej korzyści materialnej i do al-
truistycznej miłości Ojczyzny czy poczucia honoru. Balans wartości różnego typu, 
ich względna substytutywność sprawiają, że polityka jest jednak sztuką.

Tak więc wolność odsyła nas do pytania: Jaka wolność? Natomiast demokracja 
do pytania: Jaka demokracja? Odpowiedzią lewicowego myślenia, marksizmu musi 
być dekonstrukcja, rozbicie tych uniwersalizmów i ujawnienie sposobów działania 
i skutków działania podobnych uniwersalizmów, podobnych pojęć. Mistyfikującej 



75Demokracja i wolność

praktyce dezorientacji i minotauryzacji2 trzeba przeciwstawić ujawnianie realnej 
historycznej treści demokracji burżuazyjnej i przeciwstawiać jej demokrację so-
cjalistyczną z jej ideą samorządu, dyktatury proletariatu i stopniowego zniesienia 
państwa. W demokracji burżuazyjnej nie ma demokracji, bo jest władza kapitału. 
W społeczeństwie kapitalistycznym wolność i demokracja kroczą za kapitałem. 
Wolność i demokracja socjalistycznej alternatywy kroczą za organizacją. To rewo-
lucyjny ruch robotniczy jest już nawet w ramach kapitalistycznych stosunków spo-
łecznych miejscem budowania i rozwoju demokracji socjalistycznej, a nawet dez-
alienacji i demistyfikacji rzeczywistości społecznej.

Nie ma wolności, bo nie ma nawet niewoli. Jest związek przyczynowo-skutko-
wy i prawa rządzące rzeczywistością społeczną, jest skomplikowana teoria wolności 
i demokracji. Tak więc wolności i niewoli nie ma, bo są to pojęcia z czasów nie-
wolnictwa i tam „są u siebie”. To język starożytności i język jednostkowego ciała3. 
Redukcja ontologii społecznej do spersonalizowanych stosunków woli czy też tylko 
do tylko stosunków politycznych pełni w większym stopniu funkcję zasłony epi-
stemologicznej niż wyjaśniania. Sprawia, że najważniejsze kwestie własnościowe, 
kapitałowe, społeczne, kulturowe podnoszone być mogą tylko w sposób aluzyjno-
-figuratywny, nieczytelny społecznie tak dla samych ich twórców, jak i dla badaczy.

Nie ma wolności, nie ma nawet niewoli…
Jest zaś skomplikowany opis funkcjonowania społeczeństw@ późnego kapita-

lizmu i jest rewolucyjny ruch tworzenia socjalizmu jako postkapitalizmu. Są złożone 
zależności społeczeństwa właścicieli siły roboczej i właścicieli kapitału.

2  Minotauryzacja – tym terminem określam specyficzną funkcję pełnioną przez takie byty, jak 
wolność czy demokracja. Wywodzi się on od Minotaura, pół-byka, pół-człowieka, który umieszczony 
w środku Labiryntu przyciągał odważnych i ciekawskich do szukania drogi do potwora w celu zdoby-
cia sławy. Ale ich zamiary kończyły się porażką, bo każdy, kto wszedł do Labiryntu, ze względu na 
jego skomplikowaną konstrukcję skazany był na błądzenie. Nieosiągalny cel w Labiryncie to możliwy 
model dla bezowocnego poszukiwania założonego celu. Labirynt to budowla z ukrytym celem, 
której sensem jest zaklęta w architekturę dezinformacja, wywołanie niekończącego się błądzenia 
za absurdalnym i nieosiągalnym celem. Pozornie jakby nic się nie działo. Ale to nic jest właśnie 
najdoskonalszym efektem. W tym sensie minotauryzacja lepiej oddaje istotę sprawy niż wcześniej 
stosowany, a przywołany także i tutaj, przykład z biegiem psów wyścigowych na torze. Przede 
wszystkim dlatego, że na wyścigach psów ludzie siedzą na trybunach czy piją i jedzą przy stolikach, 
są obocznymi obserwatorami. W Labiryncie, w drodze do Minotaura, są spontanicznymi podmiotami. 
Wyścigi psów starannie obserwowałem w Galway w Irlandii. Hazard jak inne.

3  W tym też sensie cała refleksja poświęcona „ciału”, także twórczość artystyczna grająca ciałem, 
fizjologią, a więc i ta obozowa, nawiązująca do shoah, obozów, tortur, ale i ta feministyczna, waginalno- 
-miesiączkowa, jest tylko jeszcze jedną formą naiwnego materializmu i płaskiego empiryzmu. Jej 
głównym pożywieniem jest oburzenie i zgorszenie mieszczucha, drobnomieszczucha.
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DEMOCRACY AND FREEDOM 

Summary

Keywords: freedom, interpellation, democracy, L. Althusser, universal, historical materialism

The article presents the understanding of freedom and democracy from the perspective of 
Athusser’s theory of ideology. Freedom turns out to be a subtle medium of interpellation 
in modern capitalist society and plays a role similar to religion and god in feudal society. 
The foundation for the freedom is the individual, the private ownership of the workforce. 
Democracy is in the modern world concretization of freedom and as a kind of universalism 
fulfills today, like freedom, first of all functions of a war machine and epistemological ob-
stacle. Freedom, democracy is a empty advanced vehicles for various ideological, political, 
philosophical content.
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Na tej małej planecie nie ma miejsca dla pasażerów, 
wszyscy jesteśmy załogą. 

Ladislau Dowbor
Pozostawienie gospodarki przyszłości chaosowi rynkowemu to bez 

mała zbrodnia przeciwko ludzkości.  
Grzegorz Kołodko 

Wspólnoty narodowe w obecnej fazie ewolucji kulturowej nie są już samowystar-
czalne. Przestają być społeczeństwami w sensie Arystotelesa. Dlatego że tylko 
współdziałanie ogółu ludzi wciąż reprezentowanych przez państwa narodowe, za-
mieszkujących ekosystem Ziemi może się przyczynić do rozwiązania globalnych 
problemów – przeludnienia, luki rozwojowej, efektu cieplarnianego, strukturalnego 
bezrobocia czy wyczerpania pierwotnych nośników energii. Bezpieczeństwo obec-
nie musi być rozumiane szerzej. Po pierwsze, jako przetrwanie w zdegenerowanym 
przez człowieka globalnym ekosystemie i, po drugie, jako zapewnienie każdemu 
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godnego życia opartego na pracy i zajęciach w gospodarce dysponującej produk-
tywnością techno-nauki. Jednak nie można mieć złudzeń co do zmiany natury ka-
pitalizmu. Kapitalizm bowiem niczym chwast wykorzysta wszystkie zasoby: na-
turalne, ludzkie, technikę, wszystko przerobi na towar i wszystko zrobi, żeby go 
ludziom wcisnąć. Ze względu na logikę kapitału i jego akumulacji istnieje jeden 
system społeczny kapitalizmu. Dzięki dynamice rywalizacji pojawiają się innowacje 
pozwalające utrzymywać stopę zysku na stałym poziomie. Obecne dodatkowo we-
dług ekonomii głównego nurtu rosną dochody z kapitału ludzkiego (siły roboczej). 
Rozwój kapitalizmu dokonuje się przez regulacje kryzysowe, to jest podczas kryzy-
sów strukturalnych. W dziejach niemiłościwie panującej obecnie gospodarki było 
ich co najmniej cztery: wielka depresja lat 1872–1896, którą zakończyła rywalizacja 
Europejczyków na innych kontynentach (imperializm). Jeszcze większa depresja 
ogarnęła świat w latach 1929–1939. Jej kresem był konflikt światowy oraz fordyzm. 
Przedostatni kryzys połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego wielu zakończyła eks-
pansja gigakorporacji ponad granicami gospodarek narodowych, połączona z finan-
sjeryzacją akumulacji. Czwartego kryzysu, kryzysu stagnacji, doświadczają obecnie 
żyjące pokolenia. Rozwiązania kryzysów prowadziły do nowych ładów regulacji 
rynku i nowego układu sił między kapitałem a pracą, między właścicielami, kredy-
todawcami, kadrą zarządzającą i pracownikami. Miały one zatem charakter przesile-
nia zgodnie z greckim źródłosłowem. Wyjściem była dotychczas nowa konfiguracja 
systemu gospodarczego, a w nim nowe funkcje państwa. Opierając się na genera-
lizacjach historycznych i wiedzy o mechanizmach zmiany społecznej, jak również 
na logice funkcjonowania kapitalizmu, można oczekiwać kolejnej, już piątej jego 
konfiguracji.

Te fakty falsyfikują ekonomię eschatologiczną, w której rynek = Opatrzność. 
Pozostaje ona bowiem w bardzo luźnym kontakcie empirycznym z realnym ka-
pitalizmem. Te wymuszone adaptacje dowodzą tym samym, że „nie ma naukowo 
określonych reguł wolnego rynku” (Ha-Joon Chang), gdyż rynki są konstruowane 
historycznie i społecznie. Dlatego jak sądzi Heiner Flassbeck, to, w jakim stopniu 
rynek powinien podlegać regulacji, zarówno na poziomie mikro-, jak i makro-, jest 
kwestią praktyki i kolektywnej decyzji społeczeństwa. Kapitalizm jest tylko formą 
gospodarki, która stanowi instrument zaspokajania potrzeb społeczeństwa. 

Wynika z tego – pisze Flassbeck – że również kapitalizm należy do nas, to znaczy 
do społeczeństwa. A jeśli stwierdzimy, że nad nim nie panujemy i że w danej formie 
przynosi on więcej szkody niż pożytku, wówczas można go oczywiście zmienić 
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w interesie ogółu – w każdym razie dopóty, dopóki istnieje jeszcze demokracja  
i dopóki zechce tego większość ludzi1.

Współczesną gospodarkę rynkowo-kapitalistyczną regulują korporacje, a tymi 
zarządzają ich prezesi, zarządy i wysoko opłacani specjaliści. Zarządy korporacji 
dysponują rozproszonym kapitałem, który częściowo jest też ich własnością. Nie po-
noszą przy tym ryzyka kapitałowego, zgarniają zaś lumpenzyski. Dominuje biuro-
kracja, a nie przedsiębiorczość. Nie można współcześnie mówić o konkurencyjnych 
rynkach z wyjątkiem sektora średnich i małych firm. Można tylko mówić o rywa-
lizacji między globalnymi korporacjami. Obecnie główny problem gospodarki ka-
pitalistycznej to problem stagnacji wynikającej z wysokiego stopnia monopolizacji 
(oligopolizacji) oraz dojrzałości przemysłowej. Pojawia się marksowska akumulacja 
kapitału jako wyjaśnienie zanikającego efektywnego popytu. Waloryzacja kapitału 
dokonuje się w całej przestrzeni gospodarczej świata. Rozdwojona jest natomiast 
strategia członków wspólnot narodowych. Z jednej strony uczestniczą oni w global-
nym obiegu kultury i globalnym supermarkecie konsumpcji, z drugiej zaś ci sami lu-
dzie chcą podtrzymywać gęstą wspólnotę opartą na więzi etniczno-kulturowej, chcą 
kultywować pamięć historyczną, tradycje małych ojczyzn. W tej sytuacji państwo 
narodowe wciąż jest jedynym realnym instrumentem kształtowania losu wspólnoty 
polityczno-obywatelskiej, wielkiej wspólnoty jako „wspólnoty wspólnot”. Co wię-
cej, państwo jako jedyna instytucja może reprezentować racjonalność ogólnospo-
łeczną. Musi być państwem zarazem opiekuńczym, rozwojowym, produktywnym, 
łączącym interesy narodowe z optimum cywilizacyjnym. Państwo z jednej strony 
ułatwia firmom życie, skoro jest zainteresowane wzrostem gospodarczym dla zwięk-
szenia swych dochodów budżetowych. Ale z drugiej strony harmonizuje funkcjono-
wanie społeczeństwa jako całości, dokonuje redystrybucji bogactwa społecznego, 
prowadzi politykę rozwojową. Wówczas jednak staje się obiektem pogoni za rentą 
polityczną, czego skutkiem jest crony capitalism.

1  H. Flassbeck, 10 mitów kryzysu, tłum. M. Sutowski, Warszawa 2013, s. 134. Tę samą ideę 
zawiera koncepcja demokracji ekonomicznej Ladislaua Dowbora. Polega ona na „stworzeniu takiej 
organizacji społecznej, jaka pozwoliłaby obywatelom mieć wpływ na to, co naprawdę jest ważne, 
i generować bardziej racjonalne procesy” (s. 9). Prowadzi do tego celu zapewnianie każdemu obywa-
telowi godnego zatrudnienia przez osadzenie w strukturach gospodarki narodowej, zagwarantowanie 
mu zrównoważonego udziału w wytworzonym bogactwie społecznym, a także dostępu do informacji. 
Jest to warunek autonomicznego udziału w procesach decyzyjnych dotyczących całej wspólnoty życia 
i pracy. Idem, Demokracja ekonomiczna: Alternatywne rozwiązania w sferze zarządzania społeczne-
go, tłum. Z.M. Kowalewski, Warszawa 2009, s. 103–109. 
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Dlatego dalszą trajektorię trwania i rozwoju wspólnot ludzkich określi zadanie 
kontroli państwa i jego załogi. Zadania tego mogą dokonać upodmiotowieni obywa-
tele w różnych formach demokracji partycypacyjnej, demokracji bezpośredniej na 
różnych poziomach funkcjonowania społeczeństwa oraz partycypacji pracowniczej. 
Tylko bowiem nacisk klas pracowniczych, włącznie z kryterium ulicznym, pozwa-
la funkcjonariuszom państwa występować przeciwko krótkookresowym interesom 
kapitału. To wówczas utopie stają się programami reform. Z tego mechanizmu sko-
rzystał na przykład prezydent Franklin D. Roosevelt, wprowadzając reformy New 
Dealu. Potwierdza ten epizod po raz kolejny obserwację Johna K. Galbraitha, że 
„konwencjonalna mądrość” nie daje tak wielu możliwości kształtowania się nowych 
idei jak „masowy atak okoliczności, z którymi nie sposób walczyć”2. W tych wspól-
notowych działaniach zogniskowanych wokół ochrony i promocji „bycia razem jako 
istot ludzkich” powraca starożytna, grecka idea polityki3.

Dla rozpoznania szans i stopnia upodmiotowienia ważna w dalszym ciągu 
jest analiza relacji klasowych oraz mocy społecznej różnych klas i stanów. Ta zaś 
w dalszym ciągu należy do tych, którzy mogą posługiwać się różnymi technolo-
giami władzy w szerokim foucaultowskim sensie. Źródłem postępu historycznego 
nie jest postęp techniki. Na przykład w cywilizacjach agrarnych był on powolny, tu 
obowiązywało prawo malejącej wydajności ziemi oraz prawo malejących przycho-
dów. Źródłem tym, motorem napędowym historii, są walki klasowe i społeczno- 
-polityczne jako katalizatory dynamiki historycznej. Co charakterystyczne, od spo-
łecznych uwarunkowań i konsekwencji globalnego kapitalizmu arogancko abstra-
hują ekonomiści głównego nurtu. Można jedynie przewidywać tendencje rozwojo-
we w zakresie relacji człowieka z ekosystemem, tendencje postępu technicznego, 
dynamikę wzrostu populacji ludzkiej itd. Podstawą przewidywań są generalizacje 
historyczne opisujące strategie przetrwania kapitalizmu w perspektywie dotychcza-
sowych kryzysów. Mowa zwłaszcza o roli nowych pól akumulacji, nowym ładzie 
regulacyjnym, roli państwa, nowych barierach rozwojowych w wyniku nawarstwia-
nia się efektów globalnych. Ale nie można przewidywać ani poszczególnych wyda-

2  H. Flassbeck, The Affluent Society, Boston–New York 1998, s. 17 oraz ogromna literatura 
o masowych ruchach protestu (Ch. Tilly, M. Malia, K. Brzechczyn, L. Goodwyn).

3  To idea rozwijana przez Jana Sowę. Zdaniem autora podmiotowość można nawet rozszerzyć 
na pozaludzkich aktorów (środowisko naturalne, braci młodszych, dziedzictwo kulturowe). W tym 
kontekście słowo biopolityczny ma ten sam zakres co wyrażenie życiowo-wspólnotowy. J. Sowa, Inna 
Rzeczpospolita jest możliwa!, Warszawa 2015, s. 193. Autor dostrzega też szanse rekonfiguracji logiki 
funkcjonowania kapitalizmu. Upatruje ich w „postkapitalistycznych formach bogactwa”, które by się 
wspierały na dobrach wspólnych. Ibidem, s. 270.
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rzeń, ani sposobu i czasu adaptacji do nowych wyzwań. Przewidywania utrudniają 
„nieznane niewiadome”. Na dodatek dynamikę historyczną przyśpieszają „momenty 
kryzysowe, powodowane zaostrzeniem się nurtujących ją sprzeczności, a po każ-
dym z takich momentów przemiany zaczynają iść w kierunku, który nie tak łatwo 
przewidzieć”4.

Państwo w interesie klas uprzywilejowanych broni uporczywie zastanego ładu. 
Dopiero pod naciskiem ruchów protestu podczas długotrwałego kryzysu struktural-
nego decyduje się na zmianę strategii działania czy instytucjonalne reformy. Ma tu 
zastosowanie koncepcja morfogenezy jakościowych zmian, w których kreatywność 
ludzi eliminuje wąskie gardło w dotychczasowym systemie społecznym. System 
instytucjonalny skokowo adaptuje się do rozwiązywania problemów społeczno- 
-gospodarczych. Do tego potrzebna jest zakumulowana wiedza o wynikach dotych-
czasowych strategii działania, generowanie innowacji, ponoszenie ryzyka, wyzwa-
lanie prospołecznych zachowań. Dopiero w takich stadiach rozwojowych utopie 
stają się programami reform. Analiza prognostyczna przebiega tutaj według nastę-
pującego schematu:

kryzys strukturalny => ruchy protestu (także radykalnej prawicy) => strukturalne 
reformy prowadzące do trwałego rozwoju w zrównoważonym społeczeństwie (spra-
wiedliwym, z regulacyjną rolą państwa, która polega na łączeniu funkcji racjonal-
ności ogólnospołecznej z racjonalnością planetarną (globalną, ogólnoludzką, cywi-
lizacyjną). 

Większą przesłanką rozumowania prewidystycznego jest rola przekształceń 
świadomości potocznej podczas przeciągających się kryzysów. Kryzys unieważ-
nia bowiem przekonanie o praktycznej skuteczności, adekwatności dotychczasowej 
wiedzy potocznej zarówno klas pracowniczych, jak i właścicieli kapitałów. Załama-
nie to, 

4  S. Amin, Wirus liberalizmu. Permanentna wojna i amerykanizacja świata, tłum. A. Łukomska, 
Warszawa 2007, s. 87; G. Duménil. D. Lévy, The Crisis of Neoliberalism, Cambridge Mass. – London 
2011, s. 326–334. Autorzy postrzegają klasę menedżerską jako języczek u wagi przyszłych układów 
sił albo w sojuszu z rentierami, albo z klasami pracowniczymi jak w czasie fordyzmu. Zob. też  
J. Randers, 2052: A Global Forecast for the Next Fort Years, University of Cambridge Programme 
for Sustainability Leadership 2012, www.greenbooks.co.uk.; Strategicieskij głobalnyj prognoz 2030. 
Razszirennyj wariant, red. A. Dynkin, Moskwa 2011, s. 39.
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uogólniane przez świadomość potoczną jako poczucie nienormalności całokształtu 
życia społecznego, jeśli trwa dostatecznie długo i obejmuje doświadczenie znacznej 
części klas pracujących i klas właścicieli kapitałów, może się przekształcić w ogólną 
negację ładu społecznego. Ładu, który nie pozwala ludziom „normalnie żyć”5.

W tych warunkach zawieszają się pozostałe mechanizmy reprodukcji społecz-
nej, zwłaszcza waloryzacja kapitałów, a w skrajnych przypadkach dochodzi do de-
populacji jak obecnie w Polsce. 

Przeżył się program neoliberalny dla świata, przestała działać magia „cykli ko-
niunkturalnych”. Jak sądzi Andrzej Walicki, także neoliberalny kapitalizm, podob-
nie jak niedawno realny socjalizm, nie przetrwa „głębokiego kryzysu społecznej 
legitymizacji”6. Alternatywą dla głębokich reform jego mechanizmów może być je-
dynie powrót do państwa narodowego, to jest protekcjonizmu. Pojawi się pod wpły-
wem kryzysu strukturalnego próba tworzenia globalnych warunków wykorzystania 
mocy produkcyjnych do zachowania ekosystemu i warunków życia dla wszystkich 
kosztem najwyższych dochodów. Państwo zaś stanie się sternikiem nowej wielkiej 
transformacji kapitalizmu. Zakładane zależności będące podstawą prognozy obrazu-
je schemat 1. 

Oto problemy, których sposób rozwiązania wyznaczy przyszłość ludzkości po-
dzielonej na narody i cywilizacje lokalne.

5  R. Karpiński, Świadomość potoczna jako kategoria filozofii społecznej, Katowice 1991, s. 116, 
a także J.W. Jakowiec, Globalnyje ekonomiczeskie transformacii XXI wieka, Izdatelstwo Ekonomika 
2011, s. 21–42.

6  A. Walicki, Od projektu komunistycznego do neoliberalnej globalizacji, Kraków 2013,  
s. 233, 424.
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Globalny ekosystem

Schemat 1. Model blokowy relacji między globalnym ekosystemem, działalnością gospo-
darczą ludzkości i globalnymi mechanizmami koordynacji

W uścisku pułapki Meadowsa

Mamy tu następującą zależność: rośnie populacja, jeszcze szybciej aktywność go-
spodarcza, by zaspokoić potrzeby biogenne nowo przybyłych. W następstwie pną 

– deficyt ziemi i wody,
– degradacja biosfery i zagrożenia biologiczne,
– zaburzenia klimatu,
– deforestacja, zanik bioróżnorodności,
– problem energetyczny i surowcowy

globalne mechanizmy koordynacji 
państw i organizacji międzynarodowych
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się do góry krzywe obrazujące ślad ekologiczny: wzrost zużycia energii, przeciętny 
wzrost temperatury, wymierania gatunków, ubytku ziemi ornej itd. W szczególno-
ści gospodarka rabunkowa wobec bogactw naturalnych występuje w stosunku do 
zasobów lasów, zwłaszcza wilgotnych, rybołówstwa morskiego, eksploatacji zie-
mi ornej, używania wody do nawadniania pól, nadmiernego wypasu bydła. Są to 
wszystko negatywne zewnętrzne efekty masowej konsumpcji. Odciskają się one 
na funkcjonowaniu synergicznego systemu energia–woda–żywność, który wymaga 
holistycznego traktowania. W systemie tym powstają bowiem podstawowe biopoli-
tyczne dobra wspólne ludzkości. Nie przyniósł jakościowej zmiany „zielony kapita-
lizm”. W 2010 roku tylko 2% energii pochodziło ze źródeł odnawialnych. Można się 
spodziewać nałożenia podatku na emisję dwutlenku węgla i wyznaczenia górnych 
granic jego emisji przez firmy i kraje. Z tego tytułu, według szacunku Grzegorza 
Kołodki, przyrost inwestycji sięgnie 6% produktu światowego brutto7. Warto przy-
pomnieć ze względu na ekologiczne granice wzrostu, że w pierwszym tysiącleciu 
jego tempo wynosiło 0,05%, przez ostatnie dwieście lat średnioroczne tempo wy-
nosiło 1,2%. Przed wybuchem strukturalnego kryzysu kształtowało się na poziomie 
4% rocznie. W drugiej połowie obecnego stulecia długoterminowy wzrost produkcji 
w krajach bogatych prognozowany jest w przedziale od 0,2–0,5% (Robert Gordon) 
do 1,2% rocznie (Thomas Pikkety). Natomiast stopa wzrostu ludności będzie stop-
niowo spadać do lat trzydziestych obecnego wieku do 0,4%, po czym obniży się do 
stopy wzrostu charakterystycznej dla społeczeństw rolniczych, czyli 0,1%8.

Przyszłe strategie rozwojowe państw muszą się liczyć z następującymi ten-
dencjami rozwojowymi: 1) wzrostem cen energii oraz wzrostem popytu na nośniki 
energii ze strony nowo uprzemysłowionych społeczeństw według zmieniających 
się szacunków cena ropy za baryłkę ma wynosić w 2020 roku 85 dolarów, w 2030 
roku będzie oscylowała w przedziale 100–200 dolarów; 2) wzrostem cen surowców 
i żywności, a w następstwie kosztów produkcji; 3) spadkiem akumulacji, a wraz 

7  G. Kołodko, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Warszawa 2013, s. 163, 
241. Podobnie szacował I. Wallerstein, Koniec świata jaki znamy, tłum. M. Bilewicz, A.W. Jelonek, 
K. Tyszka, Warszawa 2004, rozdz. 8. Zob. też N. Stern, Globalny ład. Zmiany klimatu a powstanie 
nowej epoki postępu i dostatku, tłum. A. Orzechowska-Barcz, Warszawa 2010, s. 236–243.

8  A. Maddison, The World Economy, vol. 1: A Millennial Perspective, Paris 2006, tab. 3-1a, Growth 
of Per Capita GDP, s. 126 oraz R.J. Gordon, Is Us growth Over? Faltering Innovation Confronts the 
Six Headwinds, Centre for Economic Policy Research, Policy Insight No. 63, September 2012, s. 11; 
Th. Piketty, Kapitalizm w XXI wieku, tłum. A. Bilik, Warszawa 2015, s. 103, 122. Prognoza OECD 
przewiduje obniżenie światowego PKB wskutek zmian klimatu o 0,7–2,5% w 2060 r. Zob. Policy 
Challenges for the Next 50 Years, OECD Economic Policy Paper, No. 9, July 2014, fig. 13, s. 32.
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z nim coraz mniejsze będą inwestycje długoterminowe. Według szacunków Między- 
narodowej Agencji Energetycznej tylko zaopatrzenie cywilizacji w energię wyma-
gać będzie inwestycji rzędu 48 bilionów dolarów do 2035 roku9. Kluczowym zada-
niem dla poprawy relacji homo sapiens z przyrodą będzie ograniczenie przyrostu 
demograficznego. Z zadaniem tym łączą się likwidacja luki rozwojowej, awans ma-
terialny i kulturowy kobiet w biednych rejonach świata. W przeciwnym wypadku 
pojawią się w ciągu kilkunastu lat konflikty o surowce, wojny klimatyczne i żyw-
nościowe (Michael Weltzer, Immanuel Wallerstein, Holger Rogall). Szacuje się na 
przykład, że zmiany klimatyczne dotkną w różnym stopniu 8 z 9 miliardów ludzi, 
którzy będą zamieszkiwać planetę w 2050 roku. W ogromnej masie urodzą się one 
w ubogich stajenkach globalnego Południa. 

Postęp naukowo-techniczny

W tej dziedzinie cywilizacja przemysłowa będzie kontynuowała kolejne jakościowe 
skoki. Mówi się nawet o „trzeciej rewolucji przemysłowej”10.

W gospodarce poziom efektywności będą wyznaczały naukowopochodne tech-
nologie zmniejszające zużycie energii i materiałów (nanotechnologie, robotyka, tele- 
informatyka, optoelektronika, biotechnologie wykorzystujące odkrycia genomiki, 
biomedycyna, inżynieria materiałowa w rodzaju nanorurek węglowych do chipów 
komputerowych, druk przestrzenny 3D). Nowe pole akumulacji otworzy przed ka-
pitałem możliwość eksplantacji zasobów okolicznych planet oraz podróż na planeto-
idę Jowisza i na Marsa. W dalszym ciągu więc będzie się rozwijać technika rakieto-
wa, transport orbitalny (program NASA Constellation). Brak jednak odpowiednika 
programu Apollo, który przyniósł innowacje technologiczne i produktowe rozwijane 
przez kolejne dziesięciolecia. Obecnie „technologowie podsuwają banalne zabaw-
ki” (Peter Thiele). Kapitał wysokiego ryzyka natomiast finansuje gadżety przemysłu 
komputerowego, unika zaś inwestycji w biotechnologie, energetykę, a więc w inno-
wacje, do których potrzeba dużego i cierpliwego kapitału. Dlatego konieczne będą 
inwestycje publiczne w nowe technologie pozyskiwania energii (energetyka orbital-
na, synteza jądrowa, wykorzystanie bakterii do produkcji paliw).

9  Za M.E. Webber, Puzzle dla Ziemi, „Świat Nauki” 2015, nr 3, s. 61. Autor pisze, że „węzeł 
energia–żywność–woda to dziś główne wyzwanie dla planety” (s. 63).

10  J. Rifkin, The Third Industrial Revolution, New York 2011 oraz J.W. Jakowiec, op. cit.,  
s. 204–224.
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Stosunki pracownicze, staro-nowe wojny klasowe

Przezwyciężenie kryzysu stagnacji będzie wymagało korekty podziału produktu na-
rodowego na rzecz klas pracowniczych oraz wyodrębnienia funduszy na politykę 
rozwojową. Byłby to jednak inny kapitalizm, a taka zmiana dotychczasowych reguł 
podziału bogactwa społecznego może dokonać się w wyjątkowych okolicznościach 
historycznych. Okoliczności te stwarza kryzys wyzwalający ruchy protestu ludzi 
tracących poczucie „normalności” zastanego ładu. W agendzie XXI wieku znów 
pojawi sie jako palący problem „wykluczenie wykluczających przez wykluczonych” 
(Manuel Castells). Trudności praktyczne rodzi obecnie podział pracowników na-
jemnych na blok zatrudnionych na umowach o pracę w sektorze przemysłowym 
(20–30%) oraz na ofiary elastycznych form zatrudnienia. Stali się oni pracownikami 
terminowymi, samozatrudnionymi prekariuszami. Za nimi w szeregu stoją jeszcze 
pracujący w szarej strefie. Czy obejmie ich wszystkich „duch Porto Alëgre” i zdobę-
dą się na inkluzywny solidaryzm? 

Kapitał operuje w przestrzeni europejskiej i globalnej, dlatego również walka 
klas pracowniczych o poprawę warunków zatrudnienia musi się przenieść w znacz-
nym stopniu na poziom europejski, a nawet międzynarodowy. Dotychczasowy prze-
bieg konfliktu między kapitałem a pracą faluje w rymie kilku dziesięcioleci (Karl 
Polanyi, Beverly Silver, Jarosław Urbański). Raz wahadło wychyla się na korzyść 
utowarowienia pracy, a potem powraca, uderzając po kieszeni pracowników, kiedy 
jest bezrobocie i recesja, na przykład fordyzm i elastyczne stosunki pracy obecnej 
doby. Teraz chodzi o instytucjonalizację konfliktu przemysłowego w nowych wa-
runkach światowej przestrzeni gospodarczej, w której powstała „rezerwowa armia 
pracy” i w której prekaryzacja może być postrzegana jako „próba odtworzenia rezer-
wuarów taniej siły roboczej” (Jarosław Urbański). 

Nowa strategia zdaniem Michela Hussona „powinna zmierzać do zmiany po-
działu wartości dodanej”11. Składałyby się na nią: afirmacja prawa do pracy dla 
wszystkich, powszechne skracanie czasu pracy, rozwinięcie idei kontroli pracowni-
czej, a także poszerzanie pola bezpłatności (lub quasi-bezpłatności) usług w zakresie  

11  M. Husson, Kapitalizm bez znieczulenia. Studia nad współczesnym kapitalizmem, kryzysem 
światowym i strategią antykapitalistyczną, tłum. Z. Kowalewski, Warszawa 2011, s. 29,149, a także 
C. Crouch, Making Capitalism Fit for Society, Cambridge 2013, s. 175–192; J. Urbański, Prekariat 
i nowa walka klas. Przeobrażenia współczesnej klasy pracowniczej i jej form walki, Warszawa 2014, 
s. 229.
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ochrony zdrowia, potrzeb mieszkaniowych, uczestnictwa w kulturze itd. Powstałyby 
ekonomiczno-społeczne warunki dobrego życia w dobrym społeczeństwie. Jest bo-
wiem faktem, że przeciętnie o ludzkim szczęściu decyduje jakość stosunków między- 
ludzkich, satysfakcjonująca praca, stan zdrowia, możliwości kształcenia, brak dys-
kryminacji, wzajemne zaufanie i szacunek, udane życie rodzinne itd. Co więcej, 
wysoki poziom opieki nad najmłodszymi pozwala później unikać długofalowych 
kosztów ubóstwa, patologii czy niedostosowania do rynku pracy12. Ważne w tej sy-
tuacji będzie określenie granic stosowania zysku w służbie zdrowia, edukacji, kul-
turze, na kolei, w budownictwie mieszkaniowym itp. Jednak polityka wcielająca te 
„strukturalne reformy” musiałaby mieć ponadnarodowy charakter, na początek za-
pewne w Unii Europejskiej. Jej zakresem byłaby wspólna polityka płacowa, jedno-
lite ustawodawstwo pracy, model partycypacji pracowniczej w przedsiębiorstwach 
czy wspólna, regionalna polityka rozwojowa. 

Do rozważenia jest też idea funduszu inwestycyjnego, którego akcjonariuszami 
byliby wszyscy aktualnie żyjący obywatele kraju. Jego akcje nie byłyby dziedziczo-
ne ani nie znalazłyby się we wtórnym obiegu. Celem funduszu byłoby zwiększanie 
majątku wspólnego, a połowa jego zysku byłaby wypłacana akcjonariuszom. Coraz 
bliżej od takich rozwiązań do idei podporządkowania samoregulującego się rynku 
demokratycznemu społeczeństwu (Karl Polanyi), a więc odchodzenia od jego istoty, 
jaką jest darowe przejmowanie bogactw przyrody dzięki pracy najemnej uzbrojonej 
w technikę przez kontrolujących warunki pracy. Kresem rynkowej integracji ludzko-
ści byłaby też zdaniem Andrzeja Walickiego konstytucyjna gwarancja prawa obywa-
teli do „godnego istnienia”. Postulat formułowany na gruncie liberalizmu w wersji 
uspołecznionej, dając obywatelowi uprawnienia socjalne, prowadziłby prostą drogą 
do odrzucenia wolnorynkowego dogmatyzmu. Angielscy liberałowie zagwaran-
towali ten postulat w dokumencie programowym z 1902 roku13. W dalej idącym 
projekcie chodziłoby o stopniowe uspołecznianie własności prywatnej z powięk-
szaniem sektora publicznego i własności ogólnonarodowej. Łączyłby się ten kieru-
nek ewolucji z rozbudową pracowniczej partycypacji jako siłą równoważącą wobec 
menedżmentu i właścicieli, czyli z galbraithowską countervailing power. Według  

12  Zob. refleksje polityka społecznego i wyniki badań sondażowych. W. Anioł, Szlak Norden. 
Modernizacja po skandynawsku, Warszawa 2013, s. 23, 68 oraz Diagnoza Społeczna 2013. Warunki 
i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2014, s. 244–252.

13  A. Walicki, op. cit., s. 375–380 oraz A. Szahaj, Kapitalizm drobnego druku, Warszawa 2014,  
s. 41–43.
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koncepcji Tadeusza Kowalika kapitalizm przyszłości musi być jednocześnie: 1) de-
mokratyczny; 2) sprawiedliwy i 3) efektywny14.

Zmiana świadomości: z konsumenta autonomiczny podmiot? 

W tej perspektywie najtrudniejszym, jednak koniecznym zadaniem będzie zmiana 
hierarchii potrzeb, kwestionowanie idei suwerenności konsumenta, kuracja hiper- 
indywidualizmu skojarzonego z darwinizmem społecznym. Dążenie to godzi 
w samo serce kapitalizmu, którego motorem napędowym od początku był konsume-
ryzm (Jan de Vries). Występuje on w szerokim pakiecie nowoczesnego kapitalizmu: 
reklama i marketing, popkultura, idole sławy i pieniądza, nadmiernie rozbudowany 
aparat kredytowy i sektor bankowy, w sumie nadmierny rozwój sfery nieprodukcyj-
nej jałowej społecznie. 

Wzrost puli czasu wolnego będzie sprzyjał orientacji na istnienie (being) 
w miejsce orientacji na działanie (doing) skupione wokół masowej konsumpcji. 
Przyrost konsumpcji dóbr materialnych będzie stopniowo malał z tej racji, że wzrost 
staje się zbyt kosztowny ze względu na swoje skutki uboczne (klimat, środowisko). 
Ten czynnik oraz wzrost świadomości prozdrowotnej zapowiadają kres koncepcji 
życia jako użycia. Pojawią się większe możliwości rozwijania różnych zaintereso-
wań i aktywności typu hobby. Dlatego system edukacji powinien rozwijać potrzeby 
samorealizacji i potrzeby wyższe. Nie może on być tylko podporządkowany potrze-
bom obecnego rynku pracy. Groźne z tego punktu widzenia jest też urynkowienie 
kształcenia, powstanie rynku dostępu do dyplomów w przeciwieństwie do darmo-
wego nauczania jako jednego z filarów zdrowego społeczeństwa. Jeśli bowiem oby-
watel ma być podmiotem, a nie dodatkiem do maszyny, ani kultura, ani oświata nie 
powinny występować w postaci wartości wymiennej (towaru). Co więcej, uczestnic-
two w kulturze, w tym w kulturze wysokiej, może być alternatywą dla konsumpcyj-
nego stylu życia. Te wartości zawiera w sobie koncepcja paidei jako sumy warun-

14  Zob. T. Kowalik, Rynek potrzebuje państwa. Z prof. T. Kowalikiem rozmawia Sławomir 
Sierakowski, „Krytyka Polityczna” 2005, nr 9–10. Zob. też J. Kochan, Socjalizm, Warszawa 2013,  
s. 82–86; M. Castells, Koniec tysiąclecia, tłum. S. Szymański, J. Stawiński, Warszawa 2009, s. 358. 
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ków tworzenia „konfiguracji osobowości kulturowej”15. To będzie trudna próba dla 
wszystkich reformatorów, wtedy bowiem okaże się, czy ludzie mogą żyć „dobrze 
i mądrze” (Jan Hartman).

Świadomość globalna będzie nowym składnikiem tożsamości, obok tradycyj-
nej tożsamości narodowej. Do jej rozwoju przyczyniać się będzie świadomość za-
grożeń o charakterze globalnym: groźba użycia broni atomowej, zamachów terro-
rystycznych czy zagrożeń ekologicznych. Jednak wystąpi ona w stopie z różnymi 
komponentami tożsamości jednostki. Jak zwykle bowiem w sytuacji kryzysowej 
pojawią się: backlash, populizm, zabarwione nacjonalistycznie i rasowo ruchy rady-
kalnej prawicy. Aktywizacji tych warstw świadomości społecznej sprzyjać będą fale 
migracyjne uciekinierów klimatycznych. 

Odzyskanie państwa

Tony Judt przewidywał, że „prawdopodobnym skutkiem nadchodzącego wieku nie-
pewności – kiedy coraz więcej ludzi będzie miało uzasadnione powody, aby obawiać 
się, że stracą pracę i staną się zbędni – okazać się może powrót do zależności od pań-
stwa”16. Chodzi tu o suwerenność demokratyczną, obywatelską, która pozwoliłaby 
uwolnić państwo spod kontroli biznesu; by polityka, zwłaszcza gospodarcza, dyk-
towana była imperatywami racjonalności ogólnospołecznej i racjonalności ogólno- 
światowej. Chodzi więc o odbicie państwa z niewoli sektora finansowego, tych kil-
kudziesięciu gigakorporacji finansowo-przemysłowych, ich zarządców i właścicieli. 
Znalezienie formuły godzącej rozmaite potrzeby stanowi w dalszym ciągu sedno 

15  Zob. A. Mencwel, Wyobraźnia antropologiczna, Warszawa 2006, s. 294. Autor definiuje współ-
czesną postać starożytnej paidei jako zespół „wzorców kulturowych jako zasad celowo kształtujących 
życie społeczeństwa”. Jak ujmuje polski kulturoznawca, „deregulacja ekranów przynosi nieuniknioną 
inwazję formatów kosmopolitycznych i konsumerycznych” (s. 393). W praktyce jak zawsze w dziejach 
chodzi o uwolnienie potocznego myślenia od ideologicznych i pseudoteoretycznych klisz, chodzi 
o kształtowanie strategii życiowych jednostki na podstawie nie tylko własnego doświadczenia, ale 
również na podstawie różnorodnych informacji dekonstruowanych według racjonalnych kodów.

16  T. Judt, Źle się ma kraj. Rozprawa o naszych współczesnych bolączkach, tłum. P. Lipszyc, 
Wołowiec 2011, s. 158. Taki pogląd wypowiada w swojej ostatniej książce A. Szahaj, pisząc, iż 
„przekonanie, że w dobie globalizacji państwa nie mają nic do powiedzenia w sprawach swoich gospo-
darek, jest elementem ideologii ukutej po to, aby uzasadnić dominującą pozycję międzynarodowych 
korporacji”. A. Szahaj, op. cit., s. 167. Zob. też tezę A. Colása o roli transformacji społeczeństwa 
amerykańskiego jako koniecznego warunku ewolucji hegemonii tego państwa, odpowiedzialnego za 
„globalny porządek liberalny”. A. Colás, Imperium, tłum. J. Dobrowolski, Warszawa 2008, s. 235. 
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życia politycznego: z jednej strony podniesienie efektywności gospodarki, z dru-
giej korekta dochodów przez system redystrybucji, demokracja bezpośrednia dla 
kontroli silnego państwa, ale też państwo musi mieć spory zakres autonomii, żeby 
formułować strategię długodystansowego rozwoju. Co ciekawe, także John S. Mill 
choć uważał akumulację kapitału za obiektywną, naturalną konieczność, to „spra-
wy dystrybucji zalecał przekazać świadomym decyzjom wspólnoty”17. Pasmo roz-
wiązań instytucjonalnych modelu work and welfare prowadzące do społeczeństwa 
pracy i racjonalnych świadczeń jest szerokie, jednak zawsze rząd i jego instytu-
cje będą w tym modelu głównym regulatorem rynku. Na rzecz tego rozwiązania 
przemawia argument empiryczny. Mianowicie „suma indywidualnych racjonalno-
ści (racjonalność mikroekonomiczna) nie daje racjonalności makroekonomicznej 
i ogólnospołecznej. Co więcej, nawet gdyby tak było (co błędnie zakłada klasyczna 
szkoła ekonomii liberalnej), to suma racjonalności gospodarek narodowych (skala 
makroekonomiczna) nie daje racjonalności globalnej, czyli ogólnoświatowej, plane-
tarnej”18. Dlatego, podkreśla David Ost, „demokratyzacja dziś musi oznaczać stwo-
rzenie instytucji, dzięki którym rynki można znów poddać kontroli społecznej: rynki 
pracy, które pozostawiają miejsce na życie towarzyskie, rynki dóbr, które nie znisz-
czą natury, rynki kredytu, które nie posłużą do masowej produkcji niespełnionych 
obietnic”19. Układ sił społecznych, stan świadomości potocznej potencjalnie zainte-
resowanych jakościową korektą neoliberalnego kapitalizmu nie sprzyja procesowi 
demokratyzacji. Praktycznym warunkiem jej poszerzania byłaby stała, wieloletnia 
mobilizacja polityczna, a tej służy rozciągnięty w czasie kryzys stagnacji. 

Znalezienie sposobów zmniejszania nieracjonalności globalnej byłoby szla-
chetnym wyzwaniem dla ekonomii i polityki gospodarczej w XXI wieku, jednak 
ekonomiści utrzymują się z podpowiadania biznesowi, jak powiększać zyski, a dru-
dzy – z usuwania biznesowi instytucjonalnych barier na drodze do tego celu. Wspól-
nym interesem państwa i biznesu jest bowiem zapewnianie pokoju społecznego za 
pomocą wzrostu gospodarczego. 

17  Za: A. Walicki, op. cit., s. 356.
18  G. Kołodko, op. cit., s. 32, 43; D. Rodrik, Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje 

i wzrost gospodarczy, tłum. S. Szymański, Warszawa 2011, s. 143–47. Innego zdania jest H. Flassbeck, 
sądzi bowiem, że „nie mamy takich [polityków – przyp. T.K.], którzy potrafiliby prowadzić politykę 
w ramach gospodarki globalnej, i nie mamy ekonomistów, którzy byliby w stanie zaprojektować model 
dla tej gospodarki”. H. Flassbeck, 10 mitów kryzysu, s. 130. 

19  D. Ost, Klęska „Solidarności”. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, tłum.  
H. Jankowska, Warszawa 2007, s. 73, a także G. Albo, S. Ginden, L. Panitch, In and Out of Crisis. The 
Global Financial Meltdown and Left Alternatives, Oakland, CA 2010, s. 129. 
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Trudnym zadaniem będzie również odbudowa bazy podatkowej. Wielu ba-
daczy współczesnego kapitalizmu przewiduje rodzenie się tendencji do tworzenia 
ogólnoświatowego systemu redystrybucji fiskalnej (globalne podatki, transfery 
i wydatki). Instrumentem byłoby wprowadzenie globalnego podatku majątkowego 
oraz progresywnego podatku dochodowego w drodze międzynarodowej współpracy. 
Celem tych posunięć będzie dystrybucja bogactwa i globalnych fortun po to, by sfi-
nansować nowoczesne państwo socjalne XXI wieku, znaleźć fundusze na operację 
przestawienia gospodarki na nowe źródła energii i likwidację luki rozwojowej. To 
zadanie ułatwia okoliczność, że kraje europejskie i Stany Zjednoczone, kontrolując 
połowę globalnej produkcji, mogłyby nakładać sankcje na raje podatkowe, gdyby 
odmawiały współpracy w zakresie likwidacji czarnej dziury, w której znikają zaso-
by finansowe świata. Konieczna także będzie harmonizacja systemów fiskalnych, 
likwidacja rajów podatkowych, wprowadzenie globalnego podatku ekologicznego, 
jak również globalnego funduszu pomocy w razie klęsk żywiołowych20.

Łatwiejszym zadaniem będzie natomiast rekomunizacja przedsiębiorstw uży-
teczności publicznej (ograniczenie obszaru przejmowania własności publicznej, ob-
niżania jakości usług publicznych). 

Ogólnie biorąc, tendencją będzie ewolucja tyciego państwa neoliberalizmu 
w kierunku państwa sterującego. Państwo sterujące wraz z pozostałymi państwami 
narodowymi – w różnych ramach i układach instytucjonalnych – ukształtuje warun-
ki brzegowe dla funkcjonowania sektora finansowego, kontroli przepływów kapi-
tałowych i ponadnarodowych korporacji, tak na rynkach narodowych, jak i w prze-
strzeni światowej. Państwo będzie raz bardziej zadłużone, protektywne i autorytarne 
w okresie dekoniunktury, bardziej socjalne i rozwojowe zaś w okresach ożywienia 
gospodarczego. 

Instytucjonalizacja globalnego przywództwa:  
kto reprezentuje racjonalność planetarną? 

Stopniowi integracji gospodarki nie odpowiada w żaden sposób mechanizm jej 
sterowania zharmonizowany z narodowymi przestrzeniami określania polityki go-

20  Th. Piketty, op. cit., rozdz. XIV i XV; G. Kołodko, op. cit., s. 143,146; W. Bello, Deglobalization: 
Ideas for a New World Economy, London–New York 2004, s. 107–118. Natomiast wizję „naprawczej” 
roli państwa wobec niesprawności rynku na gruncie liberalizmu gospodarczego kreśli V. Tanzi, 
Government versue Markets: The Changing Economic Role of the State, New York 2011, s. 311–330.
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spodarczej i społecznej oraz mechanizmami światowej koordynacji polityki gospo-
darczej. Dotychczas funkcjonowanie gospodarki na poziomie globalnym regulują 
wielostronne agencje jednostronne: WTO, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 
Bank Światowy jako narzędzia gigakorporacji. Trudność, która się tu pojawia, traf-
nie ukazał Dani Rodrik: „na progu XXI wieku stanęliśmy przed takim oto dylema-
tem, że rynki dążą do globalizacji, natomiast instytucje potrzebne do ich wspierania 
[korygowania? – przyp. T.K.] pozostają w większości narodowe”21. Wskutek tego 
istnieje globalizacja niekompletna, ekonomiczna bez politycznej (Ladislau Dowbor, 
Władysław Szymański). Jeśli nowy ład globalny ma być skuteczny, w jego cen-
trum sterowniczym muszą być respektowane sprawiedliwe dla całego świata zasady 
podejmowania decyzji. Nie będą one sprawiedliwe, jeśli superarbitrem pozostaną 
dysponenci oszczędności świata dążący do pomnażania abstrakcyjnej nadwyżki.  
Superarbiter ograniczający korporacjom arbitraż regulacyjny może przyjąć formę in-
stytucjonalną wielopodmiotowego przywództwa światowego. Byłby to krok w stro-
nę światowego społeczeństwa planującego. Będą go tworzyć państwa narodowe 
zgrupowane w G-20, poszerzona Rada Bezpieczeństwa ONZ i różne jej wyspecjali-
zowane organizacje, a także dotychczasowe organizacje regulujące funkcjonowanie 
gospodarki. Staną one przed trudnym zadaniem, odmienne są bowiem interesy po-
szczególnych państw. Jedne mają City czy Wall Street, inne zasoby naturalne, jesz-
cze inne tanią siłę roboczą, a duża część osiąga dochody z ukrywania przed fiskusem 
zasobów finansowych korporacji. Pozostałe ułatwiają, jak mogą, obchodzenie regu-
lacji obrotu kapitału bądź po prostu piorą brudne pieniądze. Poza tym państwa muszą 
wypracować wspólne stanowisko, mając za przeciwnika wielkie grupy finansowo- 
-przemysłowe. Tylko współdziałanie silnych wsparciem obywateli państw naro-
dowych może udźwignąć to zadanie. Tu pojawia się problem odzyskania kontroli 
nad państwem jako jedynym instrumentem sterującym strategią wychodzenia z kry-
zysów, przez to będącym dobrem wspólnym. Dopiero po takiej modyfikacji może 
powstać World New Deal – multikulturowe społeczeństwa w wielocywilizacyjnej 
wspólnocie pracy i życia w globalnym ekosystenie. Instytucjonalizacja nowego ładu 
zostanie ujęta w formę traktatów międzynarodowych tworzących nowe reżimy do-
tyczące wykorzystania siły roboczej, bogactwa przyrody i promocji rozwoju global-
nego Południa. 

21  D. Rodrik, op. cit., s 259. Jak pisze W. Szymański, „dostosowywać się do globalizacji musi 
każdy podmiot osobno, ale zmienić procesy globalizacji, stworzyć podstawy koordynacji mogą 
jedynie wszystkie kraje razem, a przynajmniej ich większość”. W. Szymański, Świat i Polska wobec 
wyzwań, Warszawa 2015, s. 22.



93Kres hegemonii neoliberalnej. Piąta konfiguracja kapitalizmu?

Dwie strategie postępowania wchodzą w grę. Pierwsza, praktykowana dotych-
czas, to maksymalizacja indywidualnych korzyści (jak w społeczeństwie rynkowym) 
lub wokół przetrwania wspólnoty jako całości, jak to robiły w odległej przeszłości 
tubylcze plemiona w Australii czy w Afryce. Czyżby historia zatoczyła koło? Zarazem 
w powracającej po dwustu latach epoce wielobiegunowej przyszły kształt cywilizacji 
ogólnoludzkiej wciąż jest otwarty. Jak stwierdza Kishore Mahbubani, „w epoce kon-
wergencji zachodzącej niezależnie od wkładu Stanów Zjednoczonych w ten proces, 
amerykańska wyjątkowość jest nie tylko pomysłem zaprzeszłym, ale także destabili-
zującym anachronizmem. Jest szansa, że się zjednoczymy, ale niekoniecznie na ame-
rykańskich wyłącznie warunkach”22. Druga możliwość to ład oparty na bilateralnych 
i multilateralnych relacjach między państwami narodowymi. Już Adam Smith zauwa-
żył dwie drogi rozwoju społeczeństw przemysłowych. Drogę „nienaturalną” opartą 
na handlu zagranicznym, technologii i zasobach surowcowych. Tą drogą szła Europa, 
począwszy od rekonstrukcji powiązań handlowych na obszarze Morza Śródziemnego 
(H. Pirenne). Drugą drogą szły Chiny. To droga oparta na rynku wewnętrznym, zaso-
bach ludzkich, z dużą rolą państwa (G. Arrighi, D. Flynn, A. Giraldez, G.A. Frank, 
Henryk Chołaj). Jeśli tą drogą będą dalej kroczyły Chiny, to możliwy jest nowy ład 
światowy. Poszczególne regiony i kraje zachowają suwerenność i odrębność, a relacje 
między nimi będą miały charakter multilateralny. Powstanie multikulturowa wspól-
nota narodów oparta na relacjach multilateralnych. W tym systemie światowym będą 
różne bieguny siły ekonomicznej i militarnej, o historyczny byt będą rywalizowały 
odmienne warianty gospodarki kapitalistycznej. Będą one próbowały łączyć efektyw-
ność z bezpieczeństwem socjalnym, spójnością społeczną, utrzymaniem określonego 
standardu życia dla wszystkich. Różne też będą strategie polityki rozwojowej państwa. 
Zwłaszcza należy się spodziewać ich współdziałania dla wypracowania brzegowych 
warunków wykorzystywania zasobów naturalnych i ochrony globalnego ekosystemu 

22  K. Mahbubani, Wielka konwergencja. Azja, Zachód i logika jednego świata, tłum. H. Bińczak, 
M. Halaba, Warszawa 2013, s. 315, 320–321. Zdaniem autora najbardziej wpływowe instytucje global-
ne to Rada Bezpieczeństwa ONZ, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. Na prze-
orientowanie funkcji agencji wielostronnych i reorientacji handlu światowego kładzie nacisk W. Bello. 
Zob. W. Bello, Deglobalization: Ideas for New World Economy, London–New York 2004, s. 59–65. 
Natomiast M. Mann wskazuje na niezborność składników amerykańskiej hegemonii. Pod względem 
militarnym zachowują one przewagę, której nie równoważą arsenały kilkunastu potencjalnych rywali, 
regułami funkcjonowania światowej gospodarki sterują z tylnego siedzenia, tworzą dla świata model 
demokracji i praw człowieka, lecz ich własny stanowi jego parodię. W sumie podtrzymują globalny 
porządek liberalny, którzy służy głównie ich finansowo-przemysłowym korporacjom. M. Mann, 
Inconherent Empire, London–New York 2003, s. 13.
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(pułapka Meadowsa cywilizacji przemysłowej w postaci globalnego kapitalizmu)23. 
Zapowiedzią tej alternatywy rozwojowej jest dążenie krajów BRIC, wśród których do-
minują Chiny, do stworzenia nowego ładu finansowego i walutowego; straci dotych-
czasową rolę dolar jako waluta rezerwowa. Wówczas centrum cywilizacji światowej 
wróci po dwustu latach na Wschód, a ład oparty na hegemonii amerykańskiej będzie 
ewoluował ku światu wielobiegunowemu, z natury niosącemu więcej niepewności, 
a zarazem trudności z globalnym przywództwem. W tym nowym ładzie światowym 
zostanie zachowana suwerenność państw narodowych, a także odrębność kulturowa 
cywilizacji lokalnych, narodów, regionów. Tym samym pozostaną jak dotychczas kon-
flikty lokalne, rywalizacja o rynki zbytu, źródła surowców, kontrolę szlaków transpor-
tu towarów i obiegu informacji.

Jak stwierdza Andrzej Mencwel, „dzieje nasze stają się coraz bardziej wielo-
podmiotowe, więc ich historia musi być odpowiednio wielogłosowa”24. Dobrowolne 
wspólnoty narodów mogą obecnie funkcjonować nie tylko z powodów egzysten-
cjalnych. To funkcjonalne konieczności zachowania równowagi globalnego ekosys-
temu, jak i tworzenia gospodarki trwałego rozwoju na ziemskim globie będą wy-
muszać strategie adaptacyjne. Konieczne będą zatem inne regulacje niż rynkowa 
dostępu do zasobów niezbędnych do zachowania życia na Ziemi, między innymi 
zasobów biogeochemicznych. Ograniczenie dostępu do tych zasobów (np. przez 
ceny energii) muszą regulować szacunki i bilanse sporządzane przez przyrodników. 
Inaczej dojdzie do tragedii globalnego pastwiska, którymi są współcześnie dla ludz-
kości oceany i atmosfera (J. Cowie). Inny ważny warunek powstania ogólnoludzkiej 
wspólnoty wspólnot narodowych i cywilizacji lokalnych też jest spełniony. Istnieją 

23  Więcej w przeglądowym artykule A. Nobisa, Chiny i globalny kryzys, „Kultura – Historia 
– Gospodarka” 2010, nr 8, s. 111–119 oraz M. Leonard, Zrozumieć Chiny, Warszawa 2009. Ważna dla 
interpretacji strategii chińskiej jest polemika między G.Arrighim i D. Harveyem. Zob. G. Arrighi, Adam 
Smith in Bejing. Lineages of the Twenty-first Century, London 2008, s. 358 oraz D. Harvey, Neoliberalizm. 
Historia katastrofy, tłum. J.P. Listwan, Warszawa 2008, rozdz. 5, a także K. Sugihara, The East Asian 
Path of Economic Development a Long-term Perspective, w: The Resurgence of East Asia 500, 150 and 
50 year Perspectives, red. G. Arrighi, T Hamashita, M. Selden, London 2003, s. 79 123. 

24  A. Mencwel, Wielogłos nowoczesności, „Krytyka Polityczna” 2013, nr 34, s. 197. Także zdaniem 
Ch. Mouffe dobiega kresu europocentryczny, neoliberalny, zuniwersalizowany zachodni porządek 
światowy. Dotychczasowe uniwersum zastąpi agonistyczne „pluriwersum”. Będzie je charakteryzował 
„pluralizm regionalnych biegunów, powstałych wokół różnych modeli gospodarczych i politycznych, 
bez centralnej władzy ponad nimi”. Ch. Mouffe, Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie, tłum.  
B. Szelewa, Warszawa 2015, s. 36. Zob. też E. Sader, Kret rewolucji. Drogi lewicy latynoamery-
kańskiej, tłum. P.M. Bartolik, J.P. Listwan, Warszawa 2015. Autor wskazuje na konieczność zmiany 
stosunków władzy, które stanowią podporę państwa neoliberalnego (s. 166, 193).
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po temu możliwości techniczno-organizacyjne w postaci infrastruktury technicznej 
do komunikacji i transportu. Współczesna logo- i ikonosfera ma coraz bardziej cha-
rakter globalny.

W tej chwili, biorąc pod uwagę optimum społeczne i cywilizacyjne, przyszłość 
należy do krajów rozwijających się w sposób zbliżony do drogi chińskiej, a więc 
z dużą rolą państwa i jego polityki rozwojowej. W dotychczasowym centrum najlep-
sza przyszłość rysuje się przed skandynawską drogą państwa socjalnego oraz mo-
delem koordynowanej gospodarki rynkowej (Niemcy, Francja, Japonia, Korea Po-
łudniowa, Tajwan). Zmiany będą postępowały „krok po kroku”. Ich celem z jednej 
strony będzie uporczywa obrona neoliberalnego reżimu akumulacji (finansjeryzacji, 
struktury podziału dochodów i płac, wysokiej stopy zwrotu z kapitałów własnych), 
a zatem będzie się utrzymywała – raz większa, raz mniejsza – stagnacja gospodar-
ki dojrzałego kapitalizmu. Towarzyszyć jej będzie pełzający kryzys zadłużeniowy 
państw i gospodarstw domowych. Z drugiej strony pojawią się działania mające na 
celu realizację programu rozwoju zrównoważonego nie tylko ekonomicznie, lecz 
także społecznie i ekologicznie. W grę może wchodzić również program politycz-
ny liberalizmu socjalnego czy idea kontraktu obywatelskiego socjaldemokracji, 
a przede wszystkim praktyka zmodyfikowanego skandynawskiego państwa opie-
kuńczego. Dlatego nie należy oczekiwać realizacji wyartykułowanej wizji nowego 
ładu w drodze jednorazowego aktu. W procesie dziejowym mieliśmy bowiem do 
czynienia z ciągłą adaptacją przyjętej strategii działania i ładu instytucjonalnego do 
wyzwań i barier rozwojowych. Powstawały one w relacjach człowieka z przyrodą 
i w zmaganiach o poprawę efektywności wykorzystywanych technologii i energii 
oraz pracy społecznej, a także przezwyciężenie skutków długotrwałych kryzysów 
o podłożu gospodarczym. Jednak pojawienie się na scenie historycznej multi- 
kulturowej cywilizacji trwałego rozwoju będzie się wiązało z głęboką reorganiza-
cją światowej gospodarki. „Trzeba zmienić trasę, ale nie mamy busoli” – stwierdza 
Enzo Traverso25.

25  E. Traverso, Historia jako pole bitwy. Interpretacja przemocy w XX wieku, tłum. Ś.F. Nowicki, 
Warszawa 2014, s.70. Zob. też D. Harvey, Seventeen Contradictions and the End of Capitalism, 
London 2014, Conclusion: Prospects for a Happy but Contested Future: The Promise of Revolutionary 
Humanism, s. 282–293. 
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Warianty kapitalizmu w walce o historyczny byt:  
konwergencja czy różnorodność? 

Na placu boju o przetrwanie jako forma organizacji gospodarki i ładu społecznego 
pozostaną te modele – ewentualnie ich hybrydy – które uporają się z barierami roz-
wojowymi, o których była mowa wyżej. Selekcja dokona się między anglosaskim 
kapitalizmem spekulanta, skandynawskim solidaryzmu społecznego oraz kapitali-
zmem z singapurską lub chińską specyfiką. Największe szanse przetrwania staną 
przed tymi wariantami gospodarki kapitalistycznej, którym uda się połączyć efek-
tywność ekonomiczną z bezpieczeństwem socjalnym poszczególnych wspólnot ży-
cia i pracy. Decydujące znaczenie będzie miała zdolność państw narodowych do 
formułowania długofalowej strategii rozwoju kraju uwzględniającej tendencje po-
stępu technicznego, w tym rozwój gałęzi przemysłu wysokiej techniki oraz wiedzo-
twórczych usług biznesowych. Otworzą się nowe pola akumulacji kapitału związane 
z wdrażaniem naukopochodnych technologii. W dalszej przyszłości będą to technika 
i technologie konieczne do eksploatacji bogactw kosmosu, przy czym strategia ta 
będzie musiała łączyć optimum cywilizacyjne z potrzebami rozwojowymi narodo-
wych czy wielonarodowych społeczeństw. To z kolei będzie wymagało ściślejszej 
współpracy międzynarodowej, tym samym największa rola przypadnie dotychcza-
sowym mocarstwom przemysłowym, które głównie kierują się interesami własnych 
narodów. Największe atuty w tym kontekście leżą po stronie społeczeństw skandy-
nawskich i wschodnioazjatyckich (kapitalizm konfucjański), posiadają one bowiem 
zarówno sprawne, autonomiczne państwa, jak i społeczeństwa potrafiące współdzia-
łać długofalowo dla realizacji przyjętej strategii rozwojowej. Państwu skandynaw-
skiemu w Europie czy rozwojowemu w Azji Południowo-Wschodniej łatwiej przyj-
dzie łączenie egalitarnej dystrybucji bogactwa z polityką strukturalną nakierowaną 
na wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. 
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AN END TO NEOLIBERAL HEGEMONY. THE FIFTH CONFIGURATION OF 
CAPITALISM?

Summary

Keywords: capitalism in the neoliberal globalisation phase, structural crisis, global 
governance, new formula for the alliance between the social classes and the state, 
civilization of sustainable development

The axis of the modern economy-world is capitalism in the neoliberal globalisation phase. 
Human population divided into local civilization and national communities found itself in 
the phase of another structural (or system) crisis: it must beat technological barriers (ener-
gy), institutional (global government) and social (adjusting mechanism of global capitalism 
to the needs of ageing societies of the North and poverty and global underdevelopment of the 
South). This problem will be resolved – if one may anticipate on the basis of knowledge of 
history course determinants – when climatic, food, resource wars and periods of recession 
and growth are over. Correcting its functional mechanisms in the transnational scale will re-
quire co-operation and international coordination (liquidation of tax havens) and qualitative 
changes in relations between the state an financial market (taxation subjected to satisfy the 
needs of ageing population and solving existential challenges from the world civilization). 
It will give the opportunity to create a new formula for the alliance between the financial 
and production capital, workforce and the state on the scale of national societies and the 
new world order – in the civilization of permanent development. The period of open phase 
of the next structural crisis might be foreseen for the next 30–40 years, or in the middle of 
21st century. 
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Dusza społeczeństwa, które przechodzi ze stadium przedkapitalistycznego do kapi-
talistycznego, wstrząsana jest przez moralny wstrząs: aby przejście nastąpiło, jest 
potrzebna zamiana zarówno kodeksu moralnego, jak i sposobu widzenia świata. 
W miarę jak nowa forma społeczeństwa wyłania się ze starej, dotychczas funkcjo-
nująca kosmogonia rdzennych mieszkańców staje się frontem oporu albo medytacji, 
albo obu naraz1. Rekonstytuowanie mitycznego in illo tempore czyni się aktywnie. 
Lokalna kosmogonia odtwarza w rytuałach proces europejskiego podboju, w wyniku 
którego biali, czarni oraz Indianie stworzyli ludową synkretyczną religię z elemen-
tów wiary chrześcijańskiej i pogańskiej. Spoglądając na nią jako na pewną całość, 
jawi się ona jako dynamiczny i złożony zespół kolektywnych reprezentacji – dyna-
miczny, ponieważ odbija dialektyczną grę pomiędzy różnymi grupami społecznymi, 
wraz z kadencją i dekadencją ich wzajemnego oddziaływania na siebie (conquered 

1  M. Taussig, The Devil and Commodity Fetishism in South America, Chicago 1980, s. 101.
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transcending their conquest)2. W perspektywie dialektycznej metody Marksa, wy-
czulony na grę przeciwieństw, Michael Taussig zauważa, że proletariacki kontrakt 
z diabłem jest czymś więcej niż przypisaniem kapitalistycznemu rolnictwu wielko-
ziemskiemu znamion absolutnego zła. Jest on przede wszystkim reakcją na to, w jaki 
sposób system gospodarki rynkowej restrukturyzuje codzienne życie i metafizyczną 
podbudowę rozumienia świata. Reakcja ta odkrywa nie tylko powstającą alienację, 
ale również grę między elementami przeciwstawnych sposobów produkcji3. 

Taussig ilustruje swą tezę, opisując również inne wierzenia, na przykład wie-
rzenia górników boliwijskich kopalń oddających cześć złowrogiemu bóstwu opie-
kuńczemu swej kopalni, imieniem Tio. Na mocy dialektycznej transformacji postać 
opiekuńczego bóstwa przekształca się w Antychrysta, którego królestwem jest rejon 
podziemny (kopalnie). Co więcej, postać Tio przedstawiana jest również w opozycji 
do innego lokalnego bóstwa: Pachamamy, która symbolizuje płodność, cykliczność 
odradzającej się natury i opiekuńczość względem wiernych. Minerały, praca górnika 
w kopalni i bóstwo opiekuńcze wzgórza stają się w tych mitach elementami historii 
podboju i obietnicy mesjańskiego zrywu. W podaniach tych wskazuje się na to, że 
celem hiszpańskich konkwistadorów było szerzenie chrześcijaństwa i wzbogacenie 
się poprzez wydobycie szlachetnych kruszców z inkaskiej ziemi. Odmowa współ-
pracy ze strony Inków i klątwa rzucona przez tutejszych czarowników na kruszce 
spowodowały, że rdzenni mieszkańcy i najeźdźcy zza Oceanu mieli wieść od tej 
pory wspólny powikłany los będący splotem tyranii i niewoli. Postać Tio w tej per-
spektywie przypomina historię podboju i niewoli, ale zawiera także przepowiednię 
zbawienia. Rytuały, poprzez które górnicy komunikują się z bóstwem opiekuńczym 
wzgórza, na którym pracują, stanowią przepracowanie tradycji w sposób, na jaki 
wskazywał Walter Benjamin: aby nie ugrzęzła w konformistycznych zachowaniach, 
ale aby reinterpretować poprzez nią teraźniejszość, a co za tym idzie – czynnie się tej 
teraźniejszości przeciwstawiać4. To dlatego Herbert Marcuse wskazywał, że „proces 
reifikacji równa się zapominaniu”5.

Gospodarka sprzed konkwisty utrzymywała się w stanie równowagi bez  
instytucji pieniądza, prywatnej własności, reguł rynku albo wymiany towarami. Na 
równowagę tę składał się szereg wzajemnych relacji wymiany między chłopami  

2  Ibidem, s. 109.
3  Ibidem, s. 113.
4  Ibidem, s. 153.
5  Ibidem, s. 154.
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stojącymi najniżej w hierarchii społecznej; ich trybuty pojmowane jako dary składa-
ne na ręce lokalnego naczelnika, którego zadaniem była ich redystrybucja; większość 
trafiała z powrotem do chłopów, część zaś stanowiła dar dla inkaskiego króla. Na 
sukces funkcjonowania takiego typu gospodarki w stanie równowagi (equilibrium) 
składały się zarówno drobiazgowo uporządkowany poziomowo system społeczny, 
jak i religijna oraz rytualna podbudowa, która tłumaczyła ów system w zgodzie z ist-
niejącą wizją wszechświata6. Zasada wzajemności będąca opoką, na której wspierał 
się ten typ gospodarki, zakładała, że wymieniane dobra są li tylko instrumentem 
dla osiągnięcia celów innego porządku, przez co jej egzegeza nie wyczerpuje się na 
płaszczyźnie ekonomicznej (relacje ekonomiczne są funkcją społeczeństwa, w któ-
rym występują, a nie jak w przypadku fetyszyzmu towarowego, gdzie to społeczeń-
stwo jest funkcją relacji ekonomicznych – przyjmując, że funkcja oznacza relację 
podrzędności). Wymiana taka jest „całościowym faktem społecznym” i angażuje 
takie wymiary rzeczywistości społecznej, jak warstwa religijna, moralna, ekono-
miczna, emocjonalna czy prawna. Stąd wynika szacunkowa wartość wymienianych 
dóbr zawsze będąca wypadkową konkretnej relacji wymiany, funkcją pozycji osób 
uwikłanych weń, a nie sztywną arytmetyką wyrażającą abstrakcyjną wartość towa-
ru. Relacja wymiany oparta na zasadzie wzajemności buduje poczucie społecznej 
zgody, czyniąc z jednostek partnerów; to jest istotna wartość dodana takiej wymiany 
dóbr. System ów akcentuje hojność i stymuluje współpracę. Taussig zaznacza, że za 
relacjami objawiającymi zasadę wzajemności jawi się jeszcze głębszy cel i istota 
transakcji o opisanym wyżej charakterze: wzajemność zakłada bowiem identyfika-
cję z drugim człowiekiem, z Innym, w kontekście której podmiot poznaje sam sie-
bie. W tym kontekście warte odnotowanie jest również spostrzeżenie, że wymiana 
oparta na zasadzie wzajemności nie dąży przede wszystkim do osiągnięcia tych czy 
innych praktycznych korzyści – żadna bowiem wymiana, szczególnie jeśli jej stroną 
jest postać ambiwalentnego bóstwa opiekuńczego, nie gwarantuje, że prośba zosta-
nie spełniona w całym zakresie7.

Podbój i kolonizacja przez europejskiego najeźdźcę zniszczyły większość spo-
łecznej tkanki plemion indiańskich, ale prawdą jest zdaniem Taussiga, że przepraco-
wanie ich historii poprzez niektóre mity i rytuały, a także konstrukcję postaci bóstw 
opiekuńczych sprawiło, że indiańska tradycja odniosła sukces w walce z akulturacją. 
Indianie utrzymali ideał wymiany ekonomicznej opartej na zasadzie wzajemności, 

6  Ibidem, s. 193.
7  Ibidem, s. 193–194.
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nawet jeśli odnoszą ją dziś tylko do wymiany wewnątrzplemiennej, oraz uczynili 
z owej zasady dialektyczną regułę, według której tłumaczą (sami przed sobą) swe 
nastawienie wobec kolonizatorów, nawet jeśli owi kolonizatorzy funkcjonują w sys-
temie, który tę zasadę wzajemności stara się wyrugować ze społeczeństwa8.

Szaman, kolonista i „dziki człowiek”

Kolejna antropologiczna praca, Shamanism and the Wild Man: Study in Terror and 
Healing, stanowi eksperyment Taussiga na drodze do pełniejszego zaangażowania 
formy i struktury dokumentu w treść tego, co chce się powiedzieć. Cała analiza spo-
łeczna jawi się od tej pory Taussigowi jako montaż. Jego własna metoda przypomina 
mu bardziej modernistyczne praktyki artystyczne takich twórców, jak James Joyce, 
kubiści, Wirginia Woolf, Wsiewołod Meyerhold, berlińscy dadaiści, Bertold Brecht, 
Albert Eisenstein i Walter Benjamin – ponieważ stanowi przesunięcie od alegorii ku 
estetyce szoku montażowego: 

Płaskiego, odczarowanego świata kapitalizmu, który opowiada sobie bajki o oświe-
ceniu i postępie, nie można tak łatwo podejść. Najpierw trzeba pokazać, że nie jest 
on taki trzeźwy, jakby się zdawało, że wypełniają go mityczno-oniryczne obrazy, że 
jest to świat, który napieszcza się i domyka w sobie, tworząc mityczne sacrum im-
manentne. W następnym kroku zaś trzeba pokazać, że właśnie ta fantastyczna sfera 
mitycznego samonapieszczenia ukrywa upadłość, fundamentalne niezbawienie, 
niespełnienie, nieobecność szczęścia. Innymi słowy, trzeba przeobrazić ten barwny 
korowód w „parodię pstrokatych zwłok”, w alegoryczną paradę pustych, trupich 
znaków, sekwencję ruin obraz stężałego niepokoju – wizję permanentnej katastrofy, 
która ukazuje się przed oczyma zwróconego ku przeszłości anioła historii9. 

Już we wstępie do tej pracy Taussig wyraża cel, jaki przyświecał mu przy jej 
pisaniu, którym jest społeczny byt prawdy. Wielokrotne odwołania do teorii dyskur-
su Michela Foucaulta sytuują autora Shamanism… w obrębie grupy antropologów 
zorientowanych na badanie dyskursywnych praktyk interpretowania i społecznej ak-

8  Ibidem, s. 197.
9  A. Lipszyc, Sprawiedliwość na końcu języka. Czytanie Waltera Benjamina, Kraków 2012,  

s. 532.
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ceptacji prawdy. Już w The Devil… mieliśmy do czynienia z aluzjami dotyczącymi 
szerokiego ujmowania „tekstu”, ale w swej kolejnej antropologicznej pracy Taussig 
zrywa już doszczętnie z pozytywistyczną metodologią i historyzmem, proponując na 
wskroś Benjaminowski kolaż intensywnych obrazów i wrażeń. 

Kwestia reprezentacji i (post)kolonialna przestrzeń śmierci

Motywem, który prowokuje Taussiga do wyjścia poza tradycyjnie rozumianą etno-
grafię w kierunku teorii dyskursu i praktyk kolażowych, jest kwestia reprezentacji, 
czyli zdolności autora do oddania rzeczywistości poprzez tekst. Szczególnym przy-
padkiem, którym zajmuje się Taussig, jest „przestrzeń śmierci” (space of death) jako 
paradygmatyczne miejsce realizacji „kultury terroru” (culture of terror)10: „jaki spo-
sób rozumienia wymaga – w mowie, piśmie i za pomocą każdego innego systemu 
znaków – by ją oddać i by się z nią uporać?”11. I „w jaki sposób opisać lecznicze 
zabiegi indiańskich szamanów z Putumayo, aby nie przekształcić ich w Oświeconą 
operę mydlaną”, by utrwalić ich montażową naturę – w którym trwanie przedzielone 
jest nagłymi cięciami, z których każde stanowi początek – nowy punkt odniesienia?12 
Przyjmując Foucaultiańską perspektywę mikrowładzy, Taussig stara się wskazać, 
w jaki sposób kultura terroru powstaje z pojedynczych zlepków pogłosek, stereoty-
pów, fantazji i tajemnicy – gęstej pajęczyny magicznego realizmu. Doświadczenie 
(post)kolonialne jest par excellence doświadczeniem „przestrzeni śmierci”, w której 
spotykają się i przeglądają postaci mordujących i mordowanych. W swych kolejnych 
pracach na temat sytuacji społecznej współczesnej Kolumbii Taussig ukuje termin 
system nerwowy na takie społeczeństwa. Pisanie o „systemie nerwowym” wymaga 
takiego rozumienia reprezentacji, by zawrzeć w sobie to, co reprezentowane, a nie 
traktować go z góry jak przedmiotu zwyczajowej analizy, ponieważ „wiedza jest 
oddaniem siebie fenomenowi, a nie namysłem nad nim z góry” (Theodor W. Adorno 
o programowej tezie Hegla) – jest to więc wezwanie, by pisać o „nerwowym syste-
mie” w sposób nie mniej „nerwowy” niż on sam13.

10  M. Taussig, Shamanism, Colonialism an the Wild Man: A Study in Terror and Healing, Chicago 
1987, s. 3–6.

11  Ibidem, s. 9.
12  M. Taussig, The Nervous System, Chicago 1992, s. 9.
13  Ibidem, s. 10.
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Intencja, jaką żywi Taussig w momencie konceptualizacji pojęcia przestrzeń 
śmierci, stanowi rozwinięcie intuicji Roberta Hertza poczynionej w słynnym ese-
ju14. Hertz pisał w nim, że gdy ginie pojedynczy członek społeczności, całe spo-
łeczeństwo odczuwa to jako stratę, z którą uporać się może poprzez odpowiednie 
praktyki żałobne i pogrzebowe15. Istnieją jednak przypadki śmierci, których nie da 
się zapomnieć, a dusze tych, których taka śmierć dotknęła, pokutują na ziemi już 
na zawsze. Hertz wzmiankuje wśród nich przypadki osób ginących w wypadkach, 
kobiet umierających w trakcie porodu, śmierci poprzez utonięcie, porażenie pio-
runem oraz samobójstwa, których nie regulują żadne mechanizmy umożliwiające 
zapomnienie oraz powrót grupy do poprzedniego stanu. Ów czas, w którym dusza 
pokutuje na ziemi, ponieważ jej śmierci nie da się w żaden sposób przepracować 
i zapomnieć, Hertz nazywa „okresem przejściowym”, a Taussig „przestrzenią śmier-
ci”. Znajdując się już poza przestrzenią profaniczną, śmierć taka nabywa ambiwa-
lentnego charakteru sacrum. W tej perspektywie Taussig interpretuje ofiary terroru 
kolonialnego, łącząc jednak ową intuicję Hertza z etycznym wezwaniem Benjamina 
dotyczącym głosu ofiar pogrążonych w przeszłości, wołających o mesjańską posłu-
gę przyrzeczoną im w teraźniejszości16. Terror kolonialny „otworzył całą potępioną 
epokę o charakterze nie tyle przestrzennego, co temporalnego piekła, znajdującego 
się w gnijących podwojach czasu”17. „Piekło” jest nową nazwą określającą zjawi-
sko, które znamy bardzo dobrze i które jest stałym elementem Benjaminowskiego 
myślenia, a mianowicie mitu. Opisywana przez Taussiga „przestrzeń śmierci” staje 
się więc areną, na której ponownie odnajdują swój sens Benjaminowskie kategorie. 
Piekło nowoczesności, którą europejscy kolonizatorzy przywieźli do regionu Putu-
mayo, odczytujemy w perspektywie Benjaminowskiej wizji mitu, bo „na tym po-
lega wieczność piekła”, że „oblicze świata właśnie w tym, co najnowsze, nigdy się 
nie zmienia, i że najnowsze zawsze pod każdym względem pozostaje takie samo”; 
„zasadniczą cechą piekła jest wieczny powrót tego samego, którego prawdziwym 
agentem i wykonawcą okazuje się sam żywioł nowoczesności, gonitwy za tym, co 
najnowsze, postępu, ruchu naprzód”18. 

14  R. Hertz, A Contribution to the Study of the Collective Representation of Death, w: idem, Death 
and the Right Hand, The Free Press Glencoe: Illinois 1960.

15  M. Taussig, Shamanism…, s. 371.
16  Ibidem, s. 372.
17  Ibidem.
18  W. Benjamin za: A. Lipszyc, op. cit., s. 499.



105Kolonialna mimesis: od „dzikiego” do proletariusza...

Taussig dokonuje przeglądu dyskursywnych praktyk, za pomocą których (post)
kolonialne doświadczenie „przestrzeni śmierci” znajdowały wyraz, przy czym więk-
szość uwagi poświęca analizie raportów Rogera Casementa dotyczących niewolni-
czej pracy kolumbijskich Indian na plantacjach kauczuku w Putumayo, by stwier-
dzić, że w żadnym razie nie stanowiły one kroku naprzód w kierunku pełniejszego 
oddania natury terroru panującego na posiadłościach ziemskich takich jak plantacja 
Jose Cesara Arany, ale wprost przeciwnie – wpisywały się w logikę tegoż terroru 
i powtarzały go. Należy więc traktować pracę Taussiga nie jako etnograficzną reje-
strację faktu (społecznego), ale w szczególności jako metodologiczne rozważania na 
temat studiów najpierw podróżniczych, a następnie wprzęgniętych w ramy nowo-
czesnej nauki, antropologii.

Raport Casementa w ocenie autora Shamanism… wpisuje się w ciąg tekstów, 
które konstytuują binarną opozycję między cywilizacją a barbarzyństwem: „dwa mo-
tywy wybijają się w tych historiach: horror dżungli i horror dzikości”19. Australijski 
antropolog zaprzecza wnioskom Casementa, jakoby głównej przyczyny terroru w re-
gionie Putumayo można by się doszukiwać w czynnikach ekonomicznych (niedobór 
siły roboczej wymuszał na kolonizatorach zwiększanie wydajności pracowników 
poprzez terror), wskazując, że równie istotne były czynniki społeczno-kulturowe. 
Tutaj, gdzie nie istniały jeszcze żadne kapitalistyczne struktury i gdzie nie można 
było jeszcze mówić o sytuacji proletariatu, a pracy interpretować w kategoriach to-
waru, to nie kauczuk ani żadne przywiezione przez Europejczyków dobra podlegały 
procesowi fetyszyzacji: fetyszyzacji podlegał sam dług, z jakim występował Indian 
wobec Europejczyka – dług, jaki zaciągała „dzikość” wobec cywilizujących ją „bia-
łych”. To właśnie figura długu stanowiła węzeł, który połączył oparty na wymianie 
darów sposób produkcji rdzennych Indian oraz kapitalistyczny system produkcji 
kolonizatorów. Opisywanie Indian w kategoriach „dzikości” było również bardzo 
ważne z punktu widzenia propagandy kompanii kauczukowych, które w ten spo-
sób zapewniały sobie brak obcych interwencji i możliwość kreowania terroru z dala 
od oczu ciekawskich gapiów20. Dżungla jako mityczna przestrzeń śmierci, w której 
ze wszystkich stron czyha na białego kolonizatora niebezpieczeństwo, zapewniła 
pragnącym sensacji i poklasku podróżnikom-amatorom nadzwyczajnej scenerii dla 
kreowania najbardziej fantastycznych historii. Taussig opisuje różne sposoby kon-
struowania mitycznego Indianina, którego obraz nie ograniczał się bynajmniej do 

19  M. Taussig, Shamanism…, s. 75.
20  Ibidem, s. 83.
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postaci złaknionego krwi kanibala, ale mógł wyrażać całą gamę często sprzecznych 
ze sobą uczuć i emocji: od niewinnego dzikusa z pism Jeana-Jacques’a Rousseau’a  
po istotę pełną ambiwalencji i sprzeczności jak u Alfreda Simsona21, ale w każdym 
przypadku konstruowana była na zasadzie binarnej opozycji względem białego, ucy-
wilizowanego człowieka, który miał nieść kaganek oświaty i postępu. Potrzeba dy-
chotomizowana rzeczywistości oraz jej klasyfikowania prowadziła nawet do dycho-
tomizowania według rodzaju w poprzek populacji Indian: na tych, którzy poddali 
się lub poddają procesowi ucywilizowania, oraz na tych, którzy żyją w najgłębszej 
dżungli, na zawsze pogańskich, nieznających nawet soli. Zmysły tych ostatnich są 
wyczulone jak u zwierząt, poruszają się bezszelestnie, znają się na magii i czarach. 
Szczególną rolę w konstrukcji Indianina jako Innego odgrywała kategoria „kanibali-
zmu” przypisywana mu jako kwintesencja i kulminacja dzikości.

Zdaniem Taussiga tego typu strategie narracyjne, w których Indianin występo-
wał w roli „nieucywilizowanego” i „dzikiego”, odgrywały kluczową rolę w formo-
waniu się kolonialnej wyobraźni w trakcie kauczukowego boomu w regionie Putu-
mato: „wszędzie widzieli możliwość bycia zaatakowanymi przez Indian, powstania, 
bunty i zmowy, i aby im przeciwdziałać, musieli zabijać, zabijać bez opamiętania”22. 
Daleko wykraczając poza zwykłe historie opowiadane w domu po wykonanej pra-
cy, fabulacje te budowały łącznie ogromną polityczną siłę, bez której trud podboju 
i wydobycie kauczuku nie miałoby szansy zaistnieć. Co należy jednak podkreślić 
– nici codziennej fabulacji łączyły się w pajęczynę kultury terroru, która w równym 
stopniu oplatała białych, jak i Indian. Taussig zauważa, że wszystkie społeczeństwa 
spajają specyficzne praktyki fabulacji, w obrębie których pozycjonowane są wzglę-
dem siebie odrębne grupy i jednostki, ale w przypadku „kultury terroru” na uwagę 
zasługuje fakt, że „filozoficzny problem reprezentacji – dystans dzielący realność od 
iluzji, pewność od wątpliwości – staje się czymś więcej: potężnym medium domina-
cji, za pomocą którego jedna grupa poprzez terror podporządkowuje sobie inną”23. 
Szczególne miejsce w łańcuchu zależności zajęła grupa tak zwanych muchachos, 

21  Ibidem, s. 91.
22  Ibidem, s. 121.
23  Ibidem. Taussig w swych kolejnych pracach wskazuje, w jaki sposób we współczesnym świecie 

nadal konstruuje się ową „kulturę terroru”, m.in. w Kolumbii, gdzie materiały pojawiające się w pra-
sie wydają się być tak zaprojektowane, by „tworzyć i reprodukować Hobbesiański świat w wersji 
tropikalnej, brudny, zły, w którym […] nikomu nie można ufać, a w ten sposób budować miasta 
z brudu, spowitego atmosferą braku bezpieczeństwa, ogarniętego przez prawdziwy stan wyjątkowy. 
M. Taussig, The Nervous System, s. 25. Por. idem, Law in a Lawless Land: Diary of a Limpieza in 
Columbia, Chicago 2003, s. 100–101. 
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czyli zbieranina Indian wykonujących na zlecenie białych posiadaczy ziemskich 
„brudną robotę”. Rekrutowani spośród mężczyzn należących do rdzennej społecz-
ności, mieli za zadanie dyscyplinować pobratymców i jako tacy byli odpowiedni-
kami żydowskich „kapo” z nazistowskich obozów koncentracyjnych. Jako tubylcza 
policja przywdziewali habitus takiej dzikości, jaką malowały kolonialne fabulacje 
w „przestrzeni śmierci”: byli ucieleśnieniem tego wszystkiego, co składało się na 
mityczny obraz „nieucywilizowanego” Indianina24. Kompanie kauczukowe wyko-
rzystywały muchachos, mężczyzn szkolonych od młodości do służby w kompanii 
jako stróże, kaci i mordercy, aby „zobiektywizować własne fantazje dotyczące ludzi 
z dżungli, stwarzając jak najbardziej prawdziwych dzikich wywiedzionych z mito-
logii dzikości, aby zmusić autochtonów do zbierania kauczuku”25.

Taussig porównuje ze sobą sposoby reprezentacji terroru w Putumayo, jakie 
wyzierają z raportu Casementa i wcześniejszego odeń o kilka lat świadectwa Waltera 
Hardenberga, i mimo wszystkich różnic – pierwszy określa mianem „szorstkiego 
realizmu”, a drugi „melodramatu”26 – i mimo że choć to one spowodowały zmia-
nę opinii publicznej i zakończyły najpierw terror w Kongo belgijskim, a następnie 
niewolnicze plantacje w regionie Putumayo, to pyta, „czy są one częścią aktu repre-
zentacji, czy raczej zawierają się w reprezentowanych zdarzeniach”27: trudno w tym 
przypadku oddzielić od siebie prawdę i jej ujęcia. Terror i tortury, jakimi poddano 
pracowników na plantacjach kauczuku, stanowiły zwierciadlane odbicie przedsą-
dów i lęków, jakie kolonizatorzy żywili wobec dżungli i jej mieszkańców. W ten 
sposób Inność imputowana przez kolonizatorów rdzennym mieszkańcom regionu 
Putumayo odbijała z powrotem w postaci kolonizatora barbarzyńskość relacji spo-
łecznych charakterystycznych dla kapitalistycznego sposobu produkcji28. Jedynym 
wyjściem z tego kręgu magicznego realizmu jest wysłuchać opowieści samych In-
dian dotychczas niesłyszanych i marginalizowanych. W tym właśnie tkwi szczegól-
na siła i waga antropologicznego świadectwa, którego zadaniem jest przechować 
i uratować „głos” Indian przed czasem i zapomnieniem. Ale zanim antropologia bę-
dzie w stanie tego dokonać – zanim sama wyrwie się z magicznego kręgu fabulacji 
i zaprzestanie kreacji mitycznego Innego – „zanim będziemy mogli mówić o nauce 

24  M. Taussig, Shamanism…, s. 122–123.
25  Ibidem, s. 391.
26  Ibidem, s. 132–133.
27  Ibidem, s. 133.
28  Ibidem, s. 134.
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o człowieku, musi się dokonać długo oczekiwana demistyfikacja i odczarowanie 
człowieka Zachodu”29. Szczególna strategia, którą podejmuje na tej drodze australij-
ski antropolog, odnosi się do leczniczych praktyk indiańskich szamanów z regionu 
Putumayo. Jak na prawdziwego postmodernistę przystało, Taussig nie omieszka za-
uważyć, że ów szamański rytuał odnosił się również do jego własnej osoby: 

Moje uwrażliwienie na sztukę i politykę zmieszania przyszło wraz z początkiem lat 
80., gdy zacząłem spoglądać na świat w sposób radykalnie różny od tego, jakiego mnie 
nauczono. […] Byłem w trakcie rozwodu. Moja matka dopiero co umarła. Pamiętam 
krótki pobyt u jezuitów w Bogocie, gdy śpiąc w piwnicy, przyglądałem się twarzom 
przesuwającym się między kratami. Wszystko się waliło. Moi przyjaciele musieli 
wciąż uciekać i ukrywać się, ponieważ groziły im tortury. Przygotowując książkę 
o boomie kauczukowym w rejonie górnej Amazonki i próbując znaleźć jakiś sposób 
mówienia o szamańskich praktykach leczniczych tego regionu […], zbieraliśmy się 
ja i biedni koloniści w górach Mocoa, zdani jedynie na rytuał indiańskiego śpiewu 
z aniołami, poprzez śmiech i płacz starając się znaleźć jakoś własną drogę przez 
to wszystko. To był również moment, gdy wielu z nas, którzy parali się naukami 
społecznymi, zaczęło cenić sobie niestabilność i przeciwieństwa30.

Kolonialna mimesis (1): od figury muchacha do szamana z wyżyny

Opis szamańskich praktyk Indian kolumbijskich zajmuje Taussiga w największym 
stopniu, jako że ich analiza prowadzi antropologa do oryginalnej konkluzji: prze-
strzeń, w której realizowane są magiczne praktyki kolumbijskich szamanów, stano-
wi przestrzeń mediacji już nie tylko jednego sposobu produkcji z drugim (co stano-
wiło jeden z wniosków wypływających z pracy The Devil…), ale również przestrzeń 
mediacji różnych sposobów poznawania rzeczywistości. Badani przez Taussiga ko-
lumbijscy szamani daleko różnią się od wzorów, które znamy z kart klasycznych 
opracowań tego zagadnienia. Andrzej Szyjewski zauważa, że 

współcześnie badacze szamanizmu podkreślają jako jego cechę podstawową istnie-
nie w obrębie społeczności jednostek, które wprawiając się w kontrolowany stan 

29  Ibidem, s. 135.
30  M. Taussig, Law in a Lawless Land…, s. 125–126.
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transowy, kontaktują się z niewidzialnym światem duchów, uzyskując szczególną 
wiedzę o tej sferze, i wykorzystują ją w procesach uzdrawiania, przepowiadania i do 
innych działań w widzialnym świecie31. 

Skomplikowane relacje, w jakich pozostają między sobą Indianie nizin kolum-
bijskich i Indianie wyżyn kolumbijskich, w perspektywie (post)kolonialnej zależno-
ści z białym osadnikami z Europy i Stanów Zjednoczonych oraz czarnymi migran-
tami z rejony Mezoameryki, odzwierciedlają skomplikowaną sieć mimetycznych 
zależności, do jakich zachodzi na pograniczu funkcjonowania różnych sposobów 
konceptualizowania świata. Ewa Nowicka słusznie zauważa, że „w skład komplek-
su szamańskiego (szamanizmu) wchodzi nie tylko sam szaman, ale także całe jego 
otoczenie społeczne: bliższe – krąg ludzi bezpośrednio korzystających z jego usług, 
znających go osobiście, oraz dalsze – szersze środowisko w mniejszym lub więk-
szym stopniu przekonane o skuteczności szamańskich praktyk”, i widzi wynikają-
ce stąd zjawisko rozróżniania „szamanów prawdziwych od nieprawdziwych, przy 
czym szamani fałszywi mieli się posługiwać trickami i sztuczkami, a prawdziwi 
– nawiązywać autentyczny kontakt z siłami nadprzyrodzonymi”32. 

Przedstawiona przez Taussiga w części dotyczącej terrorowi figura muchachos 
jako czynnika mediującego między tymi, którzy są „cywilizowani”, a tymi, którzy 
są „dzicy”, figura konstytuująca faktyczną moc fikcji „mitycznego dzikiego”, znaj-
duje korelat w postaci indiańskiego szamana z wyżyny kolumbijskiej. W szczególny 
sposób szaman ów pośredniczy w procesie symbolicznej wymiany między autochto-
niczną ludnością a kolonizatorami oraz ich potomkami. Podobnie jak górnicy z ko-
palni boliwijskich i pracownicy najemni z plantacji cukrowych, szamani wyżyn ko-
lumbijskich są postaciami liminalnymi: stanowią zwierciadło, w którym przeglądają 
się obie strony cywilizacyjnego kontaktu. Dla białych osadników szamani wyżyn 
kolumbijskich posiadają moc uzdrawiania, ponieważ wywodzą się z tej ziemi, są po-
tomkami „dzikich”. Taussig szeroko komentuje i podaje przykłady rozpowszechnio-
nej praktyki białych udających się do szamanów indiańskich w celach leczniczych 

31  A. Szyjewski, Etnologia religii, Kraków 2001, s. 294.
32  E. Nowicka, Antropolog, czarownik i ich magia, czyli o badaniu szamanizmu w XXI wie-

ku, w: Antropolog i jego magia. Współczesne inspiracje twórczością Claude’a Levi-Straussa,  
red. E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Kraków 2013, s. 63.
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lub terapeutycznych33. Taussig potwierdza intuicję Bronisława Malinowskiego, któ-
ry wspominał o „dobrze znanej prawdzie”, że przedstawiciele wyższej rasy przy 
kontakcie z przedstawicielami „niższej rasy” mają tendencję do przypisywania tym 
ostatnim „demonicznych skłonności”34. Autor Shamanism… twierdzi, że tego typu 
przeświadczenie wciąż pokutuje, mimo że wypada mu funkcjonować w zmienio-
nym intelektualnym pejzażu: „w naszych czasach istnieje ono nie tylko jako forma 
rasizmu, ale jako energiczny kult prymitywności”35, w czym zdaje się potwierdzać 
pewne wrażenia krytyków tak zwanego rasizmu kulturowego. Powołując się jed-
nak na świadectwa Edwarda B. Tylora i Fernando Ortiza, stwierdza, że gdy kla-
sy dominujące przypisują pewnym grupom im podporządkowanym „demoniczne 
skłonności” czy inklinacje do zachowań magicznych, pozostają równocześnie odeń 
w materialnej zależności, ponieważ owe grupy podporządkowane stanowią gros siły 
roboczej, na której wyzysku wspiera się kapitalistyczna gospodarka36: „podziemie 
jest fantasmagorycznym konstruktem dominującej klasy”37. Taussig przywołuje 
jeszcze ciekawą opinię francuskiego antropologa Alfreda Metraux, który zauważył 
nawet rosnącą zależność, zgodnie z którą strach, który budzą grupy podporządkowa-
ne, rośnie wprost proporcjonalnie do materialnej dysproporcji oraz różnic w statusie 
między nią a grupą dominującą: „być może niektórzy niewolnicy zemścili się na 
swych tyranach w ten czy inny sposób – to nie tylko możliwe, ale nawet prawdopo-
dobne – ale strach, który zapanował na plantacjach, miał swe podłoże w głębszych 
pokładach duszy”38. Zbrodnię ogranicza się jedynie do przestępczości, a przestęp-
czość przypisuje się jako naturalny rezultat bycia czarnym, to jest praktykowania 
Santerii. Z tej samej przyczyny rebelie chłopskie przedstawiano zawsze jako w jakiś 
sposób inspirowane przez tych, którzy praktykowali magię39.

33  Szczególnie ciekawy jest przykład chrztu w wersji indio udzielanego nowo narodzonym dzie-
ciom tak autochtonów, jak i europejskich osadników przez szamanów z regionu Putumayo. Chrztu 
owego udziela się poprzez poświęcenie kolorowej bransoletki z koralów, które zawiesza się na rączce 
dziecka. Zob. również „chrzest pieniądza” z The Devil… (s. 172–173). Krańcowy przykład stanowi 
przypadek indiańskiej wiedźmy Pauli de Eguiliz wpierw skazanej na śmierć, ale ułaskawionej i po-
zostawionej na służbie u biskupa Cartageny. M. Taussig, Shamanism…, s. 219.

34  B. Malinowski, Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji, Warszawa 1984,  
s. 199.

35  M. Taussig, Shamanism…, s. 215.
36  Ibidem, s. 217.
37  M. Taussig, The Nervous System, s. 25.
38  M. Taussig, Shamanism…, s. 217.
39  Ibidem, s. 218–219.
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Z drugiej strony dla szamanów niziny kolumbijskiej szamani wyżyny kolum-
bijskiej stanowią korelat kapitalistycznej praktyki w przestrzeni magicznych wie-
rzeń – ich moc pochodzi z nieczystego źródła, jest rezultatem paktu z diabłem, toteż 
praktyki, którym się oddają, są określane pogardliwym mianem „negatywnej ma-
gii”. Nie zmienia to jednak faktu, że szamani niziny kolumbijskiej czują nieledwie 
strach przed złą magią ich wyżynnych pobratymców, dlatego współpracują z nimi, 
przede wszystkim jako dostawcy leczniczych ziół i nasion, z których największe 
znaczenie w regionie ma yage40. Nie powinniśmy jednak bronić poglądu, że szama-
ni wyżyny kolumbijskiej posiadają w tej społecznej strukturze pozycję uprzywile-
jowaną, ponieważ taki wniosek nie uwzględnia głębszej perspektywy, w której to 
szamani wyżyny kolumbijskiej biorą na siebie, tak jak muchachos w perspektywie 
praktyk terroru, całą amplitudę emocji i uczuć krystalizujących się na pograniczu 
cywilizacyjnego spotkania. Ich pozycja współzależy od białych i od Indian – to ich 
lęki i obawy odzwierciedlają poprzez swoją figurę i to one nadają im sens i moc. 
W centrum tego skomplikowanego systemu znaczeń i mimetycznej ekwiwalencji 
tkwi mityczna postać Indianina jako „dzikiego” – jest ona konstytutywna dla tego 
systemu znaczeń i jak Taussig zauważa, niesie ze sobą zarówno widmo kolonialnego 
terroru, jaki był udziałem przodków zamieszkujących te tereny w momencie przy-
bycia osadników europejskich, jak i możliwość jego przezwyciężenia. „Przestrzeń 
śmierci” jest bowiem również przestrzenią przemiany i transformacji – mityczna 
figura Indianina stanowi zarówno przyczynę terroru, jak i jego remedium41.

Kolonialna mimesis (2): od „dzikiego” do proletariusza

Taussig dochodzi wreszcie do wniosku, że szamani z wyżyny kolumbijskiej stano-
wili czynnik mediujący w codziennej walce klas, co szczególnie istotne, ponieważ 
w swych niektórych formach pomoc szamana mogłaby zostać uznana za wykorzy-

40  Problem „złej magii” szamanów wyżyny kolumbijskiej stanowi przykład ogólnego zespołu 
utowarowienia rzeczywistości w nowym systemie produkcji opartym na wartości wymiennej 
(commoditization of magic), ale Taussig zauważa również ważne z perspektywy (post)kolonialnej 
zjawisko magii utowarowienia (magic of commoditization). Kultura kapitalistyczna idzie bowiem 
w parze z kulturą druku, który podlega daleko idącej fetyszyzacji (Biblia, prawo). „Zła magia” to 
magia, którą można kupić jak każdy inny towar na rynku, ale ceną za to jest zaprzedanie duszy 
diabłu jak w przypadku kolumbijskich rolników z plantacji cukrowych. M. Taussig, Shamanism…,  
s. 259. Ponadto – w zamian otrzymujemy jedynie „wiedzę i słowo”, ponieważ „prawdziwa magia” to 
ta zdobyta w trakcie osobistej relacji szamana z szukającym u niego pomocy. Ibidem, s. 262.

41  M. Taussig, Shamanism…, s. 184–186.
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staną przez kolonizatora przeciwko skolonizowanym. Wielcy posiadacze ziemscy po-
szukiwali na przykład pomocy indiańskich szamanów, by przezwyciężyć magiczną 
moc Indian, których wyzyskiwali w codziennej pracy na swych plantacjach42. Należy 
jednak zaznaczyć, że nie treść pojedynczych aktów magicznych jest istotna, ale sama 
formalna jego strona, przede wszystkim zaś jego międzykulturowa transakcyjność. 
Kolonizator, idąc po pomoc do indiańskiego szamana, nawet jeśli chce ją wykorzystać 
przeciwko swym indiańskim pracownikom najemnym, których wyzyskuje, utrwala 
działanie systemu produkcji, którego miejsce chce zająć system produkcji oparty na 
wartości wymiennej (gospodarka komunistyczna). Szamanizm jest w swej istocie sko-
relowany z systemem produkcji opartym na wartości użytkowej, ponieważ odzwier-
ciedla mityczną wizję świata jako jedności, w której perspektywie akt magiczny to 
dar szamana wobec tego, który korzysta z jego pomocy. Tak jak w pismach Marcela 
Maussa o społeczności maoryskiej, mamy tu do czynienia z darem pojmowanym jako 
oddanie części siebie, ergo – przedłużenie siebie w Innym43. Tak też w istocie dzieje 
się w tym przypadku z całym systemem produkcji – gdy kolonizator przychodzi po 
pomoc szamana, otrzymuje od niego (szamana jako części systemu produkcji oparte-
go na wartości daru) część siebie, przez co system produkcji może dalej – nawet jeśli 
tylko sporadycznie i fragmentarycznie – trwać. W takiej też perspektywie należy inter-
pretować spostrzeżenie Taussiga o „darze przeszłości dla teraźniejszości”44.

Nawet w obrębie niezwykłej mieszanki, jaką stanowi wyznaniowa mapa dzi-
siejszej Kolumbii, mityczna figura Indianina utrzymuje swój ambiwalentny i potęż-
ny charakter. Taussig przedstawia dwie historie dotyczące reakcji Indian kolumbij-
skich z regionu Putumayo na wizerunek chrześcijańskiej świętej. Pierwsza opowiada 
o niezwykłym odkryciu pewnego katolickiego księdza, który dowiedziawszy się od 
tubylczych informatorów, że Indianie w głębi dżungli oddają pokłon wizerunkowi 
bogini zatrważająco podobnej do tej, której statua zdobiła miejscową świątynię ka-
tolicką, postanowił wybrać się na jej poszukiwania. Ku swemu zaskoczeniu w dżun-
gli faktycznie natknął się na taki kult. Figurę postanowiono sprowadzić do stolicy, 
ale – jak głosi historia – mimo kilkukrotnych prób w niewytłumaczonych okolicz-
nościach statua znikała i powracała do swego pierwotnego miejsca kultu45. Druga 
historia stanowi wariant pierwszej zapośredniczony przez oficjalne kanały lokalnej 
administracji kościelnej. Według niej pierwsi Hiszpanie, którzy przybyli w XVI wie-

42  Ibidem, s. 247.
43  Ibidem, s. 253.
44  Ibidem.
45  Ibidem, s. 188–190.
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ku na tereny współczesnej Kolumbii, przywieźli ze sobą ogromną statuę świętej 
Nina Marii, którą umieścili w mieście Caloto. W 1585 roku miasto zaatakowali In-
dianie Pijano i po krwawej bitwie ukradli wizerunek świętej. Gdy Hiszpanie zdobyli 
się już na kontratak, dochodząc do obozowiska Indian, natknęli się na niecodzienny 
widok – miast krwiożerczych istot, które napadły na Caloto i miałyby sprofanować 
chrześcijańską świętą, ich oczom ukazał się obraz indiańskiego obozu, w którym 
statua znalazła szczególne centralne miejsce, gdzie oddawano jej pokłony w spo-
sób wysoce zrytualizowany i taktowny46. Autor The Shamanism… zauważa, że obie 
relacje różnią się co do konstrukcji figury mitycznego Indianina – ale z obu trakto-
wanych łącznie da się wyprowadzić wniosek korespondujący z dualnymi podziała-
mi, których „ofiarą” padał autochtoniczny mieszkaniec regionu Putumayo, z tym że 
osią tego podziału w relacjach osób związanych z Kościołem katolickim pozostawał 
fakt chrześcijańskiego chrztu. Podobnie jak relacja Augusta Simsona opowiedziana 
przez Taussiga w The Devil…, chrześcijańscy księża dzielili Indian na tych bardziej 
ucywilizowanych i na tych dzikich. Ale co innego zwraca szczególną uwagę: fakt, że 
nawet dzisiaj w regionie Putumayo nie ma zgody co do pochodzenia i pierwotności 
postaci personifikowanej przez chrześcijańską świętą, a jej historia powraca raz po 
raz w nowym historycznym przebraniu, odzwierciedlając dynamiczną grę dziejowe-
go kontekstu: „czyniąc tak, służy jako pamięć punktów spornych społecznej historii, 
punktów, którym powierzona jest mesjaniczna rola w procesie zbawienia moralne-
go społeczności”47. Taussig identyfikuje figurę chrześcijańskiej świętej jako kolejny 
czynnik mediujący w procesie przypominania i przepisywania kolonialnej historii 
podboju i w tym kontekście nie rozumie jej jako raz na zawsze danego znaczenia, ale 
znaczenia dynamicznego, zależnego od kontekstu, od dialektycznego napięcia walki 
między społecznymi klasami.

Obraz dialektyczny i mesjańska rola montażu:  
antropologia jako szamański rytuał

Idąc tropem analiz Benjamina, Taussig koncentruje się na zbawczej roli obrazu, 
w tym obrazu mitycznego, którego przepracowanie stanowi możliwość wyprowa-
dzenia przeszłości w zbawczą przyszłość. Mesjańska posługa teraźniejszości jako 

46  Ibidem, s. 191–192.
47  Ibidem, s. 197.
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szczególnego punktu ogniskowego, w którym przeszłość spotyka się z przyszłością, 
może stanowić perspektywę rzucającą wyzwanie (post)kolonialnej rzeczywistości 
bez uciekania w żadną ideologię. W tej perspektywie zlepki i fragmenty dawnych 
wierzeń, takie jak zachowane praktyki magiczne szamanów z regionu Putumayo, nie 
stanowią świadectwa trwałości tradycji, jak chciałby historyk, ale raczej mityczne 
obrazy, za pomocą których odbywa się zmysłowe zawłaszczenie historii podboju 
i kolonizacji48: 

to obraz jest tym, w czym „byłość” na chwilę krótką niczym błysk pioruna two-
rzy konstelację z „teraz”. Inaczej mówiąc, obraz to znieruchomiała dialektyka. 
Albowiem o ile relacja teraźniejszości z przeszłością jest czysto czasowa, ciągła, 
o tyle związek między „byłością” a „teraz” ma charakter dialektyczny: nie jest 
upływem, lecz obrazem, czymś skokowym. Tylko obrazy dialektyczne są obrazami 
autentycznymi (tzn. nie archaicznymi), miejscem zaś, w którym się je napotyka, jest 
język49.

W swym słynnym eseju Claude Levi-Strauss na modłę wybitnie strukturali-
styczną interpretuje jeden z zabiegów leczniczych czynionych przez szamana z in-
diańskiego plemienia Cuna poprzez analizę tekstu śpiewanej przez szamana pieśni50. 
Zamykając swą interpretację na jakiekolwiek inne światy znaczeniowe, pozostając 
jedynie w obrębie samo-referencyjnego znaczenia ciągu słów, francuski antropolog 
nie zauważa, że pacjentka przecież nie znała tego języka, ale mimo to nie omiesz-
ka wyprowadzać dalej idących wniosków. Według Levi-Straussa zabieg leczniczy 
praktykowany przez szaman przywraca pogrążoną tymczasowo w chaosie pacjentkę 
do porządku. Wypada jednak zapytać, czy aby praktyka Levi-Straussa – jak i każ-
dego innego antropologa – próbującego znaleźć w nieuporządkowanym zbiorze 
elementów kultury jakiś porządek, czy aby taka antropologiczna praktyka, mimo 
że szczyci się mianem „obiektywnej nauki”, nie jest tylko kolejnym magicznym 
zabiegiem?51 Taussig żywi na wskroś poststrukturalistyczne przekonanie, że prawda 

48  Ibidem, s. 368.
49  W. Benjamin za: A. Lipszyc, op. cit., s. 514.
50  C. Levi-Strauss, Skuteczność symboliczna, w: idem, Antropologia strukturalna, tłum.  

K. Pomian, Warszawa 2009.
51  M. Taussig, Shamanism…, s. 390; idem, The Nervous System, s. 150 i n. oraz 168: „Levi-Strauss 

opisuje rzeczywistość według Indian Cuna, której elementy, takie jak duchy, potwory i magia, «są 
częściami koherentnego systemu, wiarą w którego istnienie ufundowane jest uniwersum Cuna»”.
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i wiedza (antropologiczna) reprodukowana w obrębie akademickiego systemu na-
uczania, badania i przyznawana grantów jest w sposób nieuchronny zrytualizowana 
i traktowana z namaszczeniem bez względu na to, w jakim stopniu oddaje oświece-
niowy model naukowości52. Australijski antropolog znajduje ironiczną odpowiedź: 
„być może tego właśnie oczekuje się od ludzi parających się tym, co ja: znaleźć lo-
gikę, według której to, co jest chaosem, objawi jakiś sens”53. Taussig stara się wyjść 
poza obiektywizujące, porządkujące podejście dotychczasowej antropologii, widząc 
tego możliwość w postaci dialektycznego montażu na modłę Benjaminowską – aby 
pozostawić to, co nieuporządkowane w swym dynamicznym nieuporządkowaniu, 
ponieważ to właśnie nieuporządkowanie wyznacza semantyczną granicę interpre-
tacji, poza którą wyjść nie można, jeśli chce się zachować etycznie wobec badanej 
kultury lub społeczności54: 

Wywołanie obrazu dialektycznego i ocalenie zjawisku musi ukazać je w ich pęknię-
ciu, musi w barwnym korowodzie fantasmagorii odsłonić moment grozy, niespeł-
nienia, upadku, w przeciwnym razie sen nigdy nie zostanie przerwany. Ten moment 
nieodłączny jest jednak od momentu drugiego: ocalenie występuje mianowicie 
przeciw fałszowi przekazu historycznego, który maskuje nieszczęście i wypiera 
niespełnienie. Istnieje tradycja, będąca katastrofą. To, że „wszystko idzie tak dalej”, 
jest właśnie katastrofą, a jednym z zasadniczych wymiarów owego „tak dalej” jest 
kontynuacją nazbyt spoistej, ciągłej narracji historycznej, która pozostaje zawsze 
w rękach zwycięzców55.

To samo ma na myśli, gdy pisze, że potrzebny jest inny sposób pisania o prze-
mocy, który bardziej licuje z codziennym doświadczeniem „wiedzy szaraczka” z uli-
cy. Taussig, wspominając pewne seminarium na uniwersytecie w Cali, opowiada, 
że uczeni powinni raczej naśladować Fiodora Dostojewskiego, starając się wniknąć 
w naturę zbrodniarza, ale póki co w praktyce wciąż umieszczają swych ankieterów 
w izbach przyjęć szpitali, by respondenci wypełniali kwestionariusze, które później 
będą przeliczane na komputerach według epidemiologicznych modeli importowa-
nych z Harvard School of Public Health, skąd także płyną naukowe granty, więc 

52  M. Taussig, Law in a Lawless Land…, s. 37.
53  Ibidem, s. 17.
54  Ibidem, s. 51–52.
55  A. Lipszyc, op. cit., s. 518.
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przemoc bada się jako zjawisko przede wszystkim ograniczone do wymiaru me-
dycznego – a nie politycznego – co tłumaczy zaaferowanie statystyką.

Boleśnie oczywiste wydaje się, że [ci uczeni – przyp. S.U.] tak byli zajęci udosko-
nalaniem swych technik pomiaru, że stracili z oczu cel, który im miał przyświe-
cać. A tracąc z oczu ducha przemocy, stracili również swego ducha do tej pracy.  
[…] Większość książek opublikowanych w Kolumbii na temat przemocy – a jest ich 
tak dużo, że nie da się ich zliczyć – to statystyczne ujęcia śmierci56.

Rytuał szamański w formie, w jakiej przedstawia go Taussig, stanowi przery-
waną erupcję obrazów i symboli, chaotyczny montaż znaków poszukujących swego 
znaczenia. Szamański rytuał wyzwala tak w szamanie, jak i jego pacjencie feerię 
barw i dźwięków, ponieważ myślimy raczej obrazami niż ideami. To obrazy przy-
wołują wspomnienia, obrazy w takiej lub innej konstelacji, tak lub inaczej zmonto-
wane. To dlatego Taussig stara się, aby jego antropologia odwzorowała szamański 
rytuał uzdrowienia – ponieważ w swej istocie jest ona tożsama z ideą dialektycznego 
montażu w sensie, jaki nadał mu Benjamin. Jedynie w ten sposób antropologia odzy-
skuje swój przedmiot, którym są w ten lub inny sposób skolonizowane społeczności. 
Etyczne wezwanie Benjamina, by spełnić pokładaną w teraźniejszości mesjańską 
obietnicę, obietnicę daną przeszłości i tym, którzy legli w jej gruzach, może stano-
wić podbudowę owej postulowanej przez Gayatri Spivak „metody jazdy na dwóch 
koniach”, która umożliwiłaby strategii postmodernistycznej i marksistowskiej prze-
zwyciężyć wady uwidaczniające się, gdy uprawiamy każdą z tych strategii badaw-
czych w pojedynkę. W swym potraktowaniu szamanizmu jako przejawu duchowo-
ści stanowi również wyjście w kierunku performatywnych systemów poznawczych, 
ujmując duchowość społeczeństw rdzennych tak, jak widziałaby ją Linda Smith: 

jako krytyczne miejsce oporu. Wartość, postawy, pojęcia i język odzwierciedlone 
w przekonaniach na temat duchowości ukazują […] najbardziej jaskrawy kontrast 
i stanowią symbol różnicy między społeczeństwami tubylczymi i Zachodem. Jest to 
jedna z niewielu części nas samych, których Zachód nie jest w stanie rozszyfrować, 
których nie jest w stanie zrozumieć i poddać kontroli […] jeszcze57.

56  M. Taussig, Law in a Lawless Land…, s. 85–86.
57  Za: K.N. Denzin, Dyskursy emancypacyjne. Etyka i polityka interpretacji, w: Metody badań 

jakościowych, t. II, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Warszawa 2009, s. 444.
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COLONIAL MIMESIS: FROM THE “WILD” TO PROLETARIAN.  
ANTHROPOLOGY OF MICHAEL TAUSSIG IN THE PERSPECTIVE  

OF BENJAMIN MESSIANISM

Summary

Keywords: Michael Taussig, Walter Benjamin, postcolonialism

Michael Taussig is a contemporary anthropologist, whose main interest lay in South- 
-American peasentry and it’s relevence to world’s capitalist system. His writings deal with 
problems which are the goals of so-called „postcolonial theory” but to this day it wasn’t cle-
arly reconsidered. My aim is to re-think the Taussigian „culture of death”/”space of death” 
concepts in perspective of Walter Benjamin’s messianic theory, but to do it with accordance 
to the question: what could postcolonial theory learn from it? It is important to rewrite the 
history of postcolonial theory, but with being aware of falling into one of two main aporias: 
marxism and postmodernism. The shamanic ritual opens for us a space from where the dead 
are calling the living and thus, transcends any material culture into some kind of endless 
passage of ancestors. 
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Śmierć, choć zamaskowana na wiele sposobów,  
jest jednym z produktów ubocznych neoliberalizmu:  

kiedy ludzie nie mają już nic, co można by im odebrać  
– czy to zasobów, czy możliwości pracy –  

stają się najzwyczajniej niepotrzebni. 
Jonathan Crary

Wprowadzenie

Punktem wyjścia poniższych uwag jest coraz lepiej udokumentowana diagnoza 
współczesności: jesteśmy świadkami pogłębiających się nierówności między ludź-
mi, tak w planie globalnym, jak i lokalnym. Problem nierówności dotyczy dziś 
państw „bogatego” Zachodu z dużo większą intensywnością niż 30–40 lat temu, 
a „kraje rozwijające się” – mimo ogromnego zróżnicowania scenariuszy rozwoju 
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– nader często pozostają oddzielone przepaścią od poziomu życia w państwach bo-
gatych. Ponadto „kraje rozwijające się” często są rozwarstwione jeszcze bardziej 
niż modelowe dla dominujących dyskursów kraje bogate. Właściwie nazwa „kraje 
rozwijające się” pozostaje socjologicznym czy raczej publicystycznym eufemizmem 
pozwalającym jednym tchem mówić o Indiach czy nawet Chinach z jednej strony, 
a o państwach afrykańskich z drugiej. Już tutaj można zauważyć, że są też kraje, 
które właściwie się nie rozwijają, a tylko są wykorzystywane przez kraje rozwinięte. 
Wpływa to na kształt dzisiejszych nierówności. Ich globalny wymiar można zilustro-
wać statystycznym przykładem: 30 najbogatszych rodzin Indii dysponuje takim mająt-
kiem jak 400 milionów najbiedniejszych Hindusów, a jednocześnie 5% najbogatszych 
Hindusów ma do dyspozycji mniejszy majątek niż 5% najbiedniejszych obywateli 
USA1. Jeśli na ten szacunek nałożyć obserwację, że 46 milionów Amerykanów żyje 
dziś w nędzy (a do tego 1% populacji, czyli ponad 3 miliony, siedzi w więzieniach), 
otrzymamy obraz dający wyobrażenie o skali globalnej nierówności. Do obrazu tego 
wypada dołączyć jeszcze jeden element – wciąż trwający kolonializm. Dominujące 
narracje nauczyły nas, że kolonializm jest czymś godnym potępienia, nauczyły nas, 
że dziś dawne kolonie odzyskały autonomię i funkcjonują jako samodzielne podmioty 
gospodarcze. Jeśli gdzieś w Afryce jest głód, to zapewne jest to wina skorumpowa-
nego rządu. Istotnie, tak właśnie jest. W tej narracji zapomina się tylko o tym, że ów 
skorumpowany rząd często bywa przemocą instalowany przez jakieś europejskie albo 
amerykańskie mocarstwo. Dobrym przykładem może tu być Niger – drugi na świecie 
potentat pod względem złóż uranu. Uran z Nigru jest eksploatowany przez francuską 
firmę; we Francji 75% energii pochodzi z elektrowni atomowych zasilanych uranem 
z Nigru. Jednocześnie w Nigrze masy ludzi umierają z głodu.

Wśród współczesnych teoretycznych ujęć problemu nierówności dominują 
oczywiście narracje neoliberalne; ich autorzy przekonują czytającą publiczność, że 
największym dobrodziejstwem naszego globalnego świata jest „niewidzialna ręka 
rynku”, albowiem zyski bogatych „skapują” ku biednym. Wiemy od dawna, że to 
nieprawda. Z tym ideologicznym frazesem od kilkunastu lat walczy między innymi 
Joseph Stiglitz. Nie będą mnie tutaj interesowały apologetyczne teorie istniejące-
go porządku; warto natomiast przyjrzeć się kilku krytycznym ujęciom. W punkcie 
wyjścia jednak chciałbym wprowadzić jeszcze jeden element nawiązujący do myśli 
Karola Marksa.

1  Por. M. Caparrós, Głód, tłum. M. Szafrańska-Brandt, Kraków 2016, s. 374.
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Dzieła Marksa zawierają wiele aporii związanych z kapitalistycznym sposo-
bem produkcji. Przede wszystkim zaś warto pamiętać o założeniu wypowiedzia-
nym przez Marksa w Kapitale: cały przedstawiony model krajobrazu ekonomiczno-
-społecznego odpowiada sytuacji, w której produkcja kapitalistyczna obejmie cały 
świat2. Ten proces dokonuje się dopiero na naszych oczach, co może prowokować do 
oceny aktualności myśli Marksa. Z wielu elementów, które można by w tym miejscu 
poddać analizie, zaznaczę tylko dwa. Pierwszy dotyczy samej dynamiki kapitału, 
drugi łączy się z perspektywą analizy klasowej. Oba te wątki mówią zaś wiele o dy-
namice nierówności.

Jak pamiętamy, Marksowska analiza towaru wiedzie od teorii wartości, przez 
opis produkcji i dnia roboczego, po struktury reprodukcji prostej i rozszerzonej. 
Marks pokazuje, że niemożliwy jest zysk w ramach samej tylko cyrkulacji. Zysk 
pochodzi z wyzysku, z okoliczności, że robotnik otrzymujący ekwiwalent swojej 
siły roboczej w ciągu dnia wytwarza swoją pracą wartość większą niż wartość siły 
roboczej. Skłania to kapitalistę do wydłużania dnia roboczego, a gdy jest to niemoż-
liwe – do inwestowania w maszyny skracające czas pracy społecznie niezbędnej. 
Tyle tylko, że dzięki nowszym maszynom można produkować więcej, szybciej i ta-
niej, to zaś oznacza konieczność poszukiwania rynków zbytu. To impuls, który gna 
burżuazję po całej kuli ziemskiej. Niezależnie od trudności, jakie napotyka akumu-
lacja i realizacja wartości dodatkowej – szczegółowo analizowała te problemy Róża 
Luksemburg – mechanizm ten jest w dużej mierze wciąż aktualny. Wskazane przez 
Marksa sprzeczności w łonie kapitalizmu – jak zniżkowa tendencja stopy zysku 
i kryzysy nadprodukcji – nader często są łagodzone za sprawą mechanizmów, któ-
rych zaistnienia Marks nie mógł przewidywać: wciąż istotnym „wentylem bezpie-
czeństwa” jest przemysł zbrojeniowy, a ponadto kapitalizm rozwinął mechanizmy 
ucieczki „w przyszłość” – od XVII-wiecznych spekulacji wekslami (opisywanych 
swego czasu przez Fernanda Braudela) po dzisiejsze kredyty i derywaty. Nie zmie-
nia to faktu, że mimo różnych narzędzi, z jakich korzysta kapitał, sama dynamika 
ekonomicznego procesu generuje nierówności.

Filozofia Marksa jest filozofią praktyki, stąd obok krytyki ekonomii politycznej 
mamy też projekty emancypacyjne i rewolucyjne. W optyce Marksa kandydatem 
na podmiot dziejowej zmiany może być proletariat. Nie brak autorów, którzy (jak 
Etienne Balibar) dopatrują się szczególnej trudności właśnie w związku ze współ-
obecnością w dziele Marksa planu politycznego i planu ekonomicznego. Nie za-

2  Por. K. Marks, Kapitał, t. I, w: MED, t. XXIII, s. 692.
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mierzam tu przedstawiać nawet szkicowej historii recepcji Marksowskiego pojęcia 
klasy społecznej ani tym bardziej zastanawiać się nad tym, która z wielu innych 
teorii (czy choćby definicji) klas jest bardziej adekwatna. Aby jednak uporządko-
wać pole problemowe, warto zaznaczyć kilka punktów związanych z perspektywą 
analizy klasowej, a zarazem istotnych ze względu na współczesne, globalne procesy 
ekonomiczne i społeczne.

Po pierwsze, warto pamiętać, że Marksowska koncepcja klas nie wyczerpu-
je się w binarnej opozycji. Polaryzacja społeczeństwa na dwie i tylko dwie klasy 
to optyka Manifestu, ale już nie Kapitału czy Zarysu krytyki ekonomii politycznej. 
Ostatni rozdział Kapitału przynosi wyliczenie trzech wielkich klas nowoczesnego 
społeczeństwa. Należą do nich robotnicy najemni, kapitaliści i właściciele ziemscy. 
Mimo że ów słynny rozdział pozostał nieukończony (a właściwie ledwo zaczęty), 
przynosi ciekawą uwagę: 

W Anglii nowoczesne społeczeństwo osiągnęło w swej strukturze ekonomicznej 
bezsprzecznie najrozleglejszy, najbardziej klasyczny rozwój. Mimo to nawet tutaj 
owa struktura klasowa nie występuje w czystej postaci. Pośrednie i przejściowe 
stopnie także tutaj zacierają wszędzie linie graniczne (aczkolwiek na wsi bez po-
równania słabiej niż w miastach)3. 

W pierwszym tomie Kapitału znajdziemy natomiast wzmiankę o drobnomiesz-
czaństwie wyraźnie odróżnionym od burżuazji i klasy robotniczej4, zaś w Zarysie 
krytyki ekonomii politycznej będzie Marks pisał jeszcze o klasach, z którymi „kapitał 
dzieli się [wartością dodatkową]”, odróżniając też wyraźnie klasę pracującą od klasy 
usługującej (żyjącej nie z kapitału, a z dochodu)5. Owej klasie usługującej daleko 
jeszcze do dzisiejszego sektora usług, po prostu w czasach Marksa 15% ludności 
Londynu stanowiła służba. Mimo to w teoriach dominujących wciąż spotykamy 
uporczywe zarzuty dotyczące rzekomej pochopności i arbitralności Marksa w po-
dziale społeczeństwa na dwie i tylko dwie klasy.

Po drugie, często spotykanym zarzutem wobec Marksowskiego ujęcia jest 
wskazanie, że wzrost złożoności bytu społecznego czyni bezprzedmiotowymi ataki 

3  K. Marks, Kapitał, tłum. E. Lipiński, J. Maliniak, t. III, cz. II, w: MED, t. XXV, Warszawa 
1984, s. 660.

4  Por. K. Marks, Kapitał, t. I, s. 769.
5  Por. K. Marks, Zarys krytyki ekonomii politycznej, tłum. Z.J. Wyrozembski, Warszawa 1986, 

s. 307.
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na „kapitalistów”. Za paradygmatycznego przedstawiciela takiego stanowiska moż-
na uznać Ralfa Dahrendorfa. Trzeba tu oczywiście brać poprawkę na czas powstania 
Klas i konfliktu klasowego w społeczeństwie przemysłowym. Kłopot polega między 
innymi na tym, że argumenty Dahrendorfa będzie bezmyślnie powtarzać wielu póź-
niejszych autorów. A jakie to argumenty?

Ruchliwość społeczna (zwłaszcza międzypokoleniowa). 

Gdy Marks pisał swoje książki, zakładał, że pozycja, jaką jednostka zajmie w społe-
czeństwie, jest zdeterminowana jej pochodzeniem rodzinnym i pozycją jej rodziców. 
[…] Wtedy założenie to prawdopodobnie zbytnio nie odbiegało od prawdy. Jednakże 
od tamtej pory w społeczeństwach przemysłowych nastąpiła instytucjonalizacja 
nowego wzoru przydziału ról społecznych. Obecnie o zajmowanych przez jednostki 
pozycjach społecznych w coraz większym stopniu decyduje system edukacyjny6. 

Dziś wiemy, że z jednej strony mobilność społeczna wyraźnie zahamowała, 
z drugiej zaś – że system edukacji może doskonale współpracować z klasowymi 
relacjami panowania – co 20 lat po książce Dahrendorfa pokazał Pierre Bourdieu 
w swej Dystynkcji.

Dekompozycja świata kapitału. Wylicza tu Dahrendorf takie czynniki, jak 
funkcjonowanie spółek akcyjnych, przedsiębiorstw państwowych, rozdzielenie po-
siadania i kontroli (kadry menedżerskie pojawiające się między właścicielem a ro-
botnikiem). O spółkach akcyjnych pisze Dahrendorf także w nawiązaniu do Mar- 
ksowskiego pomysłu, wedle którego miałyby one być pomostem do komunizmu. 
Przemilcza jednak przy tej okazji sporo uwag Marksa, które warto przypomnieć: 

Na gruncie produkcji kapitalistycznej powstają w przedsiębiorstwach akcyjnych 
nowe oszustwa związane z wynagrodzeniem za zarządzanie: obok i nad rzeczywi-
stym zarządcą zjawia się pewna liczba członków zarządów i rad nadzorczych, dla 
których zarządzanie i nadzór stanowią faktycznie jedynie pretekst do obdzierania 
akcjonariuszy i bogacenia się7.

Można też przypomnieć, że Marks pisał o pracy wyzyskiwanej i pracy wyzy-
skiwania, a problem kadr zarządzających przedstawił dość jednoznacznie. Tymcza-

6  R. Dahrendorf, Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym, tłum. R. Babińska, 
Kraków 2008, s. 61.

7  K. Marks, Kapitał, t. III, cz. I, tłum. E. Lipiński, Warszawa 1983, s. 601.
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sem Dahrendorf twierdzi: „Teoria klas, oparta na podziale społeczeństwa na właści-
cieli środków produkcji oraz tych, którzy nimi nie są, traci swą wartość analityczną 
z chwilą, gdy rozdzieli się własność prawną i faktyczną kontrolę”8. Jeśli chodzi zaś 
o problem przedsiębiorstw państwowych – muszę go tutaj pominąć, dość zaznaczyć, 
że wygląda on inaczej w różnych państwach. Dość często jednak mamy dziś do 
czynienia z prywatyzacją albo inną formą transferu publicznych środków do pry-
watnych kieszeni.

Powstanie klasy średniej. Trudno tu winić Dahrendorfa – argument „z klasy 
średniej” jest po prostu argumentem historycznym. Kłopot w tym, że jest powtarza-
ny do dziś, gdy „klasa średnia” wyraźnie się kurczy.

Równość wobec prawa oraz rozbieżność momentu politycznego i ekono-
micznego. Dahrendorf podkreśla najpierw formalną równość wszystkich obywateli 
oraz okoliczność, że uzyskany przez nich pakiet praw stawia ich w dużo lepszej 
sytuacji, niż było to w połowie XIX wieku. Dalej zaś diagnozuje przesunięcie osi 
konfliktów, a czyni to w sposób rozczulający: „Poza terenem przedsiębiorstwa me-
nedżer może być zwykłym obywatelem, a robotnik parlamentarzystą; ich pozycja 
w klasie przemysłowej nie decyduje już o ich pozycji zwierzchnictwa w społeczeń-
stwie politycznym”9. Nie widać tu jeszcze fasadowości demokracji, a i na pełne 
utowarowienie polityki trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. Dzisiejsi teoretycy 
(Guy Standing, Joseph Stiglitz) wprost piszą o „obrotowych drzwiach” między sferą 
biznesu a polityką. Można też zauważyć, że prawa polityczne nie znajdują już dziś 
bezpośredniego przełożenia na systematycznie podkopywane prawa pracownicze.

(Nie jest moją intencją krytykowanie Dahrendorfa. Niemiecki socjolog próbuje 
„zaktualizować” teorię klas, podkreśla, że we współczesnym świecie wciąż mamy 
do czynienia z konfliktem klasowym, ale zarazem odrzuca wiele Marksowskich roz-
poznań i prognoz, uznając je za mylne lub nieprzydatne we współczesnym świecie. 
Tym samym dzieło Dahrendorfa może być dla nas świadectwem kruchości ekono-
micznych i socjologicznych dogmatów).

Po trzecie, dominujące narracje odmawiają Marksowi aktualności, wskazując 
na transformację społeczeństwa przemysłowego w postindustrialne. W myśl tej ar-
gumentacji nie ma sensu mówienie o klasie robotniczej czy proletariacie, albowiem 
większość społeczeństwa znajduje zatrudnienie w trzecim sektorze, a miejsce pra-
cy niewykwalifikowanej zajęły wysokie technologie itd. Argumentacje te są bardzo 

8  R. Dahrendorf, op. cit., s. 126.
9  Ibidem, s. 241.
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szczątkowe, a ich twórcy po prostu zapomnieli obrócić globus. W wielu wypadkach 
znika tu z horyzontu perspektywa globalizacji, a właściwie samej globalnej dystry-
bucji wyzysku.

Wreszcie czwarta uwaga „porządkująca”. Oczywiście oprócz wielu współcze-
snych teorii odżegnujących się od języka walki klas (albo zbywających ten problem 
milczeniem) mamy też takie, które zachowują pojęcie klasy, a tylko używają go 
w innym znaczeniu – najczęściej jest to znaczenie bliskie definicjom Maxa Webera 
i dotyczą tego, co Weber nazywał położeniem klasowym. Według Webera klasy spo-
łeczne tworzą podstawę wspólnotowego działania. Oto ich definicja: 

O „klasie” mówimy tam, gdzie 1) wielu ludziom wspólny jest swoisty element de-
terminujący ich szanse życiowe, o ile 2) element ów określany jest wyłącznie przez 
ekonomiczne interesy wiążące się z posiadaniem dóbr oraz interesy zarobkowe, i to 
3) w warunkach rynku – dóbr lub pracy – („położenie klasowe”)10. 

W takim ujęciu widać wyraźną różnicę w stosunku do Marksowskiego poj-
mowania klas. Gdyby uznać za miarodajne określenia, które Marks formułuje 
w Osiemnastym brumaire’a Ludwika Bonaparte, należałoby stwierdzić, że jednym 
z koniecznych warunków istnienia klasy jako klasy jest „świadomość klasowa”. Je-
śli więc Weber stwierdza, że wspólne położenie klasowe wcale nie musi prowadzić 
do działania wspólnotowego czy choćby nawiązania stosunku stowarzyszenia (jak 
związki zawodowe), to mówi o sytuacji, w której Marks mógłby orzec, iż nie ma tu 
mowy o klasie. Weber omawia dalej „amorficzne działania wspólnotowe”, czego 
przykładem jest „szemranie robotników”, po czym konstatuje, że warunkami dzia-
łania wspólnotowego są tutaj warunki kulturowe, intelektualne, „a zwłaszcza przej-
rzystość związku między przyczynami i następstwami «położenia klasowego»”11. 
Weber nie rozwija tej uwagi, a można mniemać, że powinna się ona znaleźć w sercu 
współczesnych dociekań – co zdarza się rzadko.

Powyższe uwagi wprowadzające podsumuję stwierdzeniem, że być może 
odseparowanie problemu nierówności od pojęcia klasy z jego agonistycznym za-
barwieniem jest zabiegiem ideologicznym, podobnie jak rezygnacja z pojęcia klas 
społecznych. Wypada też stwierdzić, że dynamika historycznych przeobrażeń za-

10  M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. D. Lachowska, 
Warszawa 2002, s. 671.

11  Ibidem, s. 673.
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chodzących tylko w drugiej połowie XX wieku jest poważną barierą dla uznawa-
nia wielu konstatacji podających się za naukowe. Łatwo dziś o statystyczne „stop- 
-klatki” interpretowane jako absolutny punkt odniesienia; łatwo, albowiem konse-
kwentnie ruguje się z pola teorii plan historyczny.

Ekonomia jako ideologia. Piketty

Thomas Piketty, reklamowany w Polsce jako „Marks XXI wieku”, Marksa nie 
czytał. Jego pierwsza praca poświęcona problemom nierówności (Ekonomia nie-
równości wydana w 1997 roku) mogłaby nas właściwie zupełnie nie interesować, 
gdyby nie okoliczność, że była przez autora aktualizowana i wznawiana jeszcze  
w 2014 roku. Można w niej wskazać kilka typowych dla dominujących narracji ele-
mentów. Z jednej strony będzie to fetysz statystyk przesłaniających rzeczywiste nie-
równości. Piketty koncentruje się na nierównych dochodach z pracy, pocieszając się, 
że stanowią one dwie trzecie dochodu Francuzów, a zatem są najbardziej znaczące; 
jednocześnie zastrzega, że dochody z kapitału są zazwyczaj „zaniżane przez go-
spodarstwa domowe w ankietach o dochodach”12. W konsekwencji praca, która ma 
badać nierówności, bada tylko te nierówności, które dają się zmierzyć. Oto jeszcze 
jedno wyznanie Piketty’ego z ciekawym komentarzem: 

Poza tym te bardzo znaczne różnice w majątkach, dużo większe niż nierówności 
w płacach czy dochodach, są o wiele mniej znane. Wiadomo, że nierówności mająt-
ków nie tłumaczą się wyłącznie nierównością obecnych i dawnych dochodów, które 
doprowadziły do ich powstania. W znacznym stopniu – zdaniem Stefana Lolliviera 
i Daniela Vergera we Francji w 1992 roku niemal w połowie – odpowiadają za nie 
różnice postaw wobec oszczędzania i akumulacji, których nie można wyjaśnić 
nierównością dochodów13. 

Wychodzi więc na to, że bogaci są bogaci, albowiem oszczędzają. Niekiedy 
trudno oprzeć się wrażeniu, że właściwym przedmiotem troski autora są przedsię-
biorcy. Piketty zdecydowanie opowiada się za redystrybucją fiskalną, sprzeciwiając 
się podwyżce płac. Argumentacja jest tu typowa dla dominujących narracji: 

12  T. Piketty, Ekonomia nierówności, tłum. A. Bilik, Warszawa 2015, s. 14.
13  Ibidem, s. 21–23.
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Zmniejszenie udziału kapitału w całkowitym dochodzie, czy to powodowane wzro-
stem podatków obciążających kapitał, czy też wzrostem cen pracy płaconych przez 
przedsiębiorstwa, może zmniejszyć zdolności przedsiębiorstw do finansowania 
nowych inwestycji, jak również motywację gospodarstw domowych, które dyspo-
nują odpowiednimi środkami, do oszczędzania i lokowania swych oszczędności  
w przedsiębiorstwach14. 

Wzrost wynagrodzeń ma też według Piketty’ego powodować spadek zatrud-
nienia. Logika wywodu jest tu prosta i dziurawa: przedsiębiorstwo może mieć nie-
wielkie zyski i zatrudniać wielu ludzi, a płacić mały podatek. Wzrost wynagrodzeń 
istotnie byłby niepożądany. Możemy się domyślać, że to dlatego 250 tysięcy kobiet 
w Bangladeszu szyje ubrania dla Zary za równowartość 30 dolarów miesięcznie, 
taka globalna perspektywa jednak nie pojawia się u Piketty’ego. Wreszcie jeszcze 
jedna ilustracja. Piketty przytacza fragment dzieła innego autora, a widać tu nie-
zdolność dominujących narracji do postawienia Marksowskich pytań. Według do-
minujących narracji „produkt sprzedany przez przedsiębiorstwa […] służy zawsze 
opłaceniu trzech różnych rodzajów kosztów”15. Są to koszty konsumpcji pośredniej, 
wynagrodzenie pracowników i „nadwyżka operacyjna brutto”, której częścią jest 
zysk, ale która służy do „wypłacenia dywidend akcjonariuszom, ale także spłaty 
odsetek zaciągniętych pożyczek, podatku od zysków, jak również zastąpienia zu-
żytych maszyn i wyposażenia, to znaczy deprecjacji kapitału albo amortyzacji”16. 
Ciekawe jednak jest w tym ujęciu określenie kosztów konsumpcji pośredniej: są to 
dobra i usługi, „które przedsiębiorstwa zakupiły w innych przedsiębiorstwach i które 
konsumują, by wyprodukować własne dobra i usługi, w przeciwieństwie do maszyn 
i wyposażenia, które nie są corocznie odnawiane i stanowią kapitał przedsiębior-
stwa”17. Byłoby chyba nietaktem pytać, skąd się w takim razie ów kapitał wziął. 
Wygląda na to, że jest czymś całkowicie naturalnym. (Dawno, dawno temu był sobie 
kapitał, potem przyszli przedsiębiorcy i go uruchomili). Co więcej, „wartość dodana 
przedsiębiorstwa określona jest jako różnica między produktem sprzedaży i kosztem 
konsumpcji pośredniej”18. W tak skonstruowanej narracji niknie oczywiście Marksow-

14  Ibidem, s. 52.
15  Ibidem, s. 60. 
16  Ibidem.
17  Ibidem.
18  Ibidem.
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ski opis przenoszenia wartości, warto też zauważyć, że nie da się tu zasadnie posta-
wić pytania o kapitał stały, zmienny i źródło zysku. Dokładniej – w tym modelu zysk 
bierze się stąd, że ludzie kupują produkt. Wreszcie Piketty namawia nas do uznania 
osobliwych oczywistości: „Należy więc uznać oczywistość, to znaczy, że zasadnicza 
część nierówności między krajami bogatymi i krajami biednymi, jak zresztą nierówno-
ści w ogóle, nie bierze się wcale z nierównej dystrybucji środków produkcji, ale z nie-
równej dystrybucji kapitału ludzkiego”19. Dalsza część argumentu wskazuje na 50- 
-procentowy analfabetyzm w Indiach, co z pewnością zmniejsza tam „produktywność 
jednej jednostki dodatkowego kapitału”. Słabą pociechą pozostaje tu okoliczność, że 
autor Ekonomii nierówności w edukacji widzi szansę na efektywną redystrybucję.

Nieco rzetelniej przedstawia się późniejsza, słynna książka Piketty’ego Kapitał 
w XXI wieku. Zdecydowanie bardziej sceptycznie podchodzi tu autor do udziału płac 
w dochodzie, dowartościowując część dochodu pochodzącą z kapitału. Dokumen-
tuje rosnące nierówności w krajach rozwiniętych, zaznacza też, że wiele statystyk 
nie oddaje rzeczywistego poziomu nierówności, tym razem poważniej podchodząc 
do problemu. Główna teza książki – o rentowności kapitału wyższej niż wzrost go-
spodarczy – mówi w zasadzie tyle, że akumulacja ma się dobrze. Główne lekar-
stwo – globalny progresywny podatek od kapitału – sam autor określa jednak jako 
utopię20. Kilka elementów opisu Piketty’ego można uznać za wartościowe: autora 
Kapitału w XXI wieku niepokoi okoliczność, że w wielu krajach mamy faktycznie 
do czynienia z regresywnym opodatkowaniem21, wskazuje się też na absurdalnie 
wysokie dochody kadr kierowniczych (co łączy się z „dość kazirodczo dobieranymi 
składami komitetów do spraw wynagrodzeń”22), zdecydowanie opowiada się Piketty 
za publiczną edukacją i służbą zdrowia. Pouczający jest też rozdział poświęcony 
finansowaniu amerykańskich uczelni. Wreszcie pod koniec książki Piketty wyzna-
je, że woli określenie ekonomia polityczna od nauki ekonomii, nie wierząc w jakąś 
szczególną „naukowość” ekonomii na tle innych nauk społecznych23. Nie mówi się 
w tym kontekście o ideologicznej funkcji narracji dominujących, choć dałoby się 
taki wątek zrekonstruować dzięki częstym odwołaniom Piketty’ego do innych teo-

19  Ibidem, s. 83.
20  Ibidem, s. 644.
21  Por. ibidem, s. 616.
22  Ibidem, s. 636. 
23  Por. ibidem, s. 726.
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rii oraz skąpym wzmiankom o „aparacie uzasadniającym” nierówności24. Mimo to 
samo dzieło francuskiego ekonomisty nie jest wolne od usterek.

Zwraca uwagę znikomość odniesień do globalnej dynamiki kapitału; skrupu-
latne wyliczenia, zazwyczaj obejmujące dwa–trzy ostatnie stulecia, rzadko dotyczą 
państw innych niż Anglia, Francja czy Stany Zjednoczone (w tabelkach pojawiają 
się też Włochy, Kanada, Japonia czy Niemcy, ale poza cyferkami autor nie ma w tych 
wypadkach nic do powiedzenia). Poza tym ekonomia Piketty’ego pozostaje nader 
abstrakcyjna – brak w niej co najmniej dwóch warstw opisu: historycznej i politycz-
nej. Mimo wstępnych i końcowych deklaracji autora, w myśl których nie należy ab-
solutyzować materiału dostarczonego przez samą ekonomię, raczej nie znajdziemy 
w tej książce analizy procesu historycznego. Nawet jeśli obfity materiał statystyczny 
pozwala na dostrzeżenie ekonomicznych tendencji krótko- i długookresowych, to 
przecież nic nie mówi o ich przyczynach i konsekwencjach. Brak perspektywy hi-
storycznej jest mocno odczuwalny także w swoistym „prezentyzmie” polegającym 
na rzutowaniu współczesnych kategorii ekonomicznych w zamierzchłą przeszłość. 
(Chyba najbardziej kuriozalny jest tu szacunek „produkcji na mieszkańca” sięgający 
starożytności). Wreszcie nie znajdziemy u Piketty’ego definicji tytułowego pojęcia: 
kapitału25. Można natomiast odnieść wrażenie, że Piketty posługuje się bardzo sze-
rokim, mało historycznym i nader arbitralnym znaczeniem tego pojęcia – potrafi 
nawet twierdzić, że kapitałem jest mieszkanie pozwalające wyprodukować „usługę 
zamieszkania”26. Taki zabieg wypada zaś uznać po prostu za ideologiczny… Nie 
chodzi o to, by wymagać od wszystkich współczesnych autorów akceptacji Mark-
sowskich określeń kapitału – przede wszystkim jako stosunku społecznego, a nie 
„góry pieniędzy”. Chodzi tylko o dostrzeżenie biernej akceptacji status quo w do-
minujących teoriach, do których – za sprawą zaakceptowanej terminologii – dzieło 
Piketty’ego się zalicza.

Wspomniałem, że Piketty nie czytał Marksa. Skąd to wiadomo? Wszak francu-
ski ekonomista w kilku miejscach referuje poglądy „Marksa”, niekiedy podejmuje 
nawet polemikę czy też wyraża żal, że „Marks” pewnych elementów nie uwzględ-
niał. Otóż często powtarzającym się zarzutem Piketty’ego wobec Marksa jest to, 
że Marks nie uwzględniał postępu technicznego, a więc również nie brał pod uwa-

24  Por. ibidem, s. 324.
25  Określenia, które pretendują do funkcji definicji, są dalece niezadowalające: kapitał – powiada 

Piketty – to „całość aktywów pozaludzkich, które mogą być posiadane i wymieniane na rynku” 
(ibidem, s. 63.) Dalej proponuje się używanie pojęć kapitał i majątek synonimicznie.

26  Por. ibidem, s. 65 oraz 263.



130 Aleksander Zbrzezny

gę wzrostu wydajności pracy…27 W tym miejscu można jedynie polecić uwadze 
francuskiego autora opisy reprodukcji rozszerzonej, a gdyby wymagał zwięzłego 
komunikatu – podrozdziału Oszczędności osiągane dzięki wynalazkom28. Nie jest 
to jedyne miejsce, gdzie Marks wypowiada się o historycznie zmiennej wydajności 
pracy29. O tych miejscach Piketty jednak milczy, co potwierdza sąd, iż Marksa po 
prostu nie czytał. Krytykowanie czegoś, czego się nie zna, jest zuchwałym i ryzy-
kownym krokiem.

Francuski ekonomista unika też języka klas społecznych; badane przez niego 
nierówności zachodzą między decylami społeczeństwa. Taka perspektywa pozwala 
wprawdzie z matematyczną precyzją pokazać skalę nierówności, ale jednocześnie 
utrudnia wykorzystanie teorii jako narzędzia oddziaływania na praktykę. 

Nowa niebezpieczna klasa?

Pojęcie klasy zostaje przywołane w książkach Guy Standinga. Prekariat jest tam 
przedstawiony jako klasa w procesie tworzenia. Sam Standing przyznaje, że nie ma 
tu jeszcze mowy o „klasie dla siebie”. Wielkim atutem prac Standinga jest przedsta-
wienie kondycji prekariatu i analiza dynamiki współczesnego kapitalizmu. W znacz-
nie większym stopniu niż u Piketty’ego dochodzi tu do głosu perspektywa globalna, 
choć i Standingowi dałoby się wytknąć kilka niefortunnych „skrótów myślowych”. 
Punktem wyjścia dla brytyjskiego badacza jest konstatacja, że pojęcia dawnych teo-
rii (klasa robotnicza, proletariat) przestają być adekwatne do opisu dzisiejszych spo-
łeczeństw, poza tym zaś nie są już podstawą klasowego samookreślenia ludzi. Jed-
nocześnie Standing zwraca uwagę, że „globalizacja spowodowała fragmentaryzację 
narodowych struktur klasowych. Chociaż wzrosły nierówności i świat skłonił się ku 
elastycznemu i otwartemu rynkowi pracy, klasy nie zniknęły, a raczej pojawiła się 
dużo bardziej zróżnicowana globalna struktura klasowa”30.

Standing wylicza siedem grup tego nowego porządku. To elity, salariat, „profesjo-
nicy”, pracownicy fizyczni określeni przez Standinga jako rdzeń dawnej klasy robotni-

27  Por. ibidem, np. s. 21 i 281.
28  Por. K. Marks, Kapitał, t. III. cz. I, s. 157 i n.
29  Por. np. K. Marks, Kapitał, t. III, cz. II, s. 559 i n., 606 i n.
30  G. Standing, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, tłum. K. Czarnecki, P. Kaczmarski,  

M. Karolak, Warszawa 2014, s. 44.
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czej, prekariat, bezrobotni i wreszcie grupa „źle przystosowanych społecznie ludzi żyją-
cych na marginesie społeczeństwa”31. W Prekariacie autor koncentruje się na tytułowej 
klasie, szczegółowo i wnikliwie rozpoznając jej kondycję. Na pierwszy plan wysuwa 
się tutaj wielowymiarowa niepewność, do której dołącza się niemożliwość planowania 
„kariery”, a co za tym idzie – niemożliwość planowania życia. Utrudnione (albo wręcz 
niemożliwe) jest dbanie o własny rozwój, a często zdarza się, że prekariusze podejmują 
prace poniżej swoich kwalifikacji. Dodatkową trudnością jest właściwie brak kontroli 
nad czasem i bardzo osłabiona pozycja pracownika względem przełożonego. Jeśli do-
damy do tego brak wielu praw, jakimi może się cieszyć salariat (ubezpieczenia, urlopy 
itd.), otrzymamy wyraźny obraz wyzysku. Niezależnie od możliwych dyskusji wokół 
gwarantowanego dochodu podstawowego trzeba się zgodzić, że to proponowane przez 
Standinga rozwiązanie istotnie poprawiłoby sytuację prekariuszy: łagodząc skutki nie-
pewności i poprawiając ich sytuację w momencie negocjacji dotyczących podjęcia pracy.

Dużo więcej rozwiązań proponuje Standing w swej następnej książce – Karcie 
prekariatu. Ich szczegółowość skłania jednak do postawienia kilku pytań zarówno 
w odniesieniu do samej klasowej tożsamości prekariatu, jak i co do proponowanej 
przez autora strategii działania.

Po pierwsze więc, należy zapytać, jakie są przesłanki ku temu, by prekariat 
ukonstytuował się w „klasę dla siebie”. To, że jest to klasa liczna (powyżej 25% 
pracujących w krajach rozwiniętych), nie ułatwia tu zadania wobec jej wewnętrz-
nego zróżnicowania. Sam Standing wylicza trzy grupy w obrębie prekariatu: zde-
gradowaną klasę robotniczą, imigrantów i mniejszości, wreszcie ludzi z dyploma-
mi pracujących poniżej kwalifikacji. Gdyby jednak zejść na poziom konkretnych 
zawodów i zajęć, to zróżnicowanie mogłoby okazać się jeszcze większe. Mimo to 
Standing utrzymuje, że jest wiele elementów prekarnej kondycji wspólnej dla całej 
klasy. Kłopot w tym, że większość z nich jest czysto negatywna, wspólne cechy 
charakterystyczne nie są jakimś zasobem dzielonym przez prekariuszy. Dowiadu-
jemy się na przykład, że prekariat wcale nie marzy o stabilnym zatrudnieniu (pracę 
traktuje instrumentalnie), a tym samym jego interes ma być radykalnie odmienny 
od salariatu i proletariatu. Brak tożsamości zawodowej i brak kontroli nad czasem 
też trudno uznać za czynniki popychające do jakichś działań wspólnotowych. Moż-
na oczywiście upatrywać dalekiej analogii między kondycją prekariatu a kondycją 
XIX-wiecznego proletariatu jako klasy, która nie ma do stracenia nic oprócz kajdan. 
Standing przyznaje jednak, że choć grupy wchodzące w skład prekariatu są świado-

31  Ibidem, s. 45.
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me tego, czemu się sprzeciwiają (wylicza autor niepewność, zubożenie, dług, brak 
tożsamości zawodowej i wielorakie nierówności), to jednak „wciąż nie doszły do 
porozumienia lub nawet nie były świadome swoich potrzeb i chęci”32. Jednocześnie 
wskazuje Standing na zagrożenia – w postaci wewnętrznych napięć w obrębie pre-
kariatu, widma populistycznej demagogii, podatności na „choroby społeczne”.

Karta prekariatu ma dostarczyć konkretnego programu. Wśród 29 punktów 
znajdują się postulaty bardzo ogólne (jak dochód podstawowy), ale i szczegółowe. 
Jednocześnie wciąż podkreśla Standing odrębność interesu klasowego prekariatu 
od proletariatu i salariatu, niekiedy bardzo natrętnie, jak gdyby związki zawodowe 
zaznające dobrodziejstwa stabilnego zatrudnienia i broniące tego przywileju znaj-
dowały się w pozycji uprzywilejowanej względem prekariatu w takim samym stop-
niu jak wielka burżuazja. W szczegółowych pomysłach Standinga dochodzi jednak 
do głosu bardzo specyficzna strategia, którą ostatecznie trudno uznać za radykal-
ny opór wobec prekaryzacji. Gdy na przykład Standing pisze o pracy na umowach  
„0 godzin”, proponuje ich regulację – premie za „bycie w gotowości” czy też wy-
móg poinformowania pracownika o zajęciu na 24 godziny przed planowaną pracą. 
Dlaczego nie domagać się po prostu likwidacji tego typu umów?

Problem ten jest charakterystyczny dla dzieł Standinga. Z jednej strony brytyj-
ski teoretyk przekonuje, że prekarność staje się losem coraz większych mas ludzi, 
pokazuje, jak globalne procesy przyczyniają się do likwidacji stabilnych i pełno- 
etatowych miejsc pracy; z drugiej strony uznaje te procesy za naturalne i nieodwra-
calne. Być może wynika to z realizmu i braku aspiracji utopijnych. Można się jednak 
zastanowić, czy nie dokonuje się to ze szkodą dla samej teorii. „Wielonarodowy ka-
pitał nie tylko chce elastycznego i niepewnego zatrudnienia, lecz także może je osią-
gnąć w każdej części świata. W warunkach globalnej gospodarki rynkowej próby 
ograniczenia tej niestabilności w jednym kraju skończyłyby się niepowodzeniem”33. 
Diagnoza ta pokazuje przewagę kapitału nad pracą. Być może jednak należałoby 
pomyśleć o strategii globalnego oporu, skoro lokalna walka skazana jest na poraż-
kę? I dlaczego zakładać, że lokalny opór może tu przynieść jakiekolwiek owoce, 
jeśli chodzi o łagodzenie prekarności? Mówi też Standing o konieczności między- 
klasowych sojuszy, zauważając, że wiele klas może być zainteresowanych w do-
stępie do porad prawnych, że na poszczególnych odcinkach – jak na przykład odto-

32  G. Standing, Karta prekariatu, tłum. P. Juskowiak, P. Kaczmarski, M. Szlinder, Warszawa 2015, 
s. 37.

33  Ibidem, s. 22.
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warowienie edukacji – możliwy byłby sojusz prekariatu, profesjoników i salariatu. 
Jednocześnie prekariatowi jest nie po drodze z klasami walczącymi o płacę minimal-
ną i gwarancje stabilnego zatrudnienia. Jak pisze Standing: „Międzyklasowy sojusz 
może się rzeczywiście wyłonić wokół ubóstwa dochodowego. Postęp blokuje tu jed-
nak typowe dla socjaldemokracji uprzywilejowanie laburyzmu”34. Można odnieść 
wrażenie, że właściwą strategią byłby tu jednak protest przeciw prekarnym warun-
kom pracy – skoro rośnie liczba osób zagrożonych prekarnością. Może należałoby 
też powrócić do opozycji między kapitałem i pracą i właśnie na bazie „ubóstwa do-
chodowego” szukać nowej niebezpiecznej klasy? Tymczasem Standing wprawdzie 
wyraża ubolewanie, pisząc o zmierzchu związków zawodowych, ale też wielokrotnie 
zarzuca im zbytnie przywiązanie do dawnych regulacji. Zwraca również uwagę, że 
spada poziom uzwiązkowienia – zwłaszcza „tam, gdzie globalizacja jest najbardziej 
zaawansowana – w USA, Wielkiej Brytanii, we Francji, w Niemczech i w Japonii”35. 
(To zapewne niewiele znaczące potknięcie – czy można sobie wyobrazić, że niektóre 
państwa „globalizują się” szybciej? Budują globalizację w jednym kraju?).

Zaznaczałem, że perspektywa globalna jest u Standinga wyraźniejsza niż u Pi-
ketty’ego. Wspomina wszak autor Prekariatu o restrukturyzacji zatrudnienia, odpły-
wie miejsc pracy z Europy do Azji, sporo uwagi poświęca problemom imigrantów. 
A mimo to większość jego uwag dotyczy państw OECD; chociaż Standing wskazu-
je, jak wiele problemów krajów rozwiniętych ma swoje źródło w globalizacji, to nie-
wiele się możemy od niego dowiedzieć o kosztach, jakie ponoszą kraje rozwijające 
się. Tymczasem mogłoby się okazać, że wskazywanie prekariatowi drogi od „klasy 
w sobie” do „klasy dla siebie” z globalnej perspektywy jest właściwie jakimś teore-
tycznym dziedzictwem etnocentryzmu. Nie oznacza to rzecz jasna, że w Indiach czy 
Afryce znajdziemy lepszych kandydatów na „klasę w sobie”. Nawet jednak w per-
spektywie Standinga pozostaje całkiem zasadne pytanie, kto właściwie miałby się 
stać aktorem transformacji porządku politycznego36.

34  Ibidem, s. 387.
35  Ibidem, s. 185.
36  Stawia to pytanie również J. Żakowski, autor przedmowy do polskiego wydania Karty preka-

riatu. Zauważa, że intelektualistów pokroju Standinga czytają raczej przedstawiciele klasy średniej 
niż Oburzeni. Ale i klasa średnia małymi kroczkami przyczyni się do wspólnego dobra: „Banalnym 
przykładem może być przeciwstawienie się Platformy Obywatelskiej, czyli najbardziej rynkowej 
dużej partii w Polsce, koncernom spożywczym (sklepiki szkolne) i branży finansowej (OFE), czy 
opór wobec korporacji biotechnologicznych (GMO)”. Za: G. Standing, Karta prekariatu, s. XIII–XIV. 
Tymczasem pozostaje nam zawiesić komentarz do tych tryumfów…
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Społeczeństwo klasowe. Globalne czy lokalne?

W pismach teoretyków globalizacji pojawia się już od pewnego czasu pojęcie glo-
balnego społeczeństwa obywatelskiego. Czy można myśleć o społeczeństwie glo-
balnym jako o społeczeństwie klasowym? Pojęcie klas, klasowego konfliktu albo 
choćby dominacji znajdowało zastosowanie przede wszystkim w węższym zakresie, 
a choć proletariusze nie mają ojczyzny, nader często zakres ów nie przekraczał granic 
państwa, choćby nawet pozostawało ono abstrakcyjnym horyzontem teoretycznym.

Wraz ze zmianą optyki z lokalnej na globalną zmienia się też radykalnie mnó-
stwo parametrów życia społecznego. Można dość przekonująco argumentować na 
rzecz klasowości współczesnych społeczeństw (lokalnych) mimo wielu rozpozna-
wanych już od lat trudności w precyzyjnej identyfikacji klas i kłopotów ze świado-
mością klasową, która również od lat była systematycznie (i systemowo) rozbijana. 
Wielu autorów zwracało uwagę na utajenie konfliktu klasowego. Tylko w charakte-
rze ilustracji przytoczę tu dawną diagnozę Jürgena Habermasa:

Po drugiej wojnie światowej w najbardziej rozwiniętych krajach kapitalistycznych 
udało się utaić konflikt klasowy w ośrodkach, w których konflikt ten się rodził: 
rozciągnąć czasowo cykl koniunkturalny i przekształcić okresowe skoki dewaluacji 
kapitału w trwały kryzys inflacyjny o łagodniejszych wahaniach koniunkturalnych; 
wreszcie wydzielić dysfunkcjonalne skutki uboczne kontrolowanego kryzysu 
ekonomicznego i rozłożyć je na quasi-grupy (jak konsumenci, uczniowie i rodzice 
uczniów, użytkownicy środków komunikacji publicznej, chorzy, starzy itd.) albo na 
grupy cząstkowe o małym stopniu zorganizowania. Tym samym zanika społeczna 
tożsamość klas, a świadomość klasowa zostaje rozbita37.

Nie musi to oczywiście oznaczać, że perspektywa analizy klasowej się prze-
terminowała; została raczej wyparta przez dyskursy ideologiczne, ale jej zasadność 
potwierdza tak Prekariat Standinga, jak Dystynkcja Bourdieu. Przy tej klasycznej 
już dziś pozycji warto się na chwilę zatrzymać. Oczywiście ogromna większość 
konkretnych dystynkcji wygląda dziś zupełnie inaczej, Bourdieu formułuje też 
jednak uwagi bardziej ogólne. Pomijając bezlik przenikliwych spostrzeżeń – jak 

37  J. Habermas, Na czym polega dziś kryzys? Problem uprawomocnienia w późnym kapi-
talizmie, tłum. M. Łukasiewicz, w: idem, Teoria i praktyka. Wybór pism, tłum. M. Łukasiewicz,  
Z. Krasnodębski, Warszawa 1983, s. 455.
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choćby stwierdzenie, że dewaluacja wykształcenia leży w interesie pracodawców 
– przypomnę tu jeden wątek związany z samą perspektywą klasową. Sporo uwagi 
poświęca Bourdieu „narzucaniu prawomocności” w taki sposób, by wszelka kon-
kurencja przebiegała w tym samym kierunku, ku tym samym dobrom. Proces ten, 
rozciągnięty w czasie, sprawia, że oznaki statusu osiągnięte przez warstwy aspiru-
jące do wyższych pozycji nie są już tym samym, co w chwili rozpoczęcia konku-
rencji. Stąd też rola kredytów będących ostatecznie zgodą na „przyszłość będącą 
tylko przedłużeniem teraźniejszości”. Mechanizm ten wspomaga ideologia, która 
zmierza do „narzucenia osobom zdominowanym […] urojenia, że wystarczy im 
czekać, aby otrzymać to, co w rzeczywistości mogą zdobyć tylko swoją walką”38. 
Dzięki temu różnica między klasami reprodukuje się: jak pisze Bourdieu, „walka 
konkurencyjna utrwala nie tyle różne warunki, ile samą różnicę”39. Tak opisana 
dynamika reprodukcji, w którą wpisują się analizowane przez francuskiego socjo-
loga allodoksje klas zdominowanych, utrzymuje się dzięki narzuconej formie wal-
ki. Bourdieu mówi o „szyku rozproszonym”, gdzie działania klas zdominowanych 
dają się wprawdzie uogólnić na poziomie statystyki, ale przebiegają „poza zbioro-
wą bądź indywidualną kontrolą i najczęściej wbrew indywidualnym i zbiorowym 
interesom aktorów”40. Być może tu właśnie jest miejsce na świadomość klasową. 
Jeszcze jedno stwierdzenie Bourdieu domaga się tu przytoczenia: „Ta szczegól-
na forma walki klas, jaką stanowi walka konkurencyjna, to walka, którą przed-
stawiciele klas zdominowanych pozwalają sobie narzucić, kiedy wyrażają zgodę 
na stawki, jakie proponują im grupy dominujące”41. Prowadzi to do nieuchronnej 
porażki w wyścigu, którego cele określili ścigani. Na tym tle można próbować 
oceniać rozmaite projekty społecznej zmiany – od Marksa po Standinga. Postu-
lat zniesienia własności prywatnej środków produkcji z pewnością nie jest celem 
wskazanym przez klasę dominującą. Można się natomiast zastanawiać, w jakiej 
mierze postulaty Standinga pozostają tylko liftingiem status quo.

Pozostaje też w znacznej mierze otwarte pytanie o zasadność analizy klasowej 
w planie globalnym. Z jednej strony mamy tu bowiem coraz więcej wymownych 
świadectw globalnych nierówności i stosowanej przez kraje rozwinięte przemocy, 

38  P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. P. Biłos, Warszawa 2005, 
s. 210.

39  Ibidem.
40  Ibidem, s. 211.
41  Ibidem, s. 211–214.
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coraz więcej głosów wskazujących, że dawne podziały (na Wschód i Zachód, Pół-
noc i Południe) zacierają się i występują często w obrębie jednego miasta. Z dru-
giej strony niepodobna ignorować geograficznej perspektywy – wciąż mamy do 
czynienia z sytuacją, w której setki milionów dzisiejszych wyzyskiwanych albo 
„zbędnych” ludzi skupionych jest z dala od globalnych centrów. Trudno w ich wy-
padku śnić o jakiejkolwiek „świadomości klasowej”. Te dwie strony wypada nieco 
szerzej omówić.

Wielu informacji o rozmaitych „podzespołach” globalizacji dostarcza Stiglitz. 
Nie ma tu miejsca, by choćby wyliczyć wszystkie ważniejsze procesy składające 
się na wzrost nierówności. Na garstkę przykładów trzeba jednak sobie pozwolić. 
Przede wszystkim Stiglitz dostarcza całych naręczy przypadków „obrotowych 
drzwi” między polityką a biznesem. W Globalizacji wymienia z nazwiska eko-
nomistów, którzy zmienili miejsce pracy z Międzynarodowego Funduszu Walu-
towego na wielką grupę kapitałową, wcześniej narzuciwszy biednym państwom 
umowy korzystne dla swoich nowych pracodawców42. Odsłania także kulisy finan-
sowej spekulacji i baniek spekulacyjnych. Mówi też wprost o zastąpieniu dykta-
tur dyktatem finansów. W Wizji sprawiedliwej globalizacji pokazuje mechanizmy 
wysysania pieniędzy z krajów biednych do bogatych, nad czym czuwają MFW 
i WTO. Narracje mówiące o wolnym handlu zawsze oznaczają wolność silnych 
do penetrowania rynków słabych i nigdy nie dają szans krajom rozwijającym się, 
by wprowadziły na rynek jakiś konkurencyjny towar. Powraca też kwestia polityki 
– tu Stiglitz stwierdza, że w USA łapówki zostały zastąpione wpłatami na kampa-
nie polityczne. Wylicza, że w latach 1991–2001 41 spółek wydało w ten sposób  
155 milionów dolarów, uzyskując w zamian ulgi podatkowe na sumę 55 miliar-
dów43. Porusza również Stiglitz kwestię globalnego ocieplenia, zauważając, że 
większość porozumień klimatycznych jest krzywdząca dla krajów biednych. Wresz-
cie prognozuje dalszy wzrost nierówności. Problemowi temu poświęcona jest jego 
kolejna książka – Cena nierówności. Wśród omawianych zagadnień znajdują się 
tu bańki spekulacyjne (w tym bańka kredytów hipotecznych w USA zakończona 
milionami eksmisji), kulisy funkcjonowania przemysłu farmaceutycznego i zbro-
jeniowego, gdzie transfery środków publicznych do prywatnych korporacji są nor-
mą, czy też sprytna działalność sektora finansowego, w ramach której tworzy się 
papiery wartościowe z założenia mające przynieść straty kupującemu. Mówi także 

42  Por. J. Stiglitz, Globalizacja, tłum. H. Simbierowicz, Warszawa 2004, s. 186.
43  Por. J. Stiglitz, Wizja sprawiedliwej globalizacji, tłum. A. Szeworski, Warszawa 2007, s. 205.
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Stiglitz o astronomicznych i niczym nieuzasadnionych wynagrodzeniach kadr kie-
rowniczych przy jednoczesnych zwolnieniach i obniżce płac innych pracowników. 
Autor Ceny nierówności podważa również obiektywizm takich wskaźników, jak 
PKB (w szczególności można do PKB zaliczyć wydatki na bezpieczeństwo, pod 
czym kryje się w USA także budowanie więzień). Z diagnoz czysto ekonomicz-
nych wypada podkreślić stwierdzenie, że nierówności hamują wzrost gospodarczy, 
natomiast współczesna postać kapitalizmu prowadzi do wzrostu nierówności; tym 
samym Stiglitz dostarcza klucza do dziurki, którą dostrzegł Piketty, „odkrywając”, 
że rentowność kapitału jest większa od tempa wzrostu gospodarczego. Stiglitz wy-
jaśnia prosto, że bogactwo bierze się dziś z transferu majątków, a nie z wytwarza-
nia. Co ciekawe, pojawia się też u Stiglitza wątek walki klas – co prawda bardzo 
szczątkowy, a uzupełniony w przypisach poglądami innych autorów44. Przemyca 
on w ten sposób spostrzeżenie, że przyzwyczajono nas myśleć o walce klas jako 
o roszczeniach osób nisko usytuowanych, tymczasem można też całkiem zasad-
nie pomyśleć o walce bogatych przeciw tym „na dole”. „Najbogatsi i najbardziej 
wpływowi nauczyli się wyciągać pieniądze od pozostałej części społeczeństwa 
w sposób prawie dla niej niezauważalny, i na tym właśnie polega ich prawdziwa 
innowacyjność”45.

Listę problemów, o których pisze Stiglitz, można by jeszcze znacznie prze-
dłużyć; można ją też uzupełniać, sięgając do innych autorów. Wspomnę tu tylko 
o dwóch. Dobre wyobrażenie o rozmaitych wymiarach współczesnych nierówności 
daje praca Görana Therborna Nierówność, która zabija. Autor pokazuje, że nierów-
ności ekonomiczne przekładają się na bardzo drastyczne konsekwencje – długość 
życia, śmiertelność dzieci, a nawet skarłowacenie (biedni są często niżsi niż ich za-
możni rówieśnicy). Dość powiedzieć, że różnica w oczekiwanej średniej długości 
życia między dwiema dzielnicami Glasgow wynosi 28 lat – tyle samo, co różnica 
między Wielką Brytanią a Haiti. Therborn przypomina również, że nierówności czę-
sto mierzone są w sposób łagodzący ich rozmiary – bierze się pod uwagę poziom 
konsumpcji, nie uwzględniając okoliczności, że biedni konsumują „na kredyt”, pod-
czas gdy bogaci oprócz konsumpcji oszczędzają46. Drugi z autorów, których chciałem 
tu jeszcze przywołać, to Andy Merrifield. W jego Nowej kwestii miejskiej spotkamy 

44  Por. J. Stiglitz, Cena nierówności, tłum. R. Mitoraj, Warszawa 2015, s. 310–312 oraz s. 572.
45  Ibidem, s. 107.
46  Por. G. Therborn, Nierówność, która zabija. Jak globalny wzrost nierówności niszczy życie 

milionów i jak z tym walczyć, tłum. P. Tomanek, Warszawa 2015, s. 132.
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twierdzenia, że dziś „ruch oporu” wobec panowania kapitału ma się organizować 
w miastach. Na wszystkich kontynentach znajdziemy dziś miasta, w których spoty-
kają się nierówności niegdyś oddzielone równikiem albo wieloma południkami… 
Wszędzie widzimy bogate dzielnice, biurowce i pałace, a obok nich slumsy. Według 
Merrifielda „insurekcja” ma odzyskać przestrzeń miasta dla wszystkich. Jest w tym 
głosie wiele racji. Merrifield przedstawia się jako spadkobierca Waltera Benjami-
na, Guya Deborda, Manulea Castellsa. Aktualizuje podejmowane przez nich wątki 
i przedstawia manifest działania. Faktycznie doświadczamy dziś w obrębie miast 
rozmaitych wywłaszczeń czy prywatyzacji; faktycznie też przekroczyliśmy w skali 
globalnej 50-procentowy próg urbanizacji (od niespełna 10 lat większość ludności 
Ziemi mieszka w miastach). Można się zgodzić, że przestrzeń miast jest dziś bardzo 
ważną areną walki z nierównością. Ale nie jest jedyną i nie jest wystarczającą. Naj-
bardziej dramatyczne problemy współczesnego świata pozostają poza polem per-
cepcji brytyjskiego teoretyka/praktyka.

Wielu teoretyków żyje w iluzji jakiegoś historycznego optimum; za sprawą ide-
ologicznej zasłony albo zwykłego niedoinformowania wielu problemów albo się nie 
widzi, albo nie łączy się ich w spójną narrację opisującą funkcjonowanie społecznej 
całości. Albo znikają gdzieś z horyzontu rozważań wciąż obecne wojny, albo głód, 
albo globalny wymiar procesów ekonomicznych. Usterek mniejszego kalibru jest 
dużo więcej. Właściwie żaden ze wzmiankowanych w tym artykule autorów nie 
zasłużył na takie zarzuty; to raczej teoretyczna awangarda, która widzi i tak więcej 
niż masy teoretyków budujących narracje dominujące. Oczywiście każdemu z oma-
wianych autorów można coś zarzucić: Dahrendorfowi brak wyobraźni skutkujący 
absolutyzowaniem aktualnych statystyk, Piketty’emu podatność na ideologię albo 
zbytnie zawężenie perspektywy, Standingowi – mimo doskonałej diagnozy – skrom-
ność recepty, Stiglitzowi – chociażby błędną ocenę zastosowania nasion modyfiko-
wanych genetycznie w Indiach (Stiglitz mówi z entuzjazmem o „zielonej rewolucji”, 
gdy tymczasem jej ofiary tracą dziś swoje pola na rzecz ponadnarodowych korpora-
cji), Merrifieldowi – zbytni optymizm w związku z internetem – który będzie raczej 
instrumentem kontroli niż emancypacji. Mimo to omówieni autorzy to awangarda 
na tle narracji dominujących.

Pozostaje do omówienia jeszcze jeden wątek. Najbardziej skrajne wymiary nie-
równości spotkamy tam, gdzie jest głód. Wciąż jest na świecie wiele takich miejsc. 
Ostrożne szacunki mówią o 800 milionach głodujących. Niepokojąco wiernie przed-
stawia ten problem Martín Caparrós w książce Głód. Nie jest to książka filozoficzna 
ani socjologiczna – to przerażający reportaż. Argentyński dziennikarz (z wykształ-
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cenia historyk) odwiedził USA, Brazylię, Bangladesz, Madagaskar, Niger, Indie, 
Sudan Południowy…

Z tego reportażu wyłania się bardzo czarny scenariusz. Caparrós pokazuje, dla-
czego pomoc humanitarna jest bezskuteczna. Pokazuje, jak łatwo przychodzi bo-
gatym krajom zbywać problem głodu. Jak łatwo umawiać się na poziomie ONZ 
czy FAO co do zwalczania głodu i jak łatwo tych zobowiązań nie dotrzymywać. 
Argentyński dziennikarz pokazuje też globalny wymiar tego problemu, a czyni to 
bardzo prosto i dobitnie zarazem. Mówi o subwencjach rolnictwa w krajach boga-
tych i pokazuje, jak urynkowienie żywności wpędza w głód miliony ludzi na świe-
cie. Ceny żywności podlegają giełdowej spekulacji47. Międzynarodowe instytucje 
udzielą biednym państwom kredytów pod warunkiem, że zakupią one nasiona i na-
wozy od państw bogatych. Potem okazuje się, że tych kredytów nie da się spłacić 
– czy to z powodu lokalnych niedogodności – jak susza – czy to z powodu biedy 
(ta sama bieda wystarczała do przeżycia; wystarczała na zasiewy i zbiory z małego 
poletka, nie wystarcza, gdy trzeba to poletko nawozić). Są miliony rolników, którzy 
wzięli kredyty, a nie mogąc ich spłacić, oddają ziemię bankom i koncernom. Z kolei 
tam, gdzie inwestycje przebiegły pomyślnie, nie produkuje się żywności na rodzi-
my rynek. Dziś miliony hektarów gruntów w Afryce i innych biednych regionach 
kupują Amerykanie i Chińczycy. Na tych terenach miliony ludzi umierają z głodu. 
Wędrują oni ku miastom, gdzie tworzą osławione slumsy z folii i blachy, niekiedy 
– jak w Bangladeszu – na nadwodnych rusztowaniach. Caparrós przedstawia swoje 
rozmowy z ludźmi żyjącymi z wysypisk śmieci, z matkami umierających z głodu 
dzieci. Nie ma tam miejsca na świadomość klasową. Brak środków na jedzenie, brak 
dostępu do opieki zdrowotnej. Jakakolwiek edukacja jest trzeciorzędnym luksusem. 
Co ważne, ludzie umierają z głodu nie dlatego, że brakuje jedzenia. Umierają, bo 
na przykład za proso w Afryce żąda się od nich cen takich jak w Chicago. Ich pre-
karność ma jeden wymiar – nie mają pewności, czy następnego dnia będą coś jedli. 
Zyski z bogactw naturalnych w ich krajach czerpią zachodnie korporacje.

Zakończenie. Czarny scenariusz

Nie posiadam żadnych kompetencji futurologicznych. Ta okoliczność może tu być 
źródłem pociechy – sam chciałbym, by moje obawy okazały się płonne. Niestety, 

47  Por. M. Caparrós, op. cit., s. 333 i n.
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„bieg spraw świata” skłania do pomyślenia horyzontu globalizacji, perspektywy, 
w której zbiegnie się wyzysk, przemoc i polityczna legitymizacja. Ceną za domknię-
cie rynku światowego będą miliony ofiar. Jesteśmy świadkami kolejnych „akumu-
lacji pierwotnych” – tak jak niegdyś trzeba było wygnać z potencjalnych pastwisk 
masy ludzi, tak dziś dokonuje się analogiczny proces; dokonuje się przede wszyst-
kim w Afryce, w Indiach czy Bangladeszu. Daleko stąd.

Można się spodziewać, że to domknięcie rynku nie wyeliminuje nierówności. 
Być może globalna walka klas dopiero przed nami, choć zanim do niej dojdzie, jesz-
cze niejeden Fukuyama napisze niejeden koniec historii.

THE CLASS SOCIETY. THE PROBLEM OF INEQUALITY  
AND THE PROBLEM OF THEIR (NO)ARTICULATION

Summary

Keywords: globalization, class society, inequality

The aim of this paper is to present a few contemporary social theories concerning inequality 
against the background of Karl Marx theory. The author is interpreting work of the Dahren-
dorf, the Piketty, the Standing and the Stiglitz, showing their contribution to understanding 
our present time, as well as indicating their weak points. Moreover such authors are being 
mentioned as Therborn, Merrifield or Caparrós. The main question is: can we talk about the 
class global society? The author is answering that we are dealing today with next “primitive 
accumulation”, and we can expect the new class struggle in the future. 
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Przyczynek do zagadnienia końca filozofii
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Współczesność nie jest dla filozofii łaskawa. Będąca jej matecznikiem przestrzeń 
kultury śródziemnomorskiej od dłuższego już czasu wykazuje bardzo daleko posu-
niętą irytację, gdy filozofowie próbują się upominać o wydzielenie dla nich choć-
by kawałka autonomicznego terytorium, na którym pytania zrodzone swego czasu 
w basenie Morza Egejskiego można by w dalszym ciągu stawiać w sposób nie-
skrępowany oraz niepodlegający zmiennym koniunkturom coraz mniej oczywistej 
rzeczywistości ekonomiczno-społecznej. O ile jeszcze wiek XX zaangażowany 
w gorące debaty dotyczące najistotniejszych określeń ludzkiego ducha pozwalał fi-
lozofii (w zamian za mniej czy bardziej wyraźne gesty afiliacyjne) przynajmniej 
na występowanie w roli intelektualnego ornamentu zdobiącego roszczenie do po-
wszechnej ważności wysuwane przez poszczególne propozycje organizacji kształtu 
ludzkiej egzystencji, wiek obecny, pozbawiony zarówno uniwersalnych marzeń, jak 
i aspiracji, nie znajduje w swoim dyskursie żadnego miejsca dla refleksji, której 
archimedesowym punktem oparcia pozostaje pytanie o prawomocność rzeczywi-
stości jako takiej. Świat uznający swą własną oczywistość, świat deklarujący, że je-
dyną formą jego uprawnionej autodeskrypcji jest język nauk pozytywnych, których 
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status jako takich właśnie uzyskują one w zamian za afirmację istniejącego stanu 
rzeczy, nie potrzebuje myśli, która wyłącznie na mocy własnego aktu samoustano-
wienia oświadcza, że jej ewentualna kooperacja i dialog z rzeczywistością możliwe 
są wyłącznie wówczas, kiedy to rzeczywistość wykaże się uzasadnionym tytułem 
do prawdziwościowego roszczenia. W obliczu pozornie ostatecznego zwycięstwa 
ideologii bezalternatywności krytyczny namysł nad istotą samego namysłu, nad za-
sadnością pozornie niepodważalnych podziałów na sferę przedmiotowości i pod-
miotowości, wreszcie, nad istotą specyficznie ludzkiej formy istnienia, wydaje się 
wręcz skandalicznym archaizmem. Kiedy filozof, słysząc zewsząd nawoływania do 
efektywności, skuteczności, policzalności i indeksowalności, stawia pytania o cha-
rakter tych terminów, a następnie, choćby w najbardziej delikatniej formie, wykazu-
je ich co najmniej niejednoznaczność, spotyka się najczęściej z socjo-kulturowym 
ostracyzmem, a w najlepszym przypadku – z życzliwą pobłażliwością ze strony tych 
nielicznych „aktorów” dzisiejszego świata, którzy w zakamarkach swej świadomo-
ści zachowali jeszcze pamięć o nieczystym sumieniu współczesnej kultury wobec 
własnych źródeł.

Taka sytuacja nie może nie wpływać ani na samopoczucie samych filozofów, 
ani na subiektywne postrzeganie filozofii przez innych. Ci pierwsi bądź przyjmują 
postawę obronną i coraz słabszym głosem wygłaszają apostrofy do śródziemnomor-
skich korzeni Europy, bądź karnie zajmują zaoferowane im miejsca w neofordow-
skim systemie „produkcji wiedzy” i aktywnie przyczyniają się (z różnym pozio-
mem samoświadomości) do stopniowego eliminowania filozofii jako samodzielnego  
i unikatowego rodzaju refleksji wypracowanego w naszym kręgu kulturowym. 
Chlubnymi wyjątkami są wśród nas Ci, którzy sięgając do arsenału wallenrodyzmu, 
usiłują za wszelką cenę uchronić jak najwięcej z żywej tkanki filozoficzności i do-
konując niezwykle skomplikowanych instytucjonalno-intelektualnych łamańców, 
powstrzymują proces stopniowego demontażu filozofii jako jednego z filarów za-
chodniej tożsamości.

W oczach innych filozofia jest w zasadzie na straconej pozycji. Światowa elita 
akademicka spod znaku wszelkich dyscyplin naukowych z coraz większą agresyw-
nością usiłuje przejąć suwerenną władzę nad terytoriami, które tradycyjnie zarezer-
wowane były dla filozofów. Już nie tylko pytania o naturę wszechświata, jego byt, 
kres i istotę, ale nawet zagadnienia krytyki poznania, pytania o warunki możliwości 
intersubiektywności, o istotę wartości czy nawet o szczęście czy sens ludzkiej egzy-
stencji zostają obwołane nie tyle „źle postawionymi” (co samo w sobie w dalszym 
ciągu pozostawało wypowiedzią o charakterze filozoficznym), ale rozstrzygalnymi 
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za pomocą zobiektywizowanych procedur naukowych. Staroświeckie wątpliwości 
wyrażane w tym kontekście lokalnie przez naszych najbardziej odważnych kolegów 
kwitowane są co najwyżej wzruszeniem ramion bądź niewybredną aluzją dotyczącą 
ekonomicznego statusu filozofów. Co charakterystyczne, najwięcej zrozumienia dla 
filozofii daje się dziś zauważyć w kręgach naukowców zajmujących się najbardziej 
subtelnymi rozważaniami z dziedziny matematyki i fizyki. W odróżnieniu od zdawa-
łoby się znacznie nam bliższych przedstawicieli tak zwanej humanistyki, ci pierwsi 
doskonale rozumieją, że z „naukowością” sprawy nie mają się wcale aż tak prosto.

Poza akademią sytuacja filozofii jest jeszcze gorsza. Twórcy dzisiejszych  
kulturowo-politycznych standardów z wyniosłością proporcjonalną do własnej bez-
myślności ogłaszają koniec filozofii, oskarżając ją jednocześnie o marnotrawienie 
czasu i ludzkiej energii na przedsięwzięcia, które z założenia nie mogą przynieść po-
żytku wyrażalnego w jakichkolwiek intelektualnie dostępnych księgowym jednost-
kach miary. Ci, którzy z koniunkturalnych przyczyn usiłują się jeszcze co jakiś czas 
drapować w togi obrońców cywilizacji, potrafią wprawdzie akcydentalnie sięgnąć 
po figurę filozofa bądź nawet po filozofa jako empiryczną jednostkę, aby stworzyć 
złudzenie odwoływania się do uniwersalnej legitymizacji, jednak biada filozofowi, 
który ów gest potraktuje poważnie i spróbuje pokusić się o samodzielną wypowiedź. 
Jeśli filozof jest dziś potrzebny interesom panującym, to jedynie jako tak zwane 
puste znaczące, podczas gdy jego teksty mogą co najwyżej zasiać niepotrzebne wąt-
pliwości. Na własne szczęście zawodowy filozof zazwyczaj podświadomie zdaje 
sobie z tego sprawę i na wszelki wypadek pisze tak, żeby nikt poza jego własnymi 
kolegami nie był w stanie go zrozumieć.

Szeroka opinia publiczna bezkrytycznie przyjmuje punkt widzenia narzucany 
przez interesy dominujące. Wydaje się, że bezpowrotnie minęły czasy, kiedy student 
filozofii traktowany był przez swoich rówieśników jako osoba wyjątkowa, obdarza-
na szczególnym prestiżem, a przynajmniej otoczona nimbem oryginalności i swo-
istej odmienności. Dziś student filozofii to w oczach wielu swych kolegów osoba 
nieprzystosowana do rzeczywistości, przegrana, skazana na wegetację, nieledwie 
społecznie niepełnosprawna. Tej opinii młodzi ludzie nie wygenerowali sami – jest 
ona odbiciem powszechnych przekonań panujących wśród ich rodziców, nauczy-
cieli, rozlicznych mniej i bardziej samozwańczych autorytetów, a przede wszystkim 
„zdroworozsądkowej wiedzy” uporczywie propagowanej przez tych, w których rę-
kach leży przyszłość młodych ludzi. To właśnie mityczni „pracodawcy”, musilow-
scy ludzie bez właściwości są najbardziej zainteresowani tym, aby potencjalny pra-
cownik nie wykazywał zbyt daleko idącej refleksyjnej samodzielności, która wbrew 
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ponurym proroctwom Theodora W. Adorna nieustanie usiłuje ujść instrumentalnej 
logice rynkowości.

Powszechność opisywanej sytuacji może rodzić wśród filozofów całkowicie 
zrozumiałą frustrację, jednak wydaje się, że wbrew pierwszemu wrażeniu, jakie od-
nosimy, pochylając się nad współczesną sytuacją filozofii, pogłoski o jej śmierci są 
zdecydowanie przedwczesne. Głębsza analiza dopiero co opisywanych fenomenów 
wskazuje, że wystarczy jedynie odsłonić ułudny pozór uniwersalizacji potocznie 
przyjętych opinii, aby przestrzeń dla filozoficznej aktywności okazała się co naj-
mniej wystarczająca dla sił i środków, którymi dzisiejsza filozofia dysponuje.

Przyjrzyjmy się na początek naszej własnej kondycji. Wspominana postawa 
„obronna” wbrew pierwszemu wrażeniu nie jest li tylko pokorną akceptacją tezy, iż 
czas filozofii się skończył. Ci z nas, którzy z zupełnie niewytłumaczalnym w ryn-
kowych warunkach uporem spędzają długie miesiące nad pożółkłymi rękopisami 
zawierającymi kulturową pamięć naszej cywilizacji, posiadają wystarczające kwa-
lifikacje intelektualne, by w dowolnym momencie stanąć w szeregu rzutkich ofe-
rentów utowarowionej wiedzy, a większość z nich, choćby z uwagi na zdolność 
swobodnego operowania różnorodnymi kodami kulturowymi, doskonale mogłoby 
poddać się „rynkowej weryfikacji” i nie tylko doskonale sprzedać siebie jako dobro 
nie tylko atrakcyjne, ale niewątpliwie również niezwykle „rzadkie”. Upartego trwa-
nia wielu akademickich filozofów na z pozoru dawno już straconych posterunkach 
uniwersyteckich gabinetów nie sposób wytłumaczyć jedynie szczególnymi walo-
rami moralnymi, którymi jakoby charakteryzujemy się jako korporacja zawodowa. 
Wydaje się, że to sam nasz przedmiot, który wytworzyła filozofia na przestrzeni 
ostatniego dwu i pół tysiąclecia, czyli człowiek i jego dalece niejednoznaczna rze-
czywistość, uniemożliwia nam rejteradę na pozycje bezwarunkowej kapitulacji. To 
właśnie starogreckie teksty, subtelne rozróżnienia zawarte w łacińskich inkunabu-
łach średniowiecza czy ciągle na nowo odczytywane i uporczywie niejednoznaczne 
rozważania europejskiej nowożytności nie pozwalają skądinąd zwykłym ludziom 
o zwykłych potrzebach przejść do porządku dziennego nad zagadkami człowieczej 
kondycji i zachować bierność godną antykwariusza. Tak długo, jak podstawowe py-
tania filozoficzne spędzają sen z powiek tym, którzy czują się obowiązani je stawiać 
– rozumowo-historyczny namysł nie tylko nie stwierdza dezaktualizacji filozofii, ale 
każdorazowo na nowo powołuje ją do życia jako problem konceptualizacji naszej 
aktualności.

Również ci z nas, którzy z wielu subiektywnych względów porzucili już w swym 
własnym mniemaniu marzenie o filozofii jako królowej nauk, w rzeczywistości swo-
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ją aktywnością zadają kłam tego typu supozycji. Nie jest rzeczą przypadku, że nasi 
najlepiej zaaklimatyzowani w istniejącej rzeczywistości koledzy z ogromnym po-
wodzeniem realizują swe częstokroć niezwykle szeroko zakrojone projekty badaw-
cze, jakże często nawiązując do najlepszych filozoficznych tradycji ukrytych pod 
cienką warstwą pozornie zupełnie im obcego sztafażu pojęciowego. Odbywająca 
się w wielu akademickich ośrodkach Zachodu „produkcja filozoficznej wiedzy” 
częstokroć wbrew subiektywnym intencjom autorów odsłania fundamentalne nie-
koherencje dzisiejszej rzeczywistości i z zaskakującą regularnością wywołuje dys-
kusje i polemiki, których zasięg potwierdza ich kluczową wagę dla samookreślenia 
się naszej kulturowej podmiotowości. Nic bardziej nie potwierdza tezy o potrzebie 
i aktualności filozofii jak wewnętrzne sprzeczności tkwiące w wywodach mających 
jej ostatecznie zaprzeczyć. Intelektualna uczciwość nawet najbardziej zdeklarowa-
nych zwolenników poglądu, iż tradycyjne rozumienie filozofii straciło swój sens 
wraz z rzekomym wyczerpaniem się paradygmatu nowoczesności, pozwala właśnie 
w próbach uzasadnienia owego poglądu dostrzec pole problemowe, z którym jedy-
nie filozofia jest się w stanie uporać.

Wspomniany wcześniej „wallenrodyzm” jest także argumentem za istotnością 
filozoficzności. Mówiąc w skrócie, jedynie właśnie filozofia jest w stanie przedsta-
wić argumenty uzasadniające tego typu postawę. Głębokie przekonanie, że krytycz-
na autorefleksja jest najlepszą strategią przetrwania człowieczeństwa w chwili, gdy 
rzeczywistość otwarcie zachęca do pogrążenia się w komfortowej bezmyślności, 
może odnaleźć swe racje wyłącznie w projekcie człowieka jako rozumnie zaanga-
żowanego w swą własną praktyczną realizację podmiotu. Próba współczesnej kon-
ceptualizacji tego projektu wymaga nie tylko sięgnięcia po kanoniczne teksty naszej 
tradycji, ale w pierwszym rzędzie postawienia tradycyjnych pytań w kontekście bie-
żących praktycznych doświadczeń będących udziałem nas wszystkich. Tylko filozof 
zdaje sobie sprawę, jak trudne jest pytanie o warunki możliwości rzeczywistości, 
a tym bardziej jak dramatyczne jest uzupełnienie pytania „jak jest możliwa współ-
czesność?” pytaniem „czy współczesność jest możliwa?”.

Nasi akademiccy przyjaciele reprezentujący cały wachlarz odmiennych od fi-
lozoficznego sposobów podejścia do analizowania naszej współczesności również 
paradoksalnie potwierdzają każdym swym osiągnięciem potrzebę istnienia filozo-
fii jako samodzielnego projektu obliczonego na nieustanne kwestionowanie pra-
womocności petryfikującego się samoczynnie status quo. Dzisiejsza ilościowa, ale 
i jakościowa eksplozja naukowej wiedzy czyni z naszego świata przestrzeń coraz 
bardziej zagadkową. To już nie tylko niekoherencje pomiędzy wielkimi narracja-
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mi współczesnej fizyki czy coraz trudniejsze do rozwikłania problematy matema-
tyki, ale również wnioski płynące z nauk eksperymentalnych oraz komplikujące się 
z roku na rok syntezy generowane przez najwybitniejszych światowych humanistów 
stawiają przed współczesną nauką jedno z najbardziej podstawowych filozoficznych 
pytań – pytanie o jedność rzeczywistości. Współczesna filozofia, ale być może wła-
śnie jedynie ona, doskonale zdaje sobie sprawę nie tylko ze złożoności tego pytania, 
ale i z problematyczności ewentualnych warunków możliwości jego postawienia. 
Idea jednej uniwersalnej ludzkości żyjącej w jednym świecie, którego wszelkie 
lokalności z założenia mogą być poddane powszechnie obowiązującym modelom 
wzajemnej translacji, jest nam jako filozofom bliska od samego momentu narodzin 
naszej dyscypliny i trudno sobie wyobrazić, by gdziekolwiek poza filozofią podobny 
problem mógłby dziś zostać postawiony. Oczywiście bez trudu można wyobrazić 
sobie świat, w którym tego rodzaju rozważania zostaną uznane z góry za nieistotne 
czy wręcz zakłócające proces rozwoju nauki. Czy jednak nasi koledzy poświęcający 
całe swoje życie rozwikływaniu najtrudniejszych zagadek rzeczywistości w istocie 
gremialnie są gotowi na wyrażenie akcesu do takiego świata? Co do tego można 
mieć, jak sądzę, bardzo poważne wątpliwości. Nawet jeśli jako filozofowie zdaje-
my sobie sprawę, iż idea Wielkiej Syntezy jest dziś może bardziej problematyczna, 
niż miało to miejsce kiedykolwiek w historii Zachodu, nikt poza nami nie posiada 
współcześnie kompetencji, aby w jasny sposób zdać z tego sprawę.

Również spojrzenie tam, gdzie pozornie dziś najtrudniej o potwierdzenie aktu-
alności uprawiania filozoficznej refleksji, może ostatecznie przynieść nam odrobinę 
otuchy. Nie ma wątpliwości, że figurę filozofa na tronie porzuciliśmy wcześniej, niż 
uczyniły to liczne konstytucje interesów panujących, które z mniej bądź bardziej 
uzasadnionych przyczyn uznawały się za spadkobierców platońskiego marzenia. 
W obliczu współczesnych postaci polityki filozof wydaje się częstokroć przybyszem 
z innej planety, a jednak nawet w tej dziedzinie pogłos filozoficznych wątpliwości 
okazuje się nieledwie dojmująco słyszalny. Pomijając czysto instrumentalne sięga-
nie po filozofię, jakże często uprawiane właśnie wówczas, gdy dojmująca nieracjo-
nalność organizowanej rzeczywistości objawia się w swym najpełniejszym obrazie, 
próby legitymizowania jakichkolwiek przedsięwzięć o skali choćby o jeden wymiar 
przekraczające całkowitą partykularność ciągle domagają się w obrębie kultury Za-
chodu uzasadnień odwołujących się do struktur bądź pojęć, których jedynym upraw-
nionym do ich obróbki laboratorium jest warsztat filozofa. Ani wyzwania stojące 
przed coraz szybciej kurczącym się uniwersum ludzkiej egzystencji, ani wynikające 
z nich zagadnienia natury moralnej nie mogą zostać dziś zdefiniowane poza obsza-
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rem tradycyjnie przynależnym specyfice refleksji filozoficznej. Jeśli współczesny 
człowiek zdaje dziś sobie sprawę z odpowiedzialności stojącej za jakże skądinąd 
zbanalizowanym hasłem o „braniu spraw w swoje ręce”, filozoficzny namysł nad 
rzeczywistym, choć w najmniejszym stopniu nie oczywistym jego znaczeniem 
wydaje się kwestią palącej aktualności. To właśnie owa irytacja, którą w kręgach 
dzisiejszych wielkich tego świata jakże często wywołują ci najwybitniejsi spośród 
nas, którzy niezależnym spojrzeniem próbują ująć całość problematyki związanej 
z pojęciem „mądrego rządu”, jest najlepszą gwarancją tego, że dalecy jesteśmy od 
momentu, w którym z czysty sumieniem moglibyśmy się pokusić o skorzystanie 
z okazji, „by siedzieć cicho”. Niechby nawet jako „funkcjonariusze ludzkości”.

Kto wie jednak, czy nie najlepszym uzasadnieniem potrzeby filozofii jest jej 
marna opinia, jaką cieszy się dziś ona wśród tych, którzy stanowią olbrzymią więk-
szość naszego społeczeństwa. To nie tylko my i nasi studenci wzbudzamy dziś po-
litowanie wśród olbrzymiej większości ludzi, w których wszakże imieniu nieustan-
nie na nowo podnosimy uporczywie nierozwiązywalne kwestie postawione przed 
filozofią na przestrzeni wieków. Dzisiejsza epoka jest bowiem niechętna refleksji 
jako takiej, i to nie dlatego, że jak sugerują niektórzy parnasiści, żyjemy w okresie 
powszechnego intelektualnego uwiądu. Jest wręcz odwrotnie: nigdy w historii nie 
żyło na Ziemi jednocześnie tylu ludzi potrafiących czytać, pisać i liczyć, nigdy jed-
nocześnie, przynajmniej w krajach Zachodu, tylu ludzi nie dysponowało tak dużą 
ilością wolnego czasu, który poświęcają na własną refleksję, własne zastanowie-
nie nad rzeczywistością. Współczesnym problemem nie są w tym kontekście ani 
tak zwane ogłupiające media, ani sprytni inżynierowie dusz nieustający w swych 
wysiłkach, aby zniechęcić dzisiejszego człowieka do myślenia. Dzisiejszym proble-
mem, problemem, z którym jak sądzę, właśnie nam przychodzi się konfrontować, 
jest więc nie tyle brak możliwości myślenia, co strach przed nim. Jest to strach, 
który wyziera z każdej cząstki coraz bardziej skomplikowanej, coraz trudniejszej 
do pojęcia rzeczywistości, rzeczywistości, która w coraz mniejszym stopniu moż-
liwa jest do objęcia mocą jednego, choćby najgenialniejszego umysłu. Objawem 
strachu jest zawsze chęć ucieczki, a gdy ta okazuje się niemożliwa – agresja wobec 
jego przyczyny. To właśnie dlatego filozofia budzi dziś niechęć, objawy udawanego 
politowania i nieraz wręcz wulgarnej wyniosłości. To właśnie ów strach wydaje się 
najpoważniejszym argumentem za nie tylko kontynuacją, ale i zintensyfikowaniem 
filozoficznego namysłu. Tylko wspólnym wysiłkiem filozofów, filozofów najróż-
niejszych orientacji i dyscyplin, jesteśmy w stanie zdjąć z refleksji odium czegoś 
niezrozumiałego, niepokojącego i okazać ją jako siłę przywracają spokój, harmonię 
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i w rezultacie – wyzwolenie. Wyzwolenie z niemożności, pozornej bezalternatywno-
ści i złudnej determinacji. Bo odnajdowanie prawdy od zarania naszej kultury niosło 
ze sobą siłę oswobadzającą bez względu na to, w jak fałszywych kontekstach hasło 
owo było podnoszone.

CONTRIBUTION TO THE ISSUE OF THE END OF PHILOSOPHY

Summary

Keywords: philosophy, the crisis of humanities, neoliberalism

The aim of the text is to put on some light onto the problem of the contemporary situation 
of philosophy. Nowadays, exists the wide spread recognition that philosophy has come to 
its end because of the fact, that modernity has exhausted its momentum. This situation 
puts philosophers into the weird position of being forced to defend their right to exist. At 
the same time, the development of global civilization creates the agenda for questions that 
only philosophy can define and try to answer. Not only the facts created by contemporary 
physics and mathematics, but also the problems of a new phase of neoliberalism should be 
conceptualized in terms of traditional disciplines of philosophy. That is why, philosophy, as 
the socio-economical situation of modern world is far from being transparent, looks as the 
area of fruitful and inspiring insights.
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Materializm historyczny w naukowym dyskursie wpisał się jako najważniejsza filo-
zoficzna spuścizna marksizmu. Nie sposób znaleźć opracowania całościowej historii 
XIX-wiecznej filozofii ogólnej, w której materializm historyczny i dialektyczny nie 
widniałyby jako jedna z jego głównych pozycji. Chociaż punktem wyjścia do jego 
sformułowania faktycznie była filozofia, nadany mu status wzbudza jednak wąt-
pliwości. Znana jest bowiem Marksowska krytyka filozofii jako jałowej spekulacji 
oraz diagnoza o jej wyczerpaniu i spełnieniu swej historycznej roli. Jak twierdzi 
Stanisław Rainko, filozofia Marksa nie istnieje jako jeden, kompletny twór1. Jaka 
jest więc pozycja materializmu historycznego? Jerzy Kochan określa to następu-
jąco: „Nie jest więc materializm historyczny […] jedną z teorii socjologicznych, 
tworem genialnego Marksa czy skrzynką z ciekawymi aforyzmami. To obiektywna 

1  S. Rainko, Marks. Dwie filozofie, Warszawa 2015.
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struktura o randze nowego uniwersalizmu”2. I dalej: „Jest on z jednej strony teorią, 
ale z drugiej strony także metodologią bogatych i inspirujących badań oraz odkryć 
naukowych, metodologicznym zapleczem nauk społecznych i humanistycznych”3. 
Materializm historyczny to „teoria, która nie tylko jest rozbudowaną strukturą teore-
tyczną, ale również nowym paradygmatem uprawiania nauk społecznych i poznania 
naukowego w ogóle”4. Tak określone położenie materializmu historycznego nadaje 
mu więc rangę nie filozofii, lecz metodologii nauk społecznych i humanistycznych. 
Zgodni z tym stanowiskiem są Janusz i Wiesław Sztumscy:

Filozofia marksistowska różni się tym od wszelkich innych systemów filozoficz-
nych, że ma charakter konsekwentnie naukowy. Wyraża się to nie tylko w tym, 
że jej struktura i metody, jakimi się posługuje przy rozwiązywaniu problemów, są 
podobne do struktury i metod nauk szczegółowych, ale też w tym, że w tłumaczeniu 
i opisie zjawisk świata wykorzystuje te pojęcia, które są elementami języka nauki 
w aktualnym rozumieniu słowa „nauka”5. 

Autorzy zwracają uwagę, że to właśnie w filozofii marksistowskiej po raz 
pierwszy dokonało się „ścisłe i najrozleglejsze uwarunkowanie pomiędzy filozo-
fią a nauką”6. Podobne wnioski formułowano również w sferze publicystycznej. 
Sławomir Sierakowski w emitowanym niegdyś w TVP Historia programie Poje-
dynek bronił Marksa przez stwierdzenie, iż jest on ojcem współczesnej socjologii: 
bez Marksa „nie byłoby współczesnej humanistyki” i „w tym sensie wszyscy je-
steśmy marksistami”7. Przyjmując paradygmat naukowego charakteru materializmu 
historycznego, trzeba odpowiedzieć na pytanie: Co to znaczy, że jest on metodolo-
gią nauk społecznych i humanistycznych? Problem ten poruszał niegdyś Stanisław  
Kozyr-Kowalski:

2  J. Kochan, Materializm historyczny jako teoria i jako metodologia humanistyki, „Nowa 
Krytyka” 2015, nr 34, s. 6.

3  Ibidem, s. 7.
4  Ibidem, s. 6.
5  J. Sztumski, W. Sztumski, Materializm dialektyczny a współczesne nauki szczegółowe, 

Warszawa 1977, s. 5.
6  Ibidem.
7  Program Pojedynek, odcinek pt. Karol Marks i jego kapitał, TVP Historia. http://vod.tvp.pl/

audycje/historia/pojedynek/wideo/karol-marks-i-jego-kapital-cz1-dyskusji/300748 (04:17–04:23; 
dostęp: 21.08.2016).
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Materializm historyczny staje się metodologią ogółu nauk humanistycznych wtedy, 
gdy każda z wyspecjalizowanych nauk o społeczeństwie i człowieku, dysponująca 
odrębnym przedmiotem poznawczym, swoistym językiem teoretycznym, oso-
bliwymi technikami badań empirycznych […] przekształca teorię materializmu 
historycznego w zespół takich norm postępowania badawczego, które odsłaniają 
nowe perspektywy teoretyczne, zapewniają uzyskanie nowej wiedzy o poznanej 
rzeczywistości, wymagają wprowadzenia większych lub mniejszych zmian do 
dotychczasowych koncepcji teoretycznych i praktyk badawczych oraz przynoszą 
w rezultacie wzbogacenie tej teorii, z której zostały wyprowadzone, tj. materializmu 
historycznego8.

Oznacza to, że przyjęcie przez wyspecjalizowaną dyscyplinę bazy metodolo-
gicznej w postaci materializmu historycznego może być wzbogacające zarówno dla 
tej dyscypliny, jak i dla samego Marksowskiego materializmu. Wniosek ten podzie-
lają również Sztumscy: ich zdaniem związek pomiędzy naukami szczegółowymi 
a filozofią marksistowską9 pomaga uświadomić sobie nieodzowność aktualizacji sa-
mej filozofii poprzez odniesienie jej do historycznego stanu wiedzy ustalanego przez 
dyscypliny szczegółowe10. Kochan pisze zaś o materializmie historycznym jako dy-
namicznie rozwijającym się systemie wiedzy i „całości teoretycznej, którą stanowi 
interdyscyplinarna wielość powiązanych ze sobą teorii”11. Nieobecna i nieprzyzna-
jąca się do marksistowskiej podbudowy psychologia społeczna również mogłaby 
pełnić tę samą rolę: jako część tej „interdyscyplinarnej wielości” dysponuje bowiem 
ogromnym materiałem badawczym, który potencjalnie rozwija materializm histo-
ryczny, pomaga w jego aktualizacji i „przekształca teorię materializmu historycz-
nego w zespół norm postępowania badawczego”, dzięki czemu uzyskuje się nową 
wiedzę o rzeczywistości. Jednocześnie jednak status psychologii społecznej w tym 
konkretnym kontekście jest dość specyficzny: nie została ona bowiem wyprowa-
dzona bezpośrednio z materializmu historycznego, mimo że jest w nim silnie umo-
cowana. Wśród hipotetycznych przyczyn takiego stanu rzeczy jest odmienna droga 
ukonstytuowania się psychologii jako odrębnej dyscypliny: nie wiedzie ona wprost 

8  S. Kozyr-Kowalski, Materializm historyczny jako metodologia nauk humanistycznych, „Studia 
Filozoficzne” 1977, nr 4, s. 17 (wyszczególnienie słów w cytatach zawsze występuje w oryginale poza 
przypadkami, w których autor zaznaczy, że jest inaczej – M.P.).

9  Autorzy piszą o filozofii, ale mają na myśli materializm historyczny i dialektyczny.
10  J. Sztumski, W. Sztumski, op. cit., s. 6.
11  J. Kochan, op. cit., s. 6.
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z filozofii społecznej jak w przypadku tak bliskiej jej socjologii, lecz rodzi się pośród 
dogmatów początkowo idealistycznych (słowo psychologia pochodzi z języka grec-
kiego i składa się z dwu wyrazów: dusza i nauka), a później indywidualistycznych, 
nie uwzględniających wpływu stosunków społecznych, lecz osadzonych w biologii 
i genetyce pod wpływem aspiracji psychologii do rangi nauki ścisłej12 i zbliżających 
ją raczej do Ludwiga Feuerbacha niż do Karola Marksa. Interesujące są również losy 
psychologii radzieckiej i takich badaczy, jak Lew Wygotski, Aleksandr Łurija czy Le-
ontiew, którzy próbowali stworzyć psychologię na bazie założeń materializmu histo-
rycznego. Chociaż teorie Wygotskiego stanowią inspirację dla psychologów na całym 
świecie, to znaczenie w nich materializmu historycznego nie jest odnotowywane. Jak 
pisze Bożydar Kaczmarek: „Większość osób zafascynowanych jego [Wygotskiego – 
przyp. M.P.] ideami nie zdaje sobie sprawy z tego, iż stanowią one próbę wprowadze-
nia zasad marksizmu do psychologii”13. Współczesna psychologia eksperymentalna 
swoją dominującą pozycję ma w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy „Amerykanie 
nie znają filozoficznych podstaw ich prac, tj. marksizmu”14. Z kolei proste odrzucenie 
wszystkiego, co radzieckie czy marksistowskie, musi zmierzyć się z faktem, iż roz-
powszechnianie prac Wygotskiego w dobie stalinizmu w Rosji było zakazane aż do 
końca lat pięćdziesiątych, przez ponad 20 lat. Warto również nadmienić wpływowe-
go na przełomie XIX i XX wieku francuskiego badacza Gustave’a Le Bona, jednego 
z pierwszych psychologów społecznych okresu wczesnonaukowego, który w swoich 
pracach silnie (acz nierozumnie) krytykował ideę socjalizmu. 

Te i zapewne wiele innych powodów składają się na obraz psychologii nie-
posiadającej prawie nic z tożsamości tradycji marksistowskiej, nieodwołującej się 
do teorii materializmu historycznego i niezawierającej w literaturze o historii swej 
autonomizacji nazwiska Marksa czy Engelsa15. Niniejsza analiza za cel stawia sobie 
przyczynek do nadrobienia zaległości w tym zakresie – wyprowadzenia psycholo-
gii społecznej z Marksowskiego materializmu na nowo. W ten sposób dokonują się 
nie tylko rozwinięcie i aktualizacja spuścizny marksizmu oraz w świetle diagnozy 

12  Wiele kluczowych w historii myśli psychologicznej postaci, takich jak W. Wundt czy I. Pawłow, 
nie uważało się za psychologów, lecz lekarzy czy biologów.

13  B. Kaczmarek, Łurija, Wygotski, Freud i Marks, w: Na drogach i bezdrożach historii psycho-
logii, red. T. Rzepa, C. Domański, Lublin 2011, s. 196.

14  Ibidem, s. 194.
15  Głównej przyczyny tego stanu rzeczy nie należy upatrywać w – rozwijanym w dalszej części 

opracowania – skoncentrowaniu psychologii na jednostce, gdyż podobny musiałby być wówczas obraz 
egzystencjalizmu, który jednak z powodzeniem czerpał i czerpie inspirację z marksizmu.
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Kozyra-Kowalskiego wzmocnienie statusu materializmu historycznego jako meto-
dologii nauk społecznych i humanistycznych, lecz silniejszą legitymację jako nauka 
społeczna zyskuje również sama psychologia społeczna, która niekoniecznie musi 
służyć reprodukcji kapitalistycznej formacji16. O ile bowiem Ron Roberts zauważa, 
że psychologia de facto nie może być traktowana jako pełnoprawna nauka przez 
brak spójnej teorii łączącej myśli, emocje i zachowania (oraz wewnętrzną niezgod-
ność co do samego przedmiotu badania)17, o tyle materializm historyczny może – 
wystarczająco lub nie – ten brak uzupełnić. Z kolei Stanisław Mika podkreślał, że 
tym, co w psychologii społecznej charakteryzuje jej okres naukowy, jest podejmo-
wanie badań empirycznych, lecz „przy jednak nieco słabszym rozwoju teorii, co 
powoduje, że nie zawsze wyniki uzyskiwane w tych badaniach są odpowiednio wy-
korzystane”18.

* * *
Umocowanie psychologii społecznej w materializmie historycznym wiąże się 

z wieloma wątpliwościami19. Nim dojdzie się do jakichkolwiek definicji tej dys-
cypliny, uwypuklenia wymaga zasadniczy fakt: przedmiotem badań psychologii 
społecznej jest jednostka. Z punktu widzenia marksistowskiej orientacji badawczej 
często stanowi to poważny kłopot. Oto bowiem materializm historyczny służy jako 
fundament opisu historii społeczeństw i zgodnie z nim wpływ jednostki na bieg wy-
darzeń jest zdeterminowany głównie przez otoczenie społeczne, w jakim jednostka 
się znajduje. W Gründrisse Marks wyraźnie zaznaczał, że społeczeństwo nie jest 
sumą jednostek. Z kolei Jerzy Plechanow pisał: 

Od dawna zauważono, że talenty zjawiają się tam, gdzie i kiedy istnieją społeczne 
warunki sprzyjające ich rozwojowi. To znaczy, że każdy talent, który przejawił się 
w rzeczywistości, czyli każdy talent, który stał się siłą społeczną, jest wytworem 

16  Kwestia wzmacniania formacji kapitalistycznej przez psychologię (nie tylko społeczną) jest 
jednym z punktów tej analizy w dalszej kolejności.

17  R. Roberts, Psychology and Capitalism. The Manipulation of Mind, Alresford 2015, s. 46.
18  S. Mika, Wstęp do psychologii społecznej, Warszawa 1972, s. 14.
19  Warto w tym miejscu nadmienić, że sama psychologia społeczna jako odrębna dyscyplina 

spotyka się z wieloma zarzutami co do swej metodologii czy niewystarczającego uzasadnienia teo-
retycznego, a duża część z nich była formułowana nawet przez samych psychologów społecznych. 
Zarzuty te dotyczą jednak przede wszystkim sposobu, w jaki uprawia się tę dyscyplinę, a nie jej 
teoretycznego zaplecza (choć takich również nie brakuje). W tym opracowaniu opisane zostają wąt-
pliwości odnoszące się nie do psychologii społecznej per se, lecz do możliwości umocowania tego 
zaplecza w materializmie historycznym.
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stosunków społecznych. Jeżeli zaś jest tak, to staje się zrozumiałe, dlaczego ludzie 
utalentowani mogą […] zmienić jedynie indywidualne oblicze, lecz nie ogólny kie-
runek wydarzeń. Oni sami istnieją tylko dzięki temu kierunkowi wydarzeń; gdyby 
nie on, nie przekroczyliby nigdy progu dzielącego możliwość od rzeczywistości20.

Jednostka jest więc wtórna wobec sumy stosunków społecznych i jej wpływ na 
historię ogranicza się jedynie do możliwości, jakie daje jej społeczno-historyczny 
kontekst. Wszelkie indywidualne osobliwości są warunkowane i ograniczane przez 
społeczeństwo. Niektóre z głównych tez marksizmu zachowują prawdziwość w za-
sadzie jedynie wtedy, gdy nie są rozpatrywane z poziomu indywidualnego, lecz tyl-
ko i wyłącznie społecznego. Interesującego przykładu dostarcza Gerald A. Cohen, 
który poddaje analizie Marksowski wniosek o konieczności sprzedaży siły roboczej 
przez proletariusza21. Autor wychodzi od oczywistego stwierdzenia, że liczba miejsc 
w klasach wyższych na drabinie społecznej od klasy robotniczej jest niższa niż ogól-
na liczba proletariuszy, przez co tylko niektórzy z nich mogą dostać się do innej 
klasy. Czy to oznacza jednak, że proletariusze są zniewoleni w obrębie własnej? 
Sytuację tę Cohen porównuje do pokoju, w którym znajduje się dziesięciu proleta-
riuszy i jeden klucz umożliwiający otworzenie drzwi i opuszczenie pokoju. Ktokol-
wiek sięgnie po klucz i wyjdzie, dziewięciu proletariuszy siłą rzeczy musi pozostać 
w nim zamkniętych. Jednak do klucza ma dostęp każdy z nich. Oznacza to, że jeśli 
dla każdego proletariusza z osobna przyjmie się perspektywę indywidualną, pozba-
wioną obiektywnego położenia, na które składają się między innymi pozostali pro-
letariusze, to żaden z nich nie pozostaje zniewolony w pokoju i może uzyskać wol-
ność (czyli opuścić swoją klasę). Z perspektywy jednostkowej żaden z proletariuszy 
nie jest więc zmuszony sprzedawać swojej siły roboczej, gdyż zawsze znajduje się 
droga wyjścia i miejsce w wyższej klasie22. Jednak sytuacja obiektywna sprawia, iż 
dziewięciu proletariuszy pozostaje zniewolonych, gdyż liczba miejsc awansu jest 
ograniczona. Dlatego to nie pojedynczy proletariusz, lecz klasa robotnicza – przez 
strukturę sytuacji i obiektywne położenie – musi pozostać w niewoli. Cohen nazywa 
tę sytuację „kolektywną niewolą”, gdyż cała klasa nigdy nie może liczyć na awans 

20  J. Plechanow, O roli jednostki w historii, Warszawa 1949, s. 46.
21  G.A. Cohen, Kapitalizm, wolność i proletariat, w: Aktualność wolności. Wybór tekstów, red. 

 B. Misztal, M. Przychodzeń, Warszawa 2005.
22  G.A. Cohen uzasadnia również, dlaczego niewłaściwy w tej sytuacji jest argument, iż nawet 

pojedynczy proletariusz był zmuszony sprzedawać swoją siłę roboczą w czasie, gdy był proletariu-
szem, lecz treść tego uzasadnienia nie jest istota dla wniosku, który ma zostać tutaj sformułowany.



155Psychologia społeczna a materializm historyczny

społeczny: kolektywnie jest ona zmuszona do sprzedaży swojej siły roboczej, która 
jako jedyna w tej sytuacji pozwala proletariuszom kontynuować ich egzystencję. 

Inną ilustrację pułapki analizy osadzonej na gruncie indywidualnym (nawet 
jeśli uwzględniającej czynnik społeczny) jest pogląd na to, od czego zależy wiel-
kość wartości wymiennej. Ekonomiści przedmarksistowscy, tacy jak David Ricardo, 
w wartości wymiennej towaru widzieli głównie ilość pracy włożonej w wyproduko-
wanie tego towaru. Jej wielkość zależy od czasu i wysiłku włożonych w produkcję: 
im dłuższy czas i większy wysiłek, tym większa wartość wymienna. Marks zasad-
niczo zgadzał się z takim postawieniem sprawy. Był on jednak świadom błędu, jaki 
powstaje w tym twierdzeniu przez przyjęcie perspektywy jednostki, co udowadnia 
na kartach Kapitału. Jednostka może bowiem być mniej uzdolniona od innych, może 
też być leniwa, co oznacza, że czas włożony w produkcję towaru w jej przypadku 
się wydłuża. Nie powoduje to jednak wzrostu wartości wymiennej. Marks uzupełnia 
wcześniejsze twierdzenia i mówi o ilości pracy uśrednionej, społecznie niezbędnej 
do wyprodukowania pojedynczego towaru. Wielkość wartości wymiennej zależy 
więc nie tylko od pracy jednostki, lecz od stopnia rozwoju mocy produkcyjnych czy 
warunków naturalnych, które regulują pracę jednostek i których indywiduum – tak 
jak historii – nie jest w stanie tworzyć i zmieniać samodzielnie. Wniosek ten wynika 
z tego, że kategoria pracy jest z natury społeczna, nie indywidualna.

Przykłady te pokazują wagę nadania przez Marksa prymatu klasy i zjawisk 
społecznych nad jednostką: umocowanie w materializmie historycznym dyscypliny, 
której przedmiot badań skupia się na jednostce, może być nie tyle ryzykowne, co 
wręcz skazane na porażkę. Marks w kwestii jednostki nie był gołosłowny. W Ręko-
pisach ekonomiczno-filozoficznych pisał:

W szczególności należy unikać przeciwstawiania „społeczeństwa” jako abstrakcji 
jednostce. Jednostka jest istotą społeczną. Dlatego przejawy jej życia – choćby nie 
miały bezpośrednio postaci społecznej, postaci przejawów życia wespół z innymi 
– są przejawami i potwierdzeniem życia społecznego. Życie indywidualne i gatun-
kowe człowieka nie są czymś różnym, choć sposób życia indywidualnego jest siłą 
rzeczy bądź bardziej szczególnym bądź ogólnym życiem indywidualnym23.

Uwagi te spisane zostały jednak w okresie młodzieńczym, w którym główne 
tezy materializmu historycznego nie zostały jeszcze sformułowane, więc nie mogą 

23  K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. I, Warszawa 1960, s. 580.
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one stanowić pełnoprawnego argumentu za włączeniem psychologii społecznej w ma-
terializm Marksowski. W okresie późniejszym Marks skupia się już na procesach spo-
łecznych i odchodzi od problematyki jednostki. Nad tą kwestią unosi się aura słynnego 
sporu wokół koncepcji „dwóch Marksów” i zażartych dyskusji na temat tego, czy pra-
ce młodego Marksa to już prawowity marksizm, czy jeszcze nie. Na tę dyskusję brak 
miejsca w tym opracowaniu, lecz nie wydaje się tu ona szczególnie istotna: umoco-
wanie psychologii społecznej w materializmie historycznym (niekoniecznie w „mar- 
ksizmie” jako pojęciu bardziej ogólnym) z góry zakłada, że akcent należy położyć na 
kategorię sformułowaną w późniejszych pismach. Odpowiedź na pytanie, czy to jedy-
ny prawdziwy marksizm, czy jego kontynuacja, nie ma tu większego znaczenia. An-
tropolog Alan Fiske zwraca uwagę, że dominującym założeniem zachodniej psycholo-
gii było przyjęcie, iż ludzie są z natury aspołecznymi indywidualistami. Jak twierdzi, 
w rezultacie psychologowie społeczni rozwinęli miriady niezależnych, niezwiązanych 
ze sobą cech i teorii społecznych dla każdego rodzaju zjawiska społecznego. Fiske 
proponuje swoje cztery modele reguł społecznych opartych na założeniu, iż każdy 
człowiek układa swoje życie pod kątem relacji z innymi ludźmi24. 

Przyjęcie przez psychologię społeczną jednostki jako punktu wyjścia głębo-
kiej krytyce poddaje również Ron Roberts25. Zwraca on uwagę na nacisk, z jakim 
psychologowie nie chcą się mierzyć z myślą, że ich dyscyplina nie jest politycznie 
neutralna. Kiedy punktem wyjścia do analizy rzeczywistości staje się ahistorycz-
na jednostka, wpisuje się ona w filozoficzne koncepcje związane z „racjonalną in-
teresownością” (rational self-interest) i indywidualizmem, przez pryzmat których 
następnie postrzega się ekonomię i wszelkie zjawiska społeczne. Roberts nazywa 
ten proces „prywatyzowaniem odpowiedzialności” (privitising of responsability), 
zwracając uwagę, że proces ten nie dotyczy chociażby transnarodowych korporacji, 
które działają bez jakiejkolwiek odpowiedzialności. Protesty polityczne immanent-
nie wpisane w kapitalizm nierówności, choroby, narkomanię, a nawet katastrofy po-
wodowane przez kapitał finansowy sprowadza się do właściwości przypisywanym 
indywiduom26. Na przykład strukturalną przemoc kapitalizmu i jego nierówności 
tłumaczy się popularną w psychologii teorią dominacji społecznej (social dominan-
ce theory) Jima Sidaniusa i Felicii Pratto, która redukuje systemowe właściwości do 

24  A. Fiske, Four Elementary Forms of Sociality: Framework for a Unified Theory of Social 
Relations, „Psychological Review” 1992, no. 4, vol. 99, s. 689–723.

25  R. Roberts, op. cit.
26  Ibidem, s. 59–60.
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indywidualnych relacji nierówności i całkowicie ignoruje strukturalne zmiany w re-
lacjach klasowych od niewolnictwa, przez feudalizm, aż po kapitalizm. Niezgodę 
na ukształtowany system szacunku i przywilejów nazywa się „osobowością anty- 
społeczną” (anti-social personality), a jeśli jednostka nie daje rady dostosować się do 
zmiennej logiki świata industrialnego, wówczas pojawia się psychologia, dla której 
problem nigdy nie leży w czynnikach strukturalnych, lecz w jednostkach, które nie 
rozwinęły odpowiednich umiejętności przystosowawczych – nieważne jak niespra-
wiedliwy byłby sam kontekst społeczny. Zdaniem Robertsa psychologii wydaje się, 
że odkrywa uniwersalne prawa natury, aplikowalne we wszystkich kulturach w każ-
dym czasie i w każdym miejscu, a takie konstrukty, jak „osobowość” czy „postawa”, 
uznaje za indywidualne i niezmienne27. To wszystko służy formacji kapitalistycznej, 
która jest żywotnie zainteresowana trwaniem psychologii w takim kształcie. Zarzuty 
te nie są nowe i formułowali je również psychologowie społeczni. Streszcza je na 
przykład Mika: psychologowie społeczni, którzy oparli swe badania na metodzie 
eksperymentalnej, zazwyczaj pomijają szeroki kontekst społeczny, przez co war-
tość poznawcza ich badań może uchodzić za wątpliwą. Autor jest również świadom 
faktu, że wśród pierwszych psychologów okresu wczesnonaukowego byli zarówno 
socjologowie, jak i psychologowie tłumaczący zachowania ludzi kategoriami inspi-
rowanymi z psychologii ogólnej, indywidualistycznej, nieuwzględniającej stosun-
ków społecznych28. Krytyka Robertsa osadzona jest na szerszym problemie, jakim 
jest spór o stosunek całości do części, a tutaj: o stosunek zjawisk społecznych do 
zjawisk indywidualnych. To dyferencja pomiędzy indywidualizmem a antyindywi-
dualizmem metodologicznym. Według definicji Jerzego Kmity:

Indywidualizm metodologiczny jest to stanowisko, według którego wszelkie zja-
wiska społeczne ostatecznie zdeterminowane są, mniej lub bardziej bezpośrednio, 
przez zjawiska indywidualne; każde zjawisko społeczne można wyjaśnić ostatecz-
nie, powołując się na odpowiednie zjawiska indywidualne29.

27  O tym, że postawa (również indywidualna) jest z natury zmienna, można się przekonać na przy-
kładzie dysonansu poznawczego, który pokazuje dialektyczność i nieustanny rozwój tego konstruktu. 
Więcej czytaj w: M. Pytlik, Tworzenie nadbudowy wyzysku ekonomicznego w świetle teorii dysonansy 
poznawczego, „Nowa Krytyka” 2015, nr 35, s. 95–114.

28  S. Mika, Psychologia społeczna, Warszawa 1987, s. 22–23.
29  J. Kmita, Świadomość społeczna, w: Świadomość i rozwój, red. J. Lipiec, Kraków 1980, s. 265.
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Innymi słowy: o całości zjawiska można dedukować na podstawie charakteru 
jej elementów. Przykładem, który podaje Kmita, jest psychologizm pozytywistycz-
ny, zgodnie z którym zjawiska społeczne są w ostatniej instancji determinowane 
przez zjawiska psychiczne. To założenie w sposób milczący przyjmuje Roberts, 
kiedy zarzuca psychologii „prywatyzację odpowiedzialności” czy też gdy zwraca 
uwagę na społeczny charakter stereotypu: skoro przyczyna stereotypu leży w funk-
cjonowaniu jednostki, to jak to się dzieje, że te same treści niezależnie od siebie są 
powielane przez wielu ludzi30? Przeciwieństwem tego stanowiska jest antyindywi-
dualizm, który podlega gradacji na umiarkowany, względnie radykalny oraz skrajny:

1. Umiarkowany antyindywidualizm metodologiczny – niektóre i tylko niektó-
re pozabiologiczne zjawiska indywidualne posiadają swe częściowe przy-
najmniej determinanty ostateczne w zjawiskach społecznych.

2. Względnie radykalny antyindywidualizm metodologiczny – wszystkie po-
zabiologiczne zjawiska indywidualne posiadają swe częściowe przynaj-
mniej determinanty ostateczne w zjawiskach społecznych.

3. Skrajny antyindywidualizm metodologiczny – wszystkie pozabiologiczne 
zjawiska indywidualne posiadają swe pełne determinanty ostateczne w zja-
wiskach społecznych31.

W świetle rozważanego problemu naczelną kwestią staje się stosunek świado-
mości indywidualnej do świadomości społecznej: czy tę drugą można opisać dzię-
ki znajomości świadomości indywidualnej (ewentualnie powiązań między wielo-
ma świadomościami indywidualnymi), czy taka możliwość nie zachodzi? W tym 
miejscu pojawia się podstawowa przeszkoda w umocowaniu psychologii społecz-
nej w materializmie historycznym: o ile bowiem koncentrację na jednostce, której 
dokonuje psychologia społeczna, uznałoby się za formę indywidualizmu metodo-
logicznego, o tyle materializm historyczny stoi twardo na stanowisku antyindywi-
dualizmu. Kmita twierdzi, że do biologicznych determinant świadomości indywi-
dualnej nie wystarczy dodać determinant społecznych i zachować indywidualizm 
metodologiczny przy uwzględnieniu materialistyczno-historycznych uwarunkowań 
świadomości, by indywidualizm dało się pogodzić z materializmem historycz-
nym. Niemożliwość polega na tym, że wówczas materializm historyczny musiałby 
uwzględniać istnienie praw psychologicznych, dzięki którym jednostki w taki bądź 
inny sposób postrzegają sytuacje społeczne, co – zdaniem Kmity – oznaczałoby, że 

30  R. Roberts, op. cit., s. 241–242.
31  J. Kmita, op. cit., s. 266.
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materializm ten przestałby być historyczny. Praw tych nie dałoby się sformułować 
i musiałyby być one historycznie niezmienne, co wykluczałoby je z marksistowskiej 
teorii rozwoju społecznego32. 

* * *
Powyższe uwagi kierują w stronę sugestii, iż w materializmie historycznym nie 

ma miejsca na takie kategorie, jak „praktyka indywidualna”, „świadomość indywi-
dualna” czy „indywidualny podmiot poznania”. Oznaczałoby to, że wyprowadze-
nie psychologii społecznej z materializmu historycznego jest niemożliwe, co raczej 
przekreśla wartość jej dorobku dla procesu aktualizacji Marksowskiej metodologii 
nauk społecznych i humanistycznych. W literaturze przedmiotu obecne jest także 
inne przekonanie, również ze strony autorek i autorów o marksistowskiej orientacji 
badawczej. W 1965 roku Adam Schaff pisał, że charakter jest historycznie zmienny 
i ukształtowany zarówno przez czynniki psychosomatyczne, jak i społeczne w ży-
ciu jednostki. Żadna świadomość społeczna nie istnieje „w sobie”. Twórcą zarówno 
nadbudowy, jak i bazy jest człowiek – suma stosunków między ludźmi przekształ-
cającymi przyrodę. Człowiek jest pośrednikiem pomiędzy bazą a nadbudową. Kie-
ruje to Schaffa do wniosku o istnieniu potrzeby włączenia psychologii społecznej 
do marksizmu, by lepiej zrozumieć relację pomiędzy bazą a nadbudową, gdyż jed-
nostka ludzka jest w niej „medium pośredniczącym” oraz „filtrem”. Autor dochodzi 
do postulatu badania całokształtu postaw psychicznych ludzi, ich dyspozycji emo-
cjonalnych, gotowości do akceptacji systemów wartości oraz wszelkich genetycznie 
irracjonalnych komponentów psychiki ludzkiej33. 

[T]o sugestia badawcza, która postuluje włączenie elementu psychologicznego, 
zwłaszcza psychologii społecznej i ogólnej teorii zachowania, do analiz materia-
lizmu historycznego. A da się to zrobić tylko w jeden sposób: przez konsekwentne 
włączenie do tych analiz problemu jednostki ludzkiej w jej wielorakich powiąza-
niach ze społeczeństwem34.

32  Ibidem, s. 268. W tym miejscu warto zaznaczyć istnienie psychologii postaci (Gestalt), 
która przeciwstawiała się indywidualizmowi metodologicznemu, przyjmując, iż życie psychiczne 
jest produktem wyłaniających się całości. Tym samym założenie o niemożności wyprowadzenia 
psychologii z materializmu historycznego ze względu na sprzeczność pomiędzy indywidualizmem 
a antyindywidualizmem metodologicznym musiałoby wyłączyć ze swej konkluzji psychologię posta-
ci. Opracowanie to dotyczy jednak psychologii społecznej, której przegląd definicji zostaje dokonany 
w dalszej części.

33  A. Schaff, Marksizm a jednostka ludzka, Warszawa 1965, s. 58–60.
34  Ibidem, s. 60.
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Potrzebę rozwoju psychologii społecznej opartej na materializmie historycz-
nym wyrażał również Stefan Baley, autor pierwszego wydanego w Polsce podręczni-
ka do psychologii społecznej35. Zarysował on jedynie, na czym polega ekonomiczne 
podłoże życia społecznego, i nie podjął próby wyjaśnienia związku między uprawia-
ną przez niego dyscypliną a materializmem historycznym. Jego sugestia pozostaje 
jednak prawomocna i istotna w dyskusji. Niektórzy filozofowie mieli zaś twierdzić, 
że psychologia społeczna jest wręcz tożsama z materializmem historycznym bądź 
psychologią marksistowską jako zakładająca uwarunkowanie psychiki przez czyn-
niki społeczne36. Bliskość psychologii społecznej i socjologii, częste trudności w od-
dzieleniu od siebie ich przedmiotu badania dodatkowo zbliżają tę pierwszą do ma-
terializmu historycznego. Przy rozważaniu teoretycznej możliwości wyprowadzenia 
psychologii społecznej z materializmu historycznego niezwykle istotne są słowa 
Friedricha Engelsa z listu do Blocha z 21 września 1890 roku:

Po wtóre, historia powstaje w ten sposób, że wynik końcowy wypływa stale 
z konfliktów między wolą wielu jednostek, przy czym wola każdej jednostki okre-
ślona jest z kolei przez mnóstwo szczególnych warunków życiowych. W ten sposób 
z niezliczonego mnóstwa krzyżujących się wzajemnie sił, z nieskończonej grupy rów-
noległoboków sił, wynika jako wypadkowa – wydarzenie historyczne – które może 
być z kolei rozpatrywane jako wytwór potęgi działającej jako całość; nieświadomie 
i bezwolnie. Albowiem temu, czego chce każda poszczególna jednostka, przeszkadza 
każda inna i to, co wynika, jest czymś, czego nikt nie chciał. W ten sposób historia 
dotychczasowa przebiega na kształt procesu przyrodniczego i podlega zasadniczo 
tym samym prawom ruchu. Ale z tego, że dążenia poszczególnych jednostek, spośród 
których każda chce tego, do czego ją popycha jej budowa ciała oraz okoliczności 
zewnętrzne, w ostatniej instancji warunki ekonomiczne (albo jej własne, osobiste, 
albo też ogólnospołeczne), nie osiągają tego, czego chcą, lecz stapiają się w ogólną 
średnią, wspólną wypadkową – z tego nie wolno bynajmniej wnioskować, że wolę 
jednostki sprowadzić można do zera. Przeciwnie, wola każdej jednostki przyczynia się 
do wspomnianej wypadkowej i w tym sensie jest w niej zawarta37.

35  S. Baley, Wprowadzenie do psychologii społecznej, Warszawa 1959, s. 74–77.
36  M. Vorwerg, On the Position of Social-Psychological Research Work in the European Socialist 

Countries, referat powielany, wygłoszony na Konferencji Europejskich Psychologów Społecznych, 
Wiedeń 1967, za: S. Mika, op. cit., s. 14.

37  K. Marks, F. Engels, O materializmie historycznym, Warszawa 1948, s. 20–21 (pierwsze pod-
kreślenie Engelsa, drugie autora – M.P.).
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Z kolei w liście do P.W. Annenkowa z 28 grudnia 1846 roku tak pisał Marks:

[H]istoria społeczna ludzi nie jest niczym innym jak historią ich rozwoju indy-
widualnego, niezależnie od tego, czy zdają oni sobie z tego sprawę, czy też nie. 
Ich stosunki materialne stanowią podstawę wszelkich stosunków między nimi. Te 
stosunki materialne są jedynie niezbędnymi formami, w których dokonywa się ich 
działalność materialna i indywidualna38.

Wynika stąd, że w ramach analiz osadzonych w materializmie historycznym nie 
można zapominać o znaczeniu jednostki, nie można jej woli „sprowadzać do zera”, 
gdyż jest ona jedną z wypadkowych wydarzenia historycznego i jedną z prawomoc-
nych form działalności. Sam Plechanow, którego stosunek do jednostki w świetle 
historii był mocno sceptyczny, nie twierdził bynajmniej, że praktyka indywidualna 
nie ma żadnego znaczenia. Podkreślał raczej, że „w zastosowaniu do współczesnego 
materialistycznego poglądu na historię” taki wniosek nie ma żadnego sensu, gdyż ów 
materializm „zostawia również miejsce dla tego, co indywidualne”39. W istocie twór-
com marksizmu nie chodziło o wykreślenie jednostki z analiz, a raczej o niemożność 
wyjaśnienia całej rzeczywistości przez przyjęcie tylko jej perspektywy – o coś, do 
czego psychologia społeczna przecież nie aspiruje. Jak twierdzi Wacław Mejbaum, 
w marksizmie niedopuszczalne jest przeciwstawianie „tego, co społeczne” „temu, 
co indywidualne”, bo uspołecznienie nie dokonuje się poprzez eliminację jednostek, 
lecz na przypisaniu im nowych właściwości. Każda jednostka jest, jak pisał Marks 
w Rękopisach ekonomiczno-filozoficznych z 1844 r., jednostką społeczną, lecz pozo-
staje jednak wciąż jednostką40. Mejbaum zwraca uwagę, że determinowanie losów 
indywiduum przez kontekst społeczny nie ma charakteru kategorycznego, lecz ne-
bularny – określone zostają jedynie warunki brzegowe, lecz możliwości kontynu-
acji, które w ich ramach nastąpią, jest wiele. Z historii społecznej da się więc wyod-
rębnić historię indywidualną, która różni się od losów innych jednostek, nawet jeśli 
ramy społeczne i część tworzących je elementów pozostaje taka sama. Pisze też: 
„[G]lobalne poznanie ludzkości jest zawsze zapośredniczone przez poznanie indy-
widualne. Cokolwiek wie ludzkość, musi być uświadomione przynajmniej przez nie-

38  Ibidem, s. 18.
39  J. Plechanow, op. cit., s. 50.
40  W. Mejbaum, Materializm subiektywny. Zarys epistemologii marksistowskiej, Wrocław 2002, 

s. 148.
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których ludzi”41. Dla epistemologii niezwykle istotne jest badanie indywidualnych 
zachowań ze względu na taką kwestię, jak interioryzacja wartości przez jednostkę 
czy kształtowanie się jej postaw. Mejbaum uważa też, że odrzucenie indywiduali-
zmu metodologicznego w żadnym stopniu nie upoważnia do negacji samodzielnego 
istnienia elementów całości ani do formułowania tezy, jakoby poznanie ludzkie nie 
miało swojego podmiotu, a doświadczenie indywidualne można było przeciwsta-
wiać doświadczeniu społecznemu. Oznaczałoby to bowiem odrzucenie rzeczywi-
stego człowieka, realnie egzystującej jednostki ludzkiej, co wiąże się z odrzuceniem 
jakiegokolwiek materializmu w ogóle42. Przeciwko przeciwstawianiu świadomości 
indywidualnej ze świadomością społeczną są również Sztumscy:

Wiemy jednak, że z punktu widzenia materializmu dialektycznego świadomość 
nie istnieje poza jednostkami ludzkimi, w głowach których dokonują się określone 
odbicia. I w tej tzw. „indywidualnej świadomości” zawiera się zarówno świado-
mość w ogóle, jak też świadomość społeczna. Z tych względów przeciwstawianie 
świadomości indywidualnej – świadomości w ogóle czy świadomości społecz-
nej nie wydaje się zasadne i stanowi swoisty relikt myślowy minionych epok,  
m.in. heglowskiego „ducha obiektywnego” i „ducha subiektywnego”43. 

Sztumscy zestawiają ze sobą następnie świadomość indywidualną ze „świa-
domością kolektywną”, dochodząc do następujących konkluzji: świadomość kolek-
tywna jest nierówno rozłożona we wszystkich świadomościach indywidualnych, 
a świadomość indywidualną określają subiektywne czynniki – warunki ją otaczają-
ce, jej cele, pragnienia itd.44 Wciąż zakładają więc pewną autonomię świadomości 
jednostki, która podlega badaniom. Ten punkt widzenia wspiera również Antonio 
Labriola45. Dokonał on wyraźnego podziału na świadomość jednostkową (którą 
utożsamia z ja) oraz świadomość społeczną (którą utożsamia z my), sugerując, że 
pierwsza wywodzi się z drugiej. Pojawienie się świadomości jednostkowej uznał 
on za wytwór późniejszych czasów. Jednak świadomość indywidualna i społeczna 

41  Ibidem, s. 149.
42  Ibidem, s. 151.
43  J. Sztumski, W. Sztumski, op. cit., s. 164.
44  Ibidem, s. 165.
45  A. Labriola, Historia, filozofia, socjologia i materializm historyczny, Studenckie Koło Filozofii 

Marksistowskiej (Uniwersytet Warszawski), Warszawa 2006, http://www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/
publikacje/labriola02.pdf (17.09.2016).
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nie wykluczają się, lecz istnieją obok siebie i wchodzą ze sobą w relacje. W istocie 
psychologia społeczna nie pretenduje przecież do monopolu w wyjaśnieniu całej 
rzeczywistości społecznej, lecz stanowi jedynie jedną z jej dyscyplin, koncentrując 
się na świadomości indywidualnej i związanej z nią materialnej działalności indy-
widualnej (w ramach społecznego kontekstu). W żaden sposób nie neguje ona sta-
nowiska antyindywidualizmu metodologicznego i nie twierdzi, że badanie wszyst-
kich elementów składowych zjawiska globalnego pozwala zrozumieć to zjawisko 
w całości i że nie istnieje żaden „efekt synergii”. Nie oznacza to jednak, iż nie warto 
badać tych elementów i że nie jest to nieodzowne w zrozumieniu całości – wszak 
całość składa się nie tylko z części składowych, ale one również są jej częścią. La-
briola pisał: „Jeżeli odbierzecie owemu my naturalny punkt oparcia w tych wszyst-
kich ja, które czuje się wspólnotą, my stanie się czystym i pustym symbolem. My 
istnieje tylko w świadomości każdego z nas jako jednostki”46, a „pomiędzy treścią 
ja i my nie zachodzi rozbieżność”47. Jednocześnie jednak dodawał: „Ale nie jest [my 
– przyp. M.P.] sumą jednostek, gdyż ma swoją własną treść w więziach pomiędzy 
jednostkami, które to więzie są przede wszystkim materialne – więzie pokrewień-
stwa, współżycia, współmieszkania, współpracy gospodarczej”48. Odpowiada to 
sformułowanemu tu punktowi widzenia: świadomość indywidualna istnieje i nawet 
jeśli świadomość społeczna nie jest prostą sumą i nie ma całkowitego odzwiercie-
dlenia w świadomości indywidualnej, to bez badania tej drugiej nie można mówić 
o poznaniu tej pierwszej. Rolą psychologii społecznej jest więc badanie społecznie 
uwarunkowanej świadomości indywidualnej – części składowych świadomości spo-
łecznej. Warto przypomnieć także, że antyindywidualizm metodologiczny podlega 
gradacji i w wersji umiarkowanej zakłada, że tylko niektóre niebiologiczne zjawiska 
indywidualne posiadają częściowo swe odpowiedniki w zjawiskach społecznych. 
Nawet przyjmując to założenie, rolę psychologii społecznej można by sprowadzić 
do badania tej sfery świadomości indywidualnej, która ma swoje odzwierciedlenie 
w świadomości społecznej. Mimo antyindywidualizmu metodologicznego materia-
lizmu historycznego jej pozycja byłaby zatem relewantna.

* * *
Po przeanalizowaniu wątpliwości związanych z samą zasadnością oraz legity-

mizacją teoretyczną procesu umocowania psychologii społecznej w materializmie 

46  Ibidem, s. 12.
47  Ibidem.
48  Ibidem.
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historycznym, a także konkluzją o możliwości badania świadomości indywidual-
nej w duchu materializmu historycznego zarysowują się perspektywy do dokona-
nia takiego umocowania. W tym celu konieczne jest przypomnienie sobie pewnych 
założeń, na podstawie których materializm historyczny został sformułowany. Brak 
miejsca w tym opracowaniu na regularną wykładnię na jego temat, stąd z koniecz-
ności należy wyselekcjonować najważniejsze fragmenty, które będą podstawą do 
osadzenia w jego teoretycznych ramach psychologii społecznej. W trzeciej tezie 
o Feuerbachu Marks zawarł następujące zdanie: 

Nauka materialistyczna, głosząca, że ludzie są wytworami warunków i wychowania, 
że więc ludzie, którzy się zmienili, są wytworami innych warunków i zmienionego 
wychowania, zapomina, że warunki są zmieniane właśnie przez ludzi i że sam 
wychowawca musi zostać wychowany49.

Z tego zdania wyłania się obraz dwustronnej relacji pomiędzy człowiekiem 
a światem materialnym: z jednej strony to stosunki społeczne kształtują ludzką świa-
domość, z drugiej strony to ludzie przekształcają te stosunki według swoich potrzeb. 
Jak pisał Engels w liście do Ernsta Blocha: „Tworzymy sami własną historię, ale 
przede wszystkim na ściśle określonych przesłankach w wyznaczonych dokładnie 
warunkach”50. To „tworzenie własnej historii” dokonuje się na drodze praktyki ma-
terialnej. Kategoria praktyki jest tutaj kluczowa, gdyż stanowi ona o przedmioto-
wej działalności człowieka, jest wyrazem aktywnego charakteru jego egzystencji, 
stanowi łącznik pomiędzy zastanymi warunkami materialnymi a ich zmianą oraz 
dezabsolutyzuje podział na podmiot i przedmiot poznania: człowiek jest jednocze-
śnie przedmiotem poznania, ale i podmiotem w jego kształtowaniu. Z praktyki ma-
terialnej, jak zostało to dowiedzione w poprzedniej części tekstu, da się wyodręb-
nić praktykę indywidualną, tak jak z ukształtowanej społecznie świadomości da się 
wyodrębnić świadomość indywidualną. Oznacza to więc, że warunki i wychowanie 
kształtują jednostkę i jej świadomość, ale jednostka – na drodze praktyki indywi-
dualnej – również zmienia same warunki i świadomość społeczną, „wychowuje 
wychowawcę”. Jej działanie jest jednym z elementów wypadkowych zmiany, jest 
częścią całości zmiany – nawet jeśli nie decydującą i nawet jeśli (znając założenia  
antyindywidualizmu metodologicznego) suma tych praktyk indywidualnych nie daje 

49  F. Engels, Ludwik Feuerbach i zmierz klasycznej filozofii niemieckiej, Warszawa 1949, s. 59–60.
50  K. Marks, F. Engels, op. cit., s. 20.
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jeszcze pełnego obrazu praktyki i świadomości społecznej i nie znajduje się w nich 
pełne odzwierciedlenie tych kategorii, to bez badania ich niemożliwe jest uzyskanie 
kompletnego wglądu w społeczne ekwiwalenty. Stosunki społeczne, praktyka czy 
świadomość społeczna to coś więcej niż suma praktyk indywidualnych i świado-
mości jednostkowych, ale te ostatnie ciągle pozostają częścią tych pierwszych. Sfor-
mułowanie przez Marksa materializmu historycznego na tej podstawie jest również 
świadectwem przewagi psychologii społecznej nad wcześniejszymi kierunkami tej 
dyscypliny. Oto bowiem introspekcjoniści czy asocjacjoniści nie posługiwali się kate-
gorią praktyki indywidualnej, podobnie jak praktyki nie znał Feuerbach. Marksowską 
krytykę materializmu Feuerbacha da się przełożyć na krytykę psychologii indywidu-
alistycznej, w której jednostki pozostawały bytem abstrakcyjnym, odizolowanym od 
wpływu stosunków społecznych i które jedynie kontemplowały świat materialny, a nie 
aktywnie zmieniały warunki swojego bytu. Wilhelm Wundt, tak zwany ojciec zało-
życiel psychologii, parafrazując szóstą tezę o Feuerbachu, początkowo brał więc za 
przesłankę abstrakcyjną, izolowaną jednostkę ludzką51. Jak pisał Labriola: 

Ci, którzy zajmują się psychologią, trwając przy schemacie psychologii indywidual-
nej, nie mogą wyjść poza sferę czystej abstrakcji. Na przykład, jeśli ktoś przystępuje 
do badania form woli […] musi niemal zawsze abstrahować od istotnej treści form 
woli, gdyż treść ta jest zawsze społeczna.
Ta tworząca się wola nie jest wolą, która pragnie sama siebie, ale taką, która sprawia, 
że ktoś uczy się szyć buty, a ktoś inny grać na fortepianie, recytować wiersze jak 
Pastonchi, lub też czytać tak źle, jak Formiggini52.

Wiele z zarzutów pod adresem psychologii (również tych przytaczanych przez 
Robertsa) kierowanych jest de facto w stronę psychologii nieuwzględniającej ak-

51  W tym miejscu trzeba jednak uczciwie zaznaczyć, że Wundt po pewnym czasie odrzucił 
indywidualizm metodologiczny i zwrócił się w stronę innej metody badawczej, znanej dziś pod 
nazwą „Psychologia ludów” (Völkerpsychologie). R. Stachowski i B. Dobroczyński nazywają ją 
„psychologią historyczno-kulturową”, której przedmiotem badania były wytwory ludzkiej kultury 
i która wyjaśniała rzeczywistość ze stanowiska antyindywidualizmu metodologicznego. Jak piszą: 
„To właśnie przekonanie, że zakres badania psychologicznego ogranicza się wyłącznie do obserwacji 
tego, co dzieje się w duszy w krótkim okresie życia jednostki, było – zdaniem Wundta – jednym z naj-
większych błędów dotychczasowej psychologii empirycznej”. Zob. R. Stachowski, B. Dobroczyński, 
Historia psychologii – od Wundta do czasów najnowszych, w: Psychologia akademicka, t. I, red.  
J. Strelau, D. Doliński, Gdańsk 2010, s. 81.

52  A. Labriola, op. cit., s. 10.
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tywnej roli jednostki i społecznie uwarunkowanej praktyki indywidualnej. Psycho-
logia społeczna, jak pokazuje przegląd jej definicji, taką rolę uwzględnia. „Ojciec 
eksperymentalnej psychologii społecznej”, Floyd Henry Allport, pisał, że „psycho-
logia społeczną jest badaniem społecznego zachowania się i społecznej świadomo-
ści jednostki”53. To jedna z pierwszych definicji dyscypliny. Zwraca w niej uwagę 
to, że już w 1924 roku badacz amerykański zauważa, iż zarówno zachowanie, jak 
i świadomość mają charakter społeczny, co przekreśla rozpatrywanie psychologii 
w duchu materializmu Feuerbachowskiego. Psychologia społeczna niemal od same-
go początku miała więc potencjał do połączenia się z materializmem historycznym. 
Jak pisze współcześnie David G. Myers, psychologia społeczna to „[d]yscyplina 
naukowa zajmująca się tym, w jaki sposób ludzie spostrzegają innych, oddziału-
ją na siebie i układają wzajemne relacje”54. Wśród dominujących problemów jako 
dwa pierwsze wymienia: „[z]naczenie sytuacji. Wszyscy stanowimy wytwór kultury 
i okoliczności” oraz „[z]naczenie osoby. Jesteśmy także twórcami świata społeczne-
go”55. Myers dodaje następnie: „W tak określonej problematyce zawierają się rów-
nież zagadnienia oddziaływania grupy na jednostkę i jednostki na grupę”56. Widać 
więc, że choć bezpośrednie odwołanie do materializmu historycznego nie pada, to 
autor w zgodzie z nim definiuje swoją dyscyplinę: z jednej strony jednostka jest 
wytworem panujących i niedobrowolnych stosunków społecznych, z drugiej strony 
poprzez oddziaływanie na grupę aktywnie oddziałuje na te stosunki. Douglas Ken-
rick, Steven Neuberg i Robert Cialdini przytaczają dwie uzupełniające się definicje:  
„[p]sychologia społeczna jest naukowym badaniem sposobu, w jaki ludzkie myśli, 
uczucia i zachowania ulegają wpływom innych ludzi”57. Jednostka ulega więc ze-
wnętrznym wobec niej relacjom społecznym, ale z drugiej strony również je kształ-
tuje: „[n]aukowe badanie tego, jak ludzie wpływają na myśli, uczucia i zachowania 
innych”58. Myers w innym miejscu zwraca uwagę na historyczny charakter postę-
powania ludzkiego: „[p]sychologia społeczna bada wpływy społeczne, które wyja-
śniają, dlaczego ta sama osoba postępuje różnie w różnych sytuacjach”59. Na gruncie 

53  F.H. Allport, Social Psychology, Boston 1924, s. 12.
54  D.G. Myers, Psychologia społeczna, tłum. A. Bezwińska-Walerjan, Poznań 2003, s. 19.
55  Ibidem, s. 19–20.
56  Ibidem, s. 21.
57  D.T. Kenrick, S.L. Neuberg, R.B. Cialdini, Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice, tłum. 

M. Trzebiatowska, A. Nowak, M. Orski, Gdańsk 2002, s. 29.
58  Ibidem.
59  D.G. Myers, Psychologia, tłum. J. Gilewicz, Poznań 2003, s. 662.
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psychologii wniosek ten eksperymentalnie potwierdzili na przykład Brent Roberts 
i Ravenna Helson, którzy w badaniach podłużnych dowiedli, że XX-wieczna busi-
nesswoman mieszkająca na Manhattanie ma inne podejście do seksu przedmałżeń-
skiego i udziału kobiet w wyprawach wysokogórskich niż jej pochodząca z Irlandii 
babka z klasy robotniczej60. Kenrick, Neuberg i Cialdini dodają: 

To podejście kontynuuje dzisiejsza perspektywa społeczno-kulturowa, która zakła-
da, że przekonania, upodobania i polityczne sympatie jednostki kształtują się pod 
wpływem takich czynników, jak narodowość, klasa społeczna i aktualna sytuacja hi-
storyczna. […] Centralne miejsce w tej teorii zajmuje kultura, którą możemy szeroko 
zdefiniować jako wierzenia, zwyczaje, przekonania i język, wspólne dla grupy ludzi 
żyjących w określonym miejscu i czasie (na przykład irlandzcy robotnicy, którzy 
wyemigrowali do USA w 1905 roku i osiedli w Bostonie, i ich prawnuki pracujące 
w 1999 roku w biurach na Manhattanie). Kultura obejmuje wszystkie ukształtowane 
przez człowieka cechy środowiska, takie jak domy, ubrania, a także subiektywne 
cechy, takie jak zasady etykiety, system wartości i kryteria dobrego smaku. Jak się 
przekonamy, badanie grup, kultur i norm społecznych nadal pozostaje głównym 
tematem zainteresowań psychologii społecznej61.

Niezwykle istotny głos wobec materialistyczno-historycznej psychologii 
społecznej zabrał Mika, według którego „psychologia społeczna jest nauką, która 
zajmuje się badaniem procesów psychicznych i zachowań ludzi znajdujących się 
w sytuacjach społecznych”62. Mika w świetle tej definicji rozważa możliwość, czy 
jednostka w owych sytuacjach społecznych nie jest rozumiana zbyt pasywnie, która 
jedynie kontempluje rzeczywistość, a nie przekształca jej. Tym samym autor nie-
bezpośrednio zadaje pytanie o to, czy przedmiot psychologii społecznej bliższy jest 
materializmowi Feuerbacha, czy materializmowi Marksowskiemu. Szybko rozwie-
wa wątpliwości:

Człowiek nie reaguje biernie na to, co dzieje się w jego otoczeniu, ale je w sposób 
aktywny zmienia, przekształca, oddziałuje na nie. Owe oddziaływania nie odnoszą 

60  B.W. Roberts, R. Helson, Changes in Culture, Changes in Personality: The Influence of 
Individualism in a Longitudinal Study of Women, „Journal of Personality and Social Psychology” 
1997, no. 72, s. 641–651.

61  D.T. Kenrick, S.L. Neuberg, R.B. Cialdini, op. cit., s. 31–32.
62  S. Mika, op. cit., s. 13.
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się tylko do przedmiotów fizycznych, ale również, i kto wie, czy nie w pierwszym 
rzędzie, do innych ludzi będących elementami sytuacji społecznych. Z takiego 
właśnie rozumienia przedmiotu psychologii społecznej wywodzi się koncepcja  
interakcji. […] Zgodnie z nią oddziaływanie na siebie ludzi, którzy znajdują się 
w sytuacjach społecznych, ma wzajemny charakter, prowadzący zarówno do  
modyfikacji ich zachowania, jak i do powstania produktów tych interakcji, produk-
tów zarówno o materialnym, jak i niematerialnym charakterze63.

Mika, ujmując się za aktywną rolą jednostki, staje po stronie materializmu hi-
storycznego. Cenne są również jego uwagi dotyczące różnicy pomiędzy psychologią 
ogólną (indywidualistyczną) a psychologią społeczną. Jako że człowiek jest istotą 
zarówno społeczną, jak i biologiczną, psychologia ogólna koncentruje się głów-
nie na aspekcie biologicznym, abstrahując od społecznego. Psychologia społeczna 
zaś często abstrahuje od czynników biologicznych. Mika konkluduje następująco: 
„Można więc przyjąć, że zakresy problematyki psychologii ogólnej i psychologii 
społecznej nie pokrywają się ze sobą, ale się krzyżują”64.

Kategorią, która często pojawia się w definicjach przedmiotu badań psycholo-
gii (nie tylko społecznej) i którą przywołuje również Mika, wspominając o aktywnej 
roli jednostki, jest zachowanie. Jej czynny udział w przekształcaniu stosunków spo-
łecznych dokonuje się drogą behawioralną. Można więc uznać, że zachowanie jest 
wyrażonym językiem psychologii ekwiwalentem praktyki, a że psychologia kon-
centruje się głównie na jednostce – praktyki indywidualnej. Takiego utożsamienia 
dokonuje Louis Althusser, kiedy rozważa, czy ideologia ma własną historię:

A zatem stwierdzamy w tym schemacie, że ideologiczne przedstawienie ideologii 
jest samo zmuszone do rozpoznania, że każdy obdarzony „świadomością” „pod-
miot” […] winien „działać według swych idei„, a więc powinien wpisać w akty swej 
praktyki materialnej swoje własne idee wolnego podmiotu65.

Althusser, kiedy pisze o „działaniu” i „praktyce materialnej” w tym samym 
akapicie, ma na myśli to samo – aktywną rolę podmiotu. Następnie dodaje:

63  Ibidem.
64  Ibidem, s. 15.
65  L. Althusser, Ideologie i aparaty ideologiczne państwa, Studenckie Koło Filozofii 

Marksistowskiej (Uniwersytet Warszawski), Warszawa 2006, s. 20, http://www.filozofia.uw.edu.pl/
skfm/publikacje/althusser05.pdf (17.09.2016).
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We wszystkich przypadkach ideologia ideologii rozpoznaje zatem […], że „idee” 
podmiotu ludzkiego istnieją w jego czynach, albo powinny w nich istnieć, a jeżeli tak 
nie jest, to użycza mu innych […] idei, odpowiadających dokonywanym działaniom. 
Ta ideologia przemawia czynami: my będziemy mówić o działaniach wpisanych 
w praktyki66.

Tym samym jeśli psychologia bada zachowanie jednostek, to bada ich material-
ną praktykę indywidualną. Na tej samej podstawie da się założyć, że inny przedmiot 
badań psychologii – myślenie – jest terminologicznym odpowiednikiem świadomo-
ści, a w jej ramach: świadomości indywidualnej67. Konstatacja ta prowadzi do kon-
kluzji, że psychologia społeczna de facto powtarza tezy materializmu historycznego 
własnym językiem: psycholog powie, że relacje międzyludzkie kształtują myślenie 
ludzi wpływające na ich zachowanie, które to przekształca te relacje. Sens tego zda-
nia, być może na wyższym poziomie ogólności, oddaje materializm historyczny: 
człowiek jest produktem stosunków społecznych odbijających się w jego świado-
mości, która kształtuje praktykę materialną przekształcającą te stosunki. W historii 
psychologii społecznej obecny jest wzmiankowany już niebagatelny epizod psycho-
logii marksistowskiej rozwijany po rewolucji październikowej przez Wygotskie-
go, Leontiewa, Łuriję czy Galpierina. Autorzy ci osadzili psychologię w zrębach 
teoretycznych, na które składały się dwa podstawowe założenia: świadomość jest 
wtórna wobec materii, a jej istota ma charakter historyczno-społeczny. Wygotski 
rozwinął teorię, którą nazywa się dziś kulturowo-historyczną teorią psychiki, z kolei 
jego uczniowie poświęcili się badaniom nad przedmiotowym, aktywnym działaniem 
człowieka i jego czynną wobec rzeczywistości postawą (na przykład interioryza-
cją zewnętrznych bodźców, które stają się podstawą w kształtowaniu świadomo-
ści – jej podstawa jest zatem wynikiem materialnej działalności praktycznej68) oraz 
procesem transformacji zachowań z indywidualnych na indywidualno-społeczne. 
Psychologowie radzieccy zwracali również uwagę na to, że społeczny charakter 
zachowania i świadomości poszczególnego indywiduum i jego otoczenia nie jest 
jedynie wynikiem doświadczenia społecznego, lecz także stanowienia społecznego 
i kulturowego elementu w historii ludzkości: tworzenie wewnętrznych reprezentacji 

66  Ibidem, s. 21.
67  O ile we współczesnych definicjach częściej używa się terminu myślenie, o tyle początki 

psychologii eksperymentalnej swój przedmiot badań faktycznie nazywały świadomością.
68  P.J. Galbierin, Razwitije issledowanij po formirowaniju umstwiennych diejstwij,  

w: Psichołogiczeskaja Nauka w SSSR, Moskwa 1959.
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poznawczych, posługiwanie się i rozumienie języka w podobny sposób jest możliwe 
przez przyswajanie historycznie dziedziczonych znaków, które pozwalają specyficz-
nie rozumieć świat w danym czasie i w danym miejscu, jako że zakorzeniła się 
w nich świadomość społeczna poprzednich pokoleń. Jak pisze Mika:

Według sformułowania Leontiewa, świat jest jednostce nie tyle dany, co zadany, 
a odczytywanie znaczeń nie jest procesem biernym, lecz wymaga aktywności ze 
strony podmiotu. W trakcie przyswajania sobie dorobku kulturalnego przez jed-
nostkę, jej ograniczone doświadczenie osobiste, zresztą bardzo ważne, kształtuje 
się i funkcjonuje na gruncie doświadczenia społecznego, a jej świadomość indywi-
dualna w ramach świadomości społecznej. Świadomość jednostki przeniknięta jest 
świadomością społeczną. Dlatego też pojęcie świadomości nie jest równoznaczne 
z pojęciem psychiki: o zjawiskach psychicznych można mówić od chwili, gdy pod-
miot, człowiek lub zwierzę zaczyna kierować się w swoim zachowaniu znaczeniami 
(a nie tylko cechami fizycznymi przedmiotów), ale o zjawiskach świadomości można 
mówić jedynie u człowieka, u którego ma ona charakter społeczny69.

Wszystkie segmenty badań we współczesnej psychologii społecznej są związa-
ne albo ze społecznie uwarunkowaną świadomością indywidualną (schematy i błędy 
poznawcze, samoocena, stereotypy i uprzedzenia, pamięć itd.), albo z praktyką ma-
terialną (agresja, konformizm, współpraca, pomoc, dyskryminacja itd.). Jednocze-
śnie żaden z tych komponentów nie istnieje w izolacji od siebie, a podział pomiędzy 
nimi ulega zatarciu: praktyka społeczna i stosunki społeczne są odbijane w świado-
mościach indywidualnych, które to kształtują praktykę na nowo i rewolucjonizują 
zastane stosunki. Problem z brakiem otwartego mocowania psychologii społecznej 
w materializmie historycznym wynika nieco przewrotnie z rzeczywistości opisywa-
nej przez ten drugi: miejsca i czas, w których autonomizowała się psychologia jako 
nauka, nie zawierały warunków historycznych, które by na to pozwoliły. Uwikłanie 
w biologię i statystykę, odrzucenie etyki socjalistycznej wśród jej pionierów (przy-
padek Le Bone’a) oraz zwyczajna nieznajomość filozofii marksistowskiej w głów-
nych ośrodkach rozwoju psychologii społecznej nie potrafiły nazwać podstaw teo-
retycznych, jakie stoją za tą nauką nawet w jej wydaniu radzieckim70. Możliwość 
umocowania psychologii społecznej w materializmie historycznym jest dla niej 

69  S. Mika, op. cit., s. 195.
70  Uczciwie należy tu odnotować wyjątek, jaki stanowił Erich Fromm.
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cenną wartością metodologiczną, gdyż mogłaby ona chronić ją przed jej współcze-
snymi błędami. Jednym z najczęściej formułowanych zarzutów wobec psychologii 
społecznej jest dobór próby i nieuprawniona generalizacja wyników – na podstawie 
badań przeprowadzonych na amerykańskich studentkach i studentach psychologo-
wie społeczni wyciągają wnioski dla całych populacji, które nie mają nic wspólnego 
ani z kulturą Stanów Zjednoczonych, ani ze środowiskiem studenckim. Ten stan 
rzeczy interpretować można jako kolejny efekt nieznajomości filozofii marksistow-
skiej w dominującym nurcie psychologii społecznej. Materializm Marksowski nie 
dopuszcza bowiem istnienia takich nieprawidłowości przez wzgląd na historycz-
ną zmienność ludzkiej świadomości (myślenia) oraz praktyki (zachowania). Tezy 
materializmu historycznego mogłyby zatem z powodzeniem uczyć psychologów 
społecznych większego rygoru metodologicznego na przykład przez częstsze i głęb-
sze konstruowanie bądź korzystanie z narzędzi do analizy trafności i rzetelności. 
Z kolei materiał badawczy psychologii społecznej mógłby aktualizować materializm 
historyczny przez badanie społecznie uwarunkowanej świadomości indywidualnej 
w kontekście walki klas czy zmienności ekonomicznych formacji społeczeństwa71. 
Tak jak psychologia społeczna nie musi odrzucać materializmu historycznego przez 
swoje skoncentrowanie na jednostce, tak nie musi ona również w ten sposób sta-
nowić czynnika reprodukcyjnego formacji kapitalistycznej. Roberts, wspominając 
o krytykach psychologii społecznej, pokazuje, że jeśli bazuje ona na „dyskursach 
emancypacyjnych, takich jak marksizm i feminizm”, jej funkcja może być inna 
i uwzględniać inne zasady, metody, wartości, dane badawcze czy typ produkowanej 
wiedzy72. Taka psychologia jest dopiero u swych początków (względnie: u swego 
odrodzenia). Odrzucenie (bądź nieświadomość) materializmu historycznego jako jej 
podstawy teoretycznej, współczesne przechylenie badawcze psychologii społecznej 
w stronę reklamy, zachowań konsumenckich czy technik sprzedaży jest świadec-
twem tego, że dyscyplina ta stała się dziś po prostu elementem tej samej machiny, 
która wraz z odrzuceniem marksizmu w innych dziedzinach (również naukowych) 
zyskuje dominację na pozostałych obszarach – kapitału. Psychologia społeczna jest 
więc kolejnym polem walki ideologicznej, której obecny przebieg odpowiada po-
zycji marksizmu w ogóle. Jak podsumowuje ten wątek Roberts: ataki na naukowy 
status psychologii społecznej stworzyły nieuchronną reakcję, a nadzieje krytyków 

71  Autor podjął taką próbę przez analizę wpływu dysonansu poznawczego na tworzenie nadbu-
dowy ideologicznej wyzysku: M. Pytlik, op. cit., s. 95–114.

72  R. Roberts, op. cit., s. 88–89.
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na zmianę paradygmatu zostały odrzucone, lecz nie jest to sytuacja bez wyjścia. Ob-
raz psychologii reprodukującej formację kapitalistyczną pozostaje dziś dominujący, 
a związane z tym powody prowadzą do wniosku, iż jest to kwestia władzy73.

SOCIAL PSYCHOLOGY AND HISTORICAL MATERIALISM

Summary

Keywords: social psychology, historical materialism, methodological individualism, 
methodological anti-individualism, social consciousness, individual consciousness, 
thinking, individual practice, behaviour

Historical materialism and social psychology are in deep and underestimated relationship. 
As historical materialism constitutes a theoretical framework for social psychology, the 
social psychology brings a great amount of data which updates the Marxist legacy. The 
problem often raised is psychology’s focus on individual and explaining the whole reality 
from its point of view whereas historical materialism definitely stands on the position of 
methodological anti-individualism. Nevertheless individualistic social psychology does not 
deny the anti-individualistic approach in social sciences in general. Individuals are social, 
are part of society and even if individual consciousness and practice are not conclusive 
for social processes, they must be examined with the same respect. There is a space for 
individualism in Marxism as well. One of the keypoints of historical materialism is mutual 
relation between social conditions reflecting in consciousness and humans transforming 
these conditions through their material practice. This assumption considered from individu-
alistic perspective is equal with human entity shaped by its social relations and historical 
circumstances and transforming these relations through its behaviour. It corresponds with 
definitions of social psychology – individuals’ thinking, feeling and behaving stems from 
their social setup, but they influence this setup as well. The Marxist social psychology is 
then legit and can be continued with the psychology’s data already collected. 

73  Ibidem, s. 89–90.
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Pytanie o polityczne aspekty kultury nie jest niczym nowym. Dotychczasowe refleksje 
mu poświęcone doprowadziły do wyłonienia się różnych stanowisk. W swoim artykule 
chciałbym skupić się na dwóch głównych, dostarczających odmiennych odpowiedzi 
oraz ocen. Pierwsza z nich, utożsamiająca kulturę masową z narzędziem społecznej 
kontroli, wywodzi się z tradycji szkoły frankfurckiej, druga zaś, odróżniająca to, co 
masowe, oraz to, co popularne, związana jest ze studiami kulturowymi. Moim celem 
jest nie tylko porównanie powyższych podejść, ale także próba określenia, na ile 
znajdują one przełożenie na współczesną rzeczywistość i czy w związku z tym mogą 
pomóc w odpowiedzi na pytanie o warunki możliwości kształtowania się kolektyw-
nych podmiotów emancypacyjnych zorientowanych na radykalną zmianę społeczną. 

Stanowisko frankfurtczyków znalazło swój dobitny wyraz w pracy Dialektyka 
Oświecenia autorstwa Theodora W. Adorno i Maxa Horkheimera. W rozumieniu 
niemieckich autorów kultura masowa stanowiła złożone narzędzie społecznej tresury 
służące podporządkowywaniu członków klasy robotniczej warunkom panującym 
w późnym kapitalizmie. Chociaż wytwory przemysłu kulturalnego stanowią dostępne 
w obiegu rynkowym towary (a więc wytwarzane są dla zysku), ich główne funkcje mają 
charakter ideologiczny. Filmy, komiksy, popularna prasa oraz programy telewizyjne 
konstruowane są tak, aby wyeksponować istniejący świat w jak najlepszych barwach. 



174 Grzegorz Wyczyński

Kultura masowa posiada charakter alchemiczny – w jej obrębie mniej szlachetny 
materiał (społeczeństwo kapitalistyczne wraz z jego nierównościami, wewnętrznymi 
napięciami) transmutowany zostaje w coś doskonalszego. Daje to w efekcie obraz takiej 
rzeczywistości, gdzie każda jednostka, o ile tylko gotowa jest grać według narzuco-
nych jej reguł, może osiągnąć szczęście i poczucie spełnienia: 

Ideologia rozszczepia się na fotografię drętwego istnienia i gołe kłamstwo tyczące 
jego sensu, kłamstwo, którego się nie wypowiada, lecz sugeruje i wbija do głowy. 
Rzeczywistość jest cynicznie wciąż tylko powtarzana – w ten sposób dowodzi się 
jej boskiego charakteru1. 

Przemysł kulturalny oraz wytwarzana przez niego kultura masowa stanowią 
kolejną z historycznych faz dialektyki oświecenia – procesu towarzyszącego całemu 
dotychczasowemu rozwojowi ludzkiej cywilizacji. Oświecenie wyrasta z krytyki mito-
logicznego obrazu świata, gdzie człowiek przerażony potęgą i żywiołowością przyrody 
podporządkowuje sam siebie wyższym bytom, o których przychylność może zabiegać. 
Projekt oświeceniowy bierze na swój celownik ten właśnie sposób myślenia i dąży do 
radykalnego odczarowania, aby istota ludzka mogła zająć miejsce absolutnego podmio-
tu – pana świata rządzącego nim przy użyciu Rozumu. Jednak ta obietnica całkowitej 
emancypacji nigdy nie może zostać spełniona. W dużej mierze dzieje się tak dlatego, 
że projekt oświeceniowy zrodził się w obrębie społeczeństwa opartego na materialnych 
nierównościach, gdzie panowanie oddzieliło się od pracy, a najbogatsi mogli poświęcić 
się „czystej” aktywności intelektualnej, gdyż inni pracowali na ich utrzymanie. Wraz ze 
wzrostem kontroli człowieka nad przyrodą rozbudowuje się i umacnia władza społeczna 
– niedostosowanych i zbuntowanych trzeba jakoś dyscyplinować i zapędzać z powrotem 
do szeregu (pojawia się tutaj wątek wyraźnie freudowski – człowiek, aby pracował na 
własne samozachowanie i akceptował otaczający go ład społeczny, musi być do tego 
zewnętrznie przymuszany). Kultura masowa jest zestawem symbolicznych narzędzi kon-
troli dostosowanych do warunków panujących w późnym kapitalizmie – ma ona wpajać 
ludziom określone modele funkcjonowania pożądane z punktu widzenia reprodukcji 
status quo. Ma transformować członków klasy ujarzmionej w bierną masę niezdolną 
do stania się realną siłą polityczną. Forsuje tym sposobem bezrefleksyjne poddaństwo, 
akceptację danego ustroju podyktowaną niestojącymi za nim argumentami, ale jego nagą 
faktycznością, którą przedstawić należy w sposób atrakcyjny i rozrywkowy:

1  T.W. Adorno, M. Horkheimer, Dialektyka Oświecenia. Fragmenty filozoficzne, tłum. 
M. Łukasiewicz, Warszawa 1994, s. 167. 



175Kultura popularna, kultura masowa i zagadnienie emancypacji

Kategoryczny imperatyw przemysłu kulturalnego […] nie ma nic wspólnego z wol-
nością. Brzmi on: powinieneś się dostosować, nie pytając o to, do czego; dostosować 
do tego, co i tak jest, i do tego, co […] wszyscy i tak myślą. […] dostosowanie zajmuje 
miejsce świadomości2.

Podobny pogląd na kulturę masową znajdujemy na przykład u Stefana 
Morawskiego w jego rozważaniach nad kinem hollywoodzkim. Autor ten również 
wskazywał na fakt, iż amerykański przemysł filmowy obok funkcji ekonomicznych 
(tworzenie obrazów, które po wejściu na ekrany osiągnąć mają sukces komercyjny) 
spełnia także istotne funkcje ideologiczne: 

Hollywood staje się „rajem” już na ziemi. […] Nie tylko bawi w sensie taniego wy-
poczynku, ale również, i to w sposób tendencyjnie perfidny, wychowuje. Okazuje 
się, że świat musi pozostać taki, jaki jest3. 

Masowe kino lansuje oszukańczy obraz rzeczywistości, gdzie każdy może 
osiągnąć sukces mierzony grubością portfela, a materialne bogactwo to jedyny cel, 
do którego warto dążyć. W ten sposób sprzeniewierza się ono ideałowi każdej auten-
tycznej sztuki, czyli dążeniu do ukazywania prawdy o obiektywnej rzeczywistości. 
Poświęca realizm4 na rzecz propagandy.

2  T.W. Adorno, Podsumowanie rozważań na temat przemysłu kulturowego, w: idem, Sztuka 
i sztuki. Wybór esejów, tłum. K. Krzemień-Ojak, Warszawa 1990, s. 18.

3  S. Morawski, Jak patrzeć na film, Warszawa 1955, s. 14. 
4  W ujęciu S. Morawskiego realizm zostaje precyzyjnie odróżniony od naturalizmu. Ta druga 

postawa twórcza polega na wiernym oddawaniu rzeczywistości bez dokonywania jej uprzedniej 
selekcji – np. film naturalistyczny pokazywać będzie życie jakiejś osoby lub grupy osób kawałek po 
kawałku, traktując wszystkie czynności i wydarzenia jako równie istotne. Tymczasem „realizm tym 
różni się od naturalizmu, że wybiera z rzeczywistości fakty najważniejsze, że wyostrza i wyjaskrawia 
postacie, by móc w nich zawrzeć pewne typowe rysy dla danego społeczeństwa i danego momentu 
historycznego” (ibidem, s. 29). Realista musi więc wpierw poznać świat, który chce ukazać, wniknąć 
w niego, zrozumieć rządzące nim mechanizmy, uchwycić różnice pomiędzy jego częściami skła-
dowymi, aby następnie móc wyrazić jego prawdę w sposób artystycznie atrakcyjny i wartościowy. 
Poszczególne postaci ukazane na ekranie mają w sposób zindywidualizowany pokazać cechy typowe 
dla całych klas społecznych oraz ich sytuacji. W ten sposób Morawski wpisuje swoją refleksję nad 
kinem w szersze ramy pojęciowe estetyki marksistowskiej sięgające swoimi korzeniami F. Engelsa 
refleksji nad literaturą. W liście tego ostatniego autora do M. Kautskiej czytamy: „U przedstawicieli 
obydwu środowisk widzę też właściwą Pani ostrą indywidualizację charakterów: każdy bohater jest 
typem, a jednocześnie określoną osobowością, «tym» [«Dieser»], jakby się wyraził stary Hegel, i tak 
też być powinno”. F. Engels, Engels do Miny Kautskiej, w: K. Marks, F. Engels, O literaturze i sztuce. 
Wybór tekstów, Warszawa 1958, s. 91. 
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Jednak taki stan rzeczy nie jest czymś nieuniknionym, przemysł kulturalny 
można bowiem próbować zmieniać od środka. Fakt, że artysta jest zawsze zależny od 
świata5, jaki go otacza, nie oznacza, iż w sposób nieunikniony skazany jest on na rolę 
propagandysty. Walter Benjamin odróżnił tutaj dwa pojęcia: artysty jako rutyniarza 
oraz artysty jako wytwórcy. Ten pierwszy to ktoś, kto „z zasady rezygnuje z odsunię-
cia klasy posiadającej od aparatu produkcji na drodze przemian socjalistycznych”6. 
Upiększa on rzeczywistość, wykorzystując dostępne sobie techniki i środki wyrazu, 
czego skrajną formą jest charakterystyczna dla faszyzmu estetyzacja wojny uka-
zywanej jako ostateczny i pełen rozmachu tryumf człowieka nad przyrodą oraz 
maszyną. Wytwórca to tymczasem ktoś, kto wchodząc w ramy przemysłu kultu-
ralnego, posługuje się nim tak, aby działać na rzecz radykalnej zmiany społecznej. 
Twórczo operuje dostępnymi sobie technikami i za ich pomocą ukazuje prawdziwe 
oblicze istniejących stosunków społeczno-ekonomicznych. Taki ktoś w swojej pracy 
twórczej solidaryzuje się z proletariatem, nawet jeżeli sam się z niego nie wywodzi, 
a także próbuje aktywnie przekształcać własne środowisko artystyczne.

W łonie tradycji szeroko pojętej tradycji marksistowskiej odnajdujemy również 
takie stanowiska, gdzie pojęcie kultury masowej zostało jeszcze bardziej oczysz-
czone z pejoratywnego nacechowania. W swoich rozważaniach na temat polityki 
państw socjalistycznych Jerzy J. Wiatr twierdził, że musi ona godzić dwie tendencje. 
Państwo socjalistyczne stanowi bowiem z jednej strony wyraziciela ludu, z drugiej 
zaś musi realizować obiektywne interesy społeczne, które – ze względu na swoją zło-
żoność – zwykli ludzie nie zawsze są w stanie pojąć. Nie mamy tu jednak do czynienia 
z sytuacją beznadziejną, gdyż opinię publiczną można kształtować i pozyskiwać dla 
działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie organizmu społecznego. Dużą 
rolę ma tutaj do odegrania technologicznie ugruntowana kultura masowa:

5  Sama taka zależność nie jest niczym złym – to raczej normalna konsekwencja życia w społe-
czeństwie zaopatrującym swoich członków w pewien zasób wspólnych im środków (kody językowe, 
artystyczne etc.), bez pośrednictwa których komunikacja i współbycie nie byłyby możliwe. W odnie-
sieniu do sztuki i jej społecznych uwarunkowań pisał o tym T. Goban-Klas: „Uprawianie twórczości 
artystycznej odbywa się zawsze w konkretnej sytuacji i określonym otoczeniu społecznym. […] To 
ograniczenie swobody twórczej – rozpatrywane w skali historycznej – nie zasługuje na potępienie. 
Sztuka jest przecież przeznaczona dla odbiorców i jeśli nawet artysta proklamuje swoją wyjątkową 
misję, to musi liczyć się z publicznością, obecną i przyszłą”. T. Goban-Klas, Z zagadnień socjologii 
sztuki, Kraków 1971, s. 28–29.

6  W. Benjamin, Twórca jako wytwórca, w: idem, Twórca jako wytwórca. Eseje i rozprawy, tłum. 
R. Reszke, Warszawa 2011, s. 15. 
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proces tworzenia się masowej kultury i proces politycznego oddziaływania na spo-
łeczeństwo wzajemnie się uzupełniają. Istotnym elementem nowej, masowej kultury 
jest jej ideologiczne zaangażowanie po stronie socjalizmu7. 

Większość z przywołanych powyżej stanowisk opiera się na pewnych zało-
żeniach – że kultura masowa stanowi zjawisko negatywne (wchłania w siebie 

7  J.J. Wiatr, Współistnienie i ideologia, Warszawa 1964, s. 95. Poglądu takiego zupełnie nie 
podzielał np. D. Macdonald, którego refleksje na omawiany tutaj temat noszą wiele podobieństw do 
stanowiska frankfurtczyków. Autor ten uważał, iż kultura masowa jest zawsze zła, gdyż nie stanowi 
spontanicznej ekspresji ludu lub twórczych jednostek, ale jest przemysłowym towarem. Ponieważ jest 
ona adresowana do mas – biernej, niezorganizowanej, zatomizowanej ludzkiej zbieraniny – tworzy 
się ją na bazie założenia prostoty: zmęczony pracą i zagubiony przeciętny człowiek musi być w stanie 
zrozumieć ją bez większych problemów. Taka kultura stanowi albo źródło zysku, albo też narzędzie 
panowania – jej wytwory służą fabrykowaniu konsensu i otumanianiu odbiorców, aby wyrzekali 
się ambicji politycznych. Pierwsza z tych funkcji realizowana jest na szeroka skalę w USA, kraju 
opartym na gospodarce rynkowej, druga tymczasem znajduje zastosowanie także w ZSRR, gdzie 
ludzie u steru państwa posługują się kulturą do celów reprodukcji zajmowanej przez siebie pozycji 
władzy: „Sztuka ludowa była własną instytucją ludu, prywatnym ośrodkiem oddzielonym murami od 
wielkiego formalnego parku kultury panów. Natomiast kultura masowa rozwala mur, udostępniając 
masom skażoną formę wyższej kultury, i staje się przez to narzędziem politycznej dominacji. […] 
Pozostaje jednak faktem, że ZSRR jest jeszcze bardziej krajem kultury masowej niż USA. Trudniej 
to tylko rozpoznać, ponieważ ich kultura masowa jest w swojej formie dokładnym przeciwieństwem 
naszej, służąc propagandzie i pedagogii raczej niż rozrywce”. D. Macdonald, Teoria kultury maso-
wej, w: Kultura masowa, red. C. Miłosz, Kraków 2002, s. 16–17. Również H. Marcuse konstatował 
elitarne źródła kultury Zachodu, które zostają odrzucone w ramach rozwiniętych społeczeństw 
przemysłowych. Kultury antyczna lub feudalna były tworzone przez ludzi, którzy dzięki swojej 
uprzywilejowanej pozycji nie musieli poświęcać się na co dzień walce o byt i zdobywaniu środków 
własnego utrzymania – zamiast tego mogli podróżować, obserwować, dyskutować, czytać i rozmyślać. 
Jednak gdy tradycyjne działa oraz inspiracje zostają włączone w ramy kultury masowej, tracą swój 
emancypacyjny potencjał. Zostają wpisane w ramy życia codziennego (symfonii w radiu można 
słuchać w drodze do pracy, filmy transmitowane przez telewizję można oglądać podczas sprzątania 
mieszkania, a tanie, kieszonkowe wydania wielkich powieści można czytać w podróży w stanie 
rozproszonej uwagi) i zatracają swoją odświętność. Przestają być czymś z innej rzeczywistości, co 
pozwala odmiennie spojrzeć na otaczającą rzeczywistość. W odniesieniu do sztuki kategoria alienacji 
nabiera (albo przynajmniej może nabrać) pozytywnego znaczenia: „Tradycyjne obrazy artystycznej 
alienacji są niewątpliwie romantyczne, o ile pozostają w estetycznej niezgodności z rozwijającym 
się społeczeństwem. Owa niezgodność jest znakiem ich prawdy. To, co one przywołują i utrwalają 
w pamięci, należy do przyszłości: obrazy zaspokojenia, które spowodowały rozkład społeczeństwa 
niedopuszczającego do tego zaspokojenia. Wielka surrealistyczna sztuka i literatura lat dwudziestych 
i trzydziestych ciągle odtwarza te obrazy w ich wywrotowej i wyzwalającej funkcji”. H. Marcuse, 
Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, tłum. 
W. Gromczyński, Warszawa 1991, s. 87. Jednak w momencie, gdy sztuka zostaje włączona w ramy 
oficjalnej kultury, zaczyna sąsiadować z reklamą, elementy niskie i wysokie połączone zostają w jedną 
bezwyrazową masę, traci ona swój wyzwalający charakter, przestaje być nosicielką Wielkiej Odmowy 
i spada do poziomu kolejnego elementu zwyczajnej rzeczywistości. 
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autentyczną sztukę i degraduje ją, służy do sterowania masami oraz wymuszania 
na jej członkach biernej akceptacji status quo). Decydenci przemysłu kulturalnego, 
aby zapewnić swoim produktom szeroki zakres zbytu, przyjmują jak najniższe 
standardy – bezpieczniej jest założyć, że odbiorca będzie kimś niewykształconym, 
mało inteligentnym, szukającym tylko odmóżdżającej rozrywki, niż tworzyć dzieła 
adresowane do elity kulturalnej oraz niestroniące od eksperymentów. Prowadzi 
to do błędnego koła polegającego na założeniu głupoty odbiorcy, aby następnie 
na podstawie takiej tezy produkować dzieła stopniowo psujące gusta publiczności 
i sprawiające, że staje się ona coraz mniej wymagająca:

„Szary widz” to dziwny twór, wymyślony i skonstruowany przez urzędników działu 
rozpowszechniania wytwórni filmowych, hołubiony przez producentów telewizyj-
nych. Jest on z założenia istotą mało inteligentną. Niewiele wie i rozumie, dlatego 
należy mówić do niego w sposób jak najprostszy. […] I, niestety, hybryda „szarego 
widza” sprzyja powstawaniu prymitywnych filmów8. 

Pojawia się teraz pytanie, czy odbiór tekstów kultury (filmów, książek, utworów 
muzycznych) jest w sposób konieczny i bezwarunkowy zdeterminowany przez same 
te teksty. Czy jeżeli na poziomie swojego powstawania zostały one ideologicznie 
nasączone, to treści te muszą zostać odczytane i zaakceptowane (nawet jeżeli 
nieświadomie) przez każdego odbiorcę? Negatywna odpowiedź na to pytanie pada 
ze strony badaczy związanych z tradycją cultural studies. Postulują oni ponowne 
przemyślenie takich kategorii, jak na przykład „konsumpcja” (która wcale nie 
musi stanowić biernego wchłaniania z zewnątrz narzuconych znaczeń), badanie 
rzeczywistych praktyk obcowania z kulturą (co pozwala pokazać, że różni odbiorcy 
odmiennie posługują się dostępnymi sobie tekstami i w związku z tym nie stanowią 
niezróżnicowanej, odgórnie sterowanej masy), odrzucenie determinizmu tekstowego 
(stanowiącego pogląd empirycznie nieuzasadniony) oraz poglądu, w myśl którego 
każde dzieło posiada tylko jedno prawdziwe znaczenie możliwe do odkrycia dzięki 
wytrwałej pracy interpretacyjnej. Reprezentanci studiów kulturowych nie kwe-
stionują faktu, że kultura masowa służy także reprodukcji istniejących stosunków 
władzy, ale jednocześnie podkreślają, iż nie da się jej w całości zredukować do tej 
jednej funkcji. Jest ona raczej obszarem walki symbolicznej, gdzie strategie grup 
dominujących ścierają się z taktykami zdominowanych: 

8  M. Przylipak, Kino stylu zerowego. Z zagadnień estetyki filmu fabularnego, Gdańsk 1994, s. 115. 
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Tym sposobem dziedzina kultury jest dla studiów kulturowych głównym miejscem 
walki ideologicznej, terenem „inkorporacji” i „sprzeciwu”, jednym z miejsc, gdzie 
można zdobyć hegemonię i ją utracić9. 

Aby uwypuklić tę dwoistość, należy wprowadzić rozróżnienie na kulturę 
popularną i masową. Pojęcia te nie są semantycznie równorzędne i nie można ich 
w związku z tym używać wymiennie. Na przykład John Fiske kwestionuje sam fakt 
istnienia kultury masowej, jeżeli rozumieć ją w sposób proponowany przykładowo 
przez Macdonalda – jako coś odgórnie narzuconego masowemu odbiorcy: 

Jednorodnej wyprodukowanej oddzielnie kultury nie można sprzedać masowemu 
odbiorcy w charakterze gotowego produktu: kultura po prostu nie na tym polega. 
Ludzi również nie żyją i nie zachowują się jak masa – zbiór wyobcowanych jednowy-
miarowych osób, które posiadaj tylko jeden (fałszywy) rodzaj świadomości i które 
w odniesieniu do zniewalającego ich systemu pozostają jedynie mimowolnymi lub 
nawet uległymi naiwniakami10. 

Rzeczywista relacja pomiędzy przemysłem kulturalnym a jego publicznością 
jest inna – ten pierwszy dostarcza na rynek towary ideologicznie nacechowane (a więc 
spełniające nie tylko merkantylne, ale także i polityczne funkcje), jednak to odbiorcy 
dookreślają i konkretyzują ich znaczenia. Tekst nie narzuca obcującym z nim lu-
dziom jednego tylko sposobu odczytania. Możliwe są praktyki oparte na negocjacji, 
a nawet takie formy interpretacji, gdzie pierwotne znaczenie zostaje zastąpione przez 
zupełnie nowy sens. W ten sposób wytwory kultury popularnej, nawet jeżeli miały 
w systemowym zamyśle służyć reprodukcji istniejących stosunków dominacji, mogą 
nabrać charakteru wywrotowego. Jeśli miały otumaniać odbiorcę i działać na niego 
uspokajająco – „żyjesz w najlepszym z możliwych światów, a więc nie próbuj go 
zmieniać” – są w stanie przyczynić się do tego, że zachowa on ciągłą świadomość 
napięć i nierówności we własnym otoczeniu. 

Aby spełniać takie funkcje, teksty wcale nie muszą być konstruowane w zgodzie 
z zasadą realizmu. Nie jest konieczne, aby wiernie odtwarzały świat otaczający ich 
twórców oraz odbiorców. Mogą przedstawiać fantastyczne uniwersa zamieszkiwane 
przez istoty, które w świetle codziennego doświadczenia oraz dostępnej wiedzy 

9  J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej, tłum. J. Barański, Kraków 2003, s. 12. 
10  J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, tłum. K. Sawicka, Kraków 2010, s. 23. 
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nie istnieją czy wręcz nie mogą istnieć. Aby jednak tekst niósł w sobie popularny 
potencjał, musi być nacechowany pierwiastkiem konfliktu – tylko w ten sposób 
będzie się odnosił do świata realnego oraz obecnych w nim napięć strukturalnych. 
Jedynie wtedy zdominowani będą w stanie wnieść do niego własne znaczenia oraz 
odnieść go do swoich doświadczeń. Tak rozumiana interpretacja tworzy nowy punkt 
widzenia na rzeczywistość prymarną:

Możemy odgrywać rasistę i agresora jako krasnolud ścigający elfy, co często po-
zwala uzmysłowić sobie złożoną i arbitralną naturę konfliktu rasowego, ponieważ 
fikcyjne klany kosmitów i gatunki istot są przeciwstawiane sobie tylko po to, by 
dostarczyć kontekstu agonistycznej zabawie11. 

W takim ujęciu granie w gry wideo może prowadzić do przebudzenia świa-
domości w sensie dwojakim. Po pierwsze, uczula nas na arbitralny charakter 
społecznych barier i nierówności – odniesienie sztucznie skonstruowanego świata 
do rzeczywistości pozwala dostrzec, iż porządki tej drugiej również są czymś 

11  J. Dovey, H.W. Kennedy, Kultura gier komputerowych, tłum T. Macios, A. Oksiuta, Kraków 
2010, s. 149. Pozostaje pytanie, czy dany wytwór kultury, aby mógł spełniać funkcje budzenia świa-
domości, musi być tworzony z taką właśnie intencją. Wydaje się, że nie jest to konieczne. Wiele zależy 
od kontekstu oraz nastawienia odbiorcy. Na te dwa czynniki wskazują autorzy z kręgu cultural studies, 
ale również wspomniany już Marcuse wydawał się sądzić podobnie, gdy stwierdzał, że klasyczne dział 
kultury, tworzone przez uprzywilejowaną elitę, mogą spełniać funkcję wywrotową w ramach późnego 
kapitalizmu, gdyż ukazują inny porządek egzystencjalny – świat czasu wolnego, gdzie człowiek 
zostaje uwolniony od trosk o ciągłe samozachowanie. Świat, który nie należy tylko do przyszłości, 
ale może zostać w nowej formie ustanowiony dzięki uspołecznieniu masowych środków produkcji 
wytworzonych w dobie kapitalizmu. Nie chodzi więc o rewolucyjne intencje samych twórców (wszak 
dzieło nie daje się sprowadzić do wiązki świadomych intencji swojego autora), ale o treść i formę 
ich wytworów, które w danych warunkach historycznych mogą nabrać charakteru wywrotowego 
poprzez budzenie świadomości. Podobnie wydawał się myśleć S. Kracauer (autor również oscylujący 
wokół szkoły frankfurckiej), gdy pisał o obrazach przemocy w kinie: „W dokumentalnym filmie Krew 
zwierząt Goerges’a Franju o rzeźni paryskiej podłoga tonie we krwi, rzeźnicy metodycznie zarzynają 
konie i krowy, piła ćwiartuje ciepłe jeszcze ciała zwierząt. […] Byłoby niedorzecznością utrzymywać, 
że te odrażające obrazy miały głosić ewangelię wegetarianizmu. […] Lustrzane odbicia grozy są celem 
dla siebie. Widz musi je poznać i zapisać w swej pamięci prawdziwe oblicze rzeczy zbyt strasznych, 
by je oglądać w rzeczywistości. Widząc rzędy łbów cielęcych lub szczątki storturowanych ciał w fil-
mach o hitlerowskich obozach koncentracyjnych, wyzwalamy grozę z niewidzialności, w której ją 
skryło przerażenie lub wyobraźnia”. S. Krcauer, Teoria filmu. Wyzwolenie materialnej rzeczywistości, 
tłum. W. Werenstein, Warszawa 1975, s. 323–324. Ujawnia się tutaj jeden z centralnych aspektów 
kracauerowskiego realizmu – kino nie tylko rejestruje to, co dzieje się w świecie (obiekty i zjawiska 
uchwycone w ruchu), ale także odkrywa te aspekty rzeczywistości, które pozostają nieuchwytne dla 
spojrzenia nieprzedłużonego technologicznie lub kulturowo stabuizowane. 
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historycznym, a więc mogącym podlegać zmianie. Po drugie, eksperymentowanie 
z różnymi tożsamościami w wirtualnych uniwersach pozwala wykraczać poza 
dominujące wyobrażenia o płci, rasie, klasie etc. Pobudza to polityczną wyobraźnię 
i może ośmielać do wybierania alternatywnych sposobów życia. 

Kultura popularna pozwala łączyć politykę z przyjemnością. Konstytuujące 
ją praktyki semiotyczne wpisane są w przestrzeń życia codziennego i aby się im 
oddawać, nie trzeba zajmować pozycji wyróżnionej i uprzywilejowanej (nie trzeba 
być osobą posiadającą wysoki kapitał kulturowy). Nadawanie własnych znaczeń tek-
stom funkcjonującym w obiegu rynkowym stanowi dobrą zabawę, ale jednocześnie 
posiada nietrywialne konsekwencje polityczne: 

Przyjemność rodzi się z takiego właśnie połączenia twórczości, adekwatności 
i funkcjonalności. Innymi słowy, znaczenia, które nadaję tekstowi, dostarczają 
przyjemności, jeśli czuję, że są moje oraz że odnoszą się do mojego życia codzien-
nego w sposób praktyczny i bezpośredni12. 

Właśnie takie praktyki semiotyczne decydują zdaniem Fiskego o mikropoli-
tycznym wymiarze kultury popularnej, nie wyczerpują jednak w pełni jej emancy-
pacyjnego potencjału. Obok nich występują bowiem jeszcze przyjemności oparte 
na unikaniu i zatraceniu siebie. Okazji do nich dostarczają na przykład koncerty 
muzyczne (metal, punk), których uczestnicy rzucają się w ekstatyczny taniec, lub 
granie w gry wideo umożliwiające wprowadzenie się w stan immersji – głębokiego 
zanurzenia w świat wirtualny oraz jego bazę technologiczną. W takich momentach 
nasza społecznie wytworzona tożsamość ulega chwilowemu zawieszeniu. Zatracając 
siebie, zapominając chociaż na krótką chwilę o otaczającym nas świecie, wyzwalamy 
się od rządzących nim reguł:

W gry bowiem gra się ciałem, a zbytek koncentracji skutkuje utratą „ja”, społecznie 
wytworzonego podmiotu i jego społecznych relacji. Podmiotowość rozpada się 
w ciele […] Fizyczna intensywność, z jaką rozgrywane są gry, stwarza chwile jouis-
sane, ucieczki od ideologicznej kontroli13. 

12  J. Fiske, Zrozumieć kulturę…, s. 59.
13  J. Fiske, Przyjemność gier wideo, tłum. M. Szota, w: Światy z pikseli. Antologia studiów nad 

grami komputerowymi, red. M. Filiciak, Warszawa 2010, s. 130. 
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Z perspektywy marksistowskiej powyższe ujęcie omawianego zagadnienia 
może zostać zakwestionowane – po części dlatego, że w jego przypadku punkt 
ciężkości pada na sferę mikropolityki, a więc praktyk wchodzących w skład życia 
codziennego. Nawet jeżeli partycypacja w kulturze popularnej budzi i podtrzymuje 
świadomość istniejących nierówności oraz podziałów, nie musi to wcale prowadzić 
do formowania się kolektywnych podmiotów emancypacyjnych. Wręcz przeciwnie 
– opór semiotyczny oraz satysfakcja, jaką daje jego praktykowanie, mogą w pewnym 
momencie stać się celem samym w sobie. Zamiast dążyć do realnych zmian i tworzyć 
niezbędne ku temu struktury, ludzie będą po prostu cieszyć się z tego, że raz na jakiś 
czas udało im się oszukać system i spersonalizować jego wytwory. Istnieje więc 
ryzyko, że postawa taka doprowadzi do paradoksalnej akceptacji status quo – radość 
z małych kontestacji życia codziennego sprawi, że zdominowanym łatwiej będzie 
znosić ich poślednią pozycję. Poczucie, że robi się coś po swojemu, że przejrzało 
się dominującą ideologię i można jej teraz unikać lub się nią bawić, zacznie być 
wystarczające. 

Fiske nie kryje faktu, iż polityka popularna realizuje się w skali mikro. W jego 
oczach nie stanowi to jednak zarzutu – rewolucje nie zdarzają się na co dzień, są one 
wydarzeniami rozsadzającymi normalny bieg rzeczy, a ich wystąpienie poprzedzają 
długotrwałe procesy przygotowawcze. Jako takie nie są (i nie mogą być) jedyną 
uprawnioną formą kontestowania istniejących stosunków władzy – musi istnieć jesz-
cze polityka życia codziennego. I chociaż nie zachodzi konieczny związek pomiędzy 
mikro- i makropolityką (nie można powiedzieć, że ta pierwsza zawsze jest fazą 
przygotowawczą dla tej drugiej), to czasami właśnie taktyki popularne są w stanie 
ułatwiać działania mające na celu radykalną zmianę zastanych stosunków: 

Opozycja popularna jest wbudowana w struktury systemu […] a opozycja popu-
listyczna rodzi się w momencie kryzysu społecznego, gdy uwarunkowania histo-
ryczne narażają system na transformację albo nawet na rewolucję. […] Chciałbym 
również podkreślić […], że popularna polityka postępowa jest koniecznym wa-
runkiem wstępnym, o ile nie przyczyną powstawania takich radykalnych ruchów 
populistycznych. Kultura popularna utrzymuje nie tylko różnice społeczne, lecz 
również ich opozycyjność, a także świadomość tej opozycyjności wśród członków 
społeczeństwa14.

14  J. Fiske, Zrozumieć kulturę…, s. 166–167. 
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W niektórych pismach Karola Marksa odnajdujemy fragmenty świadczące 
o tym, że autor ten dostrzegał potencjał polityczny tkwiący w sferze praktyk życia 
codziennego. I tak w jednym z fragmentów Rękopisów ekonomiczno-filozoficznych 
Marks podkreślał, jak wspólne picie, palenie, przebywanie w jednych knajpach 
sprzyja wykształcaniu się pomiędzy proletariuszami silnego poczucia więzi oraz 
pozwala na krystalizowanie się świadomości klasowej – stają się oni małą wspólnotą 
aktywnie dążącą do urzeczywistnienia wielkiej wspólnoty, czyli społeczeństwa 
bezklasowego15. Jednak nie wydaje się, aby – przynajmniej w takim stopniu jak Fiske 
i autorzy z nurtu studiów kulturowych – przypisywał on codziennym praktykom 
i rozrywkom współczesnego sobie proletariatu samodzielną wartość. Rzeczy te li-
czyły się o tyle, o ile uczestniczyły w przekształcaniu się proletariatu w rewolucyjny 
podmiot (makro)polityczny. 

Krytykę marksistowską warto przywołać w omawianej kwestii również 
z innego powodu – w jej optyce kultura jest zawsze uwarunkowana społecznie 
oraz ekonomicznie. W społeczeństwach klasowych, wewnętrznie zróżnicowa-
nych i podzielonych na nierówne sobie grupy, nie wytwarza się jednolita kultura. 
Sposoby spędzania wolnego czasu i ubierania się, wartości, gusta – wszystko to 
uwarunkowane jest przez przeciętne warunki życia danej klasy. I tak na przykład 
postawy hedonistyczne będą rozpowszechniać się przede wszystkim wśród tych 
grup, których członkowie nie muszą samodzielnie pracować na własne utrzymanie, 
w związku z czym mają możliwość poświęcania dostępnego sobie czasu na możliwie 
najbardziej wszechstronną akumulację przyjemności16. Fiske uważa tymczasem, że 
to właśnie kultura stanowi sferę, gdzie ludzie są w stanie uniezależnić się od struk-
tury społecznej uporządkowanej wokół wielu osi władzy. Kultura jest przestrzenią, 
gdzie tworzą się sojusze – o mniejszym bądź większym stopniu trwałości – łączące 
ludzi różnie ulokowanych w strukturze społecznej. 

Pod adresem takiego poglądu wysunąć można dwie wątpliwości. Po pierwsze, 
miejsce, jakie zajmuje się w strukturze społecznej, ulega uwewnętrznieniu, co two-
rzy drugą naturę jednostki – system trwałych preferencji i dyspozycji warunkujących 
nasz stosunek do świata oraz innych ludzi. Pierre Bourdieu operował tutaj pojęciem 
habitusu i przy jego pomocy próbował pokazać, że jeśli zajmowanie tej samej pozycji 

15  K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne, w: MED, t. I, Warszawa 1976, s. 598.
16  „Filozofia używania życia powstała w czasach nowszych wraz z upadkiem feudalizmu 

i przeobrażeniem się feudalnej szlachty wiejskiej w żądną uciech szlachtę dworską epoki monarchii 
absolutnej. U tej szlachty ma ona w większym jeszcze stopniu formę bezpośrednio naiwnego po-
glądu na życie, który znajduje swój wyraz w pamiętnikach, wierszach, powieściach itd.”, K. Marks,  
F. Engels, Ideologia niemiecka, w: MED, t. III, Warszawa 1975, s. 473.
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strukturalnej wytwarza u danej grupy ludzi ujednolicony system praktyk i prefe-
rencji, to jednocześnie zawęża prawdopodobieństwo, że wejdą oni w bliższe relacje 
z osobami społecznie zbyt oddalonymi: 

oznacza to, że ludzie sytuujący się w górnej części tej przestrzeni mają mało szans, 
aby poślubić ludzi umieszczonych bliżej dołu, po pierwsze dlatego, że mają mało 
możliwości spotkać ich fizycznie […] po drugie, ponieważ spotykają się tylko prze-
lotnie, przy okazji i jakby przez przypadek17.

W pełni uzasadnione pozostaje więc pytanie, czy przelotne kontakty i przy-
padkowe spotkania wystarczą, aby ludzie społecznie od siebie odróżnieni utworzyli 
sojusze, o których pisze Fiske.

Druga kwestia związana jest z zagadnieniem czasu wolnego oraz zasobów 
materialnych, jakie można poświęcić na rzecz partycypacji w kulturze. Oczywiście 
wiemy już, że kultura popularna jest wpisana w przestrzeń życia codziennego – aby 
z nią obcować, nie trzeba udawać się do miejsc specjalnych i wydzielonych (a przez 
to też uświęconych, wymagających odpowiedniego stroju, zachowania etc.). Jednak 
warunki panujące na kapitalistycznym rynku pracy, wymuszające na ludziach na 
przykład jednoczesne zatrudnienie na kilku etatach, mogą stanowić czynnik sku-
tecznie alienujący z kultury. Marks miał tego doskonałą świadomość, gdy pisał, że 
walka o polepszenie zawodowej sytuacji pracownika najemnego nie może sprowa-
dzać się tylko i wyłączne do żądania wyższych płac. Te ostatnie mogą być bowiem 
konsekwencją zwiększenia eksploatacji siły roboczej, przez co ucieleśniający ją 
robotnik będzie spędzał coraz więcej i więcej czasu w miejscu pracy, a więc nie ma 
czasu na inne aktywności. A ponieważ jego praca nierzadko jest mechanicznym 
powtarzaniem rutynowych czynności, nie daje mu możliwości rozwijania się:

Czas jest przestrzenią ludzkiego życia. Człowiek, który zupełnie nie rozporządza 
wolnym czasem, który przez całe życie – poza przerwami dla zaspokojenia wy-
łącznie fizycznych potrzeb snu, posiłku itd. – pochłonięty jest pracą dla kapitalisty, 
człowiek taki stoi niżej jucznego zwierzęcia18. 

Szczególnie obecnie, w dobie uelastyczniania rynku pracy i odchodzenia od 
stałego zatrudnienia, czas wolny ulega daleko posuniętej redukcji (albo też coraz 

17  P. Bourdieu, Rozum praktyczny. O teorii działania, tłum. J. Stryjczyk, Kraków 2009, s. 20.
18  K. Marks, Płaca, cena i zysk, Warszawa 1949, s. 63.
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częściej zaciera się granica pomiędzy nim a czasem pracy). Osoby mające świado-
mość, że mogą zostać łatwo zwolnione, co nadaje ich sytuacji zawodowej charakter 
tymczasowy, nierzadko poświęcają więcej czasu aktywnościom zwiększającym 
szanse przetrwania na rynku pracy. W konsekwencji uszczupleniu ulega przestrzeń 
dla aktywność nieprodukcyjnej (w sensie kapitalistycznym) i zajmuje ją nerwowa 
pogoń za kompetencjami. Wysiłek w nią wkłada sprawia, że gdy już pojawia się 
chwila na oddech, człowiek jest zbyt wyczerpany fizycznie i psychicznie, aby móc 
ją autentycznie spożytkować: 

Aby docenić dobrą muzykę, teatr, sztukę oraz wielką literaturę, a także uczyć się 
historii wspólnoty, w której się żyje, potrzeba tego, co nazywa się quality time, tj. 
czasu, w którym nie jesteśmy rozproszeni, nerwowi […] bądź wyczerpani pracą czy 
też spowodowaną przez nią bezczynnością19. 

Guy Standing, z którego głośnej książki Prekariat pochodzi powyższy cytat, 
wysuwa koncepcje dochodu podstawowego, który miałby przysługiwać wszystkim 
ludziom niezależnie od ich klasowego podchodzenia oraz nie na zasadzie warun-
kowej – aby go otrzymać, nie trzeba spełniać instytucjonalnie zdefiniowanych 
wymogów. Przyjmowanie go wiązałoby się raczej z moralnym (pozbawionym 
sankcji prawnych) zobowiązaniem do angażowania się w życie publiczne własnego 
społeczeństwa. Fakt, iż „każda osoba miałaby kartę bankomatową uprawniającą 
do pobierania miesięcznej sumy, która umożliwiłaby zaspokojenie podstawowych 
potrzeb”20, ułatwiłby ludziom o niepewnej sytuacji zawodowej odzyskanie kontroli 
nad czasem oraz podejmowanie działań niezwiązanych z samym tylko zarobkowa-
niem. Dałoby to materialną podstawę dla odrodzenia się greckiej koncepcji schole, 
czyli aktywności, która, nie będąc ani pracą, ani zabawą, służy obywatelskiemu 
rozwojowi jednostki oraz jej relacji z innymi członkami wspólnoty: 

Twierdzę w tej książce, że głównym celem mającym szanse doprowadzić do prze-
zwyciężenia „ujemnych stron” prekariatu XXI wieku może być ocalenie pracy, 
która nie przynosi zarobku, oraz wypoczynku, który nie jest wyłącznie zabawą21. 

19  G. Standing, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, tłum. K. Czarnecki, P. Kaczmarski,  
M. Karolak, Warszawa 2014, s. 259.

20  Ibidem, s. 334. 
21  Ibidem, s. 55.
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Z drugiej strony można utrzymywać, że w takiej sytuacji to właśnie kultura 
popularna jest w stanie wyjść naprzeciw sytuacji życiowej ludzi spracowanych 
i dysponujących ograniczonymi zasobami wolnego czasu. Dzieje się tak dlatego, że 
gładko wpisuje się ona w przestrzeń codziennych aktywności (obcowanie w między-
czasie albo jednocześnie z innymi działaniami22) oraz można ją w satysfakcjonujący 
sposób odbierać w warunkach rozproszenia (aby użyć sformułowania Benjamina). 
Pozostaje jednak pytanie, na ile aktywne i semiotycznie produktywne formy 
obcowania z kulturą popularną uwarunkowane są przez kontekst. Być może stan 
rozproszenia nie sprzyja produkowaniu znaczeń opozycyjnych i prowadzi raczej ku 
prostym przyjemnościom opartym na unikaniu? 

Kolejna wątpliwość związana jest z technologicznym ufundowaniem kultury 
popularnej. Wszechobecność masowych środków komunikacji sprawia, że coraz 
częściej obcujemy nie ze światem i innymi ludźmi, ale jedynie z ich obrazami. Nie 
ruszając się z miejsca, jesteśmy w stanie w sposób zapośredniczony obserwować 
rzeczywistość bardzo od nas oddaloną. Im bardziej świat wydaje się kurczyć, a jego 
dostępność wzrastać, tym bardziej my ulegamy unieruchomieniu – nie ruszamy się 
sprzed naszych ekranów i monitorów. Sytuacja taka ma miejsce nie tylko w sferze 
czasu wolnego, ale także w obszarze pracy. Zjawisko pracy w domu sprawia między 
innymi, że ludzie zatrudnieni w jednej firmie albo nie znają się w ogóle, albo też 
znają się bardzo słabo, przez co nie wytwarzają się między nimi więzi nieformalnego 
zaufania. Może to sprawić, że w sytuacjach kryzysowych osoby takie będą mniej 
skłonne do podejmowania wspólnych działań w celu na przykład oprotestowywania 
niekorzystnych dla nich decyzji pracodawców. Prawdopodobnym efektem takiego 
stanu rzeczy jest atomizacja życia społecznego (nie wszyscy badacze podzielają te 
obawy) oraz erozja tożsamości:

22  Dobrze obrazuje to przypadek gier wideo, które – także ze względu na mnogość technolo-
gicznych platform dostępu – mogą być płynnie wpisane w ramy innych, już nie ludycznych działań: 
„Kategoria oddzielenia, przystająca do zabaw urządzanych podczas karnawałów i festiwali, nie 
odpowiada sytuacji współczesnego gracza, który siedząc przy komputerze, może przecież wyko-
rzystywać grę np. dla chwili wytchnienia podczas pracy”. M. Filiciak, Wirtualny plac zabaw. Gry 
sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Warszawa 2006, s. 42. Zacieranie się wyraźnych granic 
temporalnych pomiędzy blokami pracy i rozrywki związane jest również z faktem wykorzystywania 
w ich obrębie tych samych narzędzi technologicznych: „W tym społeczeństwie czynności wykony-
wane w pracy i w czasie wolnym coraz częściej wymagają użycia komputerów i posługiwania się 
tymi samymi interfejsami. […] Najlepszym przykładem tej zbieżności jest przeglądarka internetowa 
używana zarówno w biurze, jak i w domu, zarówno do pracy, jak i do zabawy”. L. Manovich, Język 
nowych mediów, tłum. P. Cypriański, Warszawa 2006, s. 142.
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(Nie)materialne bycie w wielości i pluralności obocznych rzeczywistości sprawia, 
że „podmiot stale się rozszczepia, bo zmysłowo doświadcza nieobecnego bycia”. […] 
Tworzy się tożsamość momentalna […], wyrażająca „zgrozę nieokreśloności”, forma 
bytu niezdecydowalnego, który potrafi „przyłączyć” zewnętrzność, przeniknąć do 
wnętrza, a różnice obrócić w tożsamość23. 

Powyższe zderzenie ze sobą dwóch sposobów rozumienia kultury masowej/
popularnej doprowadziło do sformułowania szeregu pytań i wątpliwości odnoszą-
cych się do roli kultury w procesie historycznie możliwych przemian społecznych. 
Na koniec należy zdecydowanie podkreślić, że chociaż teoria pozwala na uchwy-
cenie szans oraz pułapek, jakie wiążą się z praktykami popkulturowymi, nie jest 
ona w stanie praktyk tych wzbudzić czy wymusić. Patrząc na propozycje autorów 
związanych z cultural studies z perspektywy szkoły frankfurckiej i vice versa, 
uzyskujemy możliwość głębszej oceny obydwu tradycji, dostrzegając tym samym 
ograniczenia wpisane w każdą z nich. Jednak nie wystarcza to, aby poderwać ludzi 
do działania lub też nakłonić ich do określonego sposobu obcowania z dostępnymi im 
tekstami. Mamy tutaj bowiem do czynienia z problemem nie tylko poznawczym, ale 
również politycznym. Oczywiście skuteczne działanie wymaga światła dobrej teorii, 
w związku z czym ta ostatnia wciąż zachowuje swoją ważność. Należy jednak pa-
miętać, że psychologiczne i socjologiczne różnice pomiędzy ludźmi sprawiają, że nie 
da się nigdy w pełni przewidzieć, w jaki sposób będą oni przeżywać i interpretować 
dostępne sobie wytwory kultury. Narzędzia statystyczne nauk społecznych mogą 
tutaj pomóc, jednak każda statystyka to operowanie uśrednieniami, w szczelinach 
których kryją się przypadki szczególne, odstępstwa od normy, wahania i drobne 
niuanse od wewnątrz drążące i podważające precyzyjnie skonstruowane kategorie. 
Niemożliwość absolutnego uogólnienia, doprowadzenia do sytuacji, w której staty-
styczna tabela doskonale pokryje się z odnośną rzeczywistością, wypływa stąd, że 
„wykluczone jest, by wszyscy członkowie tej samej klasy (albo przynajmniej dwóch 
z nich) nabyli te same doświadczenia i na dodatek w tym samym porządku”24.

Kultura i sztuka same przez się nie są w stanie zaprowadzić żadnej zmiany 
społecznej. Stanowią one sumę ludzkich wytworów i norm organizujących prak-
tyki, nie są świadomymi bytami stawiającymi sobie określone cele i dążącymi do 

23  B. Kita, Między przestrzeniami. O kulturze nowych mediów, Kraków 2003, s. 122. 
24  P. Bourdieu, Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów, 

tłum. W. Kroker, Kęty 2007, s. 212. 
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ich realizacji. Jednak – w taki bądź inny sposób – niosą w sobie moc budzenia 
świadomości i mogą się stać narzędziami jakościowej zmiany. Nie ma sensu katego-
ryczne i wartościujące przeciwstawianie sobie kultury wysokiej i niskiej, popularnej 
i elitarnej, gdyż każda z nich może na swój sposób do zmiany takiej się przyczynić. 
Jednak poznanie teoretyczne, aby było w stanie uchwycić te szanse i tendencje, musi 
odejść od ścisłego przeciwstawiania sobie dwóch zawężonych form refleksji – skon-
centrowanej tylko na podmiocie lub tylko na przedmiocie. Dla politycznej refleksji 
nad kulturą luźną i wyjściową inspiracje może stanowić zdanie z Romana Ingardena: 

To stanowi postulat zasadniczy estetyki, która uświadomiła sobie, iż faktem pod-
stawowym, od którego wyświetlenia powinna zaczynać swe badania, jest spotkanie 
człowieka z pewnym odeń różnym i na razie od niego niezależnym zewnętrznym 
przedmiotem25. 

POPULAR CULTURE, MASS CULTURE  
AND THE ISSUE OF EMANCIPATION

Summary

Keywords: popular culture, mass culture, social theory, cultural studies

In the field on mass/popular culture theory one can distinguish two different aproaches 
– according to the first of them, culture is a tool of social control and the source of profit 
(this two functions can complement each other); according to the second, popular culture is 
a semiotic battlefield, where one can produce also opposite and subversive meanings. In this 
article I’m setting myself two goals. In the first part of the text I’ll compare two foregoing 
traditions. In the further parts I’ll confront the following question: can this two theories help 
us to understand the possibilities of emancipatory subjects in contemporary world? Because 
the emancipatory and opposite functions of popular culture are emphasized mainly by mem-
bers of the second tradition, I’ll concentrate here primarily on their views.

25  R. Ingarden, O estetyce fenomenologicznej, w: idem, Wybór pism estetycznych, tłum. 
A Tyszczyk, Kraków 2005, s. 14–15. 
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Odkąd wielu Europejczyków zajęło się zgłębianiem filozofii Wschodu i podnosze-
niem swej świadomości na „wyższy poziom” poprzez medytację i jogę, napisano 
też sporo artykułów i książek, których autorzy dokonują interpretacji myśli różnych 
filozofów Zachodu – z punktu widzenia czy też w powiązaniu z systemami wschod-
nimi. Nie bacząc na fundamentalne różnice istniejące między koncepcjami filozo-
ficznymi, które powstawały w różnych cywilizacjach, innych kręgach kulturowych 
i okresach historycznych – niektórzy autorzy próbują przekonać nas o jedności czy 
wspólnocie podstawowych, a nawet czasem szczegółowych treści filozoficznych 
Wschodu i Zachodu. Czasem bywają to udane interpretacje, a czasem są to jedynie 
nierzetelne i niezbyt logicznie przeprowadzone wywody.

W związku ze sporą popularnością buddyzmu na Zachodzie szczególnym 
powodzeniem cieszy się poszukiwanie zbieżności między poglądami Fryderyka  
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Nietzschego a buddyzmem zen1. Wyrażana często poetycko nauka o nadczłowieku 
lub też błyskotliwe maksymy twórcy Tako rzecze Zaratustra zdają się wyśmienicie 
korespondować z tajemniczym przesłaniem oświecenia mistrzów z Chin i Japonii. 
Ogólna intuicja tego rodzaju interpretacji jest mniej więcej następująca: Übermensch 
oddaje ideał człowieka oświeconego2 (który osiągnął satori), natomiast koncepcje 
dotyczące moralności panów i niewolników czy zawołanie „Bóg umarł!” rzekomo 
należy odczytywać przez pryzmat duchowej wolności, etyki oraz nauk mistrza zen. 
W tym sensie Nietzsche byłby nie tylko myślicielem i pisarzem, lecz także misty-
kiem, ponieważ cała jego filozofia wyrastała z osobistych doświadczeń; jest owocem 
walki wewnętrznej, indywidualnego rozwoju, który zmierzał w kierunku oświece-
nia. Takiego zdania zdaje się być Carl Gustaw Jung:

Natomiast Zaratustra Nietzschego nie jest filozofią, lecz dramatycznym procesem 
przemiany, który całkowicie pochłonął intelekt. […] Pojawić się ma nowy człowiek, 
człowiek całkowicie przemieniony, który rozbił skorupę dawnego człowieka i nie 
tylko spogląda na nowe niebo i nową ziemię, ale jest także ich twórcą. […] Jedynie 
w tragediach ducha, Fauście Goethego i Zaratustrze Nietzschego, dały o sobie znać 
pierwsze na naszej półkuli zachodniej przebłyski przebijającego się „doznania 
pełni” (Ganzheitserlebnis)3.

Podobną myśl wyraził jakże filozoficznie odległy od Junga Albert Camus:

Nietzsche także znał nostalgię. Ale nie chce o nic prosić nieba. Jego rozwiązanie: 
czego nie można żądać od Boga, można żądać od człowieka: to jego nadczłowiek. 
Zdumiewające, że mszcząc się za takie uroszczenia nie obwołano go Bogiem. Ale 

1  Np. zob. M. Bazzano, Buddha is Dead. Nietzsche and the Dawn of European Zen, Brighton 
2006.

2  Cała filozofia Nietzschego jest jakby niezwykle radykalną apoteozą ludzi oświeconych: „Ja 
was uczę nadczłowieka. Człowiek jest czemś, co pokonanem być powinno. Cóżeście uczynili, aby go 
pokonać? Wszystkie istoty stworzyły coś ponad siebie; chcecie być odpływem tej wielkiej fali i raczej 
do zwierzęcia powrócić, niźli człowieka pokonać? Czemże jest małpa dla człowieka? Pośmiewiskiem 
i sromem bolesnym. I temże powinien być człowiek dla nadczłowieka: pośmiewiskiem i wstydem 
bolesnym”. F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Berent, Warszawa 1990, s. 7. „Człowiek jest 
liną rozpiętą między zwierzęciem i nadczłowiekiem, – liną ponad przepaścią. […] Oto co wielkiem 
jest w człowieku, iż jest on mostem a nie celem; oto co w człowieku jest umiłowania godnem, iż jest 
on przejściem i zanikiem”. Ibidem, s. 9.

3  C.G. Jung, Przedmowa, w: D.T. Suzuki, Wprowadzenie do buddyzmu zen, tłum.  
M. i A. Grabowscy, Warszawa 1992, s. 15, 23.
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może to tylko kwestia czasu. Budda głosi mądrość bez bogów i w kilka wieków 
później umieszczają go na ołtarzu4.

W artykule tym postaramy się jednak wykazać, że Übermensch ma niewiele 
wspólnego z człowiekiem oświeconym, bodhisattwą. A jeżeli mimo tego dalej bę-
dziemy się upierać przy stanowisku, iż twórca Tako rzecze Zaratustra miałby jakąś 
intuicję czy przebłyski oświecenia, trzeba od razu zaznaczyć, że Nietzsche osiągnął 
co najwyżej kensio, ale z pewnością nie satori5.

Pierwsza podstawowa różnica między buddyzmem a filozofią Nietzschego, na 
którą wskazujemy – to postawa egocentryczna europejskiego myśliciela. Wynika 
ona z jeszcze bardziej fundamentalnej różnicy między analizowanymi systemami – 
tej mianowicie, iż buddyzm jest w pierwszym rzędzie religią, a nie filozofią. Religia 
stanowi dla milionów ludzi nadzieję na lepszą przyszłość, niesie ulgę i pociechę 
w cierpieniu, nadaje sens i wartość życiu. Ogromna większość ludzi religijnych to 
nie są filozofowie w ścisłym tego słowa znaczeniu, a wręcz osoby, które filozofo-
wania unikają. Głównym przesłaniem wielkich religii (buddyzmu, chrześcijaństwa, 
hinduizmu czy islamu) wydaje się być – różnorodnie wyrażane – przykazanie mi-
łości braterskiej (miłości bliźniego, ahinsa) – czyli poszanowania innych ludzi, we-
zwanie do niesienia im pomocy i niekrzywdzenia ich. Nietzsche zaś – w przeciwień-
stwie do tej postawy – jest bardziej egocentryczny – skoncentrowany na własnych 
przeżyciach, swojej odmienności – dlatego wzywa nie tyle do miłowania bliźnich, 
ile bardziej do apoteozy człowieka indywidualisty odróżniającego się od innych (od 
stada – jak pisze dobitnie).

Jeżeli zaś odczytujemy autora Tako rzecze Zaratustra jako mistyka, możemy 
mówić, iż z jednej strony widzimy w jego książkach człowieka, który z niespotyka-
ną żarliwością i determinacją podejmuje drogę do satori (człowiek jest czymś, co 
pokonane być powinno!). Z drugiej strony w późniejszych pracach zauważamy, jak 
to dążenie do oświecenia wyradza się (w wyniku ludzkiej słabości tak dobrze nam 
wszystkim znanego i bliskiego – zamiłowania do „łatwości i wygodnictwa”) w po-

4  A. Camus, Eseje, tłum. J. Guze, Warszawa 1971, s. 506.
5  W tradycji japońskiej szkoły zen rozróżnia się dwa stopieni oświecania. Kensio jest zazwyczaj 

płytkim, pierwszym przebudzeniem, wejrzeniem w Prawdziwą Naturę, a tym samym w naturę wszel-
kiego istnienia. Z kolei satori oznacza przebudzenie się ku prawdzie, która znajduje się poza wszelkim 
dualizmem i zróżnicowaniem. Satori ma być „czymś więcej” niż ekstazą czy psychologicznym lub 
filozoficznym wglądem, a mianowicie – duchowym przebudzeniem wywołującym fundamentalne 
przekształcenie osobowości i charakteru, w rezultacie czego daje całkowicie nową wizję świata. Zob. 
P. Kapleau, Zen: świt na Zachodzie, tłum. J. Dobrowolski, Warszawa 1992, s. 263 i 265.
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czucie dumy, nieuzasadnionego zadowolenia z siebie, złudnej pewności: „Ja wiem 
wszystko najlepiej!”.

W książce Ecce homo… w poszczególnych rozdziałach zastanawia się: dlacze-
go jest taki mądry i światły, dlaczego pisze tak dobre książki i dlaczego jest przezna-
czeniem6. Patrząc na te teksty okiem psychoanalityka, możemy raczej wnioskować, 
że są one przejawem szkodliwego dla zdrowia psychicznego i zabójczego dla roz-
woju moralnego narcyzmu. Nietzsche wie, że jest doskonały, natomiast człowiek 
oświecony wciąż wyszukuje swych ułomności, aby je przekraczać7. Nietzsche wie-
rzy, że wykroczył ostatecznie ponad dobro i zło, natomiast oświecony, dostrzegając 
swoje uwikłanie w egoistyczne przyzwyczajenia, stara się je ciągle porzucać, aby 
stawać się rzeczywiście moralny, lecz z których – jako śmiertelnik – nigdy w pełni 
nie będzie potrafił się wyzwolić8.

Niemiecki filozof pisze: „Wreszcie, abym wam przyjaciele, całkowicie swe ser-
ce objawił: jeżliby bogowie byli, jakżebym ja zniósł, abym bogiem nie był!”9.

Chyba wolno nam to zdanie interpretować jako pragnienie zdobycia „za wszel-
ką cenę” najwyższego poznania. Jest to sprzeczne z ideałem bodhisattwy. Oświeco-
ny nie traci bowiem czasu na jałowe dyskusje, czy Bóg istnieje, czy też nie istnieje, 
czy on sam jest Bogiem, czy też nie jest – to są dla niego sprawy całkowicie drugo-
rzędne. Myśl tę oddaje następujący fragment opisujący współczesnego mistrza zen 
– Maezumi Roshi:

Roshi wygłosił wspaniałą mowę o Nietzschem, stwierdzając, że Bóg istnieje ponad 
wszelką wątpliwość, i on, Roshi, w Niego wierzy, a Nietzsche zbzikował, oświad-
czając, że „Bóg umarł”, podczas gdy Bóg miewa się świetnie; to tylko w Nietzschem 
coś umarło. Następnie Roshi udał się do Francji, gdzie pewien pobożny katolik 
zapytał go o Boga. „Nie ma Boga! – odparł Roshi – Nie wierzę w Boga!” „Jak 
to nie ma Boga? – obruszył się jeden z zaszokowanych uczniów. – Przecież kilka 
dni temu powiedziałeś, że jest!”. Roshi tylko się roześmiał. Jest całkowicie wolny, 

6  F. Nietzsche, Ecce homo. Jak się staje kim się jest, tłum. L. Staff, Warszawa 1989.
7  Zob. P. Kapleau, Zen: świt…, s. 45: „I nawet gdy oświecenie jest prawdziwe, nauczyciel jest 

konieczny, aby rozproszyć subtelną dumę, jaka wówczas powstaje «ja stałem się oświecony»”.
8  Nawet człowiek oświecony nie może zaniechać praktyki zen – zazen; musi się więc ciągle 

rozwijać duchowo. Zob. A. Kozyra, Filozofia zen, Warszawa 2004, s. 138: Bassui Tokushō (1327–1387) 
porównywał adepta zen, który po oświeceniu zrezygnował z praktyki, do człowieka, który znalazł 
miedź i dlatego zrezygnował z poszukiwania złota.

9  F. Nietzsche, Tako rzecze…, s. 99–100.
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nieobliczalny, w niczym nie tkwi, do niczego nie jest przywiązany. Bóg jest, Boga 
nie ma – to tylko pojęcia10.

Człowiek, który osiągnął satori, przede wszystkim jest skoncentrowany na 
czynieniu dobrych uczynków względem bliźnich. Nie zaś na wychwalaniu własnej 
doskonałości. Kto natomiast jest na tym skupiony, ten widocznie zatrzymuje się, 
a dalej cofa w rozwoju duchowym. Jeżeli człowiek wciąż tylko utwierdza się w swo-
im przekonaniu – „jestem nadczłowiekiem” – to nie czuje potrzeby dalszego dosko-
nalenia siebie w sferze moralnej, bo po cóż ma pracować nad sobą ten, kto – wedle 
własnego mniemania – jest najbardziej moralny i najmądrzejszy?

Übermensch czuje się skrępowany religijnymi, chrześcijańskimi wyobraże-
niami dobra i zła, są one niejako „zbyt zachowawcze”, służą jedynie moralności 
niewolniczej, ochronie większości, a przez to ograniczają twórczą aktywność ta-
kich jednostek jak Zaratustra. Toteż różnica między postawą „ponad dobro i zło” 
Nietzschego11 a człowieka oświeconego – chociaż może wydawać się subtelna, jest 
zasadnicza. Dla oświeconego przyjąć postawę „ponad dobro i zło”12 to znaczy stać 
się pokornym, zaakceptować swą ułomność, fakt, że nigdy nie będziemy posiadać 
niepowątpiewalnej wiedzy o dobru i zło. Rozumie on, iż z punktu widzenia Absolutu 
ludzkie wyobrażenia tego, co jest dobre, i tego, co jest złe, są co najwyżej prawdo-
podobne. Zapewne z tego powodu założyciel szkoły zen, mistrz Bodhidharma, na 
pytanie cesarza: „Jaka jest najwyższa prawda świętych nauk?” odrzekł: „Pustka i nic 
świętego”13. Dlatego należy być skoncentrowanym na strzeżeniu przykazań, aby 
mieć jakieś światło w sytuacjach dylematów etycznych. Praktykujący zazen, na ile 
to możliwe, powinien chronić swój umysł przed różnymi koncepcjami odnośnie do 

10  D.G. Merzel, Oko nigdy nie śpi w sercu zen, tłum. A.G. Krajewski, Warszawa 1995, s. 92.
11  O postawie „ponad dobro i zło” Nietzsche pisał m.in.: Tako rzecze…, s. 241: „Gdym między lu-

dzi poszedł, zastałem ich osiadłych na starej pysze: wszyscy mniemali, że wiedzą już zdawien dawna, 
co dla człowieka jest dobrem, a co złem”. Ibidem, s. 138–139: „A kto twórcą musi być w złem i dobrem: 
zaprawdę, burzycielem być on wprzódy musi i winien kruszyć wartości. I tak oto nieodłączne jest 
najwyższe zło od najwyższej dobroci: ta jednak jest twórcza”. Ibidem, s. 265: „Pośród jakich to ludzi 
czyha największe niebezpieczeństwo na wszelką przyszłość ludzką? Nie czyhaż ono pośród dobrych 
i sprawiedliwych? Łamcież mi, złamcie dobrych i sprawiedliwych!”.

12  Odnośnie do postawy „ponad dobro i zło” w etyce zen zob. A. Kozyra, op. cit., s. 259–265. Zob 
też: Dōgen, Elementarz zen soto, tłum. z ang. M. Kanert, Poznań 1997, s. 17: „Nawet jeśli wskazanie 
złamie bodhisattwa, należy mu je nadać ponownie, ponieważ uczynił to dla dobra innych”. Ibidem, 
s. 128: „Każdy czyn człowieka biegłego w buddyzmie ukazuje głębokość jego myśli, niezależnie od 
tego, czy jest to czyn dobry, czy zły. Zwykli ludzie tego nie rozumieją”.

13  Por. P. Kapleau, Zen: świt…, s. 111.
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dobra i zła typu „X jest zawsze dobre” lub „zachowanie Y jest zawsze złe”14. Dzięki 
takim zasadom nie zafałszuje sobie obrazu rzeczywistości własnymi egoistycznymi 
wyobrażeniami, lecz będzie się starał w całej pełni uaktywnić swój intuicyjny zmysł 
moralny, który pozwoli mu wystrzegać się nieprawości.

Natomiast nadczłowiek Nietzschego, przyjmując postawę „ponad dobro i zło”, 
błędnie uważa, że osiągnął najwyższą wiedzę w kwestiach moralnych, a wobec tego 
nie musi już nad tymi sprawami rozmyślać. Mistrz zen powiada: „zen jest ponad 
moralnością, ale moralność nie jest poniżej zen”15, zaś Nietzsche zdaje się głosić: 
„nadczłowiek jest ponad moralnością, więc moralność stada go nie obowiązuje”. 
Podczas gdy więc oświecony przyjmuje zasadę „ponad dobro i zło” z pokory, nad-
człowiek – z pychy. I dalej, dzięki swej pokorze adept zen rozwija się wewnętrznie, 
natomiast nadczłowiek może degenerować się moralnie.

Niemiecki filozof, którego przodkowie byli ponoć polską szlachtą, chce całko-
wicie wyswobodzić się z chrześcijańskich nawyków myślenia, które były w nim za-
szczepiane od dziecka, w myśl maksymy o mniej więcej takiej, półobłąkańczej tre-
ści: „Wolałbym zwariować niż znowu w Boga uwierzyć!” Pisze przecież: „Wszyst-
ko, co szlachetne w rodzinie, niewolnictwie, państwie, jest niechrześcijańskie”16. 
I tutaj nasza krytyczna uwaga: nie wolno (bo po prostu nie można) w tak radykalny 
sposób „podcinać swoich korzeni”. Kiedy bowiem tak bezkompromisowo walczy-
my ze swoimi skłonnościami czy przyzwyczajeniami, które uważamy za infantylne 
(może to być np. wiara w Boga-Ojca), nawet nie zauważamy, jak silnie jesteśmy 
z nimi związani poprzez ciągłe o nich rozmyślanie. Nie da się odciąć od przeszłości, 
ona zawsze jakoś istnieje w naszej pamięci. Można i należy wcześniejsze nawyki 
poznawcze przekraczać, to znaczy nie kierować się nimi przez całe życie. Jeżeli 
jednak będziemy swoją przeszłość przekreślać z taką radykalnością jak Nietzsche, 
to raczej więcej w tym będzie nienawiści do samych siebie niż pragnienia własnego 
rozwoju wewnętrznego. Jeżeli jesteśmy ludźmi niespełnionymi, mamy tendencję do 
doszukiwania się w swych młodzieńczych doświadczeniach i skłonnościach porażek 
i wypaczeń, których się bardzo wstydzimy i które chcemy teraz, jako „ludzie dojrza-
li” i świadomi swych błędów, najlepiej „wykorzenić” ze swej pamięci.

14  Dōgen, op. cit., s. 39: „Wejść na Drogę Buddy znaczy zaprzestać rozróżniania między dobrem 
i złem, odrzucić umysł, który mówi, że coś jest dobre, a coś złe. Zapomnijcie o myślach na temat tego, 
co jest dobre dla waszego ciała lub co odpowiada waszemu umysłowi”.

15  Por. P. Kapleau, Zen: świt…, s. 217–220.
16  F. Nietzsche, Pisma pozostałe 1862–1875, tłum. B. Baran, Kraków 1993, s. 285.
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Dopiero zdobywając bardziej głębszy i refleksyjny stosunek do samych siebie 
i rzeczywistości, dostrzegamy, że nie tylko nasze wyższe mechanizmy rozwojowe, 
lecz także te niższe skłonności, a nawet porażki – wspólnie ukształtowały naszą 
osobowość i charakter. Nie należy więc palić za sobą wszystkich mostów, bo może-
my w ten sposób zniszczyć coś, czego później będziemy bardzo żałować. Wpraw-
dzie mamy prawo twierdzić, że najpiękniejsza i najbardziej godna uwagi jest korona 
drzewa; nie wynika z tego jednak, że musimy ściąć jego pień, bo wówczas zniszczy-
my również samą koronę.

Krytyka chrześcijaństwa jako wyrazu resentymentu – w ujęciu Nietzschego – 
jest więc zbyt skrajna i sama może być odczytywana jako wyraz resentymentu, czyli 
odwrócenia się od postawy twórczej i zatracenia siebie w intelektualnie jałowych 
polemikach. Autor Tako rzecze Zaratustra pogrążył się w krytykach, zapominając 
o własnym rozwoju duchowym. Jednak największym przeciwnikiem dla człowieka 
nie jest nigdy ktoś lub coś z zewnątrz, ze świata, lecz jego własne wnętrze – zło, 
które czai się w głębinach naszej nieświadomości. Dlatego zamiast szukać czy też 
raczej tworzyć sobie „wroga w świecie zewnętrznym”, zapewne lepiej będzie dla 
nas, gdy zniszczymy tego „potwora”, który mieszka w nas samych.

Nietzsche pisze: „Chorzy są największym niebezpieczeństwem dla zdrowych; 
nie od najsilniejszych grozi silnym choroba, lecz od najsłabszych”17. Takie słowa 
są nie na miejscu u oświeconego. Rozumuje on przecież, że wszyscy ludzie są jed-
nością w tym sensie, iż każdy potencjalnie może przebudzić się ku satori. Odczy-
tując zaś Nietzschego z perspektywy buddyjskiego modelu duchowości, powiemy, 
że mamy do czynienia z człowiekiem znajdującym się na pewnym wysokim etapie 
rozwoju wewnętrznego, który jednak panicznie boi się utracić to, co uzyskał, i dlate-
go stwarza jakieś „filozoficzne bariery” między sobą a zwykłymi ludźmi, którzy nie 
dążą do oświecenia. Takie „bariery” między jedną a drugą grupą (oświeconych i nie-
oświeconych) tak naprawdę nie istnieją, toteż pisząc o nich Nietzsche jakby próbuje 
odgrodzić siebie od rodziny ludzkiej. Taki dualizm spojrzenia jest zupełnie obcy 
bodhisattwie. Nie patrzy i nie klasyfikuje on ludzi w kategoriach: „chorzy–zdrowi”, 
lecz potrafi jednoczyć się duchowo z innymi i współczuć najbardziej nawet choremu 
człowiekowi, w którym odnajduje samego siebie, a nie swoje zaprzeczenie.

Max Weber pisał, iż błąd autora Tako rzecze Zaratustra polega na przypisy-
waniu buddyzmowi moralności resentymentalnej. Według niemieckiego socjologa 
buddyzm stanowi właśnie jedno z najbardziej radykalnych przeciwieństw moralno-

17  F. Nietzsche, Z genealogii moralności, tłum. L. Staff, Warszawa 1991, s. 146.
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ści opartej na resentymencie. „Jest on raczej doktryną zbawienia warstwy intelektu-
alistów, dumnie i dostojnie pogardzających iluzjami życia doczesnego i pośmiertel-
nego, a przede wszystkim rekrutującej się niemal wyłącznie z kast uprzywilejowa-
nych, szczególnie z kasty wojowników”18.

Zupełnie nie do zaakceptowania na gruncie religii Buddy jest teza Nietzschego, 
iż moralność ludzi przeciętnych to zagrożenie dla moralności doskonałych panów, 
nadludzi.

Tak więc, przyjacielu, jesteś złym sumieniem bliźnich swoich: gdyż nie są warci 
ciebie. Nienawidzą cię przeto i krew by twą żłopać radzi. Bliźni twoi będą dla ciebie 
zawsze muchami jadowitemi; co wielkiego jest w tobie, – to właśnie jadem napajać 
ich będzie i muchy z nich czynić19.

Chodzi tutaj również o wątpliwe założenie, że nadludzie są „bardziej warto-
ściowymi” istotami niż ludzie przeciętni i jeżeli przebywają z tymi drugimi, to stają 
się im podobni, a przez to wręcz „brudzą i kalają swoje dusze”20. „Wolne duchy” 
są wedle Nietzschego atakowane resentymentem przez posiadających moralność 

18  M. Weber, Szkice z socjologii religii, tłum. J. Prokopiuk, H. Wandowski, Warszawa 1984, s. 188. 
Doktrynę tę zdaniemWebera – jeśli chodzi o jej społeczne pochodzenie – można co najwyżej porównać 
z hellenistycznymi, zwłaszcza zaś z neoplatońskimi, manichejskimi lub też gnostyckimi doktrynami 
zbawienia, choć różni się od nich w sposób zasadniczy: „Temu, kto nie chce zbawienia przez wejście 
do Nirwany, buddyjski bhikszu nie zazdrości całego świata, włącznie z ponownym narodzeniem się 
w raju. Właśnie ten przykład pokazuje, że potrzeba zbawienia i etyczna religijność mają jeszcze 
inne źródło niż położenie społeczne negatywnie uprzywilejowanych i racjonalizm mieszczaństwa 
uwarunkowany praktycznym położeniem życiowym. Tym innym źródłem jest sam intelektualizm 
jako taki, a szczególnie metafizyczne potrzeby ducha, którego medytacja nad problemami etycznymi 
i religijnymi nie jest wymuszona potrzebami materialnymi, lecz własnym wewnętrznym zniewole-
niem, aby ujmować świat jako sensowny kosmos i przyjmować wobec tego świata pewne stanowisko”. 
Zob. Ibidem.

19  F. Nietzsche, Tako rzecze…, s. 61.
20  F. Nietzsche, Z genealogii…, s. 149–150: „Wszystko to są ludzie opanowani przez ressentiment, 

te fizyologiczne rozbitki i robaczywce, całe to drgające państwo podziemnej zemsty, niewyczerpane, 
nienasycone w wybuchach przeciw szczęśliwym, a tak samo w maskaradach zemsty, w pozorach do 
zemsty. Kiedyżby doszli właściwie do swego ostatecznego, najprzebieglejszego, najwznioślejszego 
tryumfu zemsty? Wtedy niewątpliwie, gdyby im się udało swą własną nędzę, całą nędzę wogóle 
wtłoczyć w sumienie szczęśliwych tak, że ci pewnego dnia poczęliby się wstydzić swego szczęścia 
i możeby rzekli do siebie: «hańbą jest być szczęśliwym! Za wiele jest nędzy!»”.
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stadną21. Przestrzega więc przed niewolnikami, jeżeli bowiem dominuje ich moral-
ność, to zarażani są nią panowie.

Istotnie, daje się zaobserwować zjawisko resentymentu. Jednak nie wydają się 
uprawnione wnioski Nietzschego, jakoby ta właśnie moralność niewolnicza stano-
wiła niebezpieczeństwo dla oświeconych. Osoby, które osiągnęły szczyty rozwoju 
moralnego, nigdy nie uważały, że ci „maluczcy”, o uboższym życiu duchowym, są 
dla nich jakimkolwiek zagrożeniem. Dlatego Jezus nie wstydził się spożywać posił-
ków z celnikami oraz innymi grzesznikami i tak samo jak Budda głosił swoje ka-
zania ludziom pochodzącym z różnych warstw społecznych. Podobnie bodhisattwa 
jest uwrażliwiony na cierpienia wszystkich istot, a nie skoncentrowany na bronieniu 
siebie przed nieoświeconymi. Fakt, że Nietzsche tak silnie demonizuje moralność 
niewolniczą, świadczy dobitnie o tym, iż jego rozwój duchowy nie zakończył się 
sukcesem. Jak pisaliśmy – może nawet osiągnął kensio, ale z pewnością nie satori.

W swoich książkach autor Tako rzecze Zaratustra daje więc upust pogardzie 
wobec moralności chrześcijańskiej, czyli niewolniczej, ponieważ narodziła się ona 
– wedle niego – w wyniku „buntu niewolników”. „Bunt niewolników na polu mo-
ralności, zaczyna się tem, że ressentiment samo się staje twórczem i płodzi wartości: 
ressentiment takich istot, którym właściwa reakcya, reakcya czynu, jest wzbroniona 
i które wynagradzają ją sobie tylko zemstą w imaginacji”22.

Twierdzimy jednak, że tak naprawdę nie było żadnego „buntu niewolników” 
w moralności. To tylko wymysł niemieckiego myśliciela, który ma uzasadnić jego 
własne koncepcje. Naszym zdaniem zawsze panowała na świecie moralność zwy-
kłych, przeciętnych (i zawsze panować będzie), ponieważ takich ludzi jest znacznie, 
znacznie więcej niż doskonalących się czy rzetelnie studiujących Dharmę. Konwe-
nanse zachowania, normy obyczajowe i prawne zasady współżycia społecznego są 
zawsze wyrazem moralności ludzi przeciętnych; z tego powodu nie stawiają przed 
nikim postulatu maksymalizacji w rozwoju wewnętrznym, a raczej zorientowane są 
na minimalizację cierpień.

21  Por. M. Scheler, Resentyment a moralność, tłum. J. Garewicz, Warszawa 1977, s. 33–35: 
resentyment to duchowe samozatrucie, trwałe nastawienie psychiczne, które rodzi się w człowieku, 
kiedy określone odruchy uczuciowe i namiętności, same przez się normalne i zasadniczo wchodzące 
w skład natury ludzkiej, ulegają systematycznie stłumieniu i nie zostają rozładowane. To zaś pociąga 
za sobą trwałe skłonności do określonego rodzaju złudzeń co do wartości i odpowiadających im sądów 
wartościujących. Osoby ogarnięte resentymentem cechują takie odruchy uczuciowe, jak: mściwe 
uczucie i odruch zemsty, nienawiść, złośliwość, zazdrość, zawiść czy szyderstwo. Właśnie odruch 
zemsty stanowi podstawowy punkt wyjścia w resentymencie.

22  F. Nietzsche, Z genealogii…, s. 30.
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Poza tym nie każdy musi być oświeconym człowiekiem; o ile nie krzywdzi in-
nych, ma prawo do własnych poglądów, indywidualnego sposobu życia, który Nie-
tzsche zdaje się całkowicie bagatelizować i pomniejszać w imię swej „jedynej, naj-
wyższej prawdy”. Tymczasem trzeba otaczać szacunkiem każdego; choćby z tego 
powodu, iż nie mamy i nigdy mieć nie będziemy jednoznacznych kryteriów, kto 
jest tym „lepszym”, a kto jest tym „gorszym”. Zapewne jednak chociaż bylibyśmy 
ludźmi nawet bardzo wybitnymi, to pozostając w obojętności na emocje bliźnich, na 
uczucia litości, altruizmu czy współczucia, stalibyśmy się niewątpliwie kimś innym 
niż zwykli ludzie; lecz kimś lub nawet czymś gorszym, znacznie gorszym.

Jednostki doskonalące się moralnie, choć żyją w społeczeństwie, to jakby 
„poza nim”. Chociaż przestrzegają zasad i norm grupowych, to jednak zachowują 
wobec nich pewnego rodzaju – nazwijmy to – „życzliwe zdystansowanie”, które-
go przeciwieństwem jest „egoistyczne zdystansowanie” nadczłowieka. To znaczy 
nie utożsamiają się całkowicie z tą moralnością przeciętnych, stawiają sobie „wy-
żej poprzeczkę”, mają więc odmienne poglądy niż większość. Jeżeli jednak chcieli-
by je narzucać grupom ludzkim, dokonywaliby błędu Platona (o którym pisał Karl  
R. Popper23), który w swej skrajnej postaci prowadzi do tworzenia ustroju totali-
tarnego. Człowiek oświecony wtedy więc dopiero uzyska określony spokój we-
wnętrzny, kiedy zrozumie, kim jest. A jest duchowym samotnikiem posiadającym 
inny „wzrok” i zmysł orientacji w świecie niż ludzie preferujący ustalone, utrwalone 
obyczajem normy społeczne.

Czy jednak z tego powodu życie oświeconych w społeczeństwach złożonych 
z ludzi przeciętnych jest jedynie udręką? Dużo faktów za tym przemawia. Z histo-
rii wiemy, że Sokratesa skazano na śmierć, niektórzy wybitni myśliciele ukrywali 
się przed tak zwaną opinią publiczną w murach klasztorów, a inni byli zmuszani 
do opuszczania swych ojczyzn, aby ujść przed prześladowaniami. Dlatego Seneka 
stwierdzał: „I gdybym zechciał wymienić kolejno wszystkie państwa, nie znajdę 
żadnego, które by odpowiadało mędrcowi albo któremu odpowiadałby mędrzec”24.

Jednak osoba w pełni dojrzała moralnie nie może czuć się wyalienowana w spo-
łeczeństwie, istotnym bowiem znamieniem dojrzałości duchowej człowieka, pra-
widłowej integracji jego osobowości, jest właśnie umiejętność nawiązywania oraz 
utrzymywania stałych i zadowalających relacji interpersonalnych. Kto zaś czuje się 

23  Zob. K.R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. I: Urok Platona, tłum.  
H. Krahelska, Warszawa 1993.

24  L.A. Seneka, Dialogi, tłum. L. Joachimowicz, Poznań 1996, s. 273.
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źle pośród ludzi, komu ciągle tylko doskwiera ich obłuda, ten z pewnością nie znaj-
dzie szczęścia na jakiejś bezludnej wyspie czy w celi klasztornej, gdzie mu z kolei 
doskwierać będzie własne, i to pewnie jeszcze znacznie większe, zakłamanie. Dla-
tego poczucie jedności oświeconych z nieoświeconymi oraz silne przekonanie, iż 
jest się „wartościową częścią” społeczeństwa, implikujące postawę zgodności z nim, 
niejako wieńczy proces rozwoju duchowego człowieka.

Bodhisattwa więc nie boi się pokalania „złem tego świata”, wręcz przeciwnie 
– on najlepiej czuje się wśród grzeszników, mówiąc słownictwem zaczerpniętym 
z Ewangelii. Rozumie, że tym ludziom jest właśnie najbardziej potrzebny. Nie wi-
dzi w nich wrogów, lecz istoty potrzebujące jego pomocy, wymagające nauczyciela 
i przewodnictwa. Nie czuje się przez nie zagrożony, bo wie, że ich resentyment 
najbardziej „zżera” i zagraża im właśnie, a nie jemu. Bodhisattwa pragnie więc wy-
zwolić od ciężaru cierpienia rzesze pogrążonych w ułudzie, gdy poprzez swoje za-
chowanie i nauki wskazuje im drogę do satori.

Niektórzy uważają twórcę Tako rzecze Zaratustra za prekursora psychoanalizy, 
ponieważ demaskował słabości i pragnienia, które człowiek zajmujący się sztuką, 
nauką lub religią próbuje zataić przed sobą samym. Na przykład dowodzi, iż osoba, 
która znajduje się na wysokim poziomie rozwoju moralnego, zwykle zbyt mocno 
pochyla się nad cierpieniami innych ludzi. Do tego stopnia, iż zaprzestaje dalszego 
rozwoju wewnętrznego i wpatruje się tylko w ten jeden, jedyny punkt – „cierpienie 
i pomoc innym”. W zasadzie raczej można pomagać bliźnim (jak też ślubuje bo-
dhisattwa) wedle tego filozofa, lecz nie wolno zaprzestawać doskonalenia siebie. 
Z tego powodu dokonał gruntownej krytyki litości. „W czem leżą największe twe 
niebezpieczeństwa? – W litości”25.

Och, gdzież na świecie działy się większe szaleństwa, niźli pośród litościwych? 
I cóż stworzyło więcej cierpień na świecie, nad szaleństwa litościwych? […] Tak oto 
przemówił raz do mnie dyabeł: „i Bóg ma swe piekło: jest niem miłość ludzi”. Zaś 
niedawno te słowa zasłyszałem: „Bóg nie żyje; litość nad człowiekiem przyprawiła 
Boga o śmierć”26.

Aby dobrze zrozumieć, jakie ma znaczenie ta krytyka litości, trzeba pamiętać 
o tym, co przede wszystkim przyświecało filozofowaniu Nietzschego. „Nadczło-

25  F. Nietzsche, Wiedza radosna („La Gaya Scienza”), tłum. L. Staff, Warszawa 1991, s. 219.
26  F. Nietzsche, Tako rzecze…, s. 105.
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wiek leży mi na sercu, on jest mą pierwszą i jedyną rzeczą, – nie zaś człowiek: nie 
bliźni, nie najbiedniejsi, nie najbardziej cierpiący, nie najlepsi”27.

Niemiecki myśliciel zwraca się przede wszystkim do ludzi prezentujących mo-
ralność panów, nie zaś – do najbiedniejszych, najbardziej cierpiących i pokrzyw-
dzonych. Uważa, że ludzie doskonalący się wewnętrznie zatracają swój rozwój du-
chowy, jeśli zbyt mocno poddają się litości. Wówczas dbają tylko o to, aby „ulżyć 
bliźnim”, a o trosce o własną duszę zapominają. Litość nad człowiekiem więc „za-
biła Boga”, to znaczy stłumiła naturalny, wrodzony każdemu człowiekowi pęd do 
rozwoju, ku ideałowi nadczłowieka. Święty czy oświecony – pogrążył się w litości 
i o własnej nędzy zapomniał, a przez to stał się jeszcze bardziej nędzny. Ludzie 
święci są litościwi, konkluduje, nie dlatego, że są doskonali, ale dlatego, że są słabi.

Ale czy Nietzsche uchronił samego siebie przed tym, przed czym innych prze-
strzegał? Wydaje się, że jednak nie.

„Do mego ostatniego grzechu? – wykrzyknął Zaratustra i śmiał się gniewnie z wła-
snych słów: cóż to zachowanem mi zostało, jako grzech mój ostatni?” I raz jeszcze 
Zaratustra pogrążył się w sobie, przysiadł ponownie na wielkim kamieniu i rozwa-
żał. Nagle skoczył na nogi, – Współczucie! Współczucie z człowiekiem wyższym! 
wykrzyknął i oblicze jego przeistoczyło się w spiż28.

Nietzsche pisał swoje książki powodowany właśnie jakby litością nad człowie-
kiem samorealizującym się. Współczuł on tym wszystkim wolnym duchom (któ-
rym sam przecież był) i którzy z radością przyjmują określanie siebie „świętymi” 
czy „doskonałymi”, aby w ten sposób jedynie „osiąść na laurach”, zamknąć się na 
dalszy, nieustanny rozwój duchowy i zadowalać się powierzchownymi prawdami. 
Ostrzegając przed litością, chciał więc uchronić ich przed cierpieniem.

Jednak oświecony nie boi się cierpienia, potrafi je pokonać, dlatego cierpie-
nie go uszlachetnia. Taki człowiek wręcz pragnie podejmować wciąż nowe zadania, 
dzięki którym przekracza swoje ograniczenia, wystawiając się na ból i trudności. 
Natomiast współczuć w cierpieniu należy przede wszystkim ludziom nieoświeco-
nym, którzy nie potrafią sobie z nim poradzić, są bowiem zbyt słabi psychicznie, aby 
mu się skutecznie przeciwstawiać.

Człowieka oświeconego można poznać między innymi właśnie po jego posta-
wie wobec doświadczanego cierpienia, to znaczy do trudów życia ma on „podejście 

27  Ibidem, s. 356.
28  Ibidem, s. 406–407.
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zadaniowe” – stara się je pokonywać i walkę tę traktować jako etap samodoskona-
lenia siebie. Ważna jest tutaj motywacja, z jaką podchodzi do przeciwności życio-
wych, mianowicie „Ja chcę”, a nie „Ja muszę”. Ponieważ nikt nikogo nie ma prawa 
zmuszać do znoszenia cierpień. Jeżeli jednak człowiek sam przejawia chęć zma-
gania się z trudami w celu przekraczania swych słabości – o takiej osobie możemy 
mówić, iż jest człowiekiem doskonalącym się.

Kto więc jak Nietzsche próbuje chronić „wolne duchy” przed cierpieniem, 
postępuje jak kiepski trener, który nie pozwala sportowcom rywalizować ze sobą. 
Ostrzegając przed litością, daje marne wskazówki. Inny sposób podejścia do rozwo-
ju duchowego prezentuje na przykład św. Teresa z Lisieux, która właśnie ludziom 
świętym nie odmawiała cierpienia.

Święci, którzy cierpią, nie budzą we mnie litości! Wiem, że mają siłę do zniesienia 
swych cierpień i że tym sposobem oddają wielką chwałę Bogu; ale tych, którzy nie 
są świętymi, którzy nie umieją wyciągnąć korzyści ze swych cierpień, o! tych żałuję 
bardzo! Zrobiłabym wszystko, by ich pocieszyć i przynieść im ulgę29.

Nadczłowiekowi zabrakło miłości braterskiej, która cechuje bodhisattwę. 
Oznacza ona poczucie jedności i solidarności ze wszystkimi istotami, przejawa-
mi życia; miłość braterska jest centralnym uczuciem, które żywi buddyjski święty. 
W zen bodhisattwą jest ten, kto powodowany wielkim współczuciem ślubował, że 
nie wkroczy w całkowitą nirwanę, dopóki nie wejdą w nią wszystkie istoty – czyli 
naturalnie przedkładający pomyślność innych nad swoją własną. Oczywiście taki 
człowiek nadal pracuje nad sobą, bo trzeba być głęboko oświeconym, aby skutecz-
nie pomagać innym. Mistrz Seung Sahn nauczał:

Bodhisattwa jest twoją prawdziwą jaźnią. Twoja prawdziwa jaźń to wielkie „JA”. 
Wielkie „JA” to wszyscy ludzie. Wszyscy ludzie i „JA” stają się jednym umysłem. 
A więc czyny bodhisattwy służą zawsze wszystkim ludziom. Kiedy ludzie są szczę-
śliwi, bodhisattwa jest szczęśliwy. Kiedy ludzie są smutni, bodhisattwa jest smutny. 
On zawsze współdziała ze wszystkimi ludźmi30.

29  Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Dzieje duszy, red. o. O. Filek OCD, Kraków 1988, s. 316.
30  Strzepując popiół na Buddę. Nauki mistrza zenu Seung Sahna (1), zebrał S. Mitchell, Kraków 

1979, s. 74.
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Cztery wielkie ślubowania bodhisattwy mają być wezwaniem do tego, aby stać 
się tym, kim w istocie jesteśmy – całością i pełnią; to najczęściej spotykany śpiew 
w buddyzmie:

Niezliczone istoty ślubuję wyzwolić.
Nieskończone, ślepe namiętności ślubuję wykorzenić.
Niezmierzone bramy Dharmy ślubuję przeniknąć.
Wielką drogę Buddy ślubuję osiągnąć31.

Jak pisze Philip Kapleau, pierwsze ślubowanie rozumiane we właściwy sposób 
wyraża cel oraz możliwości praktyki i potwierdza, że zazen ślubującego człowieka 
ma służyć całej ludzkości. Pozostałe trzy ślubowania określają stan umysłu, przy 
którym można pomóc niezliczonym istotom w niezliczonych krainach. Oświecenie 
zen ma dogłębnie ukazywać, że każdy człowiek stanowi jedność ze światem. Toteż 
wyrażenie niezliczone istoty nie jest przenośnią. Cokolwiek przytrafi się jakiejkol-
wiek istocie, nieuchronnie wpływa na wszystkie inne. Jeżeli więc przebudzi się choć 
jeden człowiek, wszystko zostaje naładowane pozytywnie tym doświadczeniem. 
Twierdził tak mistrz Dōgen, mówiąc: „Bez oświecenia innych nie można oświecić 
siebie”32.

Z europejskiego, chrześcijańskiego punktu widzenia zarzuca się czasem bud-
dyzmowi, iż tamtejszy wzorzec miłości braterskiej nie dorównuje ewangelicznej mi-
łości bliźniego. Chrześcijańskie przykazanie umiłowania najbiedniejszych pośród 
zasad etycznych innych religii czy filozofii zdaje się być najszczytniejszym i najbar-
dziej zdecydowanym wezwaniem do pomocy cierpiącym, które motywuje miliony 
chrześcijan do aktywnego działania na rzecz innych ludzi na całym świcie. Dlatego 
Albert Schweitzer pisze:

Litość Buddy polega więc przede wszystkim na ciągłym ukazywaniu faktu, że 
każda istota jest bez przerwy wystawiona na cierpienie. Jest to litość bardziej wy-
rozumowana niż odczuta. […] Ta etyka litości jest niepełna; ogranicza ją zasada 
niedziałania. Budda nie żąda od człowieka, aby ze wszystkich sił starał się nieść 
pomoc i ratunek bliźniemu i każdej w ogóle żywej istocie. Nakazuje tylko unikać  

31  P. Kapleau, Zen: świt…, s. 165.
32  Ibidem, s. 165–166.
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bezlitosnego postępowania. Uczynki podyktowane współczuciem nie wchodzą dla 
niego w rachubę, gdyż negacja świata pociąga za sobą niedziałanie”33.

Wydaje się jednak, iż to niezwykle kontrowersyjne oceniać (o ile w ogóle moż-
na), pod jakim względem przykazanie miłości braterskiej w jednej religii miałoby 
być bardziej „duchowo silniejsze” od pozostałych. Jeżeli nie opieramy się na wierze, 
to bardzo trudno znaleźć jakiekolwiek racjonalne kryterium takiego wyrokowania. 
Jeżeli nawet wyliczymy, iż chrześcijańskie organizacje przeprowadzają znacznie 
większe akcje humanitarne niż buddyjskie czy hinduskie razem wzięte, może to po 
prostu wynikać z ekonomicznej struktury społeczeństw Azji i Zachodu. Mieszkań-
cy krajów tak zwanego Trzeciego Świata (Tajlandii, Laosu czy Wietnamu) są zbyt 
biedni, aby znacząco wspierali finansowo inne kraje. Nie wydaje się też być trafio-
ny argument, że chrześcijańska cywilizacja Zachodu jest jedynie odpowiedzialna 
za postęp kulturalny i techniczny na świecie, ponieważ Azjaci zawsze mogą nam 
ripostować, że przedstawiciele naszej społeczności są też twórcami dwóch potęż-
nych systemów i ideologii totalitarnych, a także sprawcami wojen światowych, które 
wstrząsnęły i poważnie zagroziły podstawą egzystencji całej ludzkości.

Buddyjska nauka być może dlatego nie głosi aż tak „zdecydowanie” miłości 
braterskiej jak chrześcijańska (jeśli by nawet przyjąć zarzuty wysuwane pod jej ad-
resem przez niektórych Europejczyków), ponieważ akcent jest tutaj położony na 
nauczanie Dharmy, a nie na niesienie konkretnej, materialnej pomocy bliźnim. Lu-
dzi od cierpienia można przecież wyzwolić przede wszystkim poprzez przekazanie 
im odpowiedniej wiedzy. Jeżeli głodnym damy chleb – uczynimy ich wprawdzie 
najedzonymi, ale niekoniecznie szczęśliwszymi. Cierpień duszy, zwykle znacznie 
bardziej bolesnych niż dolegliwości cielesne, nie usuwa się poprzez ziemskie do-
konania, lecz przez obudzenie wewnętrznej mądrości. Etyka Schweitzera, w której 
akcentuje się konieczność niesienia materialnej pomocy cierpiącym, może gubić lub 
zapominać o nakazie doskonalenia się duchowego jako najważniejszym czynniku, 
dzięki któremu stajemy się bardziej odporni na cierpienia, a w konsekwencji rów-
nież jesteśmy w stanie skuteczniej pomagać bliźnim.

33  A. Schweitzer, Wielcy myśliciele Indii, tłum. K. Pruska, K. Pruski, Warszawa 1993, s. 77. 
Podobny pogląd wyraża H. de Lubac: „Wreszcie majtri, nawet najdoskonalsza, ma w sobie coś wydu-
manego, a jej uśmiech kryje jakieś niedomówienie. Ostatecznie więc, mimo wszystkiego, co można 
powiedzieć o sambhoga, nie ma tu nigdzie miłości jednoczącej ani wzajemności – i nie może być, gdyż 
nie ma istot, które mogłyby dawać się sobie nawzajem. Zjednoczenie osiąga się wyłącznie poprzez 
zniesienie osobowości”. H. de Lubac, Aspekty buddyzmu, tłum. I. Kania, Kraków 1995, s. 85.
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Poza tym, jeżeli jak najszybciej chcemy usuwać z życia swojego i innych ludzi 
wszelkie uniedogodnienia czy przykrości, może to prowadzić do przesadnego uła-
twiania. Ci, którym wszytko daje się „bez walki”, zwykle popadają w nudę i przy-
gnębienie, specjalnie nic nie cenią, gdyż majętność czy pozycja społeczna przyszły 
im bez wysiłku. Dlatego Europejczycy i Amerykanie prowadzący wygodne życie 
często wcale nie czują się szczęśliwsi od biedniejszych mieszkańców Trzeciego 
Świata. Wręcz przeciwnie, jak wynika z niektórych badań, w społecznościach mniej 
zurbanizowanych rzadziej występują przypadki depresji i innych chorób cywiliza-
cyjnych. Odnotowywany obecnie na Zachodzie ruch New Age, poszukiwania „spo-
koju ducha” poprzez kontakt z Naturą, czasem nawet powrót do jakichś pierwotnych 
kultów i misteriów czy wręcz właśnie fascynacja religiami i filozofią Wschodu – 
zdają się świadczyć o pewnym kryzysie świadomości Europejczyków, a co za tym 
idzie – wartości chrześcijańskich.

Wróćmy jednak już do głównego nurtu rozważań. Niewątpliwie Nietzsche zbyt 
radykalnie potępia moralność niewolników34, przeciwstawiając jej moralność pa-
nów. Jego krytyka jest niesłuszna i przekonuje nas o tym, że był mu obcy ideał 
bodhisattwy, uważa bowiem nieoświeconych niemal za podludzi, szowinistów, lecz 
sam właściwie staje się w wielu miejscach swych dzieł zaślepionym szowinistą, 
o czym świadczy chociażby to cytowane już zdanie: „Wszystko, co szlachetne w ro-
dzinie, niewolnictwie, państwie, jest niechrześcijańskie”35.

Jeżeli człowiek dążący do oświecenia zatrzymuje się na etapie kensio (jak Nie-
tzsche) i nie kontynuuje swojej praktyki w kierunku satori, aby przyjąć wzór bo-
dhisattwy, wydaje się wielce prawdopodobne, iż jego moralność może zwyrodnieć, 
a on sam przeistoczyć się w ogromnego egocentryka36. W poglądach niemieckiego 
myśliciela widzimy jakby tragedię jego życia – rozdarcie między jakimś ideałem 

34  Zob. np. „Gdzie lud je i pije, nawet gdzie uwielbia, tam cuchnąć zwykło. Nie należy bywać 
w świątyniach, jeśli chce się czystem oddechać powietrzem”. F. Nietzsche, Poza dobrem i złem, tłum. 
S. Wyrzykowski, Warszawa 1990, s. 48.

35  F. Nietzsche, Pisma…, s. 285.
36  Idea tego błędu dobrze została wyrażona przez następujący fragment pism buddyjskich: „Ten, 

kto lgnie do Pustki/ A pomija współczucie,/ Nie osiąga najwyższego stanu./ Lecz ten, który praktykuje 
samo tylko współczucie/ Nie uwalnia się z kołowrotu egzystencji./ Ten jednak, kto posiada moc 
praktykowania obydwu,/ Nie pozostaje ani w samsarze, ani w nirwanie”. Cyt. za. Aczaria Śantidewa, 
Przewodnik po ścieżce bodhisattwy, w: Buddyzm, oprac. J. Sieradzan, W. Jaworski, M. Dziwisz, 
Kraków 1987, s. 124. Podobnie przestrzega mistrz zen Huineng. Zob. Huineng, Sutra Szóstego 
Patriarchy, w: Filozofia Wschodu. Wybór tekstów, red. M. Kudelska, Kraków 2002, s. 379: „Kiedy 
nasz umysł nie przywiązuje się ani do dobra, ani do zła, nie powinniśmy dopuścić do tego, aby popadł 
on w przeciwną skrajność – pustkę i aby pozostawał bierny”.
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świętości (który wprawdzie pociągał go ku sobie, ale autor Tako rzecze Zaratustra 
nie miał dość wytrwałości, aby do niego dążyć) a egoizmem i coraz większym dzi-
wactwem jednostki, której dane jest przeżywać głębokie poznania mistyczne.

Skądsię wzięła u analizowanego filozofa ta nienawiść do wszystkiego, co pla-
suje się poniżej poziomu Übermensch, i ten brak miłości do zwykłego człowieka? 
Patrząc z psychoanalitycznego punktu widzenia, można wysnuć przypuszczenie, że 
stan jego psychiki mógł zostać spowodowany poczuciem wyobcowania w grupie 
rówieśniczej w młodości, wyalienowaniem w środowisku ludzi dojrzałych, niespeł-
nieniem zawodowym czy też nieodwzajemnionym uczuciem miłości do kobiety. 
W każdym razie sama dzielność czy bezkompromisowość nie wystarczą do tego, 
aby osiągnąć satori, albowiem „odwaga bez miłości jest okrutna”37.

Nietzsche nie tyle naucza, ile więcej krzyczy, a krzyku nikt nie lubi słuchać. Na 
świecie jest dużo cierpienia, wiele bólu jedni doznają od drugich i każdy człowiek 
z trudem to wszystko znosi. Ludzie łatwo załamują się w obliczu przeciwności ży-
ciowych, popadając w pesymizm, rozpacz czy depresje. Każdy radzi sobie z nimi na 
swój własny sposób – jeden zanurza się w medytacjach religijnych, drugi w nauce, 
jeszcze inny szuka ukojenia w sztuce. A tu przychodzi do nich Zaratustra, który 
jak mało kto ma siłę i odwagę dążyć do ideału nadczłowieka i mawia ludziom, aby 
porzucili tych wszystkich fałszywych bogów – te wszystkie swoje racjonalizacje. 
Ta droga jest zbyt trudna dla nieoświeconych. „Bóg umarł!” – krzyczy Zaratustra. 
„I cóż z tego? – zdają się mu odpowiadać pouczani. – My chcemy tak żyć, jakby On 
istniał. Nie chcemy słuchać Zaratustry, który burzy wszystkie stare tablice, bo dla 
nas taka nauka jest zbyt trudna i może zbyt prawdziwa”.

Zaratustra, wołając „Bóg umarł!”, niejako wygania ludzi z ich domów, żąda od 
nich podjęcia trudu duchowej wędrówki, wręcz bezdomności.

„Dlatego jego myślenie stanowi wymaganie nadzwyczajne, stanowi jakby zakaz ja-
kiegokolwiek spoczynku. I choć myśl może jeszcze tak często gasnąć w próżni, […] 
to wszakże robi wrażenie owo nieustanne przezwyciężanie, to pragnienie-więcej, 
to pragnienie-wychodzenia-coraz-to-wyżej. Nietzsche przepędza nas z każdego, 
prawie już zajętego stanowiska, tzn. z każdej skończoności, wciągając nas w wir38.

37  B.K.S. Iyengar, Joga, tłum. S. Bubicz, Warszawa 1990, s. 23.
38  K. Jaspers, Rozum i egzystencja. Nietzsche a chrześcijaństwo, tłum. C. Piecuch, Warszawa 1991, 

s. 239–240.
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Ale mało kto potrafi temu wyzwaniu sprostać, bardzo niewielu bywa nastro-
jonych na niezłomny samo-rozwój wewnętrzny. Dlatego oczerniając powszechnie 
akceptowane wartości, burzy się ludziom to, co mają najcenniejsze – to, co jedynie 
pojąć potrafią, co jest zgodne z ich sposobem odczuwania i przeżywania bytu i jako 
takie wymaga poszanowania, a nie oplucia i zniszczenia.

Oczywiście mistrzowie zen też głoszą szokującą dla niewtajemniczonych na-
ukę o „zabiciu Buddy”.

Mistrz zenu Hui Kai (Ummon), komentując słynny koan: „Mu!”, stwierdził m.in. 
„Gdy wreszcie wybuchniesz ku oświeceniu, zadziwisz niebiosa i poruszysz Ziemię. 
To tak, jakbyś zdobył wielki miecz generała Guana i był w stanie zabić Buddę, 
gdyby ów, spotkany, zagrodził ci przejście, oraz uśmiercić wszystkich napotkanych 
patriarchów [gdyby ci wadzili]”39.

Słowa o „zabiciu Buddy” należy rozumieć w ten sposób, że oświecony sam 
staje się Buddą, a więc wyzwolonym z wszelkich ograniczeń człowiekiem. Wobec 
tego nie ma różnicy między nim a innymi wielkimi mistrzami. W tym sensie, mó-
wiąc metaforycznie, dokonuje on „zabicia Buddy”, iż nie musi już nikogo słuchać, 
ponieważ poziomem mądrości dorównuje samemu Siddharcie Gautamie. Jednak to 
przesłanie nie jest przeznaczone dla zwykłych buddystów, a jedynie dla tych, którzy 
podjęli wieloletnią, zaawansowaną praktykę duchową.

Zastanówmy się: Czy ludzie mogliby w ogóle posłuchać Zaratustry i pod jakim 
warunkiem przyjąć jego naukę? Pewnie posłuchaliby go wówczas, gdyby kierował 
się jakimś wzorcem postępowania podobnym do bodhisattwy, to znaczy osoby oka-
zującej miłość braterską, której oni przede wszystkim oczekują. Należy okazać czło-
wiekowi trochę miłości, a wtedy on sam rozwinie się ku ideałowi nadczłowieka czy 
oświecenia na tyle, na ile będzie potrafił. Nie należy na niego krzyczeć, gdyż tym 
sposobem okazuje mu się tylko pogardę. Sam Zaratustra przecież naucza: „Aliści 
radzę ja wam, przyjaciele moi: nie dowierzajcie nikomu, w kim popęd do karania 
jest zbyt silny!”40.

Nietzsche, pisząc, że człowiek jest czymś, co pokonane być powinno, zapomi-
na, że nawet gdy jesteśmy bardzo moralni, niepoddani złudzeniom i błędnym wy-
obrażeniom, którym ulega większość (bo udało nam się oswobodzić z wielu ułom-

39  P. Kapleau, Trzy filary zen, tłum. J. Dobrowolski, Warszawa 1990, s. 80.
40  F. Nietzsche, Tako rzecze…, s. 118.
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ności naszego człowieczeństwa), zawsze będziemy, gdyż tylko nimi pozostać może-
my – ludźmi i nikim więcej. Nie ma nadludzi, czyli jakiegoś nowego gatunku homo 
sapiens – bywają tylko ludzie mniej lub bardziej mądrzy czy oświeceni.

Co więcej, świat wcale nie potrzebuje tych, którzy ogłaszają się półbogami czy 
nadludźmi. Takich zresztą już od czasów starożytnych było wielu zarówno wśród 
polityków, kapłanów czy naukowców. Światu jednak są znacznie bardziej potrzebni 
właśnie tacy ludzie, którzy odrzucili swój narcyzm i nieustannie doskonalą się we-
wnętrznie, a dzięki umotywowaniu własnego postępowania określonym poziomem 
miłości braterskiej wnoszą ożywcze wartości w życie społeczne, które służą nie tyl-
ko ich interesom, lecz także tym, których Nietzsche uważa za niewolników.

Niewiele więc z tego wynika, gdy przyjmiemy, że Nietzsche może nawet osią-
gnął kensio, bo ludzie zatrzymujący się na tym stadium ostatecznie często jednak 
rezygnują z wewnętrznych poszukiwań, z pracy nad sobą i mają tendencję do krzyw-
dzenia innych. Nie potrafią bowiem wyraźnie odczuć i pojąć różnicy, a jednocześnie 
również wzajemnej zależności i jedności między moralnością tłumu a moralnością 
oświeconych.

Poczynione rozważania mogą być odbierane jako wykazywanie „wyższości” 
buddyzmu nad filozofią europejską, cała argumentacja artykułu wydaje się bowiem 
odpowiadać na pytanie: Dlaczego Nietzsche nie zdołał się oświecić? Nie takie było 
jednak zamierzenie; ponieważ autor rozważań sam jest filozofem i nie należy do 
żadnej sekty orientalnej, a poza tym samo pojęcie „wyższości” (wobec czego? dla 
kogo?) jednego systemu nad drugim jest bardzo mętne. Chodziło jedynie o zaak-
centowanie, iż sposób myślenia Nietzschego i mistrzów zen prowadzi zwykle do 
całkiem innych konkluzji oraz postaw wobec życia i ludzi, niż to się niektórym in-
terpretatorom wydaje.
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OVERMAN AND BODHISATTWA. ABOUT DIFFERENCES BETWEEN 
NIETZSCHE’S PHILOSOPHY AND ZEN BUDDHISM

Summary

Keywords: Friedrich Nietzsche, overman, Zen Buddhism, bodhisattwa

The author of article polemicizes with interpreters of Nietzsche’s philosophy, that seek con-
nections between views of German thinker and Zen Buddhism. In the work is claimed, 
that Übermensch has not much common with enlightened man (bodhisattwa). The way of 
Nietzsche’s and Zen masters thinking lead to the different conclusions and different attitude 
to the life and people. According to the author, even if we a interpretation accepted, that 
German philosopher had a intuition of enlightenment, we must – in terminology of Zen say 
– that he achieved kensio, and not satori.
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Imperializm wielkich państw europejskich nie ma powodu zazdrościć średniowieczu jego 
stosów; jego własne symbole są strzeżone przez bardziej czułą aparaturę i straże budzące 

większą grozę niż święci średniowiecznego kościoła. Przeciwnicy inkwizycji uczynili kiedyś 
zmierzch brzaskiem dnia, zmierzch kapitalizmu także nie musi poprzedzać nocy ludzkości, 

która dziś jawnie jej zagraża.
Max Horkheimer1

Chodzi tu o kwestię organizacji życia i pracy w ludzkiej wspólnocie. Zajmowała ona Kafkę 
tym bardziej, im bardziej stawała się dlań nieprzejrzysta. Jeśli podczas słynnej erfurckiej 
rozmowy z Goethem Napoleon zastąpił fatum polityką, Kafka – modyfikując tę formułę – 

mógłby zdefiniować organizację jako los.
Walter Benjamin2

1  M. Horkheimer, Zmierzch, tłum. H. Walentowicz, Warszawa 2002, s. 14.
2  W. Benjamin, Franz Kafka. Z okazji dziesiątej rocznicy śmierci, tłum. A. Lipszyc, w: idem, 

Konstelacje. Wybór tekstów, tłum. A. Lipszyc, A. Wołkowicz, Kraków 2012, s. 238.
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W swoich notatkach z lat 1931–1934, czyli w okresie dochodzenia do władzy 
w Niemczech nazizmu, Max Horkheimer dał sugestywny wyraz swojemu historio-
zoficznemu pesymizmowi, który stanie się później jednym z charakterystycznych 
cech teorii krytycznej. Powojenna diagnoza świata podzielonego na dwa obozy, lecz 
mimo to jednorodnego w swoim totalitarnym administrowaniu zniewolonymi jed-
nostkami i społeczeństwami, będzie zapowiadała późniejsze „siostrzane” koncep-
cje totalnej dominacji, jakie rozwijać będą Francuzi na czele z Guyem Debordem, 
Michelem Foucaultem czy Pierre’em Bourdieu. Teraz jednak, na początku lat trzy-
dziestych, rosnący w siłę totalitaryzm jeszcze nie dał znać, do czego jest zdolny. 
Nastrój upadku i pesymizmu, tak różny od radosnej żywiołowości roaring twenties, 
jest zasilany przez Wielki Kryzys kapitalizmu. Jednak jakaś nadzieja u ludzi pióra 
związanych z lewicą wciąż się tli niczym światełko w tunelu dziejowej dekadencji. 
Czy implozja nowoczesności, do pojęcia której należy również i kapitalizm, może 
nie zakończyć się katastrofą, lecz nowym, lepszym początkiem? Zapewne dlatego 
Horkheimer nadał swoim notatkom z lat trzydziestych tytuł Dämmerung. W sło-
wie tym pobrzmiewa dialektyczne napięcie, można je bowiem tłumaczyć albo jako 
„zmierzch”, albo „świt”. Choć zmierzch wydaje się nieunikniony, to przecież może 
on być „brzaskiem dnia”. Czy jednak owej dwuznaczności słowa Dämmerung nie 
można by odnieść do samego kapitalizmu, który wszak się nie kończył, lecz wcho-
dził w nową fazę?

Z podobnym nastawieniem spotkać się można u Waltera Benjamina, bliskiego 
wszak szkole frankfurckiej nie tylko w aspekcie towarzyskim. Jego esej Franz Kaf-
ka. W dziesiątą rocznicę śmierci napisany został w tym samym roku, w którym koń-
czył swoje zapiski Horkheimer. Benjamin interpretuje dzieło praskiego pisarza przy 
użyciu kategorii znanych ze swoich wcześniejszych prac (Los i charakter, Przyczy-
nek do krytyki przemocy), zapowiada też tematy rozwinięte później (np. O pojęciu 
historii). Wedle niego uniwersum Kafki przenikają przedświatowe moce, mityczne 
moce losu, które pasożytują na rzeczywistości społecznej pod postacią prawa ska-
zującego jednostki na wieczne poczucie winy i pokutę. Benjamin nie ma jednak 
wątpliwości co do tego, że los i prawo, przedświatowy mit i obecna nowoczesność 
tworzą jedną, przemocową, pozbawioną sprawiedliwości całość – wszak w filozo-
fii autora Pasaży prawo i sprawiedliwość nie idą ze sobą w parze, lecz należą do 
różnych, przeciwstawnych porządków. Jednocześnie więc Benjamin postrzega owe 
moce „jako światowe siły naszych czasów”3. Nasz świat, świat Kafki, jest zatem, jak 

3  Ibidem, s. 245.
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to sugestywnie ujął Rodolphe Gasche, „najpotworniejszym jak dotąd przedświate-
m”4. Na potwierdzenie tego Benjamin przywołuje słowa Kafki podane przez Maxa 
Broda: „Jesteśmy, powiedział, nihilistycznymi myślami, samobójczymi myślami, 
które przychodzą do głowy Bogu”5.

Niejako wbrew temu Benjamin dostrzega jednak u Kafki nadzieję. Esej z 1934 
roku stanowi właśnie próbę znalezienia i zinterpretowania możliwych miejsc, przez 
które można by się wydostać albo wyzwolić. Środki do tego celu odnajduje Benja-
min w przynależnej człowiekowi przebiegłości i zuchwałości, jak wtedy, kiedy cytu-
je pierwsze zdanie z Milczenia syren Kafki: „Dowód na to, że nawet niedostateczne, 
ba, dziecinne środki mogą służyć ocaleniu”6. Wedle Benjamina bowiem dzieła Kaf-
ki, choć trudne do zakwalifikowania7, mają w istocie cechy bajki, której sednem jest 
przekaz o zwycięstwie nad mocami mitu. „A Kafka pisał bajki dla dialektyków, gdy 
brał na warsztat legendy”8.

Chciałbym się tutaj skupić na identyfikacji i ocenie tych miejsc u Kafki, któ-
re zdaniem Benjamina są dowodem na istnienie nadziei i które mogą świadczyć 
o możliwości ocalenia. Zależy mi na zbadaniu, w jaki sposób autor Pasaży rekon-
struuje w tym uniwersum taktyki podporządkowanych jako środki ucieczki, oporu 
lub walki z mitycznymi mocami prawa; czy byłyby to taktyki indywidualne, czy też 
obejmowałyby one większą liczbę postaci; i czy można byłoby na podstawie niektó-
rych z nich pokusić się o próbę skonstatowania warunków możliwości dla określenia 
ogólniejszej strategii mającej na celu obalenie prawa w jego całości. Myślę, że Ben-
jamin takie warunki identyfikuje, jednocześnie jest on jednak moim zdaniem nad-
miernym optymistą w kwestii odnajdowania u Kafki idei mesjańskiej, która wszakże 
jest tożsama z ideą rewolucji albo po prostu powszechnego wyzwolenia. Dlatego też 

4  R. Gasche, Prawo Kafki: w polu sił między judaizmem a hellenizmem, tłum. N. Rapp,  
w: Nienasycenie. Filozofowie o Kafce, red. Ł. Musiał, A. Żychliński, Kraków 2011, s. 340.

5  M. Brod, Franz Kafka, Opowieść biograficzna, tłum. T. Zabłudowski, Warszawa 1982, s. 103, 
cyt. za: W. Benjamin, Franz Kafka…, s. 230.

6  F. Kafka, Milczenie syren, tłum. R. Karst, w: idem, Opowieści i przypowieści, Warszawa 2016, 
s. 379.

7  „Jego utwory nie przynależą w pełni do zachodnich form prozy i pozostają w podobnym 
stosunku do doktryny, jak hagada do halachy. Nie są przypowieściami, a przecież nie chcą też, by 
traktować je dosłownie; są tak skonstruowane, by je cytowane, opowiadano gwoli objaśnienia”. Por. 
W. Benjamin, Franz Kafka…, s. 238. 

8  Ibidem, s. 232. Dialektykę bajki lub baśni porusza także Benjamin w eseju Narrator. Rozważania 
o twórczości Mikołaja Leskowa w tłum. K. Krzemieniowej. W. Benjamin, Anioł historii. Eseje, szkice, 
fragmenty, wybór i oprac. H. Orłowski, Poznań 1996. 
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moim zamiarem jest krytyka samego Benjamina tak na podstawie niektórych jego 
własnych wypowiedzi – którym nie zawsze jest wierny9 – jak i na podstawie samego 
Kafki. Benjamin dostrzega u niego ironię, nie docenia jednak chytrości samego losu 
oddziałującego reaktywnie na przebiegłość działań Kafkowskich bohaterów tym 
bardziej i okrutniej skazywanych na porażkę, im bardziej próbują jej uniknąć.

Chytrość syren i geniusz Odyseusza

Wspomniane wyżej Milczenie syren ma być wedle Benjamina jednym z dowodów 
na możliwość pokonania mitycznych potęg losu. Autor Pasaży interpretuje tę dwu-
znaczną przypowieść na korzyść nadziei, która rzeczywiście jest tam obecna, lecz 
nie tam, gdzie być powinna. Sam tekst mówi więcej, niż Benjamin zdołał wychwy-
cić – jest to podwójna chytrość czy też ironia zawarta w tej bajce. „Syreny mają jesz-
cze straszniejszą broń od śpiewu, a mianowicie milczenie”10. Po co Kafka miałby 
zmieniać w swojej parafrazie Homeryckiego oryginału śpiew na milczenie i zarazem 
pozostawić wynik akcji – zwycięstwo Odysa – bez zmian? Wydaje się, że intencją 
Kafki było przedstawić nie tyle zwycięstwo ludzkiego bohatera, lecz syren! To wła-
śnie także i przede wszystkim tych ostatnich dotyczy ów dowód na to, „że nawet 
niedostateczne, ba, dziecinne środki mogą służyć ocaleniu”11. Wszak bohaterami ba-
jek, nie tylko tych dialektycznych, są z reguły zwierzęta, do których sympatią Kafka 
z pewnością pałał, jak zauważa w innym miejscu Benjamin. Co prawda u Homera 
nic nie wiemy o dalszym losie syren, lecz w innych opowieściach w mitologii grec-
kiej (np. w micie o Argonautach) te pół kobiety, pół ptaki miały zginąć, rzucając się 
do morza, gdy ktoś nie ulegnie mocy ich śpiewu. W formie filozoficznej tę samo-
zagładę opisują Max Horkheimer i Theodor W. Adorno w Dialektyce oświecenia, 
nieznanej rzecz jasna Benjaminowi. W interpretacji frankfurtczyków przechytrzone 
przez Odysa syreny – mityczne potęgi żyjące w cyklicznym trybie samopowtarzania 
się, gdzie „każdy moment […] jest odwetem za moment poprzedni” – tracą rację 
bytu:

9  W tym sensie w niektórych miejscach próbuję „poprawić” albo raczej doprecyzować niektóre 
oceny lub obserwacje Benjamina.

10  F. Kafka, Milczenie syren, tłum. R. Karst, w: idem, Opowieści…, s. 379.
11  Ibidem.
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Każda z tych mitycznych postaci ma z reguły robić zawsze to samo. Ich istotą jest 
samopowtarzanie: gdyby kolejna powtórka się nie powiodła, oznaczałoby to dla 
nich koniec. […] Albowiem prawo mitycznych postaci – prawo silniejszego – żywi 
się jedynie niemożnością spełnienia jego postanowień. Jeżeli tym postanowieniom 
stanie się zadość, oznacza to zagładę mitów12.

Dzięki sprytnemu trikowi polegającemu na znalezieniu „luki w umowie” mógł 
Odyseusz oszukać, zmanipulować los, jednocześnie podlegając „zasadom gry” 
przez ten los ustanowionym. Chytrość – jako środek par excellence racjonalistycz-
ny i zarazem wywrotowy – oznacza zwycięstwo rozumu nad mitem i przerwanie 
cyklicznego oraz nieludzkiego prawa losu. Oczywiście u frankfurtczyków tak to 
się pięknie nie kończy, przeciwnie, historia splątania rozumu z mitem dopiero się tu 
zaczyna; ocalenie Odysa zostało drogo okupione i ostatecznie nie było jego zwycię-
stwem, lecz mitu. Mit bowiem nie unicestwia się do końca, raczej jak wirus zmienia 
swojego nosiciela i dostosowuje się do zmiennych warunków. „Jeśli chcemy, by 
wszystko pozostało tak, jak jest, wszystko się musi zmienić” – jak pisał w Lampar-
cie Giuseppe Tomasi di Lampedusa. 

Wróćmy jednak do Kafki. Syreny, aby przetrwać, musiały zmienić „zasady 
gry” na swoją korzyść, dostosowując je do chytrej rozumności przeciwnika i – być 
może – zrezygnować ze swej materialnej powłoki, żeby zachować samą ich zasadę 
po wsze czasy. Może zresztą to nie syreny, w bajce Kafki bliższe zwierzętom niż ko-
bietom, były autorkami swojej chytrości. To Kirke należąca do ich świata podsunęła 
rzekomo chytry plan Odysowi, jak to przedstawia Homer. I jedynie on myślał, że 
zdradziła swój świat, by sprzymierzyć się z człowiekiem, podczas gdy tak naprawdę 
go uratowała. Mityczny świat przetrwał dzięki połączeniu się z ludzkim światem 
albo – mówiąc inaczej – ocalał poprzez stworzenie tego naszego świata tak, aby sam 
mit – jako instancja decydująca o losach ludzi – był ukryty przed spojrzeniami jego 
mieszkańców, by nie dochodził do ich świadomości przepełnionej fałszem jednost-
kowej wolności, racjonalności i autonomii.

Syreny milczały, a król Itaki nie słyszał ich milczenia. Wbrew homeryckiemu 
oryginałowi Kafka kazał mu nie tylko przywiązać się do masztu, lecz także zalepić 
sobie uszy woskiem. Odys myślał, że syreny śpiewają „i że tylko on jest strzeżony 

12  M. Horkheimer, T.W. Adorno, Dialektyka oświecenia, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 2010, 
s. 65–67.
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przed ich głosem”13. Jego zwycięstwo było więc pozorne albo niezupełne – sam 
ocalał, ale mitu nie złamał. „Odyseusz stoi wszak na progu oddzielającym mit od 
bajki”, a tym progiem jest tragedia. Stanowi ona pierwszą ludzką próbę naruszenia 
niezachwianych dotąd fundamentów mitu. Postać Odysa byłaby tedy podobna do 
opisu bohatera tragicznego w Losie i charakterze:

W tragedii głowa geniuszu po raz pierwszy wzniosła się ponad mgłę […] W tragedii 
pogański człowiek uświadamia sobie raczej, że jest lepszy od swoich bogów, ale ta 
wiedza odbiera mu mowę, pozostaje stłumiona […] Nie ma bynajmniej mowy o tym, 
by miała na nowo ustanowić „moralny ład świata”14.

Czy wobec tego Odyseusz uwalnia się od winy, jaką nakłada na każdego czło-
wieka przebiegły los? Nie, ponieważ nie może przekazać swojej wiedzy innym, jego 
ocalenie pozostaje nieme dla reszty świata. Losem tragicznego geniuszu jest samot-
ność jego świadomości (jest w tym już zalążek nowoczesnej indywidualizacji, jak 
chcieliby Horkheimer i Adorno). Być może zresztą – pisze Kafka – Odys uświado-
mił sobie, że syreny jednak – wbrew jego założeniom – milczały i że „w pewnej mie-
rze tylko osłonił się przed nimi i przed bogami wyżej wymienionym pozorem niby 
tarczą”15. Mogłoby to oznaczać, że nie słysząc ich śpiewu, Odys jednak ten śpiew 
sobie wyobrażał, myślał o nim, słyszał go w swojej głowie. W ten sposób syreny do 
niego dotarły, zaznaczając niesłabnącą – a może nawet dzięki temu wzmocnioną – 
dominację mitu. 

Jeśli Heglowska figura chytrości rozumu zawsze, choćby po trupach i ruinach, 
dialektycznie i stopniowo dąży do swojego celu, jakim jest wypełnienie swoją tre-
ścią historii, czyli – jak chciał Marek Siemek – zupełna modernizacja i racjonaliza-
cja społecznej organizacji współżycia ludzi – to u Benjamina (i u Kafki czytanego 
Benjaminem) można mówić o chytrości przedświatowego losu, który nie chce zo-
stać wypchnięty z procesu dziejowego, więc wciąż uparcie powraca i przypomina 
o sobie, najprawdopodobniej zaś nigdy świata nie opuścił, lecz przyjął na siebie za-
sadniczą rolę w konstytucji nowoczesności będącej jedynie najnowszą formą orga-
nizacji tego losu. W ten sposób proces dziejowy nie jest tak naprawdę ani dziejowy, 
ani nie jest żadnym procesem, lecz okazuje się być zasadniczo pozbawiony i postę-

13  F. Kafka, Milczenie syren, s. 379.
14  W. Benjamin, Los i charakter, tłum. A. Lipszyc, w: idem, Konstelacje…, s. 64.
15  F. Kafka, Milczenie syren, s. 380.
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pu, i dekadencji systemem losu opartego na przemocy, jednocześnie spetryfikowany 
i dynamiczny, jako że dążący do swojego samozachowania16. Pisze Kafka w jed-
nym z aforyzmów: „Decydująca chwila rozwoju ludzkiego trwa wiecznie. Dlatego 
mają słuszność rewolucyjne ruchy umysłowe, które uznają za nieważne wszystko, 
co było, jako że nic się jeszcze nie stało”17.

Dialektyka oskarżania

Wedle Benjamina prawo, które także stanowi idee fixe Kafki, rządzi się prawem 
mitu, jakim jest czysta przemoc władzy „ukoronowana potęgą losu”18, co znaczy: 
cykliczności, wiecznego samopowtarzania się i samoreprodukowania splotu winy 
i pokuty. Człowiek, a właściwie jego nagie życie („jak psa” – mówi na końcu K.), 
jest z góry skazany, niczym w grzechu pierworodnym, na winę i nieustanne uwew-
nętrznianie tej winy jako własnej odpowiedzialności – tym jest właśnie nieszczęście, 
w uniwersum losu nie ma być żadnych dróg wyjścia z niego, szczęście bowiem nie 
należy wedle Benjamina do porządku prawa i losu. „Zasady losu – nieszczęście 
i winę – prawo czyni miarą człowieka”19. To prawo jest władzą przemocy w for-
mie losu, nie ma więc nic wspólnego ze sprawiedliwością. Jak można wyczytać 
w Przyczynku do krytyki przemocy, konkretyzuje się ono jako historycznie dany ład, 
czyli po prostu społeczna organizacja życia ludzi, którą prawo to ma chronić i pod-
trzymywać. Z tym że owa organizacja wyalienowała się ze swej ludzkiej podstawy 
i w świadomości jednostek jawi się właśnie jako niemożliwy do pokonania los, który 
karze winą i domaga się niekończącej się pokuty.

Prawo – jako prawo pozytywne nowoczesności – obejmuje swym panowaniem 
całą przestrzeń świata społecznego i każdą jednostkę bez wyjątku. Jako nagie życie 
wszyscy jesteśmy pod tym względem równi: „Albowiem prawo pozytywne […] za-

16  Problem Przedświatowego i zarazem jak najbardziej współcześnie-światowego losu można ująć 
w kontekście Spinozjańskiego conatusu, jak w odniesieniu do kapitalizmu czyni to M. Kozłowski: 
„Kapitalizm […] nie dba o konstrukcyjną elegancję, nie zmierza donikąd i zasadniczo pozbawiony jest 
esencji […] ma swój conatus w sensie spinozjańskim, czyli dąży do samozachowania w zmiennych 
warunkach, a więc zmienia się, by przetrwać”. Por. M. Kozłowski, Znaki równości. O społecznym 
konstruowaniu stosunków egalitarnych, Warszawa 2016, s. 101.

17  F. Kafka, Rozważania o grzechu, cierpieniu, nadziei i słusznej drodze, tłum. R. Karst, w: idem, 
Opowieści…, s. 382.

18  W. Benjamin, Przyczynek do krytyki przemocy, tłum. A. Lipszyc, w: idem, Konstelacje…, s. 78.
19  W. Benjamin, Los i charakter, s. 64.
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wsze będzie z całą mocą utrzymywać, że uznaje i wspiera interesy człowieczeństwa 
w każdej jednostce”20. Przedmiotem losu są więc zarówno zwykli ludzie, jak i dzier-
życiele czy też strażnicy prawa zamieszkujący „wyższy świat”, z którymi wchodzą 
w sojusz ojcowie jako przedstawiciele mitycznej funkcji władzy. Znaczy to, że pra-
wo czy też los nie wybiera swoich pupilów, obdarzając ich trwałym szczęściem czy 
niezbywalnymi przywilejami. Przywileje, hierarchie czy stratyfikacje oczywiście 
istnieją, są jednak płynne, wymienne, nieabsolutne – w przeciwieństwie do absolu-
tyzmu winy i nieszczęścia jako tworzących porządek prawny i przez to grożących 
każdemu. Paradoksalnie więc również ojcowie i urzędnicy z „wyższego” rzekomo 
świata są ofiarami losu. Stąd, jak wskazuje Benjamin, ich ciągłe przygarbienie, brud, 
melancholia i ospałość, „nigdy jednak nie są straszniejsi niż wówczas, gdy wyłaniają 
się z najgłębszego upadku”21. Być może oprócz krzywdy podskórnie czują oni także 
swoją winę, tak jak „ojciec, który odrzuca brzemię kołdry, wraz z nim zrzuca z siebie 
brzemię całego świata”22. Chcąc ją z siebie zmazać i uwolnić się spod jarzma losu 
– czyli zamanifestować swoją wolność i autonomię jak własne prawo – przekazują 
winę innym, „niższym” od siebie, oskarżając ich, sami bowiem również czują się słabi 
i skrzywdzeni. W chytrym planie losu manifestacja ta okazuje się jednak – jak w Wyro-
ku – manifestacją gniewu, czyli mitycznej „przemocy ustanawiającej prawo”23 mającej 
swe korzenie w nagiej, naturalnej przemocy silniejszego, a zarazem pierwotniejszego. 
Tym samym zamiast uwolnić się, podtrzymują oni prawo. Koło się zamyka.

Prawo i los wikłają człowieka w niekończącym się cyklicznym procesie ciągłe-
go poczucia winy i usprawiedliwiania się; poczucia krzywdy i oskarżania: innych 
albo siebie. Trudny to do rozwikłania splot, w którym na dodatek nie wiadomo, 
co było pierwsze. Im bardziej chcemy się z tego splotu uwolnić, tym mocniej się 
w niego wikłamy. Albo inaczej: im bardziej czujemy się pokrzywdzeni, tym bardziej 
oskarżamy, jednak oskarżając, sami stajemy się winnymi. Oskarżanie tożsame jest 
więc z samooskarżaniem. Jak pisze Kafka w opowiadaniu On: „Grzech pierworod-
ny, popełniona ongiś przez człowieka nieprawość, sprowadza się do zarzutu, który 
człowiek wysuwa i wciąż podtrzymuje, że mianowicie dotknęła go nieprawość, że 
wobec niego dopuszczono się grzechu pierworodnego”24. Podobnie tę myśl ujmuje 

20  W. Benjamin, Przyczynek do krytyki przemocy, s. 77.
21  W. Benjamin, Franz Kafka…, s. 227.
22  Ibidem.
23  Por. W. Benjamin, Przyczynek do krytyki przemocy, s. 87.
24  F. Kafka, On, tłum. S. Tyrowicz, „Literatura na Świecie” 1987, nr 2, s. 54.
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Benjamin, stwierdzając, że „ludzie u Kafki, po tym, jak staną się winnymi, wydają 
się zamieniać w urzędników sądowych”25. Wina utożsamia się z oskarżeniem, a sam 
proces jest już karą.

Wydawałoby się jednak, że samooskarżenie – w sensie czysto prawny, nie 
w metafizyczno-egzystencjalnym – mogłoby stanowić chytry sposób – taktykę – 
wydostania się spod mocy prawa. Krytykę takiego wybiegu Kafka podejmuje – zda-
niem Giorgio Agambena – w Procesie. Taktyka ta polegałaby na oczernieniu (czyli 
fałszywym oskarżeniu) samego siebie, dzięki czemu oczerniający – który jest winny 
i zarazem niewinny – potwierdza swoją niewinność i umyka prawu, jako że: 

jeśli oskarżenie jest fałszywe i jeżeli z drugiej strony oskarżyciel i oskarżony są tą 
samą osobą, to tym samym podstawowe uzależnienie człowieka od prawa zostaje 
podważone. Jedynym sposobem potwierdzenia własnej niewinności wobec prawa 
jest w takim razie fałszywe oskarżenie siebie26. 

Jest to jednak dość nieskuteczny sposób obrony, co poświadcza sam Proces, 
a przede wszystkim jego finał, w którym K. wcale nie uwalnia się od winy, ba!, jeśli 
wcześniej był niewinny, to teraz czuje się tak, „jak gdyby wstyd [czyli wina] miał go 
przeżyć”27. Jak słusznie twierdzi Agamben, samo bowiem wdrożenie sprawy (czyli 
oskarżenie) równoznaczne już jest z przekroczeniem owej bramy z Przed prawem. 
K. sądzi, że grozi mu prawo (a jak pisze Benjamin w swojej Krytyce przemocy, 
„przemoc podtrzymująca prawo jest przemocą zagrażającą”, co jednak nie znaczy, 
że jej rola sprowadza się do odstraszania, lecz raczej jest to nieustanna groźba ze 
strony losu28). Pozorna chytrość K. miałaby zatem polegać na tym, że postanawia on, 
tak jak Odyseusz, znaleźć lukę w prawie, to jednak z konieczności sprowadza go do 
grania wedle zasad ustanowionych przez prawo, i to na jego boisku. Idąc zaś dalej 
z Agambenem u boku, należy zaznaczyć, iż właśnie taki przebieg gry zaplanował 
chytry los: „oskarżenie podstawowe i najcięższe wygłasza sam oskarżony (chociaż 
przybiera ono formę oczernienia siebie). Dlatego strategia prawa polega na spo-
wodowaniu, by oskarżony uwierzył, że oskarżenie (brama) jest przeznaczone (być 

25  W. Benjamin, Gesamelte Schriften, t. II, 3, Frankfurt am Main 1977, s. 1193, cyt. za: R. Gasche, 
op. cit., s. 338.

26  G. Agamben, K., tłum. S. Kasprzysiak, w: Nienasycenie…, s. 374.
27  F. Kafka, Proces, tłum. B. Schulz, Kraków 2004. 
28  Por. W. Benjamin, Przyczynek do krytyki przemocy, s. 78.
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może) właśnie dla niego”29. Po przekroczeniu zaś tej bramy – co do czego można 
byłoby mieć w innym kontekście nadzieję, że pozna się wreszcie tajemnicę prawa 
– oskarżonego czeka wieczne usprawiedliwianie się, które tak podobne jest w swej 
strukturze do wspomnianej wyżej Kafkowskiej definicji grzechu pierworodnego.

Taktyki pomocników

Wedle Benjamina w świecie Kafki istnieje szczególna grupa postaci, „dla których 
być może istnieje jakaś nadzieja”. Należą do niej pomocnicy K. w Zamku, głupcy 
z miasta na południu (Dzieci na drodze), student (Ameryka), oszust (Zdemaskowa-
nie oszusta), Sancho Pansa (Prawda o Sancho Pansie). Być może jeszcze Bucefał 
(Nowy adwokat), o którym jeszcze będzie tu mowa później, a także wiele innych 
postaci. Pomocnicy ci – nazwijmy ich ogólnie tym mianem, jak i Benjamin zdaje 
się czynić – czują się w naszym nowoczesnym i jednocześnie archaicznym między-
-świecie jak u siebie. W przeciwieństwie do innych stworzeń (jak Odradek) i bohate-
rów Kafki udało się im wyrwać spod władzy ojca i rodziny. Mają być oni niezdarni, 
niedojrzali, nieukształtowani; nie posiadają wyraźnego miejsca albo potrzebują go 
bardzo mało; nie śpią, są w ciągłym ruchu, choć nigdy się nie męczą, ich działa-
nia zaś charakteryzują się delikatnością i mają rys lekkości30; to „twory niegotowe, 
istoty w mglistym stadium bytu […] nie przynależą do żadnego kręgu stworzeń, 
w żadnym jednak nie są obcy: to posłańcy, którzy wędrują między nimi […] nie 
wydobyli się jeszcze z matczynego łona natury”31. Mają oni – zapewne swoim ist-
nieniem – nieść obietnicę zbawienia, a właściwie przypomnienie, że o tej obietnicy 
zapomnieliśmy. Sami nie są jeszcze zbawieni, choć nie widać w nich brzemienia 
winy i pracy pokuty. Jednocześnie podlegają prawu i mu umykają. Przypomina-
ją tricksterów, artystyczną bohemę, hipisów albo trampów czy nawet squatersów, 
ale naturalnych i bez żadnej ideologii czy utopii. Są jak dzieci, poza dobre i złem. 
Benjamin widzi więc w pomocnikach iskierkę mesjańskiej obietnicy, stale obecną 
alternatywę znajdującą się w czasie obecnym i poza czasem, delikatność i kruchość 
chwili przebłyskującej jako wieczność. Jeśli jak pisze, „muzyka i śpiew stanowią 
u niego [Kafki] wyraz, a przynajmniej rękojmię ucieczki”, to muzyka i śpiew muszą 

29  G. Agamben, op. cit., s. 379 i n. 
30  Por. ibidem, s. 232.
31  Ibidem, s. 231.
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być żywiołem ich życia. Dotyczy to też studiowania i nauki, z którymi sztukę łączy 
obietnica pojednania, co z kolei przywołuje na myśl jakieś echo Heglowskiej idei 
ducha absolutnego. Jeśli zaś chcielibyśmy umieścić pomocników w kontekście kate-
gorii znanych z Losu i charakteru, to z pewnością dotyczyłaby ich nie tragedia losu, 
lecz komedia charakterów, gdzie wolność od moralnego wartościowania, jedyność 
cechy charakteru, wreszcie humor i prostota decydują o rozkwicie indywidualności 
i „naturalnej niewinności człowieka”32.

Kategoria pomocników, jakkolwiek rozmyta w swoich granicach i mało być może 
przekonująca, stanowi podstawę „zasady nadziei”, jakiej Benjamin szuka u Kafki. Autor 
Pasaży nadpisuje generalizujące znaczenie dla dużej grupy postaci, które nie tak łatwo 
podstawić pod wspólny mianownik – interpretacje mogą być wszak odmienne, a za-
razem wychodzące do Benjaminowskich kategorii. Wydaje się również, że widzi on 
dwuznaczności pomocników, jednak ostatecznie porzuca je dla ich jednoznacznego, nie-
dialektycznego i rzekomo optymistycznego posłannictwa. Nawet jeśli utrzymać pojęcie 
pomocników, to jednak ich wymiar mesjanistyczny i nadzieje z nimi związane budzą 
spore wątpliwości. Czyż pomocnicy K. nie byli mu wszak narzuceni przez Zamek?

Jaka zatem byłaby taktyka pomocników, tego quasi-proletariatu, na czym po-
legałby ich sposób uchronienia się przed prawem i ich wyjątkowe miejsce w uni-
wersum Kafki, które jest przecież także naszym światem? Czy byłby to skuteczny 
sposób i czy można byłoby o nim mówić w kontekście jakiejś strategii na wyzwo-
lenie (zbawienie) nie tylko ich samych, ale też innych mieszkańców tego świata? 
Pokuszę się tutaj o pewną interpretacyjną dezynwolturę. Cechą charakterystyczną 
pomocników, chyba niebudzącą większych wątpliwości, jest ich osobliwa czaso-
wość, w jakiej egzystują. O tyle znajdują się w jakimś między-świecie w sensie prze-
strzennym – są bowiem tu i teraz z całą resztą33 – ile w między-czasie. Ich czasowość 
jest trwaniem, zawieszeniem czasu w jednym momencie, poruszali się bowiem tak 
szybko i bez wytchnienia, iż w tej szybkości osiągnęli pewien (pozornie?) wieczny 
constans albo homeostazę. To zarazem czas pewnej niedojrzałości, są oni jak dzie-
ci, które postanowiły nie dorastać34. Skryli się w „półmroku[u] spowijający[m] ich 
egzystencję”, która chroni – pozornie? tymczasowo? – przed czujnym spojrzeniem 

32  W. Benjamin, Los i charakter, s. 68.
33  Być może to właśnie Pomocnicy stanowią większość całości społecznej.
34  Pod tym względem wiejskie dzieci bawiące się bez końca w nastroju nieprzerwanej sielanki są 

podobne – chociaż się męczą! – do owych głupców z miasta na południu, jeśli uznać tych ostatnich za 
przykład Pomocników, jak chce Benjamin. Por. F. Kafka, Dzieci na drodze, tłum. A. Kowalkowski, 
w: Opowieści…, s. 39–42. 
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losu. Znajdują się zatem – i postanawiają w tym stanie zostać – „przed prawem”, nie 
weszli jeszcze przez bramę, ich proces o samooskarżenie nie ruszył, ale grozi im, 
nie są bowiem jeszcze zbawieni. Prawo więc ich obejmuje, ale w minimalnym stop-
niu, jak groźba, jako „jeszcze-nie”. Trudno stwierdzić, czy to wynik ich chytrego 
odwlekania, czy to sprawka losu. Z punktu widzenia tego ostatniego zaś oraz tych, 
wobec których toczy się już proces, są pomocnicy w stosunku pewnego zacofania 
albo raczej nierównoczesności. Jak pisał Ernst Bloch w 1932 roku: „Nie wszyscy 
znajdują się w tym samym Teraz. Są tam tylko pozornie z racji tego, że mogą być tu 
teraz widoczni. Nie oznacza to jednak, iż żyją oni w tym samym czasie z innymi”35.

Taktyką pomocników byłoby więc odwlekanie, konserwatywna w istocie hi-
bernacja, być może nieodłączna od oczekiwania swego końca i stania się wreszcie 
przedmiotem poważnego zainteresowania prawa. Można więc się zastanowić, czy 
nie jest to aby bierne poddanie się mocom mitu, rodzaj zawieszenia broni, niezmie-
rzające do ostatecznego pokonania przeciwnika, lecz do wyrwania losowi tyle czasu, 
ile się da. Nadaremno, tak się bowiem śpieszą w łapaniu ostatnich haustów powietrza 
– spetryfikowanej ich zdaniem – wolności, że nie zauważają, że tak naprawdę nigdy 
nie byli wolni. Ich wolność jest fałszywą wolnością zadowolonych (albo samopocie-
szających się) niewolników jak w Budowie Chińskiego Muru: „Następstwem takich 
poglądów jest oczywiście swobodny, nieskrępowany tryb życia. […] Ale jest to jed-
nak tryb życia niepodporządkowany żadnemu dzisiejszemu prawu, uznający jedy-
nie nauki i przestrogi przekazane nam przez tradycje dawno minionych czasów”36.  
W tych słowach zawiera się duża dawka ironii; jak wiemy skądinąd, dzisiejsze pra-
wo i dawne tradycje to jeden i ten sam los. Sądząc, że żyją w swoim autonomicz-
nym wobec współczesności czasie, wikłają się ci ludzie z chińskiej prowincji w jak 
najbardziej dzisiejsze i trwałe ubezwłasnowolnienie. Żyją oni mitem; za Chińskim 
Murem, który wznieśli własnymi rękami, nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Czy-
ha ono wewnątrz niego. Odwlekanie jest zatem najbardziej nieskuteczną taktyką, 
stanowi bowiem jeden z chytrych wybiegów wiecznego prawa, które jednocześnie 
grozi i daje nadzieję, a tą słodko-gorzką strawą karmią się ci wszyscy pomocnicy 
pomagający swą biernością wszechwładzy losu. To „właśnie lud […] jest ostatnią 
podporą cesarza37”.

35  Por. E. Bloch, Nonsynchronism and the Obligation to its Dialectics, tłum. M. Ritter, „New 
German Critique” 1977, no. 11, s. 22.

36  F. Kafka, Budowa chińskiego muru, tłum. A. Kowalkowski, w: idem, Opowieści…, s. 332.
37  Ibidem, s. 327.
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Mit i utopia. Z Oklahomy do Auschwitz?

Pomocnicy są blisko albo przynajmniej są na dobrej drodze do tego, co już osiągnęli 
aktorzy Teatru z Oklahomy w Ameryce38 – zbawienie, wyzwolenie od winy i poku-
ty, wolność od przemocowej konstelacji prawo–los–mit. Jak pisze Łukasz Musiał, 
„żaden inny utwór praskiego pisarza nie zdaje się w większym stopniu potwierdzać 
idei mesjańskiej, jaką spodziewał się w tej twórczość odnaleźć Benjamin”39. Według 
autora Pasaży utopijny teatr z ostatniego rozdziału Ameryki stanowi klucz interpre-
tacyjny do znacznej ilości tekstów Kafki40. Na czym jednak polega ta utopijność 
Teatru z Oklahomy u Benjamina? Czy jest to utopia skończona, forma eskapizmu 
lub dezercji dokonującej się pomimo rzeczywistego świata w jakiejś odizolowanej 
komunie w środku pustkowi dalekiej Oklahomy, gdzie człowiek odnajduje ostatecz-
ne spełnienie? Czy może oznacza ona coś więcej, coś o znaczeniu kontra-powszech-
nodziejowym albo też – mówiąc inaczej – coś, co działając jak hamulec bezpieczeń-
stwa, wykoleja cały proces historyczny niczym rewolucyjno-boska interwencja?

Teatr przyjmuje wszystkich bez wyjątku, również Karla, „trzecie, szczęśliwsze 
wcielenie K.”41; aktorom każe się (zgodnie z rozważaniami Benjamina nad prze-
mocą lepsze byłoby jednak użycie słowa przykazuje42) grać jedynie samych siebie. 
Przyjmuje się oczywiście tych, którzy się zgłoszą, i to jak w bajce („Ale pośpieszcie 
się, żebyście się dostali przed północą!”43), a zgłaszają się najbardziej potrzebujący, 
pozbawieni pracy, nikomu niepotrzebni, anonimowi ludzi. Wedle Benjamina Teatr 
jest tedy dla nich „ostatnim miejscem schronienia”; jednocześnie twierdzi on, iż „nie 
wyklucza to jednak, że odnajdują w nim także zbawienie. Zbawienie nie jest żadną 
premią za egzystencję, lecz ostatnim wybiegiem człowieka”44. Znaczyłoby to, że 
schronienie przed okrutnym światem jest jednak czymś innym niż zbawienie. Zba-
wienie to wybieg, pewne chytre działanie, podstęp. Czy należałby je rozumieć jako 
pewną – ostateczną i najskuteczniejszą zapewne – taktyczną maszyną oporu pod-

38  „Jego aktorzy są zbawieni. Nie jest jeszcze wszakże zbawiony ów Student”. Por. W. Benjamin, 
Franz Kafka…, s. 255.

39  Ł. Musiał, Kafka. W poszukiwaniu utraconej rzeczywistości, Wrocław 2011, s. 182.
40  Por. W. Benjamin, Franz Kafka…, s. 236.
41  Ibidem, s. 234.
42  Por. rozważania Benjamina nad przykazaniem „Nie zabijaj!” w: idem, Przyczynek do krytyki 

przemocy, s. 91–92.
43  F. Kafka, Ameryka, tłum. J. Kydryński, Warszawa 2008, s. 262.
44  W. Benjamin, Franz Kafka…, s. 240.
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porządkowanych, która umożliwia upragnione wyzwolenie poprzez otwarcie bra-
my sprawiedliwości? W tekście o Kafce Benjamin nie rozwija szerzej „mechaniki” 
zbawienia w Teatrze z Oklahomy, mimo iż wątek ten przewija się w kilku miejscach 
i wydaje się punktem węzłowym dla tego tekstu. Zamiast tego idzie on na skróty, 
wyraźnie upajając się obrazem aniołów grających na trąbach (i dodając przy okazji 
kolejną kategorię – aniołów właśnie – do Kafkowskiego „bestiarium” – zapomina 
jednak przy tym, że w Teatrze oprócz aniołów są też diabły45) oraz zwracając uwagę, 
że u Kafki wolność i szczęście kojarzą się nie tylko z muzyką i śpiewem, lecz rów-
nież z końmi, toteż nie ma lepszego miejsca na zbawienie u praskiego pisarza niż tor 
wyścigowy, gdzie wedle Benjamina mieści się Teatr46. Oczywiście u aktorów pod-
kreśla on wagę studiowania – lecz studiuje przecież także ów jeszcze niezbawiony 
Student. Na czym więc polega wyjątkowość tego akurat studiowania? I czy studio-
wanie jako gra samo jest już zbawieniem, czy też stanowi ono konieczny warunek 
możliwości zbawienia? A jeśli to drugie – to czy stawką byłoby powszechno-ludzkie 
zbawienie jako wyzwolenie?

Na zbawienną rolę Teatru z Oklahomy mogłaby rzucić trochę światła relacja 
Benjamina z Bertoltem Brechtem. Być może jest to kolejna interpretacyjna dezyn-
woltura, lecz czy interpretacja Teatru z Oklahomy nie jest aby kompatybilna z zasa-
dami teatru epickiego? Autor Losu i charakteru wielokrotnie rozmawiał z Brechtem 
o Kafce47, również w samym tekście Franz Kafka wybrzmiewa echo Brechtowskiej 
koncepcji teatru, na przykład przy stwierdzeniu, że Teatr z Oklahomy jest teatrem 
gestów przypominającym w tym klasyczny teatr chiński48. Jest to praktycznie cytat 
z Brechta, który pisał, że „mistrzostwo w potraktowaniu gestu przejawia chińska 
sztuka aktorska. Aktor chiński, który w sposób widoczny obserwuje swoje własne 
ruchy, osiąga przez to efekt obcości”49. Oczywiście u Benjamina gest u Kafki nie 

45  „My mamy trąbić przez dwie godziny. Potem zluzują nas mężczyźni przebrani za diabły”. Por. 
F. Kafka, Ameryka, s. 267.

46  W tym miejscu Benjamin jest w błędzie, identyfikując Teatr z Oklahomy z torem wyścigowym. 
Ten ostatni jest tylko punktem werbunkowym, jednym z wielu w całej Ameryce. Sam teatr znajduje 
się w Oklahomie: „To jest największy teatr świata – powtórzyła Fanny. – Ja sama go zresztą jeszcze 
nie widziałam, ale niektóre moje koleżanki, które już były w Oklahomie, mówią, że jest prawie bez 
granic”. Por. ibidem.

47  Por. W. Benjamin, Conversations with Brecht, w: E. Bloch et al., Aesthetics and Politics, red. 
R. Taylor, London 2010, s. 88–91.

48  Por. W. Benjamin, Franz Kafka…, s. 235.
49  B. Brecht, Krótki opis nowej techniki sztuk aktorskiej mającej na celu wywołanie efektu obcości, 

tłum. Z. Krawczykowski, „Dialog” 1959, nr 7, s. 120–121.
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jest traktowany dokładnie tak jak u Brechta, czyli jako wyraz historycznych sto-
sunków klasowych, jednak trudno nie ulec pokusie pogłębienia Benjaminowskiego 
odczytania Teatru poprzez Brechtowską kategorię efektu obcości. Nie tylko bowiem 
rola gestu i nawiązanie do sztuki chińskiej sugerują to. Teatr Brechta – jako teatr 
krytycznej refleksji, a nie wywoływania aktów emocjonalno-uczuciowych – ma być 
pozbawiony iluzji „czwartej ściany” fikcyjnie oddzielającej widzów od aktorów, 
służyć zaś ma temu zdystansowana gra aktorska i inne efekty rozbijające niepisaną 
umowę, że wydarzenia na scenie odbywają się naprawdę. Aktor nie utożsamia się 
ze swoją rolą, nie jest graną przez siebie postacią – on ją cytuje i pokazuje poprzez 
charakterystyczne dla niej (i jej pozycji społecznej) gesty. „Posługuje się [przeży-
ciem] tylko w takim stopniu, w jakim używałby go pierwszy lepszy człowiek, bez 
aktorskich uzdolnień i ambicji, w celu przedstawienia innego człowieka, to znaczy 
pokazania jego zachowania się”50. Poznawczo-pedagogiczny (a zatem i polityczny) 
wymiar efektu obcości w grze aktorskiej sprowadza się do pokazania możliwości 
alternatywnych, że mianowicie można byłoby zrobić coś w inny sposób, wybrać 
odmienny wariant – tym samym wywołując u widzów poczucie dystansu do przesta-
wianych wydarzeni i wzbudzając w nich uśpioną krytyczną refleksję. „Nie jest to nic 
innego, jak często praktykowany sposób doprowadzenia innych lub siebie samego 
do zrozumienia czegoś”51.

Konsekwencją efektu obcości jest denaturalizacja polegająca na świadomo-
ściowym wyrwaniu czegoś lub siebie z objęć losu. Chodzi tu o dokonanie sztucz-
nej alienacji wyalienowanej już wcześniej i nieświadomej tego jednostki, o negację 
negacji – trzeba „wyjść z siebie”, pokazać się sobie samemu jakby z zewnątrz, aby 
uświadomić sobie nie-absolutność swojej roli i pozycji społecznej, a także swoje 
systemowe wyobcowanie; o przypomnienie, iż jesteśmy w teatrze świata i zapo-
mnieliśmy, że nasze role nie są nam przedustawnie przypisane, lecz zostały nam 
narzucone. Z tym samym mamy do czynienia w Teatrze z Oklahomy. Tutaj jednak 
efekt został wzmocniony tym, że aktor i widz spotykają się w jednej osobie. Aktorzy 
– bez żadnego przygotowania aktorskiego, jak zwykli ludzie, którymi w istocie są 
– świadomie grając samych siebie, z konieczności się od siebie dystansują. Powta-
rzając na scenie swoje dotychczasowe życie (albo też je kontynuując na podstawie 
dotychczasowych doświadczeń), naprawdę siebie poznają. Uświadomienie sobie 
wirtualnych wariantów i możliwości prowadzi ich do poznania swoich społecznych 

50  Ibidem, s. 118.
51  Ibidem, s. 125.
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(nie naturalnych) warunków współ-bycia z innymi. Taka epistemologiczna praca 
mogłaby być rozumiana jako konieczny warunek możliwości pracy rewolucyjnej. 
Teatr nie byłby więc utopią, lecz warunkiem skutecznej walki o tę utopię. „Bramą 
sprawiedliwości jest studiowanie”52 nieodłączne od powtarzania i krytycznej auto-
refleksji umożliwiającej rozbijanie – rzekomo naturalnych – mitów jako właśnie 
zbiorowych iluzji. Stawką studiowania byłoby zatem zburzenie Chińskiego Muru 
chroniącego nas nie przed naturą, barbarzyńcami, lecz ochraniającego powszechny 
spektakl, w którym nieświadomie uczestniczymy.

Benjamin, podkreślając wyzwolicielski aspekt studiowania w swoim odczy-
taniu Kafki, nie zbliża się jednak do krytyki ideologii jako fałszywej świadomości, 
na co mogłaby wskazywać powyższą Brechtowska intuicja. Antycypuje natomiast 
idee i skojarzenia, jakie pojawią się w późniejszych tezach w O pojęciu historii. 
Studiowanie ma być w tekście o Kafce obraniem drogi wstecz, szarżą przeciw zapo-
mnieniu, „albowiem od strony zapomnienia wieje przecież wicher. A studiowanie do 
szarża przeciw niemu”53. Szarżuje ów Bucefał, bohater Nowego adwokata, będący 
najwyraźniej naszym adwokatem, obrońcą uciśnionych. Jak zauważa Benjamin, nie 
praktykuje on, lecz studiuje, bada stare księgi prawne, do których nikt nigdy nie 
miał dostępu. Czy są one zarazem „dokumentami barbarzyństwa”54? Czy Bucefał 
przekroczył bramę do prawa i podstępnie, poprzez krytyczne poznanie zamierza 
on w imię sprawiedliwości i pamięci uciśnionych zburzyć ten gmach prawa – albo 
tylko go naruszyć? Czy przypomina on marksistowskiego kronikarza, który czesze 
historię pod włos, próbując rozpoznać w historii „znak mesjańskiego powstrzyma-
nia biegu dziejów, czyli – innymi słowy – rewolucyjną szansę w walce na rzecz 
uciśnionej przeszłości”55? Benjamin tutaj jeszcze tylko to sugeruje, szukając u Kafki 
sprzeciwu wobec zapomnienia jako źródła winy. W Odradku widzi on formę, „jaką 
przybierają rzeczy w zapomnieniu”56, tym samym dostrzegając powiązanie tego do-
mowego demona ze światem mitu i prawa. Nie widzi on tu jeszcze jednak tego, co 
sam próbował skonceptualizować w notatkach do Pasaży, a mianowicie Odradka 
jako wzoru dialektyki towaru, jako fetysza57. Być może gdyby to dostrzegł, mógł-

52  W. Benjamin, Franz Kafka…, s. 258.
53  Ibidem, s. 256.
54  Por. W. Benjamin, O pojęciu historii, tłum. A. Lipszyc, w: idem, Konstelacje…, s. 315.
55  Ibidem, s. 321–322.
56  W. Benjamin, Franz Kafka…, s. 251.
57  Por. W. Benjamin, Pasaże, tłum. I. Kania, Kraków 2005, s. 951.
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by wyprzedzić Adorna, który w Dialektyce negatywnej pisał, iż „w doświadczeniu 
ludzkim siła fatalna jest ekwiwalentem fetyszowego charakteru towaru. To, co jest 
«własnej roboty», staje się czymś samym w sobie”58. Jak Odradek właśnie, który jest 
przedmiotem troski ojca rodziny59.

* * *
„Rossmann i K., niewinny i winowajca, obaj w końcu bez różnicy za karę 

straceni, niewinny lżejszym sposobem, raczej usunięty niż uśmiercony” – napisał 
Kafka w swoich Dziennikach pod datą 30 września 1915 roku60. Jak wiadomo, frag-
ment o Teatrze z Oklahomy miał być ostatnim rozdziałem Ameryki. W każdym razie 
słowami samego Kafki optymizm Benjamina należy ostudzić. Teatr z Oklahomy, 
czymkolwiek jest, na pewno nie zwiastuje zbawienia. Raczej zwabienie, kolejny 
przykład chytrości losu, przed którym ludzie także tylko chytrością mogą się bronić. 
Karl wiąże nadzieję z Teatrem, gdy czyta obwieszenie o rekrutacji. Od początku jed-
nak jest mocno podejrzliwy i krytyczny. W końcu jednak łagodzi swoje nastawienie 
i wsiada do pociągu do Oklahomy. Wraz z innymi nowo przyjętymi musiał do niego 
biec, co „zresztą nie było zbyt uciążliwe, gdyż […] nikt nie miał ze sobą bagażu”61. 
Wcześniej, podczas rozmowy kwalifikacyjnej, rekruter pyta Karla, czy ten jest dość 
silny do ciężkiej pracy. Pozytywna odpowiedź na to pytanie kończy rekrutację i Karl 
zostaje przyjęty do Teatru. Strach pomyśleć, co czeka Karla po dotarciu do Oklaho-
my, której przecież nikt z nowo zatrudnionych jeszcze nie widział. Słyszano tylko 
obietnice. 

Teatr z Oklahomy, wbrew Benjaminowi, nie jest utopią, lecz mitem. To jedynie 
inscenizacja udająca teatr. Poza zasłoną pięknych słów i gestów oraz suto zastawio-
nego stołu kryje się coś prozaicznie potwornego. Czy byłby to obóz pracy, gdzie 
„aktorzy” będą grali samych siebie, to znaczy tych, kim wedle panującego nad nimi 
prawa w istocie są? – wyrzutkami społeczeństwa, nieudacznikami nienadającymi 
się do niczego prócz ciężkiej, niewymagającej kwalifikacji pracy? Karl nie został 
uśmiercony, lecz usunięty – czy to znaczy: odpodmiotowiony, wyrzucony jak śmieć, 
wymazany z historii? Po potwornościach nazizmu i w kontekście innych przykła-
dów cywilizowanego barbarzyństwa zrodzonego przez nowoczesność i kapitalizm 

58  T.W. Adorno, Dialektyka negatywna, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1986, s. 485.
59  Por. F. Kafka, Troska ojca rodziny, tłum. E. Ptaszyńska-Sadowska, w: idem, Opowieści…,  

s. 375–376.
60  F. Kafka, Dzienniki. 1910–1923, tłum. J. Werter, Kraków 1969, s. 369.
61  F. Kafka, Ameryka, s. 284.
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trudno nie mieć oczywistych skojarzeń. Jak pisał Adorno, „od czasu Oświęcimia bać 
się śmierci oznacza bać się czegoś gorszego niż śmierć”62.

FAIRY TALES FOR DIALECTICIANS. KAFKA AND BENJAMIN 
 BETWEEN MYTH AND EMANCIPATION

Summary

Keywords: Walter Benjamin, Franz Kafka, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Bertolt 
Brecht, cunning, fairy tale, myth, fate, law, modernity, dialectic, tactics

In this paper my goal is to examine and re-read these places in works of Kafka, in which 
Walter Benjamin finds hope and utopian promise of emancipation. I try to determine 
whether those places can possibly be able to provide individual or universal emancipation; 
whether they are just false promises or simply ineffective personal tactics – or, on the con-
trary, they can be comprehended as conditions of possibility for revolutionary politics of the 
oppressed. In order to do this I supplement Benjamin’s discourse with concepts and ideas 
of Adorno, Horkheimer and Brecht. My conclusion is that Benjamin’s reading of Kafka is 
too optimistic in finding hope and fight against oppression in such works as The Trial, The 
Castle, The America, and in short stories like The Silence of the Sirens or The Great Wall 
of China. Benjamin finds the source of hope and victory over the mythical fate in solely hu-
mane attributes of cunning and audacity, represented – according to him – in protagonists 
of fairy-tales (Benjamin describes Kafka’s stories as ‘fairy tales for dialecticians’). But he 
undervalues power of fate, which lies in its own cunning, not only in its physical strength. 
If we comprehend mythical fate in much more dialectical way – as our capitalist, alienating 
modernity – we can find that its powers lie in its own conatus, self-preservation aimed to 
conserve the reality of oppression. In this sense Kafka’s work – if we read it as a diagnose 
of modernity and some kind of prophecy of a near future – evinces a dual cunning, which 
mechanism is as follows: the more a protagonist tries to outsmart the system, the more  the 
system outsmarts him and thereby enslaves him.

62  T.W. Adorno, op. cit., s. 521.
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Sztukę wojny pojmujemy tu w szerokim sensie: jako ogół wiedzy związanej z wojną 
odniesioną do strategii i taktyki ruchu robotniczego. W związku z tym zajmować 
się będziemy zarówno naturą wojny, jak i rolą wojny oraz wojskowości w praktyce 
rewolucyjnej.

Cel niniejszego artykułu polegać będzie na przedstawieniu wpływu teorii woj-
ny Carla von Clausewitza na szereg teoretycznych koncepcji i praktycznych działań 
Włodzimierza Lenina podczas I wojny światowej i wojny domowej w Rosji. Artykuł 
składać się będzie z czterech części. Pierwsza omawia dialektyczną koncepcję woj-
ny Clausewitza i komentarze Lenina na ten temat. Druga – jej wpływ na leninowskie 
podejście do strategii i taktyki ruchu robotniczego. Trzecia prezentuje sformułowaną 
przez bolszewickiego przywódcę teorię wojen sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 
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Owocem niniejszego artykułu są dwie konkluzje. Pierwsza stwierdza, że we współ-
czesnej fazie imperializmu znacznej zmianie uległy warunki prowadzenia wojen na-
rodowowyzwoleńczych i wojen defensywnych. Druga głosi, że poglądy Lenina na 
istotę wojen oraz dyscyplinę i organizację w ruchu robotniczym nie są ograniczone 
tylko do historycznych warunków, w których działała partia bolszewicka, lecz są 
aktualne również współcześnie. 

Wojna i dialektyka. Lenin czyta Clausewitza

Faktyczny rozpad ruchu robotniczego w wyniku wybuchu I wojny światowej był 
przedmiotem troski bolszewików, ale również dowodził trafności ich dotychczaso-
wych poczynań. Lenin, nie szczędząc słów krytyki socjaldemokratycznym oportu-
nistom, stanął przed zadaniem ustosunkowania się do spraw wojny zarówno w sfe-
rze teoretycznej – rozpoznając jej naturę i relacje z rzeczywistością społeczną, jak 
i praktycznej, to znaczy stwierdzenia, jakie wnioski ruch robotniczy i jego awangar-
da mogą wyciągnąć z dotychczasowej historii wojen.

Zdaniem Siergieja Bubnowa – autora przedmowy do radzieckiego wydania 
notatek Lenina na temat Clausewitza – dwoma bezpośrednimi powodami studiów, 
których wódz rewolucji podjął się w szwajcarskim Bernie były: 1) wpływ wojny 
światowej na partię bolszewicką, a także pozostałe partie socjaldemokratyczne; 2) 
studia nad imperializmem1. Nie stanowi to jednak odpowiedzi na pytanie, dlaczego 
Lenin studiował akurat prace zmarłego w 1831 roku pruskiego generała. Od jego 
śmierci do czasu rewolucji rosyjskiej jego koncepcje wielokrotnie poddawane były 
krytyce lub modyfikowane przez znanych strategów wojskowych, na przykład Hel-
mutha von Moltkego2. Pomimo tego Lenin pozostawał pod wielkim wrażeniem lek-
tury pism Clausewitza. 

Wartość pism Clausewitza dla marksistów bezsprzecznie wynika z tego, iż 
czerpał on inspirację z heglowskiej dialektyki (choć jego nauczyciel był kantystą, 
jak czujnie zwrócił uwagę w swych notatkach Lenin3) i ta wpłynęła na sposób kon-

1  S. Bubnow, Preface, w: W. Lenin, Notebook „On Clausewitz”, tłum. D.E. Davis, W.G Kohn, 
w: Soviet Armed Forces Review Annual, red. D. Jones Gulf Breeze 1977, s. 192–194. 

2  H. Strachan, Carl von Clausewitz o wojnie. Biografia, tłum. J. Dzierzgowski, Warszawa 2009, 
s. 16–19. 

3  W. Lenin, Notebook…, s. 194. 
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strukcji jego wywodów, a także strukturę argumentacji4. Pruski strateg rozpoczynał 
od konkretnych, naocznych obserwacji tego, czym wojna zdaje się być do abstrak-
cyjnego ujęcia jej natury, aby z powrotem wrócić do konkretu i spróbować określić, 
na czym polega jej sztuka, odnosząc się przy tym do przykładów historycznych. Nie 
próbował tworzyć jednostronnej, ścisłej definicji wojny, trafnie uważając, że próba 
tworzenia takowej wypaczy jedynie sens samego pojęcia. Dlatego też „natury woj-
ny” nie można sprowadzić do jednego fragmentu jego pracy, lecz zawiera się ona we 
wszystkich trzech księgach opracowania autora. 

Można sądzić, że Lenin z uwagą przyglądał się tym fragmentom, w których do-
bitnie ujawniała się u Clausewitza dialektyczna intuicja. Rzecz jasna pierwszeństwo 
ma tutaj najbardziej rozpoznawalna i najszerzej komentowana teza tego autora, czy-
li stwierdzenie, że „wojna jest tylko kontynuacją polityki innymi środkami”, która 
w dodatku „nie jest tylko aktem politycznym ale także rzeczywistym instrumentem 
polityki, kontynuacją politycznych przetargów, polityką postępującą dalej przy użyciu 
innych środków”5. Lenin z nieukrywaną dumą przytacza ten cytat na jednej z pierw-
szych stron swojej broszury Socjalizm a wojna, podkreślając, że jest to dla marksistów 
„teoretyczna podstawa poglądów na znaczenie każdej rozpatrywanej wojny”, zaś au-
tor należy do jednego z „najbardziej wnikliwych” w dziedzinie sztuki wojennej6.

Ową wnikliwość Clausewitz zdaje się zawdzięczać właśnie swojemu filozoficz-
nemu talentowi, któremu daje dowód, komentując fakt, że maksymalna współpraca 
komponentu politycznego i militarnego jest naturalną tendencją wojny:

Aby jednak czytelnik nie powziął tu jakichś fałszywych przekonań, dodać musimy, 
iż przez naturalną tendencją Wojny mamy na myśli tendencję filozoficzną, tendencję 
czysto logiczną, a w żadnym razie nie tendencję sił zaangażowanych w konflikt, co 
obejmowałoby wszelkie emocje i namiętności uczestników walk7.

4  Aczkolwiek dotyczy się to tylko pewnej części jego wywodów. Współcześni badacze twierdzą, 
że pod koniec życia Clausewitz przeżył przełom teoretyczny, zapoznając się myślą heglowską, i za-
czął od nowa przeredagowywać swoje dzieło, jednak nigdy tego nie ukończył – umarł jednocześnie 
z Heglem podczas tej samej epidemii cholery. Zob. Y. Cormier, Hegel and Clausewitz: Convergence 
on Method, Divergence on Ethics, „The International History Review” 2014, no. 36, s. 419–442. 

5  C. von Clausewitz, O naturze wojny, tłum. A. Hildebrandt, Warszawa 2006, s. 46. 
6  W. Lenin, Socjalizm a wojna, w: idem, Dzieła, t. XXVI, Warszawa 1987, s. 298. 
7  C. von Clausewitz, op. cit., s. 47. 
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Lenin, zaznaczając ten fragment, trafnie skonkludował, że Clausewitz nadał 
w tym miejscu „prymat oddzielenia obiektywnego od subiektywnego”8. Innymi 
słowy – obaj autorzy zdecydowali się zająć racjonalistyczne pozycje wobec fe-
nomenów wojny i polityki. Nie ma tutaj miejsca na moralizowanie i psycholo-
gizowanie. Trzeba przede wszystkim zrozumieć, w którą stronę zmierza wojna. 
Pozwala to na ewentualną korektę działań umożliwiającą realizację nadrzędnego 
celu politycznego9. 

Clausewitz dostrzegał również, że potoczne, oparte na zdrowym rozsądku 
podejście do spraw wojny doprowadza do pomieszania pozoru z rzeczywistością. 
Podkreśla, że na wojnie niekiedy wydaje się przeważać komponent militarny lub 
komponent polityczny. Nie ma to jednak znaczenia, ponieważ wojna zawsze jest ak-
tem politycznym. Konkludując, aby rzeczywiście uzyskać obiektywny obraz wojny, 
podstawą jest uznanie jej „nie za byt niezależny, lecz za instrument polityczny”10. 

Lenin uważał stwierdzenie o politycznej instrumentalizacji wojny za najważ-
niejszą lekcję, jaka płynie z lektury. Późniejsi komentatorzy chyba aż nazbyt prze-
sadnie uwypuklali ten fakt, dodając niejednokrotnie, że świadczy to o tym, że dla 
Lenina wszystko sprowadzało się do polityki, że wszystko jest polityczne11. Alek-
sander Ochocki twierdził, że w przeciwieństwie do Karola Marksa, który poświęcał 
się głównie sprawom ekonomii, u przywódcy bolszewików z całą mocą objawiał 
się „prymat polityki nad ekonomiką”12. Lenin, czytając O naturze wojny, zwracał 
również uwagę na tezę Clausewitza mówiącą, że wojna jest grą, w której rezulta-
ty stanowią wypadkową niepoddających się łatwej kalkulacji decyzji 13. Ochocki, 
uzupełniając tę tezę, referował inny fragment powyższej pracy wskazujący, że gra 
ta w dużej mierze opiera się na przypadku, na żywiołach i emocjach (wrogości, nie-
nawiści), co świadczy o tym, że wojna (mimo iż próbuje się ją racjonalizować) wy-
myka się władzom racjonalności, a „znaczenie elementów rdzennie teoretycznych 

8  W. Lenin, Notebook…, s. 195. 
9  Poniekąd związana jest z tym inna ciekawa uwaga autora, że wojna jest to „sposób wyrażania 

myśli”.
10  C. von Clausewitz, op. cit., s. 48. 
11  Zresztą chyba twierdzenie to w takiej postaci nie jest prawdziwe. Dla Lenina „nie wszystko było 

polityczne”. Za politycznie neutralny chociażby uważał rozwój sił wytwórczych, co do dziś wyrzucają 
mu niektórzy współcześni lewicowcy Zob. np. G. Carchedi, Behind the Crisis, Leiden 2010, s. 38. 

12  A. Ochocki, Lenin – filozofia wojny domowej, Szczecin 1991, s. 138. 
13  W. Lenin, Notebook…, s. 204.
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jest ograniczone”14. Wojna stanowi także sztukę w tym sensie, że jest sferą, w której 
realizuje się talent i „nieskrępowany przez reguły geniusz”. Cechy te zdaniem autora 
reprezentuje zresztą sam Lenin15. 

Clausewitz, inspirując się Heglem, wykorzystywał figurę „triady”. Na wojnę 
składać się miały: ślepy instynkt mas, gra przypadków hartująca ducha przywód-
cy i polityczny rozum przynależny rządowi16. O ile Ochocki skoncentrował się na 
wojnie jako wypadkowej namiętności, jako grze, która potrzebuje rozgrywającego 
w postaci wodza – przywódcy, i wskazywał „zasługi” Lenina dla odrestaurowania 
„niezbywalnie militarnego charakteru marksizmu”17, sam przywódca bolszewików 
zwracał uwagę również na inne interesujące określenia wojny. Troistość znalazła 
bowiem zastosowanie także w opisie złożonej struktury wojny, która jest nie tylko 
instrumentem polityki, ale też elementem stosunków międzyludzkich, a być może 
przede wszystkim jest również specyficzną działalnością gospodarczą:

Mówimy, iż Wojna nie należy do królestwa Nauki ani Sztuki, ale do królestwa życia 
społecznego. Jest to konflikt wielkich interesów, a jedyną cechą odróżniającą go od 
innych konfliktów jest to, że ulega rozwiązaniu przez przelew krwi. Zamiast porów-
nywać Wojnę do Sztuki, lepiej by było przyrównać ją do konkurencji w interesach, 
która również jest konfliktem działań ludzkich; a jeszcze bardziej podobna jest do 
polityki Państwa, która przypomina konkurencję w interesach na wielką skalę18.

Rzecz jasna autor żył w epoce wielkich konfliktów między narodami i to go 
głównie interesowało. Jego koncepcja jednak doskonale współgra z marksistowskim 
wyobrażeniem konfliktu klasowego i walki (wojny) klasowej. Dla Marksa wszakże 
konflikt klasowy wypływał już samej istoty pracy najemnej, stosunku ekonomicz-
nego, gdzie kapitalista i robotnik przeciwstawiają się sobie19, gdzie robotnik ustala 
warunki swojej kapitulacji i tym samym podporządkowania kapitaliście. Jak wiemy 
z historii powszechnej, stosunek ten ulegał modyfikacjom w wypadku wojny klaso-
wej i jak to na wojnie konflikt ten często kończył się rozlewem krwi. Poza tym trzeba 

14  A. Ochocki, op. cit., s. 138–139. 
15  Ibidem, s. 139.
16  C. von Clausewitz, op. cit., s. 49. 
17  A. Ochocki, op. cit., s. 137. 
18  C. von Clausewitz, op. cit., s. 95.
19  K. Marks, Kapitał 1.1, tłum. M. Ratajczak, Warszawa 2013, s. 85. 
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pamiętać, że sama armia jest szczególnym typem przedsiębiorstwa kapitalistycz-
nego, które wymaga zaawansowanego planowania ekonomicznego obejmującego 
między innymi: mobilizację, rekrutację, podział zadań i rozmieszczenie wojsk. 

Lektura traktatu O naturze wojny nie mogła nie mieć wpływu na leninowską 
teorię imperializmu. Clausewitz trafnie rozpoznał wojną nie tylko jako inną stronę 
polityki, ale również jako odzwierciedlenie (kapitalistycznej zwłaszcza) przedsię-
biorczości, i to na poziomie całych państw. Lenin rozumiał, że nowoczesna wojna 
to prowadzenie działalności biznesowej wielkich korporacji wspieranych przez pań-
stwa innymi środkami. Jest to gra, która toczy się o podział zasobów na świecie. Ma 
ona także charakter społeczny, czyli klasowy. Dlatego też doszedł do konkluzji, że 
kluczem do zrozumienie wojny nie jest studiowanie prac burżuazyjnych historyków, 
lecz „analiza obiektywnego położenia klas panujących we wszystkich mocarstwach 
biorących udział w wojnie”20.

Pamiętać trzeba również wypowiedzi Clausewitza mówiące o tym, że wojna 
często nie wydaje się być tym, czym jest, że często tylko wydaje nam się, że nie 
jesteśmy w stanie wojny. W związku z tym wojna to nie tylko konflikt militarny, ale 
także gra pełna mniej lub bardziej dyplomatycznych nacisków, targów, protestów 
itd., gdzie zwarcie zbrojne jest ich uwieńczeniem, co odpowiada właściwie także 
przebiegowi procesów rewolucyjnych. W związku z tym wojna klasowa w szerokim 
rozumieniu nie różni się znacznie od wojny „tradycyjnej”. 

Nauka wojenna a strategia i taktyka ruchu robotniczego

Tematyka wojskowa związana z ruchem robotniczym interesowała Lenina na około 
dekadę przed lekturą O naturze wojny. Wtedy, po wybuchu rewolucji 1905 roku, 
zainteresowania kwestiami militarnymi przywódcy bolszewików dały o sobie znać. 
Już wówczas zdawał sobie sprawę, że wojnę burżuazyjną można zwalczyć jedynie 
przez wywołanie wojny domowej w kraju i wystąpienie uzbrojonych, którym to 
trzeba „zapewnić kierownictwo wojskowe konieczne do prowadzenia wojny domo-
wej, podobnie jak do każdej innej wojny, stworzyć punkty oporu otwartej ogólno-
ludowej walki”21. Wskazywał przy tym, powołując się na Friedricha Engelsa, na 

20  W. Lenin, Przedmowa do francuskiego i niemieckiego wydania, w: Imperializm jako najwyższe 
studium kapitalizmu, Warszawa 1949, s. 8. 

21  W. Lenin, Rewolucyjna armia i rząd rewolucyjny, w: idem, Dzieła, t. X, Warszawa 1985, s. 323. 
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ogromne znaczenie wiedzy wojskowej w walce proletariatu22, ponieważ „jedynie 
siła rozstrzygnąć może wielkie zagadnienia dziejowe”23. Żeby jednak siła mogła być 
użyta, ruchowi robotniczemu potrzebna była dobra organizacja. 

W środowisku marksistowskim do dziś trwają spory na temat tez zawartych 
w broszurze Co robić? napisanej przez Lenina w 1902 roku. Przypomnijmy, że 
główna wymowa tego dzieła polegała na tym, że klasa robotnicza samodzielnie po-
trafi osiągnąć jedynie świadomość tradeunionistyczną, a co za tym idzie – świado-
mość rewolucyjna musi zostać wniesiona z zewnątrz. Zajmować mieliby się tym 
zawodowi rewolucjoniści, którzy mieli byli nie tyle pełnoetatowymi działaczami 
partyjnymi, co przeznaczać większość swojego na czasu na agitację mas. Mieli sta-
nowić jej awangardę i dzięki swojemu doświadczeniu jej przewodzić24.

Współcześnie wśród części zachodnich marksistów doniosłość tez zawar-
tych w omawianej broszurze jest negowana. Przykładowo Lars T. Lih stwierdził, 
że Co robić? było podsumowaniem „wyidealizowanej logiki działania organizacji 
podziemnej”, która charakteryzowała większość organizacji socjalistycznych na 
przełomie wieków. Tym, co miało wyróżniać bolszewików w przededniu rewolucji 
październikowej, była nie organizacja, „lecz interpretacja sił klasowych w Rosji”25. 
John Marot był przekonany co do tego, że rewolucja 1905 roku zmieniła poglądy 
Lenina na rolę mas w rewolucji. Odtąd miał być przekonany, że masy samodzielnie 
i w sposób spontaniczny są w stanie posiąść świadomość rewolucyjną26. 

Z pewnością ci i podobni im autorzy mają rację co do tego, że Lenin ufał w re-
wolucyjną świadomość mas, a przynajmniej jej proletariackiej części. W Rosji re-
wolucja musiała i powinna wybuchnąć niezależnie od poglądów bolszewickiego 
przywódcy na taką czy inną rolę partii i sposobu jej organizacji27. Jednak zupełnie 
inną sprawą jest, jak tę rewolucję wygrać i obronić. Jego zainteresowanie nauką 
wojenną doprowadziło do takich decyzji strategicznych i taktycznych, od których 

22  Ibidem, s. 325. 
23  Ibidem, s. 324.
24  Zob. W. Lenin, Co robić? Palące zagadnienia naszego ruchu, w: idem, Dzieła, t. V, Warszawa 

1984. 
25  L.T. Lih, Kłamstwa o Leninie, które powtarzamy, tłum. P. Kuligowski, http://www.praktykate-

oretyczna.pl/lars-t-lih-klamstwa-o-leninie-ktore-powtarzamy/ (25.01.2017).
26  J. Marot, The October Revolution in Prospect and Retrospect, Leiden 2012, s. 8. 
27  Zresztą Lih twierdził, że Lenin wcale nie popierał scentralizowanego modelu partii kadrowej 

opartej głównie na „zawodowych rewolucjonistach”. L.T. Lih, Lenin Rediscovered. What is to be Done 
in Context, Chicago 2008, s. 20.
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zależało przetrwanie rewolucji i które nie mogły być dziełem innej partii lub frakcji. 
Poglądy Lenina były przełomowe w historii myśli socjalistycznej, ponieważ 

jako pierwszy pojął on fakt, że do obrony rewolucji potrzebna będzie regularna ar-
mia oparta na trzech głównych filarach: centralizacji, dyscyplinie i subordynacji28. 
Wypracowanie tego stanowiska było możliwe dzięki uważnej lekturze wywodów 
Clausewitza, który sądził, że mimo przemian w wojskowości niemożliwe jest cał-
kowite zniesienie różnicy pomiędzy cywilem a żołnierzem, ponieważ ta opiera się 
przede wszystkim na musztrze wojskowej i zdyscyplinowaniu29. Było to zresztą po-
wtórzeniem rewolucyjnego w swoim czasie poglądu Nicolo Machaviellego, który 
jako pierwszy od czasów starożytnych postulował ustanowienie regularnej armii30. 
Nie da się ukryć, że utrzymanie dyscypliny w takiej armii31 stało się w dużej mie-
rze możliwe dzięki kadrom dostarczonym przez zahartowaną, działającą wiele lat 
w konspiracji partię bolszewicką. Organizacja zatem jednak ma znaczenie.

Zalet dobrej organizacji Lenin upatrywał również w tym, że „jest giętka, a jed-
nocześnie umie nadawać milionom ludzi jednolitą wolę”32. Jego zdaniem można 
mówić o analogii pomiędzy walczącymi armiami a klasą robotniczą ścierającą się 
z burżuazją. Dlatego też w latach 1918–1919, w czasie największych trudów wojny 
domowej, zalecał masom wojskowy rygor:

za pierwsze i podstawowe zadanie naszej partii […] uważa się poczynienie jak 
najbardziej energicznych, bezwzględnie stanowczych i drakońskich kroków w celu 
podniesienia dyscypliny i samodyscypliny robotników i chłopów Rosji […] stwo-
rzenia jak najściślej ze sobą powiązanych i żelazną, jednolitą wolą zespolonych 
organizacji mas […] przeszkolenia dorosłej ludności, bez różnicy płci, w zakresie 
wiedzy wojskowej i w operacjach wojennych33.

28  I. Baź, Lenin a nauka wojenna, w: Marksizm-leninizm o wojnie, wojsku i nauce wojennej, red. 
A. Mazurek, Warszawa 1956, s. 79.

29  W. Lenin, Notebook…, s. 199.
30  Por. N. Machiavelli, O sztuce wojny, tłum. A. Szopińska, Warszawa 2008, s. 17–61. 
31  Trzeba przyznać, że było to dyscyplina rodem z armii rzymskiej, włączając w to odpowie-

dzialność zbiorową całych oddziałów. W. Lenin, Tezy o chwili bieżącej, w: idem, Dzieła, t. XXXVI, 
Warszawa 1988, s. 356.

32  W. Lenin, Krach II Międzynarodówki, w: idem, Dzieła, t. XXVI, s. 244.
33  W. Lenin, VII Nadzwyczajny Zjazd Rad RKP(b) 6–8 Marca 1918 r. Rezolucja w sprawie wojny 

i pokoju, w: idem, Dzieła, t. XXXVI, s. 34–35. 
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Oczywiście ogrom wyrzeczeń i koszty wojny domowej doprowadziły do nie-
zliczonych trudności powojennych będących przedmiotem wielu opracowań. Jednak 
nie można jednostronnie obwiniać przywódcy bolszewików za wydawanie takich, 
a nie innych rezolucji nakazujących praktyczną militaryzację mas34. 

W okresie największego rewolucyjnego wrzenia Lenin musiał zachować chłod-
ny umysł i pamiętać wskazówki z traktatu pruskiego generała, które wspominał jesz-
cze w 1915 roku: „z chwilą wybuchu wojny ustają ukształtowane przez historię 
stosunki polityczne między narodami i klasami, wytwarza się zupełnie inny stan! 
«po prostu» napastnicy i broniący się, «po prostu» odparcie wrogów ojczyzny!”35. 
To samo dzieje się, a nawet potęguje podczas wojny domowej. Zawieszeniu ulegają 
najszczytniejsze idee, wniwecz obracają się doświadczenia dziesiątek lat walki o de-
mokrację, rozmaite teoretyczne spory, uczucia etc. Liczy się tylko odparcie wrogów 
rewolucji. O naprawieniu czy demokratyzacji stosunków społecznych i gospodar-
czych można myśleć dopiero później, niezależnie od tego, jakie zniszczenia w tym 
czasie się dokonały. 

Jednak wojna w obronie rewolucji to nie tylko niszczycielska walka żywiołów. 
Zwycięską armię muszą cechować elementy ułożone ponownie w clausewitzowską 
trójcę: jest to duch walki, który jednocześnie nie zagraża dyscyplinie, po drugie, są 
to dobrzy przywódcy, którzy swą racjonalnością studzą nadmiar emocji i przemocy, 
natomiast trzecim (być może w czasie rewolucji najważniejszym) jest zaufanie mas, 
bez którego nawet najlepsi liderzy nic nie zdziałają36.

Znajomość sztuki wojennej i specyficznej „dialektyki” wojny skonfliktowała 
Lenina z przedstawicielami „lewicowych odchyleń”, którzy nie zauważywszy zmia-
ny warunków, obstawali przy swoich podyktowanych emocjami dogmatycznych 
stanowiskach. Decyzja o zastąpieniu armii typu milicyjnego przez regularną armię 
z komisarzami politycznymi i „specjalistami”37, czyli byłymi carskimi oficerami, 

34  Chodzi tu o militaryzację tymczasową, w przyszłości mechanizmem dyscypliny i przymusu 
miała być po prostu władza sądownicza. Zob. W. Lenin, Najbliższe zadania władzy radzieckiej,  
w: idem, Dzieła, t. XXXVI, s. 185.

35  W. Lenin, Krach…, s. 213. 
36  W. Lenin, Notebook…, s. 199–200.
37  „Specjaliści” byli potrzebni do sprawnego dowodzenia i dyscyplinowania swoich oddziałów. 

Warto zauważyć, że podobną rolę mieli odgrywać „specjaliści” z czasów carskich na froncie pracy. 
Zob. W. Lenin, Wystąpienie na posiedzeniu prezydium Najwyższej Rady Gospodarki Narodowej 
w sprawie dyscypliny pracy 27 Marca 1918, w: idem, Dzieła, t. XXXVI. 
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sama w sobie była źródłem licznych kontrowersji w łonie partii bolszewickiej38. Na 
szczególną uwagę zasługują jednak posunięcia przywódcy bolszewików w spra-
wach taktycznych. Sztandarowym przykładem doskonałej adaptacji nauki wycią-
gniętej z traktatu O naturze wojny jest tutaj problem pokoju w Brześciu Litewskim. 
Jak pamiętamy, lewicowi eserowcy, anarchiści i znaczna część partii bolszewickiej, 
lewicowi komuniści z Nikołajem Bucharinem na czele sprzeciwiali się temu, powo-
łując się na rozmaite argumenty, a przede wszystkim na wysoce niekorzystne warun-
ki, konieczność obrony ojczyzny itd. Lenin dowiódł w tym krytycznym momencie 
wielkich korzyści, jakie płyną ze znajomości sztuki wojennej.

Podstawowy argument bolszewickiego przywódcy, który został użyty bez-
pośrednio wobec opozycjonistów, może z perspektywy czasu zaskakiwać oczywi-
stością. Otóż odwołując się do „starego Clausewitza”, tłumaczył sprawę prosto: 
„Mieć poważny stosunek do obrony kraju, znaczy to gruntownie przygotować się 
i uwzględniać stosunek sił. Jeśli z góry wiadomo, że sił jest mało, to najważniejszym 
środkiem obrony jest cofanie się w głąb kraju”39. Chodziło o to, aby zyskać na czasie 
i pozyskać wsparcie sojuszników, czyli zrewoltowanych żołnierzy i klasy robotni-
czej w kraju agresora. Historia dowiodła słuszności tego poglądu. 

Ten podstawowy argument jest szeroko znany, ale za nim (i innymi trafnymi 
decyzjami) stoi również dużo głębsza obserwacja, którą Lenin poczynił w swoich 
notatkach. Otóż Clausewitz twierdził, że wojna istnieje bardziej dla obrońcy niż dla 
agresora. Ten drugi zawsze kocha pokój (tak jak swego czasu Napoleon) i chętnie 
posuwałby się naprzód, nie napotykając żadnego oporu40.

Lenin wyróżnił ją jako bardzo trafną, co odnotowują nawet współcześni ba-
dacze wojskowości41. Wiedząc, że to obrońca najbardziej musi się liczyć z wojną, 
zaś agresor nie odczuje żadnych negatywnych skutków postępowania w głąb kraju, 
partii bolszewików pozostawało tylko zawarcie traktatu, który sam autor nazywał 
„pokojem tylżyckim”. 

Obserwacja powyższa ma też swoją drugą stronę. W wojnie domowej wska-
zówki „starego Clausewitza” mogły odegrać ważną rolę przy ofensywie przeciwko 
„białym”. Wygrana była możliwa, gdyż rozrzucone na peryferiach armie broniące 

38  Zob. np. J. Erickson, Some Military and Political Aspects of the „Militia Army” Controversy, 
1919–1920, w: Essays in Honour of E.H. Carr, red. Ch. Abramsky, London 1974.

39  W. Lenin, O „lewicowej” dziecinadzie, w: idem, Dzieła, t. XXXVI, s. 280. 
40  W. Lenin, Notebook…, s. 200.
41  Zob. M. Handel, Masters of War: Classical Strategic Thought, London 2005, s. 317.
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starego porządku mocno odczuwały trudy tej obrony, zwłaszcza na tyłach. Całko-
wite zwycięstwo „czerwonych” było możliwe także dzięki stosowaniu się do reguł 
wojny totalnej, z których uwagę Lenina przykuwała zwłaszcza ta mówiąca o tym, 
że ciężko naciskany przeciwnik będzie uważał waleczność za swą największą cnotą 
i prędzej będzie szukał chwalebnej porażki niż honorowej kapitulacji42. Z historii 
wiadomo, że „biali” bronili się niemal do końca i wskutek tej zaciętości na Krymie 
zostali praktycznie zepchnięci do morza. Zastosowanie środków zalecanych przez 
pruskiego generała na lata wyeliminowało skutecznie jedynego dobrze zorganizo-
wanego wroga wewnętrznego43. 

Co ciekawe, powyższe obserwacje wydają się znajdować swoje potwierdze-
nie również na froncie wojny między klasami. Bo czyż walka klasowa nie istnieje 
zawsze bardziej dla broniącego się proletariatu?44 Gdy kapitał znajduje się w ofen-
sywie i zwiększa ucisk robotników, zawsze robi to w imię pokoju, demokracji i wol-
ności gospodarczej. Kapitaliści dopóki nie napotykają oporu, sądzą, że nie prowadzą 
walki, a dialog. Zauważmy z kolei, że gdy klasa robotnicza zaczyna się bronić, ze-
wsząd oskarżana jest o wojowniczość i psucie tego dialogu. Wydaje się też, że dla 
robotników skutki oporu zawsze są mocniej odczuwane materialnie niż w sferze 
świadomości. 

Podobnie ma się rzecz w przypadku nacisku. Z historii ruchu robotniczego 
wiemy, że im większy nacisk był stosowany, tym klasa kapitalistyczna imała się 
coraz bardziej desperackich środków i była tym bliższa porażki. Z kolei jego osła-
bienie powodowało tymczasową „honorową” kapitulację i dawało kapitałowi czas 
do kontrofensywy. Przykładem może być chociażby neoliberalny przewrót po latach 
„dialogu między pracą i kapitałem”. 

42  W. Lenin, Notebook…, s. 200.
43  Przy czym zasługi za sam fakt zwycięstwa militarnego w wojnie domowej trzeba przypisać 

całym zastępom młodych, obiecujących czerwonych dowódców, jak stojącemu na czele armii Lwu 
Trockiemu. 

44  Oczywiście proletariat nierzadko znajduje się w ofensywie, jednak nawet wtedy broni się 
przed zachłannością kapitału. Bowiem jak zauważył sam Clausewitz, różnica pomiędzy atakiem 
a defensywą jest czysto pozorna, np. skuteczna obrona wymaga niekiedy wtargnięcia na terytorium 
przeciwnika. W. Lenin, Notebook…, s. 203. 
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Problematyka moralna wojny

Rozpoznanie charakteru danej wojny również można uznać za rodzaj sztuki, który 
wymaga oprócz metodologii niemałego talentu przy formułowaniu i trzymaniu się 
jej wytycznych. Jak jest to trudne, udowodnił kryzys po wybuchu wojny światowej45, 
udowadniają to także do dzisiaj spory w rozmaitych ugrupowaniach socjalistycz-
nych co do zajmowanego stanowiska w kolejnych konfliktach międzynarodowych. 

Lenin zalecał, aby przy ocenie danej wojny pamiętać, „jaki charakter klasowy 
ma wojna, z jakiej przyczyny ta wojna wybuchła, jakie klasy ją prowadzą, jakie 
historyczne i historyczno-ekonomiczne warunki ją wywołały”46. Przy czym najważ-
niejsze jest to, „o co się ta wojna toczy, jakie klasy ją przygotowały i kierowały 
nią”47. Kierując się tego rodzaju busolą, Lenin sformułował znany podział na wojny 
sprawiedliwe i niesprawiedliwe, zakładając: „Tę samą politykę, którą dane państwo, 
dana klasa w granicach tego państwa prowadziła przez dłuższy czas przed wojną, 
nieuchronnie i nieodwołalnie prowadzi ta sama klasa podczas wojny, zmieniwszy 
tylko formę działania”48.

Sprawiedliwość danej wojny uzależniona jest więc od ustroju politycznego 
i klasy panującej każdej ze stron konfliktu. Z marksistowskiego punktu widzenia 
sprawiedliwa a priori jest zatem tylko wojna rewolucyjna. Jest ona bowiem, jak 
trafnie zauważyła Alicja Glińska, środkiem do celu, którym jest rewolucja socjali-
styczna pojmowana jako „kilkadziesiąt nawet lat trwające rewolucyjne przeobraże-
nie społeczeństwa kapitalistycznego w komunistyczne”49. Jest ona sprawiedliwa tak-
że dlatego, że jest jedynym środkiem do celu, jakim jest likwidacja wojen w ogóle, 
ponieważ jak twierdził sam główny architekt rewolucji socjalistycznej: „rozumiemy 
niemożliwość likwidacji wojen bez likwidacji klas i zbudowania socjalizmu”50.

Odrębną kategorią jest wojna domowa, jednak jej definicja leninowska różni 
się od tradycyjnej, ponieważ chodzi tu o rodzaj „wojen klasy uciskanej przeciwko 

45  Dobrym historycznym świadectwem są tutaj zresztą prace samego Lenina nt. wyzwań stojących 
przed socjaldemokracją napisane tuż po wybuchu wojny. Zob. np. Wojna a socjaldemokracja Rosji, w: 
idem, Dzieła, t. XXVI. 

46  W. Lenin, Wojna a rewolucja, w: idem, Dzieła, t. XXXII, Warszawa 1988, s. 73. 
47  Ibidem. 
48  Ibidem, s. 75.
49  A. Glińska, Lenin o rewolucyjnej przemocy, „Etyka” 1978, nr 16, s. 7–36.
50  W. Lenin, Socjalizm a wojna, s. 293. 
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uciskającej”51. Nie ma więc to nic wspólnego z tradycyjnymi definicjami, które za 
wojnę domową uważają walkę zbrojną między grupami etnicznymi, religijnymi, po-
litycznymi abstrahującymi od podziałów klasowych. 

Ocena wszelkich innych wojen, ich sprawiedliwości lub niesprawiedliwości, 
postępowości lub reakcyjności powinna być zdaniem Lenina każdorazowo przed-
miotem odrębnej, konkretnohistorycznej analizy. W kręgach socjalistycznych za 
sprawiedliwe uchodzą wojny obronne narodów uciskanych przeciwko mocarstwom. 
W optyce leninowskiej uznanie danej wojny za obronną, a zatem sprawiedliwą, 
musi być przedmiotem drobiazgowej analizy nie tylko ze względu na dialektycz-
ność samego pojęcia wojna obronna (jak wiemy od Clausewitza, różnica pomiędzy 
defensywą i atakiem jest pozorna; często broniący się powinien atakować pierw-
szy). Przede wszystkim warunkami uznania danej wojny za obronną są historyczne 
warunki danej epoki, to znaczy wojna narodowowyzwoleńcza mająca na celu wy-
zwolenie narodu od przeżytków feudalizmu musiała być uznana za obronną, nawet 
jeżeli wojsko tego kraju znajdowało się cały czas w ofensywie. Gdy z kolei w fazie 
rozwiniętych kapitalistycznych stosunków kapitalistycznych kraj taki broniłby się 
przed ofensywą sił wojskowych kraju o podobnej wielkości i podobnym poziomie 
rozwoju, uznano by to wtedy nie za wojnę obronną, lecz za kolejną kapitalistyczną 
awanturę. 

Na drugim biegunie są wojny imperialistyczne rozumiane jako wojna pomię-
dzy państwami „uciskającymi szereg obcych narodów, oplątującymi je siecią zależ-
ności od kapitału finansowego itd. […] lub w sojuszu z nimi”52.

Kluczowe jest tutaj ostatnie sformułowanie. Nie wystarczy, że mocarstwo lub 
kraj imperialistyczny podejmie agresywne kroki wobec małego państwa narodowe-
go, by uznać wojnę tego drugiego za obronną. Najważniejsza przy ocenie jest polity-
ka zagraniczna prowadzona przez to państwo. Jeżeli działać będzie w porozumieniu 
lub w interesie państw imperialistycznych, wtedy nawet wojna prowadzona przezeń 
z dużo potężniejszym mocarstwem będzie miała charakter imperialistyczny. Lenin 
podaje tutaj przykład Belgii zaatakowanej przez kajzerowskie Niemcy w 1914 roku, 
będącej w sojuszu z Anglią i Francją, czyli państwami, których rzeczywistym celem 
nie była ochrona prawa międzynarodowego i obrona belgijskiego narodu, lecz walka 
o podział kolonii53. 

51  Ibidem.
52  W. Lenin, O karykaturze marksizmu i o „Imperialistycznym ekonomizmie”, w: idem, Dzieła,  

t. XXX, Warszawa 1987, s. 79. 
53  W. Lenin, Socjalizm a wojna, s. 299.
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Autor stosował się do tej zasady z brutalną, acz żelazną konsekwencją. W jed-
nym ze swoich odczytów podczas wojny nie krył sympatii do walki Serbów przeciw-
ko Austro-Węgrom: „Otóż ze wszystkich krajów walczących tylko Serbowie walczą 
jeszcze o narodowe istnienie”54. Jednak i w tym przypadku o jej ocenie przesądziła 
międzynarodowa polityka: „gdyby ta wojna była izolowana […] wówczas wszyscy 
socjaliści mieliby obowiązek życzyć powodzenia serbskiej burżuazji”55. Mimo nie-
skrywanej sympatii dla walki narodu serbskiego w ocenach Lenina nie ma miejsca 
na etyczny relatywizm przy ocenie konfliktów imperialistycznych. Jest tylko chłod-
ny realizm. Choć Serbowie prowadzą słuszną walkę o wolność narodową, to ich 
ewentualna wygrana wzmocniłaby tylko imperializm włoski56.

Rzecz jasna Lenin uważał, że we współczesnych mu czasach możliwe były 
wojny narodowowyzwoleńcze, a zatem i narodowe we właściwym znaczeniu, to 
jest jako sprawiedliwej wojny narodu uciskanego pod przewodnictwem narodowej 
burżuazji przeciwko ciemiężycielom. Źródłem tego była zasada samostanowienia 
narodów, czyli możliwość oderwania się narodu uciskanego57.

Wojny prowadzone w imię prawa narodów do samostanowienia to nie wojny 
rewolucyjne ani wojny domowe w sensie leninowskim, więc nie są a priori spra-
wiedliwe. W przypadku, gdy są częścią konfliktu imperializmów, nie można mówić 
o obronie58.

Przede wszystkim jednak rozpatrując tę tematykę, trzeba mieć na uwadze kon-
tekst historyczny. Leninowi nigdy nie chodziło o tworzenie się małych, odrębnych 
państw narodowych. Sądził, że sprzeczności kapitalizmu zaostrzone są do maksi-
mum, a rewolucja socjalistyczna wybuchnie w ciągu kilka lat, zatem walka narodowo- 
wyzwoleńcza przyśpieszy pękanie kolejnych ogniw w łańcuchu imperializmu. Nie-
którzy komentatorzy, jak Ochocki, uważają w związku z tym, że postulat samosta-
nowienia był głównie posunięciem taktycznym, a po rewolucji miał się stać „kłopo-
tliwą pamiątką”59. 

Kwestia ta wymaga wyjaśnienia. Z pewnością Lenin był konsekwentnym in-

54  W. Lenin, Odczyt na temat „Proletariat a wojna”, w: idem, Dzieła, t. XXVI, s. 27. 
55  W. Lenin, Krach II Międzynarodówki, s. 228. 
56  Ibidem. 
57  Zob. W. Lenin, Rewolucja socjalistyczna a prawo narodów do samookreślenia, w: idem, Dzieła, 

t. XXVII, Warszawa 1987. 
58  W. Lenin, Imperializm a prawo narodów do samookreślenia (konspekt), w: idem, Dzieła,  

t. XXVII, s. 414. 
59  A. Ochocki, op. cit., s. 130. 
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ternacjonalistą i wyżej cenił sprawy socjalizmu, możliwość stworzenia międzynaro-
dowej kultury60 niż jakąkolwiek kulturę stricte narodową. Mimo wszystko po kilku 
latach od rewolucji bronił zasady samostanowienia w obawie przed wielkoruskim 
szowinizmem. Jego ostatni list dotyczył obrony niezależności politycznej komuni-
stów gruzińskich61. Jednak naszym zdaniem w samostanowieniu i związanych z tym 
wojnach narodowych należy upatrywać przede wszystkim sensu ekonomicznego. 

Sam Lenin, analizując przykład carskiej Rosji, explicite wypowiedział się, że 
walka narodów o samostanowienie jest ważna dlatego, że „[m]ożliwość ucisku i gra-
bieży innych narodów utrwala zastój ekonomiczny, ponieważ źródłem dochodów 
zamiast rozwoju sił wytwórczych staje się częstokroć półfeudalny wyzysk «obco-
plemieńców»”62.

Jak widzimy więc, celem walki narodowowyzwoleńczej jest nie tyle realizacja 
postulatów demokratycznych pojmowanych jako wartości autoteliczne, lecz przy-
śpieszenie rozwoju ekonomicznego, a co za tym idzie – w domyśle polepszenie  
położenia klasy robotniczej danego narodu i w dalszej perspektywie przybliżenie  
rewolucji socjalistycznej. To tłumaczy też, dlatego w socjalizmie miało nie być od-
rębnych, małych państw narodowy – socjalizm w teorii niesie lepsze perspektywy 
rozwoju ekonomicznego, również odrywanie się narodów w tym przypadku przesta-
je mieć sens. Poczucie niezależności politycznej i autonomii kulturowej zapewniały-
by wówczas substytuty samostanowienia w postaci na przykład polityki korienizacji. 

Taka interpretacja wydaje się być tym bardziej uzasadniona, jeżeli zwrócimy 
uwagę na wypowiedzi Lenina dotyczące historii wojen. Analizując tę historię, przy-
wódca bolszewików mówi o burżuazyjnych wojnach niesprawiedliwych, choć po-
stępowych, na przykład wojnie francusko-pruskiej w latach 1870–1871, która pro-
wadzona była w celu podboju oraz grabieży i jednocześnie wyzwoliła Niemców od 
„rozdrobnienia feudalnego”63. Widzimy więc, że z perspektywy leninowskiej war-
tość walki narodowowyzwoleńczej jest limitowana przez zdolność tejże do burzenia 
wstecznej organizacji ekonomicznej.

60  Ibidem, s. 131–132. 
61  Zob. np. R. Wojna, Początki rewolucji kulturalnej w ZSRR (1917–1927), „Kwartalnik 

Historyczny” 1984, nr 3, s. 445–492. P. Łossowski, Leninowska koncepcja utworzenia ZSRR, 
„Kwartalnik Historyczny” 1976, nr 1, s. 58–63.

62  W. Lenin, Socjalizm a wojna, s. 300. 
63  Ibidem, s. 294. 
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Lekcje leninizmu na dzisiaj

Jak wynika z dotychczasowych rozważań, leninowska teoria wojny jest teorią wy-
magającą stałego rozwijania i uaktualniania. Tak jak żadna doktryna wojenna sfor-
mułowana w przeszłości nie musi się sprawdzić w przyszłości, tak samo kryteriów 
oceny wojen, zwłaszcza dotyczących postępowości i walki narodowowyzwoleńczej, 
nie można mechanicznie stosować niezależnie od epoki. 

We współczesnym świecie, analizując problematykę wojenną, trzeba zwrócić 
uwagę przede wszystkim na dwie kwestie64. Po pierwsze, rozwój systemu handlo-
wego i systemu finansowego po II wojnie światowej, a następnie po tryumfie neo-
liberalizmu w 1979 roku spowodował, że sieć wzajemnych zależności ekonomicz-
nych pomiędzy państwami jest większa niż kiedykolwiek. Jak stwierdził Richard 
Rosencrance, oznacza to ścisły systemowy związek pomiędzy handlem i obronno-
ścią w danym kraju. Żaden kraj nie jest militarnie wystarczalny, co implikuje soju-
sze z krajami zdolnymi dostarczać brakujące uzbrojenie65. Drugą sprawą jest brak 
clausewitzowskiego equilibrum, czyli równowagi sił politycznych, ekonomicznych, 
militarnych i geograficznych pomiędzy państwami66, który jak sądzimy, wynika 
z nierównomiernego rozwoju i dążenia do hegemonii jednego z państw imperiali-
stycznych, w czym jak na razie przodują Stany Zjednoczone. 

Na pozór oba twierdzenia mogą się wykluczać. Ponieważ choć brak równo-
wagi prowadzi do wojen, to wzajemne zależności ekonomiczne powinny w teorii 
od wojen odciągać. W rzeczywistości jednak się uzupełniają, ponieważ państwom 
imperialistycznym zależy na tym, by z owych zależności wyciągać jak najwięcej dla 
siebie, i podsycają atmosferę konfliktu, aby tym mocniej uzależnić sojuszników od 
swojej produkcji zbrojeniowej i pomocy finansowej. 

W związku z tym sądzimy, że we współczesnym zglobalizowanym świecie rzą-
dzonym przez kapitał monopolistyczno-finansowy coraz trudniej jest mówić o istnie-
niu postępowych wojen narodowowyzwoleńczych i wojen defensywnych w sensie 
leninowskim. Wydaje się, że w większości krajów burżuazja narodowa spełniła już 

64  Oczywiście trzeba również pamiętać, że żyjemy w epoce broni nuklearnej, której użycie 
oznaczałoby klęskę całej cywilizacji niezależnie od pozostałych warunków. Zakładamy jednak, że 
współczesne wojny imperialistyczne wciąż będą miały charakter konwencjonalny. 

65  R. Rosencrance, Trade and Power, w: Conflict After the Cold War: Arguments on Causes of War 
and Peace, red. R. Betts, London 2013, s. 357.

66  J. Karhohs, Economics of Military Planning: An Addition to the Clausewitzian Trinity, Fort 
Leawenworth 1991, s. 16.
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przewidzianą przez Lenina rolę, to znaczy likwidacji pozostałości wcześniejszych 
formacji społecznych i związanego z tym zastoju ekonomicznego. Nie negujemy 
oczywiście sensu walki narodowowyzwoleńczej jako takiej, jednak w zglobalizo-
wanym systemie walczące kraje są skazane przeważnie albo na współpracę z impe-
rialistami, albo na izolację, która na dłuższą metę skutkuje stagnacją ekonomiczną 
i kryzysem. Częstokroć narodowa burżuazja pełni w tej walce rolę hamulcową. 

Specyficzny jest w tym kontekście przykład tak zwanej rewolucji boliwariań-
skiej w Wenezueli. Nie była to wojna narodowowyzwoleńcza w sensie militarnym, 
lecz konflikt ze światem neoliberalizmu i związane z tym naciski polityczne oraz 
ekonomiczne bardzo ją przypominały. Mimo wielu postępowych reform rosnąca 
izolacja, reakcyjne wystąpienia narodowej burżuazji i wsteczna postawa rządowej 
biurokracji doprowadziły do kryzysu ekonomicznego. Powstrzymywany przez cha-
vistów wenezuelski proletariat nie wydał wojny domowej klasie burżuazyjnej, jed-
nocześnie nie mogąc doprowadzić do konsensusu, co stanowiło zarzewie sytuacji 
kryzysowej. 

W związku z tym wydaje się, że skuteczna walka wyzwoleńcza musi być obec-
nie z zasady tożsama z walką rewolucyjną klasy robotniczej, której celem jest prze-
wrót w stosunkach produkcji. Nie oznacza to oczywiście automatycznego sukcesu 
takiej walki, jednak bez niej nie ma mowy o likwidacji zastoju na przykład w krajach 
dotkniętych przez neokolonializm. 

Abstrahując od problemów z oceną poszczególnych wojen we współczesnym 
kapitalizmie, trzeba uznać inkorporację clausewitzowskiej myśli wojennej do mar- 
ksizmu. Są to treści w dużej mierze uniwersalne, a O naturze wojny jest wedle słów 
Wernera Hahlwega najbardziej dojrzałym i złożonym dziełem w tej tematyce, jakie 
wydało zachodnie społeczeństwo67. Inspiracje, jakie płyną z tego dzieła dla taktyki 
i strategii ruchu robotniczego, są trudne do przecenienia, zwłaszcza iż w dobie co-
raz większej nieprzewidywalności kolejnych starć coraz bardziej wzrasta potrzeba 
improwizacji68. 

Warto zwrócić uwagę, że to radzieccy komuniści korzystający z teorii Leni-
na i Clausewitza byli prekursorami tego, co w naukach burżuazyjnych nazywa się 
wojną hybrydową, czyli wedle różnych definicji elementów wojny partyzanckiej, 

67  W. Hahlweg, Clausewitz, Lenin and Communist Military Attitudes Today, „Royal United 
Services Institution Journal” 1960, nr 105, s. 221–225.

68  W. Lenin, Notebook..., s. 205.
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regularnej, cybernetycznej, a także zmasowanej agitacji i propagandy69 Światowy 
ruch robotniczy potrzebuje dyscypliny i koordynacji na wszystkich wymienionych 
powyżej polach. Ma też, jak widać, tradycję sztuki wojennej odziedziczoną po armii 
broniącej socjalizmu w Związku Radzieckim. Tradycję tę warto badać i analizować. 

Współcześnie wciąż dyskutuje się o naturze wojny, ponieważ sprowadzanie jej 
do polityki czy ekonomii nie wyczerpuje tematu. Niektórzy autorzy próbują uzupełnić 
teorią Clausewitza, twierdząc, że wojna jest przedłużeniem kultury. Podaje się przy-
kład rosyjskich kozackiej w carskiej Rosji, gdzie męscy członkowie tej społeczności 
niemal od urodzenia byli przystosowywani do udziału w wojnach70. W optyce burżu-
azyjnej jest to wykorzystywane do separacji wojen od polityki, bo uznaje ona, że dzię-
ki przemianom kulturowym polityka może trwać przy jednoczesnym unikaniu wojen. 

W perspektywie marksistowskiej pogląd o wojnie jako elemencie kultury jest 
oczywiście wart analizy. Jednak trzeba mówić o kulturze kapitalistycznej, w którą 
rzeczywiście wojna jest wpisana za sprawą stosunków społecznych, polityki, ekono-
mii i przemysłu kulturalnego, który oswaja społeczeństwo z tematyką wojny, niekie-
dy przedstawiając ją wręcz jako rozrywkę, przygodę, a w każdym razie immanent-
ny element „ludzkiej natury”. W związku z tym zwolennicy poglądu o wojnie jako 
przedłużeniu kultury mają rację o tyle, o ile zniesienie wojen jest uwarunkowane 
przez zastąpienie kultury kapitalistycznej kulturą socjalistyczną. 

Podsumowanie

Myśl Clausewitza miała niebagatelny wpływ na rewolucyjną praktykę leninizmu. 
Jej znaczenie jest zupełnie inne niż przypisywane przez burżuazyjną historiogra-
fię i sowietologię, która posługiwanie się przez Lenina sztuką wojny uważała za 
przejaw jego pragmatyzmu i zdroworozsądkowego podejścia do walki z kapitali-
zmem. W artykule staraliśmy się pokazać, iż przyczyna była zupełnie inna – była 
nią dialektyczność dzieła Clausewitza, uniwersalność wielu zawartych w nim treści, 
a także w dużej mierze jego kompatybilności z myślą marksistowską, dzięki czemu 
jego wykorzystanie nie było zaprzeczeniem jego pryncypiów, lecz uzupełnieniem 

69  P. Gouble, Stalin Invented Hybrid War, Not Vladimir Putin, Archival Record Shows,  
http://www.interpretermag.com/stalin-invented-hybrid-war-not-vladimir-putin-archival-record-
shows/ (9.08.2016).

70  A. Herberg-Rothe, Clausewitz’s Puzzle, New York 2007, s. 158–165.
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podyktowanym historyczną koniecznością, która została wytworzona przez sytuację 
rewolucyjną w Rosji.

Czy wykorzystywanie sztuki wojny skutkuje militaryzacją marksizmu i nadaje 
mu „totalitarnego” charakteru?71 Sądzimy, że takie twierdzenia byłyby tendencyjne. 
Jeżeli uznajemy, że marksiści dążą do rewolucji, muszą posiadać także doktrynę 
wojenną. Tak jak marksizm czerpie z klasycznej ekonomii politycznej czy klasycz-
nego idealizmu niemieckiego, tak powinien analizować również dorobek klasycznej 
sztuki wojennej. 

LENIN AND CLAUSEWITZ. THE ART OF WAR

Summary

Keywords: Lenin, Clausewitz, class struggle, revolution, socialism

The aim of this paper is to show Carl von Clausewitz influence on Vladimir Lenin writings 
and actions. We especially want to analyse this influence on bolshevik’s theory of war, war-
fare and revolutionary struggle. We think that Clausewitz writings on strategy and tactics 
played important role in marxist-leninist theory of just and unjust war’s. They have also im-
portant role in defending the October Revolution in Russia because beliefs of prussian gen-
eral helps bolshevik with creation of the Red Army as mighty and powerful revolutionaly  
tool. At the end we want to show actuality of „clausewitzian” theory of war in modern 
marxism. We would say also few words about importance of marxist investigations of war 
as instrument of capitalist culture. 

71  Jest to zasadnicza teza burżuazyjnej historii wojskowości Zob. np. J.W. Kipp, Lenin and 
Clausewitz: The Militarization of Marxism 1914–1921, „Military Affairs” 1985, październik,  
s. 184–191. 
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W trudnym okresie rozbiorowym marzenia o przyszłej wolnej Polsce były jednym 
z najważniejszych elementów kształtowania świadomości kolejnych pokoleń Po-
laków, którym przyszło żyć pod zaborami. Idee wolnej Polski nie były także obce 
środowiskom polskich socjalistów. Jak ma wyglądać przyszła Polska? Dwa główne 
kierunki polityczne – narodowi demokraci i socjaliści – lansowały odmienne wizje 
dotyczące kształtu i funkcjonowania przeszłego państwa. W znaczny sposób różnice 
te były widoczne w koncepcjach dotyczących granic wschodnich przyszłej niepod-
ległej Rzeczypospolitej. Według zwolenników Romana Dmowskiego należało przy-
jąć za wiodące rozwiązania inkorporacyjne. Z kolei socjaliści, zwłaszcza ci związani 
z Józefem Piłsudskim, opowiadali się za rozwiązaniami federacyjnymi. Cała kon-
cepcja federacyjna opierała się na zasadzie łączenia aspiracji niepodległościowych 
wielu narodów kresowych I Rzeczypospolitej w wizji jednego wspólnego federacyj-
nego związku państw. Dotyczyć miało to: Polaków, Litwinów, Białorusinów i Ukra-
ińców oraz innych nacji kresowych zamieszkujących te obszary.
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Pierwsze koncepcje federacyjne związane z nurtem socjalistycznym pojawi-
ły się w programie założonego w Szwajcarii Stowarzyszenia Socjalistycznego Lud 
Polski. Główny inicjator tego przedsięwzięcia, Bolesław Limanowski, w przygoto-
wanym w 1881 roku programie pisał o konieczności łączenia idei narodowej i so-
cjalistycznej z ideą federacyjną1. Sama idea federacyjna została powtórzona wraz 
z powstaniem w 1892 roku Polskiej Partii Socjalistycznej i ogłoszeniem przez jej 
założycieli tak zwanego Programu Paryskiego2. Wśród założeń politycznych pro-
gramu w punkcie drugim napisano: „całkowite równouprawnienie narodowości 
wchodzących w skład Rzeczypospolitej na zasadzie dobrowolnej federacji [pod-
kreślenie – A.W.]”3. Autorzy ponadto podkreślali: 

Polska partia socjalistyczna […] uważa za potrzebne rozszerzenie swej działalności 
na prowincje dawniej z Rzecząpospolitą związane. W stosunku do istniejących orga-
nizacji litewskich i rusińskich partia kierować się będzie usiłowaniem wytworzenia 
zjednoczonej siły politycznej w celu zwalczenia ciążącego nad krajem ucisku4. 

Zakładano powstanie swego rodzaju „federacji środowisk socjalistycznych”.
Wśród osób zaangażowanych w tworzenie idei federacyjnych był członek 

Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich (ZZSP) Kazimierz Kelles-Krauz. 

1  Wśród celów programowych zapisano m.in. „wyzwolenie się spod ekonomicznego, poli-
tyczno-narodowego i społecznego jarzma”, co miano osiągnąć: „Znosząc polityczno-narodowy 
ucisk przez: a) samoistny byt narodowy w granicach dobrowolnego ciążenia i b) jak najrozleglejszy 
samorząd gmin i ziem, ograniczony li tylko ich solidarnością”. Zob. Odezwa Stowarzyszenia 
Socjalistycznego „Lud Polski”, http://lewicowo.pl/odezwa-stowarzyszenia-socjalistycznego-lud-
polski (20.08.2015).

2  Do zjazdu doszło w Paryżu 17–23 listopada 1892 r. W obradach uczestniczyło 18 osób z róż-
nych środowisk: II Proletariat i „Przedświt” (Aleksander Dębski, Bolesław Jędrzejowski, Witold 
Jodko-Narkiewicz, Stanisław Mendelson, Maria Jankowska, Feliks Perl, Aleksander Sulkiewicz, 
Wacław Skiba), Zjednoczenie Robotnicze (Edward Abramowski, Jan Stróżecki, Stanisław Tylicki, 
Stanisław Wojciechowski), Gmina Narodowo-Socjalistyczna (Jan Lorentowicz, Władysław Ratuld, 
Maria Szeliga), Związek Robotników Polskich (Stanisław Grabski) oraz bezpartyjni Bolesław 
Podwieski i Bolesław Limanowski. Por. L. Wasilewski, Dokumenty do Zjazdu Paryskiego w 1892 r.,  
„Niepodległość” 1933, t. V, nr 1, s. 118–119; idem, Polska Partia Socjalistyczna w pierwszym okre-
sie jej rozwoju (1892–1903), w: Księga jubileuszowa PPS 1892–1932, Warszawa 1933, s. 29 oraz  
I. Daszyński, Wspomnienia. Przyczynek do dziejów P.P.S, w: Księga pamiątkowa PPS, Warszawa 
1923, s. 150–152. Szerzej A. Wojtaszak, Idee narodowe w myśli politycznej socjalistów w okresie walki 
o niepodległość Polski (1892–1921), Szczecin 1997, s. 22 i n.

3  Szkic Programu Polskiej Partii Socjalistycznej, w: Polskie programy socjalistyczne 1878–1918, 
zebrał i opatrzył komentarzem F. Tych, Warszawa 1975, s. 259.

4  Ibidem, s. 252.
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Przewidując dekompozycję imperium rosyjskiego po jego upadku, podkreślał: „Lecz 
pewne jest, że z chwilą zrzucenia jarzma cała szeroka zachodnia połać państwa, tzn. 
Finlandia, prowincje bałtyckie zamieszkałe przez Niemców i Łotyszów, Litwa, Pol-
ska odłączą się od Rosji, z którą je wiąże tylko przemoc”5. Licząc się z możliwością 
wspierania idei federacyjnej, zauważał:

Federalizm bynajmniej nie wyklucza niepodległości, przeciwnie, on ją z góry 
dopuszcza. Najpierw trzeba, by każdy naród, w pełni swej tak wewnętrznej, jak 
i zewnętrznej wolności, mógł się wypowiedzieć za lub przeciw federacji: w przeciw-
nym wypadku będzie ona zawsze z czyjąś krzywdą […] Polska i Litwa, obie należą 
do systemu państw Europy zachodniej, będą miały wszelkie powody do nawiązania 
dawnej wzajemnej federacji6. 

Jak podkreślał Adam Ciołkosz, Kazimierz Kelles-Krauz był zdania, że „fak-
tycznie – najprawdopodobniej Litwa i Łotwa utworzą z Polską jeden organ państwo-
wy, oparty na zasadach autonomii i zagwarantowania zupełnie swobodnego rozwoju 
narodowościom, z Rusią zaś połączy Polskę związek luźniejszy”7.

Podstawą do rozważań nad narodem i narodowością prowadzonych przez śro-
dowisko PPS stały się interpretacje stosowane przez Kelles-Krauza, który między 
innymi wprowadził termin świadomość ogólnonarodowa, co ułatwiło przeniesieniu 
haseł walki o niepodległość w środowiska proletariackie. Sprzyjało temu także po-
jawienie się haseł narodowego odrodzenia prowadzące do tworzenia się nowocze-
snych narodów8. Kelles-Krauz zauważał, że 

wiek XIX stworzył narodowości nie tylko niemiecką i włoską, ale nawet polską i wę-
gierską. Stworzył on oprócz tego narodowości, których nikt się można powiedzieć 
nie spodziewał: a więc przede wszystkim tę tak tryskającą życiem i energią, choć nie 
liczną narodowość czeską, dalej – ruską, chorwacko-słoweńską i inne słowiańskie, 
które znajdują się zresztą dopiero w okresie tworzenia się9. 

5  K. Kelles-Krauz, Polscy i rosyjscy socjaliści, w: Pisma wybrane, wybór J. Hochfeid, t. II, 
Warszawa 1962, s. 121.

6  Ibidem, s. 121–122.
7  A. Ciołkosz, Ludzie P.P.S., Londyn 1981, s. 26.
8  Por. K. Kelles-Krauz, W kwestii narodowości żydowskiej, w: Pisma wybrane…, t. II, s. 324 i n.
9  Ibidem, s. 324–325. Por. M. Bębenek, Teoria narodu i kwesta narodowa u Kazimierza Kelles-

Krauza (na tle refleksji marksistowskiej 1848–1905), Kraków 1987, s. 23.



250 Andrzej Wojtaszak

Notabene utożsamiający naród z ludem Bolesław Limanowski zauważał, że 
w przypadku Polaków problem narodowej niepodległości może być ważniejszy 
od dążeń społecznych. W jego teorii narodu rysowała się wyraźna różnica wobec 
ocen internacjonalistycznych. Opisując swoje wystąpienia w tej kwestii, wspominał: 
„Jakkolwiek jesteśmy z przekonania szczerymi socjalistami, to wyznaję tu otwarcie, 
że jesteśmy przede wszystkim Polakami, chcemy mieć niepodległość narodową i da-
lej walczyć będziemy aż jej nie zdobędziemy. My chcemy, my musimy ją mieć, my 
ją mieć będziemy”10. Wprowadzone przez Kelles-Krauza rozgraniczenie na narody 
stare i nowe stało się podstawą do podziału na narody „ukonstytuowane”, te, które 
swoje państwo już miały, oraz narody rozwijające się, te, które „zrodziły” w so-
bie idee niezależności. W pierwszej grupie znaleźli się: Francuzi, Niemcy, Włosi, 
Polacy, Węgrzy, a w drugiej: Czesi, Słowacy, Litwini, Łotysze, Ukraińcy, Serbo-
wie, a także Żydzi11. Podstawą takich podziałów miało być zespolenie terytorialno- 
-językowe12. Jednym z elementów tworzenia wyobrażanej przez Kelles-Krauza wizji 
musiał być upadek imperium rosyjskiego, które tworzyło federalizm przymusu, co nie 
pozwala na wyodrębnienie się nowoczesnego narodu. Zakładając prawo narodów do 
niepodległości państwowej, określał ostatecznie swoje rozumienie federalizmu. 

Przełom stuleci był również okresem rodzenia się koncepcji federacyjnej po-
wiązanej z ideami prometeizmu w poglądach Józefa Piłsudskiego. Przyjrzyjmy się 
za Bohdanem Urbanowskim temu, jak rozumiał prometeizm Piłsudski13. Pierw-
szy program prometejski sformułował Piłsudski w memoriale złożonym w japoń-
skim Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Tokio 13 lipca 1904 roku. Celem tej 
koncepcji było: „rozbicie państwa rosyjskiego na główne części składowe i usa-
modzielnienie przemocą wcielonych w skład imperium krajów”14. Głoszona przez 

10  B. Limanowski, Pamiętniki, t. II, Warszawa 1979, s. 397.
11  K. Kelles-Krauz, W kwestii narodowości…, s. 334–335.
12  Szerzej: M. Bębenek, op. cit., s. 23–24.
13  Por. B. Urbanowski, Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg, Warszawa 2014, s. 794–796.
14  J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. II, Warszawa 1937, s. 253. Sama koncepcja prometeizmu rozwi-

nęła się w okresie II Rzeczypospolitej jako idea dekompozycji ZSRR przez dążące do niepodległości 
narody go zamieszkujące. Szerzej m.in.: S. Mikulicz, Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej, 
Warszawa 1971; E. Charaszkiewicz, Zbiór dokumentów ppłk. Edmunda Charaszkiewicza, oprac., 
wstęp i przypisy A. Grzywacz, M. Kwiecień, G, Mazur, Kraków 2000; I.P. Maj, Działalność Instytutu 
Wschodniego w Warszawie 1926–1939, Warszawa 2007; T. Snyder, Tajna wojna. Henryk Józewski 
i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę, Kraków 2008 oraz kilka opracowań autorstwa M. Kornata: 
Polska Szkoła Sowietologiczna 1930–1939, Kraków 2003; Wolność na eksport, „Tygodnik Powszechny” 
2008, nr 46; Ruch prometejski – ważne doświadczenie polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej, 
„Nowa Europa Wschodnia” 2008, nr 2.
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Piłsudskiego idea, że Rosję należy rozpruć po szwach narodowościowych, stała się 
myślą przewodnią polskiej wizji prometeizmu15. W przyszłości sama idea posłużyła 
do stworzenia przez Polskę (piłsudczyków) wspólnego obszaru współpracy z elita-
mi emigracyjnymi narodów zniewolonych przez carską Rosję lub bolszewików16. 
Prometeizm przeobraził się w jeden z instrumentów polskiej polityki wschodniej17. 
Analiza zmian politycznych, które powstały w ostatnim roku I wojny światowej, 
pokazała, że rację mieli zwolennicy idei dekompozycji Rosji. Już w grudniu 1917 
roku ogłosiły swą niepodległość Finlandia i Krym. W styczniu 1918 roku podobna 
deklaracja została złożona przez zwolenników niepodległej Ukrainy. W następnych 
miesiącach zadeklarowali swą niepodległość: Litwini, Estończycy, Łotysze, Biało-
rusini (tzw. uniwersał Rady Białoruskiej Republiki Ludowej), Ormianie, Azerowie, 
Gruzini. O niepodległości mówiono także na Kaukazie Północnym18. Bezsprzeczne 
tworzyło to szansę dla Polski, która na bazie sojuszu z powstającymi na gruzach car-
skiej Rosji nowymi państwami mogła budować swoją wizję silnej Rzeczypospolitej. 
Piłsudski nie mógł liczyć na porozumienie ze zwolennikami białej Rosji, takiego 
porozumienia również nie szukał. Wnioski były jednoznaczne:

1) Wyczerpana wojną domową Rosja nie będzie mogła przeciwstawić się oderwaniu 
limitrofów jeżeli zaistnieje konieczność zmierzenia się z poważniejszymi siłami 
zbrojnymi; 2) Nie istnieje możliwość porozumienia się ani z Kołczakiem, ani 
Denikinem, ani też Judeniczem, którzy nawet samą Polskę w granicach etnogra-
ficznych skłonni są traktować jako część zagadnienia rosyjskiego – Rosji; 3) Rosja 

15  Por. E. Charaszkiewicz, Zagadnienie prometejskie, http://geopolityka.net/zagadnienie-
-prometejskie (22.08.2015). Jak podaje Charaszkiewicz, bezpośrednimi współpracownikami 
Piłsudskiego w kształtowaniu polityki wschodniej byli: Julian Stachiewicz, Walery Sławek, Tadeusz 
Schaetzel, Wacław Jędrzejewicz, Witold Jodko-Narkiewicz, August Zaleski, Tytus Filipowicz, Leon 
Wasilewski, Henryk Jan Józewski, Tadeusz Hołówko, Marian Czarnecki, Juliusz Łukasiewicz, Marian 
Szumiakowski, Jan Dąbski, Mirosław Arciszewski i Roman Knoll. Ibidem.

16  „Nazwa Prometeizm (Liga Prometeusza, ruch prometejski) określa wspólny front niepodle-
głościowych przywódców i polityków, reprezentujących na emigracji ich uciśnione narody imperium 
rosyjskiego”. W. Bączkowski, Prometeizm na tle epoki, http://nowyprometeusz.pl/wlodzimierz-
baczkowski-i-jego-bilans-prometeizmu-w-baczkowski-prometeizm-na-tle-epoki-wybrane-
fragmenty-z-historii-ruchu (25.08.2015).

17  M. Kornat, Bolszewizm, totalitaryzm, rewolucja, Rosja. Początki sowietologii i studiów nad 
systemami totalitarnymi w Polsce (1918–1939), t. II, Kraków 2004, s. 366.

18  W. Balcerak, Koncepcje integracyjne w polskiej polityce zagranicznej (1918–1939), „Dzieje 
Najnowsze” 1970, nr 1, s. 33.
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Radziecka będzie mniejszym złem (ze względu na swą rzekomą słabość) i być może 
okaże się bardziej skłonna do porozumienia19.

Również program PPS-Frakcja Rewolucyjna przyjęty na X(I) Zjeździe partii 
w Wiedniu w marcu 1907 roku (głównym autorem był Feliks Perl), zakładał „w dzie-
dzinie n a r o d o w e j :  zniesienie wszelkiego ucisku narodowego, zjednoczenie 
Polski”20. Zakładano także dekompozycję imperium rosyjskiego: „W stosunku do 
państwa Rosyjskiego Polska Partia Socjalistyczna czynnie popiera jego demokra-
tyzację, specjalnie zaś w stosunku do narodów i krajów przez carat uciemiężonych 
(Litwy, Rusi, Łotwy, Kaukazu itd.) jak najdalej idącą decentralizację”21. W przyszłej 
niepodległej Republice Demokratycznej zakładano: „Zniesienie wszelkiego ucisku 
narodowego. Zabezpieczenie praw mniejszości narodowych w szkole, urzędzie i są-
dzie”22.

Przedmiotem prezentowanej analizy są koncepcje federacyjne, które powstały 
w bliskim otoczeniu Józefa Piłsudskiego i bez wątpienia miały wpływ kształt na 
jego wizji federacyjnej. „Widziała ona [definiował Aleksander Ładoś – przyp. A.W.] 
rozwiązanie kwestii polskiej na wschodzie, przez utworzenie kilku, związanych 
z Polską, demokratycznych republik, a to ukraińskiej, białoruskiej, litewskiej, obej-
mujących te historycznie związane z Polską narody w ich etnicznych granicach”23. 
Udział w tworzeniu tych koncepcji miał Leon Wasilewski. W opinii wielu anality-
ków nie był on nigdy otwartym głosicielem koncepcji federacyjnej, co nie znaczy, że 
nie był jej zwolennikiem i nie realizował koncepcji federacyjnej24. 

Urodzony w 1870 roku w Petersburgu polski działacz niepodległościowy, dy-
plomata, polityk, historyk. Studiował we Lwowie i Pradze. W latach 1893–1894 

19  Ibidem, s. 34. Por. T. Komarnicki, Piłsudski a polityka wielkich mocarstw zachodnich, 
„Niepodległość” 1952, t, IV, s. 51.

20  Program Polskiej Partii Socjalistycznej [Frakcja Rewolucyjna], w: Polskie programy socjali-
styczne…, s. 463.

21  Ibidem, s. 467.
22  Ibidem.
23  A. Ładoś, Wasilewski w rokowaniach ryskich (Wspomnienia osobiste), „Niepodległość” 1937, 

t. XVI, s. 233.
24  Por. A. Deruga, Polityka wschodnia Polski wobec ziem Litwy, Białorusi i Ukrainy (1918–1919), 

Warszawa 1969, s. 52; T. Paluszyński, Rola Leona Wasilewskiego w nawiązaniu stosunków pomiędzy 
Polską i państwami bałtyckimi, w: Niepodległość Polski w 1918 roku a procesy państwowotwórcze 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Materiały z międzynarodowej konferencji zorg. w dniach 3–4 
listopada 1993 roku w Lublinie, red. Z. Mańkowski, Lublin 1996, s. 166.



253Koncepcje federacyjne Leona Wasilewskiego

związany z Ligą Narodową. W 1896 roku w Szwajcarii wstąpił do ZZSP i PPS, 
zostając członkiem jego Centralizacji. Wkrótce został redaktorem czasopisma socja-
listycznego „Przedświt” w Krakowie. W czasie rozłamu w PPS opowiedział się po 
stronie Józefa Piłsudskiego i PPS-Frakcji Rewolucyjnej, zostając (obok Piłsudskie-
go oraz Walerego Sławka) członkiem Centralnego Komitetu Robotniczego tej partii. 
Następnie zaangażował się w działalność aktywistyczną jako jeden z najbliższych 
współpracowników Piłsudskiego. Był między innymi członkiem Tymczasowej Ko-
misji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, Organizacji Narodowej, 
Naczelnego Komitetu Narodowego, Centralnego Komitetu Narodowego, tak zwa-
nego Konwentu A i Polskiej Organizacji Wojskowej. W rządzie Jędrzeja Moraczew-
skiego (listopad 1918 – styczeń 1919) pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych. 
Następnie uczestniczył w Konferencji Paryskiej, a po jej zakończeniu został posłem 
RP w Tallinie. Brał udział w rokowaniach pokojowych z Rosją Radziecką. W latach 
1921–1923 przewodniczył Komisji Granicznej na Wschodzie RP, a następnie polsko- 
-rumuńskiej komisji granicznej. Zaangażował się także w powołanie do życia In-
stytutu Badań Najnowszej Historii Polski, od 1924 roku zostając jego prezesem. 
W 1928 roku został członkiem Rady Naczelnej PPS. Od 1929 roku redaktor „Nie-
podległości”. W 1931 roku stanął na czele Instytutu Badań Narodowościowych. 
Był autorem wielu publikacji dotyczących problematyki narodowościowej, głów-
nie narodowości w Europie Środkowo-Wschodniej, między innymi: Narodowości  
Austro-Węgier (1907), Kwestia żydowska na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej 
(1913), Śląsk polski (1915), Polityka narodowościowa Rosji (1916), Ukraińska 
sprawa narodowa w jej rozwoju historycznym (1925), Sprawy narodowościowe 
w teorii i w życiu (1929), Skład narodowościowy państw europejskich (1933), Kwe-
sta ukraińska jako zagadnienie międzynarodowe (1934) oraz monografii dotyczącej 
historii PPS (Zarys dziejów PPS – 1925) i wspomnień Józef Piłsudski jakim go zna-
łem (1935). Zmarł w Warszawie w 1936 roku. Często nazywano go ojcem polskiej 
polityki wschodniej25.

W jaki sposób Wasilewski został socjalistą? Zdaniem Adama Próchnika nie 
był to akt jednorazowy. Na cały proces „dojrzewania” Wasilewskiego do socjalizmu 
wpływ miało jego wychowanie, środowisko, w którym się kształtował. Patriotyzm 
i demokratyzm przekazane mu przez ojca, sympatia do ruchu rewolucyjnego jako 

25  Biogram na podstawie: Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku, red.  
W. Roszkowski, J. Kofman, Warszawa 2004, s. 1379–1380. Wykaz prac autorstwa Leona Wasilewskiego 
por. „Niepodległość” 1937, t. XVI, s. 285.
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przejawu walki z caratem, ale również z rosyjskim zaborcą oraz sceptycyzm re-
ligijny. Wreszcie zadeklarowane słowianofilstwo26. Wasilewski sięgał do literatury 
socjalistycznej, czytał prace Ferdinanda Lassala („nie zrobiły one wszakże na mnie 
podówczas głębokiego wrażenia”), miał kontakt z rosyjskimi rewolucjonistami: 
Konstantym Michajłowskim, Mikołajem Danielsonem, Wasilijem Woroncowem 
i Józefem Czerniewskim, który dał mu do przeczytania kilka numerów „Przedświ-
tu” z lat 1890–189127. Sam Wasilewski o swoim stosunku do socjalizmu wspominał: 

W samą jego istotę nie wnikałem, bardziej pociągała mnie rewolucyjność i kon-
spiracyjność socjalizmu niż teoria. Byłem szczerym demokratą, ale idei walki 
klas jeszcze wówczas nie doceniałem, a Kapitału Marksa, który się wtedy zjawił 
w przekładzie polskim, nie chciało mi się czytać, bo mnie znudził28. 

Przełom miał nastąpić w 1893 roku, kiedy to w drodze z Petersburga spotkał 
w Wilnie Marię Juszkiewiczową (przyszłą żoną Józefa Piłsudskiego), która dała mu 
do przeczytania piąty numer „Przedświtu” z tak zwanym Programem Paryskim PPS. 
Wasilewski wspominał: „Odczytałem go z zachwytem nie kłamanym, ponieważ 
w zupełności czynił zadość moim, niezupełnie jeszcze uświadomionym dążeniom 
społeczno-politycznym. Dopiero w tym sformułowaniu program socjalistyczny stał 
się dla mnie najzupełniej przystępny i drogi”29.

Na jego wstąpienie do ruchu socjalistycznego miało więc wpływ stanowi-
sko PPS w sprawie niepodległości wyrażone w tak zwanym Programie Paryskim. 
Członkiem PPS pozostawał od 1896 roku do śmierci, przez 40 lat30. Do pierwszego 
kontaktu pomiędzy Józefem Piłsudskim a Leonem Wasilewskim doszło w Peters-
burgu 1896 roku na spotkaniu petersburskiego oddziału PPS, w mieszkaniu Kon-

26  A. Próchnik, Leon Wasilewski w polskim ruchu socjalistycznym, „Niepodległość” 1937, t. XVI, 
s. 113–114.

27  Ibidem, s. 115.
28  L. Wasilewski, Wspominienia 1870–1914 (1914). Fragment dziennika 1916–1926. Diariusz 

podróży po kresach 1927, wstęp i oprac. J. Daufrat, P. Cichoracki, Łomianki 2014, s. 74.
29  A. Próchnik, op. cit., s. 117.
30  B. Stoczewska, Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Kraków 

2009, s. 28. 
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stantego Demidowicza-Demideckiego31. Przed przyjęciem do partii opinię na jego 
temat wygłosił Piłsudski: 

Pytacie o autorze słowiańszczyzny […] Słyszałem o nim dosyć wiele od różnych 
osób, sam się z nim widziałem bardzo krótko. Facet porządny i pewny. Ma zamiary 
osiedlić się z czasem w Poznańskiem i tam pracować dla nas. Teraz utrzymuje 
stosunki ze wszystkiemi diabłami na świecie i nie występuje wyraźnie jako nasz, 
dlatego, że określona marka ma mu przeszkadzać w stosunkach z różnemi obozami, 
które on teraz chce wystudiować. Tak mi o nim mówili jego najbliżsi przyjaciele 
(nasi chłopcy). Zarabia literaturą: pisuje w miesięcznikach rosyjskich. Osobiście 
mnie się wydał sympatycznym i inteligentnym chłopakiem32.

Wkrótce spotyka kolejnych liderów socjalistycznych: Stanisława Wojciechow-
skiego w Warszawie i Ignacego Daszyńskiego w Krakowie, angażuje się w działal-
ność partyjną, ma coraz lepsze rozeznanie w środowisku socjalistycznym.

Leon Wasilewski znał także koncepcje niepodległościowe Kellesa-Krauza, kry-
tykował jednak jego zbyt optymistyczne podejście dotyczące stanowiska rosyjskich 
socjalistów w stosunku do prawa Polski do niepodległości. Wasilewski pisał: „w naj-
śmielszych swych marzeniach nie idą [socjaliści rosyjscy – przyp. A.W.] dalej mo-
narchii konstytucyjnej, nie rozumieją idei oderwania się Polski (a tym bardziej Ukra-
iny, Finlandii, Litwy lub Gruzji) ani konieczności rozbicia caratu”33. Bezsprzecznie 
stał również na stanowisku konieczności działań separatystycznych, szczególnie na-
rodów kresowych, które Rosja zagarnęła w czasie rozbiorów. Cel był jeden: rozbicie 
Rosji i utworzenie państw narodowych na Kresach Wschodnich pierwszej Rzeczy-
pospolitej34.

31  Wasilewski napisał po latach: „Przywitał się ze mną, nie wymieniając swego nazwiska, co 
od razu wskazywało na to, że był działaczem partyjnym, zachowującym incognito ze względów 
konspiracyjnych. Ciemny szatyn o krótkiej bródce i gęstych, przykrywających usta, wąsach, 
o szarych, łagodnych oczach, dobrotliwie uśmiechających się spod krzaczastych brwi, sprawiał  
ujmujące wrażenie”. L. Wasilewski, Józef Piłsudski jakim Go znałem, Warszawa 2013, s. 110–111. Por.  
W. Pobóg-Malinowski, Leon Wasilewski. Szkic biograficzny, „Niepodległość” 1937, t. XVI, s. 33.

32  L. Wasilewski, Józef Piłsudski…, s. 115.
33  St. Os..arz [L. Wasilewski], Z dziedziny publicystyki, „Przedświt” 1899, nr 5, s. 10. Stanowisko 

to zaprezentował Wasilewski po przeczytaniu pracy K. Kelles-Krauza, Socialistes polonais et russes, 
Paris 1899. Por. B. Stoczewska, op. cit., s. 29–30.

34  W. Pobóg-Malinowski, op. cit., s. 42.
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Wasilewski atakował również rewolucyjne koncepcje preferowane przez „mło-
dych”, na VII zjeździe PPS. Odejście od zasad tak zwanego Programu Paryskiego 
z 1892 roku Uważał za: „całkowite zerwanie z tradycjami partyjnymi i wyrzeczenie 
się programu dotychczasowego z jednoczesnym uznaniem organicznego wcielenia 
kraju naszego do Rosji”35. Bezsprzecznie cały ten podział wynikał z odmiennego 
stosunku do rewolucji. „Starzy” (Piłsudski, Wasilewski, Witold Jodko-Narkiewicz, 
Sławek, Wacław Jędrzejowski, Kelles-Krauz, Czarkowski) uważali, że cała działal-
ność rewolucyjna ma służyć przygotowaniu przyszłego powstania. „Młodzi” sądzili, 
że ważniejsze są cele doraźnie i jedność ruchu robotniczego w walce z caratem. 
Konsekwencją stał się rozłam partii. Wasilewski wyjeżdża do Warszawy, gdzie re-
daguje w konspiracji „Robotnika”. Jak pisze Władysław Pobóg-Malinowski, „żyje 
w atmosferze walki – wśród projektów akcji i zamachów dokonywanych – sam 
stanowiskiem swoim wpływając nie mało na pogłębienie tej atmosfery”36. Uważał 
ponadto, że: „wyrzeczenie się niepodległości i powstania, nieubłagalnie pociąga za 
sobą wyrzeczenie się walki o republikę polską” i nie ma związku z dotychczasowym 
kierunkiem działania PPS37.

Zmieniają się plany działania, Józef Piłsudski przystępuje do budowania orga-
nizacji paramilitarnej, która miałaby się stać zalążkiem dla przyszłej armii polskiej, 
kadrami dla przyszłego powstania. Niezaprzeczalnie w początkowym okresie kadry 
Związku Walki Czynnej opierały się na członkach Organizacji Bojowej PPS. Pomi-
mo wewnętrznych sporów idee paramilitarne znalazły poparcie wśród zwolenników 
Piłsudskiego. Za agitacją militarną opowiedział się także i Leon Wasilewski. 

Od 1914 do 1928 roku Wasilewski bardzo silnie zaangażował się w we współ-
pracę z Józefem Piłsudskim, zostawiając swoją działalność w PPS na marginesie 
innych spraw istotnych dla niepodległości Polski. To on na polecenie Piłsudskiego 
przygotował odezwę nieistniejącego Rządu Narodowego będącą podstawa do po-
kazania „siły” politycznej dla maszerujących z krakowskich Oleandrów oddziałów 
strzeleckich. Miało to wywrzeć wpływ na relacje z państwami centralnymi. Podob-
nie jak Piłsudski reagował na tak zwany Akt 5 listopad 1916 roku i próbę pozyska-
nia polskiego rekruta dla dalszego prowadzenia działań militarnych przez państwa 
centralne. Po powrocie Piłsudskiego z Magdeburga i przyjęciu przez niego funkcji 

35  L. Płochocki (St. Os..arz) [L. Wasilewski], Przed jutrem. PPS na rozdrożu (z powodu uchwał 
VII Zjazdu PPS), Kraków 1905, s. 21.

36  W. Pobóg-Malinowski, op. cit., s. 58.
37  A. Próchnik, op. cit., s. 152.
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Naczelnika Państwa Wasilewski zostaje ministrem spraw zagranicznych w rządzie 
Jędrzeja Moraczewskiego. Pomimo ogromu prac związanych układaniem relacji 
dyplomatycznych uznaje za niezbędne powołanie w MSZ Departamentu do spraw 
Litwy i Białorusi. Cel był jednoznaczny – odsunięcie granic Rosji jak najdalej na 
wschód.

Wasilewski był również twórcą własnej definicji narodu, w której za naród uwa-
żał „liczną grupę ludności o wspólnem pochodzeniu, zamieszkującą w zwartej masie 
obszerne terytorium, ukonstytuowaną we wszechstanowe społeczeństwo, mówiącą 
tym samym od dawna wyrobionym językiem, posiadającą odrębną kulturę, własne 
zwyczaje, te same tradycje historyczne, własne państwo oraz wspólną świadomość 
narodową”38. Czy każda z takich grup mogła być traktowana jako naród? Wasilew-
ski stosował ograniczenie demograficzne: „tylko grupom etnicznym spadającym 
poniżej milionów czy parę setek tysięcy, skłonni jesteśmy odmawiać nazwy narodu 
zastępując ją nazwą ludów, szczepów, plemion itp.”39. Dzielił narody na państwowe 
i niepaństwowe, a co za tym idzie – historyczne i niehistoryczne, co w przyszłości 
pomogło mu w określeniu trzech etapów powstawania narodów: 1) ukształtowanie 
się „surowej masy etnograficznej”; 2) czynnik odrodzeńczy – kształtowany przez in-
telektualistów, elity kulturowo-społeczne; 3) formowanie się jednolitej świadomości 
narodowej40. Konsekwencją takiego rozumowania było to, że termin nacjonalizm 
utożsamiał z szowinizmem oraz chęcią dominacji nad innymi nacjami, co w wy-
padku państwa z mniejszościami narodowymi może być związane z ich eliminacją 
kulturową lub wykluczeniem poza istniejące państwo41.

W kwestiach idei federacyjnej Wasilewski wypowiedział się w wydanej w 1915 
roku w Wiedniu trzydziestostronicowej broszurze Die nationale und kulturelle Ver-
hältnisse im sogenannten Westrussland (Stosunki narodowe i kulturalne w tzw. Ro-
sji Zachodniej). Uważał, że niezbędne jest odepchnięcie Rosji na wschód. Zakładał 
podobnie jak Józef Piłsudski, że należy odłączyć od imperium rosyjskiego ziemie 
zagrabione przez carat od Finlandii po Besarabię. To oczywiste, że najsilniejszym 

38  L. Wasilewski, Narodowość współczesna, w: Sprawy narodowościowe w teorii i w życiu, 
Kraków 1929, s. 6. Por. K. Brzechczyn, Ukraina w koncepcjach federacyjnych Leona Wasilewskiego, 
w: Zagadnienie rosyjskie. Myślenie o Rosji: oglądy i obrazy spraw rosyjskich. Secesja, red. M. Bohun, 
J. Goćkowski, Kraków 2000, s. 59.

39  L. Wasilewski, Narodowość współczesna…, s. 7.
40  L. Wasilewski, Kwestia ukraińska jako zagadnienie międzynarodowe, Warszawa 1934, s. 2.  

Por. B. Stroczewska, op. cit., s. 49–50.
41  Por. B. Stroszewska, op. cit., s. 57.
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podmiotem na tym obszarze miała być odradzająca się Polska. Idee federacji państw 
do niedawna podbitych przez Rosję miały się opierać na wspólnej historii. Do Rze-
czypospolitej miałyby należeć jedynie obszary rdzennie narodowo i kulturowo pol-
skie, a więc tak zwana Litwa historyczna. Przesunięcie granic Polski jak najdalej na 
wschód miało się odbywać także w interesie narodów te obszary zamieszkujących. 
Rzeczpospolita miała być dla nich gwarantem bezpieczeństwa przed imperialnymi 
zakusami Rosji42. Wasilewski zaprezentował tezę, która wydaje się najważniejszym 
punktem całego opracowania. Dowodził, że spośród tych narodów, które zamieszku-
ją zachodnie tereny Rosji, jedyną realną siłą są Polacy. Pisał: „tylko Polacy w chwili 
obecnej i w najbliższej przyszłości mogą być jedynym czynnikiem, na którym z całą 
pewnością można się oprzeć w pracach organizacyjnych i państwowotwórczych, 
wymierzonych przeciwko Rosji”43. Publikacja Wasilewskiego wynikała z potrzeby 
chwili. Na obszarze Litwy pojawili się Niemcy, którzy z chęcią zdominowaliby te 
obszary. Chcąc kontrolować tereny zasiedlone przez narody bałtyjskie, zamierzali 
realizować koncepcję Mitteleuropy44.

W 1917 roku Wasilewski rozważał możliwe relacje polsko-litewskie, zakła-
dając niezbędność powstania niepodległego państwa litewskiego. W swych wcze-
śniejszych pracach zauważał, że teren litewski jest niejednorodny pod względem 
narodowościowym. Obok Litwinów obszar ten zamieszkują Polacy, Białorusini, 
Ukraińcy, Łotysze, Żmudzini czy Żydzi. Podkreślał również, że „kwestia narodowa 
litewska jest zaledwie cząstką kwestii Litwy, jedną z licznych kwestii narodowo-
ściowych obszaru Litwy w jej granicach historycznych, tak jak ludność mówiąca 
po litewsku stanowi tylko małą część ludności tego kraju”45. Dla Wasilewskiego 
naturalnym następstwem związków historyczno-kulturowych pomiędzy Polakami 
i Litwinami powinno być powstanie unii pomiędzy obu krajami. Był więc zwolen-
nikiem rozwiązania federacyjnego, co oznaczało przesunięcie polskich wpływów 

42  W napisanym w ostatnim roku wojny artykule Granice państwa polskiego na wschodzie 
Wasilewski pisał: „stawiając sobie za cel rozbicie carskiej Rosji, polski ruch niepodległościowy, dążąc 
do jak najdalszego wysunięcia na wschód i północ granic Polski, czyni zadość nie tylko własnym aspi-
racjom, ale i żywotnym interesom ludów Rosję zamieszkujących”. Zob. L. Wasilewski, Granice państwa 
polskiego na Wschodzie, „Kultura Polska” z 19 lutego 1918 r.

43  L. Wasilewski, Die nationalen und kulturellen Verhältnisse im sogenannten Westrussland, Wien 
1915, s. 14.

44  Por. J. Pajewski, Mitteleuropa. Studia z dziejów imperializmu niemieckiego w dobie pierwszej 
wojny światowej, Poznań 1959; I. Goworowska-Puchala, Mitteleuropa. Rdzeń Starego Kontynentu, 
Toruń 1997.

45  L. Wasilewski, Kwestia litewska a sprawa Litwy, „Kultura Polski” 1918, nr 3, s. 34.
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na wschód. Już na początku swej działalności w PPS na łamach „Przedświtu” pi-
sał o konieczności poszukiwania w Rosji wszelkich ruchów separatystycznych i ich 
wspierania. Aktywizacja separatyzmów mogła sprzyjać podstawowemu założeniu 
niepodległościowemu – odrodzeniu Rzeczypospolitej. Propaganda separatystyczna 
miała być kierowana do: Finów, Niemców bałtyckich, Estończyków, Łotyszy, Ukra-
ińców, Ormian, Gruzinów46. 

Idea federacyjna w czytelny sposób została przedstawiona przez Wasilewskie-
go 10 lutego 1918 roku w artykule Granice państwa polskiego na wschodzie. Ukazał 
się on na łamach „Kultury Polskiej”. Autor pisał: „stawiając sobie za cel rozbicie 
carskiej Rosji, polski ruch niepodległościowy, dążąc do jak najdalszego wysunięcia na 
wschód i północ granic Polski, czyni zadość nie tylko własnym aspiracjom, ale i ży-
wotnym interesom ludów Rosję zamieszkujących”47. Tezę tę przyjął i poparł Piłsudski. 
Program federacyjny stopniowo ulegał sprecyzowaniu. Zakładano, że taka koncep-
cja może dotyczyć obok Litwinów także Łotyszy, Estończyków, Finów, Ukraińców 
i Białorusinów. Federalizm miał być koncepcją rozszerzającą polską strefę wpływów. 
Istniała jednak i druga strona takich działań – odsunięcie Rosji od wpływów w Euro-
pie. W zasadzie koncepcja federacyjna miała dwie formy: federacja maksymalna – 
miała obejmować Polskę, Litwę, Białoruś, Łotwę i Ukrainę; druga minimalna – miała 
obejmować Polskę, Litwę i Białoruś (trójkantonowa). Piłsudski zakładał powstanie 
Związku Federacji Europejskich, w której skład weszłaby Federacja Polsko-Litewsko-
-Białoruska, Federacja Skandynawska i Federacja Bałkańska. Na czele Federacji Eu-
ropejskiej miała stanąć Rada Federacji48. Tylko bloki federacyjne mogły powstrzymać 
zapędy imperialne wielkich mocarstw. Idee federacji z Litwą opierał na odbudowie 
Wielkiego Księstwa Litewskiego połączonego z Polską. Takie rozwiązanie stanowi-
ło optimum planów Piłsudskiego. Do próby realizacji tych zamiarów przystąpiono 
w okresie sukcesów militarnych w wojnie polsko-bolszewickiej49.

Rzecznikami procesów federacyjnych byli ludzie blisko związani z Komendan-
tem. Obok Wasilewskiego był to także Walery Sławek oraz Adam Skwarczyński, An-
drzej Strug, Melchior Wańkowicz, Tadeusz Hołówko czy Wincenty Rzymowski50.

46  L. Wasilewski, Ukrainofilstwo, sprawa rusińska a socjaliści polscy, ,,Przedświt” 1896, nr 10, 
s. 3. Por. K. Brzechczyn, op. cit., s. 62.

47  L. Wasilewski, Granice państwa polskiego na Wschodzie, „Kultura Polski” 1918, nr 6, s. 83–86.
48  B. Urbanowski, op. cit., s. 797–798.
49  A. Nowak, Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 

1920 r.), Kraków 2001, s. 287.
50  L. Wyszczelski, Wilno 1919–1920, Warszawa 2008, s. 12–13.
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Pełniąc funkcję ministra spraw zagranicznych, Wasilewski myślał również 
o rozwiązaniach na wschodnich kresach Rzeczypospolitej. Oczywiście był zwolen-
nikiem scalenia powstających krajów z niepodległą Rzecząpospolitą, lecz bez na-
rzucania takich rozwiązań, bez gwałtu z polskiej strony. Raczej popierał rozwiązanie 
w myśl hasła: „wolni z wolnymi, równi z równymi”51.

18 kwietnia 1919 roku Piłsudski pisał do Wasilewskiego w sprawie tworzenia 
bloku federacyjnego:

Przypuszczam, że w najbliższych czasach będę mógł otworzyć trochę drzwi dla 
polityki, związanej z Litwą i Białorusią. Znasz moje pod tym względem poglądy, 
polegające na tem, że nie chcę być ani imperialistą, ani federalistą, dopóki nie mam 
możności mówienia w tych sprawach z jaką taką powagą – no i rewolwerem w kie-
szeni. Wobec tego, że na bożym świecie zaczyna, zdaje się, zwyciężać gadanina 
o braterstwie ludzi i narodów i doktrynki amerykańskie, przechylam się z miłą chę-
cią na stronę federalistów. […] główną trudnością do przezwyciężenia będą Litwini. 
Sądzę, że najlepszym środkiem nacisku na Litwinow poza naszem posunięciem się 
naprzód byłby nacisk na nich przez Łotyszów. Gdyby Łotysze swój akces do jakiejś 
federacji zrobili, nie wyobrażam sobie, aby Litwini temu podwójnemu naciskowi 
oprzeć się byli w stanie. Przypuszczam, że i Ameryka i Anglia byłyby skłonne 
w obecnym czasie do zatwierdzenia takiego paktu i że dawałoby to nam w postaci 
Libawy i Rygi łatwą rekompensatę za wątpliwy Gdańsk. Dlatego też naciskaj przede 
wszystkiem na Łotyszów czy przez Estończyków, czy też bezpośrednio. Nie mając 
nadziei, aby sprawa z Litwinami bezpośrednio w prędkim czasie dała pożądane 
rezultaty, sądzę, że rozwiązanie dla nas zadania leży przede wszystkiem w pozyska-
niu dla idei Łotyszów. Chciałbym, byś mówił o tem możliwie często z Paderewskim, 
który jest wściekłym federalistą, ale człowiekiem o względnie słabym charakterze, 
poddającym się wpływom, i bardzo się obawiam, że różne niecnoty imperialistyczne 
mogą często sprowadzić go z ciernistej ścieżki, prowadzącej do raju federalistycz-
nego. Dobrze by więc było, gdybyś go swemi rozmowami podtrzymywał w cnocie. 
Co do Estończyków, to, chociaż przekracza to ramy pięknego obrazu, którym starał 
się malować przed oczami zacnego sir Howarda, to nie uważam to zupełnie za 
szkopuł. I owszem, im więcej, tem lepiej. Tem bardziej zachęcająco wyglądać to 
będzie dla naszych kochanych rodaków, których opór i narowy imperialistyczne 
przełamać trzeba będzie, tem bardziej, gdy szanowni Estończycy odczuwają do 

51  W. Pobóg-Malinowski, op. cit., s. 81.
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Polaków, prawdopodobnie ich nie znając, taką tęsknotę, że gotowi sami propagować 
idee federacji z nami52. 

Naczelnik Państwa myślał o federacji, której centrum byłoby w Polsce. Taka 
federacja miała być swego rodzaju „wałem ochronnym” przeciwko zakusom impe-
rialnym Rosji, ale i naciskom ze strony Zachodu.

W planach federacyjnych Wasilewski odegrać miał niepoślednią rolę. Uczestni-
czył w pozyskaniu do koncepcji Estończyków i Łotyszy. Na wniosek premiera Igna-
cego Paderewskiego miał się zaangażować jako poseł RP na wschodzie. W tym cza-
sie rozgrywała się również sprawa wzajemnych relacji polsko-litewskich. Konflikt 
na wschodzie narastał. Akceptacja niepodległości Estonii czy Łotwy nie zamykała 
problemu relacji z przyszłą Rosją. Wojna polsko-bolszewicka tworzyła nowe soju-
sze, które mogłyby być podstawą dla idei federacji, jak chociażby polsko-ukraińska 
umowa z Semenem Petrulą z 20 kwietnia 1920 roku. Wydaje się, że zarówno Piłsud-
ski, jak i Wasilewski podchodzili do kwestii federacji z pewną rezerwą, pamiętając 
chociażby o istniejących i rodzących się konfliktach z Ukraińcami (wojna o Galicję 
Wschodnią) i Litwinami (konflikt o Wilno i Wileńszczyznę). Liczono bardziej na 
współpracę z Ukrainą naddniestrzańską. Kluczem do federacjonizmu była jednak 
Litwa. „W polskich koncepcjach federacyjnych Litwa stanowiła czynnik niezbędny, 
warunek odbudowania Wielkiego Księstwa Litewskiego z trzema członami: Litwą 
etniczną, Wileńszczyzną i Białorusią. Dopiero rozwiązanie tego problemu pozwoli-
łoby wyjść z szerszą inicjatywą wobec Ukrainy, byłoby także zachętą do bliższego 
związania się sojuszami z Polską dla Łotwy i Estonii”53. 

Wysłany na Litwę Wasilewski przy współpracy z POW uczestniczył w przy-
gotowaniu nieudanego puczu przeciwko władzy litewskiej w Kownie54. Zakładano 
utworzenie bloku państw pomiędzy Morzem Bałtyckim i Morzem Czarnym (idea 
Międzymorza55) zwróconego przeciwko Rosji. Piłsudski wierzył w zbliżenie polsko- 
-litewskie. W lipcu 1919 roku pisał do Wasilewskiego: „z Nadbałtyką stosunki 
Polski niejednakowe: Litwa, będąca najbliżej Polski, powinna być z nią połączo-

52  L. Wasilewski, Józef Piłsudski…, s. 218–219.
53  A. Friszke, Jeden z „niepokornych” Leon Wasilewski, w: L. Wasilewski, Józef Piłsudski…, s. 77.
54  Por. P. Łossowski, Konflikt polsko-litewski 1918–1920, Warszawa 1996, s. 57, 63 i n.
55  Szerzej: P. Okulewicz, Koncepcje „międzymorza” w myśli i praktyce politycznej obozu Józefa 

Piłsudskiego w latach 1918–1926, Poznań 2001.
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na ściślejszymi związkami aniżeli Łotwa i Estonia”56. Piłsudski opowiadał się za 
równoczesnym podpisaniem pokoju z Rosją przez wszystkie zainteresowane kraje 
(Finlandię, Estonię, Litwę, Łotwę i Polskę)57. Próba zbliżenia z Litwą na konferen-
cji państw nadbałtyckich w Helsinkach nie przyniosła spodziewanych rezultatów, 
podobnie jak i koncepcja zbudowania wolnej Białorusi, co zakończyło się niepo-
wodzeniem. Warto zauważyć, że przed I wojną światową Wasilewski był zdania, że 
Białorusini nie są w stanie utworzyć samodzielnego państwa. Bezsprzecznie widział 
jednak przenikanie narodowości białoruskiej w narodowe środowiska litewskie58. 
Ożywienie białoruskie nastąpiło dopiero po zmianie rewolucyjnej w Rosji w 1917 
roku. Białorusini nie byli jednak w stanie stworzyć odrębnej państwowości. Wasi-
lewski zdawał sobie sprawę, że mniejszość białoruska ze względu na jej liczebność 
odgrywa bardzo ważną rolę na Kresach Wschodnich. Pozyskanie tej mniejszości 
po stronie idei federacyjnej mogło w znaczny sposób przybliżyć realizację tej idei. 
Tereny białoruskie stawały się obszarem ścierania się dwóch wpływów: rosyjskiego 
i polskiego, co prowadziło do polonizacji i rusyfikacji tych obszarów. Próba organi-
zacji narodu pod wpływem czynnika militarnego (w 1919 r. wojska polskie kontro-
lowały niemal cały teren Białorusi) nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

W czasie prowadzonych z bolszewikami rokowań ryskich w 1920 roku do-
szło do starcia przedstawicieli dwóch koncepcji: federacyjnej i inkorporacyjnej. Ko-
nieczność stworzenia jednolitego stanowiska wśród przedstawicieli polskiej delega-
cji spowodowała osłabienie działań profederacyjnych. Wasilewski, znajdujący się 
w składzie delegacji, zdawał sobie sprawę z braku realizacji tego programu. Uważał 
jednak, że należy stworzyć taką sytuację, aby w Polsce i w oparciu o nią istniały sa-
modzielne ośrodki narodowych ruchów ukraińskiego i białoruskiego. Niewątpliwie 
miało to powstrzymać wszelkie działania separatystyczne ze strony tych mniejszo-
ści na obszarach, które w wyniku porozumienia z bolszewikami miały się znaleźć 
w granicach państwa polskiego. Rokowania z 1920 roku dały zarys koncepcji dla 
ostatecznych ustaleń pokojowych59. 

Jak większość socjalistów Wasilewski zauważał z kolei, że Ukraińcy rozpo-
częli działania niepodległościowe, opowiadał się za sojuszem polsko-ukraińskim, 

56  Por. list Piłsudskiego do Wasilewskiego z 21 listopada 1919 r. w: Listy Józefa Piłsudskiego, 
oprac. K. Świtalski, „Niepodległość” 1962, nr 7, s. 72–74.

57  L. Wasilewski, Józef Piłsudski…, s. 244.
58  B. Stoczewska, op. cit., s. 198, 214.
59  Por. A. Ładoś, op. cit., s. 137–138.
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przeciwko wspólnemu wrogowi – Rosji. Zakładał, że niepodległa Ukraina może być 
w pewnym sensie gwarantem niepodległości Polski60. Wasilewski 

popierał ukraińskie aspiracje narodowe oraz ideę niepodległej Ukrainy, a zatem 
powstanie tego państwa w oparciu o sojusz z Polską odpowiadało jego poglądom. 
Podobnie zresztą jak bazujący na lewicy parlamentarnej obóz belwederski nie chciał 
wojny z ukraińską republiką, choć z drugiej strony, tam gdzie w grę wchodziły 
trudne problemy rozgraniczenia etnicznego polskiej i ukraińskiej społeczności, nie 
wahał się używać bardzo ostrych sformułowań61.

Klęskę ukraińskiej idei niepodległości przywitał z wielkim rozczarowaniem, 
a analizie jej przyczyn poświęcił sporo uwagi. Wasilewski był również przekonany, 
że dopóki nie dojdzie do uregulowania stosunków polsko-litewskich, tak długo nie 
będzie można mówić o jakichkolwiek szansach związku bałtyckiego (federacji bał-
tyckiej). Aczkolwiek widział życzliwość wśród Estończyków, Łotyszy czy nawet 
Finów, to nieuregulowane relacje z Kownem hamują i hamować będą cały proces62. 
Zaangażowanie Polski na Kresach Wschodnich dawało podstawę dla rozwoju idei 
prometeizmu, która stała się częścią polskiej polityki wschodniej. Jednym ze współ-
autorów takiej polityki był Wasilewski.

Wasilewski, jak zauważał Wacław Bączkowski, czuł się piłsudczykiem i nigdy 
w żadnej swej publikacji czy wywiadach nie krytykował ani przewrotu majowego, 
ani osoby Marszałka, zostając „wiernym żołnierzem Piłsudskiego”63.

Czy zatem Wasilewski był socjalistą? Za odpowiedź niech posłużą pośmiertne 
oceny napisane o nim przez Adama Próchnika: 

Wasilewski nigdy nie był zwolennikiem skrajnych poglądów socjalistycznych, 
uchodził zawsze za socjalistę umiarkowanego […] Radykalni, lewicowcy często 
zarzucali mu nawet, że w gruncie rzeczy nie jest socjalistą. Wielu jego krytyków 
opuściło później szeregi socjalistyczne. Wasilewski został w nich do końca64.

60  Ibidem, s. 17.
61  B. Stoczewska, op. cit., s. 331. Por. J. Lewandowski, Kwestia ukraińska w II Rzeczypospolitej, 

„Aneks” 1982, nr 28, s. 104.
62  L. Wasilewski, Drogi rozwoju polskiej polityki zagranicznej, „Droga” 1923, nr 8, s. 29.
63  W. Bączkowski, Leon Wasilewski, „Biuletyn Polsko-Ukraiński” 1936, nr 50, s. 526.
64  A. Próchnik, op. cit., s. 160.
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Keywords: Federation concepts, independence, socialism, self-determination of peoples, the 
Polish Socialist Party, Leon Wasilewski, Józef Piłsudski.

The article is about the role of and significance of Leon Wasilewski in shaping the concept of 
federation. This derived from the environment Polish Socialist Party politician, Minister of 
Foreign Affairs, diplomat and journalist, was one of the closest associates of Józef Piłsudski. 
Leon Wasilewski had an impact not only on the nature of the idea of federation, but also for 
the whole of Polish eastern policy. During the first decade of functioning of an independent 
Polish Republic after World War I, he was one of the most prominent experts on the subject: 
Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, Belarus and Ukraine.
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