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IN MEMORIAM

Krystyna Zamiara
1940–2012

13 stycznia 2012 roku zmarła  prof. zw. dr hab. Krystyna Zamiara.

Członek redakcji „Nowej  Krytyki” od chwili jej powstania, szczególnie 
intensywnie współpracująca z pismem w pierwszych latach jego istnienia. Ze 
szczecińskim środowiskiem uniwersyteckim łączyło  prof. Krystynę Zamiarę 
również wiele więzów pozanaukowych – serdecznych i trwających do końca 
Jej życia.

Była uczennicą współtwórcy poznańskiej szkoły metodologicznej prof. 
Jerzego Giedymina. Opublikowała około 150 prac naukowych  poświęconych 
metodologii nauk humanistycznych, psychologii oraz fi lozofi i nauki i kultury.

Od ponad trzydziestu lat była związana z Instytutem Kulturoznawstwa 
UAM, współtwórczyni wszystkich jego sukcesów i osiągnięć, osoba niezwykle 
zasłużona dla polskiej myśli kulturoznawczej. W latach 1979–1993 wicedyrektor 
Instytutu Kulturoznawstwa UAM, założycielka i kierownik Zakładu Badań nad 
Uczestnictwem w Kulturze (1980–2003), kierownik Zakładu Historii i Metodo-
logii Nauk o Kulturze (2003–2010).

Odeszła osoba o wielkim autorytecie naukowym, bez reszty oddana pra-
cy badawczej oraz dydaktyce akademickiej. Niezwykle ceniona i lubiana przez  
studentów i doktorantów, z którymi z oddaniem i pasją pracowała. Kochana za 
wielką życzliwość i poczucie humoru, pasjonatka i znawczyni literatury, malar-
stwa i teatru,  hobbystka haftu i tkactwa artystycznego. Wspaniała, nietuzinkowa 
osobowość,  człowiek, który kochał ludzi i świat. 
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Karol Marks i jego czytelnicy

Kryzys ekonomiczny rozlewający się po całej Europie, Stanach Zjednoczonych, 
Zachodzie nie jest nowością. Co najwyżej można go traktować jako element ko-
lejnego cyklu reprodukcji późnego kapitalizmu bądź jako nowy proces wzmac-
niający intensywne procesy globalizacji, z którymi świat boryka się od wielu już 
lat. Od kiedy wiemy, że nie TINA, że nie ma „końca historii”  i że inny świat jest 
nie tylko możliwy, ale i konieczny, problem alterglobalizacji, zadanie wygenero-
wania historycznej alternatywy dla sypiącego się neoliberalnego porządku świa-
towego jest coraz bardziej pilne i konieczne. Bez stworzenia takiej alternatywy, 
nowego paradygmatu cywilizacyjnego, wszelkie formy oporu, kontestacji, kry-
tyki będą tylko chwilową transgresją, mniej lub bardziej miłą dla jej kreatorów, 
ale historycznie produkującą tylko mimowolnie złudzenie różnorodności kapita-
listycznego świata, jego tolerancji, demokratyzmu i… wieczności.

Rzecz jasna, że zmiana owego paradygmatu cywilizacyjnego to rola przede 
wszystkim różnorodnych ruchów społecznych i politycznych. Ale bez teorii ru-
chy takie są ślepe i niezdolne do kreacji nowego porządku. Wieloletnia ofensywa 
prawicy na arenie międzynarodowej, przede wszystkim ta polityczna, ale przecież 
i zbrojna, gdy weźmiemy pod uwagę podbój Iraku, Afganistanu, Libii, w różnych 
regionach świata zniszczyła lewicową alternatywę dla swego panowania. Spo-
wodowała często jej ucieczkę pod skrzydła instytucji religijnych, jej regres do 
form organizacji trudniejszych do zmielenia przez różne formy ideologicznego 
i politycznego ubezwłasnowolniania. Fundamentalizm religijny, nacjonalizm, 
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rasizm to stare i sprawdzone wentyle bezpieczeństwa dla oburzonych wyzyskiem 
i brakiem perspektyw mas. „Zderzenie cywilizacji”, „walka z terroryzmem”, 
„misja cywilizacyjna”, „upowszechnianie zdobyczy demokracji” to tylko kilka 
z nowych kostiumów, w jakie się one współcześnie przebierają. 

W pejzażu współczesnej humanistyki, nauk społecznych, fi lozofi i trudno 
odszukać nowe i spektakularne odpowiedzi na pytania, jakie ten nasz zglobali-
zowany i „postmaterialny” świat niesie. Jeśli nawet się pojawiają, to zazwyczaj 
ich rangę teoretyczną, poziom argumentacji trudno uznać za w powyższym sen-
sie alternatywne wobec panującego paradygmatu kulturowego. Nie przypadkiem 
przebojami środowisk lewicowych stawały się książki Naomi Klein, płomiennej 
i wspaniałej dziennikarki. Prace teoretyczne dotyczące lewicowej krytyki kapi-
talizmu często mają charakter o wiele bardziej ekspresywny, przyczynkarski, ak-
sjologiczny niż rzeczywiście spójny, odkrywczy czy rewolucyjny. 

Nic dziwnego, że w tak pokrótce scharakteryzowanych warunkach wraca 
miłość do starych mistrzów. Z alterglobalistycznej perspektywy prace Róży Luk-
semburg, zwłaszcza jej Akumulacja kapitału, zdają się być prorocze i niezwykle 
na czasie, a ich poziom teoretyczny dla współczesnych wręcz zdumiewający.  
Właśnie świeżo, w roku 2011, ukazało się, także po polsku, nowe, poprawione 
wydanie tej książki1. To dzieło Luksemburg i jego współczesna kariera pozwalają 
nam myśleć, że mimo wieści o odkryciu nowych zasad rządzących postnowo-
czesnością, o jej niepowtarzalnym charakterze i absolutnie niemożliwej do po-
znania w stary sposób formie, o wszelkich zasadniczych procesach dzisiejszego 
świata, możemy mówić jako o zjawiskach znanego od dawna procesu produkcji 
i reprodukcji społeczeństwa kapitalistycznego. Gdy zmrużymy oczy i uchronimy 
się w ten sposób przed oślepieniem gadżetami społeczeństwa konsumpcyjnego, 
kapitalizm leży przed nami na stole i możemy go operować, intelektualnie sięga-
jąc do skarbnicy teoretycznej powstałej w czasie dwóch już prawie stuleci walki 
z kapitalistycznym sposobem produkcji, jego wyzyskiem, alienacją, urzeczowie-
niem, militaryzmem i wszelkimi innymi grzechami, w które historia dziewiętna-
stego i dwudziestego wieku jest tak przystrojona. 

Tym bardziej więc nic więc dziwnego, że w klimacie takim rośnie również 
zainteresowanie dorobkiem teoretycznym Karola Marksa, twórcy materializmu 
historycznego i dialektycznego, autora Kapitału i Manifestu komunistyczne-
go. Znalazło ono swój wyraz także w zorganizowaniu przez „Nowa Krytykę”, 
przy współudziale Zakładu Filozofi i Kultury Instytutu Filozofi i Uniwersytetu 

1  R. Luksemburg, Akumulacja kapitału, tłumacze różni, Warszawa 2011.
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Szczecińskiego, Polskiego Towarzystwa Hegla i Marksa oraz pomocy Fundacji 
im. Róży Luksemburg, konferencji pod hasłem Karol Marks i jego czytelnicy. 
Konferencja ta odbyła się w Pobierowie w dniach 1–7 września 2011 roku i zgro-
madziła ponad siedemdziesięciu uczestników, którzy wysłuchali ponad czter-
dziestu referatów poświęconych niezwykle różnorodnym i bogatym sposobom 
odczytania, różnym interpretacjom i współczesnym kontynuacjom idei teorii 
Marksa. Przedstawiany 28. numer „Nowej Krytyki” zawiera wiele tekstów z tego 
właśnie spotkania. Marks a rewolucja rosyjska, Marks a Popper, teoria znaku, 
matriarchat… 

Jest więc to numer pisma  poświęcony Karolowi Marksowi. Nie rocznicowo 
– praktycznie!

Jerzy Kochan
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Max Horkheimer

O pojęciu człowieka*

(1957)

We współczesnych rozważaniach fi lozofów o człowieku rzadko pomija się fakt, 
iż podstawowego pytania fi lozofi i – o byt jako taki – nie można oddzielić od 
pytania o człowieka; w każdym razie dla fi lozofi i europejskiej ostatniego okresu, 
nie wyłączając fi lozofi i egzystencji czy istnienia (des Daseins),  charakterystycz-
ne jest to, że naukę o bycie jako takim poprzedza – jeśli nie w porządku rzeczy, 
to przynajmniej zgodnie z przebiegiem badań – próba wglądu w byt człowie-
ka. Zdaje się to wynikać już z samej natury tego pytania. Do całości, do świata 
i wszystkiego, co się w nim zawiera, należy bowiem sam poznający człowiek; 
tak więc byt, który rozważa w fi lozofi i, może on spostrzec także w swym włas-
nym wnętrzu i to pewnie nawet bardziej bezpośrednio niż na zewnątrz. Ponadto 
zrozumienie pytania, a zatem i warunki, którym musi sprostać i którym od po-
czątku podlega odpowiedź, wymagają zajęcia się człowiekiem, w szczególności 
zaś jego fi lozofowaniem i myśleniem jako takim. Pod tym względem najnowsza 
fi lozofi a ontologiczna podąża za tradycyjną fi lozofi ą teoriopoznawczą, którą skąd-
inąd odrzuca. Klasyczny idealizm niemiecki zaczął od analizy myślenia, ścisłego 
przedstawienia wymogów wobec metafi zycznych odpowiedzi, od krytyki rozu-
mu. Natomiast dominujący dziś kierunek ontologiczny zwrócił najpierw uwagę 

*  Max Horkheimer, Zum Begriff des Menschen, w: idem, Gesammelte Schriften, Bd. 7: Vorträge 
und Aufzeichnungen 1949–1973, Fischer Taschenbuch Verlag, GmbH, Frankfurt am Main 1985.
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na sens pytania fi lozofi cznego, aby tą drogą dotrzeć do człowieka, a w końcu do 
bytu, który z kolei ma znajdować się u podstaw zarówno wszystkiego, co w ogóle 
jest, jak i tego, kto pyta. Ontologia, która pod pewnymi względami pozostaje po-
krewna idealizmowi, być może raz jeszcze ujawni pod pojęciem bytu – podobnie 
jak ów idealizm pod pojęciem niepoznawalnej rzeczy samej w sobie – podmiot, 
ducha, działalność. Jednakże zarówno w tonie pytania, jak i odpowiedzi zaszła 
zmiana, którą warto pokrótce omówić.

Kant zamknął problematykę człowieka w trzech następujących pytaniach: 
„Co mogę wiedzieć?, Co powinienem czynić?, Czego mogę się spodziewać?”1. 
Trzecie pytanie, „praktyczne i teoretyczne zarazem”, obejmuje oba pozostałe. 
Jego rozważenie prowadzi do idei najwyższego dobra, absolutnej sprawiedliwo-
ści. Jako że świadomość moralna, bez prawdziwości której zanikłaby różnica 
między dobrem i złem, buntuje się na myśl, że werdykt rzeczywistości (des Be-
stehenden) miałby być ostateczny, a cała niezasłużona nędza, wszelkie nieprawo-
ści, które dzieją się zarówno w obliczu świata, jak i w ukryciu, miałyby ostatnie 
słowo w sprawie ofi ar, Kant postuluje wieczność, w nie mniejszym stopniu niż 
Wolter i Lessing. Postulat świata transcendentnego jest w jego fi lozofi i identycz-
ny z osądem immanentnego. Jednak nie sama wiara, nie sama świadomość jest tu 
zapośredniczeniem,  lecz ludzkie życie. To, że nie wydaje się, by rzeczywistość 
mogła spełnić ten wymóg, nie przeszkadza temu, że idea świata „w tej mierze, 
w jakiej byłby zgodny z wszelkimi prawami etycznymi”, tzn. sprawiedliwego 
porządku, „może rzeczywiście i powinna mieć swój wpływ na świat zmysłów, 
by go zrobić – jak to tylko możliwie – zgodnym z tą ideą”2. Jest to konsekwencja 
autonomii; zapewnienie Kanta, że klucz do urzeczywistnienia właściwego po-
rządku, zniesienia sprzeczności, tkwi w nieskończoności, w świecie intelligibil-
nym, służy zmianie skończoności. Wspierająca postęp nadzieja, która przewodzi 
czynowi, jest konstytutywna dla systemu Kantowskiego i – w przeciwieństwie 
do tradycyjnej teorii poznania – wpływa na najbardziej subtelne analizy transcen-
dentalne. Toteż w krytycznym wyobrażeniu człowieka istotny moment stanowi 
idea moralnego porządku, koncepcja takiego świata, w którym ludzka zasługa 
i szczęście nie tylko splatają się ze sobą, ale są bezwzględnie nierozerwalne, 
i w którym znikła nieprawość. Kant, którego, jak on sam twierdzi, Rousseau 
przywołał do „porządku”, i który uznałby się za „mniej użytecznego od zwy-
kłego robotnika”, gdyby jego rozważania nie wniosły nic do „stworzenia praw 

1 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t. II, tłum. R. Ingarden, Warszawa 1966, s. 548.
2  Ibidem, s. 551.
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człowieczeństwa”3, był synem osiemnastego wieku. Zakłopotanie, w jakie wo-
jujące Oświecenie wprawia dziś fi lozofi ę, zlekceważenie jego elementów nawet 
w interpretacji dzieła Kanta, spłycenie przez głębię, które zgodnie ze słowami 
pewnego heglisty dokonało się w ostatnich dziesięcioleciach, przejście od krytyki 
do pozytywności i konkretyzacji, nie oznaczają kroku naprzód, lecz rezygnację. 

W historycznym okresie, który nastąpił po Kancie, warunki materialne dla 
rozumnego urządzenia świata niepomiernie polepszyły się, jednak następcy są 
dalecy od wyciągnięcia Kantowskiego wniosku; mówienie o człowieku przybra-
ło zgoła inny charakter. O ile w wieku Oświecenia wolna myśl była siłą pozba-
wiającą instytucje – które z poczucia winy zaczęły uprawiać terror – oparcia 
w głupocie, i uświadamiającą mieszczaństwo, o tyle w dzisiejszych czasach sze-
rzy się poczucie bezsilności wolnej myśli. Ludzkość nie oprzytomniała dzięki 
panowaniu nad przyrodą; w zamian rzeczywistość zachowuje swą obiektywną 
władzę. Jej elementy: przyrost ludności, technika przechodząca w stan pełnej 
automatyzacji, centralizacja władzy ekonomicznej, a więc i politycznej, oraz wy-
ostrzona przez pracę przemysłową racjonalność jednostek warunkują taki stopień 
organizacji i manipulacji życia, który pozostawia jednostce tyle tylko sponta-
niczności, ile trzeba dla wytyczonej z góry  kariery. Gdzie mimo wszystko sło-
wo „człowiek” zabrzmi z emfazą, nie oznacza wcale praw człowieczeństwa. Nie 
stanowi ono rękojmi teorii rozumu, u której podstaw tkwiła niegdyś niezłomna 
wiara w to, że możliwe jest urzeczywistnienie właściwego świata. Słowo to nie 
oznacza już władzy podmiotu, by sprostać  władzy rzeczywistości, niezależnie 
od jej potęgi. Inaczej niż w kontekście fi lozofi i krytycznej, mówienie o człowie-
ku dzisiaj jawi się jako przyczynek do nigdy niekończącego się pytania o jego 
podstawę, a zarazem – ponieważ u fi lozofów bytu podstawa powinna wskazywać 
kierunek – jako poszukiwanie tego, co nazywają oni wzorem i wytyczną. Mówcy 
ustawicznie apelują o człowieka; że chodzi o człowieka zapewniają także fi lozo-
fowie, socjologowie, ekonomiści oraz przedstawiciele gospodarki i administra-
cji. O ile nie wyrażają przy tym w pełni uzasadnionego oczekiwania, że sumienni 
młodzi ludzie sprostają wymogom swego zawodu – w pewnym artykule o czło-
wieku i maszynie stwierdza się wszak, że „popyt na osobowość jest dziś abso-
lutnie powszechny”4 – mają na myśli, zwłaszcza w Europie, wielką Jednostkę 
w opozycji do Aparatu; in persona ma być ona symbolem tego, że człowiek za-
wsze będzie istnieć. Nie mniej jednak jednostka nie może uniezależnić się od 

3   I. Kant, Nachlass, Akad. Ausg., t. XX, s. 44.
4  E.N. Anderson, „Diogenes” 1956, H. 11/12.
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obiektywnej władzy, która od młodości ją tłamsi i odciska na niej swe piętno. 
Faktycznie człowiek widziany jako istota duchowa, nie zaś jako gatunek biolo-
giczny, jest zawsze jakąś określona jednostką, a nie owym rozmytym abstrak-
tem, wydestylowanym ze wszystkich warstw, klas, państw i czasów, który – pod 
wpływem antyteoretycznej tendencji – uznawany jest za konkret. Właśnie owa 
jednostka, która mimo wszystko mogłaby jeszcze stawić opór, kieruje się swym 
rozumieniem rzeczywistej sytuacji, świadomością jedności wszystkich istot ży-
wych, wolą, żeby było dobrze, a nie sennym mirażem tego, co rzekomo prawdziwe 
i naprawdę ważne. Abstrakcyjne opowiedzenie się za człowiekiem – jak gdyby 
leżało bezpośrednio w jego mocy odwrócenie nieszczęścia czyhającego za całym 
cudem gospodarczym – brzmi wymijająco i uspokajająco zarazem. Rzeczywiste 
cierpienie z powodu nieprawości, złożoności egzystencji – która mimo wzrostu 
standardu i długości życia staje się coraz cięższa i mniej pewna – bagatelizuje się, 
kładąc nacisk na osobowość; psychiczne cierpienie zaś uśmierza się, odwołując 
się do postaci historycznych i współczesnych, które mają ręczyć za to, że można 
wciąż jeszcze być człowiekiem, a nie masą, do której nikt nie chce należeć. Apel 
o autentycznego, prawdziwego człowieka prowadzi do wzorców i przykładów, 
a nazbyt łatwo do wodzów i ojców. Ta pojęciowa forma oderwana od teorii stała 
się tak elastyczna, że pasuje jak ulał do każdej gwiazdy władzy i kina, jeśli tylko 
uda się jej wśliznąć w nią z pomocą reklamy. Tak zwany prawdziwy człowiek jest 
– w nie mniejszym stopniu niż byt urzeczowiony przez badania fi lozofi cznych 
fachowców – pustym miejscem pozwalającym na spełnienie swoich marzeń tym, 
którzy nie są w stanie mieć własnego życia prywatnego, dojść do własnej decyzji 
i władzy. W pewnej typowej książce ku chwale bytu i >pytającego o byt my-
ślenia< czytamy: „Byt (pisany zwykłą czcionką!), który odnajduje się uwikłany 
w świat funkcji – niezależnie od tego, czy chodzi o funkcje organiczne, psycholo-
giczne, zawodowe czy społeczne w najszerszym tego słowa  znaczeniu – odczu-
wa w swej głębi potrzebę, by istniał byt (kursywą!)...”5. Mętna głębia fi lozofi i na 
równi z popularnym wyobrażeniem o człowieku jako ocaleniu odwracają uwagę 
od rzeczywistej całości i jej nieprawości, od zróżnicowanego jawnego i ukryte-
go wzajemnego oddziaływania między społeczeństwem i określanymi przez nie 
oraz je określającymi indywiduami, by skierować ją ku pełnemu obietnic symbo-
lowi autentyczności. Wielkie epoki historyczne precyzują potem jego znaczenie 
z nadmierną łatwością. Teologia nie jest po temu wystarczająco nieokreślona. 
Myśl o Bogu i człowieku, która skrywa się za teorią bytu i egzystencji, ma tra-

5  G. Marcel, Der Mensch als Problem, Frankfurt am Main 1956, s. 180.
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dycyjny sens. Nawet idealistyczny związek między nieskończonością i skończo-
nością zachowuje jeszcze moment utopii, który ze związku bytu i egzystencji 
znikł. 

W przezwyciężeniu antropologicznych czy egzystencjalnych iluzji może 
dopomóc teoretyczny namysł. Potrzebne jest obcowanie z wielką fi lozofi ą: wy-
starczy pomyśleć choćby o Fenomenologii i Logice Hegla. Hegel uświadomił 
nam, że przesądem jest istota ufundowana na sobie samej, absolutyzowanie bez-
pośredniego doświadczenia, takiego jak doświadczenie bytu i wszystkiego tego, 
co się podeń podszywa. Potrzebna jest znajomość tradycji teologicznej: wiedza 
o nierozerwalnym splocie ludzkiej wolności i uwarunkowania, jak wspomniana 
Kantowska nadzieja, jest w niej historycznie zakorzeniona. Potrzebny jest rów-
nież wgląd w konkretne nauki szczegółowe: pokazują one pełną sprzeczności 
jedność ciała i duszy oraz związek społeczeństwa z indywiduum, który ją każ-
dorazowo określa. Pożywką wiary, która abstrakcyjne pojęcia bytu i człowie-
ka podaje za konkrety, jest regres wykształcenia. Produktywna negacja zawsze 
zachowuje z wykształceniem więź. Stawić opór temu, co fałszywe i samemu 
w to nie popaść, jest nie do pomyślenia bez zachowania przeszłej i teraźniejszej 
wiedzy. Niniejsze wywody mają za zadanie tylko wyjaśnić, co – w obliczu roz-
prawiania o człowieku – należy rozumieć przez wzajemne oddziaływanie społe-
czeństwa i indywiduum, które polega na tym, że społeczeństwo poprzez swoje 
instytucje sprawuje dziś przemożną władzę. Poznanie, że człowiek jest zależny 
od społeczeństwa i historii, nie prowadzi do rezygnacji, ponieważ także na od-
wrót, historia jest zależna od ludzi. Kiedy jednak zależności tej nie dostrzeżemy, 
uwieczni się ona. Fatalizm, zwątpienie w ludzką moc stanowienia o sobie samym 
i ingerowania w bieg rzeczy prędzej bierze się z zabarwionej przeczuciami mowy 
o bycie, z gloryfi kowania oderwanego pojęcia rzekomej autentyczności, niźli 
z krytycznej próby dostrzeżenia sił wpływających na ludzi, które ich modelują 
i popędzają zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym tych słów znaczeniu.

Oddziaływanie społeczeństwa na indywiduum zaczyna się w dniu jego na-
rodzin, jeśli nie wcześniej. Nie będziemy tu rozważać znaczenia zdrowia matki, 
odżywiania i pielęgnacji dziecka dla jego fi zycznego i psychicznego rozwoju. 
W dużym stopniu wszystko to zależy od bogactwa kraju, od poziomu rozwoju 
nauki oraz od społecznego statusu rodziców. Po pierwszych miesiącach kluczowe 
staje się to, co jest na językach wszystkich, lecz rzadko jest opisywane w miarę 
precyzyjnie: matczyna miłość. Nie polega ona na samym uczuciu, czy też nawet 



16 Max Horkheimer

na  usposobieniu, musi znaleźć odpowiedni wyraz. Dobro małego dziecka i za-
ufanie, jakim obdarza ono ludzi i rzeczy w swym otoczeniu, zależą w znacznej 
mierze od spokojnej, lecz żywej więzi, ciepła i uśmiechu matki lub osoby, która 
ją zastępuje. Obojętność i oschłość, nerwowość, niepokój i niechęć opiekunów 
mogą raz na zawsze wypaczyć stosunek dziecka do przedmiotów, do człowieka 
i świata, ukształtować charakter zimny, pozbawiony spontaniczności. Wiedziano 
o tym już w czasach Emila Rousseau, Johna Locke’a, nawet wcześniej, ale dopie-
ro dziś zaczyna się pojmować wyraźnie tę zależność i nie potrzeba aż socjologii, 
by dostrzec to, że matka przytłoczona pozadomowymi troskami i obowiązka-
mi w żadnym razie nie wywiera na dziecko pożądanego wpływu. W pierwszym 
roku życia, nim człowiek nauczy się rozumować i na dobre odróżniać siebie od 
otoczenia, podlega już w znacznym stopniu społecznym uwarunkowaniom we 
wszystkich niuansach swej osobowości, które dopiero później się rozwiną. Na-
wet uczucia są wyuczone. Do uzdolnień, które każda istota biologiczna przynosi 
ze sobą na świat, należy zdolność upodabniania się, mimesis. W mimice i ge-
stykulacji, w tonie głosu i w sposobie poruszania się dziecka pobrzmiewa echo 
ekspresji kochanych i podziwianych dorosłych. Duchowe reakcje są nabyte, jeśli 
nie co do treści, to co do formy; i skoro już w wypadku analizy dzieła sztuki 
sztywne oddzielanie formy od treści prowadzi na manowce, to tym bardziej gdy 
idzie o interpretację ludzkich uczuć. Smutek i szczęście, wzbudzanie i okazy-
wanie szacunku, powściągliwość i oddanie powstają wraz z powielaniem owej 
mimiki i gestykulacji, bo „co na zewnątrz, to i wewnątrz”, jak powiada Goethe. 
To, co pochopnie uznaje się za duchowe dziedzictwo, sprowadza się na ogół do 
wrażeń i reakcji najwcześniejszego dzieciństwa, które przez okoliczności i zda-
rzenia późniejszych lat są utrwalane i modyfi kowane. Skupienie się na znaczeniu 
własnego „ja” lub zdolność do żywego zainteresowania światem, do oddania lu-
dziom i sprawom; głębia lub powierzchowność uczuć, a nawet myśli – wszyst-
ko to nie jest po prostu naturalnym faktem, lecz rezultatem historii. Odgrywają 
przy tym rolę: społeczna pozycja rodziców, ich wzajemne stosunki, wewnętrzna 
i zewnętrzna struktura rodziny, a pośrednio duch całej epoki. Czas, miejsce, oko-
liczności, w których jednostka dorasta, kształtują jej charakter w nie mniejszym 
stopniu niż język, którym ona mówi, a który przecież sprawuje władzę nad jej 
istotą i wpływa na jej myślenie, tak jak sytuacja polityczna, wolność czy niewola 
oraz jej religia. Niesamodzielność pojedynczego bytu nader wyraźnie uchwyci-
ła klasyczna fi lozofi a niemiecka: „Jednostkowy byt jest tylko jednym aspektem 
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idei, toteż potrzeba mu ze względu na to jeszcze innych rzeczywistości, które 
także jawią się w szczególności jako istniejące dla siebie. Jedynie w nich łącznie 
i w ich odnoszeniu się zostaje urzeczywistnione pojęcie. To, co jednostkowe, 
wzięte dla siebie nie odpowiada swemu pojęciu”6. Indywiduum, innymi słowy, 
jest rzeczywiste tylko w kontekście całości, do której należy. Jego istotne określe-
nia, charakter i skłonności, zawód i rozumienie świata wypływają ze społeczeń-
stwa i jego w nim losu. Oczywiście nie jest przesądzone, w jakim stopniu dane 
społeczeństwo odpowiada własnemu pojęciu, a tym samym rozumowi. 

Całość nie jest niezmienna, lecz się przeobraża. Gdy mieszczański porzą-
dek, w początkach stulecia na poły jeszcze liberalny, przeszedł w fazę wszech-
obecnego industrializmu, stało się wyraźnie widoczne związane z tym przeobra-
żenie człowieka. Dziecko dorasta w innej rodzinie i staje się inne niż wówczas, 
gdy prym wiodła warstwa wielu niezależnych przedsiębiorców dysponujących 
własną inicjatywą. Zdobywa ono inną samoświadomość. W tradycyjnej rodzinie 
mieszczańskiej ojca kochano i lękano się go, nie tylko jako rodzica ani nawet 
jako żywiciela. Ze względu na potrzebę kontynuacji swojej działalności ojciec 
upatrywał w synu swego następcę. W dominujących warstwach młody człowiek 
był dziedzicem, przeznaczonym do przejęcia interesu czy fabryki swego ojca, 
którą ten sam już przejął po swoim ojcu. Powinien on przynajmniej obrać drogę 
zawodową odpowiadającą jego stanowi społecznemu i przynieść zaszczyt swo-
jemu nazwisku. Owo zainteresowanie synem, które mogło co prawda uczynić 
ojca tyranem, było podstawą i rezultatem jego własnej mieszczańskiej działal-
ności. Obecnie wychowanie zmierza do tego, by węższy cel, polegający na prze-
dłużeniu własnego życia w dzieciach, zastąpić ogólniejszym – ukształtowaniem 
indywiduów zdolnych odnieść zwycięstwo we współczesnej walce o byt. To, że 
ojciec nie obstaje już przy określonej przyszłości dziecka, wynika z likwidacji 
tradycji stanowych i słabnącego znaczenia indywidualnej przedsiębiorczości 
w dawnym stylu. Charakterystycznym typem społecznym jest dziś urzędnik. Jego 
stosunek wobec dzieci upodabnia się do stosunku starszego doświadczonego ko-
legi wobec młodszego; w postępowych krajach i warstwach miejsce rygoru zaj-
mują – idące za nowymi ideami wychowania – gotowość niesienia pomocy i wy-
rozumiałość. Przeobrażenia te sprawiają, że nawet matka podejmuje pracę poza 
domem, która angażuje jej duchowe zdolności i zainteresowania. Rodzina, która 
w XIX wieku w wyższych warstwach gwarantowała długie i beztroskie dzie-
ciństwo, a także – jako późny odblask hierarchii feudalnej – dawała w lepszym 

6  G.W.F. Hegel, Encyklopedia nauk fi lozofi cznych, przeł. Ś.F. Nowicki, Warszawa 1990, § 213.
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wypadku bezpieczeństwo, zaufanie, orientację w świecie, w gorszym zaś skutko-
wała tyranią i resentymentem, wiele zadań, które jej jeszcze pozostały, scedowała 
na inne instytucje lub na życie społeczne w ogólności. Kosztem tego, że dziś 
młody człowiek opuszcza rodzinę mniej obciążony, jest zanik życia duchowego. 
Zrodziło się ono w toku konfrontacji trwającej przez całe długie dzieciństwo. Oj-
ciec był w dużym stopniu wolny. Jakkolwiek rezultat jego posunięć w interesach 
nie zależał bynajmniej wyłącznie od niego, nie decydowała o nim również niczy-
ja wola – ani szefa, ani żadnego gremium. Jeśli tylko działał zgodnie z prawem, 
nie podlegał niczyjej kontroli i odpowiadał jednie przed samym sobą. Był sam 
sobie panem i właśnie dlatego jego władza nie musiała przeradzać się w tyranię. 
W najlepszym razie stanowił dla dziecka uosobienie autonomii, zdecydowania, 
refl eksyjności, dalekowzroczności i – we własnym interesie – wymagał od niego 
szczerości i pilności, solidności i przytomności umysłu, umiłowania wolności 
i skromności, aż owe wartości –  uwewnętrznione przez dziecko – przybierały po-
stać głosu sumienia, a potem, w konfl iktach wieku dojrzewania, przeciwstawiały 
się ojcu. Obecna sytuacja, w której społeczeństwo bardziej bezpośrednio wpływa 
na dziecko, skraca dzieciństwo i wytwarza ludzi zupełnie inaczej ukształtowa-
nych. Wraz z zanikaniem życia duchowego ulatuje też radość z samodzielnie 
podejmowanej decyzji, z kształcenia się i swobodnej fantazji. Ludzi tej epoki 
cechują inne skłonności i cele: sprawność techniczna, refl eks, chęć władania apa-
raturą, potrzeba integracji, dostosowania się do większości lub grupy obranej za 
wzór, której zasady zastępują własny osąd. Wskazówki, recepty, „wzorce” zaj-
mują miejsce substancji moralnej.

Zmienianie się indywiduów jest tylko drugą stroną przeobrażenia społecz-
nego. Nie sama podstawa, która niegdyś spajała rodzinę mieszczańską, lecz tak-
że znaczenie cech, które z niej wypływały, są już anachroniczne. Specyfi czny 
stosunek wielkiego kupca do wspólnika w interesach we własnym lub obcym 
kraju, w którym w czasach Wilhelma Meistra nie mogło zabraknąć galanterii, 
jest nie mniej przestarzały niż stosunek klienta do adwokata i pacjenta do leka-
rza. Dawniej mieszczanin chciał widzieć w uczonym nie tylko fachowca, lecz 
wykształconego doradcę, który przewyższa go swoim humanizmem. Jednak od 
dawna podział pracy jest już znacznie bardziej zaawansowany, życie podlega 
o wiele ściślejszej organizacji, a różnice kulturowe między narodami i stanami 
w tej części świata zmniejszyły się do tego stopnia, że nie potrzeba uniwersalnego 
wykształcenia do ich pokonania. Stosunki publiczne i prywatne stały się domeną 
ekspertów; w osiemnastym wieku pisano traktaty o stosunkach międzyludzkich, 
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w dwudziestym zaś mamy odnośne zawody. Usposobienie i przekonania, ogólne 
a zarazem zróżnicowane wykształcenie tracą na użyteczności. Lecz gdy zniknie 
bodziec w postaci praktycznego interesu, by zachować kulturowy moment, to 
w końcu przeminie odpowiadająca mu cecha ludzkiego charakteru. Dlatego tak-
że walka przeciwko zwyrodnieniu, która prowadzi do przekształcenia uniwer-
sytetu w szkołę zawodową, nosi w sobie znamię daremności. Wykształcenie, na 
które istniało niegdyś społeczne zapotrzebowanie, zniża się do formy higieny 
psychicznej oraz zaopatrzenia w dobra duchowe w postaci przeznaczonych do 
masowego użytku płyt długogrających i książek w wydaniu kieszonkowym. Słu-
ży ono, skracane czy nieskracane, przetwarzane, ekranizowane i dubbingowane, 
coraz znaczniejszej większości, ale zmienia przy tym zdecydowanie swą funkcję, 
podobnie jak miejski strój wizytowy, który – przeniesiony niegdyś przez służbę 
na wieś – stał się strojem chłopskim. Uwewnętrzniona przez indywiduum kultura 
klasyczna i europejska, wykształcenie w specyfi cznym duchu humanizmu oraz 
niemieckiego idealizmu zostały zastąpione przez sposoby odczuwania i zachowa-
nia typowe dla społeczeństwa stechnicyzowanego. Konstatacja, że młodzi ludzie 
w głębi ducha są dziś inni niż jeszcze na przełomie wieków, zdaje się przeciwsta-
wiać przekonaniu, że to, co najważniejsze w człowieku jest niezmienne, że zatem 
mimo wszelkich zmian zjawiska istota pozostaje ta sama. Stara teza, że człowiek 
to animal rationale, „compositum ex anima et corpore”7, i cała tradycyjna antro-
pologia nie straciły swej ważności. Jednak jej sens się zmienia w zależności od 
tego, czy odróżnienie określeń istoty od określeń konkretnego zjawiska dokonuje 
się zgodnie z logiką dyskursywną czy dialektyczną. By ocalić trwałość pojęć, 
można z każdego aspektu istoty, z każdego duchowego fenomenu zrobić gatu-
nek tak pojemny, że wobec wszystkich podpadających podeń zjawisk – czy to 
ludzi, czy też ich właściwości – pozostanie trwały; można jako zapośredniczenie 
dołączyć nowe gatunki (Arten) i – z subtelnością Dunsa Szkota – nawet „haec-
ceitas”, a tym samym ustanowić hierarchię od idealnej istoty do zmieniającej się 
rzeczywistości. Każde przeobrażenie społecznej całości, z którą wiążą się sens 
i treść cech ludzkich, wymagałoby więc wprowadzenia nowych psychologicz-
nych czy wręcz antropologicznych podgatunków i odmian, jak w szufl adkowym 
systemie starego, klasyfi kującego przyrodoznawstwa. Niezmienne w dziejach 
pozostają tylko: obezwładniający ból fi zyczny i wszystkie krańcowe sytuacje, 
w których człowiek nie jest panem samego siebie i ze społecznego bytu ducho-

7  Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku. Summa teologiczna, I, kwestia 75, artykuł 4, tłum. 
i oprac. S. Swieżawski, Poznań 1956, s. 38.
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wego jest strącany z powrotem w przyrodę. Jednak w przeciwieństwie do takiego 
statycznego ujęcia, można też ująć człowieka – uwzględniając warstwę społecz-
ną, epokę i każdą z jego cech – w taki sposób, że określenie to pozostanie ścisłe, 
lecz przecież zasadniczo otwarte na możliwe a nawet konieczne zmiany. Bo jak-
kolwiek źródłem historii są uległe i zbuntowane indywidua, rządzący i rządzeni, 
ofi ary i zwycięzcy, kondycja ludzka jest zarazem wytworem historii, jest ona – co 
do swego sensu – związana z formami życia społecznego, z określoną kulturą, 
chociaż się do nich nie sprowadza. I tylko w tej mierze społeczna całość przesta-
je – jako zewnętrzna moc – naznaczać istotę indywiduów, w jakiej ich rozumna 
spontaniczność staje się przejrzystą zasadą jej istnienia. Rousseau i Hegel wi-
dzieli w duchu obiektywnym, w społeczeństwie i w państwie drugą naturę. Aby 
wyzbyła się ona irracjonalności tej pierwszej, nie wystarczy, że ludzie się w niej 
rozpoznają; chodzi o to, by rozpoznali się w niej słusznie. Społeczeństwo stanie 
się racjonalne dopiero wtedy, gdy spełni Kantowską nadzieję. 

Zanim to nastąpi, cechy ludzkie podlegać będą presji wyobcowanej cało-
ści. Zdeterminowała ona przemianę miłości między mężczyzną i kobietą w nie 
mniejszym stopniu niż charakter dzieciństwa. To, że przeznaczeniem dziewczy-
ny pochodzenia mieszczańskiego było prowadzenie przyszłemu mężowi gospo-
darstwa domowego i danie mu potomka, określało treść i cel jej wychowania 
i moralności, decydowało o jej samoświadomości i horyzoncie jej szczęścia oraz 
regulowało jej zachowanie. Nawet mimo stopniowego rozszerzania jej upraw-
nień w czasach nowożytnych nie stała się ona prawdziwie wolnym podmiotem. 
Stąd fi lozofi a od starożytności po niemiecki idealizm – jako wyraz i usprawie-
dliwienie panujących stosunków – nigdy nie uznawała kobiety za rzeczywi-
ście pełnoletnią. Jeszcze w dobie rozkwitu scholastyki – wzorem Arystotelesa 
– „generatio feminae” składano na karb niepomyślnych okoliczności, czy to „ex 
defectu virtutis active vel indispositione materiae”, czy to „ex aliquo accidenti 
extrinseco”8. Mężczyzna był doskonałą istotą, kobieta zaś „mas occasionatus”, 
rodzajem gorszego mężczyzny. Niezależnie od doskonałości wspólnoty cnota 
kobiety ma służebny charakter względem mężczyzny, za którego pośrednictwem 
jedynie działa ona w życiu publicznym. Toczący się od czasów Renesansu kon-
fl ikt określa istotę dziewczyny, która, jak mniemał jeszcze Kant, „nie może sama 

8  W polskim przekładzie: „Zrodzenie dziewczynki ma za przyczynę nie tylko brak siły czynnej 
lub nieprzystosowanie materii [...] Niekiedy bowiem zdarza się to z jakiejś ubocznej zewnętrznej 
przyczyny” (Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna, przeł. o. Pius Bełch, t. 7, zagadnienie 99, arty-
kuł 2, Londyn 1975, s. 180) – przyp.  tłum.



21O pojęciu człowieka

wybrać męża i poślubić go wbrew woli rodziców”9. Istota jej – w odróżnieniu 
od istoty mężczyzny – nie krzepła dzięki aktywności w świecie podziału pracy 
i dostosowywaniu się do rzeczy zewnętrznych. Niedające się niczym usprawie-
dliwić poszkodowanie umożliwiało jej jednak zarazem uniknięcie urzeczowienia 
i uosabianie w złym społeczeństwie tego, co inne. W momencie przejścia od 
starej do nowej zależności zdołała uczynić się obrazem natury, której nie sposób 
uchwycić w kategoriach kalkulowanych celów, i ten moment – niezależnie od 
tego, czy przeciwstawiała się społeczeństwu, czy też poddawała mu – określił jej 
rolę w epoce mieszczańskiej. Rezygnując z troski o własne życie i – zapomniaw-
szy o sobie – podporządkowując się mężowi, dziewczyna odnajduje siebie. Moż-
liwe nieposłuszeństwo wobec rodziny i społeczeństwa,  na które – wychowana 
i przeznaczona do służenia – bez wątpienia zdobędzie się w miłości, jej zdolność 
do kochania wbrew regułom świata, stanowiły nie tylko element, ale dominują-
cy rys wizerunku dziewczyny a także matki, zdeterminowały zarówno jej we-
wnętrzną istotę, jak i zewnętrzne cechy, czego żadna poezja nie ujęła głębiej niż 
niemiecka. Z bezwarunkowości, nieodwracalności i bliskości śmierci wypływa 
słodycz miłości. Lecz w obliczu przemian, jakim podlega rodzina w epoce peł-
nego zatrudnienia, Julia i Małgosia, a nawet pani Bovary, mają raczej muzealną 
funkcję. Nieopatrzny krok traci tragiczny charakter, nie prowadzi do sytuacji bez 
wyjścia. Nie chodzi o to, że widoki kobiet na zatrudnienie czy w obliczu starości 
są takie same jak mężczyzn; społeczeństwo jest wciąż jeszcze społeczeństwem 
mężczyzn, ale dziewczyna – chociaż w wyniku emancypacji nie tylko zyskała – 
może w tym manipulowanym społeczeństwie podejmować podobne decyzje jak 
mężczyzna. Nie dawne cechy, które jeszcze w znacznym stopniu wymknęły się 
urzeczowieniu, lecz nieodzowne dziś właściwości przybierają wyrazistą postać, 
która nosi znamiona nowego. Kobieta musi stawić życiu czoło. Miłość, która 
nie odgrywa już tak istotnej roli, upodabnia się do koleżeństwa. Małżeństwo nie 
oznacza już tak głębokiej cezury. Znikła jedność kobiety i seksu; kobieta sta-
je się podmiotem gospodarczym w pewnym sektorze podziału pracy, włączając 
w to gospodarstwo domowe. Zanikają różnice nie tylko między starymi stana-
mi społecznymi, ale i między stanem przed- i pomałżeńskim. Stosunki partne-
rów w małżeństwie powinny być przede wszystkim efektywne, tak jak zespołu 
w przemyśle i w sporcie. Jeśli małżeństwo okazuje się kłopotliwe, może zostać 
rozwiązane i wypaść lepiej z nowym partnerem; każdy staje się zastępowalny i to 
wpływa na stosunki płci jeszcze przed małżeństwem. Stają się one bardziej jed-

9  I. Kant, Nachlass, op.cit., s. 8.
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nostajne, bardziej praktyczne, mniej losowe. Zmechanizowany świat, który we 
współczesnym społeczeństwie upodabnia ludzi do siebie, przeniknięcie aparatu-
ry i zarobku do życia prywatnego, pozbawiają aktualności tragedie romantycznej 
miłości, aczkolwiek w epoce szybkich decyzji nie stały się one rzadsze. Dziew-
czyna i młody mężczyzna, których wiąże ze sobą płeć, odnoszą się do siebie 
bardziej racjonalnie, ich stosunek zyskuje nową jakość, już choćby z tej racji, że 
współczesne społeczeństwo wyżej ceni młodość.  

W wyniku ekspansji i rewolucjonizowania się techniki ukształtowała się 
taka struktura gospodarcza, która uprzywilejowuje młodość kosztem starości. 
Firma starej daty rodziła zapotrzebowanie na dyspozycje, które można było 
posiąść tylko w długim życiu. Przyczyniało się to do ugruntowania w powszech-
nej świadomości znaczenia doświadczenia. Natomiast nowoczesna maszyneria 
– zarówno zmaterializowana w hali fabrycznej, jak i uosobiona w całokształcie 
dokonań – wymaga mniej mądrości niż precyzji i siły sprawczej; a gdzie pełna 
automatyzacja żąda najwyżej kwalifi kowanych sił, to nawet te w stosunkowo 
młodym już wieku stają się ważnymi inwestycjami produkcyjnymi. W dojrzałym 
wieku trudno nadrobić braki w wykształceniu. Bez wątpienia losy ludzkości 
w większym stopniu zależą dziś od zwierzchników najpotężniejszych koncernów 
niż niegdyś od pryncypałów starych kantorów, ale – nie inaczej niż zwierzchnicy 
wojskowi – pozostawiają oni niezliczone funkcje działającemu z precyzją szta-
bowi generalnemu. W fabryce, tak jak kiedyś na wojnie, nawet w wypadku decy-
zji podejmowanych na najwyższym szczeblu bardziej liczy się refl eks niż do-
świadczenie. Skoro już w Korei szanse ataku tu czy tam są obliczane przez robo-
ty, które wyposaża się w dostępne dane zapisane w ich własnym języku, dotyczą-
ce liczebności oddziałów, uzbrojenia, terenu – co Napoleon musiał jeszcze we-
dług własnego osądu skoordynować! – to kierownictwo gigantycznych korporacji 
może otrzymać od automatów, które są bardziej niezawodne niż ludzie, przegląd 
światowej działalności oraz rokowania dotyczące koniunktury własnych przed-
sięwziąć i całej gospodarki. To, co cywilne i to, co wojskowe, wojna i pokój 
przechodzą w siebie nawzajem. Dostojni starsi panowie w gospodarce i admini-
stracji, oczywiście także w polityce, tylko na pozór stanowią kontrargument. Nie 
to, że na szczytach społeczeństwa starzy już się jakoby nie sprawdzają, lecz to, że 
w coraz większym zakresie młodzi także się sprawdzają, na wielu posadach na-
wet lepiej, że liczne stanowiska, które dawniej musieli zajmować starsi, zostały 
w toku technicznego rozwoju zlikwidowane, jest charakterystyczną cechą tego 
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procesu ekonomicznego. Jego oddziaływanie wzmacnia zmiana roli ojca w no-
wej rodzinie, o której już była mowa; nawet obniżenie wieku uprawniającego do 
zawarcia małżeństwa jest przejawem tego samego procesu rozwojowego. Dzi-
siejsza gospodarka wcześnie uznaje ludzi za samodzielnych – jakkolwiek nie 
w starym mieszczańskim sensie – i w konfrontacji ze starszymi są oni wprawdzie 
nie dojrzali, ale wolni od złudzeń, bezradni i obrotni. To, co dzieje się dzisiaj, 
sprawia wrażenie odwrotności owej rewolucji społecznej, która miała miejsce 
w Europie w ósmym i dziewiątym wieku, a sięgnęła najgłębszych pokładów isto-
ty człowieka. Dokonało się wówczas przejście od epoki młodych wodzów woj-
skowych i zdobywców do osiadłości, gdy do władzy doszli: biurokracja, wielcy 
właściciele, „seniorzy” i w miejsce dzielności oraz chyżości decydującego zna-
czenia nabrały rozwaga i tradycja10. Na wyższym poziomie zachodzi obecnie od-
wrotny proces. Zastopowanie go jest tak samo nie do pomyślenia jak priorytet 
starszego wieku w czasach kolonizacji Ameryki Północnej, w czasach generacji 
pionierów. Pytanie tylko, czy w fazie, w którą teraz ludzkość wstępuje, kulturowe 
przymioty znikającej epoki w zmienionej postaci przejdą do przyszłej cywiliza-
cji, czy też będą musiały zostać zlikwidowane i trzeba je będzie później na nowo 
odkrywać. To, że w związku z techniką preferowanie młodości znów bierze górę 
nad prerogatywami starości oznacza w większym stopniu zniwelowanie chylącej 
się do upadku różnicy, będącej wytworem społecznym, niż ukształtowanie się 
nowej kulturowej jakości, jaką było niegdyś doświadczenie. Bystrość, przenikli-
wość, które zajmują jej miejsce, ujawniają się szybciej i w młodszym wieku. 
Natomiast zapotrzebowanie na cechy, które wymagały długiego, niejako orga-
nicznego dojrzewania maleje wraz ze wzrostem racjonalizacji. Stają się one ofi a-
rami zasady, która je ukształtowała i cieszą się czcią, jaką otacza się eksponaty 
muzealne. Chemia, która sprawia, że starość także w sensie biologicznym staje 
się niemodna, ratyfi kuje jedynie ekonomię. Niwelacja nie omija niczego, z wyjąt-
kiem władzy i bezsilności. Tak samo jak różnica wieku, znika też przeciwieństwo 
między miastem i wsią. To, że w rolnictwie postępuje opanowywanie rynku przez 
przemysłowe potęgi w nie mniejszym stopniu niż w przetwórczych sektorach 
produkcji, jest rzeczą znaną. Także w Europie, gdzie współistnienie wielu poje-
dynczych narodów należących do przeszłości spowalnia tę tendencję, jak swego 
rodzaju przeszkoda drogowa, drobny chłop, chłop we właściwym sensie, nie 
inaczej niż rzemieślnik, doświadcza na własnej skórze swej przestarzałości 
w formie gospodarczego zagrożenia. Pomoc rządu, zamożność wielu chłopów, 

10  Por. na ten temat prace Arno Schirokauera.
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wielkie gospodarstwa farmerskie potwierdzają jedynie, że minęły czasy, gdy 
chłopskie życie mogło się jawić mieszczaninowi jako właściwe, w przeciwień-
stwie do jego własnego. Gloryfi kacja chłopstwa jako wiecznie ludzkiego stanu 
nie lepiej się broni niż pogarda, z jaką spotkało się ono w epoce bojowych okrzy-
ków Lutra. Drobnemu chłopu zależy nie tylko na traktorze, ale i na aucie. Moty-
wuje go do tego zarówno jego własna sytuacja ekonomiczna, jak i ogólna forma 
życia, która go nieodparcie wciąga. Obrazy martwego miasta i żywej wsi z Der 
siebente Ring już dlatego nie są aktualne – jeśli w ogóle kiedykolwiek były – że 
nie są sobie współczesne. Wyższość cichych dolin bez renomy krajobrazowej 
atrakcji i letnich gości uznaje tylko znawca; a nawet jego pojawienie się wzbudza 
w bardziej rozgarniętej młodzieży wiejskiej tęsknotę za miastem. Gdzie jednak 
bliskość miasta nadaje ton i cisza ulotniła się, gdzie stacje benzynowe wyznacza-
ją wejście i wyjście, każdy sklep upodabnia się do miejskiej konkurencji, każda 
karta dań dostosowuje się do miejskiego wzorca, chyba że sposób przyrządzania 
jakiejś potrawy, który w przeszłości był tradycją danej okolicy, anonsuje się jako 
specjalność, która ma przejezdnych skłonić do postoju. Zresztą pełnoziarnisty 
chleb lepszej jakości można kupić w swoich delikatesach, a wino, którego młod-
sze roczniki – tak samo jak u ludzi – górują nad starszymi, łatwiej znaleźć 
w mieście niż nad Renem, gdzie rosną winogrona. Miasta z kolei rozpływają się 
we wsi. Transformacja wsi w przedmieścia skutkiem włączenia ich do gminy jest 
europejskim prowizorium. Mówiąc słowami pewnego znawcy, nowe miasta kon-
tynentalne rozciągają się w głąb wsi jak wielkie zwierzęta. Ponieważ wieżowce 
w centrach składają się z biur z przyległościami, mieszkania przenosi się na pe-
ryferie, a hałas przesuwa się wraz z nimi. Spokój staje się przywilejem szczegól-
nie eleganckich osiedli. Ponieważ baza biurowa stale się rozrasta i powstają nowe 
fi rmy i fabryki, jakość różnych dzielnic wciąż się zmienia. Stare ulice natomiast 
stają się kiszkami, w których prowadzenie i parkowanie auta zaczyna sprawiać 
udrękę. Na luźno zabudowanych peryferiach miasta stapiają się z regionami 
wiejskimi; przedmiejskie centra handlowe przybliżają się do zmodernizowanych 
wsi i odwrotnie. To samo dotyczy mieszkańców. Cywilizacja wyszła z miast; re-
ligię i rozkład religii, teatr i obyczaje wieś przejęła od miasta; asymilowała ona 
w pełni gazetę, kino, radio i telewizję. Miasto zaś wychodzi jej naprzeciw. Roko-
kowe sielanki znajdują prozaiczną analogię w ostentacyjnie niedbałym ubiorze 
miejskiej młodzieży, w kolorowej koszuli i niebieskich spodniach. Cywilizowa-
niu chłopa odpowiada reprymitywizacja w samych miastach. Aparatura wymaga 
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– zarówno jeśli idzie o jej obsługiwanie, jak i nawet wynalezienie – takiego uspo-
sobienia nastawionego na to, co aktualnie dane, które może obejść się bez wspo-
minania i fantazjowania. Konieczność orientowania się w dżungli życia miejskie-
go wraz z jego aparaturą nie  pozostawia czasu ani zmysłu dla innej formy życia 
i dlatego ludzie szukają wytchnienia w przemierzaniu dużych odległości, w swo-
bodnym ruchu i – z powodów higienicznych – w spokoju. Smak – w rodzinie 
i fabryce kształtowany przez to, co dane – także w tak zwanym czasie wolnym 
potrafi  rozkoszować się przede wszystkim różnorodnością, zmianą, dysponowa-
niem materiałem i panowaniem nad nim; zdolność doznawania czegoś więcej 
zanika. Miasta – o czym socjologia mogłaby się dowiedzieć od pisarzy – zaczęły 
w końcu sprzyjać tolerancji i wolności. Fakt, że każdy mieszczanin musi co-
dziennie liczyć się z niezliczonymi innymi, których wcale nie zna, że przyzwy-
czaja się do spotykania ich, widzenia, bez zaglądania do ich wnętrza, bez respek-
towania ich interesów w dążeniu do zrealizowania własnych, nadało mu nieusta-
jąco aktywną, nerwową konstytucję, którą mistrzowsko opisał Georg Simmel. 
Ale i ona teraz się rozmywa. W obliczu >social mobility<, częstej zmiany ról 
społecznych, każdy musi być przygotowany na to, że kolega w zakładzie okaże 
się później przełożonym,  współpracownik konkurentem, sąsiad politycznym 
funkcjonariuszem, jeśli nie wręcz blokowym. Rodzi to skrytość i nieufność wo-
bec obcego, które były charakterystyczne dla wsi. Rozmowa staje się powierz-
chowna, przekonanie brzemieniem. Aparaty, takie jak: gramofon, radio, telewi-
zja, które także w towarzystwie uwalniają od żywej rozmowy, pojawiły się we 
właściwym momencie. Dostarczają działaniu wzorców, a niemocie iluzji, że coś 
się mówi. Przy całej wartkości myślenia mieszczanin odzwyczaja się od własne-
go wyrazu. Ponieważ jednak nie sposób zastąpić mowy znakami bez pauperyza-
cji życia wewnętrznego, którego jest ona symptomem, przeto najnowsza faza 
miejskiej formy życia wspiera atrofi ę ducha, którego kiedyś rozwijała w przeci-
wieństwie do tępego zabobonu wsi; wieś z kolei wyzbywa się toporności. 

Skoro zacierają się teraz różnice między zawodami, między wsią i miastem, 
między czasem wolnym i czasem pracy, między dzieckiem i młodzieńcem, między 
usposobieniem żeńskim i męskim, to ludzie stają się sobie równi, ale nie zbliżają 
się do siebie. Nie tylko mechanizacja życia, nawet obniżenie granicy wieku mał-
żeńskiego nie rodzi między ludźmi solidarności, lecz obcość. W marginesowych 
zapiskach Kanta znajdujemy następującą uwagę: „mężczyzna, który ma żonę, jest 
kompletny, odłącza się od swoich rodziców i jest tylko w stanie natury”11. Kant 

11  I. Kant, Nachlass, op.cit., s. 74.
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myśli o Hobbesie i o bezwzględności stanu poprzedzającego cywilizację, który 
wciąż jest w niej obecny. Małżeństwo w społeczeństwie mieszczańskim utrwa-
liło płynne interesy mężczyzny w tym sensie, że jego stosunek wobec innego 
w życiu pozamałżeńskim określa nie tęsknota za solidarnością, lecz fakt bycia 
ekonomicznym podmiotem  w walce konkurencyjnej. Natomiast wewnętrzny 
ustrój rodziny pozostał patriarchalny, zdeterminowany przez panowanie, na dobre 
czy złe; stosunki rodzinne nie były zapośredniczone przez udział i osiągnięcia. 
Obecnie zasada równości przenika także do rodziny i przeciwieństwo między sfe-
rą prywatną i społeczną traci ostrość. Wyzwolenie kobiety sprawia, że także ona 
musi sprostać wymogom rzeczywistości; zasadniczo oboje małżeńscy partnerzy 
– jak samo słowo wskazuje – są także w domu mierzeni miarą, która obowiązuje 
w społeczeństwie. Wymiana między równymi – według miernika materialnego 
czy idealnego – za sprawą której każdy wychodzi na swoje, obejmuje także mał-
żeństwo. Wtedy, gdy oparta na wymianie kultura zostaje zagrożona, wymiana 
staje się jedynym regulatorem najbliższych stosunków między ludźmi; to, co 
osobiste ulega racjonalizacji. Ileż okoliczności składa się na odzwyczajanie jed-
nostki od przyjaźni, przy całym wzmożeniu kontaktów towarzyskich, przy rosną-
cej liczbie konsultacji, posiedzeń, wycieczek zakładowych i podróży turystycz-
nych, przy gorliwości, z jaką co i rusz organizuje się „rozmowę” i „spotkanie”. 
Za fasadą zdawkowych uśmiechów, niewzruszonego optymizmu, rośnie izolacja. 
O tym, że młody człowiek, także z wyższych sfer, o wiele wcześniej musi zacząć 
troszczyć się o siebie i już choćby dlatego cel ten mocniej go determinuje, była 
wcześniej mowa. W tym samym wieku, w jakim dobrze sytuowani byli wolni 
od odpowiedzialności i, nie troszcząc się o karierę ani o żadne uboczne sprawy, 
mieli czas na własne studia i podróże, musi on stale mieć na oku zewnętrzne cele. 
Opanowuje go osobliwa powaga, która w mniejszym stopniu przypomina wgląd 
w nędzę czy nieprawość, niż wcześnie podcięte skrzydła fantazji. Nikt nie uczy 
się wykorzystywania czasu wolnego na coś innego niż wciąż przywoływany kon-
kret, na zajęcia, które równają się pracy: majsterkowanie, prowadzenie auta, ma-
nipulowanie aparaturą; nawet w wieku wolnym od pracy nie budzi się już żadna 
autentyczna tęsknota. Czas, który społeczeństwo zyskuje dzięki technice, jest dla 
jednostki zaprogramowany. Korzystne skutki skrócenia czasu pracy są częściowo 
niwelowane przez oddalenie miejsca pracy, które w Ameryce jest spowodowa-
ne rozległością przeludnionych miast, w Niemczech zaś niedoborem mieszkań. 
Zmiana struktury cen stanowi – obok przeobrażenia rodziny – przyczynę tego, że 
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na przeciętnego współczesnego człowieka czeka jeszcze praca w domu. Drobne 
rzemieślnicze usługi stały się w porównaniu z wielką aparaturą i pracami stan-
dardowymi droższe. Nie tylko w życiu robotników i urzędników, lecz także klas 
wyższych, wyłączając ich szczyty, znika – nieodzowna dla kultury – wolna prze-
strzeń między obowiązkami prywatnymi i zawodowymi a potrzebnym każdemu 
spokojem. Jeszcze około roku 1900 pryncypał przebywał drogę do miejsca pracy 
w przedziale wagonu kolejowego, wracał zaś piechotą; przed pierwszą wojną 
światową przesiadł się do samochodu z szoferem. Dziś jednak służące i szoferzy 
– jak wszelkie osobiste usługi – stali się luksusem dostępnym dla nielicznych. 
Wszyscy są stale zajęci. Przeminęły czasy, gdy chory nasłuchiwał tętentu kopyt 
konia, który późnym wieczorem ciągnął przez opustoszałe ulice powóz lekarza. 
Tak samo jak przeciętny kupiec, doktor siedzi za kierownicą i musi być czujny, 
by skutecznie manewrować pojazdem w ruchu ulicznym. Liczba jego pacjentów  
rośnie za sprawą konkurencji, którą wzmaga technika, a myśl niemająca ściśle 
fachowego charakteru, choć przecież doniosła, jak ludzkie podejście do pacjenta, 
musi stracić rację bytu i zaniknąć. Powrót do spokojniejszego życia jest niemoż-
liwy, tak dla jednostki – bo z ekonomicznego punktu widzenia przestaje się ona 
liczyć – jak dla narodów, bo wszelka gospodarcza stagnacja, regres czy choć-
by zastój w ruchu produkcyjnym pociągają za sobą groźbę kryzysu, bezsilności 
i klęski. Maszyneria wytwarzająca obiegowe opinie, prasa, radio, kino, telewizja 
muszą dyrygować – chodzącymi jak w kieracie – ludźmi i pozbawiają ich wszel-
kich decyzji niezwiązanych z zawodem. Sama już natura pracy przyzwyczaja 
każdego do coraz bardziej niezawodnego reagowania na znaki i znaki prowadzą 
wszystkich we wszystkich sytuacjach. To, że potrzebują oni dyrektyw, a wskutek 
posłuszeństwa dyrektywom potrzebują ich coraz bardziej, sprawia, że coraz bar-
dziej odzwyczajają się od spontanicznych reakcji. O ile spełniło się dziś marze-
nie o przejmowaniu przez maszyny ludzkich zadań, o tyle ludzie coraz bardziej 
i bardziej działają jak maszyny. <N’oublions pas>, pisał Georges Duhamel12, 
»que si la machine s`élève progressivementvers  l’homme, l’effort de la civilisa-
tion moderne tend à faire, progressivement, descendre l’homme vers la machine.« 
Okoliczność, że maszyny są wynalazkiem człowieka nie zmienia faktu, że także 
inteligencja wynalazców upodabnia się do nich o tyle, że musi się ona dostoso-
wywać do coraz ściślej wyznaczonych zadań. Każdy staje się bardziej samotny; 
maszyny mogą bowiem rachować i pracować, ale nie mają pomysłów i nie po-
trafi ą utożsamiać się z innymi. Przy całej aktywności ludzie stają się bardziej 

12  „Le Figaro”  26.09.1956.
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bierni, przy całej władzy nad przyrodą bardziej bezsilni wobec społeczeństwa 
i siebie samych. Społeczeństwo samorzutnie zmierza do zatomizowania mas, któ-
rego mogą sobie życzyć dyktatorzy. „Odosobnione indywiduum, czysty podmiot 
samozachowania”, pisze Adorno, „ucieleśnia w absolutnym przeciwieństwie do 
społeczeństwa jego własną zasadę. To, z czego się składa, jego rozterki, jego 
<właściwości> są zawsze zarazem momentami społecznej totalności. Jest ono 
w ścisłym sensie monadą, tzn. obrazuje całość wraz z jej sprzecznościami, nie 
uświadamiając sobie tego”13. 

Ludzkie właściwości odzwierciedlają przemiany społeczeństwa, które jesz-
cze nie pojednało się ze sobą. Musi ono wciąż zmieniać kształt i dostosowywać 
się do nowych warunków. W obliczu rozwiniętych mocy technicznych w teraź-
niejszości, które wewnątrz działają na rzecz równości warstw społecznych, płci, 
mniejszości, na zewnątrz uaktywniają się zacofane ludy i pod wodzą mniej lub 
bardziej krwawych dyktatorów wprowadzają instytucje działające skuteczniej. 
Kultura wyższych warstw, której bazą była nierówność, musi teraz w pełni dosto-
sować się do wymogów nowego społeczeństwa masowego, które z krajów wy-
soko uprzemysłowionych rozprzestrzenia się na cały świat. Maszyny wymuszają 
proces sprawiedliwości w formach irracjonalnych i stąd związanych z ofi arami, 
gwałtownymi reakcjami, a nawet z groźbą upadku. Nawet w krajach, w których 
nadmiar, wedle właściwej im miary, znajduje ujście, jeśli nie w luksusie środków 
zniszczenia, to we wzroście iluzorycznej konsumpcji, niezaspokajającej żadnej 
rzeczywistej potrzeby, panuje – mimo całej poprawy i fantastycznego bogactwa 
– brutalna walka o byt, ucisk i strach. Niejawną przyczyną rozkładu kultury jest 
to, że ludzie nie mogą zastosować swej władzy nad przyrodą do rozumnego urzą-
dzenia życia na ziemi, lecz – pod naciskiem stosunków i nieuniknionej manipu-
lacji – muszą ulegać ślepemu egoizmowi jednostek i narodów. Z tego względu 
aparat rozrywki i kształcenia, łącznie z naukami humanistycznymi, wyradza się 
w jałowy bieg; z tego względu wszyscy szukają sensu. Całość straciła kieru-
nek, w nieustającym ruchu służy sobie, zamiast ludziom. Nawet infl acja, która 
przechodzi w stan permanencji, jest – wbrew pozorom – w mniejszym stopniu 
następstwem zbrojeń, czy zwłaszcza rosnącego udziału narodu w społecznym 
produkcie, niż rezultatem zachowywania struktury władzy. Nie maszyna jest 
winna. Jako wynik oraz napęd nauki i oświecenia stanowiła ona element miesz-
czańskiego boomu i zapowiada ludzkości właściwy ustrój. Potęguje tak produk-

13  Zum Verhältnis von Soziologie und Psychologie, „Soziologica”, Frankfurt am Main 1955, 
s. 21.



29O pojęciu człowieka

tywną, jak i destruktywną przemoc, pomyślność i niedolę społeczeństwa. Drwi 
z romantycznych jej krytyków nie mniej niż z chwalców status quo, którzy przed 
wiekami szkalowali eksperyment jako sztukę diabelską, a dziś „realistycznie” 
bronią maszyny przed <mitem krytyki kultury>, zgodnie z którą ma ona czło-
wieka zniewolić14. To pewne, że regres, a nawet stagnacja, musiałby zwiększyć 
materialną i duchową nędzę, która dziś za pośrednictwem maszyny nie tylko się 
reprodukuje, ale i zmniejsza. Im większa jest moc ludzi, tym większa rozpiętość 
między tym, co jest, a tym, co mogłoby być, między status quo a rozumem.

W czasach stabilizacji nowoczesne społeczeństwo w znacznym stopniu 
wyzbyło się barbarzyństwa minionych stuleci. Brak ochrony jednostki przed 
straszliwym sądownictwem, przed łowieckimi rewirami ograniczonych i sady-
stycznych sędziów, którzy – z poduszczenia i przy współudziale świeckich oraz 
duchownych gremiów – aż do rewolucji francuskiej hołdowali przywilejom sta-
nowym i głupocie pospólstwa, w dziewiętnastym wieku ustąpił w stosunkach 
wewnętrznych państw uprzemysłowionych daleko posuniętemu bezpieczeństwu 
prawnemu, którego protektorami byli wielcy pisarze i postępowa część opinii 
publicznej. Stosunki mieszczańskie przyzwalają na wolnościowy typ człowieka, 
stąd właśnie bierze się zapotrzebowanie na wielką aparaturę ideologiczną. Rośnie 
dysonans między irracjonalnością społeczeństwa i stanem wiedzy; bezsilność lu-
dzi wobec nieprzejrzystej całości, która dzięki nim funkcjonuje, staje się coraz 
bardziej niepokojąca. „Egzystencjalny” lęk, o którym tyle się mówi, ma to samo 
źródło, co wewnętrzna pustka: idzie o to, że życie, które kiedyś oznaczało uciecz-
kę przed piekłem i wiązało się z drogą do nieba, teraz znajduje ujście w Aparacie, 
co do którego – mimo całej produkcji luksusu –  nikt przecież nie wie, czy działa 
na rzecz pomyślności, czy zguby ludzkości. W żadnym zjawisku jedność postępu 
i nierozumu nie jawi się tak wyraźnie jak w utrzymywaniu się ubóstwa i troski, 
strachu przed niedolą i smutną starością, w stanie brutalnych więzień i zakładów 
psychiatrycznych w krajach wysoko uprzemysłowionych. Trzeba pewnej dozy 
zaślepienia, dorównującej wysokiej wynalazczości technicznej, by nie pamiętać 
o społecznej zależności nawet tego, co najbardziej wewnętrzne od okoliczności 
zewnętrznych. W odniesieniu do swojej epoki pisze Kant o relacji między moral-
nością i sytuacją społeczną tak: „Bycie dobrym w wypadku zwykłego człowieka 
znaczy więcej niż bycie dobrym księciem. Bo ten jeśli tylko nie jest wyjątkowo 
zły, to już jest dobry”15. Dziś możemy dodać, że podobnie, ktoś, kto korzysta 

14  Por. R. Lindemann, Gibt es noch europäische Eliten?, „Rheinische Post” 20.10.1956.
15  I. Kant, Nachlaβ,  op.cit., s.159.



30 Max Horkheimer

z opieki społecznej potrzebuje dwa razy więcej siły, by być moralnym i psy-
chicznie zdrowym, czy też, jak to się mówi, otwartym na świat, niż ktoś 
o ugruntowanej pozycji. Pieniądz jest rajem. Reprymitywizacja Europy ma źródło 
w tym, że niechętnie wydaje się pieniądze na myślenie, które nie służy maszynie. 
W epoce pełnego zatrudnienia i permanentnego wzrostu cen pod hasłem oszczęd-
nego gospodarowania pieniędzmi podatników przystaje się na takie ograniczenie 
kulturalnych inwestycji w porównaniu z zyskami w przemyśle, że ci, którzy peł-
nią funkcje niezwiązane bezpośrednio z gospodarką i ze zbrojeniami – od uni-
wersytetu po szpitale i więzienia – żyją zasadniczo skromnie. Materialne a nawet 
intelektualne elementy lepszego stanu istnieją, lecz w zbyt dużej mierze zaanek-
towane zostało życie wewnętrzne indywiduów. Spowijająca rzeczywistość za-
słona – wytwór masowej produkcji mniemań, od tandetnych fi lmów po nauki 
humanistyczne – jest tak gęsta, że niewyobrażalna przepaść między życiem za-
bezpieczonych magnatów i zagonionym szarym człowiekiem znika z oczy obu. 
Mimo całej poprawy nawet możny żywi obawę, że mogłoby mu się powodzić 
trochę gorzej i uważa się za szczęśliwego w porównaniu z zarabiającym nieco 
mniej. Degradacja o szczebel niżej na drabinie społecznej zawsze może być róż-
nicą o całe niebo. Pokusy społeczeństwa nikomu nie dają wytchnienia.

Antropologię naturalistyczną, która – zgodnie z dezinterpretowanym Nie-
tzschem – jest lekarstwem na społeczeństwo masowe i przywołuje po darwi-
nowsku koncypowaną naturę, aż nazbyt dobrze znamy z ostatnich dziesięcioleci. 
Wysławia ona elitę i może się przy tym powoływać także na starożytnych. Jeśli 
już mądry Arystoteles postulował – ze względu na autarkię państwa – wstrzyma-
nie objęcia pomocą każdego i żądał zabijania ułomnych dzieci oraz zapobiegania 
przeludnieniu poprzez aborcję16, to mógł powoływać się na swego nauczyciela 
Platona, który uważał, że nieuleczalnie chorzy powinni umierać. Współcześnie 
Alexis Carrel w słynnej książce Der Mensch, das unbekannte Wesen pisze, że 
trzeba się zastanowić, „czy znaczne zmniejszenie umieralności w wieku dzie-
cięcym i młodzieńczym nie ma niepożądanych skutków”17. „Mimo tytanicznej 
pracy na rzecz rodzaju ludzkiego, lekarze i wychowawcy nie osiągają nigdy swe-
go celu, gdyż mają schematyczne wyobrażenia, które ogarniają tylko część rze-
czywistości”18. Jest on przeciwnikiem  akceptowania wszelkich „osiągnięć nauki 

16  Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz, Warszawa 1964, ks. VII, rozdz. XIV, § 10.
17  A. Carrel, Der Mensch, das unbekannte Wesen, Stuttgart 1950, s. 43.
18  Ibidem, s. 51.
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na ślepo” i daje własną receptę: wykształcić lepiej silnych19. Nie mówi, kim są 
silni, prawdopodobnie idzie mu o dzierżycieli władzy politycznej i ekonomicz-
nej, dyktatorów i magnatów. Taka wiedza jest jednak udziałem społeczeństwa 
masowego, którym tamci gardzą; tak zwani silni czerpią bowiem korzyść z tego, 
że inni są samotni i podatni na sugestię. Antropolodzy, których myślenie koncen-
truje się na sile i władzy, ujmują w istocie historię ludzkości jako historię natu-
ralną, w którą może się ona wyrodzić. Człowiek jako rasa drapieżna – bardziej 
brutalna niż jakikolwiek inny gatunek drapieżnych zwierząt – która utrzymuje się 
przy życiu kosztem przyrody pozaludzkiej, ponieważ została przez przyrodę pod 
wieloma względami tak niedostatecznie wyposażona, przemoc, winna stanowić 
zasadę wspólnoty. Zdaniem nowoczesnego antropologa historia dowodzi, że dla 
narodu sprawą główną jest przetrwanie. Tacy naturalistyczni antropolodzy sądzą, 
że dbają o pozostawanie w granicach doświadczenia, o trzymanie się analizy 
faktów bądź procesów, które są każdemu dostępne, czyli dla każdego zrozumia-
łe; lecz niepostrzeżenie wynoszą fakty, przede wszystkim człowieka jako potęgę 
przyrodniczą, do normy, i chwalą brutalność, do której społeczeństwo i tak samo 
z siebie zmierza. Filozofi i natomiast takie lekarstwo nie jest znane, i rozmija 
się ona z tym, co pozytywne, gdy chce je określić. Tylko poprzez demaskowa-
nie stosunków, które są z nią niezgodne, może ona opowiedzieć się za tym, co 
pozytywne. Z pozytywistycznie nastawionymi antropologami zgadza się co do 
tego, że w dotychczasowej historii czynnikiem rozstrzygającym była walka; lecz 
odzwierciedlając kontekst historyczny, fi lozofi a – podobnie jak teologia – daje 
wyraz temu, co negatywne, grozie i nieprawości takiego porządku. Pokazuje 
ona, że ludzie są słabi w konfrontacji ze swym własnym społeczeństwem, ze swą 
gospodarką i techniką, ale nie może z tego wnioskować, że potrzeba jeszcze wię-
cej władzy. Nie potrafi  dać przepisu na to, jak wyzwolić się spod przemożnego 
wpływu rzeczywistości, może jedynie próbować ów wpływ nazwać. Więc sko-
ro nie wchodzi w rachubę wyklarowanie ludziom, jak położyć kres degeneracji 
człowieczeństwa, skoro iluzją jest wyobrażenie, że można zahamować niebez-
pieczne tendencje rozwojowe w technice, rodzinie i we wszelkich ludzkich sto-
sunkach, które przecież wypływają z mankamentów wcześniejszych stosunków 
i zawierają w sobie zarówno moment emancypacji, jak i zniewolenia, to być 
może z konkretnej wiedzy o tym, co niewłaściwe, wyłoni się to, co właściwe. 
Wgląd w cierpienie spowodowane sytuacją, w jakiej dziś znajduje się ludzkość 
– także tam, gdzie dysponuje ona najpotężniejszymi siłami – może przyczynić się 

19  Ibidem, s. 394.
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w końcu do tego, że ludzkie sprawy przybiorą rozumną postać.  Albowiem bieg 
zdarzeń nie potwierdza raczej poglądu, że ludziom zależy na władzy. W przeci-
wieństwie do swych dyktatorów narody na ogół niechętnie wyruszyły na wojnę 
i jeśli nierzadko były entuzjastyczne, to zapałem tłumiły swój sprzeciw. W grun-
cie rzeczy ludziom znacznie mniej zależy na tym, by byli <autentyczni> i <praw-
dziwi> niż szczęśliwi, nawet jeśli już zapomnieli, co to znaczy. Lecz kto jest 
szczęśliwy, nie potrzebuje złośliwości, by zrekompensować sobie to, co uchodzi 
jego uwagi. Taka jest prawda gospodarki obfi tości w odróżnieniu od prawdy sys-
temu biurokratycznego.

Tłumaczenie translatoryjne pod kierunkiem
HALINY WALENTOWICZ
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Tytuł mojego tekstu jest nieco mylący. Zestawione w nim terminy są tylko wy-
branymi reprezentantami zbioru o wiele bogatszego, do którego zaliczyć moż-
na także marksizm-leninizm, maoizm, althusseryzm, marksizm egzystencjali-
styczny, marksizm analityczny, szkołę frankfurcką, grupę Praxis, nową lewicę, 
trockizm, guevaryzm, castryzm, marksizm sowiecki, fi lozofi ę pracy, teologię 
wyzwolenia, feminizm marksistowski, žižkizm... Są to określenia odnoszące się 
do różnych form kontynuacji, rozwoju, przekraczania, wierności podstawowym 
rozstrzygnięciom materializmu historycznego i dialektycznego stworzonego 
przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa.

Nie mam zamiaru ich tutaj wszystkich wymieniać, a tym bardziej anali-
zować! Wymagałoby to wiele miejsca, a i sens takiej analizy wydaje się w tym 
miejscu wątpliwy. Przytaczam je wszystkie głównie dlatego, żeby jeszcze raz do-
bitnie uzmysłowić w ten skrótowy sposób niezwykłe bogactwo wpływów i form 
kontynuacji dorobku teoretycznego Marksa. Nie sprowadza się on przecież tylko 
do docenienia dorobku samego twórcy Kapitału, udokumentowanego obecnością 
Marksa w podręcznikach historii fi lozofi i, myśli ekonomicznej, socjologicznej, 
psychologicznej, teorii literatury, różnych innych działów humanistyki i nauk 
społecznych, a także nauk ścisłych. Mamy do czynienia ze szkołami i uczniami, 
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prądami intelektualnymi, ruchami społecznymi, politycznymi, artystycznymi... 
nadbudowującymi się z czasem nad sobą  piętrowo, jak u Slavoja Žižka, który 
jest kontynuatorem Marksa jako althusserowski lacanista oraz  miłośnik Lenina 
i Hollywoodu.

Modne w Polsce traktowanie Marksa jak „zdechłego psa” próbuje ten fakt 
bycia dorobku teoretycznego Marksa jednym z fundamentów nowoczesnej kul-
tury europejskiej, światowej, ignorować i  zakłamywać, także poprzez jego kry-
minalizację oraz  wycofywanie i niszczenie tomów jego prac z bibliotek publicz-
nych. Są to zjawiska dokumentujące tylko zaściankowość i ciemnotę polskiej 
prawicy i polskich uniwersytetów, jej polityczną i intelektualna bezkarność.

O tym wielowymiarowym byciu Marksa we współczesnej kulturze nie chcę 
jednak mówić. Dla obecnych tu czytelników Karola Marksa jest to chyba oczy-
wiste i pozostaje jednym ze źródeł podziwu i fascynacji jego bogatym dorobkiem 
i dorobkiem jego uczniów, kontynuatorów. Takie „kulturowe” odczytanie Marksa 
jako źródła fascynacji intelektualnej, teoretycznej, literackiej, jako twórcy, które-
go dzieła można, trzeba, wypada wykorzystywać we własnej pracy teoretycznej, 
naukowej, pisarskiej, jako „jednego z wielkich myślicieli”, którego nie można 
nie znać, nie rozumieć i o którym nie można nie wiedzieć, jeśli się nie chce być 
barbarzyńcą i intelektualnym jaskiniowcem... Otóż takie tylko odczytanie zna-
czenia Marksa zaciemniałoby to, co w jego teorii najważniejsze i wobec czego 
wszystko, co w superlatywach do tej pory wymieniłem i opisałem, może być 
traktowane tylko jako swoistego rodzaju aura otaczająca rdzeń niezwykłej twór-
czości i niezwykłej postaci, jaką jest Karol Marks.

Tym fundamentem, tą sprężyną dynamizującą  i rozszerzającą  popularność 
i znaczenie Marksa przez prawie dwa wieki, jest teoria społeczeństwa kapitali-
stycznego, jego sprzeczności, mechanizmów i upadku, prowadzącego do nowej 
ekonomicznej i kulturowej alternatywy ustrojowej, nowego paradygmatu kultu-
rowego i cywilizacyjnego stworzonego na bazie  społecznej własności środków 
produkcji i określanego przez Marksa mianem socjalizmu lub komunizmu. Ak-
ceptacja teorii tego myśliciela to nie selektywne dobieranie ułamków z, podda-
nej destrukcji, konstrukcji materializmu historycznego i dialektycznego, z teorii 
kapitalizmu i jego upadku, lecz przede wszystkim uznanie, że istotę teorii Mark-
sa stanowi teoria powstania tej nowej alternatywy ustrojowej, uznanie, że „inny 
świat jest możliwy”. To dopiero w więzi z mającą fundamentalne znaczenie dla 
jego dorobku teorią przejścia od formacji do formacji społecznej, przejścia od 
kapitalizmu do socjalizmu, wszelkie elementy teorii materializmu historycznego 



35Marksizm, neomarksizm, postmarksizm…

nabierają pełnego blasku i całej mocy rewolucyjnego charakteru Marksowskiej 
myśli. 

I z tym aspektem tradycji Marksowskiej jest już znacznie gorzej. 
Można nawet powiedzieć, że Marks jest dopóty analizowany, rozkładany, 

akceptowany i oswajany, dopóki daje się usunąć w cień, przemilczeć, zasłonić, 
unieważnić ten kardynalny moment negacji kapitalizmu i odrzucenia prywatnej 
własności wraz z klasowym wyzyskiem i klasową siłą sprawującą państwowy 
nadzór nad kapitalistycznymi relacjami wyzysku i dominacji.

W polskim kontekście sytuacja jest szczególnie poglądowa. Za najważniej-
szych znawców Marksa  uchodzi Leszek Kołakowski z jego dziejami marksi-
zmu1 i Andrzej Walicki, którego gruba książka o wolności w marksizmie2 ma 
– w zamierzeniu nawet samego  autora – być ostateczną rozprawą z totalitarnymi 
konsekwencjami marksizmu, bardziej ostateczną niż ta Kołakowskiego, bo znaj-
dująca źródło zła już w młodomarksowskiej teorii alienacji, co do której nieukry-
wane sympatie możemy jeszcze znaleźć w książce Kołakowskiego. W Polsce 
specjalistą od Marksa zostaje się tylko będąc antymarksistowskim marksologiem 
z pierwszego frontu walki ideologicznej prawicy. Zabawne jest też to, że Walic-
ki współcześnie, jako piszący o Marksie, w kręgach partyjnej lewicy i lewico-
wych intelektualistów jest uznawany za lewicowego intelektualistę i traktowany 
jako lewicowy guru. Pisze za grube książki dla współczesnej polskiej lewicy. 
To marksologiczne zarabianie na znęcaniu się nad skopanym trupem Marksa 
i jego teorii jest odbierane jako lewicowa refl eksja teoretyczna. To tak, jakby 
hycli brać za miłośników psów, bo tyle czasu poświęcają pieskom.

Jeżeli jednak pominiemy te intelektualnie egzotyczne okoliczności  (egzo-
tyczne, bo ciekawe tylko w ramach lokalnego kolorytu)  i skoncentrujemy uwa-
gę na poważnym odczytaniu integralnej struktury materializmu historycznego 
i dialektycznego, to i u poważnych czytelników Karola Marksa znajdziemy kil-
ka kwestii, które – historycznie biorąc – stały się rzeczywistymi problemami 
wewnątrzteoretycznymi, trudnymi do rozwiązania i interpretacji i, poprzez tę 

1  L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu. Powstanie – rozwój – rozkład, Londyn 1988.
2  A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii, Warszawa 

1996. Zdaniem Andrzeja Walickiego krytykę marksizmu w Polsce charakteryzuje „zaskakujące 
wprost ubóstwo intelektualne. Dokumentuje ono obfi cie zbrodnie komunizmu, ale z reguły ślizga 
się po powierzchni prezentując komunistyczną ideologię i staje bezradne wobec jej olbrzymiej 
i długotrwałej atrakcyjności w wielu krajach świata” (s. 7). Celem autora nie jest obrona mark-
sizmu, lecz raczej teoretyczne dopełnienie literatury antykomunistycznej. Bez niego niemożliwe 
jest przekraczające polonocentryzm „intelektualne rozliczenie się z ko munizmem w skali stulecia 
i świata” (s. 9).
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swoją trudność, podważającymi trafność czy aktualność czasem fundamental-
nych rozstrzygnięć teoretycznych Marksa. 

Rewolucja w Rosji

Jednym z tych rozstrzygnięć jest kompleks zagadnień związanych z rewolucją 
w Rosji i zwycięstwem sił rewolucyjnych w kraju relatywnie zacofanym, o nie-
licznej klasie robotniczej (ok. 15 proc.), mniej niż burżuazja (ponad 16 proc., 
przy ponad 66 proc. chłopów i rzemieślników3), przedkapitalistycznej strukturze 
społecznej i w sensie dojrzałości do rewolucji socjalistycznej kompletnie zacofa-
nym w porównaniu z rozwiniętymi krajami Europy  (zwłaszcza Wielkiej Brytanii, 
Francji i Niemiec). Fakt dokonania się jednak tej rewolucji wiąże się w związku 
z tym z działaniem zamachowców, niewielkiej grupy zawodowych rewolucjoni-
stów drogą spisku – w stylu Blanquiego – przejmujących rządy i sprawujących 
dyktatorską władzę wojskowo-biurokratyczną.

Takie uproszczone ujmowanie problemu rewolucji w Rosji i to niewiele 
bardziej skomplikowane, ale pozostające w ramach zarysowanego schematu, im-
plikują totalną destrukcję teorii Marksa. Rewolucja nie dokonuje się w krajach 
najbardziej rozwiniętego kapitalizmu, nie przeprowadza jej klasa robotnicza, 
„wcielanie” idei socjalizmu prowadzi do zacofania, wielkich ofi ar społecznych, 
braku demokracji i biedy. Postulowane społeczeństwo postkapitalistyczne oce-
niane jest jako ślepa uliczka i zwyrodnienie cywilizacji o zasadniczych cechach 
prekapitalistycznego społeczeństwa. W niektórych wersjach tak powstały „realny 
socjalizm” łączy się z rosyjskim barbarzyństwem, wielkoruskim nacjonalizmem, 
imperializmem czy azjatycką kulturą, Scytami... Ideą przedmurza, obrony za-
chodniej cywilizacji, chrześcijaństwa, polskiego mesjanizmu... Te ostatnie kwe-
stie stanowią już polska specyfi kę i chorobę.

Tymczasem rewolucja październikowa, przy umiejętnej analizie, okazu-
je się jeszcze raz potwierdzeniem sprawności aparatu teoretycznego materiali-
zmu historycznego, ale tylko w jego dialektycznej i niestrywializowanej formie. 
Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że przejście od formacji do formacji 
nie może być ujmowane w logice oświeceniowego ewolucjonizmu, że rozwój 
kapitalizmu – jak każdej dotychczasowej formacji – ma charakter nierównomier-
ny i że w ostateczności przejście to w swym konkretno-historycznym kształcie 

3  Dane za: A. Czubiński, Kraj Rad. Lata zmagań i zwycięstw, Warszawa 1973, s. 12.
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realizuje się na poziomie walki klas, a nie ewolucjonistycznego przerastania, 
akumulacji sił wytwórczych.

Ten ostatni problem sprawiał kłopoty nawet w ramach strukturalistycznego 
marksizmu Louis’a Althussera i Étienne’a Balibara w ich rozważaniach w Czyta-
niu „Kapitału” pod postacią trudności wyjścia poza schematy produkcji i repro-
dukcji struktury kapitalistycznego sposobu produkcji i odkrycia logiki przejścia 
do nowej formacji. Niemożność odsłonięcia tej logiki wynikała z tego, że na 
poziomie reprodukcji ona po prostu nie istnieje i rozgrywa się w konkretno-histo-
rycznym splocie różnych czasów,  różnych praktyk społecznych konstytuujących 
w sumie sytuację rewolucyjną na poziomie walki klas, a nawet walki zbrojnej.

W Rosji carskiej rzeczywiście mamy do czynienia ze strukturą społeczną 
w zasadzie przedkapitalistyczną, lecz uczestnictwo Rosji w pierwszej wojnie 
światowej jest wynikiem jej uwikłania w sprzeczności najbardziej rozwiniętego 
kapitalizmu światowego. Tym samym wszystko, co się w Rosji po roku 1914 
dzieje, nie może być rozpatrywane jako rezultat tylko jej struktury społecznej, 
lecz przede wszystkim jako odbicie globalnych sprzeczności kapitalizmu świa-
towego w warunkach peryferyjnego kapitalizmu rosyjskiego. Sytuację rewolu-
cyjną produkuje kapitalizm światowy poprzez wojnę światową.  Jak się zresztą 
okazało później, produkował ją nie tylko dla Rosji,  ale i dla dużej części Europy. 
Specyfi ka tej „produkcji” sytuacji rewolucyjnej w wojennych warunkach peryfe-
ryjnego kapitalizmu polega nie tylko na wyczerpaniu wojennym, spotęgowaniu 
biedy i głodu, zwielokrotnionym wyzysku bezpośrednich producentów podda-
nych mechanizmom militaryzacji w zakładach pracy. W wyniku wojny pojawia 
się specyfi czny sposób uspołecznienia i organizacji produkcji, rekrutujący dla 
siebie miliony chłopów, którzy bez wojny wiedliby w miarę spokojny żywot 
w wioskach rozsianych od Warszawy do Władywostoku. Tymczasem w warun-
kach wojennych, wyrwani ze swego środowiska naturalnego, zmobilizowani, 
skoszarowani, wysłani na front, spędzają ze sobą nie osiem godzin dnia robocze-
go, lecz dobę, i to bez niedziel i świąt, produkują przy tym nie towary, lecz swoją 
własną śmierć. 

Sprzedaż czasu pracownika najemnego zamienia się w oddawanie życia. 
Metaforyczna alienacja zamienia się na konkret milionów zabitych młodych 

mężczyzn w wieku produkcyjnym, dla których „normalny pokojowy kapitalizm” 
to wspomnienie szczęśliwych czasów. W kategoriach teorii klas możemy tu mó-
wić o pewnego typu klasie społecznej ad hoc, powołanej przez warunki nowo-
czesnej wojny kapitalistycznej  (masowa i okresowa mobilizacja bezpośrednich 
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producentów do armii, z wykorzystaniem środków przymusu ekonomicznego 
i pozaekonomicznego, będących w dyspozycji  panującej klasy, podporządkowa-
nej jednemu z bloków kapitalizmu światowego).

Jak wiemy, odrzucenie tak rozumianej eksploatacji było możliwe tylko dla 
skrajnie rewolucyjnych sił odpornych na nacjonalistyczną kolonizację – ese-
rowców i bolszewików. Po odrzuceniu wojny i rozbiciu burżuazyjnego państwa 
zjednoczona w buncie klasa ad hoc znika i do głosu, także politycznego, docho-
dzi złożona struktura mozaikowych sił wytwórczych dawnej carskiej Rosji, z jej 
wielonarodowością, kulturą i świadomością społeczną,  codziennie strukturalnie 
reprodukowana w jej wczesnokapitalistycznej, przedkapitalistycznej, czasem 
wręcz przedpaństwowej, bo pasterskiej czy rodowej formie. 

Wymuszona przez europejski układ sił rezygnacja z rewolucji europejskiej, 
światowej, idea „budowy socjalizmu w jednym kraju”, okres „kultu jednostki” 
to już tylko oczywiste konsekwencje takiego stanu rzeczy (królowa brytyjska, 
papież, rower w czarne i białe w kolorze). Nie przypadkiem na gruncie materia-
lizmu historycznego toczono dyskusje o azjatyckim sposobie produkcji, kapita-
lizmie państwowym, dyktaturze proletariatu, specyfi cznej i alternatywnej wobec 
klasycznej zachodnioeuropejskiej formy akumulacji pierwotnej, dyktaturze nad 
klasą robotniczą, klasami ludowymi, „zwyrodniałym państwie robotniczym”... 
Uspołecznienie form produkcji i dystrybucji, objęcie planowaniem całej gospo-
darki, całego społeczeństwa w warunkach niedorozwoju sił wytwórczych pro-
wadzi do formalnego podporządkowania pracy planowi przy substytutywnym 
wykorzystaniu środków przymusu i organizacji. 

Zastana kultura musi określać formy ideologiczne i estetyczne. Kult jed-
nostki i realizm socjalistyczny są właśnie przykładami  takiej hybrydalnej formy 
syntezy. Choć występowanie takich zjawisk jest często nadmiernie demonizo-
wane, gdyż historii nie jest przecież obce takie zjawisko, jak prezydent USA 
sprawujący władzę na wielkimi miastami przemysłowymi, stanami, dla których 
fundamentem jest niewolnictwo, i poddawanymi masowej eksterminacji Indiana-
mi  (kapitalizm, niewolnictwo, wspólnota pierwotna i ludobójstwo jednocześnie). 
I nie jest to odosobniony wypadek takiego „pomieszania” w historii4. 

4  Fakt zacofania Rosji i ZSRR powodował, że socjalistyczna industrializacja była w wielkim 
stopniu substytucją „normalnej” kapitalistycznej industrializacji. Łatwo sobie wyobrazić, że w tych 
regionach, w których gospodarka miała prekapitalistyczny charakter, przemiany modernizacyjne 
niejako automatycznie stwarzały przesłanki do ustanowienia kapitalistycznych stosunków produk-
cji  (nie można bowiem w tych przypadkach mówić o „restytucji kapitalizmu”, gdyż kapitalizmu 
nigdy tam nie było). To stwierdzenie, w połączeniu z faktem upadku ZSRR i restytucją kapitalizmu 



39Marksizm, neomarksizm, postmarksizm…

W świetle takiej konkretno-historycznej interpretacji wszelkie przykładanie 
do porewolucyjnej Rosji ogólnoteoretycznego schematu przejścia od formacji 
do formacji jest po prostu niepoważne. Sprawy są o wiele bardziej skompliko-
wane, niż to prostackie wyobrażenie o „wprowadzaniu Marksowskiej koncepcji 
w życie” może sugerować.

„Solidarność” i „upadek realnego socjalizmu”

Trochę innego typu problemy pojawiają się w związku z wydarzeniami końca 
dwudziestego wieku, a zwłaszcza doświadczeniem polskiej „Solidarności”. Do-
minująca coraz bardziej interpretacja zakłada, że ruch związkowy w Polsce, ruch 
robotniczy, cały naród, bo klasowa interpretacja jest już teraz w całości pogrze-
bana i zastąpiona narodowo-katolickim ruchem wyzwoleńczym czy nawet naro-
dowowyzwoleńczym, odrzucił socjalizm jako realną alternatywę ustrojową dla 
kapitalizmu. Podmiotowość klasy robotniczej, o ile się przejawiła, to jako siła 
antysocjalistyczna i prokapitalistyczna, niekierująca się obcym, burżuazyjnym 
interesem klasowym, lecz narodowym, dowodząc tym samym jakoby bezpod-
stawności klasowych dystynkcji, walki i sprzeczności interesów o wymiarze kla-
sowym. Tymczasem regionalny, ponadnarodowy charakter zmian obejmujących 
nie tylko wszystkie kraje Europy wschodniej, ale  także ZSRR w jego kontynen-
talnym wymiarze, każą myśleć o tych przemianach w sposób bardziej ogólny 
i szczególny zarazem. Ogólny, bo trudno wszelkie tego typu zmiany interpreto-
wać w kategoriach wyzwolenia narodowego5. Ich klasowy, ustrojowy charakter 
staje się wyraźny i oczywisty po wyjściu z polskich opłotków. Szczególny, bo-
wiem gdy przyjrzeć się Polsce, to można zauważyć, że ruch ten był wielolet-
ni,  niepozbawiony zahamowań i zwrotów, i to nie tylko w sensie wprowadzenia 
stanu wojennego. Można nawet stwierdzić, że jego „aksamitny” charakter rzuca 
się w oczy. W swej istocie zmiany, jakie nastąpiły w Polsce, gdy oczyścimy je 
z narodowo-katolickiego przybrania, mają charakter walki klasy robotniczej, pra-
cowników najemnych o dostęp do uprzywilejowanego rynku pracy, panującego 
w świecie bloku ekonomicznego kapitalistycznych krajów najbardziej rozwinię-

w Rosji, zmusza chyba do ponownego przemyślenia na poważnie legendarnej już tezy Stalina 
„o zaostrzaniu się przeciwieństw klasowych wraz z postępami w budownictwie socjalizmu”.

5  O „wyzwoleniu narodowym” i powstaniach narodowych można jeszcze próbować mówić 
w odniesieniu do Polski, ale w wypadku Czechosłowacji, Bułgarii, Rumunii czy Jugosławii nie 
ma to kompletnie sensu. W odniesieniu zaś do samego ZSRR zakrawa na kpinę. Proste spojrzenie 
z perspektywy międzynarodowej odsłania klasowy i ustrojowy charakter tych przemian.
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tych gospodarczo i związanych z nimi bloków wojskowych, zapewniających im 
militarnie to uprzywilejowane miejsce w świecie. 

Co więcej, nie chodziło – jak pokazuje historia – o uzyskanie tego dostępu 
dla wszystkich pracowników najemnych, bo mamy do czynienia ze społeczną, 
klasową akceptacją milionów bezrobotnych, zdeklasowanych, zmarginalizo-
wanych lub zmuszonych do emigracji. Nie myślę tu o intencjach, marzeniach 
i wyobrażeniach, dawnych i współczesnych. Prawdą ruchu okazało się restytu-
owanie społeczeństwa kapitalistycznego w jego na dodatek zbrutalizowanej for-
mie. Można założyć, że w rozłożonej w czasie ocenie  pracowników najemnych 
ich większość uznała możliwość realizacji swoich aktualnych interesów, chodzi 
o cenę pracy,  za bardziej wartościową w warunkach rynku pracy Unii Euro-
pejskiej niż w ramach RWPG, nawet za cenę degradacji części społeczeństwa,  
złożone sojusze klasowe, uwikłania w wojny  (Irak, Afganistan),  rezygnację 
z realnych zdobyczy społecznych i  strategii tworzenia społeczeństwa alterna-
tywnego dla kapitalizmu6. Ale i takie wyjaśnianie przemian zdaje się zapominać 
o tym, że zmiany w Europie Wschodniej były tylko częścią kryzysu naftowego 
lat siedemdziesiątych, dekoniunktury i zmiany światowych terms of trade, któ-
rych ofi arą padły także takie kraje, jak Argentyna i Chile.

Wbrew pozorom zwyciężyła formacja „cieszenia się przypadkiem” i „szan-
sy na sukces”, a nie solidarnościowo-wspólnotowy egalitaryzm. Tak jak Układ 
Warszawski był „moskiewski”, Pakt Północnoatlantycki przytulił Turcję, Grecję, 
Polskę i inne kraje niemające z Atlantykiem nic wspólnego  (podobnie jak bom-
bardowanie Libii i okupacja Afganistanu), tak nazwa „Solidarność” demonstro-
wała to, czego, historycznie biorąc, najbardziej jej zabrakło. Nazwa ta stanowiła 
więc głównie swoistą zasłonę epistemologiczną ruchu politycznego.

Upadek „realnego socjalizmu” w Polsce dowodzi więc nie tylko utrzyma-
nia się historycznej, dziejowej roli klasy robotniczej jako podmiotu społecznego 
i politycznego, demiurga historii, ale i aktualnej skuteczności organizacji  ak-
tywności politycznej pracowników najemnych w formie rad delegatów, odkrytej 
w czasach Komuny Paryskiej i wykorzystywanej później wielokrotnie w wal-

6  Zjawisko pójścia klasy robotniczej za doraźnymi zyskami klasowymi miało miejsce w kla-
syczny sposób w Niemczech przed drugą wojną światową. W państwie o świetnie zorganizowa-
nym masowym ruchu robotniczym udało się po walce powiązać nazistowskie cele polityczne 
z poparciem klasy robotniczej, głównie w wyniku skutecznego przezwyciężania klęsk Wielkiego 
Kryzysu i traktatu wersalskiego, za którymi nie dostrzegano masowej polityki zbrojeń, z koniecz-
ności prowadzącej do wojny i śmierci 10 mln Niemców.
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kach klasowych. Pokazuje jednocześnie, że ta forma organizacji politycznej nie 
przesądza o politycznych treściach przez nią niesionych. 

Klasa robotnicza nie jest monolitem politycznym obdarzonym z góry świa-
domością klasową swoich strategicznych interesów, zbiorowym oświecenio-
wym podmiotem racjonalnym obdarzonym misją historyczną, nie jest świętym 
obrazkiem, do którego należy się tylko modlić. To raczej arena walki klasowej 
o społeczne i polityczne treści konstytuujące polityczną aktywność pracowników 
najemnych. Doświadczenia polskie pokazują też, że ukonstytuowanie się bur-
żuazyjnej demokracji parlamentarnej niszczy ostatecznie taki ruch i całkowicie 
marginalizuje jego aktywność polityczną na rzecz wyborczych plebiscytów orga-
nizowanych przez władzę kapitału w państwie, na rynku, w warunkach zapew-
niających hegemonię klasową w systemach oświatowych, wychowawczych7, re-
ligijnych i w podporządkowanych ściśle władzy kapitału mediach (prasie, radiu, 
telewizji). Demokrację komitetów delegatów zastępują komitety wyborcze. 

Klasowe państwo, klasowa demokracja, kapitał, jako środek realizacji pa-
nowania politycznego i ideologicznego, tworzenia i utrwalania hegemonii klasy 
panującej – to wszystko ujawniło swoją nową dynamikę i nieznane konkretno-
-historyczne oblicze. Również międzynarodowy charakter walki klasowej i jej 
powiązanie ze światowym układem sił politycznych zademonstrowały się w for-
mie wręcz pokazowej. Bez wsparcia analizy teoretycznej marksowskim materia-
lizmem historycznym i dialektycznym niewiele z tych przemian można zrozu-
mieć. Także w planie globalnym. Ale powiedzmy nawet, że rzeczywiście nastąpił 
„upadek realnego socjalizmu”. Zapomnijmy na chwilę o wszelkich wątpliwo-
ściach dotyczących tej formuły. A więc, jeżeli nawet... to czy, gdy spojrzymy na 
historyczny proces kształtowania się kapitalizmu w Europie, nie widzimy, że jest 
to proces trwający setki lat i mający swoje zakręty i nawroty? Czy można by po 
powrocie monarchii w Londynie, wiele lat później w Paryżu twierdzić, że kapita-
lizm poniósł porażkę i mamy „koniec historii”, która stanie na etapie feudalizmu 
i mniej lub bardziej oktrojowanej monarchii? 

Jeżeli przejście do społeczeństwa postkapitalistycznego do, przewidywa-
nego przez Karola Marksa, socjalizmu i komunizmu jest długim procesem hi-
storycznym, to tym, którzy wątpią w realność tej perspektywy należałoby zadać 
pytanie: czy naprawdę jest tak źle? Czy lepiej było z realizacją socjalizmu, gdy 

7  Niezwykle poglądowy dla ukazania klasowego charakteru aparatów ideologicznych państwa 
był spór o lektury szkolne w czasach kierowania polską oświatą przez szefa Ligii Polskich Rodzin, 
Romana Giertycha. Nawet w ospałej Polsce jego decyzje wyprowadziły na ulice tysiące manifestu-
jących uczniów i studentów.
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Marks wydał Manifest komunistyczny, czy było lepiej po Wiośnie Ludów, a może, 
gdy w 1862 roku wydał pierwszy tom Kapitału, a może było lepiej po utopie-
niu we krwi Komuny Paryskiej, po rewolucji 1905 roku, po rewolucji rosyjskiej 
i upadku rewolucji w Niemczech, na Węgrzech, po drugiej wojnie światowej? 
To proste zestawienie ujawnia zasadniczą ewolucję powagi współczesnej dysku-
sji o socjalizmie jako perspektywie postkapitalistycznej. 

To już nie są idee manifestu. 
Przy całym szacunku dla różnych krytyk „realnego socjalizmu” należy 

stwierdzić, że wykreował on, udowodnił realną możliwość alternatywy ustro-
jowej w wymiarze globalnym. I taka jest stawka współczesnej dyskusji o socja-
lizmie, w której jego zwolennicy są w posiadaniu o wiele mocniejszych argu-
mentów niż kiedykolwiek w historii. W dwudziestym wieku niewiele brakowało, 
a kapitalizm przestałby istnieć. Alain Badiou, pisząc o hipotezie komunistycznej, 
nie jest szaleńcem8.

W logice coraz bardziej futbolowego myślenia w Polsce... bo to i premier 
– gracz, a i Polska organizuje mistrzostwa Europy i buduje stadiony, można za-
śpiewać chóralnie:
Nic się nie stało,
marksiści nic się nie stało.
Nic się nie stało,
marksiści nic się nie stało!

TINA i „koniec historii”

There is no alternative – głosiła Margaret Thatcher. „Koniec historii” – 
wieszczył Francis Fukuyama. Upadek ZSRR i „realnego socjalizmu” próbowa-
no zaanektować jako ostateczny dowód na gwarantowane istnienie Tysiącletniej 
Liberalnej Rzeszy. Thatcher się postarzała i na jej miejsce przyszedł Tony Blair, 
The Lier, a Mc Hegel Fukuyama zaczął się zajmować wojnami o banki genów. 
Atak na wieże World Trade Center w Nowym Jorku otworzył nową historię 
i wizja stabilizacji neoliberalizmu i harmonijnego Pax Americana sczezła w kilka 
lat na naszych oczach. Dziś może tylko śmieszyć.

Ale sprawa tak ujęta, traktowana jest zbyt powierzchownie i niepoważnie. 
Triumf neoliberalizmu był bowiem w istocie tylko bronią ideologiczną i politycz-
ną. W rzeczywistości, jeśli nawet weźmiemy pod uwagę czasy republikańskiej 

8  A. Badiou, Hipoteza komunistyczna, http://nowakrytyka.pl/spip.php?article442. 
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prawicy w USA, to widać wyraźnie, że nawet ich rządy nie tylko nie zawróciły 
procesów uspołecznienia produkcji i własności, ale wręcz kontynuowały te ten-
dencje, choć być może w lekko spowolnionej formie. Robert Nelson w artykule 
opublikowanym w roku 2002 na łamach „Financial Times”9 stwierdzał na przy-
kład, że wydatki wewnętrzne wzrosną w USA bardziej niż za czasów Clintona 
– o 8 proc. w 2002 roku i o 11 proc. w 2003  (za Clintona rosły 4–5 proc. rocznie), 
że rząd subsydiuje rozwój miast, rolnictwo, energetykę, komunikację, a jedno-
cześnie wznosi bariery celne sprzeczne z zasadami liberalizmu (np. 30 proc. na 
import wyrobów hutniczych, 27 proc. na tarcicę z Kanady). Jak podaje Nelson, 
ochrona jednego miejsca pracy w hutnictwie kosztowała rząd 600 000 dolarów  
rocznie. Okazuje się, że władze federalne lub stanowe były w 2002 roku w po-
siadaniu prawie 40 proc.  ziemi w USA, a rząd na tenże rok 2002 przewidywał 
zakupy za dalsze 900 mln dolarów.

Państwowa własność ziemi, rozbudowany interwencjonizm państwowy, 
subsydia, to zjawiska charakterystyczne nie tylko dla Europy, gdzie ok. 50 proc. 
wewnętrznego dochodu narodowego jest przejmowane przez państwo w formie 
podatków. I było to jasne dla każdego jako tako wykształconego człowieka już 
w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Hasło TINA i globalizują-
cy neoliberalizm ze swoimi opowieściami  o absolutnie wolnym rynku i tanim 
państwie należy traktować raczej jako machiny wojenne wystawione do walki 
o obniżanie płacy roboczej i o przejęcie bez oporu wszystkich możliwych ak-
tywów oraz  zdobycie możliwości w podporządkowywanych krajach zdemolo-
wanego „realnego socjalizmu”. Kompradorskie elity posługiwały się i posługu-
ją tą teorią służącą do demolowania10 z dużą skutecznością i bardzo ochoczo. 
Tymczasem zarówno Europa Zachodnia jak i USA, w jeszcze większym stopniu 
azjatyckie tygrysy, takie jak Hongkong, Singapur, Korea Południowa, Japonia, 
to społeczeństwa, w których rola aparatu państwowego, interwencjonizmu pań-
stwowego, bezpośredniego działania państwa w gospodarce są czymś podsta-
wowym i fundamentalnym. Teraz, na początku drugiego dziesięciolecia dwu-
dziestego pierwszego wieku i w epoce triumfującego wejścia na arenę światową 
komunistycznych Chin, bajki liberalne i neoliberalne mogą się utrzymywać tylko 
w rezerwatach na obrzeżach rzeczywistego życia gospodarczego.

9  R. Nelson, Populist George W. Bush, „Financial Times” 19.07.2002.
10  Tytuł fi lmu Człowiek demolka nadaje się w tym kontekście do spożytkowania na określenie 

teorii tego typu (Demolition Theory) i ich funkcji społecznych. 
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Piszę o tym nawet nie dlatego, żeby w jakiś zasadniczy sposób sakralizować 
własność państwową w warunkach społeczeństwa kapitalistycznego. Jest ona 
– bez rewolucji socjalistycznej – dalej tylko wspólną własnością kapitalistyczną 
zapośredniczoną przez państwową formę, a to dlatego, żeby w interesie dominu-
jących grup kapitału zabezpieczać stabilne funkcjonowanie podstawowych dla 
konkretnej fazy kapitalizmu obszarów, takich jak na przykład transport, ener-
getyka, telekomunikacja, produkcja militarna etc., przy czym nie ma tu raz na 
zawsze ustalonych reguł i rozstrzygnięć. Liczy się jednak zasadnicza tendencja 
historyczna. Która sprawia, że coraz większe obszary życia społecznego pod-
dane są państwowej, scentralizowanej, biurokratycznej formie uspołecznienia, 
bez której współczesny kapitalizm nie może po prostu istnieć. Uspołecznienie 
produkcji, wytwarzania, dystrybucji, kreowania wiedzy i komunikacji społecz-
nej wymuszają uspołecznienie zarządzania i własności w taki sam sposób, jak 
wymuszają koncentrację kapitału i rozrost międzynarodowych korporacji. Są to 
wszystko formy uspołeczniania w ramach kapitalistycznej struktury społecznej 
i kapitalistycznej logiki reprodukcji systemu. Ale jednocześnie są to wszystko  
rosnące przesłanki uspołecznienia własności w formie socjalistycznej, uspołecz-
nienia nie o charakterze formalnym, realizowanym często na bazie sił wytwór-
czych o prekapitalistycznej dojrzałości, lecz na gruncie najnowocześniejszych 
sposobów przekształcania sił wytwórczych w ramach strukturalnej, kapitali-
stycznej, dominacji.

To prawda, że część tych procesów uspołeczniania własności i podziału była 
rezultatem konkurencji między Wschodem i Zachodem i wraz z upadkiem „re-
alnego socjalizmu” skutecznie próbuje się je likwidować. „Państwo opiekuńcze” 
okazuje się nienowoczesne i niewydajne społecznie, dzień pracy za krótki, pensje 
za wysokie, emerytury za wczesne, a zasiłki dla bezrobotnych demobilizujące. 
Te argumenty i teorie mimo wszystko dalej okazują się działać tylko na obrze-
żach i nie uzyskują akceptacji społecznych. W planie generalnym, historycznym 
przemiany te są jednak kierunkowe i zmierzają w szybkim tempie do eliminacji 
„wolnego rynku”, centralizacji i rozwoju planowania na skalę regionalną i glo-
balną w niespotykanym dotychczas stopniu.

Tysiące miliardów dolarów wydawane na podtrzymanie banków i ko-
niunktury przez prezydenta USA są w istocie czasowym, ad hoc nacjonalizowa-
niem wielkiej własności kapitalistycznej. Idee stworzenia rządu ekonomicznego 
i stałej polityki gospodarczej w strefi e euro, wysuwane przez kanclerz Niemiec 
i prezydenta Francji, również zmierzają w tę samą stronę. To nie są tylko reformy. 
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To nie są tylko kryzysy. To historyczne ujawnianie się granic kapitalistycznej 
akumulacji, reprodukcji i modernizacji.

W związku z tymi tendencjami w uspołecznieniu pojawia się czasem po-
chopna skłonność do utożsamiania obecnego stanu rzeczy z socjalizmem. Proces 
konwergencji dwóch systemów doprowadził do powstania społeczeństw, które 
zlikwidowały nędzę, zabezpieczyły dostęp do opieki zdrowotnej, oświaty, opieki 
społecznej, kultury, wypoczynku... Czego więcej chcieć?

Zwłaszcza kraje skandynawskie przywoływane są często jako przykład 
niebolszewickiej drogi do socjalizmu. Rozbudowane systemy podatkowe, sku-
teczna, aktywna obecność państwa w różnych sferach życia społecznego, z roz-
machem przeprowadzana redystrybucja dochodu narodowego tworzą społeczeń-
stwa często, i słusznie, będące przedmiotem zazdrości i westchnień na całym 
świecie. I rzeczywiście, jeśli socjalizmu nie symplifi kować na chrześcijańską 
modłę jako raju, to okazuje się on społeczeństwem niepozbawionym nierówności 
społecznych, nieszczęść, sprzeczności, a nawet wyzysku i przemocy11. Różnica 
polega jedynie na tym, że motorem napędowym społeczeństwa staje się kon-
kurencja między właścicielami siły roboczej w warunkach eliminacji własności 
kapitalistycznej. Jak pisał Marks: 

Ale produkcja kapitalistyczna nieuchronnie jak proces przyrody wytwarza swą 
własną negację. Jest to negacja negacji. Przywraca ona nie własność prywatną, 
lecz własność indywidualną opartą na zdobyczach ery kapitalistycznej: na współ-
działaniu i na wspólnym władaniu ziemią oraz środkami produkcji wytworzonymi 
przez samą pracę12.

Wspólne władanie nie oznacza braku konkurencji czy likwidacji mecha-
nizmów gospodarki towarowo-pieniężnej. Wyłącza jednak spod tej konkurencji 
pewne dobra, takie jak oświata, zdrowie, mieszkanie, wyżywienie... Oczywiście 
nie całkowicie i nie absolutnie. Rozrost funduszu spożycia zbiorowego jest for-
mą uspołeczniania własności siły roboczej i musi mieć swoją historię, strukturę, 
sprzeczności, walki, kryzysy. Podział według pracy jest – jak pisał Marks – nie-
sprawiedliwy i nieegalitarny, choć, w sposób zasadniczy,  historyczny, odmienny 

11  Łatwo sobie wyobrazić, że będą też powodzie, huragany, będzie kwasić się mleko i będą 
morderstwa... Insynuacjom robiącym z Marksa proroka i blagiera na podobieństwo różnych świę-
tych postaci nie ma końca. Andrzej Walicki twierdzi np., że zdaniem Marksa „pełne, komunistycz-
ne uspołecznienie indywiduów pozbawi osobistą śmiertelność wymiaru tragicznego”. A. Walicki, 
Marksizm i skok do królestwa wolności, op.cit.,  s. 57.

12  K. Marks, Kapitał, t. I, Warszawa 1970, s. 840.  
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od kapitalistycznych stosunków społecznych i jakościowo bardziej egalitarny. 
Gdy w taki Marksowski sposób postawimy sprawę, to pytanie, czy przypadkiem 
nie przespaliśmy momentu przejścia od kapitalizmu do socjalizmu nie wydaje 
się już tak całkiem chore! Socjalizacja w okresie przejścia od epoki do epoki 
może realizować się obok siebie w różnych formach ustrojowych, a nawet prze-
platać się swoimi formami w jednym kraju. Nie podzielam oczywiście tego sta-
nowiska, ale niedostrzeganie, że we współczesnym kapitalizmie, jego kryzysie, 
ale i sukcesach, rozwoju i zdobyczach widać dynamiczne powstawanie podwa-
lin nowej, jakościowo odmiennej rzeczywistości społecznej jest brzemiennym 
w konsekwencje kalectwem teoretycznym. W Rosji czy w Chinach mieliśmy 
do czynienia z próbami tworzenia „innego świata” w warunkach peryferyjnego 
kapitalizmu, substytutywnej socjalistycznej industrializacji obciążonymi swoją 
specyfi ką. 

Dwudziesty i dwudziesty pierwszy wiek są czasem, w którym w różnorod-
nych i sprzecznych formach realizuje się jednolity proces transformacji, przej-
ścia, zerwania ze społeczeństwem kapitalistycznym. Podstawowe tendencje 
odkryte przez Marksa – koncentracja kapitału, wzrost składu organicznego ka-
pitału, malejąca stopa zysku, eliminacja drobnej własności i upowszechnienie 
pracy najemnej – osiągnęły już w wymiarze globalnym poziom, jakiego nigdy 
nie miały. O upadku neoliberalizmu mówią już nawet neoliberałowie, a bystrzejsi 
z nich, jak na przykład Jeremy Rifkin, uciekają w popłochu z dziurawej i tonącej 
łajby, głosząc śmierć American dream i zastąpienie go europejskim marzeniem, 
europejskim stylem życia...

„Co robić?” 

To pytanie Czernyszewskiego i potem Lenina zrobiło karierę w całej rewo-
lucyjnej tradycji, i chyba poza nią. Trudno byłoby mi na nie odpowiedzieć bez-
pośrednio, pozwolę więc sobie na pewną refl eksję jak najbardziej à propos tego 
pytania i na odpowiedź na nie.

Po pierwsze, nasuwa się pytanie, dlaczego jest tak źle, skoro jest tak do-
brze? Dlaczego, skoro teoretycznie teoria Marksa nie traci swej rewolucyjnej 
siły, w realu jest upupiana do rangi jednej z kulturowych inspiracji, i to  w naj-
lepszym razie, bo w Polsce, w zasadzie bez słowa sprzeciwu ze strony lewicy 
parlamentarnej i pozaparlamentarnej, zostaje wręcz skryminalizowana (książki 
Marksa i jego czytelników zostały na mocy instrukcji państwowych wycofane 
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z bibliotek publicznych, a teoria walki klas został potępiona w specjalnej uchwale 
Unii Europejskiej). Skrajnie prawicowa interpretacja historii i kultury sprawuje 
bezwzględnie swoją hegemonię i realnie nie napotyka na opór. I nie chodzi tylko 
o Marksa i socjalizm. To prawda, że po 1990 roku byli i tacy lewicowi, rewo-
lucyjni intelektualiści, którzy rzucali uprawianie fi lozofi i, nauki i zmieniali się 
w żądnych zarobków biznesmanów, mówiąc wprost: „ja też chcę jeździć merce-
desem”. Ale czytałem też ostatnio wypowiedź znanej działaczki feministycznej, 
obecnie kandydatki na posłankę, która oburzona antyfeministyczną wypowiedzią 
aktualnego posła, pytała: „Ciekawe, co na to powie komisja etyki poselskiej?”. 
Koniunktura polityczna zmiotła tysiące marksistów i lewicowych intelektu-
alistów. Niektórych zamieniła w zombie – jak Leszka Balcerowicza, adiunkta 
w Instytucie Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu – innych rozpu-
ściła w atrakcjach cieszenia się przypadkami rynku i benefi cjach odcięcia się 
wreszcie od egalitarnych reguł gry, resztę wyrzuciła na margines, śmietnik.

Oglądając fi lm Jeździec imieniem Śmierć  (Wsadnik po imieni Smiert, reż. 
Karen Szachnazarow, 2004), opowiadający historię Borysa Sawinkowa, szefa 
Organizacji Bojowej eserów, w czasach po rewolucji 1905 roku, stykamy się 
z postaciami żarliwych młodych rewolucjonistów, którzy, idąc tropem wcześniej-
szych narodników, poświęcają swoje życie w walce z despotią caratu i wyzy-
skiem. Znamy takie postacie z kart nie tylko literatury rosyjskiej. Znamy również 
postacie sufrażystek i feministek tnących nożami obrazy w galeriach, rzucających 
tortami i policzkujących bezczelnych polityków. Można mieć czasem wrażenie, 
że szczytem rewolucyjnego zrywu, najskrajniejszą formą protestu w naszych 
warunkach może być wegetarianizm, wycieczka rowerowa albo performance..., 
a i to w ramach przyznanego grantu zagranicznej fundacji albo ministerstwa!

W otaczającym nas świecie nie ma tego żaru, tych emocji, tego zdetermi-
nowania. Istniejąca w społecznym wymiarze alternatywa wykreowana przez pol-
skie społeczeństwo to wybór między klerykalizmem toruńskim a klerykalizmem 
łagiewnickim. Wybór, który dokonuje się w warunkach deinstytucjonalizacji 
świadomości klasowej pracowników najemnych i jej kolonizacji przez liberalny 
klerykalizm. Partie, związki zawodowe są zmarginalizowane na rzecz okreso-
wych plebiscytów w kampaniach wyborczych. Chodzi jednak chyba nie tylko 
o słabość, podbicie świadomości społecznej przez pewien paradygmat uprawia-
nia polityki. Nad tym wszystkim góruje i w pewnym sensie, mówiąc językiem 
Althussera/Balibara, naddeterminuje cały układ nie fi gura ofi ary, lecz pozycja 
zwycięzcy. W jakim sensie „zwycięzcy”? Zwycięzcy w sensie stania się człon-
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kiem panującej Północy, rozdającego karty Zachodu, Pierwszego Świata, w któ-
rym, jeśli nawet zajmujemy pozycję niezbyt uprzywilejowaną, to i tak są to nizi-
ny w ramach cywilizacyjnego centrum świata i kultury. W Polsce ekonomiczną 
nędzę wspiera w tym poczuciu uniwersalna postać Polaka-Papieża i jego global-
nego i uniwersalnego znaczenia.

Zwróćmy uwagę, że nie było w Polsce znaczących protestów przeciw 
uczestnictwu naszych żołnierzy w wojnie w Iraku, Afganistanie, a teraz w Libii. 
Posyłanie broni dla buntowników i udział polskich żołnierzy w operacjach NATO 
to przecież jawne łamanie polskiego i międzynarodowego prawa. Dla bycia 
w uprzywilejowanej, panującej większości w wymiarze globalnym nie ma granic 
prawnych czy moralnych.

Pytanie „co robić?” w tym kontekście nie jest pytaniem tylko polskim! Ja-
mes Cameron w fi lmie Awatar też próbuje dać na nie odpowiedź, i dlatego nie 
dostał głównego Oskara za fi lm czy reżyserię, tylko za efekty specjalne, sceno-
grafi ę i zdjęcia. Sześć  Oskarów dostała jego była małżonka za fi lm opowiadający 
o rozterkach dzielnych  amerykańskich saperów rozminowujących miasta, wsie 
i pola Iraku. Dzielni saperzy dostali Oskara! W Polsce fi lm Camerona przedsta-
wiany jest przez recenzentów jako przede wszystkim fi lm niezwykły technicznie, 
jego obrazoburcza treść jest przez krytyków celowo zaciemniana i omijana. Ta 
rewolucyjność polega na kompletnym odrzuceniu perspektywy podboju świata 
czy obrony American way of  life albo demokracji. Film Camerona to kompletne 
zanegowanie perspektywy Zielonych beretów, a nawet Full Metal Jacket Kubric-
ka! James Cameron kradnie red necks ich ikonę amerykańskiego marine i czyni 
z niego moralnie ugruntowanego współpracownika Innych i Obcych, to Inni mają 
rację, a amerykańskie koncerny są uosobieniem upadłej cywilizacji13, zła, z któ-
rym były marine walczy związany ideowo, moralnie i miłością z uogólnionymi 
Swoimi. Przechodzi na drugą stronę, opuszcza świat zła i staje się rycerzem alter-
globalizacji. Jak oceniają recenzenci, w sensie ideowym można to uznać  za po-
parcie walki z imperializmem, kapitalizmem, militaryzmem i nieludzkimi wiel-
kimi korporacjami. Russel D. Moore  w „The Christian Post” pisze: „Wyobraźcie 
sobie widownię pełną ludzi  w Kentucky, wstającą z miejsc i z aplauzem przyj-
mującą klęskę ich własnego kraju w wojnie, a będziecie mieli dosyć niezwykły 

13  Jak mówi Jake Sully: „Nie poddadzą się. Nie pójdą na żaden układ [...] Damy im piwo? 
Jeansy?”.  
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efekt specjalny”14. Artykuł ma tytuł Rambo in Reverse. Inny recenzent, Adam 
Cohen, w „The New York Times” pisze o antyimperialistycznym  przesłaniu fi l-
mu. Jego zdaniem fi lm przedstawia walkę, która jest wersją walki Amerykanów 
z Brytyjczykami, Indii z kolonizacją brytyjską czy Ameryki Łacińskiej z United 
Fruit Company15. 

Zwróćmy uwagę, że nie jest to fi lm jakiejś „nowej fali”, kręcony w czarno-
-białej konwencji drżącą ręką awangardzisty, lecz produkt głównego nurtu kul-
tury, Hollywood, światowego centrum fi lmu, wyświetlany w krótkim czasie 
w multipleksach całego świata i zarabiający fortunę dla swoich autorów. Two-
rzy on nową intelektualną perspektywę, ale przecież nie tylko intelektualną, bo 
artykułowaną w języku kultury masowej, a więc emocjonalną, kulturową, cywi-
lizacyjną. Chodzi o przejście na „dobrą stronę mocy”, o totalne odrzucenie ak-
tualnego, liberalno-korporacyjnego paradygmatu, który – jak mówi się w fi lmie 
otwartym tekstem – z dawnych „żołnierzy, obrońców wolności” uczynił „najem-
ników na garnuszku korporacji”. Ta hollywoodzka intronizacja zerwania, przej-
ścia, „przewartościowania wszystkich wartości” nie jest obecna tylko w fi lmie 
Camerona, choć być może tu jest to najbardziej spektakularne. 

Podobne tony znajdziemy w fi lmie Romana Polańskiego The Ghost Writer. 
Także i ten fi lm był w polskiej krytyce prezentowano jako nawiązujący do stylu 
noire, klasycznego kryminału, Hitchcocka..., kompletnie abstrahując od jego po-
litycznej wymowy! A przecież oglądamy rzecz skandaliczną – stworzony na pod-
stawie książki napisanej przez jednego z byłych współpracowników Tony’ego 
Blaira – akt oskarżenia byłego premiera o to, że całe swoje życie był agentem 
CIA. Pamiętamy, że montaż tego fi lmu dokonywał się w oblężonej willi Polań-
skiego w Szwajcarii, gdzie, będąc w areszcie domowym, czekał na decyzję doty-
czącą jego ekstradycji do USA, kiedy nagle przypomniano sobie o aferze sprzed 
trzydziestu laty. Film Polańskiego pokazuje świat, ale już nie ten egzotyczny, 
daleki... w Afryce, Patagonii czy dżunglach Azji, tylko centrum zachodniej Eu-

14  „If you can get a theater full of people in Kentucky to stand and applaud the defeat of their 
country in war, then you’ve got some amazing special effects [...] The medium was George Lucas; 
the message Che Guevara” (D.R. Moore,  Avatar: Rambo in Reverse, „The Christian Post”, http://
www.christianpost.com/article/2009/12/21/avatar-rambo-in-reverse/index.html).  

15  „a 22nd-century version of the American colonists vs. the British, India vs. the Raj, or Latin 
America vs. United Fruit” (A. Cohen, Next-Generation 3-D Medium of ‘Avatar’ Underscores Its 
Message, http://www.nytimes.com/2009/12/26/opinion/26sat4.html. Retrieved December 26, 
2009) 
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ropy i szczyty władz politycznych w tym regionie jako zabawkę CIA i czyni to 
otwartym tekstem.

Wielkim oskarżeniem Zachodu jest też Essential Killing Jerzego Skoli-
mowskiego. Ten wybitny fi lm polityczny oskarża sprawców rabunku ropy, mili-
tarystów, umundurowanych obywateli, wydawać by się mogło, cywilizowanego 
państwa, członka ONZ, torturujących niewinnych ludzi i cały nieludzki system 
o zbrodnicze wręcz szaleństwo, wciągające w swoje wiry różnych niewinnych 
ludzi, pozbawionych wiedzy i świadomości, co się właściwie obok nich i z nimi 
dzieje. Polacy z psami tropiący ślady irakijskiego uciekiniera w śniegach Mazur  
w stylu SS i Gestapo są elementem ludobójczej machiny, która dosięga ludzi 
w warunkach jak na innej planecie, jak w koszmarnym śnie... Oskarżenie Sko-
limowskiego doskonale odczytała lewicowa publiczność europejska, w Polsce 
polityczny wymiar fi lmu został przez krytyków starannie zatarty.

Muszę się przyznać, że fi lmy Polańskiego i Skolimowskiego budzą we mnie 
narodową dumę, ale i wielki respekt i podziw dla tych, kiedyś młodych, polskich 
buntowników, którzy przez lata, jak się okazuje, nie stracili ostrości widzenia, 
krytycyzmu, nonkonformizmu i odwagi, przenieśli je w sobie w wiek dwudziesty 
pierwszy. Tak sobie myślę, że Władysław Gomułka byłby z nich zadowolony! 
Cała ta wycieczka w krainę fi lmu ma za zadanie ukazać rzeczywiście pojawia-
jący się medialnie model zanegowania istniejącej hegemonii kulturowej, kapi-
talistycznej w sztuce, w nowoczesnym multimedialnym matriksie. W czytaniu 
Marksa na poważnie odnajdziemy ten sam motyw, motyw strukturalnej negacji 
kapitalizmu. Czytanie Marksa na poważnie nie może ominąć tego, co stanowi 
o istocie teorii i postawy Karola Marksa. Pokazuje też, że nie jest konieczne wto-
pienie się w neoliberalną tłuszczę. System nie jest szczelny. Ale trzeba też zdać 
sobie sprawę, że chodzi o niezwykle ważne i trudne wybory moralne i polityczne. 
Czy stać „czytelników Karola Marksa” w Polsce na rezygnację z partycypacji 
w światowej hegemonii Zachodu na rzecz tworzenia globalnej alternatywy? Czy 
stać ich egzystencjalnie  (myślę o „życiowych sprawach”, jak zarobki, kariera, 
prestiż, zwycięska walka w wyścigu szczurów i tak dalej), ale też czy stać ich 
intelektualnie i teoretycznie, aby przyswoić, przekształcić, stworzyć narzędzia 
poznawcze do teoretycznego objęcia sprzeczności współczesnego, późnego ka-
pitalizmu i drogi jego negacji. Jeśli więc optymistycznie oceniam sprawność teo-
retyczną narzędzi badawczych starego Marksa i złożone doświadczenia ruchów 
społecznych i politycznych, które z jego rewolucyjną perspektywą były i są zwią-
zane, to nie jest to tani optymizm. 
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Jeśli namawiam do zaśpiewania Nic się nie stało, marksiści..., to także 
i w tym sensie, że gdy popatrzymy z Marksowskiej perspektywy na historię 
współczesną, to zobaczymy, iż nie tylko „nic się nie stało”, ale również, że... 
„wszystko przed nami”. Wszystko przed nami, marksiści, wszystko przed nami! 

Ktoś tego neoliberalnego trupa musi wreszcie pochować.

MARXISM, NEOMARXISM, POSTMARXISM...

Summary

Keywords: post-marxism, socialism, neo-marxism, revolution

The main goal of the paper is to discuss whether it is possible to build a contemporary 
version of Marxist theory based on what was the core of Karl Marx’ theoretical system 
e.d. theory of the class struggle and theory of the antycapitalist revolution. Any attempt 
to build such theory encounters epistemological obstacles and theoretical problems con-
nected with issues such as: Bolshevik revolution, phenomenon of  “Solidarity” and the 
fall of real socialism in the East Europe, TINA and the end of history. The thesis of the 
paper is that to continue Marx’s idea of the world revolution we have to deal with these 
problems and overcome the obstacles.  
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Wprowadzenie

Popperowską krytykę czy, jak będę starał się udowodnić – pseudokrytykę, myśli 
Karola Marksa proponuję rozważyć na dwóch poziomach. Pierwszy dotyczy – 
z jednej strony – deklaratywnej, tj. zakładanej przez Poppera negatywnej ewa-
luacji spuścizny autora Kapitału, a z drugiej rzeczywistego obrazu poglądów 
i koncepcji tegoż, który wyłania się z pism społecznych i metodologicznych 
wiedeńskiego naukowca. Drugi poziom wiąże się z podejmowanym obszarem 
przedmiotowym, w którym dokonam rozróżnienia na metodologię i – jak to czę-
sto określał Popper – socjologię, przy czym ta ostatnia winna być traktowana 
jako synonim nauk społecznych w ogóle. 

Wspomniane dwa poziomy analizy, nałożone na siebie, dają czteropolową 
matrycę, w której poziome pola traktują – kolejno – o metodologicznych i spo-
łecznych elementach deklaratywnej krytyki fi lozofi i Marksa, jak również o me-
todologicznych i społecznych wyznacznikach „rzeczywistej” postawy Poppera 
względem Marksowskich rozwiązań (pionowe pola). Mówiąc „rzeczywistej”, 
mam naturalnie na myśli narzuconą przeze mnie interpretację, która jednak – co 
należy stanowczo podkreślić – oparta jest na opracowaniach autora Logik der 
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Forschung. Słowo „rzeczywista” jest także o tyle niefortunne, iż – jak okaże się 
w dalszej części – owa interpretacja doprowadzi do ukazania pewnych niekonse-
kwencji w Popperowskich analizach społecznej rzeczywistości oraz jego meto-
dologicznych propozycji, ale przecież nie o warstwę semantyczną idzie (ważne, 
by nie identyfi kować „rzeczywistej” krytyki w kategoriach absolutystycznych).

Tabela. Deklaratywna i „rzeczywista” krytyka Marksa a obszar metodologii 
i nauk społecznych w świetle prac Karla Poppera

DEKLARATYWNA 
KRYTYKA

„RZECZYWISTA” 
KRYTYKA

KRYTYKA ZAŁOŻEŃ 
METODOLOGICZNYCH [I] [II]

KRYTYKA ZAŁOŻEŃ 
SPOŁECZNYCH [III] [IV]

Źródło: opracowanie własne.

Poszczególne pola tabeli zostaną parami rozwinięte w dalszej części opra-
cowania, które ma na celu pokazanie rozdźwięku pomiędzy deklarowaną, nega-
tywną oceną dorobku Marksa a jej „rzeczywistą”, tj. explicite wyrażoną recepcją 
w pracach Karla Raimunda Poppera.

Deklaratywna [I] i „rzeczywista” [II] krytyka założeń metodologicznych

Jednym z zadań książki The Open Society and Its Enemies jest – wedle słów 
Poppera – „analiza możliwości zastosowania krytycznych i racjonalnych metod 
naukowych do zagadnień społeczeństwa otwartego”1, jak również próba wy-
jaśnienia „niektórych przeszkód utrudniających racjonalne podejście do zagad-
nień społecznej przebudowy [co autor czyni – M.B.] przez krytykę tych fi lozofi i 
społecznych, które są odpowiedzialne za szeroko rozpowszechniony negatywny 
stosunek do możliwości demokratycznych reform”2. Wśród tych ostatnich naj-
niebezpieczniejszy jest historycyzm, czyli:

wszelkie takie podejście do nauk społecznych, które zakłada, iż głównym ce-
lem tych nauk jest formułowanie prognoz historycznych oraz że cel taki można 

1  K.R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1 i 2, przeł.  H. Krahelska,  Warszawa 
1993, s. 21.

2  Ibidem, s. 21–22.
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osiągnąć przez wykrywanie rytmów, schematów, praw albo trendów leżących 
u podstaw rozwoju historycznego3. 

Popper w Nędzy historycyzmu, która notabene intencjonalnie nawiązuje 
do pracy Marksa Nędza fi lozofi i, będącej w swoim czasie aluzją do Filozofi i nędzy 
Proudhona, zauważa:

interpretacja dziejów powinna być głównym zadaniem myśli historycystycznej 
i jest tak istotnie. Całe myślenie i działalność historycystów mają na celu interpre-
tację przeszłości w celu przepowiadania przyszłości4.

Jednak historycyzm ma więcej niż jedno oblicze, dlatego Popper wyróżnił 
cztery jego główne odmiany:
(a) teistyczny;
(b) naturalistyczny;
(c) spirytualistyczny;
(d) ekonomiczny.

W pierwszej, tj. teistycznej odmianie historycyzmu, zilustrowanej na pod-
stawie doktryny narodu wybranego, „prawo rozwoju historycznego jest ustano-
wione przez wolę Boga”5. W naturalistycznym wariancie wolę Boga zastępuje 
prawo natury, w spirytualistycznym – prawo duchowego rozwoju, a w ekono-
micznym, najbardziej charakterystycznym dla Marksowskiego podejścia – pra-
wo rozwoju ekonomicznego.

Przechodząc do krytyki założeń metodologicznych koncepcji Marksow-
skiej w – założonej w tym tekście – odmianie deklaratywnej, rozpocznijmy od 
kwestii naturalizmu metodologicznego i jego przeciwieństwa – antynaturalizmu 
metodologicznego6. Tok argumentacji autora Logiki odkrycia naukowego w spra-

3  K.R. Popper, Nędza historycyzmu, przeł.  S. Amsterdamski, Warszawa 1999, s. 15.
4  Ibidem, s. 56.
5  K.R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1,  op.cit.,  s. 30.
6  Edmund Mokrzycki analizując metodologiczny dogmat naturalizmu, twierdzi, iż „rozróżnie-

nie Poppera [na pronaturalistyczną i antynaturalistyczną szkołę w metodologii nauk społecznych 
– M.B.] (oraz tego rozróżnienia pochodne) nie ma wartości poznawczej” (E. Mokrzycki, Do nauki 
przychodzi się nie tylko z pytaniami, Warszawa 2007, s. 29–30). Jednak precyzując swoje stano-
wisko w tej sprawie, konstatuje: „Łatwo zauważyć, że wystarczy w miejsce metod fi zyki wystawić 
określony model metodologiczny nauki, by rozróżnienie Poppera nabrało istotnej metodologicznej 
treści. I to jest właśnie to, co Popper robi w praktyce, chociaż nie robi tego w teorii: jego eksplikacja 
pojęcia naturalizmu nie specyfi kuje owych metod fi zyki, specyfi kacja taka jest natomiast zawarta 
w zastosowaniach tego pojęcia. Inaczej mówiąc, Popper, wprowadzając swą dystynkcję, miał na 
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wie wspomnianej dychotomii jest klarowny, natomiast usytuowanie „słynnego 
historycysty”7, jak nazwany został Marks, w tym sporze już nie do końca. Otóż 
generalnie historycyści (a zatem i Karol Marks) są przeciwnikami naturalizmu 
metodologicznego, gdyż twierdzą, że:

zasada ta [tj. stosowana w naukach przyrodniczych, a zakładająca ogólne regu-
larności przyrody, które przyczyniają się do możliwości formułowania uogólnień 
– M.B.] jest właśnie zupełnie bezużyteczna w socjologii. Podobne okoliczności 
bowiem występują tylko w obrębie jednego okresu historycznego, a wraz z jego 
zmianą – przemijają8.

Popper, jako zwolennik stanowiska naturalizmu w metodologii9, mówiąc 
o antynaturalistycznych podstawach historycyzmu, nie posługuje się explici-
te przykładem Marksa, który zdaje się pasować wyśmienicie do tego wywodu. 
Wymienia autora Tez o Feuerbachu jako zwolennika „aktywizmu”, który jest 
wprawdzie powiązany z antynaturalizmem metodologicznym, ale nie stosuje 
bezpośredniej krytyki w tym aspekcie wobec Marksowskiej orientacji. W za-
mian przytacza – nie po raz ostatni – kwintesencję postawy aktywistycznej, którą 
Marks zawarł w tezie 11. wspomnianej pracy:

Filozofowie rozmaicie tylko interpretowali świat; idzie jednak o to, aby go zmie-
nić10.

Nie podlega jednak dyskusji fakt, iż antynaturalistyczna (w sensie metodo-
logicznym) orientacja fi lozofi i historycystycznych jest jednym z powodów for-
mułowania prognoz historycznych, jakże charakterystycznych dla prac Marksa. 
Kolejnym elementem wspierającym podejście zakładające niesprowadzalność 

myśli określony model metodologiczny nauk przyrodniczych. Był to, rzecz jasna, jego własny mo-
del. Tak więc wprowadza on rozróżnienie nie pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami stosowania 
metod nauk przyrodniczych w naukach społecznych, lecz pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami 
stosowania w naukach społecznych tego, co zgodnie z doktryną metodologiczną Poppera stanowi 
metody nauk przyrodniczych – a to są dystynkcje różne” (ibidem, s. 29–30). 

7  K.R. Popper, Nędza historycyzmu, op.cit., s. 19.
8  Ibidem, s. 18.
9  Zob. ibidem, s. 43. W swoim głównym dziele metodologicznym Popper stwierdza w pewnym 

momencie, iż odrzuca stanowisko naturalistyczne, ale o tyle, o ile opiera się ono na indukcji (posłu-
guje się zresztą określeniem „indukcyjna teoria nauki”), i jest bezkrytyczne (K.R. Popper, Logika 
odkrycia naukowego, przeł.  U.  Niklas,  Warszawa 1977, s. 48–49).

10  K. Marks, Tezy o Feuerbachu (Wstęp S. Kozyr-Kowalski), Warszawa 1982, s. 83.
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metod badania świata społecznego do rozwiązań nauk przyrodniczych jest sta-
nowisko holizmu. Zakłada się w nim, że np. „socjologia, podobnie jak wszystkie 
dyscypliny »biologiczne«, to jest nauki mające do czynienia z obiektami żywymi, 
powinna przyjąć całościową, holistyczną jak się teraz zwykło mówić, perspekty-
wę poznawczą, a nie – atomistyczną”11. Nazwisko Marksa nie pojawia się w tym 
kontekście, podobnie jak i na próżno szukać go we fragmentach poświęconych 
esencjalizmowi metodologicznemu (i jego przeciwieństwu – nominalizmowi 
metodologicznemu)12.

Bardzo ważnym składnikiem stanowiska metodologicznego w kwestiach 
społecznych – zarówno Marksa, jak i Poppera – jest pojęcie inżynierii społecznej. 
Popper wyróżnił dwie jej odmiany: inżynierię utopijną oraz inżynierię cząstko-
wą. Opowiadając się za drugą odmianą, przyporządkował pierwszą do progra-
mów historycystycznych (także Marksa).  

Istotą cząstkowej inżynierii społecznej jest „projektowanie instytucji, do-
skonalenie tych, które już istnieją i zapewnienie ich funkcjonowania”13, ale we-
dług określonych zasad:

nawet gdy inżynier ma jakiś ideał społeczeństwa jako całości (na przykład ideał 
powszechnego dobrobytu), nie wierzy w metodę całościowego przekształcenia 
społeczeństwa. Niezależnie od tego, jakie są jego cele, stara się je osiągnąć ma-
łymi krokami, stale przy tym korygując swoje posunięcia. A cele może mieć roz-
maite, na przykład skupienie bogactwa lub władzy w rękach wybranych jednostek 
czy grup albo nowy podział dóbr i władzy, albo też ochrona określonych praw 
jednostek czy grup14. 

Z powyższego cytatu wyłania się obraz bardzo pragmatycznej i rozważnej 
metody inżynieryjnej stosowanej na płaszczyźnie tkanki społecznej. Metody, któ-

11  K.R. Popper, Nędza historycyzmu, op.cit., s. 28
12  Ibidem, s. 36–42 oraz K.R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1, op.cit., 

s. 53–56. W tej ostatniej pracy Popper precyzuje pojęcie esencjalizmu i nominalizmu metodolo-
gicznego: „Esencjalizm metodologiczny, teorię, że celem nauki jest odkrywanie istoty i jej opis za 
pomocą defi nicji, można lepiej zrozumieć konfrontując go z poglądem przeciwnym, mianowicie 
z metodologicznym nominalizmem [...] Metodologiczny nominalizm za cel nauki uznaje opis rze-
czy i wydarzeń doznawanych przez nas w doświadczeniu oraz ich wyjaśnianie, czyli opis odwołu-
jący się do praw uniwersalnych” (ibidem, s. 54).

13  K.R. Popper, Nędza historycyzmu, op.cit., s. 70.
14  Ibidem, s. 72.
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ra przypomina racjonalną i wyważoną „cząstkową łataninę”15, daleką od śmiałej 
wizji zmiany całego systemu.

Z kolei inżynieria utopijna (całościowa, holistyczna), jako przeciwieństwo 
wyżej scharakteryzowanej, jest „nie do pogodzenia – wedle autora Nędzy histo-
rycyzmu – z postawą prawdziwie naukową”16, a nadto:

po pierwsze, doktryna ta, szerzej znana jako planowanie centralne (albo planowa-
nie gospodarki uspołecznionej), jest bardzo modna i należy wyraźnie odróżnić ją 
od inżynierii czy techniki cząstkowej; po drugie, utopizm łączy z historycyzmem 
nie tylko wspólna niechęć do podejścia cząstkowego, lecz również to, że jest on 
często sojusznikiem ideologii historycystycznej17.

Bardziej klarowne osadzenie Marksowskiej analizy w realiach historycy-
stycznych, a co za tym idzie i w utopijnej inżynierii, Popper znalazł w przedmo-
wie do tomu pierwszego Kapitału, gdzie Marks stwierdza:

Nawet gdy jakieś społeczeństwo wpadnie na trop prawa natury, rządzącego jego 
ruchem – a wykrycie ekonomicznych praw ruchu nowoczesnego społeczeństwa 
jest właśnie ostatecznym celem niniejszego dzieła – nawet wówczas nie może ono 
ani przeskoczyć przez naturalne fazy swego rozwoju, ani usunąć ich dekretami. 
Może jednak skrócić i złagodzić męki porodowe18.

Intelektualną inspiracją Marksa, jak zauważa Popper, był Hegel. I choć 
w pewnych obszarach autor Krytyki programu gotajskiego wykroczył poza He-
gla, to zasadniczo 

Marks w swej socjologii przejął od Hegla nie tylko przekonanie, że powinna ona 
kierować się metodą historyczną, lecz również pogląd, że zarówno socjologia, jak 
historia stać się powinny teoriami rozwoju społecznego i rozwój ten wyjaśniać 
w kategoriach dialektyki. Wedle Hegla historia to dzieje idei. Marks odrzucił ide-
alizm Hegla, lecz zachował jego pogląd, iż siłą napędową rozwoju historycznego 
są dialektyczne sprzeczności – negacje i negacje negacji. Pod tym względem ani 
Marks, ani Engels nie odeszli od Hegla19.  

15  Ibidem.
16  Ibidem, s. 75.
17  Ibidem.
18  K. Marks, Przedmowa do wydania pierwszego, [w:] Kapitał, t. 1, przeł. P. Hoffman, Warsza-

wa 1951, s. 6. 
19  K.R. Popper, Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, przeł.  S. Amsterdamski,  Warszawa 

1999, s. 555.
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W tym momencie nie tyle istotna jest kwestia relacji koncepcji Marksa 
do Hegla, co rzecz dużo bardziej fundamentalna z punktu widzenia deklaratyw-
nej i explicite wyrażonej metodologicznej krytyki Poppera względem autora Ka-
pitału. Otóż w Logice odkrycia naukowego autor argumentuje, iż metodą rozwo-
ju nauki jest stawianie śmiałych hipotez oraz próba ich surowej krytyki (hipo-
tetyzm/falsyfi kacjonizm)20, a cząstkowa inżynieria (poziom społecznej analizy) 
jest daleka od „rewolucyjnych” hipotez, planów itp.

Dalej, Popper jako zwolennik naturalizmu metodologicznego, czyli poglądu, 
iż zarówno w naukach przyrodniczych jak i humanistycznych należy stosować te 
same metody, które z kolei powinny być zaczerpnięte z przyrodoznawstwa, jawi 
się jako niekonsekwentny naturalista metodologiczny, co jest dużą ujmą, biorąc 
pod uwagę, że sam wprowadził to rozróżnienie. Wyjaśnienie niespójności kon-
cepcji Poppera podaje Kmita:

Stosunkowo łatwo można ustalić źródła tej niezgodności, jaka zarysowuje się 
między ogólną Popperowską fi lozofi ą nauki (czy też nauk przyrodniczych) – oraz 
antyhipotetystyczną właściwie metodologią humanistyki rysującą się – w opozy-
cji do deklaracji ogólnych – w Nędzy historycyzmu i Społeczeństwie otwartym. 
Stanowi je niechęć do historycyzmu, przede wszystkim – do materializmu histo-
rycznego, który właśnie jest teorią śmiałą (w sensie Poppera) i cechującą się wy-
sokim stopniem ogólności. Z drugiej strony stanowi je przywiązanie do ideologii 
liberalizmu właściwej epoce kapitalizmu wolnokonkurencyjnego, które to przy-
wiązanie łączy się nie tylko z zasygnalizowanym powyżej rysem Popperowskiej 
metodologii humanistyki, ale również z okolicznością, iż metodologia ta obejmuje 
dyrektywę indywidualizmu metodologicznego [...] Jest rzeczą charakterystyczną, 
że ów indywidualizm metodologiczny, tak dobitnie zaakcentowany w obydwu 
wymienionych powyżej książkach Poppera, z trudnością daje się uzgodnić z jego 
koncepcją „trzeciego świata” [...] a wykazującą liczne podobieństwa do koncepcji 
ducha obiektywnego niemieckiej fi lozofi i idealistycznej21.

Tym, co dodatkowo obniża wartość Popperowskiej metodologicznej pro-
pozycji ujęcia nauk społecznych jest fakt, że zwalczając wszelką historiozofi ę, 
wręcz np. deklarując fi lozofi czno-metodologiczną krytykę marksistowskiej fi -

20  Jak zauważył Michael Burawoy: „Według Poppera, marksiści raczej poszukiwali konfi rmacji 
swoich teorii, niż ustanawiali kryteria ich falsyfi kacji. Nie można wykazać, że marksizm, podobnie 
jak psychoanaliza, jest błędny i dlatego nie może być prawdziwą nauką [a true science]” (M. Bura-
woy, Marxism as Science: Historical Challenges and Theoretical Growth, „American Sociological 
Review” 1990, Vol. 55, No. 6, s. 776).

21  J. Kmita, Słowo wstępne, [w:] K.R. Popper, Logika odkrycia naukowego, op.cit.,  s. 14–15.
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lozofi i historii, sam zakłada historiozofi ę liberalistyczną22. Oznacza to, że autor 
Logik der Forschung, dyskredytując wszelką historiozofi ę, nie zdołał dokonać 
krytycznej autorefl eksji nad własnymi propozycjami, a przypomnijmy, że kry-
tycyzm i racjonalizm to fundamenty Popperowskiej fi lozofi i nauki oraz fi lozofi i 
społecznej23.

Deklaratywna [III] i „rzeczywista” [IV] krytyka założeń społecznych

Przejdźmy teraz na poziom Popperowskiej krytyki założeń społecznych koncep-
cji Marksa. Owa krytyka jest w sposób naturalny powiązana z metodologicznym 
kontekstem postrzegania nauk społecznych, ale jednocześnie skupia się głów-
nie na warstwie – bardziej lub mniej szczegółowych – rozwiązań instytucjonal-
nych dotyczących funkcjonowania społeczeństwa. Dodać można, iż ta krytyka 
jest także mniej aksjologicznie neutralna (co nie oznacza automatycznie, że epi-
stemologiczne rozważania sytuują się w jakimś magicznym „trzecim” świecie), 
gdyż podważając jedne rozwiązania, odwołuje się do innych, tyle że ideologicz-
nie gdzie indziej usytuowanych. Zasadniczo jednak istnieje – wedle piszącego 
te słowa – podobny do zaprezentowanego powyżej rozdźwięk pomiędzy deklara-
tywną stroną krytyki Marksowskich propozycji a „rzeczywistą” postawą Poppera 
wobec tychże rozwiązań.

Marksowska fi lozofi a historyczna została uznana przez Poppera za jedną 
z dwóch najważniejszych nowożytnych wersji historycyzmu obok historycznej 
fi lozofi i rasizmu, czyli faszyzmu24. O ile ta ostatnia stanowi skrajne prawicowe 
skrzydło krytykowanej przez Poppera doktryny, to pierwsza jest jej lewicowym 
odpowiednikiem:

W miejsce narodu wybranego rasizm podstawia rasę wybraną (wybraną przez 
Gobineau), która ma być, jego zdaniem, narzędziem przeznaczenia, a ostatecznie 
dziedzicem tej ziemi. Marksowska fi lozofi a historyczna podstawia zaś wybraną 
klasę, narzędzie stworzenia społeczeństwa bezklasowego, a zarazem przyszłego 
dziedzica tej ziemi25.

22  L. Nowak, Byt i myśl. U podstaw negatywistycznej metafi zyki unitarnej,  t.1, Poznań 1998, 
s. 21.

23  Por. M. Baranowski, Społeczeństwo otwarte jako konsekwencja stanowiska krytycznego ra-
cjonalizmu, „Kultura i Społeczeństwo” 2009, t. LIII, nr 1, s. 69–82.

24  K.R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie,  op.cit., s. 31.
25  Ibidem.
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Historyczne prognozy rasizmu oparte są na specyfi cznie rozumianych pra-
wach natury (historycyzm naturalistyczny), podczas gdy Marksowska propozycja 
bazuje na prawach ekonomicznych (historycyzm ekonomiczny), zakładających, 
iż „całą historię można wytłumaczyć jako historię walki klas o dominację eko-
nomiczną”26. Ekonomiczna baza Marksowskiej wizji rozwoju dziejów ma nadto 
– jak argumentuje Popper – wtórny charakter wobec Platońskiej propozycji:

Platon zauważył rzeczy, których przed nim w ogóle nie dostrzegano i które do-
piero w naszych czasach zaczynamy na nowo odkrywać. Dla przykładu [weźmy 
– M.B.] socjologiczny i ekonomiczny historycyzm Platona, nacisk, jaki kładzie 
na ekonomiczną podstawę życia politycznego i historycznego rozwoju, czyli teo-
ria, którą wskrzesił Marks pod nazwą materializmu historycznego27.

Biorąc pod uwagę stosunek Poppera do Platona, najdobitniej zaprezento-
wany w pierwszym tomie Społeczeństwa otwartego, który zresztą nosi podtytuł 
Urok Platona, należałoby właśnie w tym kontekście odbierać uwagę o wtórności 
konceptualnej materializmu historycznego. Jednakże dokładniejsza analiza prac 
wiedeńskiego naukowca pokazuje, iż w rzeczywistości nie tylko nie krytykuje on 
„ekonomizmu”, czyli „materializmu”28 Marksa, a wręcz uważa go za wartościo-
wy wkład w nauki społeczne29.

Innym, bardzo istotnym elementem „rzeczywistej” krytyki Marksowskiej 
fi lozofi i społecznej jest stosunek Poppera do walki klas, która odgrywa ważną 
rolę w pracach autora Kapitału. Już w pierwszym tomie Społeczeństwa otwarte-
go Popper jawi się jako wyraźny zwolennik walki klas, mówiąc:

w społeczeństwie otwartym wielu ludzi dąży do awansu społecznego i do zaję-
cia miejsca innych ludzi. Może to prowadzić na przykład do takiego zjawiska 
społecznego jak walka klas. W organizmie [będącym synonimem społeczeństwa 
zamkniętego – M.B.] natomiast nic takiego nie zachodzi. Komórki i tkanki orga-

26  Ibidem.
27  Ibidem, s. 60–61.
28  Popper pisze tak: „ekonomizm (czyli materializm), tzn. pogląd, że ekonomiczna organiza-

cja społeczeństwa, organizacja naszej wymiany materii z przyrodą, jest sprawą podstawową dla 
wszelkich instytucji społecznych, a zwłaszcza dla ich historycznego rozwoju. Ten pogląd jest, mo-
im zdaniem, całkowicie racjonalny, pod warunkiem, że terminu podstawowy używać będziemy 
w potocznym, nieprecyzyjnym znaczeniu, nie kładąc nań zbytniego nacisku. Innymi słowy, nie 
ma wątpliwości, że praktycznie biorąc wszelkie badania społeczne, zarówno instytucjonalne, jak 
i historyczne, mogą przynieść korzyści tylko wtedy, kiedy będą zwracały uwagę na ekonomiczne 
warunki społeczeństwa” (ibidem, t. 2, s. 115). 

29  Ibidem.
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nizmu, do których czasem porównuje się członków państwa, mogą konkurować 
ze sobą na przykład o pożywienie; ale noga nie dąży do zajęcia miejsca mózgu 
ani inny narząd nie chce zająć miejsca brzucha. Skoro zaś w organizmie nie ma 
nic takiego, co by odpowiadało w jakimś stopniu jednej z najważniejszych cech 
społeczeństwa otwartego, mianowicie współzawodnictwu o status społeczny, 
to organicystyczna teoria państwa opiera się na błędnej analogii. Społeczeństwo 
zamknięte natomiast nie wykazuje na ogół żadnych takich tendencji. Jego ustawy 
i jego kasty są rzeczą świętą – tabu30.

Nie ma mowy o jakimkolwiek błędzie, gdyż w dalszej części Popper precy-
zuje swoje stanowisko:

To napięcie, to uczucie niezadowolenia jest konsekwencją upadku społeczeństwa 
zamkniętego. Daje się ono odczuć i dziś, szczególnie w okresach zmian społecz-
nych. Napięcie to ma swoje źródło w wysiłku, jakiego wymaga od nas na co dzień 
życie w otwartym społeczeństwie – wysiłku stania się istotą rozumną, zapomnie-
nia o niektórych przynajmniej potrzebach społecznych, pilnowania siebie i przy-
jęcia na siebie odpowiedzialności. To jest cena, jaką musimy zapłacić za każdy 
postęp wiedzy, racjonalności, idei współpracy i wzajemnej pomocy, a w kon-
sekwencji za szansę przetrwania nas i całej ludzkości. Ceną, jaką musimy płacić 
za to, że jesteśmy ludźmi31.

Analizując powyższe cytaty, jak również omówienie prac Marksa na stro-
nach drugiego tomu Społeczeństwa otwartego, nie znajdziemy krytyki walki klas, 
a jedynie uwagi podkreślające, że autor wspomnianej pracy odnosił się „krytycz-
nie do Marksowskiej doktryny o konieczności historycznej, a zwłaszcza o nie-
uchronności społecznej rewolucji”32. Popper twierdzi, iż:

Z faktu, że z dwóch klas pozostaje tylko jedna, nie wynika, że nastanie społeczeń-
stwo bezklasowe. Klasy nie są podobne do jednostek, nawet jeśli się przyjmie, że 
zachowują się bardzo podobnie do nich tak długo, jak długo dwie klasy pozosta-
ją względem siebie w stosunku walki. Jedność czy też solidarność klasowa jest, 
zgodnie z analizą samego Marksa, elementem świadomości klasowej, a świado-
mość klasowa jest z kolei w ogromnym stopniu wytworem walki klasowej33.

30  Ibidem, t. 1, s. 197.
31  Ibidem, s. 199–200.
32  Ibidem, t. 2, s. 265.
33  Ibidem, s. 147.
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I tak w zasadzie wygląda „krytyka” myśli Marksa dokonana przez Poppe-
ra. Krytyka, która na poziomie deklaratywnym nie stroni od ostrych słów, jak 
wtedy, gdy Popper nazywa marksizm „najczystszą, najbardziej rozwiniętą i naj-
niebezpieczniejszą formą historycyzmu”34, ponieważ jest to w istocie heglizm 
zastosowany do ruchu rzeczywiście humanitarnego, lub gdy postrzega koncepcję 
Marksowską jako teorię po prostu pseudonaukową35. Ale z drugiej strony stwier-
dza: „Myślę, że wiara Marksa była w najgłębszych swoich podstawach wiarą 
w społeczeństwo otwarte”36. 

W istocie czytelnik nie znajdzie fragmentów w Społeczeństwie otwartym 
i Nędzy historycyzmu, w których Popper merytorycznie i zdecydowanie rozpra-
wia się z teorią Marksa. Są tam tylko ustępy krytycznie odnoszące się do pew-
nych obszarów propozycji autora Wojny domowej we Francji, ustępy – należało-
by dodać – dotyczące bardziej szczegółów niż rdzenia propozycji Marksa. 

I tak na przykład Popper pokazuje słabość Marksowskiej propozycji teorii 
państwa, zwracając uwagę na dwie kwestie, po pierwsze –  „na teorie bezsilno-
ści wszelkiej polityki” oraz – po drugie – na Marksa „pogląd na demokrację”37. 
Pierwszy element jest często podnoszony przez komentatorów pism urodzonego 
w Trewirze fi lozofa, gdyż nadbudowa prawno-polityczna w istocie zajmuje miej-
sce wtórne wobec bazy ekonomicznej. Podobnie druga składowa – szczególnie 
gdy interpretuje się koncepcję Marksa ze współczesnej perspektywy – trudna jest 
do obrony, ponieważ postrzeganie demokracji jako osłony dyktatury burżuazji 
nie wpisuje się najlepiej w powojenny dyskurs na temat ustrojów politycznych. 
Niemniej jednak, nawet przy okazji eksplikacji określonych słabości Marksow-
skiej teorii państwa, Popper tak kwituje tę część:

Chociaż Marksowi, w moim przekonaniu, nie udało się zrozumieć przyszłości, 
którą tak bardzo chciał przewidzieć, wydaje mi się, że jego nawet błędne teorie 
dowodzą bystrego, socjologicznego spojrzenia na warunki jego epoki oraz bez-
kompromisowego humanitaryzmu i poczucia sprawiedliwości38.

34  Ibidem, s. 88.
35  K.R. Popper, Nieustanne poszukiwania. Autobiografi a intelektualna, przeł.  A. Chmielewski,  

Kraków 1997, s. 56. 
36  K.R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t.  2, op.cit., s. 211. 
37  Ibidem, s. 129.
38  Ibidem.
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Powyższy cytat nie jest świadectwem zdecydowanej krytyki Marksowskiej fi -
lozofi i, co nie oznacza, że nie jest rzetelnym – w rozumieniu Poppera – omó-
wieniem tej problematyki. W tym momencie chodzi bardziej o wyeksplikowa-
nie wspomnianego „rozdźwięku” pomiędzy deklaratywną warstwą ewaluacji 
koncepcji Marksa a „rzeczywistą” oceną jego dorobku. Podobnych przykładów 
można by przytoczyć więcej, jak choćby zarzut dotyczący niedocenienia władzy 
politycznej u Marksa, czy „niekompletność” analiz zawartych w Kapitale, ale 
powielałyby one ten sam wzorzec, zaprezentowany przy okazji teorii państwa.

Podsumowanie

Prezentowany tu tekst miał za zadanie ukazać Popperowską krytykę spuścizny 
Karola Marksa, dotyczącą założeń metodologicznych (czy szerzej: epistemo-
logicznych) i społecznych tego ostatniego, w kontekście nie tylko deklaratyw-
nym, ale także – a może przede wszystkim – w rzeczywistym usytuowaniu tej-
że spuścizny z perspektywy propozycji autora Nędzy historycyzmu. Jeśli cho-
dzi o negatywną diagnozę obszaru społecznych rozwiązań, to oprócz mocno 
brzmiących deklaracji na temat szkodliwości myśli Marksa, mamy do czynie-
nia na stronicach drugiego tomu Społeczeństwa otwartego i jego wrogów raczej 
z sielankową polemiką z pewnymi aspektami propozycji trewirskiego fi lozofa 
niż z krytyką per se (a przykład potraktowania Hegla w tym samym tomie poka-
zuje, że Popper potrafi ł bezceremonialnie, a nawet pozamerytorycznie obejść się 
z „wrogiem” open society). 

Na gruncie krytyki założeń metodologicznych mamy do czynienia z bardzo 
interesującą sytuacją. Otóż ostrze naturalizmu metodologicznego, które wycelo-
wane zostało w podstawy historycystyczne Marksowskiego podejścia, okazało 
się – co starałem się udowodnić – słabością nie tyle epistemologicznego obrazu 
adresata, co spójności koncepcji samego Poppera. 

Wszystkie te argumenty pozwalają spojrzeć na Popperowską „krytykę” 
myśli Marksa raczej jako na pseudokrytykę, gdyż albo intencjonalnie stają 
w obronie rozwiązań autora Kapitału, jak to miało miejsce na podstawie anali-
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zy założeń społecznych, albo nieintencjonalnie ukazują brak konsekwencji sto-
sowania kategorii naturalizmu metodologicznego, który w istocie przeradza się 
w antynaturalizm metodologiczny Poppera na płaszczyźnie nauk społecznych 
(lub jak kto woli – w naturalizm metodologiczny Marksa).  

POPPER’S (PSEUDO)CRITICISM OF MARX’S PHILOSOPHY

Summary

Keywords: historicism, falsifi cationism, social engineering, historical materialism  

The main objective of this paper is to present a reinterpretation of Karl Popper’s position 
on the methodological and sociopolitical views of Karl Marx. In spite of the weaknesses 
of the Popper’s critique of the achievements of Marx, special attention will be focused on 
the explanation of contradictions within the epistemological position of the former. This 
will be of great importance in the context of the analysis of Marx’s historicism, and will 
also help undermine the coherence view of the founder of falsifi cationism. Additionally, 
this newly developed perspective will serve as a starting point for evaluation of Marx’s 
intellectual output, as well as conceptions that refer to him.
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Znak, nazwa, symbol należą do podstawowych kategorii opisu zewnętrznego 
świata w ramach semiotyki. Ernst Cassirer defi niuje formę symboliczną, do której 
zalicza takie obszary twórczej działalności człowieka, jak język, sztuka, nauka, 
właśnie przez oznakowanie, a dokładnie przypisanie sensu do określonych rze-
czy, przez co dochodzi do ich wyodrębnienia z przestrzeni innych przedmiotów, 
a wręcz do ich ukonstytuowania się w polu zainteresowania podmiotu1. Rozwa-
żania Cassirera oscylują jednakże w obszarze antropologiczno-kulturowym, ak-
centując znaczenie takich wytworów jak mity czy religia, powierzchownie pod-
chodząc do sfery ekonomii jako możliwej formy symbolicznej. Na możliwość 
takiej interpretacji przestrzeni produkcji i dystrybucji towarów zwraca natomiast 
uwagę Karol Marks, co dostrzega, choć tego wątku nie rozwija, Jacques Derrida 
w Białej mitologii. 

Derrida zwraca uwagę na związek między językiem jako formą symbo-
liczno-metaforyczną a ekonomią i „ekonomicznym” sposobem konstruowania 

1  Zob. E. Cassirer, The Philosophy of Symbolic Forms, Vol. 1: Language, trans. R. Manheim, 
New Haven 1953, s. 74–75.
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dyskursu, jednym z bohaterów „marginesów”2 czyniąc właśnie Marksa z jego 
koncepcją fetyszyzmu towarowego. Podążając tropami Ferdinanda de Saussure’a 
z semiotycznych rozważań Kursu językoznawstwa ogólnego, dokonuje Derrida 
paralelnego zestawienia poziomu języka w obrębie semiologii z ekonomicznym 
wyrazem kapitalistycznych stosunków produkcji, zauważając, że praca i płaca, 
jako podstawowe kategorie opisu mechanizmu wytwarzania produktów i ich wy-
miany, nie są niczym innym jak znaczonym i znaczącym w metajęzyku, a po-
jęciem, które stanowi fundament możliwości takiego zestawienia, jest wartość. 
Istota i złożoność pojęcia wartości w koncepcji Marksa nie podlega u Derridy 
egzegezie, ale już samo wskazanie na związek dyskursywności i metaforycznego 
języka fi lozofi i ze sferą ekonomiczną sytuuje Derridę w polu zainteresowania 
semiotyczno-estetycznym wymiarem samej ekonomii. 

Ekonomia jako forma komunikacji, a dokładniej: obszar wymiany ekwi-
walentów znakowych, bardzo wyraźnie widoczna jest przy analizie znaczenia 
pieniądza rozumianego jako towar. Już młody Marks w Rękopisach ekonomicz-
no-fi lozofi cznych z 1844 r. dokonuje szczegółowej prezentacji procesu alienacji 
pracy oraz wyobcowania robotnika w procesie pracy, wskazując równocześnie 
na wewnętrzną poietyczność pieniądza i jego wpływ na kształtowanie się (onto-
logii) bytu społecznego. Potraktowanie pieniądza jako znaku-komunikatu staje 
się możliwe przez włączenie semiotyki Hegla, która wydaje się mieć zasadniczy 
wpływ na konstrukcję metajęzyka dotyczącego procesów społecznych u same-
go Marksa. Zbieżności pojęciowe obecne są jednakże nie tylko na gruncie pism 
młodzieńczych, ale także w Kapitale, co sugeruje pewną ciągłość w krytyce tego 
poziomu dyskursywności. Marks demaskuje bowiem ideologiczność ekonomii 
politycznej (i ideologii w ogóle) właśnie przez krytykę sfery semiotyczno-este-
tycznej. Generowane w procesie produkcji, określonym przez dane stosunki spo-
łeczne, znaki-symbole okazują się swoistymi oglądami-obrazami, które kształ-
tują wymiar przestrzenny życia społecznego. Posługując się nomenklaturą He-
gla, Marks przedstawia, w jaki sposób przestrzenność jest uwikłana w swoiście 
rozumianą estetyczność, która zdefi niowana jest przez odniesienie do przyrody 
jako źródła materiału zmysłowego dla oglądów tworzonych przez wyobraźnię. 
Z przestrzennością związana jest równocześnie określona koncepcja czasu, zde-
fi niowanego jako czas przyrody, a więc czas tego, co zewnętrzne, co wskazuje 

2  W tym przypadku „marginesy” należy rozumieć zarówno przenośnie, jak i dosłownie, gdyż 
uwagi te znajdują się zasadniczo w przypisach tekstu. Zob. J. Derrida, Biała mitologia, [w:] Margi-
nesy fi lozofi i, przeł. A. Dziadek, J. Margański, P. Pieniążek, Warszawa 2002. 
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na przejęcie przez Marksa Heglowskiej krytyki oświeceniowej krytyki religii. 
Fetyszyzm towarowy i znaczenie pieniądza dla kształtowania relacji społecz-
nych wskazują na znaczenie semiotyki i estetyki dla ideologii, która przejawia 
się przede wszystkim w sferze tego, co przestrzenne. Ideologiczność opiera się 
bowiem na wyobraźni społecznej, na przetworzeniu procesu produkcji w spek-
takl utowarowionej pracy i pieniądza. Myślenie wyobrażeniowe w ramach dia-
lektyki ducha subiektywnego u Hegla znajduje się jednakże na poziomie rozsąd-
ku (Verstand), wymaga tym samym przekroczenia ku sferze rozumu (Vernunft). 
W ramach takiej optyki koncepcja rewolucji u Marksa okazuje się koniecznym 
elementem w wewnętrznej dialektyce bytu społecznego, jako wyjście z ograni-
czeń narzuconych sferze społecznej przez ideologizowane kategorie przestrzeni 
i czasu, co wskazuje na obecność w koncepcji  zarówno młodego, jak i dojrzałego 
Marksa Heglowskich schematów pojęciowych. Związki ekonomii z językiem, 
które ujawnia Derrida, analizując metaforyczność języka fi lozofi cznego, nie mają 
zatem niewinnego charakteru czystej estetyzacji dyskursu, a stanowią przyczynę 
ograniczeń w myśleniu i wskazują na trudności z przekroczeniem schematów 
poetycko-religijnych zarówno w ramach teorii, jak i praktyki społecznej. 

Hegel w ramach rozważań poświęconych językowo-estetycznemu wymia-
rowi relacji społecznych defi niuje znak jako arbitralny sposób nadawania znacze-
nia i odniesienia przedmiotowego. „Znak jest jakimś dowolnym bezpośrednim 
oglądem, który przedstawia pewną treść całkiem inną od tej, którą ma on jako 
wzięty dla siebie”3. Znak zostaje odróżniony od symbolu, gdyż w konstrukcji 
symbolu „znaczenie jest punktem wyjścia dla świadomości, która dopiero po-
tem, dla wyrażenia swoich wyobrażeń rozgląda się za [nadającymi się do tego] 
pokrewnymi postaciami”4, określony przedmiot zatem może stać się symbolem 
wtedy, gdy sam posiada cechy, które ma zastępować. Znak natomiast jest wyra-
zem arbitralności w określaniu sfery bycia-u-siebie. Jest on formą oglądu, gdyż 
w tej formie udostępniany jest inteligencji, ale także inteligencja sama produkuje 
właśnie znaki-obrazy jako wyraz aktywności wyobrażeniowej.

W tej mającej swoje źródło w inteligencji jedności samoistnego wyobrażenia 
i oglądu materia tego ostatniego jest początkowo czymś otrzymanym, czymś 
bezpośrednim albo danym (np. barwa kokardy itd.). Ale ogląd nie ma w tej toż-
samości znaczenia czegoś pozytywnego i przedstawiającego siebie samego, lecz 

3  G.W.F. Hegel, Encyklopedia nauk fi lozofi cznych, przeł. Ś.F. Nowicki, Warszawa 1990, § 458, 
s. 470. 

4  Ibidem. 
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jedynie znaczenie czegoś przedstawiającego coś innego. Jest on obrazem, który 
przyjął w siebie samoistne wyobrażenie inteligencji jako duszę, jako swoje zna-
czenie. Ogląd ten jest znakiem5.

Hegel określa ponadto znak jako piramidę, co ujawnia znaczenie języka 
dla kształtowania samej struktury społecznej, gdyż piramidalna konstrukcja 
społeczeństwa w Heglowskiej koncepcji państwa umożliwiona jest dzięki inter-
subiektywności, jaką udostępnia język. Państwo i język okazują się mieć tę samą 
strukturę i przenikają się wzajemnie6. 

Wszelkiego typu znak jest obrazem i w tym sensie tworzy estetyczność 
relacji społecznych. Wyobraźnia wykorzystuje bowiem w konstrukcji znaków 
materiał zmysłowy (wrażenia), który następnie formuje i udostępnia jako ogląd. 
Język dzięki zakorzenieniu w zmysłowości stanowi swoistą manifestację wolno-
ści inteligencji w opisywaniu i określaniu rzeczy, a wręcz jest właściwym narzę-
dziem samej możliwości poznania jako jednoczesnej konstrukcji przedmiotów. 
Oznakowanie to ponadto najdoskonalszy sposób wzięcia rzeczy w posiadanie, 
będący podstawą możliwości wytworzenia prawa i pojęcia własności, co jest 
w kontekście polityczno-społecznych rozważań Hegla kolejnym wyrazem okre-
ślania przestrzeni bycia u siebie na drodze arbitralnej wolności. 

Semiotyczno-estetyczne rozważania Hegla ujawniają się również w sferze 
społeczeństwa obywatelskiego, a dokładniej w kontekście znaczenia pieniądza 
dla sfery dystrybucji dóbr. W Zasadach fi lozofi i prawa stwierdza Hegel, że pie-
niądz jest posiadającą egzystencję ogólną wartością rzeczy i świadczeń7. Za spra-
wą pieniądza możliwe jest zastosowanie słusznej miary dla określonych transak-
cji i opłat, a owa miara – co istotne z punktu widzenia Hegla – zapewnia sprawie-
dliwość i równość w podtrzymywaniu politycznych struktur państwa przez oby-
wateli. Bardziej skomplikowany jest natomiast wymiar ogólnej wartości rzeczy, 
jaki ujawnia się w akcie zdefi niowania ich za sprawą pieniądza: 

Pieniądz reprezentuje wszystkie rzeczy, ale ponieważ nie przedstawia potrzeby 
samej, lecz jest tylko jej znakiem, to pieniądz sam rządzony jest przez tę specy-
fi czną wartość, którą on jako abstrakcyjny tylko wyraża8. 

5  Ibidem, § 458, s. 469–470. 
6  Zob. N. Juchniewicz, Państwo i język czyli o odwróconej piramidzie u Hegla, „Przegląd Filo-

zofi czno-Literacki” 2010, nr 2 (27), s. 179–195. 
7  G.W.F. Hegel, Zasady fi lozofi i prawa, przeł. A. Landman, Warszawa 1969, s. 293.
8  Ibidem, § 63, Uzupełnienie, s. 363.
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Pieniądz stanowi tym samym znak o podwojonym odniesieniu, gdyż z jed-
nej strony zastępuje rzecz, a właściwie wszystkie rzeczy, ale z drugiej odnosi się 
do rzeczy przez pierwotny wyraz podmiotowej potrzeby. Jest pośrednikiem mię-
dzy podmiotem i rzeczami, między skłonnościami i możliwością ich realizacji, 
stanowi emblematyczny wyraz społecznego systemu wymiany i podziału dóbr. 

Marksowska analiza znaczenia pieniądza związana jest z Heglowską inter-
pretacją. Jednakże Marks demaskuje ponadto wymiar reifi kacyjny systemu pie-
niężnego i ujawnia jego fetyszyzację. W Kapitale Marks powie wręcz: 

ponieważ pieniądz może być zastąpiony w pewnych funkcjach przez proste, wy-
obrażające go znaki pieniężne, powstało inne błędne mniemanie, jakoby był tylko 
znakiem9.

Paradoksalność przestrzeni towarowej, jako zbudowanej na arbitralnych 
znakach, może wskazywać na swoistą dowolność określania przestrzeni społecz-
nej praktyki, a zatem wolność działania i wytwarzania. Tak jednak u Marksa nie 
jest, gdyż estetyczno-symboliczny wymiar komunikacji towarowej skrywa swoją 
tajemnicę, której ujawnienie odczarowuje, albo raczej zdziera maskę pozornej 
konieczności istnienia określonych stosunków produkcji i wymiany. Tak jak dla 
Hegla opatrzenie rzeczy znakiem jest wyrazem władzy podmiotu nad rzeczami, 
tak dla Marksa znakowość pieniądza stanowi już nie tylko władzę nad rzeczami, 
ale także nad człowiekiem.

Marks defi niuje podmiotowość człowieka przez kategorię pracy i stosunek 
wytwórcy do własnego produktu. Człowiek jest istotą poietyczną, jego praca to 
wszechstronna produkcja, formowanie przyrody wedle praw piękna10, a de facto, 
wszelka fabrykacja okazuje się właściwą kreacją przyrody. „Produkcja ta jest [...] 
czynnym życiem gatunkowym. Dzięki niej przyroda staje się jego [człowieka 
– N.J.] dziełem i jego rzeczywistością”11. Marks wskazuje tym samym, w jaki 
sposób tworząc przedmioty, człowiek defi niuje sferę bycia-u-siebie i jednocze-
śnie konstytuuje siebie samego jako podmiot. Indywidualność potwierdza się bo-
wiem w tym, co społeczne, i sam sposób kształtowania rzeczy, praca i wreszcie 
forma życia, uzależnione są od bytu społecznego. 

9  K. Marks, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, Warszawa 1951, t. I, ks. I, s. 96. 
10  Zob. K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-fi lozofi czne, [w:] Pisma wybrane. Człowiek i socja-

lizm, wyboru dokonał J. Ładyka, Warszawa 1979, s. 103. 
11  Ibidem. 
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Człowiek przeto, jakkolwiek jest jednostką szczególną i ta szczególność właśnie 
czyni go jednostką i prawdziwie indywidualną istotą społeczną, jest zarazem 
w równej mierze całością, idealną całością, subiektywnym bytem dla siebie my-
ślanego i zmysłowo doznawanego społeczeństwa, podobnie jak i w rzeczywistości 
istnieje on zarówno jako ogląd i rzeczywiste używanie bytu społecznego, jak rów-
nież jako całość ludzkiego przejawiania życia. Dlatego myślenie i byt są wpraw-
dzie czymś innym, ale równocześnie stanowią jedność12. 

W ramach kapitalistycznych stosunków produkcji dochodzi do alienacji 
pracy i samego życia, a w szczególnym sensie dochodzi do ograniczenia samej 
możliwości odnalezienia się robotnika w procesie i produkcie pracy przez utowa-
rowienie zarówno samego produktu, jak i robotnika. Jak podkreśla Marks: 

popyt na ludzi reguluje w sposób konieczny produkcję ludzi, jak każdego innego 
towaru. [...] Robotnik stał się towarem i jest dla niego szczęściem, jeśli uda mu 
się znaleźć nabywcę13.

Analiza kondycji robotnika wyrażona w Rękopisach... wskazuje na zmianę 
paradygmatu wytwarzania w nowożytnych warunkach kapitalistycznej produk-
cji, a zatem na przejście w ramach społecznej praktyki od techne do techniki. 

Greckie pojęcie techne związane jest bowiem z myśleniem o pracy rze-
mieślniczej jako o pewnej sztuce, sprawności, zdolności czy wręcz dzielności. 
Rzemieślnik w swojej pracy pozbawiony jest kreatywnej swobody i stanowi 
jedynie narzędzie w odkrywaniu immanentnie tkwiącego w określonym ma-
teriale piękna. Jego działalność przynależy do poiesis obok ponos (pracy nie-
wolniczej oraz pracy reprodukcyjnej kobiet). Nowożytny przełom w myśleniu 
o sztuce związany jest, po pierwsze, z odkryciem wolności jako arbitralności oraz 
z potraktowaniem rzemieślnika jako artysty, a także z ujawnieniem poiesis jako 
reprodukcji, co eksponuje prymat techniki i odkryć naukowych. Techniczność 
sprawia, że w ramach relacji społecznych odsunięta zostaje sfera praxis jako czy-
stej polityczności w sensie greckiego działania, a kluczowy staje się obszar oikos, 
a więc tego, co prywatne, rodzinne, produkcyjne, ekonomiczne. 

U młodego Marksa akcentowana jest przede wszystkim praca i robotnik 
jako towar, a więc alienacja podmiotowa. W Kapitale jednakże rozwija Marks 
aspekt wyobcowania i fetyszyzacji samych rzeczy, co związane jest z wprowa-
dzeniem swoistego metapoziomu w ramach prowadzonego wywodu. Opis sto-

12  Ibidem, s. 131. 
13  Ibidem, s. 58.



73Marksowska  koncepcja  znaku

sunków społecznych w ramach języka wyobrażeniowo-ekonomicznego ujawnia 
wymiar symboliczno-estetyczny, gdyż, jak stwierdza Marks, tłumacząc tajemni-
cę formy towarowej: 

aby więc znaleźć analogię, trzeba się przenieść w mgławice świata religii. Tu 
produkty ludzkiej głowy wydają się obdarzone własnym życiem, samodzielnymi 
postaciami, pozostającymi w stosunkach z sobą i z ludźmi. Podobnie dzieje się 
w świecie towarów z produktami ludzkiej ręki. Nazywam to fetyszyzmem, który 
przylgnął do produktów pracy, odkąd są wytwarzane jako towary, i jest nieodłącz-
ny od produkcji towarowej14. 

Fetyszyzm jako stosunek wytwórcy do własnego wytworu, ale przede 
wszystkim jako relacja między rzeczami w społecznej dystrybucji, wskazuje na 
ujawnienie się paradoksalnego poziomu komunikacji osadzonej na wymianie 
znaków-obrazów, jakimi są towar i pieniądz. 

Towar jest przedmiotem zaspokajania potrzeb innych ludzi, posiada tym 
samym wartość użytkową, jednakże w formie społecznej przejawia się przede 
wszystkim jego wartość wymienna, a więc: „stosunek ilościowy, proporcja, 
w jakiej wartości użytkowe jednego rodzaju wymieniane są na wartości użytko-
we innego rodzaju”15. Produkt ludzkiej pracy staje się towarem w momencie, gdy 
posiadając formę naturalną, ujawnia również formę wartości16. Wartość towaru 
zostaje ugruntowana na „substancji wartościotwórczej” – pracy, ta zaś mierzona 
jest czasem, jaki okazuje się niezbędny do produkcji danej rzeczy. Ostateczna 
wartość danego towaru uosobiona jest we wspólnej mu z innymi produktami 
pracy formie pieniężnej. 

Młody Marks przedstawia ontologię pieniądza, wskazując na jego wyjątko-
we zdolności twórcze w przekształcaniu bytu. Pieniądz jako swoiście rozumia-
ny znak umiejscawia wyobraźnię i jej wytwory w rzeczywistej – a nie wyobra-
żeniowej – przestrzeni społecznej i sprawia, że to, co jest jedynie fantazmatem 
podmiotu, staje się rzeczywistością. W ten zawoalowany sposób już przy samej 
analizie oznakowania, jakie niesie ze sobą pieniądz, wskazuje Marks na ideolo-
giczność jako ograniczenie tym, co wyobrażeniowe.

14  K. Marks, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, op.cit., s. 77.
15  Ibidem, s. 38.
16  Zob. ibidem, s. 50.
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Pieniądz jest przede wszystkim absolutną możnością, potencjalnością wy-
magającą aktualizacji w procesie urzeczywistniania wyobrażeń człowieka co 
do własnych potrzeb i pragnień. 

Wszystko, co ekonomista zabiera ci z życia i człowieczeństwa, zwraca ci w pie-
niądzach i w bogactwie, i wszystko, czego ty nie możesz, może twój pieniądz: 
może jeść, pić, chodzić na bale i do teatru, może podróżować, potrafi  (zdobyć) 
sobie sztukę, uczoność, rzadkości historyczne, władzę polityczną – wszystko to 
może tobie przyswoić; może to wszystko kupić; jest on prawdziwą możnością17. 

Owa potencjalność, jaką jest pieniądz, przyjmuje formę towaru w akcie na-
bywania i używania, który możliwy jest przez ruch ku wypełnieniu braku będą-
cego w istocie żądzą posiadania. Pieniądz jest magnesem dla innych przedmio-
tów, ma zdolność przyciągania i w związku z tym powiada Marks, że pieniądz 
jest przedmiotem par excellence18, obejmuje sobą wszystkie inne przedmioty 
i generuje wręcz samą możliwość ich odrębnego bycia. 

„Pieniądz występuje w roli rajfura między potrzebą i przedmiotem, między 
życiem i środkiem do życia człowieka”19, jest „pośrednikiem między mną i moim 
życiem, jest też dla mnie pośrednikiem między mną a istnieniem innego człowie-
ka”20. Marks określa pieniądz „więzią wszystkich więzi”21, tym, co spaja pod-
mioty i przedmioty jest właśnie magnetyczna siła pieniądza wytwarzająca jedno-
cześnie określone praktyki społeczne. Spajająca moc pieniądza jest jednocześnie 
jedynym podłożem możliwej, powszechnej separacji, dlatego pieniądz ukazuje 
swe janusowe oblicze, będąc jednocześnie warunkiem wytwarzania określonych 
formacji społecznych, jak i środkiem ich przezwyciężenia.

Pieniądz umożliwia wytwarzanie rzeczywistości, w zgodzie z wyobrażenia-
mi danego człowieka 

przeobraża moje życzenia ze stanu wyobrażenia, przenosi je z bytu myślowego, 
w wyobraźni, w pragnieniu – w byt zmysłowy, rzeczywisty, z wyobraźni w życie, 
z bytu wyobrażonego w byt rzeczywisty. Jako ten pośrednik pieniądz jest siłą 
prawdziwie twórczą22. 

17  K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-fi lozofi czne, op.cit., s. 147 i n.
18  Zob. ibidem, s. 168. 
19  Ibidem. 
20  Ibidem.
21  Ibidem, s. 170.
22  Ibidem, s. 171.
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Poietyczne zdolności pieniądza sprawiają, że możliwe jest tworzenie prze-
kraczające naturalne ograniczenia człowieka – kreowanie artefaktów życia spo-
łecznego i przedmiotowego, odwracanie porządku przyrody. Marks określa pie-
niądz mianem widzialnego bóstwa, które swoją generującą moc objawia przez 
odwracanie reguł i wyznaczanie nowych zasad – „przeistacza wszystkie cechy 
ludzkie i przyrodnicze w ich przeciwieństwo, podmienia i wywraca na opak 
wszystkie rzeczy; łączy przeciwieństwa”23. W tym sensie pieniądz jest zarówno 
bóstwem, jak i wszetecznicą świata. 

Pośredniczący wymiar pieniądza, stałe odniesienie pieniądza do innego 
przedmiotu, zastępowanie rzeczy i wypełnianie potrzeby sprawiają, że pieniądz 
sam w sobie okazuje się znakiem w ramach ekonomicznego dyskursu. Pieniądz 
jest symbolem wartości rzeczy, a wręcz jako społeczny fetysz okazuje się war-
tością samą w sobie. Owo osadzenie wartości w arbitralnym znaku pieniądza 
ujawnia szczególny, komunikacyjny wymiar ekonomii jako praktyki społecznej. 
Jak stwierdza Marks w Kapitale: 

wartość nie ma więc na czole napisu głoszącego, czym jest. Co więcej, wartość 
przeobraża każdy produkt pracy w społeczny hieroglif. Później ludzie starają się 
odcyfrować znaczenie hieroglifu, odkryć tajemnicę swego własnego społecznego 
produktu, gdyż określenie przedmiotów użytku jako wartości jest tak samo spo-
łecznym produktem ludzi jak mowa24. 

Według Hegla hieroglif jako najprymitywniejsza forma zapisu językowego 
„za pomocą przestrzennych fi gur oznacza wyobrażenia”25. Marksowski stosu-
nek do fetyszyzacji pieniądza ujawnia więc świadomość, że ekonomiczne formy 
symboliczne osadzone są w wyobraźni społecznej, której aktywność przejawia 
się w tworzeniu oglądów-obrazów ucieleśniających określony ekonomiczny sens 
– wartość, dlatego ekonomia jest formą estetycznej komunikacji. Hieroglifi czność 
wskazuje jednakże na związek myślenia z przyrodą ujmowaną w obrazach, co 
z punktu widzenia dialektyki Hegla znaczy, że podmiot nie jest w stanie oderwać 
się od tego, co zewnętrzne i nie jest wolny w konstrukcji własnych kategorii. 

Pieniądz odnosi się zatem do sfery wyobraźni, sięga do szybu inteligencji26, 
w którym przechowywane są zmysłowe treści będące materiałem do tworzenia 

23  Ibidem, s. 171.
24  K. Marks, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, op.cit., s. 79. 
25  G.W.F. Hegel, Encyklopedia nauk fi lozofi cznych, op.cit., § 459, s. 472.
26  Zob. J. Derrida, Szyb i piramida, [w:] Marginesy fi lozofi i, op.cit., s. 101–149.
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oglądów-obrazów. Fetyszyzacja jest formą oznakowania przestrzeni i możliwa 
jest właśnie za sprawą estetyczności, która uobecnia się w języku. Fetyszyzm 
wskazuje również na swoiście religijny poziom funkcjonowania sfery ekono-
micznej i nieprzypadkowo znakowość jako językowość jest fundamentalnym ele-
mentem symbolicznej27, przestrzenno-estetycznej struktury komunikacji. Marks 
wykorzystuje bowiem Heglowski podział na sztukę, religię i fi lozofi ę wraz z od-
powiadającą im treścią, ujawniając, na jakim poziomie w procesie stawania się 
ducha znajduje się społeczeństwo kapitalistyczne. Sztuka jest u Hegla oparta na 
zmysłowości, w tym sensie jest najprostszą formą symboliczną, gdyż dokonuje 
przekształcenia w obrębie wrażeń, których źródłem jest przyroda. Religia opiera 
się natomiast na elemencie wyobrażeniowym, czego przekroczeniem jest fi lozo-
fi a posługująca się pojęciami. Wyobraźnia jest narzędziem ukonstytuowania się 
religii, w związku z czym porównanie przez Marksa utowarowienia do fetyszy-
zmu wskazuje odpowiedni moment w materialistycznej dialektyce. Fetyszyzm 
to forma religii, ta zaś jest oparta na wyobraźni, która w konstrukcji oglądów 
uwikłana jest dialektycznie w uprzednią wobec niej zmysłowość sztuki. Czyn-
nik przyrodniczy jako przestrzenność jest stale obecny w myśleniu religijnym, 
co ujawnia się zwłaszcza w ramach oświeceniowej koncepcji czasu, który jest 
formą synchronicznej naoczności zmysłowej uzależnioną od przestrzeni. Marks 
wskazując na fetyszyzację pieniądza, ukazuje równocześnie alienację pienią-
dza jako praktyczny odpowiednik alienacji religijnej28. Wyobcowanie związane 
z poziomem semiotyczno-estetycznym staje się tym samym kategorią opisującą 
przestrzeń, którą należałoby nazwać nie-byciem-u-siebie. Już Hegel w wykła-
dach z lat 1803/1804 wskazując na system potrzeb społecznych i związany z nimi 
system pracy, ukazuje czysto strukturalny, pusty znaczeniowo charakter pracy 
i pieniądza: 

Te różnorodne prace, wytwarzające rzeczy na użytek potrzeb, muszą tak samo 
realizować swe pojęcie, swą abstrakcję; zaś ich ogólne pojęcie musi być tak samo 
rzeczą jak one, ale taką, która jako coś ogólnego przedstawia je wszystkie. Pie-
niądz jest tym właśnie materialnym, istniejącym pojęciem, tą formą jedności czy 
też możliwości wszelkich rzeczy jako przedmiotów potrzeby. Potrzeba i praca 
podniesione do tej ogólności, same dla siebie tworzą przeto w wielkiej społecz-
ności olbrzymi system wspólnoty i wzajemnej zależności – owo poruszające się 
w sobie samym życie tego, co martwe, które w swym ruchu ślepo i żywiołowo 

27  W sensie Ernsta Cassirera.
28  Zob. A. Ochocki, Dialektyka i historia: człowiek i praca w twórczości Karola Marksa, War-

szawa 1980, s. 62.
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biegnie we wszystkie strony, i jak dzika bestia wymaga surowego nadzoru i ciąg-
łego poskramiania29. 

Marks demaskuje ideologię właśnie jako poskramianie bestii. 
Aspekt estetyzacji przestrzeni społecznej przez kreowanie obrazów języko-

wych jest, z jednej strony, wskazaniem właśnie na estetyczno-semiotyczne pole 
analizy ekonomicznych struktur społecznych, z drugiej, na co wskazuje Marks, 
nie może pozostać tylko czystym opisem struktury, a jednocześnie powinno 
być sposobem demaskacji ideologicznego podłoża określonych stosunków pro-
dukcji. 

Z drugiej strony tkwiło w tym mniemaniu przeczucie, ze forma pieniężna rzeczy 
jest czymś czysto zewnętrznym, że jest tylko formą przejawiania się ukrytych 
za nią stosunków ludzkich. W tym znaczeniu każdy towar byłby znakiem, gdyż 
jako wartość jest tylko rzeczową powłoką wydatkowanej nań pracy ludzkiej. Gdy 
jednak maski społeczne nadane rzeczom przez określony sposób produkcji, czyli 
maski rzeczowe nadane społecznym określeniom pracy na gruncie danego sposobu 
produkcji, uznajemy za proste znaki, to tym samym czynimy je dowolnym pro-
duktem ludzkiego rozumu30.

Chociaż towary jako fetysze są produktami samego człowieka, a i sam 
pieniądz okazuje się towarem, to generowanie przez podmiot artefaktów sztuki 
produkcyjnej w sensie produkcji znaków jako wytworów wolnej wyobraźni, nie 
jest tylko czystą kreacją znaków, a tym bardziej, nie jest wolną kreacją. Odkry-
cie przez Marksa estetyczności jako ideologizującej przestrzenności zmusza do 
podjęcia wysiłku jej przekroczenia czy zniesienia w sensie Aufhebung, a także 
wskazuje na paradoksalny wymiar samej estetyczno-semiotycznej sfery życia 
społecznego – na realny jej wpływ na byt społeczny. 

Ludzie są wytwórcami swoich wyobrażeń, idei itd., ale ludzie rzeczywiści, ludzie 
działający, uwarunkowani przez określony rozwój ich sił wytwórczych i odpowia-
dających tym siłom stosunków aż do najwyższych ich form włącznie31.

Duch obarczony jest materią, ale jednocześnie, w dialektycznym ruchu 
w obrębie reprodukcji życia społecznego, to właśnie formy symboliczne, takie 

29  Realphilosophie, t. I, s. 239 i n., za: G. Lukacs, Młody Hegel, przeł. M. Siemek, Warszawa 
1990, s. 590. 

30  K. Marks, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, op.cit., s. 97. 
31  K. Marks, Ideologia niemiecka, [w:] Pisma wybrane. Człowiek i socjalizm, op.cit., s. 244.
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jak język, sztuka i nauka podtrzymują określone praktyki społeczne. W Ręko-
pisach… Marks podkreśla:

nie tylko materiał mojej działalności – nawet sam język, którym posługuje się my-
śliciel – jest mi dany jako produkt społeczny, ale mój własny byt jest działalnością 
społeczną; dlatego też to, co daję z siebie, daję z siebie za społeczeństwo, będąc 
świadomym siebie jako istoty społecznej32. 

Derrida, choć w pewnym oddaleniu od szczegółowych badań nad znakowo-
ścią w fi lozofi i Marksa, wskazuje na związek fi lozofi cznego myślenia z językiem 
metafor zawartych w kategoriach ekonomicznych, a przez to – na ideologizujący 
wymiar myślenia opartego na wyobrażeniowych przenośniach. Ekonomia wdzie-
ra się w poetycko-semiotyczny poziom rozważań fi lozofi cznych na trzech zasad-
niczych poziomach: po pierwsze, metafory same w sobie stanowią ekonomizację 
wypowiedzi fi lozofi cznej i w tym sensie są narzędziem sprawnego wyrazu refl ek-
sji; po drugie, w ramach metafor zauważalne są szczególne „ekonomizujące” me-
tafory związane z motywem monety, metalu, złota i srebra; po trzecie, sam język 
ekonomii okazuje się językiem metaforycznym, gdyż osadzony jest na myśleniu 
wyobrażeniowym. Metafi zyka jako biała mitologia, mitologia Zachodu, sama 
uwikłana jest w ograniczające ją wewnętrznie przenośnie i jednocześnie aspi-
ruje do traktowania własnych konstruktów jako uniwersalnych. Metafi zyka jako 
ideologia (jak dodałby Marks „niemiecka”) sama ujawnia swoją ograniczoność:

biała mitologia – metafi zyka sama zatarła w sobie baśniową scenę, która ją two-
rzyła, a która mimo wszystko pozostała żywa, poruszająca; scena zapisana białym 
atramentem, rysunek niewidzialny i skryty w palimpseście33. 

Paradoksalność mitologii, wyobrażeniowości, estetyczności polega właśnie 
na tym, że są one pozorem decydującym jednakże o realnym życiu. 

Ontologia bytu społecznego nie może tym samym obejść się bez analizy 
języka, który będąc zmysłowej natury34, generuje jednocześnie zmysłowe oglą-
dy-obrazy, które określają przestrzeń intersubiektywności. Wyraźnie widoczne 
jest to właśnie w sferze ekonomicznej produkcji, gdyż stanowi ona fundament 
wszelkiej pojęciowości albo jest z nią równoczesna. Jeśli bowiem świadomość 

32  K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-fi lozofi czne, op.cit., s. 130. 
33  J. Derrida, Biała mitologia, op.cit., s. 267.
34  Zob. K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-fi lozofi czne, op.cit., s. 139. 
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jest określana przez byt, a „mowa istnieje od tak dawna jak świadomość”35, to ję-
zyk stanowi nie tylko odbicie struktur społecznych, ale równoczesny warunek ich 
możliwości. Wydobycie czynnika obrazowo-estetycznego w ramach komunika-
cji na poziomie produkcji ujawnia, że pojęcie praktyki społecznej zanurzone jest 
albo przesłonięte przez swoistego typu spektakl towaru i pieniądza. Uwypukla 
ten aspekt Debord, stwierdzając: 

Spektakl to uwieńczenie zasady fetyszyzmu towarowego, społecznego panowania 
„rzeczy jednocześnie zmysłowych i nadzmysłowych”. Świat zmysłowy zastępują 
wybrane obrazy, które istnieją ponad nim, a jednocześnie domagają się uznania 
jako to, co par excellence zmysłowe36. 

Ekonomia i związany z nią określony proces produkcji zostają zatem włą-
czone w obszar analizy semiotyki i estetyki, co wskazuje na możliwość potrak-
towania ich jako form symbolicznych w defi nicji Ernsta Cassirera, przekroczenie 
jednakże poziomu religijno-wyobrażeniowego okazuje się konieczne ze względu 
na wewnętrzną logikę dialektyki. 

Zastosowanie do analizy fetyszyzmu towarowego oraz ontologii pieniądza 
u Marksa pojęciowości semiotyczno-estetycznej Hegla odsłania tym samym 
złożoność samego problemu fetyszyzmu, ale przede wszystkim ukazuje ideolo-
giczny wymiar produkcji towarowej jako swoiście rozumianej konstrukcji prze-
strzenności odniesionej do czasu przyrody. Ideologia ujawniona na poziomie 
zarówno praktyki, jak i teorii ekonomicznej wskazuje na możliwość interpreto-
wania procesu pracy jako swoiście rozumianej komunikacji, ale równocześnie 
odsłania mitologiczno-metaforyczne zagrożenia związane z estetyzacją sfery 
społecznej produkcji i wymiany. Marks dokonuje demaskacji ideologii właśnie 
przez krytykę kapitalizmu, a szczegółowa rekonstrukcja jego stosunku do He-
glowskiego idealizmu na poziomie analizy znaczenia wyobraźni w konstrukcji 
bytu społecznego zdradza głębokie zależności pojęciowe nie tylko we wczesnych 
pismach, ale także w dojrzałym Kapitale. 

35  K. Marks, Ideologia niemiecka, op.cit., s. 250. 
36  G. Debord, Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, przeł. 

M. Kwaterko, Warszawa 2009, s. 45–46.
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THE THEORY OF SIGN ACCORDING TO MARX

Summary

Keywords: Marx, Hegel, symbol, sign, money, language, imagination

The main thesis of the paper is that the conception of Marx’s fetishism and the onto-
logy of money reveal the level of imagination as ideology. Imagination interpreted in the 
language of Georg Wilhelm Friedrich Hegel is a source of signs-pictures which create 
the social sphere of aesthetics and semiotics. Aesthetization of social sphere is connected 
with spatial thinking which is based on the reference to nature and connected – in the 
philosophy of Hegel – with art and religion. Religion should be transgressed by the 
philosophy and Marx shows this dialectical moment in the social condition of work and 
workers in capitalism. Aesthetic and discourse can be important for economic analysis 
foreshowing the distribution of signs, but also as a negative element of social being.
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Przedmiotem niniejszego artykułu będą rozmaite problemy teoretyczne, które 
znalazły się (bądź powinny się znaleźć) w orbicie marksistowskich nauk spo-
łecznych w związku z „odkryciem” przez Fryderyka Engelsa (za pośrednictwem 
J.J. Bachofena i L.H. Morgana) społeczeństw matriarchalnych, a także konty-
nuacją badań nad matriarchatem w ramach później, marksistowskiej etnografi i 
(i archeologii) radzieckiej.  

Rola kategorii płciowych w marksistowskich periodyzacjach dziejów

Problem pierwszy dotyczy samej możliwości defi niowania formacji społecznych 
(albo panujących w nich sposobów produkcji) za pomocą kategorii wskazują-
cych na określoną relację międzypłciową.

Marksowska typologia sposobów produkcji (formacji) operuje abstrakcją 
bezpłciowego „producenta bezpośredniego”. Producent ten (domyślamy się, 
iż chodzi przede wszystkim o mężczyznę) stanowi centralną fi gurę wszystkich 
„społecznych form produkcji”, a jego (określony) stosunek do środków produkcji 
(i ich właściciela) wyraża istotę danego sposobu produkcji. „Najgłębszą tajemni-
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cę, utajoną podstawę całej konstrukcji społecznej” stanowi „bezpośredni stosu-
nek właścicieli warunków produkcji do bezpośrednich producentów”1. „Poszcze-
gólne ekonomiczne epoki struktury społecznej” odróżnia od siebie „szczególny 
sposób, w jaki dokonuje się to zespolenie (Verbindung)” robotników ze środkami 
produkcji2. Poszczególne „ekonomiczne formacje społeczne” odróżnia jedynie 
„forma, w jakiej tę pracę dodatkową wyciska się z bezpośredniego producenta”3. 
Marksowska typologia nie przewiduje zatem ‘miejsca’ różnicy płciowej, jako 
znaczącego pola esencjalnej struktury poszczególnych sposobów produkcji.  

Niewątpliwym przełomem jest z tego punktu widzenia praca Engelsa 
Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa. Engels rozróżnia tu implici-
te trzy (pierwotne) sposoby produkcji: matriarchalny („komunistyczne gospodar-
stwo domowe” z „panowaniem kobiet”), patriarchalny („patriarchalna wspólnota 
domowa”) i monogamiczny (rodzina monogamiczna jako podstawowa jednostka 
gospodarcza). Ten ostatni zamyka epokę społeczeństwa pierwotnego, otwiera-
jąc okres cywilizacji – społeczeństwa klasowego. Ale dominującą rolę odgrywa 
w narracji Engelsa „bezpłciowe” pojęcie komunizmu. Matriarchalny sposób pro-
dukcji to po prostu – nietknięty procesami rozkładowymi – komunizm pierwotny 
(patriarchalny sposób produkcji byłby natomiast wczesną formą rozkładu owego 
komunizmu).

Nieco dalej posuwa się na tej drodze młody Stalin, odróżniając pojęciowo 
(w pracy Anarchizm czy socjalizm?) ustrój matriarchalny od komunizmu pier-
wotnego. Co więcej, Stalin nadaje różnicom między komunizmem pierwotnym, 
ustrojem matriarchalnym i ustrojem patriarchalnym rangę różnic formacyjnych 
(typologia Stalina wyróżnia następujące ustroje: komunizm pierwotny, ustrój 
matriarchalny, ustrój patriarchalny, ustrój niewolniczy, ustrój pańszczyźniany 
i ustrój burżuazyjny)4. (Koncepcja młodego Stalina nie wywarła jednakże wpły-
wu na późniejszą naukę radziecką).

W „ortodoksyjnym” nurcie nauki radzieckiej „matriarchat” (albo: matierin-
sko-rodowoj stroj) funkcjonuje jako nazwa określonej epoki historycznej (wczes-
ny okres społeczeństwa pierwotnego) i właściwego jej ustroju społecznego5, 

1  K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 25, cz. II, Warszawa 1984, s. 515 (dalej: MED).
2  MED, t. 24, Warszawa 1977, s. 50.
3  MED, t. 23, Warszawa 1968, s. 251.
4  Por. J.W. Stalin, Dzieła, t. 1, Warszawa 1949, s. 320–321, 348–349.
5  „Matriarchat [...] to wczesny okres w historii ustroju wspólnoty pierwotnej, charakteryzujący 

się równoprawnym, a następnie dominującym położeniem kobiety w gospodarce i społeczeństwie. 
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a także „typu kultury”6 . Społeczna całość jest tu zatem określana nie kategorią 
wskazującą na jej ekonomiczną bazę (określoną formę komunistycznych stosun-
ków produkcji), ale kategorią wskazującą na pewną relację między kobietami 
i mężczyznami. Pojęcie matriarchatu obejmuje pojęcie komunizmu:

Epoka matriarchatu, albo rodu macierzystego, w pojmowaniu klasyków mark-
sizmu, to nie tylko pokrewieństwo w linii matrylinearnej, ale przede wszystkim 
kolektywizm produkcji i konsumpcji, społeczna własność podstawowych narzę-
dzi i środków pracy, brak własności prywatnej, stosunków panowania i zależno-
ści, rodziny monogamicznej i wiary w jednego boga, tj. brak tych instytucji, które 
burżuazyjna nauka ogłasza odwiecznymi zasadami społeczeństwa ludzkiego7, 

aczkolwiek nie jest bezpośrednio odnoszone do samego sposobu produkcji tu-
dzież właściwej mu formy własności środków produkcji (w nauce radzieckiej 
można się jednak spotkać z poglądem, iż w epoce rozwiniętego rodu macierzy-
stego kobiety są rzeczywistymi, kolektywnymi właścicielkami podstawowych 
środków produkcji8). 

Kryterium społecznej pozycji kobiet jest właściwie zasadniczym kryterium 
periodyzacji historii pierwotnego społeczeństwa rodowego. Epoka ustroju rodo-
wego dzieli się na trzy okresy: matriarchatu wczesnego (równoprawna pozycja 
kobiet i mężczyzn), matriarchatu rozwiniętego (społeczna dominacja kobiet) 
i patriarchatu (społeczna dominacja mężczyzn). Podkreślmy: chodzi o rzeczy-
wistą pozycję kobiety w całościowym układzie życia społecznego, a nie o samo 
zjawisko matrylinearnej (bądź patrylinearnej) fi liacji. Stanowisko ortodoksyjne 
łączy matriarchat (rozwinięty) z rzeczywistym panowaniem kobiet. W tej spra-

Terminem ‘matriarchat’ określa się także społeczny ustrój wczesnego okresu ustroju wspólnoty 
pierwotnej”. Bolszaja Sowietskaja Enciklopedija, 1954, t. 2.

6  „Matriarchatem nazywa się ten okres historii pierwotnej, który odznacza się równoprawnym, 
a w dalszym rozwoju dominującym położeniem kobiety w gospodarce i społeczeństwie, a jedno-
cześnie, odzwierciedleniem tych zasad w obszarze kultury duchowej, w religii i sztuce. Termi-
nem tym oznacza się także sam ustrój społeczny, właściwy temu okresowi, i określony typ kultury 
w szerokim sensie” (M.O. Koswien, Matriarchat. Istorija problemy, Moskwa–Leningrad 1948, 
s. 3).

7  J. Awierkiewa, A.J. Perszyc, L. Fajnberg, N. Czeboksarow, Jeszczo raz o miestie matierinsko-
go roda w istorii obszczestwa, „Sowietskaja Etnografi a” (dalej: Sow. Etn.) 1963, nr 3, s. 200. 

8  „[...] obserwowana przy w rozwiniętym rodzie macierzystym społeczna dominacja kobiet 
jest oczywiście związana także z występowaniem rodowo-macierzystej własności podstawowych 
środków produkcji. Przy matrylokalizmie rzeczywistymi kolektywnymi właścicielami okazują się 
właśnie kobiety, których bracia i synowie odchodzą do osiedli swych żon” (A.I. Perszyc, Razwitije 
form sobstwiennosti w pierwobytnom obszczestwie kak osnowa periodizacii jego istorii, „Trudy 
Instituta Etnografi i” 1960, nr 54, s. 163).
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wie nie było jednak w nauce radzieckiej jasności. Niektórzy badacze utożsamia-
li bowiem matriarchat z awunkulatem (porządkiem społecznym wyróżniającym 
osobę wujka w linii matczynej, tj. brata matki). Czołowy przedstawiciel radziec-
kiej matriarchalistyki, Mark Osipowicz Koswien, zaatakował taką interpretację, 
stwierdzając wyraźnie, iż matriarchat nie jest władzą mężczyzn-wujów, lecz wła-
dzą kobiet9. Koswien lokalizuje awunkulat w przejściowym okresie walki pa-
triarchatu z matriarchatem. Walka między obydwoma ustrojami toczy się tu także 
we wnętrzu mężczyzny („dialektyczność fi gury wujka”). Tożsamość ojcowska 
skłania mężczyznę do popierania ustroju patriarchalnego, ale jego tożsamość wu-
jowska nakazuje mu występować w obronie integralności rodu macierzystego, 
czyli matrylinearnych więzi między jego siostrami i siostrzenicami/siostrzeńca-
mi10. W latach osiemdziesiątych zrezygnowano z terminu „matriarchat”, wycho-
dząc z założenia, iż epoka rodu macierzystego nie była epoką władzy kobiet11. 
Postulaty rezygnacji z tego terminu, czy też zarezerwowania go dla społeczeństw 
późnomatriarchalnych (nie mylić z matriarchatem rozwiniętym), a więc takich, 
u których rozwinęły się stosunki wczesnoklasowe, zgłaszano już w latach pięć-
dziesiątych. W 1955 roku A.L. Mongajt i A.I. Perszyc sformułowali tezę, iż 

w olbrzymiej większości społeczeństw mało rozwiniętych, matrylinearna fi liacja 
łączy się z równoprawnym położeniem społecznym kobiet i mężczyzn (plemio-
na Kongo, Indianie Ameryki Południowej i wiele innych). Natomiast matriarchat 
charakterystyczny jest  dla pewnej grupy etnografi cznych społeczeństw, znacznie 
bardziej rozwiniętych (np. Nayarowie, Minangkabau, a zwłaszcza niektóre ludy 
Afryki). 

Autorzy ci  zaatakowali termin „wczesny matriarchat”: „Wszak jeśli 
wczesny matriarchat charakteryzuje się społeczną równością kobiety i mężczy-
zny, to tym samym przestaje być matriarchatem: termin przestaje odpowiadać 
łączonej z nim treści”12. 

Wyjaśniło się – pisał w 1959 roku J.I. Siemienow – że epoka rodu macierzystego 
nie może być określana jako okres panowania kobiety, że na pierwszych etapach 

9  I. Zolotariewskaja, Obsużdienije rabot M.O. Koswiena, Sow. Etn. 1949, nr 1, s. 186–187.
10  M.O. Koswien, Awunkulat, Sow. Etn. 1948, nr 1, s. 17. 
11  Por.: J.W. Bromlej (red.), Istorija pierwobytnogo obszczestwa. Epocha klassoobrazowanija, 

Moskwa 1988, s. 549.
12  A.L. Mongajt, A.I. Perszyc, Niekotoryje woprosy pierwobytnoj istorii w sowietskoj litieratu-

rie poslewojennych let, „Woprosy Istorii” 1955, nr 1, s. 137.
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społeczeństwa rodowego matrylinearyzm łączy się z całkowicie równoprawnym 
położeniem społecznym mężczyzny i kobiety, że panowanie kobiety ma miejsce 
jedynie w określonych, konkretno-historycznych warunkach, a przy tym jedynie 
u plemion znajdujących się na dość wysokim stopniu gospodarczego i społeczne-
go rozwoju. W świetle nowych danych etnografi i okazało się, że nierówność płci, 
jako jedna z pierwszych form nierówności, powstaje dopiero wraz z pojawieniem 
się i rozwojem prywatnej własności, z początkiem rozkładu ustroju rodowego. 
[...] Termin ten można stosować jedynie w odniesieniu do społecznego ustroju 
tych plemion, w których rzeczywiście występuje panowanie kobiet. Etnografi i, jak 
już zaznaczyliśmy, znane są tego typu plemiona13.

Wprowadzenie problematyki matriarchalistycznej do marksizmu zaowo-
cowało bardziej „genderowymi” ujęciami całej historii społecznej. Zjawiska 
przezroczyste, a więc pozornie naturalne (np. władza mężczyzny nad kobietą 
w różnych formacjach społecznych), mogły stać się przedmiotem poznania do-
piero z perspektywy pierwotnej opozycji: matriarchat–patriarchat. Analizy same-
go Engelsa umożliwiają wyróżnienie trzech zasadniczych typów stosunku mię-
dzy kobietami i mężczyznami:
– TYP MATRIARCHALNY: Kobiety i mężczyźni pracują w dwóch odrębnych 

sektorach produkcji publicznej („W dawnym komunistycznym gospodarstwie 
domowym [...] powierzone kobietom prowadzenie gospodarstwa domowego 
było taką samą publiczną, społecznie niezbędną produkcją jak zdobywanie 
środków żywności przez mężczyzn”14.); kobiety są płcią „panującą” („Komu-
nistyczne gospodarstwo domowe, w którym kobiety należą przeważnie lub 
wyłącznie do jednego rodu, podczas gdy mężczyźni należą do różnych rodów, 
jest realną podstawą tego ogólnie rozpowszechnionego w czasach pierwot-
nych panowania kobiet”15.);

– TYP MONOGAMICZNY: Kobieta zostaje usunięta z produkcji „publicznej”, 
„społecznej”; jej praca staje się „służbą prywatną” („Prowadzenie gospodar-
stwa domowego utraciło swój charakter publiczny. Nie obchodziło ono już 
społeczeństwa. Stało się służbą prywatną: żona stała się pierwszą służącą, 
została wyparta z udziału w produkcji społecznej”16.);

13  J.I. Siemienow, „Proischożdienije siemii, czastnoj sobstwiennosti i gosudarstwa” a sowrie-
miennyje dannyje etnografi i, „Woprosy Fiłosofi i” 1959, nr 7, s. 146.

14  MED, t. 21, Warszawa 1969, s. 85.
15  Ibidem, s. 59.
16  Ibidem, s. 85.
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– TYP SOCJALISTYCZNY: Kobiety powracają do produkcji publicznej 
(„pierwszym warunkiem wyzwolenia kobiety jest wprowadzenie na powrót 
rodzaju kobiecego do produkcji społecznej”17); socjalistyczna produkcja pu-
bliczna znosi różnicę płciową (brak podziału na sektory kobiecy i męski); 
zniesienie gospodarstwa domowego, czyli zniesienie „niewoli domowej ko-
biety”18 (wyzwolenie kobiety wymaga „pozbawienia rodziny pojedynczej 
cech gospodarczej jednostki społecznej”19; „Wraz z przejściem środków pro-
dukcji na własność społeczną pojedyncza rodzina przestaje być gospodarczą 
jednostką społeczeństwa. Prywatne gospodarstwo domowe przekształca się 
w przemysł społeczny. Opieka nad dziećmi i ich wychowanie stanie się spra-
wą publiczną: społeczeństwo będzie się opiekować wszystkimi dziećmi jed-
nakowo – zarówno ślubnymi, jak nieślubnymi”20).

Do owych trzech typów zasadniczych możemy – opierając się na refl ek-
sjach Engelsa – dodać dwa typy przejściowe. Formą przejściową między typa-
mi matriarchalnym i monogamicznym byłaby patriarchalna wspólnota domowa, 
a formą przejściową między typem monogamicznym i socjalistycznym – stosu-
nek kapitalistyczny (będący w istocie hybrydą elementów obydwu typów).

Typologię Engelsa możemy potraktować jako pierwszą próbę uzupełnienia 
Marksowskiej, bezpłciowej typologii sposobów produkcji typologią form ekono-
micznego zagospodarowania różnicy płciowej. 

Matriarchat i komunizm 

Problem drugi dotyczy niezwykle istotnej – ze światopoglądowego punktu 
widzenia – relacji między matriarchatem i komunizmem. W świetle założeń 
sformułowanych jeszcze przez Engelsa upadek matriarchatu miał się łączyć 
z rozkładem pierwotnego komunizmu (rozwojem własności prywatnej). W uję-
ciu Engelsa produkcja publiczna rozpada się – w epoce rodu macierzystego – na 
dwa sektory: domowy, czyli kobiecy, i pozadomowy – męski. Pod wpływem 
rozwoju sił wytwórczych męski sektor pozadomowy zaczyna przynosić istotne 
nadwyżki (rozwój własności prywatnej) i uzyskuje absolutną przewagę nad sek-
torem domowym. W efekcie prowadzenie gospodarstwa domowego traci cha-

17  Ibidem, s. 86.
18  Ibidem, s. 85.
19  Ibidem, s. 86.
20  Ibidem, s. 87.
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rakter publiczny, staje się prywatną służbą. A zatem: „Ta sama przyczyna, która 
dawniej zapewniała kobiecie panowanie w domu – jej ograniczenie się do pracy 
domowej – ta sama przyczyna zapewniała panowanie mężczyzny w domu: praca 
domowa kobiety utraciła swoje znaczenie wobec pracy zarobkowej mężczyzny; 
praca mężczyzny była wszystkim, praca kobiety tylko nieznacznym dodatkiem”. 
Podział pracy w rodzinie (ograniczenie kobiety do pracy domowej) pozostał „bez 
zmian, a jednak wywrócił do góry nogami dotychczasowe stosunki domowe, 
a to wyłącznie dlatego, że zmienił się podział pracy poza rodziną”. „»Dziki« wo-
jownik i myśliwy zadowalał się w domu drugim miejscem po kobiecie; »łagod-
niejszy« pasterz, dumny ze swego bogactwa, wyparł kobietę, zajmując pierwsze 
miejsce w domu”21. Mężczyzna, który gromadził coraz większe nadwyżki, nie 
mógł ich jednak przekazać w spadku swoim dzieciom, ponieważ w ustroju rodo-
wym majątek musiał pozostać w rodzie, a przy matrylinearnej formie rodu dzieci 
nie należały do rodu ojca, a więc nie mogły po nim dziedziczyć: 

W razie śmierci właściciela stada jego przechodziły więc na własność przede 
wszystkim jego braci i sióstr, następnie dzieci jego sióstr albo potomków sióstr 
jego matki. Natomiast jego własne dzieci były wydziedziczone22. 

Prawo macierzyste – a wraz z nim sama instytucja rodu matrylinearnego – mu-
siało więc zostać obalone. Była to, twierdzi Engels, „jedna z najdonioślejszych 
[rewolucji – przyp. F.N.], jaką przeżyli ludzie”23: 

wszechświatowa historyczna klęska rodzaju żeńskiego. Mężczyzna ujął w swe 
ręce również ster domu, kobieta została poniżona, uciemiężona, stała się niewol-
nicą jego namiętności i zwykłym narzędziem do rodzenia dzieci24.

Zgodnie z duchem koncepcji Engelsa, nauka radziecka zakładała istnienie 
ścisłego związku między matriarchatem (albo wysoką pozycją kobiet) i komu-
nizmem. Z uwagi na światopoglądowe implikacje tego powiązania (których nie 
ukrywano), zjawiskiem – dla etnografi i radzieckiej – nieco kłopotliwym były 
niekomunistyczne społeczeństwa matriarchalne (późny matriarchat), jak również 
komunistyczne społeczeństwa patriarchalne (wczesny patriarchat).

21  Ibidem, s. 178.
22  Ibidem, s. 66.
23  Ibidem, s. 66–67.
24  Ibidem, s. 68.
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Zacznijmy od późnego matriarchatu (nie mylić z matriarchatem rozwinię-
tym). Niektórzy autorzy radzieccy (A.M. Zołotariew, S.P. Tołstow, J.I. Siemie-
now) twierdzili, iż także w ramach matriarchatu możliwy jest rozwój własności 
prywatnej:

na ile ród patriarchalny – pytał S.P. Tołstow – stanowi w ogóle konieczne, długo-
trwałe, ostatnie stadium ustroju rodowego? Czyż bezpośrednie przejście ze sta-
dium rodu macierzystego do społeczeństwa klasowego nie jest bardziej typową 
i prawidłową formą procesu rozkładu ustroju wspólnoty pierwotnej?25. 

Powstanie i rozwój własności prywatnej nie zawsze musi nieuchronnie prowadzić 
do zastąpienia rodu macierzystego ojcowskim, chociaż ma to widocznie miejsce 
w większości przypadków. W określonych konkretno-historycznych warunkach 
(jakich konkretnie – na razie dokładnie nie wiadomo) formę rozkładu społeczeń-
stwa rodowego stanowi matriarchat. W takich wypadkach ustrój matriarchalny 
może być bezpośrednio zastąpiony społeczeństwem klasowym. U ludów po-
dążających w swym rozwoju tą właśnie ścieżką, przejście od matrylinearyzmu 
do patrylinearyzmu i rodziny opartej na prawie ojcowskim dokonuje się w okresie 
kształtowania się społeczeństwa klasowego albo nawet później26. 

W tym kontekście przywołuje się Tuaregów, wczesnoklasowe państwa afrykań-
skie (Aszanti, Dagomba, Ghana, Buganda, Kongo, Lunda, Kasongo, Luba, Bu-
szongo), a także liczne ludy i plemiona Mikronezji (według Zołotariewa „kla-
sowe społeczeństwa starożytnego Egiptu, Krety, Etrurii, Sparty bezpośrednio 
poprzedzał ustrój rodowo-matriarchalny”27). 

Znacznie więcej emocji budziły jednakże przypadki przeciwne: komuni-
styczne społeczeństwa (wczesno-) patriarchalne (patriarchalne prymitywy). Do-
starczały one bowiem amunicji kształtującej się w okresie postalinowskim frakcji 
w nauce radzieckiej (N.A. Butinow, W.R. Kabo, W.M. Bachta i in.) – oskarżanej 
przez obrońców stanowiska ortodoksyjnego o przemycanie na grunt radziecki 
(z Zachodu) reakcyjnej „teorii patriarchalnej”. W nauce radzieckiej toczyła się 
wielopokoleniowa, momentami niezwykle burzliwa dyskusja – nazwana jeszcze 
przez Koswiena „kontrowersją australijską” – dotycząca, ogólnie rzecz ujmu-
jąc, tego, jak pogodzić tezę o uniwersalności i pierwotności rodu macierzystego 
(względem rodu ojcowskiego) z licznymi danymi o bardzo prymitywnych ludach 

25  S.P. Tołstow, Driewnij Chorezm, 1948, s. 329.
26  J.I. Siemienow, „Proischożdienije siemii...”,  op.cit., s. 146.
27  Ibidem, s. 147.
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posiadających fi liację patrylinearną (np. Australijczykach). „Patriarchaliści” do-
magali się uznania rodu macierzystego i rodu ojcowskiego za zjawiska stadialnie 
równoważne, a także przyznania, iż kwestia uniwersalności matriarchatu i pier-
wotności rodu macierzystego nie ma – na gruncie marksizmu – znaczenia „pryn-
cypialnego” (powoływali się w tej sprawie na polemikę Lenina z Plechanowem 
w sprawie niejakiego Masłowa, z której wynika, iż Lenin uważał odchył owego 
Masłowa w kwestii teorii renty absolutnej za znacznie poważniejsze przewinie-
nie niż odchył Cunowa w kwestii matriarchatu28). Wystąpienia „patriarchalistów” 
wywołały niezwykle gwałtowne reakcje ze strony grupy radzieckich etnografów 
(Awierkiewa, Fajnberg, Perszyc i Czeboksarow), których poparła redakcja „So-
wietskoj Etnografi i”. Dyskusja z lat 1963–196529 nie zakończyła jednak sporu. 
W latach 1970–1975 rozgorzała na nowo, a wywołał ją artykuł obrońcy teorii 
uniwersalności i pierwotności rodu macierzystego, J.I. Siemienowa, który opra-
cował nowy – wariantowy – schemat rozwojowy, uwzględniający dane, na które 
powoływali się „patriarchaliści”, zakładający jednakże, iż w każdym wariancie 
ród macierzysty stanowi punkt wyjścia. Chociaż przeciwnicy Siemienowa byli 
tu w wyraźnej większości, i tym razem problem nie została rozstrzygnięty. Re-
dakcja „Sowietskoj Etnografi i” – do której należało ostatnie słowo – stwierdziła, 
iż sprawa wymaga jeszcze dogłębnych studiów, aczkolwiek hipoteza Siemieno-
wa wydaje się niezwykle interesująca30. W latach osiemdziesiątych „australij-
ską kontrowersję” uznano za rozstrzygniętą na korzyść tezy o uniwersalności 

28  Por. W.I. Lenin, Jak Plechanow i ska bronią rewizjonizmu, w: Dzieła, t. 15, Warszawa 1956, 
s. 274.

29  J. Awierkiewa, A.J. Perszyc, L. Fajberg, N. Czeboksarow, Jeszczo raz o miestie..., op.cit.; 
N.A. Butinow, Pismo w redakciju, Sow. Etn. 1965, nr 3; W.R. Kabo, Pismo w redakciju, ibidem; 
A.J. Perszyc, L. Fajberg, N. Czeboksarow, Po powodu pisiem N.A. Butinowa i W.R. Kabo, ibidem; 
Ot redakcji, ibidem.

30  J.I. Siemienow, Problema pieriechoda ot matierinskogo roda k otcowskomu (opyt teorieticze-
skogo analiza), Sow. Etn. 1970, nr 5; M.A. Czlenow, Możno li sczitat ‘awstralijskuju kontrowerzu’ 
razrieszennoj?, Sow. Etn. 1971, nr 4; J.I. Siemienow, Problema istoriczeskogo sootnoszenija ma-
tierinskoj i otcowskoj fi liacii u aborigenow Awstralii, Sow. Etn. 1971, nr 6; A.M. Chazanow, Prio-
rodno-chozwiajstwiennyje razliczija w kamiennom wiekie i problema pierwocznosti matierinskogo 
roda, Sow. Etn 1973, nr 1; J. I. Siemienow, O matierinskom rodie i osiedlosti w pozdnem paleolitie, 
Sow. Etn. 1973, nr 4; M.W. Kriukow, Dajet li sistiema bracznych klassow kliucz w razgadkie aw-
stralijskoj kontrowerzy’?, Sow. Etn. 1974, nr 3; A.M. Chazanow, O swiazi liniejnosti i lokalnosti 
z obrazom żyzni, Sow. Etn 1974, nr 6; M.A. Czlenow, Jeszczo raz o ‘awstralijskoj kontrowerze’ 
i metodikie jego  rassmotrienija, Sow. Etn. 1974, nr 6; J.I. Siemienow, Jeszczo raz o matierinskom 
rodie i bracznych klassach, Sow. Etn 1975, nr 1; Ot redakcji, Sow. Etn. 1975, nr 1.
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i pierwotności rodu macierzystego31. Stanowisko „matriarchalistyczne” odniosło 
więc ostateczne zwycięstwo w okresie, kiedy wycofano już sam termin „matriar-
chat”. Zwycięstwo to nie potwierdziło zresztą – istotnej ze światopoglądowego 
punktu widzenia – tezy o bardzo ścisłym związku między wysoką pozycją kobiet 
a komunizmem, i między społeczną dominacją mężczyzn a rozwojem własności 
prywatnej. Związki te – aczkolwiek nieprzekreślone – zostały do pewnego stop-
nia zrelatywizowane. 

Problem relacji między matriarchatem i komunizmem nie sprowadza się 
jednak do szczegółowych zagadnień prahistorycznych. Najdonioślejsze – z per-
spektywy współczesności – znaczenie wydaje się mieć (ewentualny) związek 
między aksjologią matriarchatu a aksjologią przyszłego społeczeństwa komuni-
stycznego:

Kultywując owoc swego łona – czytamy u Bachofena – niewiasta wcześniej niż 
mężczyzna uczy się roztaczać miłującą troskę poza granice własnego „ja” [...] 
miłość zrodzona na gruncie macierzyństwa jest nie tylko silniejsza – jest ona rów-
nież bardziej uniwersalna, ogarnia większe kręgi [...] Jak w zasadzie ojcowskiej 
zawiera się idea ograniczenia, tak w wypadku zasady macierzyńskiej mamy do 
czynienia z ideą ogólności32. 

Czy rację ma Bachofen, iż „Z rodzącego łona macierzyńskiego pochodzi idea 
powszechnego braterstwa wszystkich ludzi”? 

W związku z rozmaitymi ideami Bachofenowskiej fenomenologii matriar-
chatu wypada sformułować następujące pytania pod adresem marksizmu: Czy 
etos macierzyństwa może być istotnym składnikiem ideologii przyszłego spo-
łeczeństwa komunistycznego, czy też stanowi on (w świecie nowoczesności) 
wyłącznie źródło opresji? Czy w społecznej świadomości zachowały się relikty 
zjawisk świadomościowych z epoki matriarchatu, do których mogłaby (w jakiś 
sposób) nawiązać rewolucja socjalistyczna? Jak oceniać takie zjawiska historycz-
ne, jak kult maryjny, fenomen Radia Maryja? Czy (ewentualne) świadomościowe 
relikty matriarchatu stanowić mogą – we współczesnej debacie – przeciwwagę 
dla – popularyzowanych w feminizmie liberalnym – indywidualistycznych „cnót 
mieszczańskich”? Czy antysemityzm starszych kobiet nie jest przypadkiem wy-

31  J.W. Bromlej, Sowriemiennyje problemy etnografi i, Moskwa 1981, s. 185–188; J.W. Brom-
lej (red.), Istorija pierwobytnogo obszczestwa. Epocha pierwobytnoj rodowoj obszczyny, Moskwa 
1986 (rozdz. 2 i 3); J.W. Bromlej (red.), Istorija pierwobytnogo obszczestwa. Epocha klassoobra-
zowanija, op.cit., s. 549. 

32  J.J. Bachofen, Matriarchat, tłum. R. Reszke,Warszawa 2007, s. 16, 17. 
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paczoną formą matriarchalistycznego antyindywidualizmu? Czy konserwatyzm 
– przypisywany przez Bachofena kobietom – nie nawiązuje do pewnych idei 
z epoki matriarchalnej, i czy nie jest on paradoksalnie stanowiskiem postępowym 
(zważywszy, iż przyszłe społeczeństwo komunistyczne będzie – w jakimś sensie 
– powrotem do pierwotnego komunizmu-matriarchatu).

Niejako na marginesie warto także zasygnalizować problem wartościowa-
nia opresyjnych – z perspektywy burżuazyjnego pojęcia wolności – przeżytków 
matriarchatu w niektórych społeczeństwach współczesnych. Ciekawym przypa-
dek przedstawia z tego punktu widzenia indonezyjski lud Minangkabau (Suma-
tra). U Minangkabau toczyła się w XIX wieku krwawa wojna między obrońcami 
starego, matriarchalnego prawa adatu, a zwolennikami wprowadzenia szaria-
tu. Holenderscy kolonizatorzy popierali adatystów, wychodząc z założenia, iż 
konserwatywne prawo adatu blokuje ekonomiczny rozwój Minangkabau, dzię-
ki czemu sprzyja utrzymaniu w regionie hegemonii kapitału holenderskiego. 
Szermierzami indywidualistycznych, wolnościowych idei burżuazyjnych byli tu 
– paradoksalnie – zwolennicy szariatu. Walki między adatystami i szariatysta-
mi toczyły się jeszcze w wieku XX, także w okresie drugiej wojny światowej33. 
Pytanie brzmi: czy marksizm powinien w danym przypadku sympatyzować 
z antyimperialistycznym liberalizmem szariatystów, czy też z kolektywistycz-
nym konserwatyzmem adatystów?

Ekonomiczna geneza matriarchatu

Problem trzeci dotyczy znaczenia matriarchatu w kontekście materialistycznych 
założeń marksistowskiej teorii historii. Teoria ogólna głosi, iż zasadniczym me-
chanizmem historiotwórczym jest dialektyka sił wytwórczych i stosunków pro-
dukcji. Czy dotyczy to także genezy matriarchatu? 

Engels nie doszukiwał się ekonomicznych przyczyn matriarchatu. Ma-
triarchat wynika w jego ujęciu z samej matrylinearnej fi liacji, ta zaś nie wynika 
z przyczyn ekonomicznych. Engels wywodził matrylinearyzm (a więc także ma-
triarchat) z małżeństwa grupowego. 

We wszystkich formach rodziny grupowej nie wiadomo, kto jest ojcem dziecka, 
wiadomo natomiast, kto jest jego matką. [...] Jasne jest więc, że póki istnieje mał-

33  J.W. Maretin, Otmiranije pierieżitkow matierinskogo roda w siemiejno-bracznych otnosze-
nijach Minangkabau (Pierwaja połowina XX wieka), Sow. Etn. 1960, nr 3; tenże, Adat, Islam 
i politiczeskaja borba u Minangkabau (Zapadnaja Sumatra) w pierwoj połowinie XX w., Sow. Etn. 
1964, nr 6.



92 Florian Nowicki

żeństwo grupowe, pochodzenie może być udowodnione tylko ze strony matki, 
a więc tylko żeńska linia jest uznawana34. 

A „wyłączne uznawanie rodzonej matki wobec niemożliwości prawnego stwier-
dzenia ojcostwa oznacza – pisze Engels w innym miejscu – wysokie poważanie 
dla kobiet, tj. dla matek”35: 

pierwotne położenie matek, jako jedynie pewnych rodziców swych dzieci, zapew-
niało im, a przez to kobietom w ogóle, wyższą pozycję społeczną, niż zajmowały 
one kiedykolwiek w czasach późniejszych36. 

W skrócie: małżeństwo grupowe stwarza fi liację matrylinearną, ta zaś stwarza 
matriarchat. 

Wraz z rodziną pojedynczą pojawia się wiarygodny ojciec. Nie prowadzi 
to jednak automatycznie do upadku matriarchatu. Engels odróżnia – w ślad za 
Morganem – dwie formy rodziny pojedynczej: rodzinę parzystą i rodzinę mo-
nogamiczną. Rodzina monogamiczna to samodzielna ekonomicznie jednostka 
społeczna, z władzą męża nad żoną. Poprzedzająca ją rodzina parzysta jest „zbyt 
słaba i niestała, by mogła odczuwać potrzebę lub choćby pragnienie zaprowadze-
nia własnego gospodarstwa domowego”37, a przeto „nie usuwa odziedziczone-
go z dawniejszych czasów gospodarstwa komunistycznego”. Nie usuwa zatem 
„panowania kobiet w domu”, a panowanie w domu to – w tych okolicznościach 
– panowanie nad istotnym sektorem gospodarki: „komunistyczne gospodarstwo 
domowe oznacza – twierdzi Engels – panowanie kobiet w domu”38. Nie chodzi 
tu jednak wyłącznie o samo komunistyczne gospodarstwo domowe, ale o jego 
związek z instytucją rodu matrylinearnego.

Rodzina parzysta funkcjonuje w realiach ustroju rodowego. Więź rodzinna 
nie może tu być zbyt silna, ponieważ małżonkowie należą do odrębnych rodów 
matrylinearnych. W przypadku kolizji lojalności rodowej i rodzinnej, górę bie-
rze lojalność rodowa. Przy matrylinearnej formie rodu i matrylokalnej formie 
małżeństwa parzystego, mąż osiedla się w komunistycznym gospodarstwie do-
mowym żony. Żona jest tu u siebie, mąż jest kimś obcym, przybyszem z innego 

34  MED, t. 21, s. 52.
35  Ibidem, s. 59.
36  Ibidem, s. 535.
37  Ibidem, s. 58–59.
38  Ibidem, s. 59.
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rodu – jego prawo do korzystania z zasobów tego konkretnego gospodarstwa 
zapośrednicza małżeństwo z jego dożywotnią członkinią. Wraz z końcem mał-
żeństwa – a do rozwiązania małżeństwa wystarcza wola kobiety – mężczyzna 
traci to prawo: 

Komunistyczne gospodarstwo domowe, w którym kobiety należą przeważnie lub 
wyłącznie do jednego rodu, podczas gdy mężczyźni należą do różnych rodów, 
jest realną podstawą tego ogólnie rozpowszechnionego w czasach pierwotnych 
panowania kobiet39. 

Podsumujmy: kobiety panują (jeszcze na etapie rodziny parzystej), bo ko-
munistyczne gospodarstwo domowe należy do rodu matrylinearnego. Przyczyną 
fi liacji matrylinearnej (poprzedzającej zresztą samą instytucję rodu) jest małżeń-
stwo grupowe – ale skutek trwa tu dłużej niż przyczyna: „wyłączne uznawanie 
linii żeńskiej zachowało się jeszcze przez czas dłuższy w okresie małżeństwa 
pojedynczej pary, kiedy ojcostwo było pewne lub w każdym razie uznawane”40.

Już po ukazaniu się pracy Engelsa Pochodzenie rodziny, własności prywatnej 
i państwa upowszechnił się, także w marksizmie (za przykład może tu posłużyć 
Ludwik Krzywicki), pogląd o istnieniu ścisłego związku między matriarchatem 
tudzież wysoką pozycją kobiet (albo też samym matrylinearyzmem), a pierwot-
nym rolnictwem kopieniackim. Chodzi przy tym o okoliczność, iż w rolnictwie 
kopieniackim bardzo często zasadnicze funkcje produkcyjne wykonują kobiety, 
podczas gdy mężczyźni ograniczają się do prac związanych ze wstępnym przygo-
towaniem gruntu, a także o popularną hipotezę, iż rolnictwo wywodzi się histo-
rycznie z kobiecego zbieractwa – jest więc wynalazkiem kobiet (tezę o kobiecej 
naturze rolnictwa i ścisłym związku rolnictwa z ginajkokracją spotykamy zresztą 
u Bachofena). Kobiece rolnictwo kopieniackie przeciwstawiane jest zazwyczaj 
rolnictwu pługowemu i pasterstwu, które sprzyjają wysokiej pozycji mężczyzn. 
Do opozycji kobiece rolnictwo (zapewne kopieniackie) – męskie pasterstwo na-
wiązuje Stalin, w pracy Anarchizm czy socjalizm? W okresie matriarchatu 

za gospodarzy produkcji uważano kobiety. Cóż było tego przyczyną? Otóż 
w ówczesnej produkcji, w pierwotnej uprawie roli, kobiety odgrywały główną rolę 

39  Ibidem.
40  Ibidem, s. 535.
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w produkcji, wykonywały one główne funkcje, podczas gdy mężczyźni włóczyli 
się po lasach w poszukiwaniu zwierzyny41.

Po ustroju matriarchalnym następuje ustrój patriarchalny: 

kierownictwo produkcji przejęli w swe ręce mężczyźni. Dlaczego nastąpiła taka 
zmiana? Dlatego że w ówczesnej produkcji, w gospodarce pasterskiej, w której 
głównymi narzędziami produkcji były dzida, arkan, łuk i strzała, główną rolę od-
grywali mężczyźni…42. 

U Stalina różnica między rolniczym matriarchatem i pasterskim patriarchatem 
ma charakter stadialny. Z kolei w literaturze antymatriarchalistycznej (negującej 
istnienie matriarchatu jako uniwersalnego stadium rozwojowego) popularna była 
koncepcja dwóch, paralelnych dróg rozwojowych: rolniczo-matriarchalnej i pa-
stersko-patriarchalnej. Klasykiem gatunku jest C.N. Starke, autor Den primitive 
Familie (Kopenhaga 1886). W świetle jego teorii rolnicy potrzebują dużo siły 
roboczej i dlatego każda grupa dąży do tego, by utrzymać u siebie swoje kobiety, 
a nawet pozyskać ich mężów (matrylokalizm). Stąd bierze się matrylinearyzm. 
Natomiast grupy pasterskie traktują kobiety jako walutę, którą można wymieniać 
na bydło. Stąd tendencja do wielożeństwa i patrylinearyzmu. Ale w obydwu wa-
riantach rozwojowych kobieta jest zawsze podporządkowana mężczyźnie. (Co 
ciekawe, w innym miejscu ten sam autor wyjaśnia matrylinearyzm w sposób zgo-
ła przeciwstawny – jako rezultat patriarchalnego wielożeństwa i konieczności 
rozróżnienia dzieci różnych matek). 

Koncepcja łącząca genezę matriarchatu z przejściem od stadium myśliw-
sko-zbierackiego do stadium rolniczego (w marksizmie zachodnim popularyzo-
wana przez George’a Thomsona43) jest całkowicie obca teorii Engelsa. Engels 
wyjaśnia co prawda mechanizm upadku matriarchatu procesami ekonomicznymi 

41  J.W. Stalin, Dzieła, op.cit., t. 1, s. 348–349.
42  Ibidem.
43  W jego ujęciu, u zarania dziejów „funkcje macierzyńskie przy braku produktywności ekono-

micznej wysuwały je [kobiety – przyp. F.N.] z konieczności na rządców grupy”. Następnie, rozwój 
gospodarki łowieckiej sprzyjał „odwrócenia sytuacji płci” na korzyść mężczyzn. Wreszcie: „Czyn-
niki działające na korzyść przewagi mężczyzny zostały zrównoważone dzięki wynalazkowi upra-
wy ziemi. [...] Chodzi tu o to, że ten sposób produkcji zapoczątkowany został przez kobiety [...] 
Najbardziej sprzyjające warunki dla utrzymania się matriarchatu stanowiłoby gwałtowne przejście 
od zbieractwa do rolnictwa, ale są to też najbardziej sprzyjające warunki dla rozwoju cywilizacji. 
[...] To nam tłumaczy, dlaczego tak mało przykładów matriarchatu przetrwało do dnia dzisiejszego. 
Leży on pogrzebany pod cywilizacjami na nim wzniesionymi” (G. Thomson, Egea prehistoryczna, 
przeł. A. Dębnicki, Warszawa 1958, s. 125, 126, 127).  
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dokonującymi się u ludów pasterskich. Nie oznacza to jednak, iż przedpaster-
skie rolnictwo ogródkowe ma w ujęciu Engelsa cokolwiek wspólnego z wysoką 
pozycją kobiet. U Irokezów, których matriarchat jest w narracji Engelsa matriar-
chatem modelowem (aczkolwiek jest to już matriarchat – jak wynika z ogólnych 
założeń Engelsa – schyłkowy: Irokezi doszli bowiem do etapu rodziny parzystej), 
występowało rolnictwo kopieniackie: ogródkowa uprawa kukurydzy. Ale Engels 
nijak nie łączy tego faktu z panującym u Irokezów matriarchatem. Irokezi odzie-
dziczyli bowiem matriarchat z czasów znacznie dawniejszych – z epoki mał-
żeństwa grupowego. Engels nie przywiązuje zresztą zbyt wielkiej wagi do tzw. 
rewolucji neolitycznej i samej różnicy między gospodarką przyswajającą, zbie-
racko-myśliwską a gospodarką wytwarzającą, rolniczo-hodowlaną. Pierwotnego 
rolnictwa Engels nie nazywa w ogóle rolnictwem (jest to, w jego terminologii, 
ogrodnictwo). Męskie myślistwo nijak nie koliduje z wysoką pozycją kobiet. Jak 
pamiętamy: „»Dziki« wojownik i myśliwy zadowalał się w domu drugim miej-
scem po kobiecie”. Engels, podkreślmy raz jeszcze, nie szuka ekonomicznych 
przyczyn matriarchatu, podobnie jak nie doszukuje się ekonomicznych przyczyn 
przejścia od małżeństwa grupowego do rodziny pojedynczej.

Marksizm radziecki ekonomizował – do pewnego stopnia – kwestię genezy 
matriarchatu. Radziecki archeolog, badacz górnopaleolitycznych fi gurek kobie-
cych, P.P. Jefi mienko – uważany za odkrywcę wczesnego matriarchatu – łączył 
wysoką pozycję kobiet (w górnopaleolitycznych kulturach oryniacko-solutrej-
skich) z myślistwem zorientowanym na grubego zwierza (mamuty). Myślistwo 
to generowało znaczące nadwyżki, sprzyjające (względnej) osiadłości i wysokiej 
pozycji kobiet (z uwagi na znaczenie ich pracy w obozach – m.in. przy obróbce 
olbrzymich ilości mięsa)44. M.O. Koswien twierdził z kolei, iż matriarchat rozwi-
nięty osiąga swą „klasyczną” postać u ludów kopieniackich. Ale także w marksi-
zmie radzieckim problematyka matriarchalistyczna ogniskowała się zasadniczo 
wokół zagadnień związanych raczej z historią rodu macierzystego, matrylineary-
zmu i stosunków małżeńskich niż ze stosunkami produkcji.

44  P.P. Jefi mienko, Znaczenie żenszczyny w orinjakskuju epochu, „Izwiestija GAIMK” 1931, 
t. IX, wyp. 3–4; tenże, Pierwobytnoje obszczestwo, Kijów 1953 (wyd. 1 Leningrad 1938).
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Matriarchat a seksualność kobiet

Problem czwarty dotyczy związków między matriarchatem i seksualnością ko-
biet, a także wartościowania swobody seksualnej kobiet – w ustrojach matriar-
chalnym i radzieckim.

Bachofen łączył wysoką pozycję kobiet z instytucją rodziny (mając na 
względzie rodzinę pojedynczą), którą przeciwstawiał stanowi „nieuporządko-
wanych stosunków płciowych”. Podkreślmy jednak, iż Bachofen nie odróżniał 
w ogóle małżeństwa grupowego od promiskuityzmu, i jedno, i drugie to w jego 
ujęciu stan „nieuporządkowanych stosunków płciowych” – a jedyną formę 
uporządkowania stanowić miała rodzina pojedyncza. Tymczasem w świetle kon-
cepcji Morgana i Engelsa stan „nieuporządkowanych stosunków płciowych” 
to promiskuityzm, czyli brak jakichkolwiek zakazów, które wyłączałyby ze 
współżycia seksualnego określone kategorie krewnych, a małżeństwo grupowe 
jest właśnie rezultatem pojawienia się tego typu zakazów, porządkujących sferę 
stosunków małżeńskich. O ile według Bachofena w czasach poprzedzających 
rodzinę pojedynczą kobiety żyły w stanie „poniżenia” (a jeżeli panowały, to tylko 
symbolicznie), to według Engelsa przeciwnie, wysoka pozycja kobiet związana 
jest źródłowo właśnie z małżeństwem grupowym, a w małżeństwie parzystym 
jedynie się utrzymuje (w rodzinie monogamicznej kobieta staje się zaś niewolni-
cą mężczyzny).

Jedna z podstawowych różnic między koncepcjami Engelsa i Bachofena 
(której ten pierwszy jednakże nie eksponuje) dotyczy zatem problemu symetrii 
w seksualnych relacjach między kobietami i mężczyznami. Bachofen odrzuca 
tego typu symetrię, i zdaje się wychodzić z założenia, iż seks jest potrzebą wy-
łącznie męską, a kobieta jest owej męskiej potrzeby ofi arą – jej naturalną potrze-
bą jest więc redukcja partnerów seksualnych do najniezbędniejszego minimum. 

Według Bachofena ludzkość przechodzi w swym rozwoju przez trzy uni-
wersalne epoki: heteryzm, ginajkokrację (epokę panowania kobiet) i patriarchat. 
Heteryzm to epoka „nieuporządkowanych stosunków płciowych”. Seksualne 
nieuporządkowanie, jak twierdzi Bachofen, „poniża” kobietę. Kobiety są w hete-
ryzmie seksualnymi niewolnicami mężczyzn, a wyzwolenie z tego poniżającego 
stanu przynosi im instytucja rodziny – kluczowa zdobycz ustroju ginajkokratycz-
nego. 

Kobieta posiada jak gdyby dwie natury: starszą, afrodytyczną (odpowia-
dającą heteryzmowi), i późniejszą, demetrejską (odpowiadającą ginajkokracji). 
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Zasada afrodytyczna to seksualna otwartość kobiety, gotowość do ulegania, od-
dawania się mężczyznom. Zasada demetrejska to surowy rygoryzm moralny, 
małżeńska cnotliwość. Otóż ta druga natura jest według Bachofena tą niejako 
najbardziej naturalną naturą kobiety (kobieta z natury tęskni do stanu prawnie 
uporządkowanego, tzn. pragnie żyć w małżeństwie), ale aby wznieść się do tego 
szczebla, kobieta musi odpokutować porzucenie swojej natury pierwotnej, afro-
dytyczno-heterycznej. Instytucja małżeństwa to zdrada pierwotnego porządku 
afrodytycznego, i zdradę tę kobieta musi odkupić okresowymi nawrotami do 
praktyk heterycznych (np. w formie prostytucji sakralnej). Zasada afrodytycz-
na to – z punktu widzenia natury właściwej, demetrejskiej – zwyrodnienie. Ale 
istnieje również zwyrodnienie zgoła przeciwstawne, a mianowicie wojowniczy 
amazonizm, oparty na wrogości do mężczyzn i kulcie dziewictwa. Otóż ten wła-
śnie amazonizm wkrada się pomiędzy heteryzm i ginajkokrację jako rewolucyj-
na epoka przejściowa. Amazonizm to negacja heteryzmu, a ich syntezę stanowi 
ginajkokracja. 

Podsumujmy. Ponieważ seks jest z natury obszarem męskiej dominacji, 
małżeństwo z jednym mężczyzną jest dla kobiety wyzwoleniem od seksu ze 
wszystkimi pozostałymi. W stanie „nieuporządkowanym” seks jest właściwie 
równoznaczny z gwałtem albo uleganiem silniejszym fi zycznie mężczyznom. 
A o ile kobiety są w stanie przeciwstawić się militarnie mężczyznom (casus 
Amazonek), stają się automatycznie dziewicami.

Założenia Engelsa są tymczasem całkowicie przeciwstawne. Zarówno 
w promiskuityzmie, jak i w małżeństwie grupowym mamy do czynienia z całko-
witą równością kobiet i mężczyzn w sferze seksualnej. W promiskuityzmie „każ-
da kobieta należała do każdego mężczyzny, podobnie jak każdy mężczyzna – do 
każdej kobiety”45, a w małżeństwie grupowym „całe grupy mężczyzn i całe grupy 
kobiet należą do siebie wzajemnie”46. Pogląd ten prezentuje Engels najdobitniej 
w korespondencyjnej polemice z Kautskim: 

nie zgadzam się z tym, że wolność kobiety [...] przyczyniła się do monogamii, 
ponieważ nie mogło być mowy o ucisku. Już sam argument, że wspólnota płciowa 
polega na ucisku, jest niesłuszny, jest współczesnym wypaczeniem, które wyni-
ka z wyobrażenia, jakoby istniała tylko wspólnota kobiet dla mężczyzn i według 
ich upodobania. Jest to zupełnie obce stanowi pierwotnemu. Wspólnota płciowa 
oznaczała swobodę dla obu płci47. 

45  MED, t. 21, s. 42.
46  Ibidem, s. 45.
47  List Engelsa do Kautskiego, 2 marca 1883, MED, t. 35, s. 500.
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Seksualna wspólnota kobiet jest więc także seksualną wspólnotą mężczyzn – dla 
kobiet.

Nauka radziecka podkreślała seksualną swobodę kobiet w matriarchacie, 
a przynajmniej – seksualną swobodę dziewcząt, a także luźny charakter związku 
małżeńskiego (prawo do rozwodu). Zjawiska te były wartościowane pozytywnie. 
Twardy orzech do zgryzienia przedstawiały jednak przeżytki seksualnej swobody 
dziewcząt – i związane z nimi obyczaje – u zamieszkujących ZSRR ludów Uralu 
(Ostiaków, Ufi mskich Udmurtów i Komi-Permiaków). W monografi i z lat trzy-
dziestych, poświęconej historii społeczeństwa rodowego na terytorium ZSRR, 
czytamy:

Swoboda seksualna, zrozumiała i naturalna w warunkach niewielkich, zamknię-
tych grup epoki rodu macierzystego, przybiera całkiem odmienny charakter we 
współczesnych warunkach życia wiejskiego, gdzie nie ma już dawnej zamknię-
tości. Nieuporządkowany charakter stosunków seksualnych [...] sprzyja rozprze-
strzenianiu się chorób wenerycznych, np. syfi lisu, tym bardziej że zarówno profi -
laktyka, jak i leczenie tych chorób stoi w głuchych wsiach przyuralskich na nie-
dostatecznym jeszcze poziomie. Dlatego ta walka, którą prowadzi się z opisanym 
zjawiskiem, w szczególności po linii edukacji sanitarnej, jest w pełni słuszna48.

Dlaczego autor – A.W. Szmidt – zastrzega (w tekście archeologiczno-etno-
grafi cznym), iż walka z pozostałościami swobody seksualnej prowadzona jest 
„po linii edukacji sanitarnej”? Czy nie dlatego, że inna „linia” podrywałaby sym-
boliczne, ideowe więzi łączące ustrój radziecki z dawnym ustrojem matriarchal-
nym? Czy owe ideowe więzi, łączące ustrój radziecki z pierwotnym ustrojem 
matriarchalnym, dotyczą samego komunizmu, czy także aksjologicznych zało-
żeń odnośnie seksualności?

Matriarchat a rosyjska tożsamość narodowa

Problem piąty dotyczy możliwości konstruowania współczesnej tożsamości na-
rodowej (chodzi o tożsamość narodu rosyjskiego) w oparciu o dawną tradycję 
matriarchalną, jak również samą tradycję badań nad matriarchatem.

Nauka radziecka osadzała spory wokół teorii matriarchatu w kontekście 
konfrontacji ZSRR ze światem Zachodu. Koncepcje podważające teorię matriar-
chatu oceniano jako jednoznacznie reakcyjne, polityczne szkodliwe, domagające 
się zdemaskowania i potępienia. Związek między postępową polityką radziecką 

48  Iz istorii rodowego obszczestwa na territorii SSSR, Moskwa–Leningrad 1935, s. 28–29.
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w kwestii kobiecej a prowadzonymi w ZSRR – na szeroką skalę – badaniami 
nad matriarchatem (i analogiczny związek między utrzymującym się w świecie 
Zachodu panowaniem mężczyzn a niechęcią nauki zachodniej do teorii matriar-
chatu) był dla zajmujących się tymi zagadnieniami autorów i autorek radzieckich 
czymś absolutnie oczywistym (Koswien pisał otwarcie o politycznym znaczeniu 
teorii matriarchatu). Matriarchat uważano za „pryncypialne” zagadnienie postę-
powo zorientowanej nauki radzieckiej (i nielicznych, postępowych nurtów nauki 
zachodniej). Popularną na Zachodzie „teorię patriarchalną” zestawiano z rasi-
zmem49. Podkreślając wkład burżuazyjnej nauki zachodniej w badania nad ma-
triarchatem (Bachofen, Morgan itd.), łączono odwrót świata zachodniego od tych 
chwalebnych tradycji z wstępowaniem kapitalizmu w fazę imperialistyczną.

Związek między komunistyczną tożsamością radziecką a promatriarchalną 
orientacją w nauce nie wymaga szczegółowych wyjaśnień. Ciekawsza wydaje się 
natomiast próba reinterpretacji – w duchu matriarchalistycznym – przedrewolu-
cyjnej tożsamości rosyjskiej. W okresie kampanii przeciwko kosmopolityzmowi 
w etnografi i podkreślano z dumą, iż (przedrewolucyjna) nauka rosyjska (w prze-
ciwieństwie do nauki zachodniej) pozytywnie zareagowała na teorię Bachofe-
na, a nawet ją antycypowała. Przypomniano w tym kontekście dawną, rosyjską, 
przed-Bachofenowską tradycję badań nad pozostałościami matriarchatu u Rosjan 
(K.D. Kawielin, W.J. Szulgin, A.W. Dobriakow), a także rosyjskich popularyza-
torów i kontynuatorów Bachofena (S.S. Szaszkow, P.Ł. Ławrow, F.I. Buslajew, 
W.F. Miller, W.W. Sokolski). Na szczególne wyróżnienie zasługuje tu postać 
Maksyma Kowalewskiego, niezwykle zasłużonego dla badań nad matriarchatem 
u ludów Kaukazu. W artykule I. J. Bachofen i russkaja nauka50 Koswien uczynił 
stosunek do Bachofena podstawowym kryterium periodyzacji dziejów rosyjskiej 
myśli społecznej (co spotkało się jednak z głosami krytycznymi).

Chociaż nawiązywanie do rosyjskiej tradycji narodowej było tu ofi cjalnie 
wpisane w marksistowski kontekst doceniania nurtów postępowych (a samą po-
stępowość – w odniesieniu do realiów Rosji carskiej – defi niowano przez odnie-

49  „[...] znaczące miejsce w pracach uczonych radzieckich zajmuje ostra krytyka i demasko-
wanie wszelkich burżuazyjnych reakcyjnych kierunków i »szkół« w obszarze historii pierwotnej 
i etnografi i, demaskowanie mrocznego rasizmu, »teorii patriarchalnej«, »teorii niearyjskiego ma-
triarchatu«” (M.O. Koswien, Matriarchat. Istorija problemy, Moskwa–Leningrad 1948, s. 315). 

50  Sow. Etn. 1946, nr 3.
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sienie do,  pozytywnie wartościowanej,  okcydentalistycznej tradycji rewolucji 
burżuazyjno-demokratycznej), nasuwa się pytanie, czy  za pomocą matriarchatu 
i Bachofena  nie wskrzeszano tu przypadkiem – nieświadomie – czegoś, co mo-
glibyśmy określić roboczo mianem tożsamości wschodniej, a co wpisywałoby 
się doskonale w Bachofenowską opozycję kolektywistyczno-matriarchalnego 
Wschodu i indywidualistyczno-patriarchalnego Zachodu? Powyższa hipoteza 
nasuwa kolejne, znacznie ogólniejsze pytanie: czy marksizm ma prawo odwoły-
wać się do tego typu tradycji, a tym samym, wbrew materializmowi historyczne-
mu, odnosić się z rezerwą do zdobyczy rewolucji burżuazyjnej, czyli orientować 
się fantazmatycznie ku przeszłości? 

ENGELS, ETHNOGRAPHY, MATRIARCHAL STUDIES

Summary

Keywords: matriarchy, communism, marxism, mode of production, sexuality, gender

This article addresses the theoretical problems which matriarchal theory has introduced 
into Marxism (Engels and Soviet scholarship).  The author discusses fi ve problem areas:
1. The extent to which it is possible to defi ne social formations and modes of production 

using gender categories. 
2. The relationship between matriarchy (or: the high position of women) and communism 

(in the past as well as the future).  
3. The relationship of matriarchal theory to the general premises of the materialist theory 

of history (the dialectic of productive forces and relations of production). 
4. The relationship between matriarchal theory and theoretical issues relating to sexua-

lity, in particular female sexuality.  
5. The extent to which it is possible to construct collective identities based on the matri-

archal tradition and the tradition of research into matriarchy (Russian identity, Eastern 
identity – in opposition to Western identity). 

The author proposes that the Marxist typology of the modes of production (based 
on the category of “asexual” “direct producer”) be supplemented by a typology of the 
relationship between women and men (in the process of production), and formulates the 
following questions concerning the future:
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– Will a future socialist revolution be able to establish a connection with the remains 
of matriarchal “ideology” surviving in the social consciousness (above all, in the 
consciousness of older women)? 

– Will the ethos of motherhood be an element of the ideology of a future socialist so-
ciety? 

– Can Marxism eschew its occidental bourgeois revolution perspective, and take as 
its reference point the (collectivist-matriarchal) Eastern identity (as was unwittingly 
done by Soviet researchers into matriarchy during the Stalinist period)? 
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Istnieją w tej wieloludzkiej siedzibie, gdzie jednak, 
jak powiadają, trudno o ludzi, istnieją w niej dwa krańce: 

nędzne, wrzawliwe przedmieście i można, 
zaufana w bogactwo i władzę, cicha ulica [...].

Dwa krańce miasta stanowiły od dawna jakby dwa 
państwa. W jednem pana udawał, w rok zbogacony, 

wyrobnik, w drugiem lata panował nad głodem, troską 
– i sobą, ukrzywdzony i biedny.

Zygmunt Bartkiewicz, Złe miasto1

Wprowadzenie, czyli marksizm a idea prawa do miasta

Myśl Karola Marksa i Fryderyka Engelsa oddziaływała nie tylko na nurty kry-
tyczne w ekonomii politycznej, socjologii ogólnej czy fi lozofi i, czyli w ramach 
dziedzin najsilniej z marksizmem kojarzonych, ale znalazła silne odwzorowanie 

1  Z. Bartkiewicz, Złe miasto, [w:] tenże, Krwią i atramentem. Nowele, Warszawa–Lublin–Łódź
–Kraków 1918, s. 155.
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również w obrębie tzw. urban studies, czyli perspektywie, która z defi nicji wy-
kracza poza tradycyjne linie podziału dziedzin akademickich.

„Studia miejskie” – jakkolwiek nie są rozwijane wyłącznie w obrębie 
marksistowskiej metodologii, tam właśnie tkwią ich korzenie, konkretnie zaś 
w myśli Henri Lefebvre’a, który w roku 1968 opublikował swój słynny manifest
Le Droit à la ville [Prawo do miasta]. „Prawo do miasta” w ujęciu Lefebvre’a
to żądanie przestrzeni do wolnej ekspresji, nietowarowej wymiany, przeżyć 
i spotkań – spontaniczności codziennych doświadczeń, jakie powinno zapewniać 
(choć – jego zdaniem – w rzeczywistości tłumi) współczesne miasto2. Idea prawa 
do miasta polega więc – o ile przyjmiemy taką ścieżkę interpretacji Lefebvre’a 
– na poszukiwaniu i wydobyciu tłumionej potencjalności miasta, wpisując się 
w tradycję intelektualnego i praktycznego oporu wobec zinstrumentalizowanych 
stosunków kapitalistycznych. Wyobraźnia Lefebvre’a podążała w kierunku za-
przeczenia i sformułowania projektu politycznego o sile, jak to sam określał, 
„eksperymentalnej utopii”3. Prawo do miasta miało składać się z całego kom-
pleksu tworzonego przez (1) „naukę o mieście” oraz (2) ideologię i (3) działanie 
praktyczne konkretnych podmiotów walczących o odzyskanie miasta. Postulując 
naukę o mieście, Lefebvre wyprzedzał swoje czasy i wieścił konieczność urban 
studies. Miała ona dostarczać konkretnej, niezafałszowanej wiedzy o środowisku 
miejskim jako podstawowej przestrzeni życia i działania człowieka nowoczesne-
go: o dynamice rozwoju miasta, skali problemów, dostarczać przesłanek do jego 
przeobrażeń zgodnych z potrzebami mieszkańców4. Miasto współczesne jest 
bowiem, zdaniem Lefebvre’a, martwe. Przestało być przestrzenią praxis, prze-
kształcone zaś zostało w obiekt biernej konsumpcji5.

Wizja francuskiego socjologa, mimo że stroniąca od konkretu, doczekała się 
intelektualnej kontynuacji, konstytuując cały nurt the right to the city (RTTC). 
Jednym z najwybitniejszych współczesnych adwokatów idei prawa do mia-
sta jest David Harvey. Jego zdaniem „żądać prawa do miasta to domagać się 
– w fundamentalny i radykalny sposób – pewnego rodzaju władzy pozwalającej 

2  H. Lefebvre, The Right to the City, [w:] H. Lefebvre, Writings on Cities, E. Kofman, E. Lebas 
(eds.), Oxford–Malden, MA 1996, s. 147–148.

3  Ibidem, s. 151.
4  To moment ciekawej redukcji dokonanej przez Lefebvre’a: „mieszkańców” utożsamiał przede 

wszystkim z klasa robotniczą – jedyną jego zdaniem klasą społeczną, która jest żywotnie zainte-
resowana miastem i która nie jest – jak współczesna burżuazja – zdeterioryzowana, oddzielona od 
doświadczania miasta i konkretności miejsca.

5  H. Lefebvre, The Right to the City, op.cit., s. 148.
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kształtować procesy urbanizacji, wpływać na to, jak nasze miasta są tworzone 
i przebudowywane”6. Prawo do miasta to zatem nic innego jak żądanie realnego 
wpływu na kształtowanie procesów społecznych i urbanistyczno-przestrzennych 
ze strony mieszkańców – obywateli miast. Stąd też idea RTTC szybko przestała 
być wyłącznie akademickim abstraktem, stała się zaś ideologicznym zapleczem 
dla licznych miejskich ruchów społecznych.

Obecnie dyskurs prawa do miasta wyznacza szeroki kompleks poznawczy 
i posiada swe liczne korelaty, choćby ideę „demokracji miejskiej” (urban demo-
cracy)7 czy też „sprawiedliwości przestrzennej”8 (spatial justice), by wymienić 
wyłącznie te najważniejsze. Dla nas istotniejsza będzie ta druga. Idea sprawie-
dliwości przestrzennej jest z jednej strony „ideą miejską”, wpisuje się też jednak 
w szeroką debatę wokół teorii sprawiedliwości społecznej jako takiej. Zasadni-
cze są w jej ramach pytania o społeczno-przestrzenną dystrybucję środków i ułat-
wień do zaspokajania zbiorowych potrzeb w ramach miasta i/lub jego dystryk-
tów: szans związanych z pracą, dostępu do ochrony zdrowotnej, dobrych warun-
ków bytowania (w tym klimatycznych) i wielu innych. Jest też silnie powiązana 
z dyskursem gentryfi kacyjnym.

Mimo że wprowadzone właśnie kwestie stały się przedmiotem akademic-
kiej dyskusji w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia9 
i trwają do dziś, to trzeba jednak przytomnie zauważyć, że wyrosły one na silnej 
– choć niesłusznie zapomnianej – podbudowie, jaką zaproponował już w połowie 
XIX stulecia Fryderyk Engels. Przedmiotem artykułu będzie więc wydobycie 
kluczowych dla idei RTTC wątków z korpusu jego twórczości10.

6  D. Harvey, Prawo do miasta, tłum. J. Maciejczyk, „Le Monde Diplomatique. Edycja polska” 
2009, nr 38, s. 1.

7  Por. L. Mergler, Konfl ikty o przestrzeń a stan demokracji miejskiej na wybranych przykładach 
w Poznaniu, [w:] M. Nowak, P. Pluciński (red.), O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i kon-
fl ikty o przestrzeń, Kraków 2011, s. 163–164; M. Purcell, Recapturing Democracy. Neoliberaliza-
tion and the Struggle for Alternative Urban Futures, New York–London 2008; M. Purcell, Urban 
Democracy and the Local Trap, „Urban Studies”, Vol. 43, no 11, s. 1921–1941.

8  Por. E. Soja, Seeking Spatial Justice, Minneapolis–London 2010; D. Mitchell, The Right to the 
City. Social Justice and the Fight for the Public Space, New York–London 2003.

9  To wówczas właśnie problematykę miejską ożywiali Henri Lefebvre, Manuel Castells, David 
Harvey, Peter Marcuse czy Susan Fainstein.

10  Jednym z nielicznych badaczy z kręgu RTTC, który żywo i otwarcie podkreśla inspiracje 
Engelsem, jest David Harvey, szczególnie w swoich wczesnych pracach; por. D. Harvey, Social 
Justice and the City. Revised Edition, Athens, GA 2008; tenże, The Urban Experience, Baltimore
–London 1989, s. 14.
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Fryderyk Engels, czyli ponowne odwiedziny u (zapomnianego?) klasyka

Traktując przywołanego wyżej Lefebvre’a jako „klasyka dwudziestowiecznego”, 
nie możemy jednocześnie zapomnieć, że korzeni „miejskiego marksizmu” musi-
my poszukać jeszcze głębiej, u Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Status namy-
słu nad miastem w myśli tego pierwszego jest dość złożony – z jednej strony mia-
sto i miejskość są nieodrodne od procesów industrializacji i urbanizacji, z drugiej 
jednak strony miasto nigdy nie stanowiło centralnego przedmiotu zainteresowa-
nia Marksa. Miasto jest u Marksa tłem, bohaterem drugiego planu, działającym 
z ukrycia, którego doniosłość zakłada się milcząco i implicite. Marks pozostawił 
miasto jako przedmiot zainteresowania raczej Engelsowi, na co znajdziemy też 
sugestie w literaturze przedmiotu11.

W tejże literaturze możemy natknąć się również na nieco fantazyjny ter-
min – metromarxism12, podkreślający „marksowską” proweniencję krytyczne-
go nurtu badań nad miastem. Z uwagi jednak na realną Engelsowską przewagę 
na tym polu, zdecydowałem się – po trosze by wyprowadzić Engelsa z cienia – 
na zastosowanie terminu „metroengelsizm”. Zdaję sobie sprawę z jego osobliwo-
ści. Nie idzie mi tu bynajmniej o próbę jego upowszechnienia. Ma być on raczej 
przyczynkiem oddającym Engelsowi sprawiedliwość na polu krytycznych badań 
miejskich.

Engelsowskie badania nad miastem odpowiadają w pewnym zakresie eta-
pom rozwoju myśli marksistowskiej. Zawarte są przede wszystkim w dwóch pra-
cach, na których się skupimy: na młodzieńczym (bo napisanym w wieku 24 lat) 
Położeniu klasy robotniczej w Anglii oraz na znacznie późniejszej (publikowanej 
początkowo w częściach od roku 1872) i silnie wpisującej się już w materializm 
historyczny W kwestii mieszkaniowej. Obie prace podejmują ten sam problem, 
mianowicie „kwestię miejską” jako „kwestię robotniczą”, naświetlają go jed-
nak za pomocą nieco odmiennej optyki. Położenie klasy robotniczej ma charak-
ter raczej sprawozdawczy, jest ciemnym świadectwem gwałtownej urbanizacji 
w warunkach leseferystycznego brytyjskiego kapitalizmu. Poddaje opisowi realia 
„złych dzielnic” wielkich miast – złych, bo robotniczych13. W kwestii mieszka-
niowej z kolei wykracza zdecydowanie poza funkcje opisu – praca ta jest raczej 

11  A. Merrifi eld, Metromarxism. A Marxist Tale of the City, New York–London 2002, s. 7.
12  Ibidem, s. 7.
13  Dzieło to bardzo szybko zyskało uznanie, również w Polsce. Obszerną, najprawdopodobniej 

pierwszą, recenzję o charakterze sprawozdawczym publikował już w 1846 r. poznański „Rok...”, 
postępowe pismo o linii socjalistycznej, redagowane przez Jędrzeja Moraczewskiego (1802–1855); 
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politycznym pamfl etem na próby rozwiązania „kwestii robotniczej” na modłę 
burżuazyjną i drobnomieszczańską (polemika z proudhonizmem), co stanowi 
z kolei tylko przyczynek do krytyki kapitalizmu in toto. W pewnym skrócie moż-
na by rzec, że młody Engels poświęca się odpowiedzi na kwestię „jak jest?”, 
później zaś punkt ciężkości przenosząc na pytanie „co robić?”.

Perspektywę Engelsa chciałbym wpisać w narrację prawa do miasta w dość 
szczególny sposób. Prawo do miasta defi niuje się najczęściej pozytywnie, jako 
żądanie określonych stanów rzeczy, nacisk kładąc na to, czym – w określonych 
warunkach gospodarczych, kulturowych i historycznych – owo prawo miałoby 
być, jaki treściami miałoby zostać wypełnione? Zaniedbana jest jednak refl eksja 
nad okolicznościami, w których owo prawo jest cofnięte – utracone lub nawet 
nie dane14. Często ten właśnie namysł jest kluczowy, by pozytywnie pojmowane 
prawo do miasta wypełnić adekwatnymi treściami. Narracja młodego Engelsa 
wpisuje się właśnie w ten nurt refl eksji, który w najlepszy możliwy sposób mówi 
o wyzuciu proletariuszy z prawa do miasta i jego przyczynach, w efekcie więc 
o specyfi cznej formie wydziedziczenia ze stosunków współwłasności.

Fryderyk Engels, czyli antropolog samouk

Nad Położeniem klasy robotniczej w Anglii Engels pracował między wrześniem 
1844 a marcem 1845 roku, opublikowane zaś zostało pod koniec roku 1845 
w Lipsku. Dzieło powstało jako efekt obserwacji Engelsa podczas bez mała 
dwuletniego pobytu w Manchesterze – mieście-fabryce, do którego to wysłał go 
w roku 1842 ojciec, by podpatrywał i uczył się arkanów handlu bawełną. Ów-
czesny Manchester skupiał w sobie jak w soczewce wszystkie procesy, które nie-
bawem Engels miał poddać, już z Karolem Marksem, bardziej systematycznej 
analizie: akumulację kapitału i dynamikę klasowości społeczeństwa15, industria-

por. O położeniu klasy wyrobniczej w Anglii, „Rok... 1846 pod Względem Oświaty, Przemysłu 
i Wypadków Czasowych”, s. 221–252.

14  K. Pobłocki, Prawo do miasta i ruralizacja świadomości w powojennej Polsce, [w:] M. No-
wak, P. Pluciński (red.), O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konfl ikty o przestrzeń, Kra-
ków 2011, s. 129.

15  Warto tu poczynić pewną uwagę. Analiza Engelsa przesiąknięta jest dualistyczną retoryką, 
która oddziaływa również na język niniejszego artykułu. Engels mówi bowiem przede wszystkim 
o makroklasach: burżuazji i proletariacie. Trzeba przy tym jednak pamiętać, że mówi o tym po-
dziale strukturalnym jako o tendencji, ku której zmierza leseferystyczny kapitalizm. Już w Położe-
niu... niuansuje bowiem analizę klasową, wyróżniając, z uwagi na charakter pracy, liczne mikro-
klasy. Podobną logikę analityczna powtarzał później Marks, m.in. [w:] K. Marks, Walki klasowe 
we Francji 1848–1950, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 7, Warszawa 1963, s. 9–124; tenże, 
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lizację i gwałtowną urbanizację, łącząc je w spójną całość i fundując tym samym 
podwaliny pod rozwój paradygmatu marksistowskiego i „miejskiego marksi-
zmu”.

Engels za dnia pilnie terminował w biurze, wieczorami zaś udawał się do 
manchesterskich dzielnic robotniczych, zwiedzając ich zaułki, przyglądając się 
obcemu jego klasie życiu, którego to bezpośrednia obserwacja nie była dana wie-
lu jej reprezentantom. Z dzisiejszej perspektywy jego „obserwację uczestniczącą” 
określić możemy jako silnie antropologiczną, wpisującą się w aktualne tendencje 
„poznania zaangażowanego”. Pisał Engels w jego wprowadzeniu: 

Robotnicy! Wam poświęcam dzieło [...]. Dość długo żyłem wśród was by wie-
dzieć coś niecoś o waszej sytuacji; poświęciłem jej poznawaniu mą najgłębszą 
uwagę16. 

Co ciekawe, proletariusz jako „obcy” nie jest u Engelsa sprowadzony 
do klisz, którymi tak chętnie operowała klasyczna antropologia. Nie jest on bo-
wiem ani „umysłem prymitywnym”, ani też „dobrym dzikusem”17.

Charakteryzując swe nastawienie poznawcze i metodę, Engels precyzował: 

rezygnowałem z towarzystwa i bankietów, z portwajnu i szampana klasy średniej 
i poświęcałem swoje wolne chwile prawie wyłącznie obcowaniu z prostymi ro-
botnikami; jestem rad i jednocześnie dumny z tego, że tak czyniłem. Rad jestem, 
gdyż dzięki temu miałem szczęście spędzić wiele godzin na poznawaniu rzeczy-
wistego życia – wiele godzin, które byłbym w przeciwnym razie stracił na kon-
wencjonalną paplaninę i nudną etykietę; dumny jestem, gdyż dzięki temu miałem 
sposobność oddać sprawiedliwość klasie ludzi uciskanych i spotwarzanych, któ-
rym – mimo wszystkich ich błędów i tak niekorzystnej dla nich sytuacji – chyba 
tylko angielski kramarz może odmówić szacunku18. 

Zdawał też sobie sprawę z własnej obcości pośród brytyjskiej, jak to sam 
określał, „klasy średniej”, nie ubiegając się o prawo wstępu na jej salony. Wydaje 
się, że taki właśnie ogląd, z perspektywy – jak to byśmy dziś powiedzieli – Mer-

Osiemnasty brumaire’a Ludwika Bonaparte, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 8, Warszawa 1964, 
s. 121–233.

16  F. Engels, Położenie klasy robotniczej w Anglii, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 2, War-
szawa 1979, s. 271.

17  Wyjątek stanowią tu obszerne ustępy poświęcone irlandzkiej klasie robotniczej, które dziś 
moglibyśmy uważać za wręcz rasistowskie.

18  F. Engels, Położenie klasy robotniczej w Anglii, op.cit., s. 271.
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tonowskiego outsidera, przydaje świadectwu Engelsa jeszcze większej wiary-
godności.

Co nie mniej istotne, Engels nie mówi wyłącznie o Manchesterze – pod-
czas swojego pobytu na wyspach starał się poddać badaniu całą Wielką Bry-
tanię. Prócz Manchesteru przedmiotem jego oglądu stały się więc „złe dzielni-
ce” Londynu, Liverpoolu, Newcastle, Nottingham, Birmingham, Leeds, Brad-
ford – owych miast-fabryk i kolebek brytyjskiego kapitalizmu oraz Dublina czy 
Glasgow. Nie można mu więc zarzucić, że mógłby popełnić szkolny wręcz błąd, 
i powziąć część jedynie za całość.

Wstęp do Położenia klasy robotniczej w Anglii to w zasadzie wypełniony 
statystykami pean Engelsa ku czci rewolucji przemysłowej i jej dobroczynnych 
skutków dla rozwoju Anglii: 

Sześćdziesiąt, osiemdziesiąt lat temu – kraj jak wszystkie inne, o małych miastach, 
niewielkim i prymitywnym przemyśle i rzadkiej ludności, przeważnie rolniczej; 
dzisiaj – kraj jak żaden inny, ze stolicą liczącą dwa i pół miliona mieszkańców, 
z ogromnymi miastami fabrycznymi, z przemysłem, który zaopatruje cały świat, 
a niemal wszystko wytwarza za pomocą najbardziej skomplikowanych maszyn; 
kraj z pracowitą, inteligentną i gęsto usianą ludnością, której dwie trzecie zatrud-
nia przemysł […]. Najważniejszym zaś owocem tego przewrotu przemysłowego 
jest proletariat angielski19. 

Odnajdujemy tu więc swoistą, dobrze znaną, technikę retoryczną, powtó-
rzoną ledwie cztery lata później w Manifeście Partii Komunistycznej; rozpoczyna 
Engels zachwytem nad osiągnięciami „wieku burżuazji”, by rychło przekształcić 
je w oskarżenie.

Tę samą fi gurę retoryczną stosuje przenosząc się z poziomu państwa na-
rodowego na poziom miejski. Opisując wielkie miasta, tu ograniczmy się do 
Londynu, wychodzi od relacji o jego wspaniałości i bogactwie: „Nie znam nic 
bardziej imponującego jak widok, którzy przedstawia Tamiza, gdy wjeżdża się 
od strony morza w kierunku London Bridge”20 – pisze. Zaraz potem jednak do-
wiadujemy się, z czego tak naprawdę zda nam relację przyjaciel Karola Marksa. 
Położenie… jest w znamienitej części drobiazgowym, wspartym iście pozyty-
wistycznym warsztatem, opisem nędzy mieszkaniowej proletariatu: zawierają-
cym liczne statystyki, odwołania do ofi cjalnych raportów czy też spostrzeżenia 

19  Ibidem, s. 295.
20  Ibidem, s. 303.
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stanowiące wynik bezpośrednich obserwacji. Co kilka stron napotkać możemy 
podobne uogólnienia: 

brud oraz rozpaczliwy stan walących się ruder przechodzi wszelkie wyobrażenie. 
Nie ma prawie ani jednej całej szyby w oknach, mury pokruszone, odrzwia i ramy 
okienne porozwalane i poodrywane, drzwi pozbijane ze starych desek lub też 
w ogóle brak drzwi – [...] nie są nawet potrzebne, gdyż nie ma tu co kraść21.

Stan materialny owych dzielnic jest jednak niczym w porównaniu z fatalną, 
urągająca człowieczeństwu, kondycją ich mieszkańców. Engels sięga między in-
nymi do świadectwa kaznodziei londyńskiej parafi i Benthal Green:

Liczy ona 1400 domów, które zamieszkuje 2795 rodzin, czyli około 12 000 osób. 
Powierzchnia zamieszkana przez tę tak wielką ilość ludzi ma niespełna 400 jar-
dów (1200 stóp) kwadratowych, nic więc dziwnego, że przy takim stłoczeniu spo-
tyka się męża, żonę, czworo lub pięcioro dzieci, a czasem jeszcze dziadka i babkę 
w jednej izbie o powierzchni 10 lub 12 stóp kwadratowych, i tu pracują oni, jedzą 
i śpią. Sądzę, że zanim biskup londyński zwrócił uwagę społeczeństwa na tę skraj-
nie ubogą parafi ę, na zachodnim krańcu miasta wiedziano o niej równie mało jak 
o dzikich z Australii czy z Wysp Południowych. Jeżeli kiedyś na własne oczy zo-
baczymy cierpienia tych nieszczęśliwców, jeżeli przysłuchamy się ich rozmowom 
przy nędznym posiłku i zobaczymy ich złamanych chorobą lub bezrobociem, to 
znajdziemy taką masę bezradności i nędzy, że naród taki jak nasz powinien się 
wstydzić, iż podobne rzeczy w ogóle istnieją22.

Engels demaskuje tragiczne skutki burżuazyjnej rewolucji, tu przekładają-
cej się bezpośrednio na warunki miejskiej egzystencji proletariatu: skrajną nędzę 
i śmierć głodową, ciemne i wilgotne sutereny, które zamieszkuje, brak urządzeń 
sanitarnych, choroby i epidemie spowodowane nadmiernym zagęszczeniem lud-
ności w robotniczych dystryktach, nadmierną śmiertelność wśród noworodków 
i dzieci, procesy degeneracji biologicznej organizmu, choroby, mizerię oświaty, 
które połączone z ogłupiającym reżimem pracy fabrycznej skutkują „moralnymi 
chorobami”: alkoholizmem czy prostytucją. Odpowiedzialnością za ten stan rze-
czy obarcza burżuazję:

21  Ibidem, s. 307–308.
22  Ibidem, s. 309.
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jeśli wtrąca się ludzi w położenie, które może odpowiadać tylko zwierzęciu, wów-
czas nie pozostaje im nic innego, jak buntować się albo pogrążyć się w zezwie-
rzęceniu23. 

Jej ślepotę określa mianem skrytego, podstępnego morderstwa, tym gor-
szego, że wynikłego przede wszystkim z  grzechu zaniedbania24. Engels pyta 
retorycznie:

Jeśli ktoś od dzieciństwa codziennie przez dwanaście godzin lub dłużej wyrabiał 
główki od szpilek albo spiłowywał zębate koła, a poza tym żył w warunkach an-
gielskiego proletariusza, czyż wiele uczuć i cech ludzkich mógł ona zachować do 
trzydziestego roku życia?25.

I konkluduje: 

Nie będziemy się już po tym wszystkim dziwić, że klasa pracująca stała się stop-
niowo zupełnie innym narodem niż burżuazja angielska26. 

Pozwala więc sobie na perspektywę empatyczną, czasem wręcz na „moral-
ne oburzenie”27, daleko mu jednak do ckliwego sentymentalizmu. Wskazuje na 
liczne przykłady nieobyczajnych zachowań proletariatu – na pytanie o ich rze-
czywiste źródło nie waha się jednak odpowiedzieć: burżuazja! Powtórzmy – to 
i nierównowaga sił, której broni za wszelka cenę, popychają klasy pracujące ku 
najpierw fi zycznej, zaraz potem zaś moralnej mizerii.

Żyjąc w mieście bez prawa do miasta

Jak widzimy, narracja Engelsa w oczywisty sposób wpisuje się w opis procesu 
„utraty miasta” przez klasę robotniczą. Jej dramat polega na tym, że rekrutując 
się w dużej części z terenów wiejskich, porzucając swe idylliczne małe ojczyzny, 
nie zdołała, bo i nie ma po temu najmniejszych szans i warunków, zakorzenić 

23  Ibidem, s. 420.
24  Ibidem, s. 383–384.
25  Ibidem, s. 410.
26  Ibidem, s. 415.
27  Jest to o tyle ciekawe, że w swych „dojrzałych” pracach Marks z Engelsem raczej wzdragali 

się od „świątobliwego” moralizowania, przypisując je raczej dwulicowości burżuazji. Abstrahowa-
li więc od perspektywy „humanistycznej”, poszukując prawomocności nie na drodze „moralnego 
oburzenia”, ale scjentystycznego dowodu.
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się w nowym środowisku. Miasto jest dla proletariusza środowiskiem wrogim, 
wyobcowanym, które trudno oswoić i wypracować w jego obrębie pozytywne 
wzory „dobrego życia” z uwagi na z defi nicji zdehumanizowany charakter ro-
botniczych dzielnic. Humanizacja życia w tychże dzielnicach nie leży zaś pod 
żadnym względem w interesie burżuazji jako całości, mimo świątobliwego czy 
ckliwego werbalizmu pewnych jej przedstawicieli.

Położenie klasy robotniczej w Anglii wskazuje na ewidentną segregację 
przestrzenną jako „naturalną”. Owe, jak to określił Engels, dwa narody angiel-
skie: burżuazja i proletariat, żyją w odmiennych  światach, społecznym i prze-
strzennym: 

Każde wielkie miasto ma jedną lub więcej „gorszych dzielnic”, gdzie w ciasnocie 
tłoczy się klasa robotnicza. Często co prawda biedota mieszka w ukrytych ulicz-
kach tuż obok pałaców bogaczy; ale na ogół wyznaczono jej osobny rejon, gdzie 
usunięta sprzed oczu szczęśliwych klas ma sobie sama radzić, jak potrafi 28. 

Mamy tu do czynienia z intuicją, która sto lat później wpisana została w twardy 
rdzeń namysłu nad sprawiedliwością przestrzenną.

Engels dokonuje kluczowego w kontekście idei sprawiedliwości przestrzen-
nej spostrzeżenia – nie jest to projekt samorzutny, ma natomiast charakter celo-
wy. Dla przykładu przywołać możemy sytuację w Manchesterze: 

Samo miasto zbudowane jest tak osobliwie, że można w nim mieszkać latami, 
wchodzić i wychodzić z niego codziennie, nie docierając nigdy do dzielnicy ro-
botniczej ani nawet nie stykając się z robotnikami – póki chodzi się jedynie ze 
swoimi interesami lub na spacer. Wynika to głównie stąd, że zarówno wskutek 
nieświadomej, milczącej umowy, jak również z góry powziętym celowym pla-
nom okręgi robotnicze oddzielono jak najściślej od części miasta oddanych do 
dyspozycji klasy średniej, a tam gdzie się to nie udało, otacza się je jakby zasłoną 
miłosierdzia29.

Segregacja ta ma jednak i swoje bardziej dalekosiężne skutki – jest tylko 
preludium dla bardzo konkretnych wydziedziczania z prawa do miasta i repro-
dukcji przestrzennej niesprawiedliwości poprzez: (1) skrajne przeludnienie ro-
botniczych dzielnic (vide przywołane świadectwo kaznodziei z parafi i Benthal 
Green), (2) wydziedziczenie z prawa do zaspokojenia potrzeb o charakterze spo-
łecznym, (3) segregujący charakter zabudowy, (4) substandardową jakość miesz-

28  F. Engels, Położenie klasy robotniczej w Anglii, op.cit., s. 306.
29  Ibidem, s. 329.
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kania czy (5) uprzedmiotawiający systemu kontroli społecznej, realizowany 
w obrębie robotniczych cottages.

Dzielnice robotnicze są skrajnie przeludnione – napływ ludności do miast 
powoduje gwałtowny wzrost popytu na zasoby mieszkaniowe, co musi przekła-
dać się na wzrost cen gruntów. W konsekwencji proletariat zmuszony jest miesz-
kać w budzącym przerażenie zagęszczeniu, które staje się przy tym jedną z głów-
nych przyczyn anomii30. 

Co więcej, zamieszkując nędzne dzielnice, klasa robotnicza wyzuta jest 
z prawa do godnego bytowania i zaspokojenia podstawowych potrzeb zbioro-
wych: edukacja w robotniczych dzielnicach jest fatalna, sprowadzona najczęściej 
do szkółek niedzielnych (w których miast wiedzy naucza się religijnych dogma-
tów); brak jest urządzeń użyteczności publicznej i sanitarnej (trotuarów, toalet); 
opieka lekarska jest przygodna i sprawowana najczęściej już przy łożu śmierci; 
wreszcie – brakuje świeżego powietrza w przepełnionych i nadmiernie architek-
tonicznie zagęszczonych dzielnicach. 

Przestrzenna niesprawiedliwość ukryta jest nawet w projekcie architekto-
nicznym. Zabudowa w dzielnicach robotniczych to najczęściej system długich, 
budowanych z czerwonej cegły tzw. cottages – domostw o małej liczbie izb, 
w których – z uwagi na wysokie koszty utrzymania – najczęściej i tak zamiesz-
kiwała więcej niż jednak rodzina. Owe cottages genialnie wpisywały się też 
w logikę podziałów społecznych, zarówno miedzy burżuazją a proletariatem 
(w wieku XIX żaden burżua nie zamieszkałby z własnej woli w podobnym do-
mostwie), jak i w obrębie samej klasy robotniczej. Cottages budowane były trzy-
rzędowo31, w dużym zagęszczeniu, sprawiając, że rząd pierwszy o „najwyższym 
standardzie” był najdroższy – przynależny robotniczej arystokracji, rząd trzeci, 
z uwagi na półotwarty charakter, cechował się umiarkowanym czynszem, zaś su-
tereny rzędu środkowego zamieszkiwała skrajna biedota. Warunki mieszkaniowe 
w tak skonstruowanych cottages przekładały się, między innymi, w bezpośredni 
sposób na występowanie chorób32 czy wręcz śmiertelność mieszkańców – kilku-
krotnie wyższą w domach o najniższym standardzie33.

30  Engels odwołuje się tu do procesów, które dopiero czterdzieści lat później podjęła chicagow-
ska „szkoła ekologiczna” z Parkiem i Burgessem na czele. Jak się okazuje, to ci ostatni są dziś uzna-
wani za klasyków „miejskiej ekologii” – Engelsowi oddają na tym polu sprawiedliwość naprawdę 
nieliczni; por. D. Harvey, Social Justice and the City, op.cit., s. 133.

31  Por. rysunek Engelsa, Położenieklasy robotniczej w Anglii, op.cit., s. 341.
32  Ibidem, s. 386–387.
33  Ibidem, s. 396.
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Kolejną ze strategii wydziedziczania robotnika nawet w tak nędznych wa-
runkach bytowania był sposób budowy domostw: mury stawiano najczęściej 
na szerokość jednej cegły, często pozwalając sobie wręcz na podłużne ułoże-
nie budulca, co sprawiało, że efektywna grubość muru domostwa wynosiła „pół 
cegły”34. Powodowało to złe ocieplenie budynku, jego wilgotnienie, najczęściej 
też jego szybką degenerację fi zyczną: pękanie ścian czy wręcz zawalenia budyn-
ków.

Wreszcie – geniusz cottages polegał na ich funkcji kontrolnej. Fabrykanci 
dość szybko zorientowali się, że niezbędna jest im zgromadzona w jednym miej-
scu, blisko fabryki, siła robocza. Niwelowało to straty związane z długą drogą do 
pracy, spóźnieniami i zmęczeniem robotnika. To funkcja jawna – mobilizacji siły 
roboczej na potrzeby produkcji. Ukryta funkcjonalność cottages polegała jednak 
również na tym, że fabrykant często zmuszał pracowników własnej fabryki do 
zapłaty wyższego niż zwykły czynszu za zamieszkiwanie w cottages, pod groźbą 
wydalenia z pracy35. Engels przywołuje też przykłady wysiedleń z cottages pod-
czas strajków robotniczych czy odmowy pracy36.

Wszystko to razem powoduje, że XIX-wieczna klasa robotnicza widziana 
oczami Fryderyka Engelsa w żaden sposób nie mogła być właścicielem swego 
miasta. Powodowało to pewne opaczne reakcje obronne – próby oswajania miej-
skiej przestrzeni na modłę przywołującego poczucie bezpieczeństwa życia wiej-
skiego. Owa ruralizacja miasta sprowadzała się najczęściej do przeszczepiania 
części wzorów wiejskiego życia w warunkach miejskich, między innymi hodowli 
zwierząt. Hodowcy świń wynajmowali sobie podwórza robotniczych cottages37, 
zaś sami robotnicy – najczęściej, jak twierdził Engels, irlandzkiego pochodzenia 
– nierzadko mieszkali w swoich domostwach wespół z trzodą chlewną38. 

Czytane po latach Położenie klasy robotniczej jest jedną z pierwszych, nie-
zmiernie wnikliwych – częściowo opartych na iście antropologicznym, choć za-
razem rozumiejącym wglądzie, częściowo cały czas intuicyjnych, bo niezwiąza-
nych koherentnym aparatem z analizą miejskości – diagnoz „utraty miasta” przez 
istotną część jego populacji. Jednocześnie jest też modelową narracją zawierają-
cą w sobie dwa plany: makroanalizy – skupiającej się na wyjaśnieniu ogólnych 

34  Por. rysunek Engelsa, Położenieklasy robotniczej w Anglii, op.cit., s. 343.
35  Ibidem, s. 478–479.
36  Ibidem, s. 478.
37  Ibidem, s. 337.
38  Ibidem, s. 380.
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mechanizmów pierwotnej eksploatacji klasy robotniczej w ramach fabrycznego 
reżimu produkcji oraz mikroanalizy – skupiającej się na konkretnych praktykach 
„eksploatacji wtórnej”, rugowania z „prawa do miasta” i reprodukcji klasowo 
warunkowanej niesprawiedliwości przestrzennej.

W kwestii mieszkaniowej

Odmienny charakter ma o trzy dekady późniejsza praca Engelsa, zatytułowana 
W kwestii mieszkaniowej. Podejmuje się w niej Engels krytycznej analizy burżu-
azyjnych strategii i instytucji mających rozwiązać kwestię miejską.

Z perspektywy retorycznej W kwestii mieszkaniowej to gorący polityczny 
pamfl et na proudhonizm i jego zwolenników, tu w osobie Artura Mülbergera. 
Engels, poddając krytyce „drobnomieszczańskie” poglądy Mülbergera, wpisuje 
jednocześnie „kwestię mieszkaniową” w jądro krytyki kapitalizmu jako takiego. 
Stwierdza, że proponowane przez proudhonistów postulaty „mieszkaniowego 
uwłaszczenia” nie są rozwiązaniem „kwestii miejskiej”. Przypomnijmy: głów-
nym kryterium proudhonistów było założenie, że warunkiem brzegowym popra-
wy robotniczego losu jest posiadane własnego dachu nad głową – mieszkania,
a nawet domu. Aby cel ten osiągnąć, możliwe są dwie drogi: (1) redefi nicja tytu-
łów własnościowych oraz (2) robotnicza samoorganizacja.

Pierwsza strategia częściowej emancypacji proletariuszy w myśl Proud-
honowskich założeń polegać miała ma zawieszeniu prawa właściciela do pobie-
rania czynszu w ten sposób, że kolejne raty miałyby w rzeczywistości stanowić 
odpisy na poczet przyszłego wykupu lokalu bądź domu. Druga ścieżka to z ko-
lei opcja samoorganizacji – powoływania do życia licznych robotniczych tzw. 
building societies, towarzystw budowlanych opartych na wkładach oszczędno-
ściowych robotników, którzy po zakumulowaniu określonej puli środków naby-
wać mieli prawo do własnych mieszkań (podobnych w charakterze do przywoły-
wanych cottages, z uwagi na najniższe koszty ich budowy i utrzymania).

Krytyka Engelsa okazała się bezlitosna. Zarzucał proudhonistom naiwność 
i romantyzm ekonomiczny (abstrahowanie od realnych kosztów utrzymania i re-
montu ciążących na kamieniczniku) oraz formalnoprawną fi ksację (próbę zmiany 
realnych, gospodarczych stosunków za pomocą „pojęć prawnych”). Nie pomogą 
tu w żaden sposób, zdaniem Engelsa, ani robotnicze spółdzielnie, ani też kasy 
mieszkaniowe. Są one dostępne najczęściej dla robotniczej arystokracji. Skry-
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wają w sobie z kolei niebezpieczeństwo: mogą doprowadzić do zburżuazyjnienia 
mentalności i robotniczych postaw. Zaś, jak podsumowuje Engels:

o wielkiej kwestii, która istotnie obchodzi robotników, o stosunku między kapi-
talistą a robotnikiem najemnym, o zagadnieniu: skąd to pochodzi, że kapitalista 
może się bogacić praca swych robotników – o tym nasz proudhonista nie mówi 
ani słowa39.

Rozwiązaniem ma być wyłącznie zniesienie kapitalizmu40 – innego, pośred-
niego, w zamyśle reformistycznego rozwiązania, zdaniem Engelsa, nie ma! Wła-
śnie krytyka proudhonizmu zawarta na kartach Kwestii mieszkaniowej pokazuje 
najwyraźniej różnicę między „ugodowością” Engelsa młodego, radykalizmem 
Engelsa późnego a współczesnym charakterem żądań prawa do miasta. Engel-
sowskie prawo do miasta zarysowane na kartach Kwestii mieszkaniowej jest 
prawem, które można zrealizować wyłącznie poza kapitalizmem. Współcześni 
myśliciele nieco ograniczyli ów horyzont – żądają prawa do miasta w obrębie 
kapitalizmu, jakkolwiek z wiarą, że systematyczna walka o miasto podkopuje 
jego fundamenty41.

Nie mniej ważny jest wątek poświęcony „burżuazyjnym rozwiązaniom 
kwestii miejskiej”. Pisał Engels w Kwestii mieszkaniowej: 

W rzeczywistości burżuazja ma tylko jedną metodę, którą na swój sposób rozwią-
zuje kwestię mieszkaniową – to znaczy tak ją rozwiązuje, że rozwiązanie to wciąż 
od nowa wspomnianą kwestię rodzi. Metoda ta nazywa się: Haussmann42. 

Engels nawiązuje tu oczywiście do paradygmatycznej haussmannizacji Pa-
ryża – procesu, który ogniskował w sobie dwie tendencje. Z jednej strony jest 
dziś czytany jako pierwsza w nowoczesności przebudowa organizmu miejskie-
go przeprowadzona na tak ogromną skale i – co najważniejsze – niemożliwa 

39  F. Engels, W kwestii mieszkaniowej, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 18, Warszawa 1969, 
s. 256.

40  Ibidem, s. 293.
41  Pragmatykiem w tej kwestii jest choćby David Harvey. Nie wzdraga się więc przed kla-

sycznymi narzędziami stabilizacyjnymi i interwencjonizmem państwowym oraz odpowiednią 
w tym względzie polityką urbanistyczną. Uzupełnia to potrzebą działań bezpośrednich i obywatel-
ską mobilizacją, prowadzącą jednak znowu do przemian instytucjonalnych. Dla przykładu: Harvey 
ceni sobie wysoko wpisanie prawa do miasta do brazylijskiej konstytucji, wywalczone wskutek na-
cisków miejskich ruchów społecznych; por. D. Harvey, The Right to the City, op.cit., s. 23 i n.

42  F. Engels, W kwestii mieszkaniowej, op.cit., s. 289.
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do przeprowadzenia bez „rozdymania bańki” systemu kredytowego, która pękła 
w roku 1868 i doprowadziła do ostatecznego załamania procesu przekształcania 
Paryża w „miasto światła” – turystyki, konsumpcji i przyjemności43. Z drugiej 
strony haussmannizacja to oczywiście technokratyczne, urbanistyczne narzędzie 
kontroli społecznej, a konkretnie kontroli klasy robotniczej zamieszkującej śród-
miejskie strychy i sutereny. Kontroli, która uruchamiała dynamikę walki o mia-
sto: ofensywy klas posiadających i kontrofensywy nieposiadających: 

Powód [haussmannizacji – P.P.] może być najróżniejszy, rezultat jest wszędzie 
taki sam: najbardziej skandaliczne uliczki i zaułki znikają ku wielkiej własnej 
chwale burżuazji, ale... natychmiast znowu powstają gdzie indziej44.

Bezpośrednią kontrakcją na haussmannizację – jak czytają ją współcześnie 
przedstawiciele nurtu prawa do miasta – była Komuna Paryska. Klasy nieposia-
dające próbowały rewindykować miasto sukcesywnie odbierane im przez burżua-
zję w ciągu poprzednich dwóch dekad haussmannizacji.

Rozważania wtrącone I – Komuna Paryska, czyli przeciw Engelsowi

Musimy w tym momencie poczynić pewną istotną dygresję, ściśle jednak zwią-
zaną z głównym Engelsowskim wątkiem, dotyczącą jednej z naczelnych kon-
sekwencji haussmannizacji Paryża, mianowicie wydarzeń Komuny Paryskiej. 
Badacze związani z koncepcją RTTC traktują ją bowiem jako „rewolucję miej-
ską”. Wychodzą przy tym poza szeroko rozpowszechnione marksistowskie 
i libertariańskie jej odczytania. Nie interesuje nas więc w tym momencie samo 
stanowisko Marksa i Engelsa bądź też proudhonistów czy blankistów, dotyczące 
interpretacji „ducha Komuny”. Co więcej – zaoferujemy tu stanowisko mniej 
popularne, podważające dominujące, często wręcz obiegowe interpretacje, że 
Komuna to przede wszystkim preludium do rewolucji proletariackiej i asumpt ku 
przyszłej „dyktaturze proletariatu”. Wykroczymy więc poza ortodoksyjne stano-
wisko Engelsa.

Dowodem na rzecz tej tezy miałby być skład społeczny komunardów. Do-
minowali wśród nich, co oczywiste, robotnicy, znamienitą jednak większość 
spośród tych ostatnich stanowiła dość specyfi czna grupa, mianowicie robotnicy 
budowlani – do  niedawna jeszcze bezpośrednio zaangażowani w proces haus-

43  D. Harvey, The Right to the City, „New Left Review” 2008, no 53, s. 26.
44  F. Engels, W kwestii mieszkaniowej, op.cit., s. 290.
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smannizacji Paryża45, szczególnie więc przez ówczesny kryzys gospodarczy 
i polityczny doświadczona. Co miało jeszcze odróżniać Komunę, to szeroka par-
tycypacja kobiet – nie do pomyślenia przecież wówczas w kontekście silnie pa-
triarchalnego ruchu robotniczego46.

Podczas gdy Ludwik XIV mówił „państwo to ja”, Paryżanie-komunar-
dzi odpowiedzieli: „społeczeństwo to my”. Teoretycy RTTC wolą więc czytać 
Komunę jako zryw ludowy w pełnym tego słowa znaczeniu, co więcej – zryw 
miejski, zaś za ramę interpretacyjną przybrać koncepcję „demokracji miej-
skiej”. Taki bowiem właśnie – miejski charakter – miały postulaty komunardów. 
Znajdziemy pośród nich między innymi ideę budżetu komunalnego47, ideę od-
dolnie obieralnej władzy poprzez elekcję, nie zaś „apropriację urzędu”, powo-
łanie miejskiej samoobrony (odpowiednik armii), stanowienie pełnej autonomii 
Komuny i jej niezależności względem państwa i innych, potencjalnych miejskich 
komun, wreszcie – ustanowienie komuny i komunardów realnym „suwerenem” 
i idea szerokiej partycypacji poprzez nieustanną wymianę poglądów – zbliżające 
Komunę do formuły „demokracji wiecowej”48. W tym kontekście Komuna Pary-
ska jawi się nam rzeczywiście jako próba „odzyskania miasta”, które Haussmann 
skradł klasom ludowym i wydarcia go z rąk znienawidzonej burżuazji49.

Rozważania wtrącone II – gentryfi kacja, czyli pojednanie z Engelsem

Wróćmy do Engelsa, który niemal półtora wieku temu postawił – wówczas 
zignorowaną – diagnozę, która dziś jest na ustach wszystkich. Wskazał na jedną 
jeszcze funkcję kojarzoną z haussmannizacją. Oddajmy raz jeszcze głos samemu 
Engelsowi: 

45  M. Castells, The City and the Grassroots. A Cross-cultural Theory of Urban Social Move-
ments, London 1983, s. 16–17.

46  Ibidem, s. 18–19.
47  Z uwagi na charakter Komuny dziś pewnie czytać go możemy w zarysie jako preludium dla 

budżetu partycypacyjnego.
48  M. Castells, The City and the Grassroots, op.cit., s. 20.
49  Trzeba sobie tu jednak zdawać sprawę z faktu, że gniew ludu wybuchł nie tyle w opozycji 

wobec kapitalisty-fabrykanta (posiadacza środków produkcji), ile raczej kapitalisty-spekulanta, 
a nawet drobnomieszczanina utrzymującego się ze stosunków wymiany (a więc posiadaczy środ-
ków cyrkulacji i wymiany kapitału) – ta ostatnia bowiem grupa była obarczana winą za kryzys 
o charakterze w dużej mierze spekulacyjnym; por. ibidem, s. 23–24.



119Metroengelsizm

Przez ‘Haussmanna’ rozumiem praktykę, która stała się powszechna, dokonywa-
nia wyłomów w dzielnicach robotniczych, położonych szczególnie w centrum 
naszych wielkich miast – czy powodowane jest to względami na zdrowie publicz-
ne i upiększenie, czy popytem na duże, w środku miasta leżące lokale handlowe 
i biurowe50. 

Engels przywołuje więc zaczyn procesu, który dopiero kilkadziesiąt lat później 
został urefl eksyjniony i określony mianem gentryfi kacji. W tym więc sensie to 
właśnie Engelsa możemy traktować jako proroka gentryfi kacji51 – jednając się 
z nim na powrót jako z nad wyraz wnikliwym obserwatorem złożonych stosun-
ków klasowych skupiających się w soczewce miejskości.

Kilka słów o dyskursie gentryfi kacyjnym. Samo pojęcie wywodzi się od 
angielskiego źródłosłowu gentry, oznaczającego (niższą) warstwę brytyjskiej 
szlachty. W sensie socjologicznym oznacza ono tyle, co „zburżuazyjnienie” 
konkretnej dzielnicy: dzielnica zamieszkała dotychczas przez szerokie spektrum 
lokatorów (albo o niższym statusie materialnym, albo też o statusach miesza-
nych, ale niewysokich) staje się strefą zamieszkaną  lub użytkowaną przez osoby 
o niemal wyłącznie wysokim statusie. Oznacza więc to automatyczne odebranie 
prawa do miasta określonej grupie tylko z uwagi na jej niższy status ekonomicz-
ny. Terminu gentryfi kacja po raz pierwszy użyła w roku 1964 socjolożka Ruth 
Glass52, notabene marksistka, opisując zmiany w strukturze społecznej dotych-
czas robotniczej, bogatej w skupiska cottages, dzielnicy Londynu – Islington.

Tak opisywała proces gentryfi kacji Islington i paradoksalną chęć zburżu-
azyjnienia cottages sama Glass: 

Jedna po drugiej, wiele dzielnic Londynu zamieszkałych do tej pory przez klasę 
robotniczą zostało zasiedlonych przez klasy średnie – wyższą i niższą. Zaniedba-
ne, skromne budynki i dwukondygnacyjne, czteroizbowe domostwa [cottages] 
zostały przejęte, kiedy tylko wygasły umowy z dotychczasowymi najemcami 
i szybko zostały przekształcone w eleganckie, drogie rezydencje. Wielkim wik-
toriańskim domom, do niedawna zdegradowanym – używanym do tej pory jako 
domy pod wynajem lub w innych celach – znów przywrócono dawny blask. [...] 
Kiedy tylko w jakimś miejscu rozpoczyna się proces gentryfi kacji, przebiega on 

50  F. Engels, W kwestii mieszkaniowej, op.cit., s. 290.
51  Dla wielu badaczy jednak i to nie jest oczywiste. Biorąc pod uwagę naprawdę wnikliwie 

opracowane studium poświęcone gentryfi kacji, okazuje się, że Engelsowi autorzy poświęcili led-
wie akapit, wiążąc go z zagadnieniami gentryfi kacyjnym ledwie pośrednio; por. L. Lees, T. Slater, 
E. Wyly, Gentrifi cation, New York–London 2008, s. 57.

52  R. Glass, London: Aspects of Change, London 1964.
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zrazu bardzo gwałtownie aż do momentu, gdy wszyscy lub niemal wszyscy starzy 
mieszkańcy zostają wyparci [displaced], zaś społeczny charakter całej dzielnicy 
się zmienia53.

Przesunięcie klasowe, które demaskują krytycy gentryfi kacji, tacy jak choć-
by Neil Smith – uczeń Davida Harveya, jest również dość złożone. Na poziomie 
obserwowalnych faktów mamy do czynienia z fi zyczną relokacją „złych miesz-
kańców” i waloryzacją „złej dzielnicy” poprzez jej renowację lub częściową 
przebudowę. Na poziomie obserwowalnych faktów proces polega na prostym 
wyrugowaniu starych lokatorów, których zastępują bądź to nowi mieszkańcy, 
bądź też prestiżowe instytucje (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, instytucje 
fi nansowe).

Kluczowy jest tu jednak wymiar symboliczny tego przesunięcia, wykracza-
jący poza „obiektywny”, obserwowalny proces wymiany tkanki społecznej dziel-
nicy. Neil Smith ukuł w tym kontekście, zyskujące coraz szersze uznanie, pojęcie 
revanchist city – miasta odwetu. Musimy na chwilę powrócić do Komuny Pary-
skiej. Smith termin revanchist city wywiódł bowiem z działalności obozu „Nowa 
Francja” i Paula Déroulède, skupiającego środowiska ówczesnej ultrakonser-
watywnej francuskiej klasy średniej. Nawoływali oni po wypadkach Komuny 
Paryskiej do zdecydowanego rewanżu na klasach ludowych, które poważyły się 
na próbę rewindykacji Paryża54. Z tej perspektywy podglądana gentryfi kacja traci 
swą powierzchowną niewinność i całkowicie wpisuje się w historyczną trajek-
torię walk klasowych, których diagnozy podjął się Engels i dla których to para-
dygmatyczną scenografi ą stały się haussmannizacja i Komuna Paryska, codzien-
nością zaś jest gentryfi kacja jako strategia neoliberalnego urbanizmu55.

Zakończenie

Intymne związki pomiędzy szeroko pojmowanym współczesnym dyskursem pra-
wa do miasta a klasyczną tradycją, której przydałem nieco prowokacyjnie mia-
no „metroengelsizmu” nie nazbyt często są przedmiotem namysłu, szczególnie 
w polskim (choć niewyłącznie) dyskursie akademickim. Wynika to pewnie 

53  Ibidem, s. xviii–xix.
54  N. Smith, The New Urban Frontier. Gentrifi cation and the Revanchist City, London–New 

York 1996, s. 43.
55  N. Smith, Nowy globalizm, nowa urbanistyka: gentryfi kacja jako globalna strategia urbani-

styczna, tłum. Z. Bielecka, „Przegląd Anarchistyczny” 2010, nr 11, s. 58.
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w głównej mierze z dominującego cały czas w środowiskach intelektualnych 
wyparcia perspektywy konfl iktowej reprezentowanej przez Karola Marksa i Fry-
deryka Engelsa. Skupiając się na myśli tego ostatniego, wskazałem na liczne 
punkty wspólne, stanowiące pomosty pomiędzy jego klasyczną wizją a perspek-
tywą współczesną badań nad miastem. Myśl Engelsa jawi się w tym kontekście 
nadzwyczaj świeżo, dając obietnicę na podtrzymanie żaru krytycznej myśli.

METROENGELSISM OR ON ENGELSIAN ROOTS 
OF CRITICAL URBAN STUDIES

Summary

Keywords: the right to the city, spatial justice, gentrifi cation, marxism

The paper is a part of a wider discussion regarding such problems as the right to the city, 
spatial justice or gentrifi cation. Drawing from the Marxist tradition, the article focuses 
especially on the heritage of Frederick Engels and the analysis of his crucial “urban” writ-
ings: The Condition of the Working Class in England (1845) and The Housing Question 
(1872).

On the one hand the article offers relatively literal reconstruction of Frederick 
Engels’ views and their evolution. In this regard it focuses on a description of numerous 
practices of depriving the working classes of the rights to the city (e.g. miserable condi-
tions of living, cottage system as a form of social control). On the other hand the paper 
translates these classic views into the contemporary sociological language and imagina-
tion, putting them into the context of such practices as spatial (in)justice or gentrifi ca-
tion.
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O kogo tu chodzi?

Konferencję w Pobierowie (1.–6.09.2011 r.) zatytułowano Czytelnicy Karola 
Marksa. Określenie to wydało mi się niejednoznaczne. Przynajmniej na pierwszy 
rzut oka. Może przecież znaczyć ono, iż ci, co w niej udział biorą, chcą poroz-
mawiać o niegdysiejszych i współczesnych czytelnikach Marksa. I o różnych dla 
nich teoretycznych użytkach z jego tekstów. Może jednak chodzić o coś innego: 
o spotkanie dzisiejszych jego odbiorców, którzy chcą się podzielić refl eksjami 
na temat swych sposobów czytania i interpretowania prac autora Kapitału. 
W pierwszym przypadku byliby to czytelnicy jego czytelników; w drugim – bez-
pośredni aktualnie ich krąg. Ale, gdy się przyjrzeć jednym i drugim bliżej, oka-
zuje się, że żadnej niezgodności tu nie ma, że pierwszy sens tytułu konferencji 
nie wyklucza drugiego. 

Nie ma wszak lektur bezpośrednich. Do każdej (także własnej) przystępuje 
się przecież z jakimś wyobrażeniem o ich autorze. Między innymi – na podsta-
wie społecznego funkcjonowania jego idei, relacji komentatorów i teoretycznych 
użytkowników. Każda więc aktualna lektura Marksa, czy chcemy tego, czy nie, 
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dokonuje się poprzez tych, co naszą wiedzę o nim urobili lub urabiają. I ufamy im 
tak przynajmniej, jak przekupce na targu z warzywami: że kiedy wydaje nam ona 
resztę, nie wciska fałszywych banknotów, choć praktyka pokazuje, że przekupki 
bywają uczciwsze od wielu intelektualistów.

Z drugiej strony nie tylko wcześniejsi czytelnicy Marksa kształtują odda-
jących się jego lekturze teraz. Na odbiór jego tekstów i utworów tych, co go 
interpretowali, mają znaczący wpływ intelektualne koniunktury, jakie panują 
w danym okresie w życiu duchowym (zwłaszcza na uniwersytetach), jakie do-
minują ideologie i obowiązują zasady politycznej poprawności, którym podlega 
się (i ulega) bezwiednie lub świadomie. Z tego powodu należy zdać sobie sprawę 
ze swego społecznego uwikłania i duchowego stanu posiadania, aby nie udawać 
fi lozofi cznej panny na wydaniu, która oddaje swą rękę (i łoże) pierwszemu lep-
szemu, co ją zauroczył. W tym wypadku Marksowi. 

Dotyczy to zwłaszcza tych, co, jak ja i wielu innych, od co najmniej kilku 
dziesiątków lat bywają w rozmaitych kręgach myśli Marksowskiej i marksistow-
skiej. Nam też bowiem się zdarza przybierać pozę takiej panny. Zapominamy 
często zwłaszcza o określających nas uwarunkowaniach społecznych i politycz-
nych. Odnosi się to również i do innych, co jeszcze na fi lozofowaniu zębów nie 
zjedli; co szukają (różnych od aktualnie funkcjonujących) punktów widzenia 
i perspektyw myślenia o świecie. A przecież, jak wszyscy, są oni także dziećmi 
historii i swoich czasów. Czytanie Marksa wymaga więc zdania sobie sprawy 
z obecności jego tekstów w wielu jednocześnie kontekstach, których oddziaływa-
nie wpływa na nasze rezultaty poznawcze.

Marks jako potwór

Dzisiaj jednak sprawą podstawową jest pamiętanie, że teksty Marksa funkcjonują 
u nas od ponad dwudziestu lat jako swoiste ucieleśnienie intelektualnego zła, któ-
re podobno urzeczywistniała praktyka komunizmu. Ich autor zaś to potwór, który 
w praktyce teoretycznej, w swym życiu osobistym i w działalności publicznej, 
deptał wszelkie ludzkie wartości. 

Taki zresztą jego obraz, jako myśliciela i osoby, ukształtował się jeszcze 
w czasach, kiedy był on obecny na tym łez padole. Wszak nieprzypadkowo, 
gdy pod koniec życia bywał w uzdrowisku na, jak powiada Francis Wheen, „nie-
możliwie burżuazyjnej Isle of Wright”, to „gdziekolwiek się pojawił, inni goście 
zdumiewali się, że przerażający komunistyczny potwór jest w istocie duszą to-
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warzystwa na prywatnych przyjęciach”1. Nieprzypadkowo, bo taka opinia sama 
się narzucała zwolennikom kwestionowanego przezeń kapitalistycznego ładu. 
Marks znał zresztą rozmaite jej wersje i niekiedy się zżymał. Boć zdawał sobie 
sprawę, że wpływa to na odbiór jego teorii i jej deformacje. Liczył jednak na to, 
że to nie przeszkodzi jej w obecności i oddziaływaniu wewnątrz klasy robot-
niczej. Jednakże im bardziej ono rosło, tym mocniej i dobitniej straszył klasy 
panujące i ich literackich przedstawicieli. 

To dawne jednak jego postrzeganie jest niczym wobec licznych, obecnych 
w naszej sielskiej, wolnej i pięknej krainie Chrystusa Króla, pielgrzymek, różań-
ca i kartofl anego nacjonalizmu. Przede wszystkim: uznany on został nie tylko 
za duchowe źródło „komunistycznych zbrodni”, do których zaliczono zarówno 
znane praktyki stalinizmu, jak i wszelkie działania (także intelektualne) na rzecz 
ustroju opartego na innych zasadach niż kapitalistyczne stosunki własności. Zo-
stał więc potępiony i skryminalizowany wraz z minionym ustrojem społecznym 
i każdym radykalnie lewicowym ruchem politycznym. Wszystko więc teraz 
można o nim i funkcjonowaniu jego myśli powiedzieć, byle tylko było to nega-
tywne. 

Zniechęca się też do czytania jego pism, bo – podobno – szkoda czasu na 
przedzieranie się przez ich mroczne i zawiłe wywody oraz nic dziś nieznaczą-
ce frazesy ideologiczne. A jeżeli już by się ktoś uparł, aby się czegoś więcej 
o nich dowiedzieć, niż donoszą gazety i właściwe, prawomyślne encyklopedie, 
to wystarczy, jak to napisał gdzieś Marcin Król, że poczyta się sobie trzytomowe 
Główne nurty marksizmu  Leszka Kołakowskiego. Tam bowiem jest podobno 
wszystko, co wiedzieć należy. Tym bardziej zresztą powinno być to wskazane, 
bo gdyby przestrzegać litery obowiązującego dziś w Polsce prawa, każdy, kto nie 
tylko Marksa czyta, lecz trzyma jego książki nawet w prywatnej bibliotece, może 
być ścigany przez historyczną policję IPN.

Wszystko to tworzy atmosferę, w której, nawet w czasopismach wydawa-
nych przez środowiska lewicowe, pojawiają się ujęcia Marksowskiego życia, 
myślenia i działania, mieszczące się horyzoncie, jakby powiedział Hegel, ka-
merdynerskim, zniżonym jednak do perspektywy małomiasteczkowej, domowej 
kucharki (a raczej umysłowego garkotłuka). Taka teoretyzująca kucharka wszak, 
jak i ta zwykła, to mają do siebie, że wszystko dla nich jest tak samo ważne, jeśli 
służy do właściwego przyrządzenia „potrawy”. W pierwszym przypadku myślo-
wej, w drugim – realnej. Składniki więc tej „potrawy”, niezależnie od tego, że 

1  F. Wheel, Karol Marks. Biografi a, przeł. D. Cieśla, Warszawa 2005, s. 310–311.
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mają swą osobliwą naturę, muszą utworzyć jedność po gotowaniu czy smażeniu, 
i być zupą, pieczenią czy kluskami.

Jeżeli tedy ma na przykład powstać intelektualna „potrawa” pod nazwą 
„Rozterki światopoglądowe młodego Marksa”, to przydać się może wszystko: 
wiersze w młodości pisane przez autora Kapitału, zdarzenia z jego prywatne-
go życia, ogólnikowe odesłania do jego dzieł, z pomieszaniem różnych okresów 
jego twórczości oraz ich mgliście i z niebotycznej dali widzianych kontekstów. 
Rezultatem zaś jest swoista duchowa bryja, w której jego dokonania się rozpły-
wają. On sam natomiast jawi się jako drobny pijaczek, doprowadzający rodzinę 
do skrajnego ubóstwa, leń, mizantrop o niewybrednym słownictwie, cyniczny 
naciągacz i nieudolny gracz na giełdzie.

Tryb życia polegający na zażartym pisaniu, wykształcenie fi lozofi czne – powia-
da Jadwiga Sebesta – oddalały Marksa od tej wizji zdrowia ludzkiego, jaką sam 
był stworzył. Nie należał do tych jednostek, które mogły żyć spokojnie z pracy 
własnych rąk. Pióro nie służyło mu do pomnażania majątku. [...] Marks nie był 
zbyt popularny wśród ludzi mu współczesnych: na jego pogrzeb przyszło tylko 
kilkanaście osób. W zasadzie dopiero w czasach postkomunistycznych i w tych 
krajach, gdzie marksizm się nie przyjął, doszło do rzeczowej analizy dorobku 
Niemca z Trewiru. Pięćdziesiąt tomów pism tego myśliciela doceniono ze wzglę-
du na godne rehabilitacji intuicje i teorie gospodarcze2. 

Tak tedy każdy „porządny człowiek”, zwłaszcza obrotny, troszczący się o ro-
dzinę, lecz nie pijaczek; uczciwy, choć nie napisał Kapitału, może się czuć nad 
Marksa wyższy, i znajdzie w oczach kucharki aprobatę. 

O Marksie więc – z perspektywy owej teoretyzującej kucharki – powie-
dzieć można wszystko, cokolwiek ślina na język przyniesie, byle dystansowało 
to wobec tego potwora. Ale zjawisko, jakie stanowi owa kucharka, nie jest dzi-
siaj jednostkową anomalią, lecz oczywistością w polityce, środkach masowego 
przekazu i zwykłych pogaduszkach rodaków. Gdyby takich kucharek zabrakło, 
rację bytu utraciłyby całodobowe informacyjne stacje telewizyjne, prasa bruko-
wa, plotkarskie pisemka dla pań i panów, ale też i liczne, renomowane wydaw-
nictwa intelektualne. A powołuje je do istnienia, funkcjonująca jako „normalna”, 
perspektywa postrzegania. Polega ona na tym, że w jej obrębie widzi się intelek-
tualne, społeczne i polityczne działania ludzi li tylko jako funkcje ich ambicji, 
wad, psychicznego stanu i sposobu życia prywatnego. Boć to wszystko na co 

2  J. Sebesta, O rozterkach światopoglądowych młodego Marksa, „Res Humana” 2010, nr 6.
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dzień kucharce jest dane bezpośrednio. I to stanowi dlań miarę wszystkich, nawet 
największych, ludzkich dzieł.

Inteligencja jako klasa sług i poprawność polityczna

Oczywiście, rzec by można, że nikt poważny nie bierze tego wszystkiego na 
serio. Żyjemy wszak w wolnym kraju i każdy może czytać i myśleć co chce, 
nie lękając się żadnej policji historycznej i lekceważąc opinie zarówno prawico-
wych antykomunistów, jak i teoretyzujących kucharek. Z drugiej wszakże strony 
nie tylko ideologiczne poniewieranie PRL, lecz także antymarksowskość i anty-
marksizm wpisane zostały w duchowe podstawy legitymizujące kształtowany od 
czerwca 1989 roku ustrój państwa i gospodarki. W tym kontekście negatywny 
stosunek do jego dorobku stał się powszechnym probierzem patriotyzmu oraz 
lojalności wobec niego.

Pozornie jednak ani patriotyzm, ani lojalność nie wchodzą w obręb wartości 
składających się na etos intelektualisty. Na pierwszym w nim miejscu znajdu-
je się przecież poszukiwanie prawdy, bezkompromisowość w jej głoszeniu oraz 
walka o właściwe warunki jej obecności. Każda więc idea, niezależnie od tego, 
kim był w polityce czy w życiu prywatnym jej twórca, czy wydaje się on nam 
sympatyczny, czy jest jeno niecnym i mrocznym potworem, każda tedy idea bez 
wyjątku musi być rozpatrywana dla siebie samej, ze względu jej walory intelek-
tualne. 

Ale już Artur Schopenhauer zauważył coś, co odnosi się do całości funkcjo-
nowania humanistów, zwłaszcza akademickich. Wspominając oto losy Immanu-
ela Kanta, powiada: 

Filozofi a uniwersytecka z reguły na pozór tylko wojuje [o prawdę – przyp. J.K.]; 
jej prawdziwym celem jest nadanie samym podstawom myślenia studentów ta-
kiego kierunku, jaki ministerstwo mianujące profesorów uważa za właściwy. 
Z punktu widzenia racji stanu może to być nawet całkiem słuszne; tylko wynika 
stąd, że taka uczelniana fi lozofi a jest drewnianym pajacykiem3. 

I chociaż myślenie Marksa różniło się od Schopenhauera jak niebo od ziemi, 
w poglądach na tę sprawę dzielili podobny punkt widzenia. Ale autor Kapitału 
widział to znacznie szerzej: 

3  A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, t. 2, przeł. J. Garewicz, Warszawa 1995, 
s. 232.
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W dziedzinie ekonomii politycznej – czytamy tam – wolne badania naukowe na-
trafi ają nie tylko na tego samego wroga, co w innych dziedzinach. Swoista natu-
ra materiału, jakim zajmuje się ta nauka, mobilizuje przeciw wolnym badaniom 
naukowym najbardziej gwałtowne, małostkowe i nikczemne namiętności duszy 
ludzkiej, mianowicie furie interesu prywatnego. Tak np. kościół anglikański 
łatwiej wybaczy napaść na 38 z 39 artykułów swej wiary niż na 1/39 część swych 
dochodów pieniężnych. Dziś sam ateizm jest uważany za lekki grzech w porów-
naniu z krytyką tradycyjnych stosunków własności4.

I jeżeli cokolwiek zmieniło się pod tym względem (zwłaszcza w Polsce), to chy-
ba jedynie na gorsze. Ateizm bowiem uważany jest za wstęp do kwestionowania 
tych stosunków. 

A klucza do zrozumienia tej sytuacji już dawno temu dostarczył sam Marks, 
gdy w swych Teoriach wartości dodatkowej dowodził, iż inteligencja nie jest 
żadną klasą, a jeżeli już, to co najwyżej klasą sług. Służba zaś tej klasy polega 
między innymi  na tym, że wytwarza ona intelektualne środki do legitymizacji 
aktualnie panującego ustroju politycznego i gospodarczego. Za to wszakże, czy 
panuje taki lub inny system, nie czuje się odpowiedzialna. Wszystkie ustroje są 
z jej perspektywy nieprzewidywalnymi wytworami żywiołów natury.  Ale za to, 
czy środki te są skuteczne, czy nie, odpowiada jak najbardziej. W tym bowiem 
wyraża się jej fachowość. Od tego zależy prestiż jej członków, pozycja i standar-
dy życia. Prawda natomiast i inne aksjologiczne cymelia związane z etosem inte-
lektualisty, jeżeli okazują się w tej służbie pożyteczne, zostaną natychmiast użyte 
w myśl zasady: „Po co kłamać, skoro prawda się bardziej opłaca”. Jeśli wszakże 
ta prawda mogłaby zaszkodzić w dziele legitymizacji panującego ustroju, odbie-
gać od norm poprawności politycznej, stworzą oni mniej lub bardziej ponętne 
intelektualnie sposoby obniżenia jej rangi lub całkowitego zdezawuowania.

Nie przypadkiem więc niemal powszechnie obowiązuje dziś norma, że kiedy 
się z kimś (zwłaszcza wysoko utytułowanym) rozmawia o dowolnym problemie 
z teorii historii, ekonomii, polityki czy kultury, dialog ma szansę być rzeczowy, 
dopóki nie nastąpi konieczność pozytywnego odwołania się do Marksa. Wtedy 
znika często meritum sprawy. Rozmówca wpada w roztargnienie lub, co nie-
rzadkie, wzrusza ramionami i wypomina Marksowi właśnie grzechy komunizmu 
i zbrodnie rewolucjonistów. I to mimo faktu, że wiele ze znaczących jego odkryć 
już dawno weszło do akademickiego elementarza myślenia o świecie. Tak jakby 
polityczna anatema i prawna kryminalizacja stanowiły kryteria prawdy i wyzna-

4  K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 23, Warszawa 1968, s. 8–9.
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czały zarazem rangę teoretyczną i zasady selekcji źródeł poznawczych i sposo-
bów odnoszenia się do nich. Choć zdarza się, iż w takiej rozmowie, gdy następu-
je przywołanie tekstu wrażego autora, interlokutor wyrazi szacunek dla odwagi 
trwania w kręgu jego myślenia, ale zarazem (z poczuciem wyższości) zaleci krąg 
lektur „naprawdę otwierających intelektualne perspektywy i inspirujących”.

W tej sytuacji, niestety, niejeden z takich poważnych intelektualistów ob-
niża swe loty do medialnej, ale poprawnej politycznie, magmy ideowej. I jest 
często z nim tak, jak było z pewnymi dziewiętnastowiecznymi intelektualistami 
francuskimi wobec ówczesnej rzeczywistości społecznej, którzy – jak czytamy 
w Osiemnastym brumaire’a Ludwika Bonaparte  – w teorii docierali tam, gdzie 
w praktyce dochodzą sklepikarze, albowiem mają wspólny horyzont myślenia 
i działania. Nic w tym niezwykłego. Człowiek bowiem – wedle Marksa – jest 
sprzecznością, co wynika z jego usytuowania w kapitalistycznej formie społecz-
nego bytu. Jego wszak istnienie to proces kalkulacji i działań, które zarazem mają 
charakter odśrodkowy i dośrodkowy. Odśrodkowy – ponieważ jego aktywność 
duchowa i praktyczna rozgrywa się w zewnętrznym wobec jego osoby społecz-
nym świecie stosunków i powiązań. Tam (produkcyjnie lub nieprodukcyjnie) 
sprzedaje swe umiejętności, siłę i pracę fi zyczną bądź umysłową. Dośrodkowy 
– bo działa też i kalkuluje, by posiadać własną niszę prywatności, czyli świat dla 
siebie.

Paradoks polega jednak na tym, że warunkiem istnienia tej niszy jest posia-
danie środków, które zapewnia kalkulacja odśrodkowa. Z drugiej zaś strony re-
produkcja sił i umiejętności dokonuje się właśnie w owej niszy, niewykraczającej 
na ogół poza horyzont troski sklepikarza czy wspomnianej wyżej teoretyzującej 
kucharki. Jest więc oczywiste, że dośrodkowa aktywność warunkuje funkcjono-
wanie odśrodkowej. Niejako więc w tym samym akcie konstytuują się obie, choć 
uobecniają w pozornej niezależności regionów swego urzeczywistniania się. 
Wszak fabryka, biuro, giełda, uniwersytet, gazeta, telewizja itp. to coś innego niż 
dom czy mieszkanie. 

Człowiek więc istnieje nie mimo tej sprzeczności, lecz dzięki niej, choć na 
pierwszy rzut oka jedna forma kalkulacji zdaje się różna i przeciwstawna wobec 
drugiej. Objawem tego jest niejednolitość i niekonsekwencje działania owej kla-
sy sług. Jak każdą inną – rozdzierają ją sprzeczności. Wyrażają się one często 
w merytorycznych sporach naukowych i publicystycznych, a niekiedy i w tele-
wizyjnych pyskówkach. Dzięki nim wszystkim wszakże realizowane jest dzie-
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ło legitymizacji, a jednocześnie odbywa się gra sprzecznych interesów w walce 
o uznanie, prestiż i reprodukcję niszy prywatności. 

Jednocześnie w owej klasie sług zawsze znajduje się mniejsza lub większa 
grupa takich, co dbają o przestrzeganie etosu intelektualisty i czują się nieswojo 
w roli „drewnianych pajacyków”, jak to określał cytowany wyżej autor Świata 
jako woli i wyobrażenia. I niektórzy, należący do tej grupy, faktycznie chcą słu-
żyć prawdzie, a nie tylko dokonywać legitymizacji systemu, choć wielu z nich 
i do tego się nagina. Oni to wzbudzają spory o sprawy i rzeczy, które stały się 
już „oczywistą oczywistością”, jak ta choćby, czy rzeczywiście Marks był po-
tworem. Aliści jedynie nieliczni z nich są eliminowani z gry. Większości włos 
z głowy nie spada. Ich utrzymanie bowiem w obrębie intelektualistów to najlep-
szy dowód i bezpośredni przykład obecności tego, czego najbardziej tej klasie 
brak: wysokiej marki moralnej, niezłomności i przenikliwości. Zarazem jest to 
sposób pokazania, iż stanowi ona coś więcej niż prozaiczną klasą sług. Dzięki 
więc temu i wilk jest syty i owca cała.

Intelektualiści z odzysku i poznawcza dziura

W świetle tego wszystkiego, co tu bardzo skrótowo przedstawiłem, nie powinno 
dziwić, iż po 1989 roku zniknęli nie tylko liczni onegdaj komuniści, lecz roz-
płynęła się też marksistowska inteligencja. A ci, co się do niej jeszcze niedawno 
głośno przyznawali, zabrali się ochoczo i gremialnie (z nielicznymi wyjątkami) 
do wytwarzania duchowych środków legitymizujących nowy ustrój. Nie przeży-
wali przy tym jakichś szczególnych rozterek moralnych czy światopoglądowych, 
bo przedstawiciele tej klasy są z reguły niewierzący, lecz tylko praktykujący te 
obrządki, które należy w danym ustroju praktykować. 

Z łatwością więc zamienili te z partyjnych zebrań na przykład na kościelne, 
jak sztandary czerwone na biało-czerwone. Mieliby rozterki, gdyby (jak w 1980 
i zwłaszcza w 1981 roku) zmiana ustroju była niepewna. Ale tu wszystko stało się 
jasne! Nowi Panowie też objawili się z całą swą mocą. Jedyne, co mogło spędzać 
sen z ich powiek, było to, czy mają odpowiednie narzędzia intelektualne i ideolo-
giczne, czy też muszą uczyć się tworzenia nowych i posługiwania się znanymi 
z praktyk niedawnej jeszcze opozycji antyustrojowej. Zdarzało mi się tedy spo-
tykać jeszcze niedawnych, żarliwych towarzyszy-humanistów partyjnych, którzy 
cieszyli się jak dzieci, że wiele z tego, co dotąd pisali, łatwo daje się uzgodnić 
ze społeczną nauką Kościoła katolickiego lub wprost z fi lozofi ą człowieka Jana 
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Pawła II. Narzekali też oni na „komunę” na sposób idealnie wpisujący się w nor-
my nowej poprawności politycznej.

Dlatego też nigdy nie zapomnę rozmowy (już z 1996 roku) z pewnym 
znanym profesorem fi lozofi i, ongiś marksistą i czytelnikiem Marksa, który mi 
w pewnym jej momencie powiedział: „Co za pech, Janku, cała nasza wiedza, 
która zdawała się tak głęboka i prawdziwa, unieważniona została przez kartki 
wyborcze z czerwca 1989 roku. Cóż, trzeba teraz szukać prawdy gdzie indziej 
i nauczyć się myśleć inaczej. Pech, prawdziwy pech”. I tak to już jest: patrio-
tyzm i lojalność „zobowiązują”, jak konieczność zarabiania na chleb i paliwo do 
samochodu. A chęć utrzymania publicznej obecności, i to na pierwszym planie, 
usprawiedliwi wszystko. Nawet intelektualną wiarołomność.  

Wspomnieć w tym miejscu warto na przykład  książkę Jerzego J. Wiatra 
z 1987 roku, w której, powołując się między innymi na Osiemnasty brumaire’a... 
Marksa, dowodził, że stan wojenny z 1981 roku był światłym i postępowym prze-
jawem cezaryzmu5. Przypomniałem zaś sobie o niej w kontekście jego rozważań 
z 2010 roku nad Autobiografi ą Andrzeja Walickiego, w których, hołdy składając 
temu konsekwentnemu liberałowi, powiada:

Pojmując wolność, jako unicestwienie spontanicznych sił życia społecznego 
i rezygnując z ujęcia jej w kategoriach praw i wolności jednostki ludzkiej, mark-
sizm otwierał drogę najpierw do powstania totalitarnej ideologii a następnie do 
totalitarnej praktyki komunizmu. To, co wielu krytyków z tak zwanego nurtu re-
wizjonistycznego traktowało jako „wypaczenia”, wynikające z rzekomego odej-
ścia radzieckiego komunizmu od „zdrowych źródeł” myśli marksowskiej, Walic-
ki przedstawił jako logicznie nieuchronne konsekwencje sposobu, w jaki Marks 
i jego następcy ujęli samo pojęcie wolności6. 

Pomińmy, że to ujęcie wolności (i ludzkiej jednostki) sytuuje się poniżej 
nawet myśli Kanta i Schillera, dla których była ona tylko ideą, niemożliwą do 
wcielenia w świecie empirycznym, a jednostka istniała jako logiczny podmiot 
transcendentalny. Owe zaś „spontaniczne siły życia społecznego” to teoretyczna 
fi gura naturalności kapitalistycznego sposobu produkcji. Jak wiadomo, Marks 
wykpiwał ją między innymi w swej Nędzy fi lozofi i w polemice z klasykami bur-
żuazyjnej ekonomii politycznej. Ale Wiatr, dzięki ideologicznemu „podpinaniu 

5  J.J. Wiatr, Marksizm i polityka, Warszawa 1987. Na ten temat zob. J. Kurowicki, Ironia pojęć 
zasadniczych, Warszawa 1990, s. 168.

6  J.J. Wiatr,  Myśl jest działaniem. Refl eksje o „Autobiografi i” Andrzeja Walickiego, „Res Hu-
mana” 2010, nr 6.
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się” pod liberalizm Walickiego, spełnia to, co powinien członek owej klasy sług: 
bez zbędnych ceregieli „kupuje” jego punkt widzenia, aby się zdystansować wo-
bec „totalitarnej ideologii” minionego ustroju i nadać moralnego blasku nowemu. 
Współuczestniczy zatem w legitymizacji ustrojowych pryncypiów, jak niegdyś, 
posiłkując się Marksem, legitymizował miniony ustrój. I wszystko w porządku. 
Wszak jest to jego zawodem i (niekiedy wysokiej próby, choć nie w tym przy-
padku) umiejętnością. Jeno Marks okazuje się tu potworem, który wszystkiemu 
był winien...

Takie intelektualne działania są jednak niesłychanie łatwe i proste (jeśli nie 
prostackie) między innymi dzięki temu, że od czasu transformacji ustrojowej 
w 1989 roku nie pojawiły się żadne rzetelne badania nad recepcją Marksa, choć-
by w okresie istnienia PRL oraz badania nad nurtami i fi lozofi cznymi sporami 
w ówczesnych wersjach marksizmu. Brak również analiz ich społecznego, ideo-
logicznego i politycznego uwikłania. Stanowi to intelektualnie skandaliczną 
dziurę poznawczą, w którą często wpadają zwłaszcza dzisiejsi młodzi entuzjaści 
autora Ideologii niemieckiej. 

W różnych natomiast rozprawach i książkach minionego dwudziestolecia 
napotyka się tylko mniej lub bardziej wzgardliwe wzmianki o tym, że kanoniczną 
wersję myślenia o Marksie i fi lozofi i marksistowskiej stanowiła wtedy książka 
Józefa Stalina O materializmie dialektycznym i historycznym. Jej to schematy 
i uproszczenia zadomowiły się potem w licznych, podręcznikowych „cegłach”, 
mielonych w intelektualnych i ideologicznych młynach Polski, krajów tzw. bloku 
wschodniego i komunistycznych partii na całym świecie. Były też one (podobno) 
wszechobecne nie tylko w refl eksji nad historią czy fi lozofi ą, ale i nad ekonomią, 
historią gospodarki, nad każdą dziedziną człowieczej działalności. 

Jednakże, co charakterystyczne, nie zauważa się w ówczesnej fi lozofi i 
marksistowskiej i czytaniu Marksa niczego poza owymi schematami i ich mie-
leniem. Takie zaś ujęcie sytuuje się na poziomie potocznych, dziennikarskich 
ujęć życia w realnym socjalizmie, które sprowadzają je do ponurej egzystencji 
wśród wszechwładnej i wszechobecnej bezpieki oraz pustych sklepowych półek, 
wypełnionych co najwyżej octem. Nic więc dziwnego, że najczęściej spotyka-
ną postawą w inteligenckiej klasie sług, legitymizujących aktualny ustrój (ale 
i wśród wracających dziś do Marksa, czy odkrywających go dla siebie), domi-
nuje pogardliwe sprowadzanie całokształtu ówczesnych praktyk teoretycznych 
marksistów do wypełniania tych schematów, zależnie od doraźnych zapotrzebo-
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wań ideologicznych rządzącej partii. Jest to łatwe, przyjemne i uchodzi nawet 
za eleganckie.

Powinno zaś w tym kontekście być rzeczą zastanawiającą, że w upowszech-
nieniu tego myślenia niemały udział mają zwłaszcza liczni w czasach minionych 
zwolennicy tzw. marksizmu otwartego i pokolenia ich uczniów. Uprawiali oni 
wtedy między innymi fi lozofi ę człowieka i socjalistyczną etykę w oderwaniu od 
teorii walki klas i społecznych sprzeczności. Zastanawiali się nad jakością ży-
cia, pracą jako wartością naczelną, jednością moralno-polityczną narodu, środo-
wiskiem naturalnym, przemilczając rzeczywiste stosunki własności zbiurokra-
tyzowanego socjalizmu. Głosili chwałę rewolucji naukowo-technicznej, która 
sprawiać miała, że wiodące społecznie miejsce zajmują uczeni i „kapitanowie 
produkcji”, czyli technokratyczni biurokraci i ich apologeci itd., itp. Ich zaś 
książki i rozprawy zdobione były wtedy licznymi cytatami i odniesieniami do 
pism klasyków marksizmu. I to oni nadawali u nas ton w określaniu sposobów 
czytania Marksa. Zwłaszcza w latach sześćdziesiątych i kolejnych dziesięciole-
ciach. A wypracowane wtedy poglądy okazały się poręczne i w nowym ustro-
ju. Zniknęły jeno dawne odniesienia i cytaty. Usunięty został rzeczywisty kon-
tekst, bo pamięć o nim była niewygodna7. Pojawiła się krytyka PRL i prawicowy 
antykomunizm, nacechowany mniejszym lub większym dystansem. Chodzi jed-
nak wciąż o to samo, co wtedy: o ideologiczne zaczarowanie realiów naszego 
kapitalizmu, równie przaśnych, jak sklepowych półek realnego socjalizmu z po-
czątku lat osiemdziesiątych. 

7  A kontekst ten trafnie już dawno temu przedstawiał m.in. Louis Althusser, gdy pisał: „Po XX 
Zjeździe KPZR przed »intelektualistami« marksistowskimi i komunistycznymi rozpostarła się dro-
ga otwarcie prawicowa – i to nie tylko w krajach kapitalistycznych, lecz także w socjalistycznych. 
Oczywiście nie jest trudne znalezienie podobieństwa między intelektualistami krajów socjalistycz-
nych i marksistami zachodnimi, a tym bardziej między masowym protestem politycznym »socja-
lizmu z ludzka twarzą« naszych towarzyszy z Pragi z »humanizmem integralnym« Garaudy’ego 
czy jakimkolwiek innym. Tam nie mieli wyboru słów (słowa nie miały tego samego znaczenia), ani 
wyboru dróg. Ale tutaj! [...] Przyjmuje się wykorzystywanie młodzieńczych dzieł Marksa, aby wy-
dobyć z nich ideologię Człowieka, Alienacji, Transcendencji itp., bez zastanowienia się, czy system 
był idealistyczny czy materialistyczny, czy ta ideologia była proletariacka czy drobnomieszczań-
ska”. L. Althusser, W odpowiedzi Johnowi Lewisowi, przeł. A. Staroń, Warszawa 1989, s. 48. I tak 
już pozostało. Z tym że po transformacji w 1989 roku to, co przedtem ukazywano jako idee Marksa, 
po niej – jako „krytyka totalitaryzmu”. Człowiek zaś, Alienacja i Transcendencja świecą nadal 
na akademickim fi rmamencie i zaślepiają rzeczywistość.
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Z potworem pod rękę

Marks powiada, że mottem dla przedstawianych przezeń badań mógłby być napis 
nad bramą piekieł z Boskiej komedii Dantego: „Wy, którzy tu wejdziecie, zatrać-
cie wszelką nadzieję”. Jak wiadomo, różnie to potem było interpretowane. Dla 
jednych oznaczało, że w świecie przezeń ukazanym ludzie nie mogą mieć nadziei 
na urzeczywistnienie swych pragnień, trzeba więc zmienić go radykalnie. Dla in-
nych, że jest to świat, w którym wszelkie jednostkowe nadzieje na zmiany muszą 
być płonne, bo rządzące nim prawidła zawsze obracają je wniwecz. Jeśli więc on 
się zmieni, to dlatego, że załamie się pod ciężarem własnych sprzeczności. 

Można wszakże to motto w świetle Kapitału rozumieć tak, że ten, kto go 
czyta, odkryje rzeczywistość (z sobą samym w jej granicach) tak radykalnie od-
czarowaną, że mu ciarki przebiegną po plecach. Nie znajdzie tam bowiem miej-
sca na żadne ideologiczne mrzonki, usprawiedliwienie swych takich czy innych 
intencji, polityczną poprawność czy „dobre strony” świata, które należy odkryć 
i zachować, a wyeliminować „złe strony”. I w tym właśnie sensie w piekle Ka-
pitału zatracić trzeba wszelką nadzieję. Owo wciąż trwające piekło wytwarza też 
rozmaite wersje Marksa jako potwora. Z drugiej jednak strony dostarcza teore-
tycznych środków, aby wyjaśniać ich społeczne źródła.

Starałem się ukazać te środki i zarazem, za ich pomocą, podjąłem próbę 
wyjaśnienia sytuacji, w której znajduje się współcześnie ktoś, kto chce czytać 
(i czyta) Marksa. Szedłem więc z Marksem pod ręką ku Marksowi, który na 
różne sposoby obiektywizuje się społecznie w przestrzeni intelektualnej i ideolo-
gicznej za sprawą różnych odmian inteligencji jako klasy sług. Teraz powinienem 
te środki zastosować do siebie samego i ukazać, co robiłem i robię w obrębie tej 
klasy. Dowiódłbym tym samym, że dojrzałem do tego, by wszelką nadzieję po-
rzucić. Zmieniłoby to jednak temat mych rozważań, ale, jeśli mi starczy i odwagi, 
i czasu, postaram się tego zadania podjąć. Musi tego zresztą dokonać dla samego 
siebie każdy jego czytelnik, jeśli mu zależy na rzetelnej analizie, a nie na stwo-
rzeniu jednej z kolejnych wersji jego wizerunku jako potwora.

Zwykły rachunek sumienia teoretycznego bowiem tu nie wystarcza. Pro-
wadzi zresztą do regressus ad infi nitum, choć na pierwszy rzut oka dokonanie go 
jest sprawą prostą: wystarczy oto przeprowadzić fi lozofi czną autoanalizę uwew-
nętrznionego dobytku teoretycznego. Boć kiedy zabieramy się do myślenia o ja-
kimś autorze, problemie fi lozofi cznym, czy powiązanym ich układzie, odnosimy 
to wszystko do mniej lub bardziej wyrazistego pola teoretycznego, obecnego 
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w naszej wyobraźni intelektualnej. Jednakże to pole nie jest ani logicznie i meto-
dologicznie przejrzystą strukturą, ani jakoś uporządkowanym zbiorem pojęcio-
wych narzędzi, jednoznacznie przyporządkowanym takim czy innym funkcjom. 
Stanowi ono właściwie metaforę zawsze względnego i chybotliwego układu za-
sad i preferencji danego fi lozofa, określających zarówno stosunek do świata, jak 
i czytanych tekstów. 

Dlatego proces lektury powinien być zarazem krytyczną analizą owego 
układu. Jest to jednak ideał, któremu sprostać się nie da. By bowiem to zrobić, 
trzeba dysponować nadrzędnym wobec niego, który określiłby sposób jego poj-
mowania. Ten zaś (o ile posiada go czytający) także musiałby zostać poddany 
krytycznemu oglądowi z pozycji wyższego nad nim. I tak w nieskończoność. 
Przynajmniej na poziomie każdego, jednostkowego odbiorcy tekstów fi lozofi cz-
nych. Stąd czytanie nasze zawsze jest teoretycznie kalekie, a poznawcza wartość 
odczytań lektur – względna. I taka zresztą musi pozostać, jeśli nie przypisujemy 
sobie wszechwiedzy i wszechmocy Demiurga. Żadne zaś pole teoretyczne nie 
dostarcza dostatecznie pewnego oparcia. Ten jednostkowy więc czytacz tekstów 
(ja zatem także) może jeno uczynić dewizą swego postępowania zalecenie: „bądź 
pokorny wobec wiedzy i zarazem nieufny wobec wszystkich jej twórców, łącz-
nie z sobą samym”, choć, gdyby się konsekwentnie doń zastosował, musiałby 
zapewne zamilknąć.

Mam więc oto świadomość, że bez Marksowskich koncepcji nie zbudował-
bym (jako jego czytelnik) tego eseju. Jednocześnie tkwi we mnie jadowity cierń 
sceptycyzmu, który wciąż odradza przeświadczenie, że, trawestując znany utwór 
Leopolda Staffa, zawartą tu wizję budowałem, zaczynając poniekąd „od dymu 
z komina”. I być może obecności takiego samego ciernia doświadczał też w swej 
fi lozofi cznej twórczości sam Marks, który nie tylko swym córkom mawiał, iż 
najważniejszą dlań zasadą jest dewiza sceptyków: „o wszystkim wątpić”.  

Twórczość Marksowska wszakże jawi się również jako coś, co nie ma 
kształtu wyraźnej doktryny, lecz postać nieco chybotliwego i zmieniającego się 
pola teoretycznego. Gdzie zresztą ta doktryna, a przynajmniej fi lozofi a, miałaby 
być, to znaczy w których tekstach? – pyta słusznie Étienne Balibar. I dodaje:

Wszystko, czym dysponujemy, to streszczenia (Przedmowa do Przyczynku), ma-
nifesty (imponujące) oraz długie zarysy, które jednak w końcu Marks zawsze uwa-
żał za nieudane i których – o czym warto pamiętać – sam nigdy nie opublikował 
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(Ideologia Niemiecka, Zarys krytyki ekonomii politycznej). Nie ma doktryny, są 
tylko fragmenty (a poza tym analizy, dowody)8. 

No, można powiedzieć, że lista tych lektur jest tu wysoce niekompletna 
i upraszczająca. Sam zresztą Balibar w swej Filozofi i Marksa odwołuje się do 
bogatszego znacznie zbioru jego prac, zwłaszcza do Kapitału. Niemniej intencja 
wydaje się słuszna: żadnej doktryny tu nie ma. Choć z drugiej strony Marksow-
skie „fragmenty” to coś więcej niż ptasie pióra zgubione w teoretycznym locie 
i swobodnie unoszone przez (nie zawsze mu życzliwe) wiatry historii. Kryje się 
bowiem za nimi pewna niesłychanie konsekwentna postawa duchowa, wyrażają-
ca się w przynajmniej kilku, charakterystycznych dlań zasadach.

Po pierwsze – uobecniająca się w swoistym antynaturalizmie, który skła-
niał go nie tylko do tego, by w człowieku widzieć przede wszystkim substancję 
społeczną, ale też by wszystko, co społeczne postrzegać jako historycznie uwa-
runkowane i zmienne; jako pozbawione jakiejkolwiek naturalnej „normalności”. 
To przeświadczenie było dlań ważne, gdy polemizował z klasykami mieszczań-
skiej ekonomii politycznej i tworzył właściwą sobie teorię historii. Jak sądzę, 
nie traci ona na znaczeniu współcześnie, gdy za anomalię wobec naturalności 
kapitalizmu uważa się wszelkie próby wykroczenia poza jego stosunki produkcji; 
historię zaś sprowadza się (jak to czyni np. Fukuyama) tylko do rozciągniętych 
w czasie usiłowań, by przywrócić ich (nie)ład.

Po drugie – w bezwzględności w wiwisekcji poznawczej, przed którą nic 
nie powinno badacza powstrzymywać. Nazywał to on „obiektywnym poznaniem 
naukowym”, które ma za nic wszystko, co przysłania „rzecz”. Za tę bezwzględ-
ność właśnie w Teoriach wartości dodatkowej chwalił ekonomistów klasycz-
nych. Widział bowiem w nich uczonych, którzy rozpatrują produkcję ze względu 
na nią samą, a nie człowieka i jego potrzeby, idee etyczne, interesy tych czy in-
nych klas, jak czyniła to ekonomia wulgarna.

Z tymi dwiema wiąże się zasada trzecia: radykalnego antydydaktyzmu. 
Marks sądził, że nauka nie jest ani od dobrych dla kogokolwiek, ani od złych wia-
domości. Chociaż z jego badań wynikało, że kapitalizm, jeśli nie zastąpi go inny 
sposób produkcji, może przynosić większości jego uczestników wieści raczej 
(choć nie tylko) beznadziejne. Stąd owo wrażenie, o którym mówię na początku 
tej części rozważań, że kto go czyta, spotyka świat tak radykalnie odczarowany, 

8  E. Balibar, Filozofi a Marksa, przeł. A. Staroń, A. Ostolski, Z.M. Kowalewski, Warszawa 2007, 
s. 150.



137O czytaniu Marksa, gdy stał się on potworem

że mu ciarki biegną po plecach. Ale też w przeciwieństwie do wielu uczonych 
i myślicieli swych czasów nie wzdragał się przed przedstawianiem nawet naj-
bardziej drastycznych i moralnie okrutnych stron świata społecznego, wyni-
kających z panujących stosunków własności, dlatego, żeby nie rodziły one 
w czytelnikach wątpliwości wobec ich własnych wyobrażeń o wartościach i nie 
prowadziły do „niewłaściwych postaw” społecznych. W ogóle nie wyobrażał on 
sobie nauki jako dydaktycznej ambony, z której perspektywy można by głosić, 
że dobro zwycięża, bo musi, a prawda, jak oliwa, zawsze na wierzch wypływa. 
Wolał mówić za Dantem: „Wy, którzy tu wejdziecie, zatraćcie wszelką nadzieję”. 
Nic więc dziwnego, że wciąż jawi się jako potwór.  

A READING OF MARX, WHEN HE BECAME A MONSTER

Summary

Keywords: class of servants, capitalism, surplus value, ideology, communism, transformation, 
legitimization, intelligentsia

The theme of this essay is not so much Marx himself as socio-cultural and intellectual 
situation which has developed over twenty years of systemic transformation and which 
has had a substantial impact on the ways of reading the author of Capital. In our culture 
Marx is no longer a theorist whose work is essential for understanding the social world. 
Instead, in the mass imagination he has become a monster fi gure. I refer to some of the 
ways of reading Marx and try to explain them in the Marx’s manner: through a specifi c 
attempt to clarify and operationalize the category of intelligentsia as a class of servants. 
I use this discussion not only to describe the situation but also to situate it within the fi eld 
of sociology of knowledge and epistemology.
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Wstęp

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji populizmu Ernesta Laclaua oraz 
próba aplikacji jego rozważań do kontekstu polskiej sceny politycznej. W pierw-
szej części tekstu przedstawimy krótko tło teoretyczno-historyczne projektu 
argentyńskiego fi lozofa. W drugiej, poddamy bardziej szczegółowej eksplikacji 
podstawowe założenia teorii Laclaua. Na koniec postaramy się o wspomnianą 
próbę wykorzystania przedstawionych narzędzi analitycznych w interpretacji 
praktyki społeczno-politycznej. 

Gwoli wstępnych wyjaśnień konieczna jest uwaga na temat polskiego ryn-
ku wydawniczego: wydana w 2008 roku książka W obronie przegranych spraw 
Slavoja Žižka jest odpowiedzią na wydany w Polsce w 2009 roku (sic!) Rozum 
populistyczny Ernesta Laclaua, który pierwotnie ukazał się pięć lat wcześniej. 
Ten  ostatni z kolei inspirowany jest kontrowersjami wokół książki Przygodność, 
hegemonia i uniwersalność mającej dopiero ujrzeć w kraju światło dzienne. Za-
sadniczo niewygodnie jest więc traktować o dziele, na które odpowiedź już się 
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ukazała, a którego adresata jeszcze nie ma. Musimy więc myśleć o Laclau, pa-
miętając jednocześnie o chronologicznie późniejszym Žižku.

1. Wstępne założenia teoretyczne Laclaua

Główną osią problematyczną książki jest zagadnienie logiki formowania się 
zbiorowych tożsamości. Laclau dowodzi tu dwóch głównych tez: 

(1) Jedność grupy jest skutkiem połączenia żądań (articulation). Z kolei 
w naturze żądań leży prezentacja roszczeń w stosunku do pewnego ustabilizo-
wanego porządku. Sytuują się one w szczególnej do tego porządku relacji, będąc 
„w nim” i „poza nim”. Ów porządek, według autora, nie może w pełni zaabsorbo-
wać owego żądania, nie może tym samym ukonstytuować się jako spójna całość. 
Jeśli jednak żądanie ma się wykrystalizować w coś, co da się wpisać w system 
jako kierowane wobec niego roszczenie, musi ulec pewnej totalizacji. Występu-
jące tu napięcie jest napięciem pomiędzy logiką ekwiwalencji a logiką różnicy. 
Z kolei w procesie tworzenia jedności fundamentalne znaczenie odgrywa funkcja 
nazywania przy równoczesnej niemożliwości ustabilizowania jedności formacji 
społecznej w postaci pojęciowo uchwytnego obiektu. 

(2) W negacji populizmu zawiera się negacja polityki tout court i założenie, 
że polityka to administrowanie. Logika populizmu jest logiką wpisaną w realne 
funkcjonowanie każdej przestrzeni wspólnotowej. „Populizm, mówiąc krótko, 
jest sposobem konstruowania tego, co polityczne”1. Innymi słowy, impas, któ-
rego teoria polityczna doświadcza względem populizmu, nie jest przypadkowy 
– twierdzi Laclau. Pytanie o populizm to według niego pytanie o to, jak podmioty 
społeczne totalizują zbiór doświadczeń politycznych. 

W tym sensie, co przyznaje sam autor, pojęcie „populizmu” rzeczywiście 
staje się nieczytelne2. Niemniej Laclau poprzez populizm nie rozumie dającego 
się jednoznacznie wyodrębnić zjawiska, lecz pewną logikę zjawisk społecznych. 
„»Populizm« jako miejsce, w którym spotyka się teoria, odzwierciedla niektó-
re z nieodłącznych ograniczeń wynikających ze sposobów podchodzenia teorii 

1  E. Laclau, Rozum populistyczny, przekład: zespół pod kierownictwem T. Szkudlarka, Wrocław 
2009, s. 5.

2  Co zarzucać mu będzie C. Mouffe, która populizm rozumie z jednej strony jako zjawisko 
wykorzystywania frustracji społecznych przez demagogów, z drugiej przyznaje, że populizm 
słusznie rozpoznaje prymarną różnicę my–oni oraz wytwarza tożsamość zbiorową. Por. C. Mouffe, 
Polityczność. Przewodnik Krytyki Politycznej, tłum. J. Erbel, wstęp M. Gdula, Warszawa 2008, 
s. 86–87.
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polityki do pytania o to, jak podmioty społeczne »totalizują« zbiór doświadczeń 
politycznych”3.

2. Tło historyczno-teoretyczne

Na tej płaszczyźnie krytykował będzie Laclau między innymi Margaret Cano-
van4. Angielska autorka w książce Lud wymienia dwa główne wyznaczniki popu-
lizmu: 1) w sensie neutralnym jako odwołanie się do ludu przeciwko rzekomym 
reprezentantom tegoż ludu; 2) w sensie pejoratywnym, równoległym, jako ozna-
czenie irracjonalnej, zmanipulowanej, prawicowej masy5. Będzie się ona przy 
tym odwoływać do słynnych analiz Edmunda Morgana, gdzie lud jest przedsta-
wiony jako fi kcja wymyślona początkowo przez parlamentarzystów angielskich 
przeciw Karolowi I6. Zauważa zarazem, że liberalna demokracja przeciwstawia 
lud i rządy prawa, tym samym ograniczając dostęp ludu do polityki7. Laclau za-
rzucać jednak będzie Canovan brak spójności typologicznej. Przyznaje zarazem 
jej analizom wartość w tym sensie, że nie eliminują one różnorodności historycz-
nych form populizmu. 

Główny zarzut, jaki kierowany jest wobec literatury przedmiotu na temat 
populizmu, dotyczy tego, że stara się ona uwzględnić jak najwięcej warunków 
w pojęciu populizmu, przez co pojęcie to nie jest zdolne do uchwycenia kon-
kretnych przypadków. Obciążona jest ona również wieloma przedzałożeniami. 
Podobnie Kenneth Minoque, autor tłumaczonej na język polski Polityki8, bezpod-
stawnie, według Laclaua, rozróżnia pomiędzy nacechowaną negatywnie retoryką 
a ideologią, tą pierwszą przypisując ruchom populistycznym. Zakłada on tym 
samym uprzywilejowany status modelu politycznej racjonalności. 

Laclau tworząc swoją teorię populizmu, powoływał się będzie przy tym 
na historyczne rozważania Gustave’a Le Bona, Gabriela Tarde, Williama 

3  E. Laclau, op.cit., s. 10.
4  Zarzuty Laclaua dotyczą głównie jej wcześniejszej książki Populizm. Por. M. Canovan, Popu-

lism, New York: 1981. Główne tezy tej książki stanowią przy tym podstawę dla rozważań autorki 
zawartych w późniejszej pozycji The People z 2005 r. Por. tenże, Lud, tłum. S. Szymański, War-
szawa 2008.

5  Por. ibidem, s. 91.
6  Por. ibidem, s. 155. Morgan będzie zarazem utrzymywał, że rzeczywiste są tylko jednostki. 

Por. E.S. Morgan, Inventing the People. The Rise of Popular Sovereignty in England and America, 
New York–London 1988.

7  Por. M. Canovan, op.cit., s. 104.
8  Por. K. Minoque, Polityka, tłum. M. Tabin, Warszawa 1997.
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McDougalla i Zygmunta Freuda. Poniżej przedstawimy krótką rekonstrukcję 
ich poglądów oraz sposób ich interpretacji przez Laclaua. Pozwoli to nam w dal-
szym kroku zaprezentować w szerszym świetle oryginalną koncepcję argentyń-
skiego fi lozofa.

2.1. Le Bon 

Według Le Bona kluczem do zrozumienia wpływu słów na masy nie są zna-
czenia tychże słów, ale przywoływane przez nie przypadkowe obrazy (niezależ-
ne od ich znaczenia). Innymi słowy: Le Bon bada relację pomiędzy znaczącym 
a znaczonym oraz Freudowskie zagadnienia naddeterminacji, tj. podświadomego 
łączenia w relacje słów i znaczeń. Jednocześnie Le Bon nie będzie badał logiki 
tej relacji, lecz opis tego zjawiska posłuży mu do deprecjacji odstępstwa od ra-
cjonalności. Skoro jednak związek pomiędzy słowem i obrazem jest dla Le Bona 
przypadkowy, to różni się on w zależności od czasu i miejsca. Nie jest stały. 
Ta przygodność będzie możliwa właśnie dzięki retoryce i trzem jej metodom: 
twierdzeniu, powtarzaniu i zaraźliwości. Le Bon niesłusznie jednak, według Lac-
laua, nacechowuje tę relację negatywnie i stara się szukać prawdziwej sygnifi ka-
cji terminu – „prawdziwa sygnifi kacja” to fałszywe pojęcie. Nie możemy w isto-
cie oddzielić prawdziwego znaczenia od jego konotacji. Jeśli zatem przypatrzeć 
się bliżej trzem metodom retorycznym, to mamy, co następuje: twierdzenie, czyli 
stwierdzanie pewnego faktu bez poparcia go dowodami. Według Laclaua Le Bon 
niesłusznie je odrzuca, gdyż takowe może być właśnie pierwszym krokiem ku 
formowaniu się prawdy. Podobnie można powiedzieć o powtórzeniu, które pełni 
znaczącą rolę w formowaniu się więzi społecznych. W tym sensie powtórzenie 
jest warunkiem etycznego życia. Zaraźliwość z kolei nie musi być przypisana 
jednostce chorobowej, ale może oznaczać wrażenie pewnej cechy wspólnej dla 
wielu osób, którą trudno jest zwerbalizować i która musi stąd zostać przedstawio-
na symbolicznie.

U Le Bona zatem mamy do czynienia z dwoma uprzedzeniami: linia gra-
niczna pomiędzy racjonalnymi formami organizacji społecznej a zjawiskami ma-
sowymi jest linią pomiędzy normalnością a patologią. Kryterium pozwalającym 
odróżnić jedno od drugiego jest przy tym racjonalność. Różnica między racjo-
nalnością a irracjonalnością jest różnicą między jednostką a grupą. Owocować 
to będzie w późniejszym okresie tym, że dyskurs na temat tłumu, szczególnie we 
Francji i Włoszech, będzie dyskursem patologicznym albo kryminologicznym. 
O ile też, jak zaznacza Laclau, XIX-wieczna psychologia odkrywa ważne aspek-
ty konstruowania się tożsamości zbiorowej: związek między słowami i obraza-
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mi, przewaga emotywnego nad racjonalnym, poczucie omnipotencji, wpływ oraz 
utożsamianie się z przywódcą itp., to jednak analizy psychologów odniosły po-
rażkę ze względu na uprzedzenia antypopulistyczne: ramy refl eksji zostały oparte 
na dychotomii jednostka–tłum; racjonalne–irracjonalne; norma–patologia.

2.2. Tarde i McDougall

Szczególnie ważny dla kontekstu naszych rozważań jest Gabriel Tarde, autor 
wydanej w Polsce w 1904 roku Opinii i tłumu. Zauważa on bowiem, że logi-
ka formowania się mas odpowiada nie tylko tłumom, ale również uorganizo-
wanej publiczności. Tym samym odrzuca on  Le Bonowską dychotomię jed-
nostka–tłum. Zauważa również, że: 1) mechanizm naśladownictwa zmierza 
w kierunku tworzenia relacji ekwiwalencji; 2) podkreśla rolę emotywizmu 
w naśladowaniu, naśladowanie odbywa się poprzez sugestię. Te analizy twórczo 
rozwija William McDougall. Centralne znaczenie dla jego koncepcji ma brak 
wyraźnego rozdziału pomiędzy troską o samego siebie oraz utożsamienie się 
z grupą. Troska o samego siebie jest bowiem przesiąknięta świadomością „ja”, 
które uległo już u McDougalla socjalizacji. Świadomość samego siebie zakłada 
inne obiekty społeczne jako element owego „ja”. Uzupełnieniem tej tezy jest 
stwierdzenie, że jedność grupy ugruntowana jest  we wspólnym obiekcie utoż-
samiania, który na mocy zasady ekwiwalencji utożsamia jedność pomiędzy jej 
uczestnikami.  

2.3. Freud

Najobszerniej czerpie jednak Laclau z koncepcji Zygmunta Freuda. Według 
niemieckiego fi lozofa więź społeczna jest więzią libidalną. Związki emocjonal-
ne spajają ze sobą grupę i są one niewątpliwie popędem miłości, szczególnie 
miłości własnej. Miłość zostaje jednak oderwana od swojego pierwotnego celu 
i działa zgodnie ze wzorcem utożsamiania. W przypadku więzi społecznej będzie 
to utożsamianie z pewną cechą wspólną. Ta cecha będzie ucieleśniona w wodzu. 
Tym samym stosunek między jednostką a wodzem będzie stosunkiem miłosnym. 
Indywiduum będzie lokować (Laclau używa tu pojęcia investment) swoje narcy-
styczne libido w tym obiekcie miłości. Wiązać się to oczywiście będzie z pewną 
idealizacją obiektu miłości. Obiekt zajmuje w istocie miejsce „ja” lub ideału „ja”. 
Powstaje tym samym następująca defi nicja więzi społecznej u Freuda: „Taka 
zbiorowość pierwotna składa się z pewnej liczby indywiduów, które na miejscu 
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swego ideału »ja« ulokowały jeden i ten sam obiekt, a w rezultacie utożsamiły się 
nawzajem ze swym »ja«”9.

Według Laclaua u Freuda przywódca jest primus inter pares, a dowodzeni 
są in pari materia z przywódcą. Pociąga to za sobą trzy konsekwencje: 1) tym 
czymś wspólnym nie może być sama miłość do wodza, ale jakaś pozytywna ce-
cha przynależna zarówno dowódcy, jak i dowodzonym; 2) proces utożsamiania 
nie dopełnia się ostatecznie, wciąż mamy do czynienia z rozróżnieniem pomiędzy 
„ja” a ideałem „ja”; innymi słowy proces utożsamienia się z przywódcą nigdy nie 
jest ostateczny; 3) przywódca jest jednocześnie ojcem i jednym ze współbraci, 
a nie narcystycznym wodzem w czystej formie. 

2.4. Rekapitulacja

Co zatem łączy według Laclaua przedstawionych autorów? Przede wszystkim 
postępujące odchodzenie od dualizmu pomiędzy jednostką a masą, związane 
z patologizacją tłumu. Jeśli odnieść to do kwestii populizmu, to wracamy do 
punktu wyjścia: podstawy marginalizacji populizmu oraz zjawiska „uwłaczania 
masom” wywodzą się z tego samego źródła (zarzut marginalności, czystej reto-
ryki, ogólnikowości, manipulacji itd.). Jest to podyktowane identycznym uprze-
dzeniem do niezróżnicowanego tłumu czy też odmową uznania ludu w imię spo-
łecznej instytucjonalizacji10. 

Laclau analizując refl eksje na temat społeczeństwa masowego od Taine’a 
do Freuda, zauważa przy tym postępującą renegocjację dualności zachodzącej 
między społeczną homogenicznością (ambiwalencją) a społeczną dyferencjacją 
(hierarchia, zróżnicowanie)11.

3. Teoria populizmu Ernesta Laclaua

Podążając tropem historycznym, dają się wyróżnić dwie podstawowe pe-
joratywne etykiety odnośnie do populizmu: 1) trudno określić, do jakiej grupy 
społecznej w swoim dyskursie i politycznych postulatach odnosi się populizm; 
2) populizm jest czystą retoryką12. Przy czym odrzuceniu pojęcia populizmu na 

9  S. Freud, Psychologia zbiorowości i analiza „ja”, [w:] idem, Pisma społeczne, przeł. 
A. Ochocki, M. Poręba, R. Reszke, Warszawa 1998, s. 95.

10  Por. E. Laclau, op.cit., s. 59.
11  Por. ibidem, s. 57.
12  Por. ibidem, s. 63.
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płaszczyźnie teoretycznej towarzyszy nieodłącznie odrzucenie na płaszczyźnie 
moralnej13. Tłum jako „zmanipulowany” i „niejednoznaczny” jest „onym” – nie-
świadomym tego faktu sojusznikiem „osi zła”. Wrogiem klasowym racjonalnego 
społeczeństwa.

Według Laclaua populizm nie może być jednak rozpatrywany w katego-
riach pustej retoryki, braku racjonalności. Retoryka należy w najwyższym wy-
miarze do tego, co polityczne. Poprzez nią konstytuuje się polityczny podmiot. 
Jak wiadomo, Laclau wraz z Mouffe postulują w swej koncepcji hegemonii ana-
lizę modelu racjonalności uwzględniającą pojęcie retoryki14. Pełnić ma ona funk-
cję „wiążącą” formacje dyskursywne. Przy czym „powiązaniem” nazywają oni 
„każdą praktykę ustanawiającą relację między elementami w taki sposób, że ich 
tożsamość zostaje przekształcona w wyniku praktyki wiązania”; zaś pojęcie dys-
kursu defi niują jako „ustrukturyzowaną całość stanowiącą rezultat praktyki wią-
zania”15. Dystynkcja na retorykę i ideologię nie ma więc według Laclaua sensu. 
Stanowi to zresztą rozwinięcie przedstawionej już w Hegemonii i socjalistycznej 
strategii tezy o niestabilnym charakterze społeczeństwa i tożsamości. Odrzuco-
ne zostaje tu rozróżnienie na praktyki dyskursywne i niedyskursywne, to jest: 
1) każdy podmiot konstytuowany jest jako przedmiot dyskursu o tyle, o ile żaden 
przedmiot nie jest dany poza wszelkimi dyskursywnymi warunkami jego poja-
wiania się; 2) rozróżnienie na językowe i behawiorystyczne aspekty praktyki jest 
albo zróżnicowaniem błędnym, albo powinno być umieszczone na poziomie spo-
łecznego wytwarzania znaczenia, wytwarzania „ustrukturyzowanego w postaci 
całości dyskursywnej”16.

Jeżeli zaś populizm jest określany jedynie w kategoriach „niejasności”, „nie-
precyzyjności”, „nędzy intelektualnej”, jako „przemijające nazwisko”, „manipu-
lacja” itd., to nie można określić jego differentia specifi ca w pozytywny sposób. 
Na tej płaszczyźnie populizm może być jedynie irracjonalny i niedefi niowalny. 

13  Tę tezę rozwinie twórczo Mouffe, która będzie wiązała podział przestrzeni politycznej we-
dług kategorii moralnych z powrotem do modelu antagonistycznego – przeciwstawionego w jej 
koncepcji modelowi agonistycznemu. W reakcji na populizm siły demokratyczne dokonują według 
niej podziału na dobro i zło. Przy czym nie oznacza to, że sama polityka stała się bardziej moralna. 
Potępienie populistów ma raczej służyć wzmocnieniu jedności obozu dobra. Potępienie zła wresz-
cie sprzyja własnemu wybieleniu. Por. C. Mouffe, Polityczność, op.cit., s. 90–93.

14  Por. E. Laclau, C. Mouffe, Hegemonia i socjalistyczna strategia. Przyczynek do projektu ra-
dykalnej polityki demokratycznej, przeł. S. Królak, wstęp S. Sierakowski, Wrocław 2007.

15  Ibidem, s. 111. 
16  Ibidem, s. 113.
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Laclau nie odrzuca jednak kategorii takich jak „nieokreśloność”, „niespre-
cyzowanie”. Przedstawia on dwie alternatywne możliwości: 1) nieokreśloność 
i niezdeterminowanie są  wpisane w rzeczywistość jako taką, a nie są jej słabo-
ściami; 2) retoryka nie jest epifenomenem autonomicznej struktury pojęciowej, 
ponieważ żadna struktura pojęciowa nie jest w stanie uzyskać wewnętrznej spój-
ności bez odwołania się do fi gur retorycznych17. Sprzeciwia się on zatem prze-
ciwstawieniu kategorii nieokreśloności i irracjonalności logice dojrzałej polityki 
racjonalnej, gdyż takiej, w myśl koncepcji polityki, jako przestrzeni gry hege-
monicznej, po prostu nie ma. Laclau uważa, iż powinniśmy zacząć od innego 
zestawu pytań:

czy „nieokreśloność” dyskursu populistycznego nie jest konsekwencją rzeczywi-
stości społecznej, będącej w niektórych sytuacjach nieokreśloną i niezdetermi-
nowaną? A w takim przypadku, czy populizm zamiast być traktowany jako coś 
politycznie i ideologicznie niezdarnego, nie powinien być ujmowany jako akt per-
formatywny mający swoją własną racjonalność?18 

Innymi słowy właśnie: czy populizm nie jest stałym wymiarem działania 
politycznego? 

3.1. Logika tego, co polityczne

Centralną kategorią w procesie wyłaniania się populizmu jest żądanie (articula-
tion), które rozumie Laclau w trzech wymiarach: 1) żądanie jako prośba: party-
kularne roszczenie wobec władz. Jeżeli zostaje ono zaspokojone, żądanie znika; 
2) wyłonienie się wymiaru ekwiwalencji pomiędzy niespełnionymi żądaniami. 
Następuje tu wytworzenie się wewnętrznej granicy między systemem instytucjo-
nalnym a ludem. Prośby zmieniają się w roszczenia. Te żądania, które, spełnione 
lub nie, pozostają odrębne od innych, określone zostają jako żądania demokra-
tyczne; 3) wielość żądań połączonych, na zasadzie ekwiwalencji tworzące szer-
szą społeczną podmiotowość, nazywa Laclau żądaniem ludowym. Konstytuują 
one lud jako aktora historii19. Możemy tym samym wymienić dwa podstawowe 
warunki zaistnienia populizmu: 1) wytworzenie wewnętrznej antagonistycznej  

17  Por. E. Laclau, op.cit., s. 63.
18  Por. ibidem, s. 20.
19  Por. ibidem, s. 68–69.
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granicy pomiędzy ludem a władzą; 2) ekwiwalentne połączenie żądań umożli-
wiające wyłonienie się ludu20. 

Przejście od żądań demokratycznych do żądań ludowych dokonuje się dzię-
ki zjednoczeniu roszczeń wokół wspólnego mianownika, które wymaga jakiegoś 
pozytywnego, symbolicznego sposobu wyrażenia. Zarazem populizm wymaga 
dychotomicznego podziału społeczeństwa na dwa obozy, gdzie jeden z obozów 
przedstawia się jako całość, która rości sobie prawo do bycia całością. Część nie 
jest tu ściśle częścią całości, ale częścią, która sama w sobie stanowi całość21. 
Ta dychotomia pociąga za sobą antagonistyczny podział pola społecznego. Jego 
naczelnym wymiarem z kolei jest doświadczenie pewnego braku, poczucia braku 
pełni wspólnoty. Budowanie ludu będzie próbą nadania nazwy owej nieobecnej 
całości. Brak łączy się tu z żądaniami, które nie zostały spełnione: 

pełnia wspólnoty jest jedynie wyobrażoną odwrotnością sytuacji przeżywanej 
jako niekompletne bycie, ci, którzy są odpowiedzialni za to niespełnienie, nie 
mogą być częścią wspólnoty22. 

Ten antagonizm jest przy tym nieprzekraczalny.
Zarazem, tak jak nie istnieje w pełni zorganizowana grupa, w której zni-

ka konieczność przywództwa, tak i nie istnieje pełna identyfi kacja ludu z przy-
wódcą23. Tym samym lud nigdy nie może osiągnąć pełni, być całością w ogóle. 
W samym pojęciu ludu znajduje się brak. Jednocześnie jednak relacja ekwiwa-
lencji nie przekroczyłaby fazy nieokreślonego poczucia solidarności, gdyby nie 
skrystalizowała się w postaci pewnej tożsamości dyskursywnej, która nie przed-
stawia już równoważnych żądań demokratycznych, ale samo ekwiwalentne po-
łączenie. 

20  Lud byłby tu zatem „częścią dodatkową”, „częścią bez przydziału” w terminologii Jacques’a 
Ranciére’a, na którego powołuje się Laclau. Lud byłby naddatkiem, który oddziela populację od 
niej samej. Por. J. Ranciére, Na brzegach politycznego, przeł. I. Bojadżijewa, J. Sowa, Kraków 
2008, s. 24. Por. również analogiczne analizy Simona Critchleya, który lud postrzega jako pustą 
przestrzeń, jako tych, którzy nie są brani pod uwagę, nie mają tytułu do sprawowania władzy. Por. 
S. Critchley, Nieustające żądanie. Etyka polityczna, przeł. R. Dobrowolski, M. Susin, Wrocław 
2006, s. 146–147.

21  Por. E. Laclau, op.cit., s. 102.
22  Ibidem, s. 78.
23  Na przykład dopuszczalne jest utożsamienie się wodza z żołnierzem, ale już pełna identyfi ka-

cja żołnierza z wodzem jest absurdem.
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Niespełnione, nieabsorbowalne żądania są […] bytem niekompletnym. Jednocze-
śnie pełnia istnienia wspólnotowego jest bardzo silnie obecna jako to, co jest nie-
obecne, jako coś, co w ramach istniejącego porządku społecznego musi pozostać 
niespełnione. Zatem populus tak dany – jako zespół społecznych relacji, którymi 
właściwie jest – odsłania siebie jako fałszywą totalność, jako partykularność, któ-
ra jest źródłem ucisku. Jedynie plebs, którego częściowe żądania są opisywalne 
w ramach pełnej całości – sprawiedliwego społeczeństwa istniejącego jedynie 
w wymiarze idealnym – może aspirować do kształtowania prawdziwego uni-
wersalnego populus, który jest negowany przez rzeczywiście istniejącą sytuację. 
Właśnie dlatego, że te dwie wizje populus są zupełnie niewspółmierne, pewna 
partykularność (plebs) może utożsamić siebie z populus wyobrażonym jako ide-
alna całość24.

Ludowa tożsamość w ramach łańcucha ekwiwalencji z ekstensjonalnego 
punktu widzenia jest coraz pełniejsza, z intensjonalnego – coraz uboższa. Stąd 
ma ona skłonność do bycia pustym znaczącym25. Puste znaczące nie jest przy 
tym, jak u Žižka, „znaczącym bez znaczonego”, ale oznacza: „miejsce wewnątrz 
systemu znaczeń, które jest stale niemożliwe do przedstawienia. W tym rozumie-
niu pozostaje ono puste, ale nie jest to pustka, którą można oznaczyć, ponieważ 
dotyczy ona pustki wewnątrz sygnifi kacji”26. Opozycja całość–pustka jest tu więc 
złudna. Tożsamość ludowa, przez konstruowanie łańcucha ekwiwalencji wielu 
niespełnionych żądań, konstytuuje pełnię wspólnoty jako „zakazaną” i z tego 
względu nieosiągalną. 

Pojawienie się „ludu” – pisze Laclau – wymaga przejścia (przez ekwiwalencję)  
od izolowanych, heterogenicznych żądań do żądań „globalnych”, co wiąże się 
z formowaniem politycznych granic i dyskursywną konstrukcją władzy jako siły 
antagonistycznej; […] ponieważ jednak przejście to nie wynika z natury hetero-
genicznych żądań, nie istnieje logiczne, dialektyczne, czy semiotyczne przejście 
z jednego poziomu na drugi – konieczna jest tu interwencja jakiegoś zewnętrzne-
go, jakościowo nowego elementu27.

Tym zewnętrznym elementem jest w terminologii Laclaua „radykalna in-
westycja”, która przynależy do porządku afektywnego. Afekt jest tu niezbędnym 
elementem procesu sygnifi kacji. Znaczenie byłoby niemożliwe bez paradygma-

24  Ibidem, s. 85.
25  Ale nie abstrakcją. Por. ibidem, s. 86.
26  Ibidem, s. 94.
27  Ibidem, s. 97.
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tycznych skojarzeń. Stąd formacje dyskursywne lub hegemoniczne są niewy-
obrażalne bez komponentu afektywnego. Nietrafny jest też w tym sensie zarzut 
o zbytnie zaangażowanie emocjonalne populizmu. Radykalna inwestycja stano-
wi moment, w którym dany obiekt – to jest wódz – staje się ucieleśnieniem mi-
tycznej pełni. Sednem owej inwestycji jest afekt – miłość do wodza. Komponent 
„radykalny” tej formuły odnosi się z kolei do przypadkowego charakteru tej in-
westycji. Według Laclaua,

nie ma populizmu bez afektywnych inwestycji w częściowe obiekty. Gdyby spo-
łeczeństwo było w stanie osiągnąć taki instytucjonalny ład, w którym możliwe 
byłoby zaspokojenie wszystkich potrzeb przy użyciu jedynie wewnętrznych, swo-
istych mechanizmów, wtedy nie byłoby populizmu, lecz [...] nie byłoby też poli-
tyki28. 

Innymi słowy: 1) Laclau nie uznaje populizmu za typ ruchu mającego jakąś 
szczególną społeczną podstawę lub też konkretną orientację ideologiczną. Popu-
lizm oznacza przykład pewnej logiki politycznej, czyli stanowienie społeczeń-
stwa; 2a) konstrukcja ludu jest radykalna, czyli tworzy społeczne podmioty jako 
takie i nie odnosi się do wcześniejszej jedności. Żądania w ludowej tożsamości 
są heterogeniczne, co oznacza, że nie mogą być wpisane w strukturalny system 
różnic, który zapewniłby im infrastrukturalne ugruntowanie. Mamy tu przy tym 
do czynienia z dwoma konsekwencjami: po pierwsze, moment jedności ludo-
wych podmiotów wydarza się na poziomie nominalnym, a nie konceptualnym 
– ludowe podmioty są zawsze jednostkowe. Po drugie, nazwa nie jest pojęciowo 
ugruntowana. Stąd granice między tymi żądaniami, które obejmuje i wyklucza, 
są nieostre i narażone na ciągłą kontestację. Język populizmu będzie stąd zawsze 
nieprecyzyjny i zmienny, będzie pojmowany w jego funkcji performatywnej; 
2b) nie ma afektu bez konstytutywnej nierówności. Afekt w tym sensie ozna-
czałby radykalny brak ciągłości między sąsiadującymi obiektami. Ta nieciągłość 
może być wyrażona jedynie w terminach różnicującej kateksji. Mamy zatem: 
moment mitycznej pełni, której daremnie poszukujemy, na przykład w pełni po-
jednanego społeczeństwa; rozbicie jej na momenty częściowe, które ucieleśnia-
ją nieosiągalną pełnię poprzez nadanie jej nazwy. Gdy jednak to, co nazywane 
jest niemożliwe, to sam obiekt uosabiający jest ostatecznym horyzontem tego, 
co możliwe do osiągnięcia. Nie ma czegoś poza. „Poza” to tylko fantazmatyczny 
naddatek, eksces dodany do obiektu, przez który osiąga się satysfakcję. Innymi 

28  Ibidem, s. 103.
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słowy: konkretne żądanie, które było tylko jednym z wielu, zdobywa w pewnym 
momencie nieoczekiwaną centralność; 3) logiki ekwiwalencji i różnicy potrzebu-
ją się nawzajem. Nie dają się w pełni wyeliminować. 

Tylko dlatego, że któreś z partykularnych żądań pozostaje niespełnione, 
wchodzi ono w relację z innymi i może z nimi wytworzyć relację swoistej soli-
darności. Bez aktywnej obecności partykularyzmu połączeń nie byłoby tu więc 
też łańcucha ekwiwalencji29. 

Polityczność jest dla Laclaua tożsama z populizmem. Pojęcie „tego, co po-
lityczne” jest przy tym u argentyńskiego fi lozofa analogiczne do ujęcia Chantal 
Mouffe30. Mówiąc o „tym, co polityczne” – pisze fi lozofka – mam na myśli an-
tagonistyczny wymiar właściwy stosunkom między ludźmi, antagonizm, który 
może przybierać liczne formy i pojawiać się w różnych rodzajach stosunków 
społecznych. 

Dokonuje się przy tym ważne rozróżnienie na „to, co polityczne” i „polity-
kę”:

„Polityka” [...] odsyła do zespołów praktyk i dyskursów, intuicji mających na celu 
ustanowienie pewnego porządku i zorganizowanie współżycia ludzi w warun-
kach, które zawsze obciążone są potencjalnym konfl iktem, ponieważ pozostają 
pod wpływem „tego, co polityczne”31.

Polityka polegałaby zatem na oswajaniu tego, co polityczne.
W przeciwieństwie zatem do działań administracyjnych konstruowanie 

„ludu” jest czynem par excellence politycznym. Warunkiem koniecznym funk-
cjonowanie tego, co polityczne jest zatem sformowanie antagonistycznych granic 
w ramach tego, co społeczne i odwołanie się do nowej podmiotowości, która ma 
łączyć szereg żądań w łańcuch ekwiwalencji. Możemy zatem wyróżnić trzy pod-
stawowe zmienne, które warunkują pojawienie się ludu: 1) relacja ekwiwalencji 
reprezentowana przez puste znaczące; 2) przemieszczenie wewnętrznej granicy; 

29  Ibidem, s. 106.
30  Przy czym zarówno  Mouffe, jak i Laclau rozwijają oczywiście pojęcie polityczności zawarte 

u Carla Schmitta, który rozumiał je jako podstawowy antagonizm wróg–przyjaciel. Por. C. Schmitt, 
Teologia polityczna i inne pisma, wybór, przekład i wstęp M.A. Cichocki, Warszawa 2000, s. 198.

31  C. Mouffe, Paradoks demokracji, przeł. W. Jach, M. Kamińska, A. Orzechowski, wstęp 
L. Koczanowicz, Wrocław 2005, s. 118.
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3) źródłowa heterogeniczność, która umożliwia zniesienie dialektycznych zwro-
tów i przywraca centralną pozycję politycznej artykulacji32.

Konstruowanie ludu byłoby zarazem niemożliwe bez działania mechani-
zmu reprezentacji. Jeśli identyfi kacja z pustym znaczącym jest koniecznym wa-
runkiem pojawienia się ludu, to puste znaczące może działać jako punkt iden-
tyfi kacji tylko dlatego, że przedstawia łańcuch ekwiwalencji. Mamy przy tym 
do czynienia z podwójnym ruchem procesu reprezentacji: od reprezentowanego 
do reprezentacji i na odwrót. W tym drugim wypadku reprezentacja konstytuuje 
tożsamość reprezentowanego podmiotu, wzbogacając ją o jakościowo nowy wy-
miar. Reprezentowany jest w tym sensie następstwem reprezentacji. Jeśli jednak 
puste znaczące ma służyć za punkt identyfi kacji, nie może być całkowicie ode-
rwane od tego, co reprezentuje33. 

Populizm jawi się więc jako wywrotowy wobec istniejącego stanu rzeczy 
oraz jest punktem wyjścia dla mniej lub bardziej radykalnej rekonstrukcji nowe-
go porządku w wypadku zachwiania poprzedniego. Populizm jest skuteczny, gdy 
system instytucjonalny się załamuje. W przypadku całkowitej stabilności instytu-
cjonalnej jedyna możliwa opozycja musiałaby wyłonić się z zewnątrz. Populizm 
jednak nie wyłania się z absolutnego „spoza”. Kryzys starej struktury jest więc 
koniecznym warunkiem pojawienia się populizmu34.

Sytuacja wyłonienia się populizmu może zatem przybrać następujące kształ-
ty: 1) wysoko ustrukturyzowany system instytucjonalny, który odsuwa na margi-
nes antyinstytucjonalne wezwania, minimalizując zdolność ruchu do wyłonienia 
się łańcuchu ekwiwalencji; 2) system jest słabiej ustrukturyzowany i wymaga 
rodzaju okresowego odnowienia. System może zostać zakwestionowany, ale ze 
względu na to, że jego zdolność do samoorganizacji jest ciągle znaczna, siły po-
pulistyczne muszą operować zarówno jako „wewnętrzne”, jak i „zewnętrzne”; 
3) system wkracza w okres „kryzysu organicznego”. Wówczas nie wystarczy, by 
kwestionujące go siły populistyczne tkwiły na ambiwalentnych pozycjach oba-
lenia go z „zewnątrz”. Muszą one zrekonstruować naród wokół nowego populi-
stycznego rdzenia. Tu zadania rekonstrukcji biorą górę nad działaniem wywroto-
wym. Według Laclaua mamy przy tym do czynienia z płynnością przechodzenia 
między poszczególnymi etapami35. 

32  Por. E. Laclau, op.cit.,  s. 133–135.
33  Por. ibidem, s. 139–140.
34  Por. ibidem, s. 152–153.
35  Por. ibidem, s. 153.
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Podsumowując: możemy określić podstawowe warunki teoretyczne możli-
wości poznania ludu: 1) traktowanie ludu jako kategorii politycznej, a nie jako 
elementu struktury społecznej. Kategoria ta nie dotyczy jakiejś danej grupy, ale 
aktu powołania podmiotu. Stąd podstawową jednostką analizy jest żądanie, a nie 
grupa; 2) cząstkowość tego, co uniwersalne, i uniwersalność tego, co cząstko-
we. Ludowe żądania ucieleśniają nieobecną pełnię wspólnoty przez potencjal-
nie nieskończony łańcuch ekwiwalencji. Rozum populistyczny będący rozumem 
politycznym tout court zrywa z dwoma dyskursami głoszącymi koniec polityki: 
rewolucji i pojednania ludu z samym sobą oraz z dyskursem administracyjnym. 
Napięcie między całością i częścią zapewnia społeczeństwu jego polityczny cha-
rakter i wielość populus; 3) cząstkowość ucieleśnia to, co uniwersalne. Uniwer-
salizm jest przy tym ostatecznym horyzontem historycznym. Sama historia nie 
jest jednak celowa. Historia to „następowanie po sobie formacji hegemonii”36; 
4) nazywanie nadaje jedność przygodnemu podmiotowi społecznemu; 5) warun-
ki historyczne populizmu: Laclau nazywa te uwarunkowania „zglobalizowanym 
kapitalizmem”, to jest kompleks uwarunkowań ekonomicznych, militarnych, 
technologicznych itd. Do istoty kapitalizmu należy jego heterogeniczność stabi-
lizowana przez hegemonię: a) niestabilna równowaga pomiędzy pojęciem (wyra-
żającym jedność interesów, na przykład robotników) i nazwą (będącą podstawą 
jedności tej grupy); b) granice państwowe są podstawą wyłonienia się formacji 
ludu. Przy rozbudowanych łańcuchach ekwiwalencji pojawia się jednak problem 
z określeniem jej granicy. W kontekście globalnego kapitalizmu musi się stąd na-
rodzić nowy internacjonalizm; c) to, co polityczne, nazywa Laclau przygodnym 
połączeniem. Podmioty polityczne są zawsze podmiotami populistycznymi37.

Po przedstawieniu głównego zrębu teorii populizmu Ernesta Laclaua chcie-
libyśmy teraz przejść do próby aplikacji jego rozważań do analizy praktyki pol-
skiej sceny politycznej.

4. Rzeczpospolita Populistyczna

Co pokazuje przykład wygranych przez PiS wyborów w 2005 roku, puste zna-
czące IV RP nie było pozbawione znaczenia. Skutecznie łączyło szereg niezre-
alizowanych żądań w jeden łańcuch ekwiwalencji, prowadząc PiS do zwycię-
stwa w wyborach. Jego znaczenie ucieleśniało się w podwójnym wizerunku 

36  Ibidem, s. 192.
37  Por. ibidem, s. 191–197.
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przywódcy – Jarosława i Lecha Kaczyńskich. Bracia Kaczyńscy nie byli mani-
pulatorami. Byli materialną reprezentacją idei, którzy nazwali ruch, tworząc jed-
nocześnie jego tożsamość. Analogicznie Tusk ucieleśniał walkę z ciemnogrodem 
w imię normalności. Przywódca jest bowiem niezbędnym elementem procesu 
konstruowania ludu, podstawą emocjonalnej identyfi kacji z ideą. 

Błędne są zarazem analizy populizmu szukające właściwych mu grup spo-
łecznych. Wyborcy PiS-u to późniejszy elektorat PO i na odwrót. Ci, którzy oddali 
swój głos na Solidarność, poparli następnie SLD. Popełnia również błąd lewica, 
opierając się na esencjalistycznie rozumianej kategorii walki klas. Proletariat, 
jako transcendentna podstawa ruchów lewicowych, nie istnieje. Zarówno pro-
letariat, jak i „klasa populistyczna” są wtórne wobec swojej nazwy, nadawanej 
przez przywódcę. Tusk, Lepper, Miller, Krzaklewski, Kaczyński, Wałęsa, Tymiń-
ski: udało im się nadać nazwę szeregowi niespełnionych roszczeń. Obojętnie, czy 
było to hasło walki z wyzyskiem, czy z układem, z Balcerowiczem, czy z komu-
ną. Główna oś rywalizacji politycznej toczy się bowiem nie o to, kto będzie umiał 
zmobilizować określone grupy społeczne, ale o to, kto będzie potrafi ł nazwać 
ich roszczenia, tworząc lud. Zwycięży ten, kto będzie potrafi ł określić granicę 
pomiędzy „my” a „oni”, skoncentrować lud wokół pustego znaczącego. Z punktu 
widzenia logiki formowania się ludu wszystko jedno, czy owym pustym znaczą-
cym jest hasło: „Zlikwidujemy korupcję” czy „By żyło się lepiej” z wyborów 
parlamentarnych w 2007 roku. Oba slogany odwołują się zarówno do pustki, jak 
i nazywają nieobecną całość. Nie oznacza to zarazem, że owe hasła oznaczały to 
samo dla tych, którzy wrzucali swoją kartę wyborczą do urny. Podmiot politycz-
ny pojawia się bowiem, jak widzieliśmy, dopiero w wyniku nadania mu nazwy. 
Lud tworzy się wokół nazwy, a nie na odwrót. „Wiara w lud” nie opiera się na 
wsłuchiwaniu w jego głos, ale na nadawaniu mu głosu. 

Jeżeli zatem przez istotę polityki i demokracji rozumiemy tworzenie wspól-
noty, formowanie przestrzeni równości tych, którzy nie są równi, upodmiotowie-
nie tych, którzy są tylko przedmiotami władzy, to musimy zgodzić się z faktem, 
że populizm, jako proces wyłaniania się ludu, nie jest ekscesem, ale sednem po-
lityki demokratycznej. „Bez produkowania pustki nie ma »ludu«, nie ma popu-
lizmu, ale nie ma też i demokracji”38. Populizm i wyłaniający się lud są istotą 
tego, co polityczne. Walki z populizmem w imię demokracji są w tym znaczeniu 
antydemokratyczne.

38  Por. ibidem,  s. 145–146.
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Jaki jednak wniosek płynie z twierdzenia, że populizm stanowi logikę tego, 
co polityczne? Taki, że jest wszystko jedno, kto wypełni pustkę ludu: czy będzie 
to ruch faszystowski, czy komunistyczny, postępowy, czy reakcyjny. Utopia może 
sąsiadować z konserwatyzmem, prawa pracownicze z rasizmem. Gdzie leży za-
tem różnica pomiędzy ludem a ludnością? Czy na pewno Lepper był tym mesja-
szem, na którego czekał lud? Może w tym wypadku nie jest wszystko jedno, jak 
dopytywał się Tomasz Szkudlarek we wstępie do Rozumu populistycznego.

Podobne pytanie stawia Slavoj Žižek. Przyznaje on wprawdzie populizmo-
wi potencjał do zawieszania demokratycznych reguł. O ile bowiem demokra-
cja „zawiesza” wielkiego innego, to jednak zarazem go zachowuje pod postacią 
„procedualnego” wielkiego innego, to jest kryteriów racjonalności dyskursu, re-
guł wyborczych itp. Populizm odracza obowiązywanie owych reguł, otwiera de-
mokrację na lud. „Oczyszcza miejsce”, stwarza pustkę, która domaga się nowych 
projektów, odbiera legitymizację rządowi ekspertów. Žižek wskazuje zarazem, 
że te wybuchy autentycznej demokracji stanowią jednakże doskonałą przykryw-
kę dla władzy, która je instytucjonalizuje39. Tej kwestii Laclau nie bierze pod 
uwagę. Polityka przejęła mechanizm funkcjonowania populizmu, zamieniając 
się w postpolityczny populizm, czego dobrym przykładem było choćby wejście 
Leppera do rządu czy zwycięstwo Forza Italia. Populizm utracił swoje eman-
cypacyjne ostrze i sam rządzi się mistyfi kacją – jest ufundowany na sprzeciwie, 
a jednocześnie powiela przyjęte rozwiązania systemowe. Kaczyński obiecywał 
Polskę solidarną, a skończyło się na obniżce podatków i składki rentowej. Po-
pulizm stanowi tym samym sobowtór zinstytucjonalizowanej postpolityki. Jest 
areną, na której można wyartykułować polityczne żądania mieszczące się jednak 
w ramach instytucji. Na tym polegał fałsz politycznego hasła Leppera: „wszyscy 
inni już rządzili” nie było wyzwaniem rzuconym rządzącym, ale chęcią udziału 
w rządzeniu. Nic dziwnego, że w rezultacie został on ministrem. 

Czy emancypacja jest w zawiązku z tym niemożliwa? Według Laclaua moż-
liwa jest ona jedynie jako przejęcie hegemonii przez grupy dotąd zhegemoni-
zowane. Pojęcie emancypacji przynależy wyłącznie do słownika praktyki po-
litycznej. Jest kolejnym „pustym znaczącym” jednoczącym masy. Inna sprawa, 
że serce kłóci się tu z rozumem. Wiemy, że emancypacja nie istnieje, a jednak 
w nią wierzymy. Czy to oznacza, że musimy z niej zrezygnować? Nie, jeżeli na-
szym celem miałaby być walka o hegemonię i włączenie w obręb wspólnoty grup 

39  Por. S. Žižek, W obronie przegranych spraw, tłum. J. Kutyła, Warszawa 2008, s. 253–254.



155Pomiędzy ludem a ludnością

wykluczonych. Emancypacja, tak jak lud, nie byłaby podstawą, ale horyzontem 
działania politycznego. 

Pomimo powyższych wątpliwości Rozum populistyczny Laclaua jest lekturą 
obowiązkową. Daje nam użyteczne narzędzia do analizy dyskursu politycznego. 
Politykom pozwalają otworzyć się na polityczną praktykę. Nie poszukiwać „utra-
conego ludu”, ale „stwarzać lud”  –  na tym może jedynie opierać się prawdzi-
we „wyjście do ludu”. Umożliwiłoby to opuszczenie areny wykluczającej 
„racjonalności” i „normalności” polityki. Jest to również szansa na nową toż-
samość dla lewicy. Bycie czymś więcej niż tylko bardziej współczującą partią 
liberalną. Otwiera to lewicę i politykę w ogóle na działania wykraczające poza 
przyjęty system norm, umożliwiając jego prawdziwą zmianę. Włączenie w jego 
obręb postulatów grup wykluczonych. Być może, jeśli nie jest to skok, to przy-
najmniej krok w stronę „królestwa wolności”. 

BETWEEN PEOPLE AND POPULATION 
ANALYSIS OF THE ERNESTO LACLAU’S CATEGORY OF POPULISM

Summary

Keywords: populism, Laclau, social philosophy

This paper discusses the signifi cance of a notion of “populism” for social philosophy 
based on the work of Ernesto Laclau. The fi rst part of the essay presents the background 
of Laclau’s theory, i.e. the studies of Le Bon, Gabriel Tarde, William McDougall and 
Sigmund Freud – their relations to the social practice and their theoretical consequences. 
The second part deals with the theory of populism of Ernesto Laclau. In accordance with 
the conception of Laclau, populism is described as a logic of the political. The last part 
takes into consideration the context of Laclau’s conception and asks if and how we can 
use “populism” as a descriptive category and not as the normative one. The thesis of the 
paper is that Laclau’s theory is useful for describing the politics and social movements 
in Poland in last fi ve years.
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Zakres zastosowania podejścia ekonomicznego

O prawidłowości danej w tytule artykułu klasyfi kacji może świadczyć nie tylko 
dana przez Beckera defi nicja economic sociology, w jakiej określił on ją jako 
zastosowanie perspektywy racjonalnego wyboru do wszelkich ludzkich zacho-
wań (Becker 1990), ale na przykład opinia, jaką na temat tego laureata Nagrody 
Nobla (1992) wypowiedział inny noblista, a jego nauczyciel, Milton Friedman. 
Stwierdził on mianowicie, że nie było drugiego ekonomisty, który by tak bardzo 
rozszerzył zakres analizy ekonomicznej. 

W jeszcze bardziej dosadny sposób wyrazili istotę Beckerowskiej socjolo-
gii ekonomicznej Febrero i Schwarz, redaktorzy zaaprobowanego przez samego 
autora zbioru jego artykułów, wydanego z okazji jego 65. urodzin, i mającego 
wyrazić jego, nomen omen, „istotę”, pisząc: 

Wiele działań uważanych za mające charakter nieekonomiczny stanowi w rze-
czywistości problemy ekonomiczne. Teoria ekonomiczna może zatem pomóc wy-
jaśnić zjawiska tradycyjnie umiejscawiane poza zakresem ekonomii, w dziedzi-
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nach prawa, socjologii, politologii, biologii i antropologii. Ten „ekonomiczny im-
perializm” stanowi kolejny znaczący wkład, jaki Gary Becker wniósł do współ-
czesnej ekonomii (Becker i in. 1995, s. 20–21). 

Uzasadniając owo „imperialistyczne” (znamienne – por. m.in. niżej – okaże się 
tu odniesienie do biologii) rozszerzenie, autor Ekonomicznej teorii zachowań 
ludzkich dopuszcza się sofi zmatów. Odrzuca mianowicie defi nicję gospodarki 
– przedmiotu ekonomii – w kategoriach dóbr materialnych między innymi na 
tej podstawie, iż produkcja „namacalnych” dóbr wymaga obecnie zatrudniania 
mniej niż połowy siły roboczej Stanów Zjednoczonych, wartość zaś „nienama-
calnych” wytworów sektora usług jest w tej chwili większa od wartości całej 
produkcji dóbr (Becker 1990, s. 3). Nie tylko, że Beckerowskie pojęcie usług jest 
nader rozciągliwe (włącza się doń m.in. „usługi handlu detalicznego, fi lmy czy 
wykształcenie”), ale nie istnieją żadne przeszkody, by świadczenia (określonego 
rodzaju) usług nie zaliczać do gospodarki, tak czynią choćby Parsons i Smelser 
w ich Economy and Society. 

Funkcja użyteczności

„Ekonomiczne podejście” (termin, jakiego chętnie używa) Beckera bazuje na 
– w pewnym stopniu zmodyfi kowanych, o czym poniżej – założeniach neokla-
sycznego nurtu ekonomii. 

Punktem wyjścia jest tu jednostka, która ma przed sobą różne opcje zacho-
wania, z których każda prowadzi do określonych rezultatów przedstawiających 
sobą określone korzyści, ale i pociągających za sobą pewne koszty. Wybór jednej 
z wachlarza możliwości zależy od preferencji jednostki, tj. wyrażających oso-
biste pragnienia lub wartości, oceny danych stanów rzeczy. Wspólny miernik, 
na podstawie którego dokonuje się owych wyborów, stanowi użyteczność, czyli 
suma zadowolenia (po odliczeniu kosztów) dostarczanego przez wynik danego 
zachowania.

W odróżnieniu od skali porządkowej, na jakiej indywiduum szereguje je-
dynie poszczególne opcje – od najbardziej do najmniej upragnionej – funkcja 
użyteczności pozwala na przypisanie konkretnym opcjom specyfi cznych wielko-
ści użyteczności. Racjonalny podmiot musi być zatem zdolny do porównywania 
stojących przed nim opcji zachowania pod kątem wyboru tej z nich, bądź takiej 
ich kombinacji, która maksymalizowałaby jego dobrobyt. Wybór taki będzie tym 
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bardziej udany, im większa będzie jego wiedza na temat ilości satysfakcji zapew-
nianej przez poszczególne alternatywy.

Podsumowując, jak ujmuje to Becker, 

wszelkie ludzkie zachowanie można rozpatrywać jako obejmujące uczestników, 
którzy maksymalizują użyteczność na bazie zespołu stałych preferencji i groma-
dzą optymalną ilość informacji i innych wkładów na rozmaitych rynkach (cyt. za: 
Regan 1999, s. 62). 

Stałe preferencje

Owo założenie stałych preferencji, które ma się stosować zarówno w analizie cy-
klu życiowego poszczególnej jednostki, jak i w analizie porównawczej różnych 
indywiduów odgrywa kluczową rolę w uniwersalistycznym, ponadhistorycznym 
podejściu Beckera. Powiada on: „zakłada się, że nie zmieniają się one istotnie 
w czasie i że nie ma zasadniczych różnic między preferencjami ludzi bogatych 
i ubogich, a nawet ludzi należących do różnych społeczeństw i kręgów kulturo-
wych” (Becker 1990, s. 22), określając pogląd, wedle którego „można użytecznie 
traktować gusta jako trwałe w czasie i podobne wśród ludzi” jako „centralny” 
(Becker i in. 1995, s. 25). Zdaniem amerykańskiego ekonomicznego socjologa 
bowiem: „Żadnego znaczącego zachowania nie wyjaśniono poprzez założenie 
różnic w gustach, [które – przyp. J.T.] wraz z założeniem nietrwałych gustów 
stanowiły wygodne podpórki dla rozumowań ad hoc, maskujących analityczne 
braki” (cyt. za: Fine 2001, s. 45). 

Niepomny krytyki, jakiej poddał typowe dla ortodoksyjnej ekonomii za-
łożenie stałych i danych preferencji choćby Parsons we wspomnianej, napisa-
nej wspólnie ze Smelserem pracy, Becker broni go, argumentując, iż chroni ono 
przed wprowadzaniem wyjaśnień ad hoc. 

Ale czy ochroniło ono przed tym samym autora Traktatu o rodzinie? 

Moc wyjaśniania czy skazy wyjaśniania

Becker pisze: 

Zdrowie i długie życie stanowią ważny cel dla większości ludzi, ale ... nie są to je-
dyne cele człowieka; nieraz człowiek rezygnuje z szans dłuższego życia i lepszego 
zdrowia, ponieważ ich realizacja jest sprzeczna z realizacją innych celów. Podej-
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ście ekonomiczne prowadzi do wniosku, że istnieje jakaś „optymalna” oczekiwa-
na długość życia, wyznaczona przez moment, w którym użyteczność dodatkowe-
go roku życia jest oceniana niżej od użyteczności, z której trzeba zrezygnować 
poświęcając i czas, i inne zasoby na zapewnienie sobie tego dodatkowego roku. 
Tak więc jakiś człowiek może nałogowo palić albo oddawać się intensywnej pracy 
bez ruchu i ćwiczeń fi zycznych wcale niekoniecznie dlatego, że w ogóle nie wie 
o konsekwencjach albo że jest „niezdolny” do wykorzystania posiadanej informa-
cji, ale dlatego, że przedłużenie sobie życia nie jest z jego punktu widzenia warte 
poniesienia kosztu związanego z wyrzeczeniem się palenia czy z ograniczeniem 
intensywności swego działania (Becker 1990, s. 321). 

Mamy tu do czynienia z ewidentnym wyjaśnianiem ad hoc – jeśli dany osobnik 
chce długo żyć, to jego celem jest długowieczność, jeśli nie – to widocznie nad 
długim życiem góruje inna wartość czy przyjemność. Ten sam typ wyjaśniania 
nietrudno wykryć w następującym rozumowaniu:

Jeżeli ten czy inny właściciel teatru na Broadwayu wyznacza takie ceny na bile-
ty, że trzeba bardzo długo czekać na miejsce w teatrze, to można przypuszczać, 
że właściciele ci nie znają maksymalizującej zyski struktury cen (Becker 1990, 
s. 228). 

Przesłanki wyjaśniające dorabia się tu w sposób widoczny do tezy, jaka ma być 
wyjaśniana. Autor Ekonomicznej teorii zachowań ludzkich podkreśla z dumą, jak 
to jego podejście ekonomiczne pozwala przy tłumaczeniu dyskryminacji ekono-
micznej obyć się bez takich czynników wyjaśniających, jak dyskryminacja poli-
tyczna, walka klasowa, monopole i niedoskonałości rynku. 

W opinii Beckera „czynnikiem o znaczeniu pierwszorzędnym są preferen-
cje indywidualne, »upodobanie do dyskryminacji«, funkcjonujące w ramach sys-
temu wolnej konkurencji”. Zarazem wedle Beckera to samo

podejście ekonomiczne nie pozwala uciekać się do twierdzeń o nieracjonalności 
albo do dokonywania (ad hoc) „pasujących” nam założeń dotyczących odpowied-
nich przesunięć w hierarchii wartości (tj. w preferencjach). Przeciwnie, każe ono 
zakładać istnienie jakichś kosztów (pieniężnych lub psychicznych) wykorzystania 
danej możliwości, kosztów przekreślających jej pozorną zyskowność, a być może 
niełatwych do dostrzeżenia dla obserwatora z zewnątrz (Becker 1990, s. 167). 

Tymczasem łatwo wykazać, iż wprowadzenie pojęcia kosztów psychicznych 
(moralnych), przeciwnie, daje możliwości wyjaśnień ad hoc – wedle zasady: jak 
się nie sprawdza dążenie do maksymalizacji zysku, to widocznie tłumaczą to 
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koszty psychiczne, do jakich można się dowolnie i bezkarnie uciekać. Cyrku-
larność, do jakiej prowadzi takie ograniczanie się w analizie zjawisk i procesów 
ekonomiczno-społecznych do czynników mikroindywidualnych typu: preferen-
cje, koszty itp., ukazuje między innymi poniższy przykład. Przypuśćmy, pisze 
Becker, że 

siła robocza przybywa do Stanów Zjednoczonych z zagranicy i że jakaś część 
kapitału amerykańskiego ct jest stosowana w połączeniu z tą właśnie siłą roboczą. 
Dobrze znane twierdzenie ekonomii mówi, że obywatele Stanów Zjednoczonych 
będą osiągać korzyści (ekonomiczne) z takiej imigracji dopóty, dopóki występuje 
malejąca krańcowa produkcyjność czynnika pracy, ponieważ „intramarginalni” 
imigranci zwiększają produkcyjność amerykańskiego kapitału. Jeżeli chce stoso-
wać dyskryminację, kapitał „eksportowany” musi otrzymywać wyższy przychód 
pieniężny w równowadze aniżeli kapitał użytkowany „w kraju”, a to w tym celu, 
aby kompensować współdziałanie z czynnikiem pracy N. Jeśli jednak wszyscy 
członkowie W mają jednakową preferencję dyskryminacji, przychód netto w rów-
nowadze musi być taki sam dla wszystkich rodzajów kapitału W. Przychody netto 
i przychody pieniężne kapitału „krajowego” są jednakowe, nie istnieje tu bowiem 
żaden „koszt moralny” współdziałania z siłą roboczą (Becker 1990, s. 225). 

Dokonujemy tu krytyki poglądu Beckera, ale w pewnym sensie wyręcza nas 
sam autor, pokazując niemożność utrzymania się na owym istotnie nie do utrzy-
mania stanowisku stałych preferencji.

Zgodnie z założeniami podręcznikowej ekonomii różnice funkcji użytecz-
ności pomiędzy indywiduami wskazują na różnice ich preferencji, podobnie jak 
zmienność w czasie funkcji użyteczności konkretnej jednostki jest świadectwem 
zmienności jej preferencji czy gustów. Tymczasem, jeżeli twierdzi się – jak 
w tekście pod charakterystycznym tytułem De gustibus non est disputandum, 
że „wszyscy mają takie same gusta” (Stigler, Becker 1995, s. 185), to wynika 
stąd, że w wyrażeniu matematycznym, czy raczej należałoby powiedzieć – ze 
względu na niekwantyfi kowalność zjawisk obleczonych w ową pozornie ścisłą 
szatę – pseudomatematyczna funkcja użyteczności dla wszystkich ludzi w do-
wolnym okresie ich życia jest jednakowa. Rzecz w tym jednak, że w niektórych 
przynajmniej, wcześniejszych od cytowanego szkicu pracach Becker reprezentu-
je zgoła inny pogląd. Na przykład w książce Economics of Discrimination prze-
słanką swego rozumowania czyni założenie różnorodności gustów. 

Predylekcję do dyskryminacji czy powodujące ją uprzedzenie defi niuje on 
explicite w kategoriach różniących się gustów, a faktyczną dyskryminację jako 
pociągające za sobą pieniężne koszty działanie oparte na tych gustach (Becker 



162 Jacek Tittenbrun

1971, s. 6). Becker rozpatrując skutki dyskryminacji, nie zagłębia się w analizę 
jej przyczyn, przyznając jednocześnie, że rzeczone uprzedzenia cechują różne 
osoby w różnym stopniu: „wielkość upodobania do dyskryminacji różni się w za-
leżności od osoby” (Becker 1971, s. 8), przy czym odnośnie do przyczyn owych 
różnic powiada: „gusty mogą się różnić po prostu z powodu różnic osobowości” 
(Becker 1971, s. 9), co trudno doprawdy uznać za wielce iluminujące wyjaśnie-
nie – skąd bowiem te różnice osobowości itd.?

Beckerowska teoria dyskryminacji podlega również konkretnym zarzutom 
empirycznym, jak ilustruje studium oddziaływania konkurencji ze strony handlu 
międzynarodowego rozpiętością płacową między płciami w Korei Południowej 
i na Tajwanie w latach 1980–1999. Z teorii dyskryminacji sformułowanej przez 
Beckera wynika, że zwiększona konkurencja ze strony handlu międzynarodowe-
go zmniejsza motywację pracodawców do dyskryminacji kobiet, który to efekt 
powinien być bardziej widoczny w skoncentrowanych działach gospodarki, gdzie 
przedsiębiorcy mogą użyć osiąganych w nich ekstrazysków dla pokrycia kosz-
tów dyskryminacji. Alternatywą byłoby założenie, że rosnący handel ogranicza 
zdolność kobiet do uzyskiwania podwyżek, a tym samym wzmaga dyskrymina-
cję płacową.

W studium empirycznym kontrolowano czynnik zróżnicowania struktu-
ry rynkowej poszczególnych gałęzi w celu wyodrębnienia wpływu konkuren-
cji handlu międzynarodowego. Wyniki nie były zgodne z teorią Beckera, gdyż 
większa konkurencja międzynarodowa w skoncentrowanych sektorach okazała 
się łączyć z większymi różnicami płacowymi między mężczyznami a kobietami 
(Berik i in. 2002).

Podobnie, w innym badaniu tych dwóch wysoce otwartych gospodarek, 
przyjmującym, iż dyskryminacja płacowa stanowi część przedziału płacowego 
między mężczyznami a kobietami, jakiej nie da się wyjaśnić na podstawie róż-
nic w kwalifi kacjach, gdzie porównywano skutki międzynarodowej konkurencji 
w silnie i słabo skoncentrowanych sektorach w latach osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych, okazało się, że wbrew wnioskom wynikającym z teorii Beckera 
konkurencja handlu międzynarodowego jest dodatnio skorelowana ze stopniem 
dyskryminacji płacowej. Wynika stąd, ponownie wbrew wolnorynkowej, anty-
interwencjonistycznej ideologii Beckera, że zharmonizowane wysiłki międzyna-
rodowe na rzecz równości płac i szans są niezbędne dla wyrównania położenia 
płacowego mężczyzn i kobiet w konkurencyjnym otoczeniu (Berik i in. 2003). 
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W innym studium podjęto paralelny problem wpływu, wzmożonej w związ-
ku z handlową liberalizacją dokonaną w 1991 roku, konkurencji na fi rmy Indii, 
stające dlatego w obliczu potrzeby redukcji kosztów. Pytaniem, jakie sobie zada-
no, było, czy siły konkurencji wpłynęły na płace kobiet i mężczyzn w odmienny 
sposób. Teoria dyskryminacji rozważanego w tym artykule autora przewiduje, 
jak wspomniano, zanik z upływem czasu pod wpływem konkurencji kosztow-
nej dyskryminacji żeńskiej siły roboczej (Becker 1971). Na podstawie danych 
z okresu 1983–2004, wykorzystanych dla zbadania związku rozziewu w wyna-
grodzeniach obu płci a miarami międzynarodowej konkurencji i krajowej kon-
centracji, wykazano, podobnie jak w przytaczanych wyżej badaniach, że wzrost 
otwartości handlowej łączy się z poszerzeniem się owej luki w skoncentrowa-
nych gałęziach przemysłu przetwórczego. Taki rezultat jest zgodny z poglądem 
na pracownice jako dysponujące małą siłą przetargową i słabą pozycją w miejscu 
pracy, co stwarza im mniejsze możliwości negocjacji wyższych płac i lepszych 
warunków pracy, co powoduje, że globalna konkurencja może tylko tę pozycję 
osłabić (Menon i in. 2006). 

Kolejne badanie, kolejny kraj: Wielka Brytania i nieco inna perspektywa, 
w ramach której weryfi kowano teorię Beckera na podstawie dwóch wyprowa-
dzonych z niej twierdzeń. Po pierwsze, jeżeli biali pracownicy wykazują upodo-
banie do dyskryminacji, to stopień ich zadowolenia z pracy powinien być zależ-
ny od ilości w ich zakładzie pracy pracowników pochodzących z mniejszości 
etnicznych. Po drugie, również płace białych pracowników powinny rosnąć wraz 
z koncentracją pracowników o innym kolorze skóry. Obie te hipotezy zostały 
potwierdzone, lecz jedynie w stosunku do pracowników, natomiast nie do pra-
cownic (biali mężczyźni mający za kolegów w pracy wyłącznie członków mniej-
szości etnicznych zarabiali średnio 12 proc. więcej w porównaniu z pracującymi 
w wyłącznie białym otoczeniu). Autorzy badania podkreślają, że żaden z tych 
rezultatów nie został zapośredniczony przez uprzedzenia rasowe pracowników 
(Frijters i in. 2003). 

Wedle koncepcji Beckera dyskryminacja powinna objawiać się także na 
rynku towarowym, wyrażając się w różnicy zysków uzyskanych ze sprzedaży 
produktów mniejszościom i pozostałej części ludności. W kontrolującym wpływ 
zmiennych demografi cznych i w innym badaniu ubezpieczeń samochodowych 
w stanie Missouri nie stwierdzono, iżby poziom szkód był ujemnie skorelowany 
z procentem ludności należącej do mniejszości etnicznych. Ten wynik jest nie-
zgodny z hipotezą, że dyskryminacja rasowa zwiększa składki w stosunku do 
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oczekiwanego kosztu roszczeń w odniesieniu do mniejszości etnicznych (Har-
rington i in. 1998). 

Dyskryminacji płacowej nie potrafi ła wyjaśnić również inna teoria używana, 
a nawet współstworzona przez Beckera (poświęcamy jej niżej odrębny dział).

Teoria kapitału ludzkiego, bo o nią tu chodzi, zakłada, że różnice płacowe 
między – w rozważanym przypadku – kobietami a mężczyznami, w szczegól-
ności fakt, iż te pierwsze zajmowały niżej opłacane pozycje w społecznym po-
dziale pracy, miałby być właśnie rezultatem różnic poziomów posiadanego przez 
obie płcie kapitału ludzkiego. Tymczasem fakty są takie, że koncentracja kobiet 
w niskopłatnych sektorach gospodarki, takich jak małe fi rmy, sektor usług czy 
sektor publiczny rodzi ową lukę w zarobkach nawet po uwzględnieniu różnic 
w kapitale ludzkim. W rygorystycznym badaniu panelowym, obejmującym okres 
ponad 15 lat w USA, Hartmann i Rose i (2004) stwierdzili różnice w zarobkach 
pomimo podobnych osiągnięć edukacyjnych kobiet i mężczyzn.

Dodajmy, bez dalszego rozwijania tego wątku, że podobnej empiryczno-
-teoretycznej krytyce podlega wiele innych aplikacji „ekonomicznego podejścia”. 
Na przykład w odniesieniu do egzekucji prawa owocuje ono koncepcją racjo-
nalnego regulatora określającego zarówno sankcję nakładaną na przestępcę, jak 
i szanse aresztowania. To podejście prowadzi do dwóch wniosków kłócących się 
z obserwacjami empirycznymi. Po pierwsze, skoro krańcowy koszt sankcji jest 
zerowy, podczas gdy koszt egzekwowania jest znaczny, należałoby oczekiwać 
pełnego podporządkowania prawu stosującemu maksymalne wyroki i minimalną 
egzekucję. Po drugie, zarówno wyroki, jak i szanse aresztowania wzrastają z po-
nawianiem naruszeń prawa. Odwrotna relacja między tymi zjawiskami, przewi-
dywana przez teorię Beckera, przeczy tej empirycznie obserwowalnej prawidło-
wości. Oba te wnioski autor omawianej pracy był w stanie wyjaśnić, wprowadza-
jąc do analizy pojęcie funkcjonariusza odpowiedzialnego za egzekucję prawa, 
między innymi reagującego na recydywy (Mccannon 2006). 

Jak jednak zaznaczano, w późniejszych pracach, takich jak wspomniany 
esej De gustibus non est disputandum czy The Economic Approach to Human 
Behavior, Becker obstaje przy założeniu nieróżniących się, lecz niezmiennych 
preferencji. Już dotychczasowe rozważania budzą silne podejrzenia, że pod my-
ląco unaukowioną terminologią kryje się zgoła nienowoczesna koncepcja nie-
zmiennej natury ludzkiej. Podejrzenia te potwierdza, po pierwsze, upodobanie 
Gary’ego Beckerado Benthama, jakim dzieli się często z czytelnikami, po drugie 
zaś i ważniejsza odpowiedź, jakiej udziela on na pytanie o źródła owych stałych 
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preferencji. Okazuje się, że są nimi czynniki nie tyle społeczne, ile biologicz-
ne. Rzecznik tego, co określa jako „podejście ekonomiczne” (tak jak gdyby nie 
istniały inne kierunki czy rozumienia ekonomii) uważa, że rozciąga się ono nie 
tylko na inne nauki społeczne, lecz również na nauki biologiczne, stwierdzając 
między innymi: 

Uważam, że główną przyczynę, dla jakiej zachowanie nawykowe przenika więk-
szość aspektów życia, jest fakt, iż nawyki stwarzają przewagę w biologicznej 
ewolucji ludzkich cech. O ile bowiem nawyki nie są zbyt silne, mają one zarówno 
społeczne, jak i osobiste korzyści (cyt. za: Fine 2001, s. 45). 

Jak przypomina Fine, nie jest to jakiś wyjątkowy ześlizg teoretyczny, bowiem 
i w innych pracach Becker formułował podobne poglądy, np.: 

Jeżeli genetyczny dobór naturalny i racjonalne zachowanie wzmacniają się na-
wzajem, zapewniając szybsze i sprawniejsze reakcje na zmiany w środowisku, 
to można domniemywać, iż owa wspólna funkcja użyteczności rozwinęła się 
w czasie na mocy doboru naturalnego i racjonalnego wyboru jako ta funkcja pre-
ferencji, która jest najlepiej przystosowana do społeczeństwa ludzkiego (Becker 
i in. 1995, s. 23).

Niezależnie jednak, jak by autor The Economic Approach to Human Behavior 
nie tłumaczył jednolitości ludzkich preferencji: doborem naturalnym i/lub inny-
mi siłami, pozostaje niezaprzeczalnym faktem, że samo to założenie jest nie do 
pogodzenia ani z empirycznie obserwowalną rozmaitością ludzkich preferencji, 
ani ze zmiennością upodobań pojedynczej jednostki w czasie.

Becker i tu podsuwa nam kolejne wyjaśnienie. W rzeczy samej, o brak in-
wencji autora Traktatu o rodzinie trudno oskarżać – ludzkie preferencje raz mają 
być zmienne i różnorodne, raz stałe i jednorodne, ich źródła mają tkwić w bio-
logii bądź w ogólniej pojmowanej osobowości, wreszcie, w sposób jako żywo 
przypominający koncepcję epicykli popularną w przedkopernikańskiej astrono-
mii, zgodnie z którą łatano dziury poznawcze w systemie, powołując do intelek-
tualnego życia coraz to nowe byty w postaci owych epicykli – Becker proponuje 
rozwiązanie w postaci „rozszerzonej funkcji użyteczności”.

Jest to zwykła, znana z podręczników ekonomii, funkcja użyteczności opar-
ta na konsumowanych dobrach, która w wydaniu Beckera została uzupełniona 
o dodatkowe zmienne w formie nagromadzonego doświadczenia oraz konsumpcji 
w czasie dotąd przeżytego żywota, niezależnie od tego, czy ta ostatnia stanowiła 
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rezultat świadomego wyboru czy też nie, będąc wówczas skutkiem czynników 
poza indywidualną kontrolą i wyborem. 

Zabieg ten pozwala na wniosek, że jeżeli wydaje się, iż preferencje ulegają 
zmianie, to stanowi to złudzenie, gdyż za pozorną zmianą preferencji kryją się 
zmiany w zakresie wielkości dowolnego spośród grupy czynników wpływają-
cych na preferencje (Becker 1991, s. 126), co naturalnie stanowi jedynie unik 
logiczny, przesuwa problem na inną płaszczyznę, ale go nie likwiduje. Ale do 
paralogicznych i innych podobnych sztuczek noblisty trzeba przywyknąć, bo sta-
nowią one stały wątek jego postępowania badawczego. Przykładu ukazującego, 
w jaki sposób można pogodzić obserwowalny fenomen zmienności upodobań 
z tradycyjnym utylitarno-hedonistycznym modelem jednostki ludzkiej dostarcza 
zjawisko nałogu, reprezentujące, wydawałoby się, wzmożone upodobanie do pa-
pierosów, narkotyków czy czegokolwiek innego. 

Zgodnie z krytykowanym już wyżej schematem rozumowania cyrkularnego 
(jedyną podstawą do wnoszenia o istnieniu zjawiska mającego stanowić czynnik 
wyjaśniający, explanans, tu: przyjemność stanowi zachowanie, jakie owo odczu-
cie przyjemności ma tłumaczyć) Becker wywodzi jednak, że chodzi tu o to, że 
jednostka świadomie decyduje się na oddanie się nałogowi w sytuacji, gdy odczu-
cie bieżącej przyjemności góruje u niej nad znacznie zdyskontowanymi kosztami 
w postaci przyszłych cierpień po odstawieniu narkotyku, utraty zarobków itp.

Wśród zmiennych wchodzących w skład rozszerzonej funkcji użyteczności 
mogą znajdować się także czynniki społeczne. Becker pisze:

Książka ta zachowuje założenie, że jednostki zachowują się tak, aby maksyma-
lizować użyteczność, rozszerzając jednak defi nicję indywidualnych preferencji 
na osobiste zwyczaje, nałogi, naciski rówieśników, rodzicielski wpływ na upodo-
bania dzieci, reklamę, miłość, współczucie i inne pomijane zachowania (Becker 
1991, s. 4).

Okazuje się nagle, powracając do omawianego powyżej przypadku nałogu, że 
wpływ nań mają obyczaje innych, a nie tylko, mające źródła czysto wewnętrz-
ne, przyjemność lub cierpienie. Mówiąc bardziej ogólnie, Becker okazuje się 
przyjmować do wiadomości pojęcie społecznych norm: „Normy – wyjaśnia – są 
to wspólne wartości grupy, jakie wpływają na zachowanie jednostek dzięki inter-
nalizacji jako preferencje” (Becker 1995, s. 225).
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Gdyby ktoś zadał cisnące się pytanie, dlaczego jednostki uwewnętrzniają 
owe społeczne normy, szczególnie wtedy – jak przecież może się zdarzyć – gdy 
nakazują one postępowanie sprzeczne z racjonalnie pojmowanym interesem 
własnym, to noblista i na to ma gotową odpowiedź. Weźmy na przykład takie na 
pierwszy rzut oka nieracjonalne zachowanie, jak grupowe upodobanie dla jed-
nej z dwóch pod każdym innym względem identycznych restauracji, mimo że ta 
niepopularna oferuje niższe ceny, aby przyciągnąć klientów. Długie kolejki do 
droższego lokalu mają jednak zdaniem Beckera sygnalizować większą wiedzę 
o jego jakości ze strony klientów. Prowadzi to do naśladowczego zachowania, 
wzmacniającego przekonanie o wyższości modnej restauracji. Nie mając zatem 
odpowiedniej znajomości rzeczy, należy korzystać z wiedzy ujawnianej przez 
innych. Społeczne normy, obyczaje itp. są więc racjonalną odpowiedzią na ogra-
niczoną wiedzę i doświadczenie.

Doświadczenie nadchodzące z wiekiem oznacza, że starsi ludzie wiedzą 
lepiej, do jakich norm i grup można mieć zaufanie, podobnie jak gromadzą oni 
większą ilość wyrafi nowanych gustów na bazie dokonanej konsumpcji, co w uję-
ciu Beckera można określić mianem nauki poprzez konsumpcję, analogicznie 
do nauki poprzez pracę, kształtującej część kapitału ludzkiego.

Kapitał ludzki

To sformułowanie odkrywa nam drogę do nowego pola problemowego, wykra-
czającego, jak się okaże, poza jedno z najczęściej kojarzonych z autorem książki 
pod tym samym tytułem pojęcie kapitału ludzkiego.

Jakkolwiek autor Human Capital przeciwstawia swoje ujęcie poglądowi 
ekonomii podręcznikowej, pisząc, że o ile 

dla większości ludzi kapitał oznacza konto bankowe, 100 akcji IBM, linie monta-
żowe lub stalownie na terenie Chicago [...], lecz obok tych materialnych form ka-
pitału, [które są nim] w tym sensie, że dostarczają długookresowego dochodu lub 
innych użytecznych wytworów, [istnieją inne formy] zwane „kapitałem ludzkim”, 
[a to] dlatego, że ludzi nie da się oddzielić od ich wiedzy, umiejętności, zdrowia 
czy wartości tak jak można to uczynić w stosunku do ich fi nansowego i fi zycznego 
kapitału (Becker 1975, s. 68), 

to jego ujęcie nie odbiega od stanowiska ekonomii neoklasycznej, jeśli chodzi 
o niedostrzeganie społeczno-historycznej treści pojęcia kapitału. Nasuwa to 
wniosek, że podstawowy problem teorii Beckera stanowi fakt, iż chce ona budo-
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wać socjologię ekonomiczną przy zasadniczych brakach na poziomie socjologii 
gospodarki. A braki te nie ograniczają się bynajmniej do oderwania pojęcia kapi-
tału od jego natury jako konkretnego stosunku społeczno-ekonomicznego.

W jego ujęciu gospodarki zasadniczo nieobecna jest problematyka pienią-
dza. Tymczasem – nie wspominając o Simmlu, który tę problematykę uczynił 
tematem dzieła swego życia – trudno sobie wyobrazić Weberowską, Marksow-
ską czy Parsonsowską socjologię gospodarki bez wielkiego działu poświęconego 
pieniądzowi. Tymczasem w przypadku Beckera wystarczy wskazać na fakt, iż 
indeks jego artykułu, sporządzony przez Febrero i Schwarza (1995), nie zawiera 
żadnej pozycji pt. „pieniądz”, a na ponad 659 stronach zaledwie jeden artykuł 
– i to opublikowany w 1952 roku – dotyczy pieniądza. Inny par excellence spo-
łeczny problem, nieobecny w Beckera ujęciu gospodarki, to bezrobocie.

Jak zauważa Fine, Becker traktuje pieniądz jako daną, a przy tym jako śro-
dek neutralny, gospodarkę ujmuje zaś jako harmonijny system w równowadze 
opartej na pełnym zatrudnieniu. Można jednak powiedzieć i odwrotnie – braki te, 
których ucieleśnieniem jest koncepcja kapitału ludzkiego, właśnie umożliwiają 
sformułowanie szczególnej Beckerowskiej zaborczej, imperialistycznej wersji 
socjologii ekonomicznej. Od tak zdefi niowanego pojęcia kapitału ludzkiego ła-
two na przykład przejść do stwierdzenia, że w ten sposób pojęty kapitał prze-
jawia się w wielu zachowaniach uważanych za pozaekonomiczne. Odwiedziny 
u lekarza czy nabycie pigułek, poranny jogging itp. to zatem inwestycje we 
własne zdrowie, inwestycją w inny składnik kapitału ludzkiego będzie podjęcie 
studiów. Rozpatrując rozkoszowanie się muzyką w kategoriach funkcji użytecz-
ności, Becker ujmuje je jako funkcję zarówno czasu poświęconego na słuchanie 
muzyki, jak i kapitału ludzkiego, który przyczynił się do danych doznań este-
tycznych. Taki nawyk słuchania muzyki można zaś, przynajmniej tak sądzi Bec-
ker, zinterpretować w kategoriach nieszkodliwego nałogu. W takim przypadku 
pochodna kapitału ludzkiego opierającego się na przyjemnościach związanych 
z kontaktami z muzyką z przeszłości będzie miała charakter dodatni (przeszła 
konsumpcja muzyki podwyższa użyteczność jej bieżącej konsumpcji) (Stiller, 
Becker 1995). Natomiast w przypadku szkodliwych nałogów pochodna opartego 
na konsumpcji danego nałogowego dobra kapitału ludzkiego, który służy wytwa-
rzaniu użyteczności związanej z konsumpcją tegoż „dobra” jest ujemna.

Tak oto pojęcie kapitału ludzkiego dało początek pojęciu kapitału nałogo-
wego, które z kolei otwiera drogę dla nowych wyjaśnień ad hoc, od jakich Becker 
tak się odżegnuje. Powołuje on się mianowicie na rozmaite wydarzenia życiowe, 
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które również dokładają się do wyjściowego zasobu nałogowego kapitału. Tym 
sposobem jakieś ciężkie przeżycia mogą wyposażyć różne jednostki o tej samej 
– kluczowe i stale podtrzymywane, jak pamiętamy, założenie Beckera – funkcji 
użyteczności w różne zasoby nałogowego kapitału. Dlatego dwie osoby, które 
nigdy dotąd nie paliły papierosów mogą posiadać niejednakowe zasoby owego 
kapitału, co sprawia, że jedną z nich może cechować wyższa krańcowa użytecz-
ność niż drugą, co pociągnie za sobą popadnięcie w nikotynowy nałóg tej pierw-
szej, w odróżnieniu od drugiej, która nigdy nie zostanie palaczem. 

Nie dość więc, że przy okazji każdego praktycznie rozważanego proble-
mu Becker wyciąga, niczym króliki z kapelusza, nowe pojęcia, w szczególności 
nowych rodzajów kapitału, to jeszcze czyni pojęcie – w tym wypadku – kapitału 
nałogowego jeszcze bardziej rozciągliwym, stwierdzając, że jego źródłem jest 
nie tylko poprzednia konsumpcja nałogowego dobra.

Z obstawaniem przy jednolitej funkcji użyteczności wiąże się równie silne 
przywiązanie do modelu maksymalizacji użyteczności, któremu Becker dale wy-
raz także przy okazji koncepcji kapitału w jego wersji ekonomicznej socjologii. 
Twierdzi, że model nałogowego kapitału dostarcza spójnej teorii maksymalizacji 
użyteczności w czasie (Becker i in. 1995).

Nie są także żadnym wyłomem od owego schematu zachowania oparte na 
zwyczaju i tradycji. Częściowo była już o tym wprawdzie mowa, ale tym ra-
zem problem zostanie inaczej naświetlony, co doprowadzi do ujawnienia zna-
miennego nowego elementu rozumowania. Stigler i Becker rzucają wyzwanie 
autorytetowi Johna Stuarta Milla, zdaniem którego – cytowanym w ich wspólnej 
pracy – jednostki działające na podstawie zwyczaju nie maksymalizują własnego 
interesu. Wprowadzają oni dwa mechanizmy mające wyjaśniać utrzymywanie 
się nawykowego zachowania w obliczu zmiennych cen. W pierwszym z nich 
przyjmuje się istnienie kosztów gromadzenia informacji, z uwagi na które jed-
nostki mogą zdecydować, że bardziej ekonomiczne będzie rzadsze poszukiwanie 
poziomu bieżących cen, ponieważ koszt uzyskania takich najbardziej aktualnych 
cen przeważa nad zyskiem z ich znajomości. Dlatego będą one obierać strategię 
zbierania informacji cenowych opartą na minimalizacji kosztów (Stigler, Becker 
1995).

Powyższy mechanizm może zostać uogólniony na drugi, w którym wzmian-
kowane wyżej informacje zostają potraktowane jako – i tu pojawia się ów ele-
ment, na jaki chcielibyśmy szczególnie zwrócić uwagę – forma kapitału wiedzy, 
który niszczeje w czasie, aczkolwiek nie przy nieskończonej stopie deprecjacji. 
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Przy pomocy owego kapitału wiedzy można, zdaniem Beckera, objaśnić zacho-
wanie nawykowe. Idąc dalej, pojęcie kapitału objaśnia inne tradycjonalne zacho-
wania. W podtrzymywanie określonych zachowań (np. pewne wolne zawody) 
są zainwestowane rozmaite formy kapitału ludzkiego. Kiedy warunki rynkowe 
ulegają zmianie, określony sposób życia może się zachować, ponieważ koszty 
„wyinwestowania” z ludzkiego i społecznego kapitału związanego z dawnym 
sposobem życia wraz z kosztem zainwestowania w nowy kapitał ludzki i spo-
łeczny, niezbędny dla nowego sposobu życia, przeważają nad korzyściami z do-
konania zmiany. Mechanizm ten ma w szczególności tłumaczyć, dlaczego ludzie 
starzy, mający przed sobą mniej lat na skorzystanie z przeprowadzonych zmian, 
są bardziej skłonni do przywiązania do tradycyjnego sposobu życia niż ludzie 
młodzi, którzy mają więcej czasu zarówno na zgarnięcie korzyści, jak i rozłoże-
nie kosztów dokonanych przeobrażeń (Stigler, Becker 1995). Autorzy zwraca-
ją uwagę, że ten model akumulacji kapitału, wyjaśniający zmiany zachowania 
podobnie myślących (tj. znamionujących się taką samą funkcją użyteczności) 
indywiduów różnymi zasobami rozmaitych form kapitału, stanowi to samo rozu-
mowanie, jak to zastosowane wcześniej w odniesieniu do nałogu (Stigler, Becker 
1995). Skoro zatem podstawowa funkcja użyteczności, stosując ten sam ekono-
miczny język, jest dla wszystkich taka sama, to w charakterze jedynej cechy spe-
cyfi cznej, odróżniającej od siebie poszczególne indywidua, pozostają ich zasoby 
różnorodnych form – tu rozmaitość kwitnie – form kapitału. Indywidualizm me-
todologiczny, którego rzecznikiem mieni się Becker, powinien, zgodnie ze swoją 
nazwą, zmierzać do wydobycia swoistości, unikalności każdej jednostki ludzkiej, 
tymczasem w praktycznej realizacji program ten prowadzi do czegoś wręcz prze-
ciwnego – zatarcia niemal wszelkich różnic między jednostkami, wszelkich, jeśli 
nie liczyć ich „kapitalistycznego” wymiaru, który czy jest w stanie oddać ową 
odmienność i specyfi kę? (dalszy ciąg odpowiedzi na to pytanie poniżej).

Jeśli dodać do tego spłaszczenia obrazu jednostki ludzkiej właściwy kon-
cepcji Beckera racjonalistyczny determinizm czy monokauzalizm i zarazem 
hedonizm, to otrzymamy zaiste szczególny, mało mający wspólnego z rzeczy-
wistością, wizerunek owego indywiduum. O ile w zasadniczych treściach kon-
cepcja ta nie odbiega od schematu neoklasycznego, to Beckera wyróżnia na tym 
tle pomysłowość – jakiej mogliby mu pozazdrościć prawdziwi kapitalistyczni 
przedsiębiorcy – w kreowaniu coraz to nowych rodzajów kapitału. 
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Powoływany już w tej pracy tom z 1993 roku pt. Accounting for Tastes 
gromadzi artykuły Beckera z okresu ponad 20 lat, dodając do tego pewne nowe 
teksty. Nadrzędną tezę książki stanowi omawiane wyżej twierdzenie o jedynie 
pozornym charakterze zmienności tytułowych gustów wobec ukrywającej się za 
nią stałości rozszerzonej funkcji użyteczności. 

W celu udowodnienia owego twierdzenia wykorzystuje się, jak już nadmie-
niano, coraz to nowe „kapitalistyczne epicykle”.

O ile kapitał ludzki schodzi w omawianej książce na dalszy plan, już nawet 
pobieżna lektura spisu rzeczy przekonuje czytelnika, że na honorowym, tytu-
łowym miejscu w części pierwszej zbioru znalazł się termin kapitał osobisty. 
Aczkolwiek termin – w wyrażeniu formalnym: p – jest nowy, to z jego denota-
tem mieliśmy już faktycznie do czynienia. Utworzony przez analogię do kapitału 
ludzkiego jako przyrostu zdolności produkcyjnych, oznacza on – będące podob-
nie jak w poprzednim przypadku rezultatem indywidualnego wyboru – innego 
rodzaju doświadczenia itp., wzmagające zdolność do uzyskiwania nadwyżki 
użyteczności z konsumowanych dóbr. Na przykład osobom, które były już raz 
w operze, ponowne obejrzenie Czarodziejskiego fl etu itp. sprawi więcej przyjem-
ności niż tym, które nie widziały go nigdy, w rezultacie czego, przy pozostałych 
warunkach, jednakowych w odniesieniu do tej pierwszej, istnieje większe praw-
dopodobieństwo, iż zawitają w operze ponownie. Sprawia to wrażenie, iż osoby 
te cechuje różna funkcja użyteczności, podczas gdy w rzeczywistości różnice 
w ich zachowaniu tłumaczy odmienność posiadanych zasobów kapitału osobi-
stego.

Kapitał społeczny

Na tym jednak sprawa się nie kończy, jak świadczy tytuł drugiej części książki 
– „kapitał społeczny”. Ten typ kapitału, o którym też już była mowa powyżej, 
odróżnia od kapitału osobistego to, iż jego bazą są czynniki wykraczające poza 
zakres wyboru lub kontroli indywidualnej jednostki, a które – jako zmienne S 
w rozszerzonej funkcji użyteczności – oddziałują zarówno na kształt jej wybo-
rów, jak i na dobrobyt. Wyrażając to inaczej, Becker stwierdza, że „skutki otocze-
nia społecznego, kapitał społeczny danej jednostki są uzależnione głównie nie jej 
od jej własnych wyborów, lecz od wyborów innych uczestników odpowiedniej 
sieci interakcji” (Stigler, Becker 1995, s. 12). Trzeba tu jednak zwrócić uwagę, 
że o ile część kapitału społecznego leży całkowicie poza kontrolą jednostki, jak 
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w przypadku rozmaitych aspektów rodzicielstwa, to te ostatnie można wszak uj-
mować w kategoriach racjonalnych wyborów rodziców.

Tak oto Becker 

dokonał przejścia od fi zycznego i przyrodniczego, jeśli nie fi nansowego kapitału 
do kapitału ludzkiego, od ludzkiego do osobistego i od osobistego do społecznego 
kapitału. W miarę dodawania kolejnych kapitałów poszerzeniu ulega zakres wy-
jaśniania, przy czym kapitał społeczny służy jako residuum porządkujące to, co 
w przeciwnym razie pozostałoby niewyjaśnialne (Fine 2001, s. 24–25). 

Już to stwierdzenie skłania do rezerwy wobec niemal euforii tego samego autora, 
z jaką rozwodzi się on nad „intelektualną uczciwością” Beckera, który z pozycji 
utylitarystycznego ekonomizmu, podminowanego biologicznie psychologizmu, 
jeśli nie całkowicie przeszedł na pozycje, to w każdym razie uznał rolę czynni-
ków społecznych w kształtowaniu zachowania. 

Jak usilnie by się nie starał, w pewnym momencie musi przyznać, że istnieją for-
my empirycznie obserwowalnego zachowania nieredukowalne do prostej indywi-
dualnej optymalizacji w świecie funkcjonującym wedle zasad doskonałego rynku. 
(Fine 2001, s. 25).

Ważne są tu nie tyle motywy wprowadzenia przez amerykańskiego ekonomistę 
kategorii kapitału społecznego1 (Fine wymienia jako alternatywne wyjaśnienie 
oportunizm), ile jej faktyczna moc wyjaśniająca. Jeśli się nad tym zastanowić, to 
w oczach samego Fine’a rzeczony rzekomo rewolucyjny krok nie wygląda już na 
tak przełomowy. Autor ten musi przyznać, że kategoria ta stanowi jedynie zbior-
cze pojęcie dla interakcji zawiązywanych poza ekonomicznym rynkiem.

Z naszego punktu widzenia, tj. ze stanowiska strukturalizmu socjoekono-
micznego, podstawowa słabość takiego ujęcia polega na nieuwzględnianiu uwi-
kłania każdego członka społeczeństwa w miriady stosunków nie tylko bezpośred-
nio-zmysłowych, lecz także pośrednich, zawiązywanych za pomocą różnorakich 
materialnych i idealnych nośników. Ograniczenia owej „kapitalistycznej” czy 
„bardziej uspołecznionej”, jak kto woli, wersji Beckerowskiej socjologii ekono-
micznej ukazuje poniższa enumeracja zjawisk, jakie autor Traktatu o rodzinie 

1  To już bardziej interesujące jest tło intelektualne tego posunięcia, mianowicie współpraca 
z czołowym przedstawicielem koncepcji kapitału społecznego Jamesem Colemanem, który był 
kolegą Beckera na Uniwersytecie w Chicago, gdzie ten ostatni miał etat zarówno na wydziale 
ekonomii, jak i socjologii.
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wyliczył jako wchodzące w zakres jego promienia analitycznego, w którym bra-
kuje wielu podstawowych makrostruktur i podziałów społecznych:

Mężczyźni i kobiety pożądają szacunku, uznania, prestiżu, akceptacji i władzy 
od swej rodziny, znajomych i innych (Becker 1995, s. 12). 

Na innej podstawie sam Fine dochodzi do sceptycznej oceny „socjologicznego 
przełomu” w twórczości Beckera. Zauważając braki w jego ujęciu języka, który 
stanowi dlań

głównie kwestię tego, kto decyduje się na mówienie jakim językiem, przy czym 
języki większości wypierają języki mniejszościowe z uwagi na korzyści zewnętrz-
ne większej liczby osób mówiących wspólnym językiem (Becker 1990, s. 41). 

Tym sposobem, zauważa Fine, 

język jako najbardziej podstawowy konstrukt społeczny – ewoluujące i wewnętrz-
nie sprzeczne odbicie kaskady społecznych stosunków, struktur i procesów zo-
staje po prostu odsunięty na bok. [...] Wynika stąd, że kapitał społeczny nie jest 
bynajmniej nie do pogodzenia z najbardziej skrajnymi formami indywidualizmu 
metodologicznego. Przeciwnie, stanowi szczyt jego triumfu (Fine 2001, s. 50). 

Omówione powyżej cechy, a zwłaszcza popularność kategorii kapitału ludzkiego 
i społecznego, do której Becker walnie się przyczynił, każą przyjrzeć się im nieco 
dokładniej.

Kapitał ludzki, kapitał społeczny a siła robocza

Oto paradoks – ileż to razy od faktycznej daty jego zgonu ogłaszano śmierć Ka-
rola Marksa. Tymczasem w ostatnich latach mamy do czynienia ze zjawiskiem, 
które w pełni zasługuje na miano zwycięstwa zza grobu autora Kapitału. Czyż 
bowiem nie za takowe należy uznać karierę, jaką robi w naukach społecznych 
termin umieszczony w tytule najważniejszego dzieła twórcy materializmu histo-
rycznego?

Marks wyróżniał wprawdzie wiele różnych form kapitału, ale w dystynk-
cjach tych nie wychodził poza sferę gospodarki. Tymczasem współczesne roz-
mnożenie bytów oznaczanych tym terminem nie ogranicza się bynajmniej do 
domeny ekonomicznej, choć część z owych nowo odkrytych kapitałów funkcjo-
nować ma właśnie w tej dziedzinie. Mamy więc kapitał ludzki, kapitał intelektu-
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alny, kapitał społeczny, kapitał zaufania, kapitał polityczny itp., itd. Listę można 
by – m.in. o wzmiankowane powyżej kategorie Gary’ego Beckera – przedłużać.

„Kapitalizacja” różnych stosunków i zjawisk odległych od oryginalnego za-
stosowania tego terminu może mieć źródło – przy życzliwej interpretacji – w chę-
ci znalezienia mających im przysługiwać wspólnych cech. Niestety dążenie to, 
jak najbardziej uprawnione z ogólnometodologicznego punktu widzenia, może, 
przy niepełnym rozeznaniu co do rzeczywistej treści wyjściowego pojęcia1, pro-
wadzić do powstania, zwanego tak przez Leona Petrażyckiego, „pojęcia skaczą-
cego”, tzn. nadmiernie, na siłę rozciągniętego i w efekcie zacierającego raczej 
niż eksponującego właściwości zjawisk, do jakich zostało odniesione. Ogólnie 
mówiąc, poszukiwanie kapitału tam, gdzie go w istocie nie ma, może prowadzić 
do zacierania rzeczywistych różnic społeczno-ekonomicznych i kreowania fanta-
stycznego obrazu struktury społecznej pełnego cudownie stworzonych kapitali-
stów (jako posiadaczy jednej z licznych wyróżnianych postaci kapitału). Mówiąc 
zaś szczegółowo, podważenie dokonywanego przez zwolenników teorii kapitału 
ludzkiego zrównania płac czy pensji z procentem od tego kapitału nie jest zbyt 
trudne.

Robotnik czy inny pracownik nie składa swego „kapitału” w postaci kwali-
fi kacji, wiedzy itp. w banku, nie oddaje go w zarządzanie kierownikom funduszy 
inwestycyjnych, lecz jeśli pojawia się tu jakikolwiek związek z bankiem lub inną 
instytucją fi nansową, to na tej samej zasadzie, jak w odniesieniu do każdej innej 
fi rmy występującej jako tzw. pracodawca2, tzn. aby uzyskać jakikolwiek dochód 
z tego kapitału, musi on najpierw – i tu przebiega zasadnicza linia podziału mię-
dzy nim a prawdziwymi właścicielami kapitału – być dopuszczony do danych 
warunków pracy: środków produkcji, wymiany lub usług przez ich posiadacza, 
który to w zamian za ich obsługiwanie przez określony czas wypłaci mu pewne 
wynagrodzenie. Dlatego płaca robocza, której zasadniczym warunkiem uzyska-
nia jest wykonanie określonej pracy, nie ma jako taka nic wspólnego z odset-
kami lub dywidendą. Nie znaczy to, że pracownik nie może być równocześnie 
współwłaścicielem kapitału akcyjnego lub posiadaczem kapitału przynoszącego 
procent, lecz stosunki te nie należą do konstytutywnych elementów relacji pracy 
najemnej. O dalszych cechach tego fundamentalnego dla kapitalistycznego spo-
sobu gospodarowania stosunku będzie bardziej szczegółowo mowa poniżej.

2  Fryderyk Engels zwrócił uwagę na ideologiczność tego określenia, jaką ukazuje ukrywane 
przez nie odwrócenie pojęć – jeśli ktoś udaje swoją pracę, to pracownik, czyli druga strona, a bierze 
ją nie tzw. pracodawca, lecz właśnie, wedle obiegowej terminologii pracodawca, który jeśli dostar-
cza czegoś, to – jako właściciel warunków pracy – jedynie miejsca pracy.
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Teza o niwelacji cech dodatnich przez ujemne cechy teorii kapitału ludz-
kiego jest tym bardziej usprawiedliwiona, że lista konkretnych zarzutów pod jej 
adresem jest znacznie dłuższa. Można ją rozpocząć od nienowego dla Beckera 
zarzutu cyrkularności. Poniższy cytat w najlepszym razie wyraża pogląd nieprze-
kraczający wyżyn (należałoby powiedzieć – nizin) wiedzy zdroworozsądkowej, 
potocznej, a pretensje do naukowości obraca wniwecz brak podania kryterium 
tego, co stanowi „dostatecznie dużą” i „umiarkowaną” stratę, co czyni cały wy-
wód niesprawdzalnym. Becker pisze: 

kraje wracają do życia po umiarkowanych ubytkach ich wiedzy, lecz wystarcza-
jąco duże straty powodują narastający upadek wraz z obsuwaniem się fi zyczne-
go i ludzkiego kapitału do stanu niedorozwoju. [...] Wojenne zniszczenia kapi-
tału fi zycznego i ludzkiego mają odmienne następstwa, ponieważ kapitał ludzki 
to wiedza ucieleśniona w ludziach. Gdy zostaje zniszczone zbyt dużo wiedzy, 
gospodarka traci podstawę do dalszej akumulacji wiedzy, czy to ucieleśnionej 
w ludziach, czy zmaterializowanej w technologiach – co stanowi istotę rozwoju 
gospodarczego (Becker 1990, s. 31). 

Podstawowa teza teorii kapitału ludzkiego – wnosząca na podstawie przesłan-
ki ujmującej podejmowanie kształcenia jako inwestycję owocującą przyszłymi 
zyskami – o istnieniu zależności między fi nansowymi dochodami a mierzoną 
w latach długością okresu kształcenia czy szkolenia, nie wytrzymuje próby kry-
tyki, ponieważ nie istnieje żaden prosty związek między poziomem edukacji 
a zarobkami. Nie mówiąc o tym, że może się okazać, iż osoba kształcąca lub 
dokształcająca się nie będzie miała z tego tytułu żadnych korzyści materialnych, 
co jest sprzeczne z założeniami koncepcji kapitału ludzkiego, fi nansowy wkład 
każdego dodatkowego roku edukacji zależy od tego, kim jest podmiot pobiera-
jący edukację, jakie miejsce w społecznym podziale pracy zajmuje, który z kolei 
jest to rok kształcenia. Okazało się na przykład, że w USA, mówiąc językiem 
omawianej teorii, zwroty (returns) z ukończenia 12 (czyli ostatniej) klasy szko-
ły średniej są aż ponad trzykrotnie większe niż podobne korzyści z ukończe-
nia jedenastu klas. Nie da się wyjaśnić tego rezultatu za pomocą teorii kapitału 
ludzkiego. Należałoby objaśnić, co takiego szczególnego ów końcowy rok nauki 
w szkole średniej wniósł do rozwoju intelektualnego każdej jednostki. Byłoby 
trudno znaleźć nauczyciela czy ucznia, który poparłby to ujęcie. W rzeczywisto-
ści różnice w wynikach pracy osób, które ukończyły jedenaście klas a tymi, które 
mają za sobą dwanaście klas są praktycznie niezauważalne. Wydaje się oczy-
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wiste, że ukończenie dwunastu klas stanowi pewnego rodzaju sygnał, zapewne 
wartościowy sygnał:

absolwenci 12-klasówki wykazują mniejszą skłonność do porzucania lub nieobec-
ności w pracy niż osoby, które zakończyły karierę szkolną o rok wcześniej. W tym 
przypadku różnice w zarobkach są związane z długością okresu kształcenia, lecz 
nie mogą odzwierciedlać różnic kapitału ludzkiego. [...] Przedstawiciele teorii ka-
pitału ludzkiego mierzą wpływ wykształcenia na zarobki, nie dokonując jakiej-
kolwiek próby ustalenia wyjściowego wyposażenia i zdolności, czyli inwestycji 
w kapitał ludzki po edukację (Hyde 2007, Notes on Human Capital, s. 69). 

Inny badacz (Clark 2005) przeanalizował przyczyny i skutki rewolucji 
przemysłowej na podstawie płac i dodatków za kwalifi kacje robotników budow-
lanych w latach 1909–2004. Płace realne przed rokiem 1800 nie wykazywały 
żadnej wyraźnej tendencji, czego, jak pisze autor, należało oczekiwać w epoce 
maltuzjańskiej. Porównanie płac i ludności wskazuje jednak, że wyłom w za-
stoju epoki maltuzjańskiej nastąpił ok. 1640 roku, na długo przed początkiem 
rewolucji przemysłowej, a nawet nowoczesnej demokracji w 1689 roku. Dane 
dotyczące płac w budownictwie pozostają również w sprzeczności z interpretacją 
rewolucji przemysłowej w kategoriach teorii kapitału ludzkiego przedstawionej 
przez Gary’ego Beckera, Kevina Murphy’ego, Roberta Tamura, Odeda Galora, 
Davida Weila i Roberta Lucasa, wedle której akumulacja kapitału ludzkiego roz-
poczęła się, gdy polityka wynagrodzeń nie premiowała kwalifi kacji, a płodność 
wzrastała. 

Becker wprowadził rozróżnienie między wyspecjalizowanym kapitałem 
ludzkim, użytecznym jedynie w ramach pojedynczej przedsiębiorstwa lub gałę-
zi gospodarki oraz uniwersalnym – wiedzy lub umiejętności, takich jak pisanie 
i czytanie użytecznych dla ogółu pracodawców. Ekonomiści traktują pierwszy 
z rodzajów kapitału ludzkiego jako ryzykowny, ponieważ zamknięcie fi rmy lub 
upadek gałęzi przemysłu prowadzą do utraty takiego kapitału – jako nietrans-
ferowalnego. Jednocześnie jednak podkreśla się, że świadectwa pokazujące 
ilościową wagę owego specyfi cznego kapitału ludzkiego są wielce niejedno-
znaczne (http://en.wikipedia.org/wiki/Human_capital). Becker (1993) twierdzi, 
że w warunkach konkurencyjnego rynku pracy pracodawcy będą inwestowali 
jedynie w szkolenia specjalistyczne, a nie ogólne. Tymczasem dwaj inni autorzy, 
używając tego samego co Becker zestawu pojęć, wykazali istnienie komplemen-
tarności bodźców między ponoszeniem przez pracodawców nakładów na ogólne 
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i specjalistyczne szkolenia siły roboczej: możliwość dostarczenia specjalistycz-
nego szkolenia prowadzi pracodawcę do inwestowania w ogólny kapitał ludzki. 
I odwrotnie, ten ostatni równoważy problem zamrożenia czy związania środków 
towarzyszący specyfi cznemu dla fi rmy szkoleniu. Wnioski badaczy obowiązu-
ją nawet przy braku technologicznego związku między oboma typami szkoleń 
(Kessler, Lülfesmann 2006). Inny autor zbadał – nie określając tego w ten sposób 
– różnice istniejące pod omawianym względem między dwoma odmiennymi ty-
pami kapitalizmu. 

W kapitalizmie amerykańskim pracownicy skłaniają się – z uwagi na słabą 
ochronę zatrudnienia oraz niskie zasiłki dla bezrobotnych, podczas gdy model 
europejski: hojne świadczenia i dłuższe okresy zatrudnienia sprzyja inwesty-
cjom w specyfi czny kapitał ludzki. Okazuje się tym samym, że – pozostając przy 
Beckerowskiej terminologii – nakłady na kapitał ludzki są uwarunkowane przez 
konkretny charakter rynku siły roboczej (tu już oczywiście odbiegamy od tej ter-
minologii), w szczególności – mało elastyczny i, z punktu widzenia właścicieli 
warunków pracy, nieefektywny charakter tego rynku zwiększa wielkość korzyści 
nakładów na wyspecjalizowany – w stosunku do uniwersalnego – kapitał ludzki 
(Wasmer 2002). 

Podobnie, z Beckerowskiej teorii kapitału ludzkiego wynika, że minimalne 
płace powinny zmniejszać nakłady na szkolenie robotników, ponieważ istnienie 
owych minimalnych płac nie dopuszcza do obniżek wynagrodzeń owych robot-
ników koniecznych dla sfi nansowania szkoleń. Tymczasem rezygnacja z leżące-
go u podstaw tej koncepcji założenia doskonale konkurencyjnego rynku pracy 
prowadzi do wniosku, że istnienie płac minimalnych może, przeciwnie, zwięk-
szyć nakłady na szkolenia, pobudzając fi rmy do szkolenia swych niewykwalifi -
kowanych pracowników. Ogólnie mówiąc, istnienie minimalnych płac podnosi 
nakłady na szkolenie robotników zatrudnionych w fi rmach lub gałęziach, jakich 
taka klauzula dotyczy, i ogranicza szkolenie robotników, którym obcięto płace na 
szkolenia. Zgodne z tym poglądem, lecz niezgodne z teorią kapitału ludzkiego, 
są dane empiryczne dotyczące wpływu federalnych i stanowych podwyżek mini-
malnych płac w okresie 1987–1992 (Acemoglu i in. 1999). 

W ową fundamentalną przesłankę koncepcji Beckera uderzyło rozwijane 
od jakiegoś czasu podejście do mikroekonomii wykorzystujące teorię informacji. 
Między innymi w jego ramach zastosowano kategorię asymetrii informacji do 
całkowicie pominiętych przez Beckera rynków fi nansowych, i podobnie, zasto-
sowanie tego podejścia do rynku pracy obnażyło jego niedoskonałości, podwa-
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żając pojęcie efektywnych płac, a wraz z tym całą koncepcję kapitału ludzkiego, 
zwłaszcza jej empiryczne wnioski dotyczące stóp zwrotu z nakładów na kształ-
cenie, co – jak zauważa Fine – wystarczyło do tego, by teorii kapitału ludzkiego 
wyrzekł się jeden z jej najbardziej zagorzałych zwolenników (Fine 2001, s. 20, 
46). 

Cytowany wyżej surowy krytyk omawianej teorii zarzuca jej ideologiczną 
funkcję

usprawiedliwiania nierówności [w odniesieniu do – J.T.] dwóch osób przepraco-
wujących podobną ilość godzin w tej samej fi rmie, z których jedna zarabia 10, 
100 lub 1000 razy więcej niż druga. Koncepcja kapitału ludzkiego usprawiedliwia 
tę jaskrawą nierówność, jak też wszelką inną, o jakiej zawsze można powiedzieć, 
iż wynika z „niezaobserwowanych” i „nieobserwowalnych” różnic kapitału ludz-
kiego obu osób (Hyde 2007, Notes on Human Capital, s. 56). 

Zdaniem wymienionego badacza teoria kapitału ludzkiego pełni równie apolo-
getyczne funkcje w ramach doktryny prawnej, nie przydając jej ani grama mocy 
wyjaśniającej.

Omawiana teoria nie stała się także częścią praktyki księgowej, na przy-
kład, kiedy korporacja AT & T zwalnia 40 tysięcy pracowników, których będzie-
my nazywać koncepcyjnymi, „nie spisuje ona na straty żadnego zakładowego 
kapitału; odejmuje jedynie ich pensje od kwoty fi rmowych wydatków”. Hyde 
pisze: „teoria kapitału ludzkiego nie odgrywa żadnej roli w prawie podatkowym 
ani w praktyce rachunkowości, a jej nieobecność ułatwia preferowanie zwolnień 
i redukcji ponad inne sposoby obcinania fi rmowych kosztów”. Teoria świeci 
również swoją nieobecnością w przypadkach dyskryminacji w zatrudnieniu, kie-
dy wymagania wykształcenia dotyczące poszczególnych stanowisk są odsuwane 
na bok z powodu ich „rozbieżnego wpływu” na różne grupy rasowe. Takich wy-
mogów edukacyjnych nie da się zachować jako bodźców do dalszych indywidu-
alnych inwestycji w ludzki kapitał.

Z drugiej strony teoria kapitału ludzkiego kryje się za uzasadnianiem, 
w przeciwnym razie niedających się obronić, cech prawa pracy, takich jak ogra-
niczenia konkurencji, zobowiązania pracowników do zwracania pracodawcom 
kosztów szkoleń oraz tajemnice handlowe. Teoria kapitału ludzkiego stanowi 
zasadniczą przeszkodę na drodze do realizacji naszej najbardziej palącej praw-
nej i ekonomicznej potrzeby: zrozumienia ekonomiki informacji, a zwłaszcza 
posiadania wartości przez informację w sytuacji, gdy jest ona własnością niczy-
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ją (Hyde 2007). Nie podważając słuszności wywodu cytowanego autora, trzeba 
mu z kolei zarzucić, o prawniczym zapewne rodowodzie, formalizm koncepcji 
własności, przejawiający się w stosowaniu wymienionego pojęcia własności ni-
czyjej, za którą ukrywa się prawdopodobnie jakaś forma własności wspólnej.

Unikając tego rodzaju czy to jurydycznych, czy to zdroworozsądkowych 
fi kcji, przyjęta tu socjoekonomiczna teoria własności pozwala również, jak się 
przekonamy, na włączenie w obręb analizy zjawisk pomijanych przez koncepcję 
kapitału ludzkiego, takich jak dyskryminacja ze względu na płeć, przynależność 
etniczną itd., znajomości, osobiste świadectwa itp. 

Nasza perspektywa teoretyczno-metodologiczna nie neguje ani wagi zja-
wisk rozpatrywanych pod szyldem kapitału ludzkiego, ani relatywnych osiągnięć 
tej teorii, jak zwrócenie uwagi na zróżnicowanie – w naszych kategoriach – siły 
roboczej, w odróżnieniu od jednowymiarowej koncepcji czynnika „praca”, czy 
rozszerzenie pola analizy na długookresowe (czy wręcz okresu całego życia) za-
robki, w odróżnieniu od jedynie bieżących płac. Z drugiej strony z zasadniczych 
względów teoretycznych nie możemy pozostać wobec niej bezkrytyczni.

To dwojakie podejście stosuje się także do pewnych koncepcji meryto-
rycznie powiązanych z Beckerowską teorią kapitału ludzkiego, w szczególności 
ujęcia rodziny czy też gospodarstwa domowego. Na podstawie własnych – jak 
dowodziliśmy wyżej, wielce dyskusyjnych – założeń Gary Becker stwierdził, że 
80 procent zasobów krajów bogatych stanowi kapitał ludzki. Zasoby materialne, 
urządzenia i bogactwa naturalne stanowią zaledwie 20 procent. W swoim Trakta-
cie o rodzinie amerykański ekonomista i socjolog podkreślał rolę tej tzw. podsta-
wowej komórki społeczeństwa w tworzeniu kapitału ludzkiego. Wedle Beckera 
to właśnie w rodzinie małe dzieci nabywają tych podstawowych cech, które spra-
wiają, że społeczeństwo prawidłowo funkcjonuje, cech takich, jak solidarność 
między rodzeństwem, solidarność między rodzicami a dziećmi, poszanowanie 
drugiego człowieka, punktualność, zamiłowanie do porządku itp. Wszystkie te 
podstawowe zalety nabywa się w rodzinie. A że standardowo zadania te, jak 
i wiele innych, spadają na barki kobiet (Becker podkreśla, że matka jest kuchar-
ką, krawcową, nauczycielką, pielęgniarką, ekonomistką, sędzią itd.) autor Trak-
tatu o rodzinie twierdzi, że udało mu się nawet podać liczbę, która świadczy 
o znaczeniu matki: według niego matki poprzez swą pracę wytwarzają co naj-
mniej 30 procent dochodu narodowego. Twierdzenia te stanowią część Becke-
rowskiej teorii gospodarstwa domowego, zgodnie z którą 
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gospodarstw domowych nie traktuje się już jako biernych konsumentów towarów 
i usług nabywanych w sektorze rynkowym, ale jako aktywnych producentów ta-
kich nierynkowych dóbr, jak na przykład zdrowie czy prestiż. Dobra te są efektem 
kombinacji towarów rynkowych, czasu w dyspozycji członków gospodarstwa do-
mowego oraz zmiennych „środowiskowych”, jak wykształcenie, zdolności i inne 
(Becker 1990, s. 162). 

Sformułowania te podnoszą szereg problemów. O ile w innych miejscach nie-
ubłaganie krytykujemy ekonomiczny imperializm Beckera, to dla odmiany za 
niezaprzeczalną zasługę jego analizy należy uznać jej rozszerzenie na zajęcia 
wykonywane w gospodarstwie domowym. Pozostawiając już przede wszystkim 
ekonomistom rozstrzygnięcie kwestii, na ile tego rodzaju czynności należy wli-
czać do dochodu narodowego itp. ekonomicznych wskaźników, nie możemy jed-
nak pozostawić bez komentarza wielu szczegółowych cech ich ujęcia przez Bec-
kera. W powyższym fragmencie książki amerykańskiego ekonomisty i socjologa, 
przełożonej na polski, tłumacz użył terminu „dobra”. W tej samej książce pisze 
się o dobrach (commodities), które są „bezpośrednim źródłem użyteczności” 
(Becker 1990, s. 236). Otóż angielskim równoważnikiem określenia „dobro” jest 
raczej good niż commodity; ten ostatni termin oznacza towar, a jeśli już dobro, 
to dobro masowe, wytwarzane na wielką skalę, co, jak nietrudno zauważyć, nie 
stosuje się – jakkolwiek by nie ujmować ich wytworów – do gospodarstw domo-
wych. Klasycznymi przykładami produktów określanych w języku ekonomistów 
jako commodities są produkty rolnictwa lub przemysłu wydobywczego: pszeni-
ca, ropa naftowa, jednostka każdego z nich jest nieodróżnialna i dlatego wymie-
nialna na inne, które są z tej racji naturalnym kandydatem do roli obiektu handlu 
na rynkach kontraktów terminowych i innych instrumentów pochodnych.

O tym, że sam autor miał wątpliwości co do własnej terminologii, świad-
czy Traktat o rodzinie, w którym termin commodities występuje wprawdzie kon-
sekwentnie, lecz zawsze w cudzysłowie, co naturalnie więcej problemów stwa-
rza, niż rozwiązuje. Becker pisze na przykład: 

Czas i dobra stanowią wkłady do produkcji „towarów”, będących bezpośrednim 
źródłem użyteczności. Tych towarów nie da się nabyć na rynku, lecz są one pro-
dukowane i konsumowane w gospodarstwach domowych przy użyciu zakupów 
rynkowych (Becker 1990, s. 31).

Becker zatem z jednej strony odróżnia dobra rynkowe, czyli towary, od nie-
rynkowych, lecz sam zamazuje to rozróżnienie, wprowadzając dwuznaczny 
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termin „towary” czyli quasi-towary. Jednak dobra i usługi wytwarzane i spoży-
wane w ramach rodzin czy gospodarstw domowych nie są żadnymi towarami, 
pozbawione są bowiem ich defi nicyjnej cechy, jaką jest przeznaczenie na wy-
mianę, wytwarzanie dla zarobku. Dobra i usługi, o których mowa, są elementem 
gos podarki naturalnej, a nie rynkowej. Jest to sektor gospodarki o rzeczywiście 
fundamentalnym znaczeniu ekonomiczno-społecznym3; i z tego punktu widzenia 
dobrze, że Becker – choć nie był on oczywiście jedynym ani pierwszym – zwró-
cił nań analityczną uwagę, kategorii teoretycznych jednak, za pomocą których 
rozpatruje ów sektor, nie sposób uznać za adekwatne czy fortunne. W dalszej 
części artykułu zaproponujemy własne kategorie, których zadaniem będzie za-
równo podkreślenie podobieństwo czynności gospodarczych podejmowanych 
w ramach gospodarstwa domowego, jak i uniknięcie zacierania fundamentalnych 
socjoekonomicznych różnic między nimi. Z tego punktu widzenia naruszają tę 
ostatnią zasadę pojęcia używane przez Beckera do opisu zajęć głównie kobiet 
w gospodarstwie domowym, które zawierają – w tej lub innej wersji – słowo 
„praca” (housework, division of household labor). Aktywność czy to kobiety, czy 
mężczyzny, czy dziecka w ramach rodziny nie jest – o ile nie ma charakteru za-
robkowego, nie służy zdobywaniu podstawowych środków utrzymania – pracą.

Te teoretyczno-pojęciowe pomieszania mają za źródło w równej mierze do-
gmatyzm naszego odbiorcy nagrody, że pozwolimy sobie na małą złośliwość, 
quasi-noblowskiej (sam Nobel nie przewidywał żadnych nagród dla ekonomii), 
dążenie którego do rozszerzenia tego, co uważa za zasady teorii ekonomicznej 
na pozagospodarcze struktury społeczeństwa, materializuje się realnie nie tyle 

3  Dane z 12 krajów OECD z różnych lat w okresie 1985–1992 wykazują, że średni czas płatnej 
pracy dorosłej osoby wynosił 24 godziny tygodniowo, podczas gdy średni czas „pracy” w gospo-
darstwie domowym wyniósł więcej, bo 26 godzin na tydzień (Goldschmidt-Clermont, Pagnossin-
-Aligisakis 1995; Ironmonger 1995). Becker ma zatem podstawy, by twierdzić (nawet jeśli jego 
wypowiedź zawiera elementy dyskusyjne), że „w całej historii wielkość nakładu czasu przezna-
czonego na pracę zarobkową nigdy trwale nie przewyższała wielkości nakładów czasu poświę-
conego na inne rodzaje aktywności ludzkiej. Nawet jeśli tydzień roboczy wynosił sześć dni po 
14 godzin dziennie, to i tak połowa globalnego czasu pozostawała na spanie, jedzenie i inne czyn-
ności. Rozwój gospodarczy doprowadził do wielkiego sekularnego skracania tygodnia roboczego, 
tak że obecnie w większości krajów nie wynosi on więcej niż pięćdziesiąt godzin, czyli stanowi 
mniej niż jedną trzecią całego rozporządzalnego czasu. W konsekwencji problemy alokacji cza-
su nie zużywanego na pracę zarobkową oraz efektywność jego wykorzystania mogą być obecnie 
ważniejsze dla dobrobytu gospodarczego niż problemy samego czasu pracy; zainteresowanie eko-
nomistów problemami czasu pracy nadal jest jednak nieporównanie większe. Na szczęście można 
zaobserwować pewien zwrot w kierunku przywrócenia właściwych proporcji. Sekularna tendencja 
zmian ilości czasu poświęcanego pracy zarobkowej jest malejąca częściowo dlatego, że młodzi 
ludzie coraz bardziej opóźniają swoje wejście na rynek pracy poprzez wydłużanie okresu nauki” 
(Becker 1990, s. 161).
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w rozszerzeniu, ile w zawężeniu pola widzenia i wciskaniu zjawisk i procesów 
przebiegających wewnątrz owych struktur w zbyt ciasne ramki owych wyjścio-
wych, z założenia poszerzających poznawczy horyzont, co – sygnalizowaną po-
wyżej – niejasność w kwestii rozumienia pojęcia gospodarki i jego relacji do 
pojęcia produkcji dóbr materialnych itp. Jedną z tego konsekwencji, jak również 
następstwem braku dysponowania adekwatną teorią społeczeństwa jako całości, 
jest pomieszanie w Beckerowskim opisie „produkcji” gospodarstwa domowego 
działań rzeczywiście gospodarczych z czynnościami, które do gospodarki by-
najmniej nie należą, co dotyczy na przykład takiego wyliczenia:

Dobra produkowane w gospodarstwie domowym są liczne i obejmują na przykład 
jakość posiłków, jakość potomstwa, prestiż, wypoczynek, towarzystwo, miłość, 
stan zdrowia [...] „dobre zdrowie”, potomstwo, małżeństwo czy „wizyty między-
miastowe” (Becker 1993, s. 257, 353). 

Zapoznanie ekonomicznych różnic między działalnością gospodarczą 
a – jak ją będziemy nazywać – quasi-gospodarczą jest źródłem przeprowadzania 
fałszywych analogii:

Wielkie fi rmy są znacznie częściej spotykane niż wielkie gospodarstwa domowe, 
ponieważ korzyści skali ze specjalistycznych inwestycji oraz podziału pracy są 
bardziej istotne dla fi rm (Becker 1991, s. 301).

Ściśle związana z teorią produkcji gospodarstwa domowego pozostaje – ze 
swej strony również powiązana z koncepcją kapitału ludzkiego – Beckera teoria 
rodziny. Koncepcja ta, z jej centralną tezą o podziale „pracy” między małżonka-
mi, dzięki któremu jedno z nich (w typowej sytuacji mąż) może specjalizować się 
w zajęciach zarobkowych, podczas gdy drugie – w zajęciach domowych, co po-
zwala obojgu koncentrować się na tym, w czym wykazują, mówiąc językiem teo-
rii ekonomicznej, komparatywne korzyści, ma umożliwić wyjaśnienie zjawiska 
wyższych zarobków, jakie mają osiągać mężczyźni w porównaniu z samotnymi. 
W przeciwieństwie do tego, żaden kawaler nie jest w stanie ustanowić takiego 
podziału zajęć i z natury rzeczy jest obciążony zarówno pracą zarobkową, jak 
i obowiązkami domowymi, co musi ograniczać jego inwestycje we własny ludzki 
kapitał. Z uwagi na to względne upośledzenie mężczyzn nieżonatych w stosunku 
do żonatych ci ostatni, zgodnie z modelem Beckera, powinni być bardziej pro-
duktywni, a zatem zarabiać więcej (Loh 1996). 
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Beckerowska teoria rodziny nie sprawdza się jednak w konfrontacji z da-
nymi empirycznymi. Wedle tej teorii pracujący mężczyźni z niepracującymi 
żonami powinni uzyskiwać wyższe zarobki w porównaniu z tymi, którzy także 
pracują, lecz których żony pracują również. Mają oni bowiem większe możliwo-
ści akumulacji kapitału ludzkiego dzięki ich większej specjalizacji. Natomiast 
w sytuacji, gdy oboje małżonkowie pracują, możliwości specjalizacji ulegają 
zmniejszeniu i odpowiednio też zmniejszać się powinna nadwyżka wynagrodzeń 
uzyskiwanych przez takich panów w stosunku do mężczyzn nieżonatych (Gray 
1997). Wyniki regresji wielorakich nie potwierdziły jednak występowania takich 
zależności między wysokością owej nadwyżki a ilością godzin poświęcanych 
przez żony domowi. 

Założono, że żony bardziej wykształcone będą częściej specjalizować się 
w pracy zarobkowej, zmuszając przez to swych mężów do wzięcia na siebie 
większej ilości domowych obowiązków obniżającego rozmiary wspomnianej 
nadwyżki. Oto bowiem okazało się, że w porównaniu z mężczyznami samotnymi 
mężczyźni żonaci, których małżonki: 
nie ukończyły szkoły średniej – zarabiają 11,8 procent mniej,
mają wykształcenie średnie – zarabiają 4,3 procent więcej,
mają wykształcenie niepełne wyższe – zarabiają 7,1 procent więcej,
mają pełne wykształcenie wyższe – zarabiają 11,5 procent więcej (Cornwell, 
Rupert 1997, s. 15).

Widać wyraźnie, że wbrew koncepcji Beckera mężczyźni korzystają na 
ożenku z wykształconymi kobietami. Jak jednak można wytłumaczyć owe wyni-
ki, niezgodne z implikacjami Beckerowskiej teorii, zgodnie z którymi praca żon 
oznacza przeniesienie większej części domowego jarzma na barki mężczyzn, co 
niweluje ich zarobkowe uprzywilejowanie. Otóż, po pierwsze, rodziny o wyż-
szych dochodach, co często łączy się z wyższym wykształceniem, powszech-
nie zatrudniają niańki i inną służbę domową, a po drugie, co nawet jest zgodne 
z ogólniejszymi założeniami podejścia Beckera rodziny o wyższym wykształce-
niu, uzmysławiają sobie istnienie wyższych kosztów poniechania, pociąganych 
przez czas przeznaczany na produkcję domową, decydując się dlatego na posia-
danie mniejszej liczby dzieci. Oba te czynniki sprawiają, że jarzmo domowych 
trudów jest w rodzinach lepiej wykształconych w rzeczywistości mniejsze (Loh 
1996).
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Zwraca się również uwagę na inny czynnik mogący działać w tym samym 
kierunku – lepsze szanse kariery zawodowej mężczyzn posiadających wykształ-
cone żony dzięki pomocy (porady dotyczące przenosin, wykonywania zadań 
itp.), jakiej te ostatnie są w stanie im udzielić na tym polu (Korenman, Neumark 
1994).

W innym badaniu weryfi kującym teorię Beckera wzięto pod uwagę zróż-
nicowanie klasowe, porównując ze sobą różnice zarobków mężczyzn żonatych 
i nieżonatych na przykładzie z jednej strony tzw. samozatrudnionych (czyli przed-
stawicieli klas drobnomieszczańskich), a z drugiej – pracowników najemnych. 
Zgodnie z teorią rodziny autorstwa Beckera, jeżeli żonaci są faktycznie bardziej 
produktywni niż nieżonaci, to owa wyższa produktywność powinna się objawiać 
wyższymi zarobkami, niezależnie od tego, gdzie i w jaki sposób zarabiają na ży-
cie. Tymczasem znowu regresje wykazały, że istnieje wyraźna różnica pod tym 
względem na niekorzyść „samozatrudnionych”, jakie by nie były przyczyny tego 
stanu rzeczy (a wśród możliwych podsuwano tu np. późniejsze ożenki przedsię-
biorców, wynikające z czasu, jaki muszą oni poświęcać na zakładanie i prowa-
dzenie swoich fi rm, co oznacza zmniejszenie korzyści płynących z małżeństwa, 
zaniżanie dochodów przez przedsiębiorców ze względów podatkowych). 

Wreszcie trzecie, duże badanie jej dotyczące objęło porównanie wynagro-
dzeń mężczyzn, którzy przed ślubem zamieszkiwali ze swoimi późniejszymi 
małżonkami a tymi, którzy takiej kohabitacji nie przeszli. Z teorii Beckera wyni-
ka, że wynagrodzenia powinny być wyższe w pierwszym przypadku ze względu 
na dłuższy okres inwestycji w kapitał ludzki. Nawet gdyby w okresie kohabitacji 
nie doszło do uformowania żadnego podziału pracy, to i tak wiedza zgromadzona 
podczas tego okresu przez oboje partnerów na temat swoich silnych i słabych 
stron stwarza im uprzywilejowaną sytuację wyjściową dla wypracowania takiej 
specjalizacji na początku sformalizowanego okresu ich współżycia (Loh 1996). 
Tymczasem dane empiryczne wskazują, że obie grupy uzyskują wynagrodzenia 
o takiej samej różnicy in plus w stosunku do mężczyzn nieżonatych, co podważa 
koncepcję specjalizacji Beckera.

Warto jeszcze przytoczyć wyniki badania jednojajowych bliźniaków, któ-
re, niekoniecznie podtrzymując teorię specjalizacji sformułowanej przez Becke-
ra, potwierdza jednak tezę o wyższych wynagrodzeniach uzyskiwanych przez 
mężczyzn żonatych w stosunku do nieżonatych. Tego typu bliźniaki wybrano 
do badania z uwagi na ich jednakowe genetyczne wyposażenie oraz środowisko, 
w jakim wzrastają, co oznacza posiadanie identycznych zdolności fi zycznych 
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i umysłowych, a tym samym, można rozsądnie przyjąć, produktywności. Po-
zwala to wnosić, że jeśli pomiędzy takimi braćmi występuje różnica zarobków, 
to ich przyczynę stanowi małżeństwo. Jak wykazało badanie 136 par jednojajo-
wych bliźniaków (85 proc. z nich było żonatych, a w 23 proc. przypadków jeden 
z bliźniaków był żonaty, lecz jego brat nie), żonaci mężczyźni o takich cechach, 
kontrolując wpływ wykształcenia, mają wyższe wynagrodzenia o 26 procent niż 
ich nieżonaci bracia. 

Podobne wyniki uzyskano, biorąc pod uwagę inne czynniki, których wpływ 
na badane zjawiska neutralizowano, takie jak status rozwodnika, wdowca, staż 
pracy współmałżonka, kariera zarobkowa, liczba dzieci (Antonovics, Town 
2004). Gary Becker to, jak wiadomo, zarówno ekonomista jak i socjolog. Dlatego 
dziwne, że nie zwrócił uwagi na własność wspólną (w socjologiczno-ekonomicz-
nym właśnie sensie) jako podstawę rodziny w zdefi niowanym przez niego sensie. 
Stwierdził bowiem: 

Rodzina stanowi organizację o bardzo wysokim stopniu wewnętrznych powią-
zań wzajemnych. Ma ona następujące cechy: jakakolwiek redystrybucja dochodu 
w jej obrębie nie wpływa na konsumpcję ani na dobrobyt żadnego z jej członków, 
ponieważ natychmiast pociąga za sobą kompensujące transfery ze strony głowy 
rodziny. Zarówno głowa rodziny jak i inni jej członkowie postępują tak, jak gdyby 
wszyscy „kochali się nawzajem” (choćby w gruncie rzeczy byli egoistami) w tym 
sensie, że maksymalizują nie swoje indywidualne „własne” dochody, ale dochód 
rodziny (Becker 1990, s. 436).

W powyższej defi nicji pojawiło się sformułowanie nawiązujące do faktu, 
że „nawet samolubni członkowie rodziny są niekiedy skłonni postępować tak, 
jak gdyby ich postawa w stosunku do innych była altruistyczna”. Tę skłonność 
do symulowania altruizmu Becker ochrzcił mianem teorematu niedobrego dziec-
ka. Teorematem tym, zgodnie z poddaną już powyżej przez nas krytyce natu-
ralistyczną tendencją, amerykański ekonomista i socjolog posłużył się między 
innymi „w celu wyjaśnienia, dlaczego dobór biologiczny może z biegiem czasu 
działać na korzyść zachowań altruistycznych” (Becker 1990, s. 432).

Co ciekawe, w innej pracy sam autor podważył ważność swego teorematu, 
wskazując, iż nie obowiązuje on,

gdy rodzice nie przekazują dzieciom darów ani spadków. Może tak być dlatego, że 
ich altruizm jest słaby, lecz nawet rodzice o silnych skłonnościach altruistycznych 
mogą nie przekazywać darów ani spadków, gdy spodziewają się, że ich dzieci 
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będą znacznie zamożniejsze od nich samych. Dzieci są zamożniejsze od rodzi-
ców, gdy wzrost gospodarczy jest szybki oraz gdy ich uposażenie w zdolności 
i inne cechy jest wyższe niż w przypadku ich rodziców. Spadki są duże w bogatych 
rodzinach, dość częste w klasie średniej i nieistotne w rodzinach ubogich. Jedną 
z przyczyn tego jest fakt, iż uposażenia dzieci przewyższają zwykle wyposażenie 
rodziców w biednych rodzinach, natomiast bywają często niższe w rodzinach bo-
gatych (Becker 1991, s. 364). 

Dowody empiryczne na rzecz koncepcji altruistycznie motywowanych transfe-
rów i altruistycznych więzi mających oddziaływać na konsumpcję w rodzinach 
są co najwyżej mieszane (Cox 1987, 1990; Cox, Rank 1992; Altonji i in. 1992, 
1997). Sam zaś teoremat niedobrego dziecka został negatywnie zweryfi kowany 
w badaniu.

Nie dość na tym – o ile w powyższym sformułowaniu Becker używał okre-
ślenia „jak gdyby”, to w Traktacie o rodzinie nazywa takie samo zachowanie 
altruizmem bez żadnych przymiotników, co zaciera jakościowe różnice między 
odmiennymi typami czynów i może zostać zaakceptowane jedynie na gruncie 
skrajnego typu behawioryzmu:

Ponieważ altruista maksymalizuje swoją własną użyteczność, może on zostać 
z punktu widzenia użyteczności nazwany egoistą, nie altruistą [...] Daję defi nicję 
altruizmu, jaka dotyczy zachowania – wyborów produkcyjnych i konsumpcyj-
nych, nie zaś fi lozofi czną dyskusję o tym, co naprawdę motywuje ludzi (Becker 
1991, s. 279). 

Powyższa charakterystyka „pojęcia skaczącego” odnosi się na równi do pojęcia 
kapitału ludzkiego, jak i konceptu kapitału społecznego. 

Pozostając jeszcze przy pierwszym z tych pojęć, zwróćmy uwagę na jego 
niejednoznaczność. Becker w haśle napisanym dla „Małej encyklopedii ekono-
mii” pisze, że materialne formy kapitału nie są jedynymi; edukacja, kurs kom-
puterowy, wydatki na ochronę zdrowia, wykłady na temat cnót punktualności 
i uczciwości również są kapitałem. Jest tak dlatego, ponieważ podnoszą one za-
robki, poprawiają zdrowie lub rozwijają dobre zwyczaje danej osoby w przeciągu 
większości jej życia. Dlatego też ekonomiści uważają nakłady na wykształcenie, 
szkolenia, opiekę zdrowotną itd. za inwestycje w kapitał. Nazywa się je kapita-
łem ludzkim. Dwuznaczność polega tu na niemożności stwierdzenia, czy autor 
odnosi pojęcie kapitału do samego wykształcenia, zdrowia itd., czy do nakładów 
na uzyskanie lub poprawę tychże. Tej defi nicyjnej niejasności nie eliminuje fakt, 
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iż Becker stwierdza dalej, że edukacja i szkolenie są najważniejszymi inwesty-
cjami w kapitał ludzki.

Przechodząc do drugiej z wymienionych wyżej kategorii: o ile w pracach 
takich autorów, jak Pierre Bourdieu czy James Coleman pojęcie kapitału spo-
łecznego odnosiło się, bardziej lub mniej ściśle, do korzyści lub, mówiąc języ-
kiem Webera, szans ekonomicznych i innych wynikających z udziału jednostki 
w pewnego typu stosunkach albo zbiorowościach społecznych, to pod piórem 
Roberta Putnama kapitał społeczny zaczął stanowić właściwość całych grup, 
a nawet narodów. Jednakże, jak trafnie zauważają Alejandro Portes i Patricia 
Landolt (1996), kolektywny kapitał społeczny nie może być po prostu sumą in-
dywidualnych kapitałów społecznych, jeśli kapitał społeczny ma być zasobem 
generowanym przez sieci relacji społecznych.

Kolejną słabością omawianego pojęcia, związaną ze wzmiankowanym bra-
kiem jasności co do tego, czym jest w rzeczywistości kapitał, stanowi pomylenie 
źródeł kapitału społecznego z korzyściami, jakie miałby on przynosić. Prowadzi 
to do rozumowania cyrkularnego, gdyż obecność kapitału społecznego wypro-
wadza się często na podstawie istnienia uzyskiwanych przez jednostkę lub grupę 
korzyści. I tak, w przykładzie podsuniętym przez Portesa i Landolt, student, któ-
ry zdobywa pieniądze na czesne dzięki rodzicom lub krewnym jest uważany za 
posiadacza kapitału społecznego. Taki wniosek nie uwzględnia jednak istnienia 
mniej szczęśliwych od naszego studenta jego kolegów i koleżanek, mogących 
liczyć na równie życzliwe poparcie ze strony rodziny, tyle że nierozporządzającej 
wystarczającymi środkami dla dokonania takich wydatków. Na długo przedtem, 
zanim Schumpeter mówił o twórczej destrukcji, Marks podkreślał z podziwem 
osiągnięcia nowoczesnej burżuazji, nie pomijając wszakże negatywnych aspek-
tów przemożnej władzy kapitału. Tymczasem współcześni zwolennicy kategorii 
kapitału społecznego nie pozostają wierni temu dialektycznemu podejściu, ak-
centując jedynie pozytywne skutki więzi społecznych, których inkluzywność dla 
jednych oznacza przecież ekskluzywność z punktu widzenia innych. 

Dotychczasowa krytyka zasadności nadużywania pojęcia kapitału nie ozna-
cza negowania ważności czy realności problematyki ukrywającej się za owy-
mi nadmiernie rozmnożonymi, terminologicznymi etykietkami. Tyle że dla ich 
eksploracji nieodzowne jest staranne rozdzielenie tego, co pochopnie zostało 
połączone w wyniku często niedoskonałej u szczególnie, choć nie wyłącznie, 
cechującej (vide przykłady tak głośnych ekonomistów jak T.W. Schultz bądź 
G. Becker) socjologów i politologów, wiedzy ekonomicznej, przejawiającej się 
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w nieznajomości relacji między takimi kategoriami jak kapitał, renta, quasi-ren-
ta, a przede wszystkim własność. Właśnie na tej ostatniej – w odniesieniu ekono-
micznym – skupiamy się w dalszej części tekstu. 

William Petty już w końcu XVII wieku próbował szacować pieniężną war-
tość całego społeczeństwa ówczesnej Anglii, włączając do kapitału trwałego 
człowieka, ponieważ tak jak na kapitał trwały, również na ludzi ponosi się okre-
ślone wydatki, które są źródłem zdolności świadczenia usług. Ze sprzedaży usług 
spłaca się wydatki z zyskiem. Petty oszacował wartość majątku XVII-wiecznej 
Anglii, dochodząc do wniosku, że wartość zasobów pracy przewyższa o około 
70 procent wartość majątku trwałego. Podobnie, dla Adama Smitha ucieleśniona 
w człowieku wiedza oraz jego nabyte umiejętności były jedną z form, w której 
przejawia się kapitał trwały. Rozróżniał on dwa rodzaje kapitału. Pierwszy – ka-
pitał obrotowy – tworzyły dobra, które przynoszą dochód w wyniku sprzedaży 
w czasie trwania cyklu produkcyjnego. Na kapitał trwały składają się natomiast 
narzędzia, budynki oraz ucieleśniona w pracownikach wiedza i ich umiejętności. 
Takie rozumienie „kapitału ludzkiego” wynikało z założenia, że kapitał tworzą 
środki produkcji wytworzone przy wykorzystaniu zasobów materialnych. Pra-
cownik nabywa swoje kwalifi kacje i umiejętności w czasie nauki bądź kształ-
cenia. Równocześnie musi otrzymywać środki na utrzymanie. Środki material-
ne, kapitał wydatkowany na te zasoby są rzeczywistym wydatkiem tworzącym 
kapitał trwały, który dlatego jest niejako ucieleśniony w człowieku. Nabyte 
umiejętności prowadzą do większej sprawności i wydajności robotnika, które 
z kolei zależne są od podziału pracy. Mamy tu w rzeczywistości – zgodnie z socjo -
ekonomiczną rentową teorią własności – do czynienia z efektem ekonomiczno-
-włas nościowym, 

Rozwój koncepcji gromadzenia wiedzy i umiejętności przez jednostki ludz-
kie jest związany z nazwiskiem J.B. Saya. Wedle Saya wykonywana praca może 
mieć charakter produkcyjny oraz nieprodukcyjny. Ten drugi rodzaj może przy-
nieść efekt niematerialny, na przykład wykład, z którego korzysta student. Prze-
tworzenie tego rodzaju efektów (wykładów) poprzez, jak to rozumiał Say, jego 
konsumpcję zwiększa fundusz produkcyjny. Natomiast fundusz ten jest formą 
kapitału, z którego może jego posiadacz czerpać dochód bądź zysk. Innymi słowy 
„kapitał”, który posiada jeden człowiek w formie posiadanej przez niego wiedzy, 
umiejętności został przekształcony w efekt niematerialny. W procesie konsump-
cji i akumulacji efekt ten zastał zamieniony w „kapitał” drugiej osoby. W Trak-
tacie o ekonomii politycznej Say nawiązywał również do innych aspektów, które 
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obecnie tworzą teorię kapitału ludzkiego. Sugerował sposób szacowania war-
tości „kapitału ludzkiego” według dochodu osiągniętego w okresie zarobkowa-
nia. Poruszał on również problemy emigracji zasobów ludzkich pod kątem strat 
dla kraju porzucanego. Bardziej teoretycznie zasadne jest jednakże ujęcie tego 
zagadnienia z punktów widzenia teorii socjologiczno-ekonomicznej własności, 
zwracającej uwagę na ogólnonarodowy charakter wydatków na wykształcenie 
i wyszkolenie siły roboczej, której posiadacze, emigrując, pozbawiają macierzy-
sty naród możliwości korzystania z efektów tej edukacji i, zawłaszczając w po-
staci swej prywatnej siły roboczej efekty owej edukacji, transferują je na rzecz 
innego narodu, w tym jego określonych klas. Tak precyzyjnego obrazu socjo-
ekonomicznego charakteru mających tu miejsce relacji nie jest w stanie nakreślić 
żadna teoria kapitału ludzkiego.

Spostrzeżenia dotyczące jakości zasobów ludzkich można napotkać w prag-
matycznym podejściu do procesów gospodarczych A. Marshalla. Wymienia on 
właściwości pracy jako czynnika produkcji, do których w szczególności zali-
cza: nieistnienie rynku kapitałowego dla pracy oraz integralną więź pracownika 
z wykonywaną przez niego pracą. Marshall twierdził również, dotykając w tym 
punkcie implicite kwestii ekonomicznej własności, że podczas szkolenia zaso-
bów pracy z inicjatywy pracodawcy powstają korzyści zewnętrzne, z których 
efektów pracodawca nie może w pełni korzystać.

Arthur Cecil Pigou stwierdził: 

Na równi z inwestycjami w kapitał materialny, istnieją inwestycje w kapitał 
ludzki. Z chwilą uznania tego faktu zaciera się różnica między oszczędnościami 
w spożyciu a oszczędnościami w produkcji. Do pewnego stopnia bowiem kon-
sumpcja stanowi inwestycję w indywidualną zdolność produkcyjną (Pigou 1937, 
s. 405–422).

I znowu twierdzenie to dotyka wprawdzie problematyki ekonomiczno-so-
cjologicznej teorii własności, ale że czyni to w sposób niejawny, więcej ukrywa, 
niż rozjaśnia. Na gruncie nowoczesnej teorii neoklasycznej pionierem użycia 
rozważanego terminu był J. Mincer w artykule Investment in Human Capital 
and Personal Income Distribution, opublikowanym w „The Journal of Politi-
cal Economy” w 1958 roku. Oprócz tego ekonomisty do najbardziej znanych 
prac na temat kapitału ludzkiego należą te autorstwa Th. Schultza oraz naturalnie 
G.S. Beckera, zwłaszcza książka pt. Human Capital opublikowana w 1964 ro-
ku.
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W kategoriach form ekonomiczno-socjologicznej własności należałoby tak-
że rozpatrywać przesłanki, na jakie często powołuje się, jako tłumaczące i uzasad-
niające, wprowadzenie pojęcia kapitału ludzkiego, a polegające na szczególnych 
właściwościach wiedzy. W odróżnieniu od pracy fi zycznej i innych czynników 
produkcji, użytkowanie wiedzy prowadzi do jej rozszerzenia i samorozwoju: 

w miarę jak lekarze nabywają większego doświadczenia, baza ich wiedzy rośnie, 
podobnie jak ich wyposażenie w kapitał ludzki. Ekonomia rzadkości zostaje za-
stąpiona przez ekonomię samorództwa. Przenośna i dająca się podzielać wiedza 
może być przenoszona i podzielana. To przeniesienie nie zapobiega posługiwaniu 
się daną wiedzą przez jej pierwotnego posiadacza. Przeniesienie wiedzy może jed-
nak zmniejszyć walor jej rzadkości dla jej pierwotnego posiadacza (en.wikipedia.
org/wiki/Human_capital).

Podobieństwo pojęć kapitału ludzkiego oraz jednego z kluczowych obiektów 
ekonomiczno-socjologicznej własności – siły roboczej – uwidacznia zwięzła de-
fi nicja tego pierwszego: human capital is embodied knowledge and skills (Becker 
i in. 1995). 

Zbieżność tę ukazuje skądinąd zaskakujące i rzadko przytaczane zastosowa-
nie terminu „kapitał ludzki” przez nie kogo innego, jak samego Karola Marksa, 
który pisał w odniesieniu do jednego ze sposobów produkcji feudalnej formacji 
ekonomicznej społeczeństwa: 

Jednym ze sposobów, w jaki szlachta obracała swoim kapitałem ludzkim było 
wynajmowanie ich [nosicieli – przyp. J.T.] lub zezwalanie za roczną opłatą (ob-
rok) na wędrówkę i zarabianie na utrzymanie w dowolny sposób (Marks 1859, 
s. 348). 

Poddaństwo tego rodzaju chłopa feudalnego wyrażało się w konieczności odda-
wania swemu właścicielowi renty pracowej, jakkolwiek mógł on, jako częściowy 
posiadacz własnej siły roboczej, do pewnego stopnia dowolnie nią dysponować.

Ekonomiczna socjologia polityki

Na ideologiczność rozważań amerykańskiego ekonomisty i socjologa zwraca-
no już uwagę. O mocy ideologicznych przekonań Beckera świadczy charaktery-
styczny przykład jego ekonomicznej socjologii, jaki stanowi jej zastosowanie do 
sfery polityki znajdujące się w szkicu Konkurencja i demokracja. Ujęcie to opie-
ra się na analogii między rynkiem a politycznym systemem zwanym – do którego 
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to nazewnictwa można mieć notabene poważne zastrzeżenia, o czym dalej – de-
mokracją przedstawicielską. Becker wychodzi od defi nicji idealnej demokracji 
politycznej jako „pewnego układu instytucjonalnego służącego podejmowaniu 
decyzji politycznych, w którym jednostki ubiegają się o urzędy poprzez dosko-
nale wolną konkurencję – konkurowanie o głosy szerokich mas wyborczych” 
(Becker 1990, s. 70). To ostatnie oznacza, że 

dany kraj może rościć sobie pretensje do miana „demokracji politycznej” jedynie 
pod tym warunkiem, że w głosowaniu może uczestniczyć wysoki odsetek jego 
ludności. Chociaż „wysoki odsetek” to pojęcie względne, jasne jest, że sytuacja 
w poszczególnych krajach bywała pod tym względem bardzo różna; na przykład 
w XVII-wiecznej Anglii baza wyborcza była o wiele za mała na to, aby kraj ten 
mógł pretendować do miana demokracji politycznej (Becker 1971, s. 71).

Z kolei wyżej wymieniona konkurencja jest „wolna” w tym sensie, że nie 
istnieją poważniejsze bariery kosztów lub inne sztuczne przeszkody, utrudniające 
jednostce kandydowanie na jakiś urząd czy przedstawienie wyborcom własnego 
stanowiska. Przeniesienie działalności z rynku w sferę państwową w demokracji 
politycznej wcale nie musi prowadzić do zmniejszenia się konkurencji, zmienia 
natomiast jej formę – konkurencję między przedsiębiorstwami zastępuje konku-
rencja między partiami. Można powiedzieć nawet więcej, doskonałość konkuren-
cji jest tak samo niezbędna dla idealnej demokracji politycznej, jak dla idealnego 
systemu wolnej przedsiębiorczości. Sugeruje to, że w celu zrozumienia funk-
cjonowania demokracji politycznej można zastosować analizę funkcjonowania 
systemu wolnej przedsiębiorczości. Bezpośrednim celem dowolnej partii poli-
tycznej jest doprowadzenie do pozyskania sobie wyborców, podobnie jak bez-
pośrednim celem dowolnego przedsiębiorstwa jest pozyskanie sobie konsumen-
tów. Ten bezpośredni cel przedsiębiorstwa jest zgodny z całym zestawem celów 
ostatecznych, jak pragnienie pomocy konsumentom (altruizm) albo pragnienie 
zdobycia siły ekonomicznej; celem najlepiej pasującym do dostępnych danych,
i najczęściej występującym, jest dążenie do maksymalizacji dochodu lub zysków. 
Podobnie bezpośredni cel działania partii politycznej jest zgodny z wieloma cela-
mi ostatecznymi, jak pragnienie pomocy swemu krajowi (altruizm) albo dążenie 
do zdobycia prestiżu czy dochodu; najczęściej występującym celem jest dąże-
nie do władzy, którą można zdefi niować jako możliwość wywierania wpływu 
na zachowania innych. Defi nicja ta zakłada dalej m.in. wolność wypowiadania 
się i wyrażania swych poglądów, jak również swobodę krytykowania platform 
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proponowanych przez innych (Becker 1971). W ujęciu Beckera idealna demo-
kracja polityczna powinna być doskonale wrażliwa na wolę ludu i doskonale na 
nią reagująca.

Przy pewnych założeniach (rzecz jednak w tym, że owe założenia prze-
noszą nas ze sfery realnych problemów i konfl iktów społecznych), gdzie jakże 
rzadko mamy do czynienia z wielkościami poddającymi się kwantyfi kacji tak 
ochoczo, jak chciałby tego amerykański ekonomista, w domenę matematycznych 
platońskich czystych idei – nawet w przypadku występowania różnic w prefe-
rencjach wyborców demokracja idealna mogłaby nadal być doskonale wrażliwa 
na ową „wolę ludu”. Załóżmy, że decyzja polityczna polega na dokonaniu wyboru 
określonej wartości pewnej stale zmieniającej się zmiennej liczbowej (minimalna 
płaca, dopuszczalna stopa przychodu przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, 
współczynnik dyskryminacji itp.): 

Miarą preferencji każdego z głosujących jest jakaś wartość tej zmiennej; jego sytu-
acja jest tym lepsza, im bliższy tej wartości okazuje się wybór polityczny. Rozkład 
częstości tych wartości dostarczałby wtedy pełnego opisu rozkładu preferencji 
wśród wszystkich wyborców. Wydaje się, że można przyjąć medianę jako wyraz 
„woli” ogółu wyborców, ponieważ ta właśnie wartość stanowi „demokratyczny” 
kompromis między preferencjami różnych wyborców. Łatwo wykazać, w każdym 
razie przy założeniu istnienia dwóch partii politycznych i zasady większości, że 
wybór polityczny w równowadze odpowiada zdefi niowanej w ten sposób „woli” 
wyborców. Jeżeli na przykład program partii a obiecuje wchodzącą w grę war-
tość na poziomie odpowiadającym 25. percentylowi, natomiast program partii b 
na poziomie 45. percentyla, to wygra partia h, ponieważ dostanie co najmniej 
55% głosów (tych wszystkich, dla których dane wartości leżą w przedziale od 
45. percentyla). Tak samo można dowieść, że wartość równa medianie wygrałaby 
ze wszystkimi innymi propozycjami, zdobyłaby bowiem co najmniej 50 procent 
głosów. A zatem wybór wartości środkowej byłby wyborem politycznym w rów-
nowadze (Becker 1971, s. 73).

Celem ostatecznym każdej partii może być zdobycie władzy, ale w równo-
wadze nikt – nawet ci „u władzy” – nie mają żadnej władzy politycznej. Nie ma 
tu miejsca na wybory dokonywane przez polityków, ponieważ decyzje polityczne 
są całkowicie wyznaczone przez preferencje ogółu wyborców. To twierdzenie 
rzuca pewne światło na kontrowersję w kwestii, czy wybieralny członek orga-
nów przedstawicielskich powinien głosować według własnego uznania, czy też 
zgodnie z wolą swoich wyborców. W idealnej demokracji nie zachowa on długo 
swojego stanowiska, jeśli nie będzie stosować się do woli wyborców.
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Po trzecie, w idealnie konkurencyjnym systemie wolnej przedsiębior-
czości „przeżywają” jedynie przedsiębiorstwa najsprawniejsze; na przykład 
– gdyby poziom kosztów w przedsiębiorstwie nie zależał od wielkości produkcji 
i był dla poszczególnych przedsiębiorstw różny, to „przetrwałoby” tylko przed-
siębiorstwo o najniższych kosztach. I podobnie w idealnej demokracji „przeży-
wają” tylko najsprawniejsze partie:

gdyby koszty ponoszone przez państwo w związku z zarządzaniem jakąś gałęzią 
przemysłu były niezależne od wielkości produkcji [...] u steru rządów utrzyma-
łaby się zawsze partia mająca najniższe koszty. Daną gałęzią mogłyby kierować 
jednakowo efektywnie zarówno państwo jak i rynek, jeśli koszty gwarantowane 
przez najsprawniejszą partię i najsprawniejsze przedsiębiorstwo byłyby jednako-
we. Twierdzenie to mówi nic tylko, że – jak stwierdza O. Lange – sektor politycz-
ny mógłby, teoretycznie, odtwarzać równowagę wolnokonkurencyjną, ale kosz-
ty najsprawniejszej partii i najsprawniejszego przedsiębiorstwa mogą różnić się 
między sobą. Przedsiębiorczość prywatna zarządzałaby przemysłem efektywniej 
niż państwo tylko wtedy, gdyby najsprawniejsze przedsiębiorstwo miało koszty 
niższe od najsprawniejszej partii – i odwrotnie (Becker 1971, s. 74).

Zanim przedstawimy konkluzję wywodu Beckera, musimy poddać krytyce 
jego zasadnicze założenie, ujmujące ustrój parlamentarny czy przedstawicielski 
jako demokratyczny w sensie wyrażania woli ludu.

Jak słusznie zwraca uwagę J. Sowa, demokracja może wprawdzie zakładać

 wykorzystanie przedstawicieli, reprezentujących obywateli w procesie podejmo-
wania decyzji. Aby jednak pozostała demokracją w ścisłym znaczeniu tego słowa, 
przedstawiciel musi być przez obywateli zobowiązany do głosowania w określony 
sposób. Jeśli tego nie uczyni, obywatele mają możliwość natychmiast go odwołać 
i wysłać swojego nowego delegata. Tylko wtedy można stwierdzić, że przedstawi-
ciel wyraża ich wolę (Sowa 2008, s. 97). 

Tymczasem w systemie parlamentarnym wybieramy naszych przedstawicieli, 
ale później rządzą oni według własnego uznania. Dlatego „demokracja przed-
stawicielska” nie jest też żadną demokracją w jakimkolwiek nieoksymoronicz-
nym znaczeniu tego sformułowania. Jak ujął to jeden ze współczesnych teorety-
ków demokracji, „przedstawiciele czerpią swój autorytet z woli ludu, nie łączą 
ich jednak z nim wspólne interesy i dlatego go nie reprezentują” (Sowa 2008, 
s. 114).

Charakter ustroju defi niowanego przez Beckera jako demokracja lepiej 
oddaje stworzone przez amerykańskiego politologa Roberta Dahla termin poli-
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archia. Jak przypomina Sowa, „defi niuje się ją jako system, w którym liberalne 
prawa obywatelskie przysługują względnie dużej części ludności oraz istnieje 
możliwość zmiany władzy w regularnych, powszechnych i wolnych wyborach. 
Dahl wylicza siedem cech ustrojów poliarchicznych. Są to: 

  1. Wybór przedstawicieli. 
  2. Wolne i uczciwe wybory.
  3. Powszechne prawo wyborcze.
  4. Bierne prawo wyborcze.
  5. Wolność słowa.
  6. Dostęp do niezależnych informacji.
  7. Swoboda zrzeszeń 4.

Jak trafnie podkreśla J. Sowa: 

to ujęcie bliskie jest podejściu Schumpetera, zgodnie z którym różne grupy kon-
kurują o władzę w państwie i dzielą się nią. Samo słowo „poliarchia” oznacza 
tyle, co „wielowładztwo”. W takiej perspektywie można demokrację parlamentar-
ną opisać jako ustrój mieszany, w którym rząd przedstawicielski musi liczyć się 
z innymi ośrodkami władzy o charakterze oligarchicznym lub arystokratycznym 
(Sowa 2008, s. 179),

do jakich zaliczają się 

grupy i organizacje, które nie są konstytuowane, kształtowane i zarządzane w spo-
sób demokratyczny, posiadają jednak realną władzę, tzn. mają możliwość wpływu 
na konkretne decyzje rządu lub parlamentu. Są to na przykład międzynarodowe 
korporacje, wojsko, organizacje religijne (jak Kościół katolicki w Polsce), insty-
tucje międzynarodowe (jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Waluto-
wy, Światowa Organizacja Handlu, NATO), grupy lobbingowe, obce państwa itp. 
(Sowa 2008, s. 184).

Jeżeli czytelnik wywodu amerykańskiego ekonomicznego socjologa mógł miej-
scami powziąć nawet przekonanie o jego bezstronności i obiektywności, to 
wzmiankowana wyżej jego konkluzja – opierająca się między innymi na zakwe-
stionowanym przed chwilą założeniu – zdradza ideologiczny charakter, wskazu-
jąc, że to, co miało być wnioskiem, stanowiło w gruncie rzeczy jego założoną 
z góry przesłankę zgodną z wolnorynkowymi i antyinterwencjonistycznymi po-
glądami autora.

4  http://otworzksiazke.pl/ksiazka/bez_panstwa/strona/14/?typ=tekst. 
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Becker pisze:

idealny system wolnej przedsiębiorczości i idealna demokracja polityczna stosun-
kowo mało się różnią; zarówno pierwszy jak i druga są efektywne i reagują na 
preferencje wyborców. Ci, którzy opowiadają się za przeniesieniem działalności 
z rynku do sfery państwowej, muszą udowodnić, że faktycznie istniejący system 
przedsiębiorczości jest daleki od ideału, ponieważ zawiera liczne monopole i inne 
niedoskonałości. Ci, którzy postulują zminimalizowanie działalności państwa, 
muszą dowieść, że rzeczywisty system polityczny jeszcze bardziej odbiega od 
ideału. (Becker 1971, s. 92).

Becker zakłada, że owe „niedoskonałości na rynku” są znane, tak że „może skon-
centrować się na niektórych istotnych niedoskonałościach politycznych systemu” 
– które to omówienie stanowi jeden z momentów, w których jego myśl zbliża się 
do innej koncepcji:

Ponieważ każda osoba dysponuje określoną liczbą głosów (albo 1, albo 0) nieza-
leżnie od ilości informacji, jaką dysponuje, i od inteligencji zużytej na działanie na 
podstawie tych informacji, oraz ponieważ mniejszości na ogół nie mają swojego 
przedstawicielstwa, to zdobywanie dobrej informacji i rozważne zastanawianie się 
nad problemami politycznymi, a nawet uczestniczenie w głosowaniu nie „opłaca 
się”. Sprawna partia może okazać się niezdolna do przekonania dostatecznej licz-
by wyborców, że jest sprawniejsza od innych partii. Na rynku mniejszości mają 
swoje „przedstawicielstwo”, a liczba głosów, jaką ma dana osoba, zależy od jej 
„relatywnej produktywności”, toteż bodźce skłaniające do rozważnego postępo-
wania są tu silniejsze niż w sferze politycznej. Dlatego też dla sprawnego przed-
siębiorstwa „przeżycie” jest stosunkowo łatwe, ponieważ w tym celu musi tylko 
zdobyć sobie poparcie kredytodawców i konsumentów, którzy są bezpośrednio 
i osobiście zainteresowani w podejmowaniu mądrych decyzji.

Konkurencję polityczną zmniejsza „wielka skala” działalności organizacji po-
litycznych. Kandydujący na rozliczne urzędy – prezydenta lub gubernatora sta-
nu – musi mieć dostateczne środki na „dotarcie” do wielkiej liczby wyborców. 
Chociaż przedsiębiorstwa muszą się czasem organizować na skalę całego stanu 
lub całego kraju, jest oczywiste, że w sferze rynku ma to mniejsze znaczenie niż 
w sektorze politycznym. Skala działalności politycznej jest ogromna także i dla-
tego, że wiele urzędów łączy rozmaite działalności. Kandydat znający się na 
przykład na sprawnym kierowaniu Pocztą Państwową, musi przekonać swych 
wyborców o tym, że wie coś niecoś w kwestii polityki imigracyjnej, ustaleń praw-
nych dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej oraz całego mnóstwa innych 
problemów oprócz zarządzania pocztą. Konieczność rozeznania w tych różnych 
działalnościach może uniemożliwić ubieganie się o dany urząd osobom sprawnym 
w wykonywaniu tylko jednej z nich. Takie sploty różnych rodzajów działalności 
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występują także i na rynku, ale obejmują one stosunkowo mało typów działalności 
(Becker 1971, s. 76).

Na podstawie swej argumentacji Becker wnosi, że

monopol i inne niedoskonałości w sektorze politycznym są co najmniej tak samo 
ważne – a być może o wiele ważniejsze – niż na rynku. Jeżeli to mniemanie jest 
bodaj w przybliżeniu słuszne, to ma ono istotne konsekwencje dla całości pro-
blemu, od którego rozpocząłem niniejszy szkic, a mianowicie: Czy istnienie nie-
doskonałości rynku uzasadnia interwencję państwa? Odpowiedź na to pytanie 
brzmiałaby „nie”, jeżeli niedoskonałości zachowań rządu są większe od rynko-
wych. Mogłoby się jednak okazać, że niekontrolowanie monopoli gospodarczych 
i znoszenie negatywnych skutków ich istnienia jest lepsze niż regulowanie ich 
i cierpienie z powodu niedoskonałości politycznych (Becker 1971, s. 79).
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GARY S. BECKER’S ECONOMIC IMPERIALISM

Summary

Keywords: economic sociology, economics, Becker, human capital, social capital 

Whether I study or watch television is a choice to invest or to consume that parallels 
the decision whether to use my income to spend or to save. At the forefront of such an 
understanding of society as if a market, based on atomized individual decision making, 
has been Gary Becker. As Becker puts it in his Nobel Prize acceptance speech in 1992: 
“My research uses the economic approach to analyze social issues that range beyond 
those usually conceived by economists”. According to Becker many activities thought 
to be noneconomic in nature are actually economic problems. Economic theory can thus 
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help explain phenomena traditionally located outside the scope of economics, in the areas 
of law, sociology, biology, political science, and anthropology. The development of this 
economic imperialism is the most characteristic feature of his approach. Whilst Becker’s 
economic approach claims universal applicability, both its name and its content, despite 
disclaimers to the contrary, betray their origins within mainstream neoclassical econom-
ics. As Becker unwittingly confi rms, his concern is the universal projection of the market 
model.
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Konwent republikański Pierwszej Re-
publiki Francuskiej wprowadził (w paź-
dzierniku 1793 r.) nowy kalendarz, usta-
nawiając początek roku na 22 września 
i nadając wszystkim miesiącom zmie-
nione, nawiązujące do rewolucji, nazwy. 
Współcześnie nikt w cywilizowanym 
świecie takich planów nie zdradza, jed-
nak jeśli kolejne dekady bieżącego stu-
lecia będą podobne do pierwszej, to kto 
wie, czy Kongres Stanów Zjednoczonych 
nie zaproponuje zmiany nazwy miesią-
ca września z September na September-
ober. Jak wszyscy pamiętają, 11 września 
2001 roku runęły, zaatakowane przez mu-
zułmańskich ekstremistów, wieże WTC 
w Nowym Jorku, również we wrześniu 
2008 roku upadł największy bank inwe-
stycyjny w USA Lehman Brothers, osta-
tecznie potwierdzając, że gospodarkę 
amerykańską dotknął kryzys. Podobnie 

jak w roku 2001, tak też w 2008 niemal 
wszyscy analitycy, publicyści i politycy 
zaczynali i kończyli zdanie od przywo-
łania wrześniowych wydarzeń. Można 
bez przesady powiedzieć, że obie kata-
strofy znacząco wpłynęły na obraz świata 
w pierwszych latach nowego stulecia. Za-
sadnicza różnica polega na tym, że o ile 
konsekwencje pierwszego z nich są już 
dość dobrze znane, o tyle skutki trwające-
go wciąż kryzysu pozostają zagadką. 

Opublikowana nakładem wydaw-
nictwa My Book książka Capitalism 
or Capitalisms? może być w tych, ale nie 
tylko tych, warunkach niezwykle intere-
sującą lekturą. Co ciekawe, pozycja ta nie 
została napisana z myślą o kryzysie ani 
w reakcji na niego, choć ukazała się 
w jego szczytowym okresie. Nie znaj-
dziemy w niej więc analiz odnoszących 
się do jego przyczyn, przebiegu i skut-
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Bartosz Mika
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Wszystko, co zawsze wiedzieliście o kapitalizmie, 
ale baliście się tej wiedzy1

Capitalism or Capitalisms?, pod redakcją naukową J. Tittenbruna, Wydawnictwo 
My Book, Szczecin 2009,  ss. 215.-

1  Artykuł powstał  na przełomie 2009/2010 r.
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ków, znajdziemy za to rzadko spotykany, 
bogaty materiał teoretyczny i empirycz-
ny stanowiący podstawę do głębokiej 
i wieloaspektowej refl eksji nad współ-
czesną gospodarką kapitalistyczną. Moż-
na powiedzieć więcej, z treści tekstów 
zamieszczanych w zredagowanym przez 
Jacka Tittenbruna tomie wyłania się mo-
zaikowy, można powiedzieć, obraz gos-
podarki globalnej. Zbiór socjologiczno-
-ekonomicznych analiz, jaki znajdziemy 
we wspomnianej książce, przypomina 
świetnie zbudowany, naukowy kolaż, po-
kazujący z jak złożonym, ale i fascynu-
jącym poznawczo zjawiskiem mamy do 
czynienia. Zamieszczone na łamach tego 
tomu opracowania dowodzą, że używając 
nieco już wyświechtanego wytrychu po-
jęciowego „kapitalistyczna gospodarka 
światowa”, powinniśmy odnieść się nie 
tyle do jednej gospodarki, ile do wielu gos-
podarek światowych. Mimo iż przyjęło 
się ujmować globalny system gospodar-
czy jako jedno zagadnienie, książka Ca-
pitalism or Capitalisms? dowodzi, że jest 
to spojrzenie co najmniej nieprecyzyjne, 
a prawdopodobnie po prostu błędne. 
Rzecz już nie w tym, że badacze reprezen-
tujący różne dyscypliny, lub adwersarze 
w ramach jednej, inaczej patrzą na kapi-
talizm. Coraz więcej dowodów wskazuje, 
że ustroje gospodarcze poszczególnych 
krajów lub regionów, mimo wspólnych 
podstaw, bardzo się od siebie różnią. Uży-
wając nieco uproszczonego przykładu, 
możemy powiedzieć, o czym przekonu-
ją nas autorzy tekstów zamieszczonych 
w opisywanej książce, że podobnie jak nie 
było jednego feudalizmu w Europie, tak 
też nie ma jednego kapitalizmu na świe-
cie. Przecież to nie przypadek, że niektóre 
kraje feudalne dały podwaliny pod nowy, 
obserwowany dziś, system, a inne wtór-
nie przyswoiły go kilkaset lat później. Nie 
ma przesady w stwierdzeniu, że porówny-

wać dzisiejszy ustrój gospodarczy Stanów 
Zjednoczonych i Argentyny to tak, jakby 
porównywać gospodarki XVII-wiecznej 
Wielkiej Brytanii i Rosji. Analogia zresz-
tą nie jest do końca przypadkowa, tak 
jak w średniowiecznej Europie mieliśmy 
do czynienia z dualizmem rozwoju, tak 
współczesny świat możemy nazwać świa-
tem wielu prędkości, do czego również 
nawiązują autorzy tego zbioru tekstów.

Nie uprzedzajmy jednak faktów. 
W książce Kapitalizm czy kapitalizmy? 
czytelnik odnajdzie trzynaście angloję-
zycznych artykułów naukowych autor-
stwa jedenastu przedstawicieli nauk spo-
łecznych reprezentujących polskie i za-
chodnie uczelnie. Redaktor tomu, Jacek 
Tittenbrun, jest jednocześnie autorem 
dwóch tekstów. Czytelnik odnajdzie rów-
nież dwa artykuły Guglielmo Carchedie-
go oraz po jednym autorstwa pozostałych 
badaczy.

Tom rozpoczynają artykuły rodzi-
mych socjologów Jacka Tittenbruna oraz 
Mariusza Baranowskiego, które od razu 
wprowadzają czytelnika w sam środek 
rozważań na wywołany tytułem całości 
temat. Czy współczesny system gospo-
darczy możemy z czystym, badawczym 
sumieniem zamknąć pod pojęciem kapi-
talizmu, czy też może powinniśmy mówić 
raczej o kilku ustrojach kapitalistycz-
nych? Rzecz jasna pytanie nie jest nowe. 
W każdym szanującym się podręczniku 
socjologii gospodarki znajdziemy co naj-
mniej kilka typologii kapitalizmu (por. np. 
Morawski 2001; Gilejko 2006), jednakże 
obecnie obserwowana dyskusja na temat 
obowiązującego ustroju gospodarczego 
zdaje się skłaniać ku uniformizacji, ame-
rykanizacji światowej gospodarki. Zresz-
tą Tittenbrun również przywołuje głosy 
autorów opowiadających się za tym po-
glądem, jednocześnie jednak już na wstę-
pie dowodzi, że powinniśmy przyjrzeć się 
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co najmniej dwóm typom kapitalizmów: 
akcjonariuszy (typ anglosaski) oraz inte-
resariuszy (typ kontynentalno-azjatycki). 
Znane być może polskiemu czytelnikowi 
argumenty zawarte w artykułach z roku 
2004 i 2005 Tittenbrun uzupełnia najnow-
szymi obserwacjami dotyczącymi aktual-
nych trendów rozwojowych gospodarek 
światowych. 

Największą wartością artykułu Two 
Capitalisms jest bez wątpienia jego teore-
tyczna przejrzystość. Autor opiera się na 
budowanej przez siebie od lat koncepcji 
własności i przekonywająco argumentuje, 
że to właśnie kryterium własnościowe po-
winno być kluczowe przy budowaniu ty-
pologii modeli kapitalizmu. Na marginesie 
można dodać, że kryzys zapoczątkowany 
załamaniem rynków fi nansowych we 
wrześniu 2008 roku dostarczył kolejnych 
dowodów, że własność nadal w znacz-
nym stopniu kształtuje stosunki społeczne 
w krajach kapitalistycznych (Mika, w dru-
ku). Jacek Tittenbrun trafnie wskazuje, że 
ustrój anglosaski, reprezentowany przez 
Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, 
różni się pod względem własności środ-
ków produkcji od kontynentalno-azjatyc-
kiego, reprezentowanego przede wszyst-
kim przez Niemcy i Japonię, że kto inny 
sprawuje w nich kontrolę nad własnością 
największych podmiotów w gospodarce. 
O ile w pierwszym najważniejszą rolę 
odgrywają menedżerowie i właściciele 
wielkiego kapitału, o tyle w drugim lista 
podmiotów zaangażowanych w prawidło-
we funkcjonowanie spółki (interesariu-
szy) jest znacznie większa. Konsekwencją 
owych, szczegółowo przez autorów cha-
rakteryzowanych, różnic własnościowych 
jest odmienne funkcjonowanie fi rm repre-
zentujących oba przeciwstawne modele 
w codziennej praktyce gospodarczej. Ina-
czej również wygląda całokształt stosun-
ków ekonomicznych w krajach anglosa-

skich, a inaczej w krajach kontynentalnej 
Europy i w Japonii. Przy tym za wielką 
zaletę wywodu Tittenbruna uznać może-
my brak odniesień do niejasnych i czę-
sto zaciemniających obraz pojęć, takich 
jak kapitał społeczny, kultura gospodaro-
wania itp. Tam, gdzie inni autorzy, w wy-
niku prawdopodobnie niedostatecznej 
wiedzy z zakresu ekonomii, odwołują się 
do kultury wpływającej na gospodarkę, 
Tittenbrun proponuje twarde dane ilościo-
we odnoszące się do struktury własności, 
redystrybucji dochodu, władzy w korpo-
racjach, udziału banków w dostarczaniu 
nowego kapitału dla fi rm itp. Wszyst-
kie te dane stają się następnie punktem 
wyjścia przenikliwej analizy wad i zalet 
każdego z charakteryzowanych modeli. 
Tu dochodzimy do kolejnej dużej zalety 
ujęcia proponowanego przez tego autora. 
Mówiąc nieco swobodniejszym językiem, 
Jacek Tittenbrun jest sprawiedliwym sę-
dzią, równo rozdającym pochwały i na-
gany. Wracając zaś do terminów nauko-
wych, doskonale punktuje największe 
słabości obu wyróżnionych ustrojów ka-
pitalistycznych. Mimo że Tittenbrun kon-
centruje się na różnicach, na koniec pro-
ponuje ciekawą obserwację: najbardziej 
reprezentatywni przedstawiciele modelu 
anglosaskiego i kontynentalno-azjatyc-
kiego, USA i Japonia, posiadają pewną 
cechę wspólną, jest nią rosnące znaczenie 
menedżerów w korporacjach. Niedostatki 
systemów nadzoru nad zarządcami mająt-
ków spółek powodują, że ci ostatni wy-
stawieni są na pokusę nadużycia, której, 
jak dowodzą skandale ujawnione w ciągu 
ostatniej dekady, często ulegają. 

Drugim artykułem w opisywanym 
zbiorze jest opracowanie Mariusza Bara-
nowskiego pod tytułem Internal diversi-
ties of stakeholder capitalism and its re-
lation to anglo-saxon form of capitalism. 
Jak wskazuje tytuł, autor posługuje się 
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w swoim tekście podziałem na kapitalizm 
akcjonariuszy (shareholder capitalism) 
i kapitalizm interesariuszy (stakeholder 
capitalism), prezentując, podobnie jak Tit-
tenbrun, obszerną enumerację różnic mię-
dzy oboma ustrojami (w tym przypadku 
w postaci obejmującej dwie strony tabeli). 
Mankamentem omawianego opracowania 
może być pewne niezdecydowanie autora. 
Otóż podczas lektury nie wiedziałem, czy 
chce on traktować dychotomię kapitalizm 
akcjonariuszy vs. kapitalizm interesariu-
szy jako poręczne narzędzie analitycz-
ne, zbudowane na wzór typu idealnego 
Webera, czy też skłonny jest traktować, 
charakteryzowane przecież przez siebie 
różnice obu modeli, jako fakt empiryczny 
o skutkach praktycznych. Czy może 
wreszcie skłonny jest widzieć dla tego 
fundamentalnego podziału oba zastoso-
wania. Na pierwszych stronach pojawia 
się zastrzeżenie, że obserwowalne em-
pirycznie modele kapitalizmu zamykają 
się pomiędzy krańcami kontinuum, wy-
znaczanymi przez typy idealne w postaci 
kapitalizmu anglosaskiego i kontynental-
no-azjatyckiego (s. 33). Autor potwier-
dza tę sugestię na stronie 39, zastrzegając 
tym razem, że zastosowany podział nadal 
może być empirycznie użyteczny dla ba-
dacza. Tymczasem główna część artykułu 
poświęcona została opisowi faktycznie 
występujących różnic między krajami re-
prezentującymi oba skrajne modele. Na 
marginesie można dodać, że zaskakuje 
u tego autora brak nawiązań do Titten-
bruna. Mariusz Baranowski, który jest 
uczniem profesora Tittenbruna, nie od-
wołuje się do ustaleń teoretycznych tego 
ostatniego. Wyjaśnieniem mogłaby być 
propozycja traktowania dychotomicznej 
typologii kapitalizmów jako typów ide-
alnych, jednakże autor daje więcej pod-
wodów, by sądzić, że traktuje je raczej 

jako empirycznie występujące, obserwo-
walne modele. Niedociągnięcie to wy-
nika prawdopodobnie z dbałości autora 
o jak najbliższe faktom oddanie realiów 
współczesnej gospodarki. Zdaje on sobie 
doskonale sprawę, że oprócz dominują-
cych, charakteryzowanych przez niego 
modeli, możemy obserwować szereg in-
nych mniej typowych ustrojów kapitali-
stycznych. Wydaje się więc, że Baranow-
skiemu nie chodziło o abstrahowanie od 
empirycznych przejawów funkcjonowa-
nia kapitalizmu akcjonariuszy oraz kapi-
talizmu interesariuszy, ale raczej o to, że 
pomiędzy nimi, by nawiązać do termino-
logii trzeciej drogi, wydeptano już szereg 
ścieżek. Możemy zatem przywołać kapi-
talizm skandynawski, oligarchiczny, pań-
stwowy itd., czy też,  nawiązując do pol-
skiego podwórka, kapitalizm hybrydalny 
(Ruszkowski 2004). 

W obu przywołanych powyżej opra-
cowaniach mamy do czynienia ze szcze-
gółową analizą dwóch dominujących 
mo deli kapitalizmu światowego. Przy 
tym, jak wspomniano, typologia ustrojów 
kapitalistycznych nie kończy się na ka-
pitalizmie interesariuszy i akcjonariuszy 
i gdyby chodziło tylko o problem mnoże-
nia terminologicznych łatek przypinanych 
współczesnemu systemowi gospodarcze-
mu, to nasze rozważania zbliżałyby się 
już do końca. Tymczasem, jak wynika 
z kolejnych artykułów zamieszczonych 
w Capitalism or Capitalisms?, opisywane 
zagadnienie ma znacznie więcej niuan-
sów. Typologia scharakteryzowana przez 
Tittenbruna i Baranowskiego na wstępie 
tomu daje pogląd na sprawę z perspekty-
wy makro, jeśli za taką przyjmiemy ogląd 
dotyczący całego globu, ale w omawia-
nym zbiorze tekstów znajdziemy również 
przykłady ujęć mikrosocjologicznych, 
wychodzących od analizy pojedynczego 
przedsiębiorstwa. 
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Refl eksję na temat współczesnego 
kapitalizmu przez pryzmat empirycznych 
studiów nad pojedynczą fi rmą proponuje 
Hubert Głowacz w artykule Predatory 
capitalism in Poland. The case of the XY 
company. Sięgając do terminologii Maksa 
Webera, autor diagnozuje wyróżniające 
cechy polskiego systemu gospodarczego 
poprzez opis procesu przekształceń włas-
nościowych w jednej z dużych rodzimych 
fi rm. Polski czytelnik z pewnością dość 
łatwo odgadnie, o jakie przedsiębiorstwo 
chodzi, nie to jest jednak najważniejsze. 
Głowacz proponuje uznać za wskaźniki 
drapieżnego kapitalizmu zmodyfi kowaną, 
Weberowską kategorię osiągania zysku 
za pomocą przemocy. We współczesnych 
systemach gospodarczych za takie moż-
na uznać, zdaniem autora, postępowanie 
wbrew prawu zabezpieczającemu intere-
sy pracowników oraz ogólnospołecznym 
normom współżycia. Opisany, dość szcze-
gółowo jak na zwięzłą formę prezentacji 
poglądów, przypadek fi rmy XY unaocz-
nia mechanizmy drapieżnego kapitalizmu 
w praktyce. Głowacz wskazuje na wie-
loletnie procesy przekształceń, których 
ciężar brali na siebie przede wszystkim 
pracownicy. Jak dowodzi autor, redukcje 
zatrudnienia i wynagrodzeń dotyczyły 
przede wszystkim reprezentantów klas 
pracowniczych, a niemal nie dotykały 
menedżerów. Charakterystyczne procesy, 
choć rzadko zauważane przez ekonomi-
stów głównego nurtu, a wypunktowane 
przez Głowacza, miały również miejsce 
wskutek tzw. racjonalizacji wydatków. 
W przypadku omawianej fi rmy ponownie 
to barki pracowników musiały dźwigać 
główny ciężar zmian. Skrajne przykła-
dy cięć w wydatkach wprowadzonych 
w spółce XY w 2006 roku to na przykład 
limitowane przydziały papieru toaletowe-
go dla personelu czy paczki świąteczne 
składające się z przeterminowanych pro-

duktów. Na tym jednak problemy pracow-
ników opisywanej przez Huberta Głowa-
cza fi rmy się nie kończyły. Jak wykazała 
Państwowa Inspekcja Pracy, w około 
jednej trzeciej spośród skontrolowanych 
15 jednostek spółki dochodziło do róż-
nych pogwałceń czasu pracy pracowni-
ków i wynagrodzenia za pracę. W pod-
sumowaniu autor konkluduje, że procesy 
prywatyzacji nie zawsze muszą być toż-
same z racjonalizacją ekonomiczną. Co 
więcej, punkt widzenia podmiotów zarzą-
dzających tym procesem jest, a przynajm-
niej może być, zupełnie inny niż punkt 
widzenia pracowników zatrudnionych 
w prywatyzowanym przedsiębiorstwie. 

Artykuł Huberta Głowacza jest bar-
dzo ciekawym, a przecież przedstawio-
nym w sposób fragmentaryczny, studium 
przypadku. Wydaje się jednak, że wnioski 
wysuwane przez tego socjologa są zbyt 
daleko idące. Trudno na podstawie poje-
dynczej fi rmy określać polski kapitalizm 
mianem drapieżnego. Pozostawiając na 
inną okazję polemikę z proponowanym 
zastosowaniem terminów Weberowskich, 
wystarczy powiedzieć, że szereg ba-
dań, w tym również badania, w których 
uczestniczył autor tych słów, dowodzi 
dużo bardziej zróżnicowanego charak-
teru polskiego systemu gospodarczego 
(por. Tittenbrun 2009). Głowacz z propo-
nowaną argumentacją wpisuje się raczej 
w publicystyczną niż naukową debatę na 
temat rodzimego kapitalizmu. Biorący 
w niej udział autorzy o poglądach trady-
cyjnie lewicowych twierdzą, że polskie 
życie gospodarcze zostało zdominowane 
przez kapitał, który narzucił klasom pra-
cującym swoją logikę i optykę, podpo-
rządkowując sobie niemal wszystkie sfe-
ry życia. Z drugiej strony intelektualiści 
o poglądach liberalnych twierdzą coś do-
kładnie przeciwnego. Utrzymują miano-
wicie, że żyjemy w kraju zdominowanym 
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przez pracę, gdzie skrępowany kapitał nie 
może uwolnić się z dyb archaicznego ko-
deksu pracy i dyktatu związków zawodo-
wych. Dowody empiryczne przytoczone 
przez Głowacza zdecydowanie przeczą 
temu ostatniemu twierdzeniu, dowodząc, 
że prawna ochrona klas pracujących jest 
nie tylko niezbędna, ale i momentami nie-
wystarczająca. Konieczny jest jeszcze, 
parafrazując znany z analizy rynków kapi-
tałowych termin, zestaw dobrych praktyk 
w miejscu pracy. Niezbędne są również 
instytucje, które w razie potrzeby będą 
chronić pracowników. Jednocześnie mu-
simy pamiętać, że kapitalizm, jak dowiódł 
tego nie tylko Marks, ale i Weber, zawiera 
immanentne sprzeczności. W świetle tego 
stwierdzenia wniosek Głowacza mówiący 
o tym, że w procesie prywatyzacji inte-
resy pracowników mogą być, i często są, 
inne niż interesy decydentów, brzmi mało 
odkrywczo. Ostatecznie największą war-
tością opisywanego artykułu pozostaje 
jego empiryczne zakorzenienie. 

Inne, bardziej holistyczne i na 
pewno bardziej teoretycznie inspirujące 
spojrzenie na historię prywatyzacji nad 
Wisłą odnajdziemy w artykule Jacka Tit-
tenbruna Divide and rule privatisation in 
Poland and the working class economic 
ownership. Autor, który, wypada zauwa-
żyć, jest z pewnością jednym z najwięk-
szych specjalistów zajmujących się opi-
sem prywatyzacji (mam tu szczególnie 
na myśli imponującą monografi ę polskiej 
prywatyzacji Z deszczu pod rynnę), pre-
zentuje we wspomnianym artykule jedy-
nie skromny wycinek własnej wiedzy na 
temat rodzimej transformacji ustrojowej. 
Tittenbrun koncentruje się w tym miejscu  
(ponownie proponując anglojęzycznemu 
czytelnikowi znane w Polsce rozważania) 
na problemie pozycji klas pracujących 
w procesach prywatyzacji. Szczególnie 

interesuje autora zagadnienie uzyskania 
przez pracowników prywatyzowanych 
fi rm realnej własności środków produk-
cji, która według projektantów procesów 
przekształceń własnościowych miała 
stać się udziałem robotników. Zgodnie 
z ustaleniami Tittenbruna ten planowany 
proces nie przebiegał tak, jak to głosi-
ły idealistyczne hasła jego promotorów. 
Posługując się wypracowanymi przez 
Marksa i przez lata rozwijanymi w Po-
znaniu (por. szczególnie prace Stanisła-
wa Kozyra-Kowalskiego) kategoriami 
pozwalającymi na wyróżnienie realnej 
i formalnej własności środków produkcji, 
autor, do czego zdążył już przyzwyczaić 
wiernych czytelników, przytacza szereg 
przykładów empirycznych dowodzących, 
że własność uzyskiwana przez siłę robo-
czą jedynie wyjątkowo miała charakter 
trwale realnej własności środków produk-
cji. Najczęściej, nawet jeśli pracownikom 
udawało się uzyskać udział we własności 
zatrudniającej ich fi rmy, był on niewielki 
w przeliczeniu na pojedynczego pracow-
nika. Poza tym, na co szczególnie zwraca 
uwagę Tittenbrun, w procesie prywaty-
zacji pracowniczej udziały przyznawane 
były w sposób nierówny poszczególnym 
kategoriom zatrudnionych. Co więcej, ten 
sposób przekształceń własnościowych 
przybierał różne formy i różne tempo 
w odmiennych gałęziach gospodarki. 
Zdaniem cytowanego autora taki stan rze-
czy skutkował, tytułowymi, podziałami 
w łonie klas robotniczych, które dodatko-
wo utrudniały konsolidacje tych makro-
grup wokół wspólnych interesów. Trud-
ności w manifestacji interesu klasowego 
przybierały również bardziej bezpośred-
nie formy. W żadnym z przytoczonych 
w omawianym artykule przypadków 
udział procentowy własności pracow-
niczej w majątku prywatyzowanych 
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przedsiębiorstw nie przekraczał wartości 
pozwalającej realnie wpływać na klu-
czowe decyzje zarządu. Tym sposobem 
architekci polskiego programu prywaty-
zacji, skwapliwie naśladując Napoleona, 
dzielili i rządzili, zapewniając sobie słaby 
opór klas pracowniczych i to zarówno na 
poziomie makro-, jak i mikrospołecznym. 
Trzeba jednocześnie oddać autorowi, 
że nie stara się przekonać czytelnika, że 
jest to pełny obraz polskiej prywatyzacji. 
Oczywiście zdarzały się przypadki bar-
dzo udanej prywatyzacji pracowniczej, co 
więcej, najnowsza historia zna również 
przykłady całkowitego, zakończonego 
sukcesem, przejęcia fi rmy przez klasy pra-
cujące. Autor wspomina również, wpraw-
dzie dość lakonicznie, o programie NFI, 
który w zamierzeniach miał prowadzić do 
uzyskania przez pracowników realnego 
udziału we własności. Pomimo krytycz-
nej oceny tego programu (por. Ruszkow-
ski 2004), przyznać należy, że stworzył 
on kilku rodzimych kapitalistów (czy 
ten proces wart był swojej ceny, to już 
inna sprawa). Dlatego też trochę brakuje 
w artykule Tittenbruna danych zbior-
czych, które mógłby stanowić przyczynek 
do bilansu polskiej prywatyzacji, a przy-
najmniej jej pracowniczej odmiany. Oczy-
wiście znacznie bardziej rozbudowany 
wywód na ten temat znajdziemy w innych 
tekstach autora, jednak i tu mogła pojawić 
się choć jedna tabela podsumowująca ca-
łość. Co również ważne, autor posługuje 
się przede wszystkim danymi z pierwszej 
połowy lat dziewięćdziesiątych, szkoda że 
nie uzupełnił ich o informacje pochodzące 
z późniejszego okresu przekształceń wła-
snościowych. Nie zmienia to jednak fak-
tu, że Tittenbrun pozwala nam zajrzeć za 
kulisy programu prywatyzacji, proponu-
jąc przy tym bardzo przekonywającą in-
terpretację opisywanych faktów, popartą 
spójnym wywodem teoretycznym.

Powiedzieliśmy powyżej, że opra-
cowanie Huberta Głowacza daje wgląd 
w przebieg i skutki polskiej prywatyzacji 
w pojedynczej fi rmie, artykuł Jacka Tit-
tenbruna stanowi zaś opis przekształceń 
własnościowych w skali całego kraju. 
W opisywanym zbiorze tekstów znalazło 
się również miejsce na jeszcze bardziej 
ogólne spojrzenie na omawiane zagadnie-
nie. Duński uczony Klaus E. Mayer w ar-
tykule Privatisation and corporate gover-
nance in Eastern Europe: The emergence 
of stakeholder capitalism podsumowuje 
przekształcenia własnościowe w całej 
Europie Wschodniej. Autor posługuje się 
tu przede wszystkim kategoriami analizy 
znanymi z nowej ekonomii instytucjonal-
nej, na czele z pojęciami ładu korporacyj-
nego i teorii agencji. Proponowany tu opis 
prywatyzacji zakłada literalnie istnienie 
innych towarzyszących mu procesów 
zachodzących w gospodarce i społeczeń-
stwie. Mayer pisze, że prywatyzacja sta-
nowi jedynie element składowy szersze-
go programu reform instytucjonalnych, 
które jedynie w przypadku daleko idącej 
koherencji mają szansę odnieść sukces. 
Do takich istotnych zmiennych towarzy-
szących prywatyzacji zalicza on między 
innymi otwartość rynków, możliwość 
wolnej konkurencji, ścisłe wymogi bud-
żetowe oraz, co bardzo ważne, efektywne 
zasady ładu korporacyjnego (corporate 
governance). Na poziomie przedsiębior-
stwa niezwykle istotne są: dostęp do no-
wego kapitału oraz wiedza menedżerów 
jak zarządzać fi rmą (know-how). Wydaje 
się, że dla autora omawianego opracowa-
nia centralną kategorią analizy staje się 
termin ładu korporacyjnego. Już w tytu-
le stawia on tezę, że system powstający 
w Europie Środkowej i Wschodniej po-
siada swoją specyfi kę i może stać się 
typowym przykładem kapitalizmu inte-
resariuszy. Musimy przy tym zaznaczyć, 
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że termin ten używany jest przez Mayera 
w nieco innym znaczeniu niż u przywo-
ływanych wcześniej Baranowskiego i Tit-
tenbruna. W przypadku tego ostatniego 
na przykład modelowymi przykładami 
kapitalizmu interesariuszy są Niemcy i Ja-
ponia, w artykule Mayera Niemcy okre-
ślane są jako przedstawiciel kapitalizmu 
bankowego. Duński autor uznaje zatem, 
że wśród interesariuszy kontrolujących 
spółkę w modelu niemieckim najważ-
niejsze są banki. Oczywiście zgadza się 
to z ustaleniami pozostałych cytowanych 
autorów, oni jednak wolą nie wyróżniać 
banków i zaliczyć je do ważnych, ale 
wciąż jednych z wielu interesariuszy. Na 
marginesie dodajmy, że niewielkie różni-
ce akcentów pomiędzy poszczególnymi 
autorami mogą pośrednio dowodzić, jak 
złożony jest współczesny kapitalizm. 

Tymczasem wróćmy do tekstu Ma-
yera. Jak się rzekło, przyjmuje on w nim 
perspektywę neoinstytycjonalną, pisząc 
wprost, że kreowanie skutecznych in-
stytucji jest warunkiem koniecznym po-
wodzenia prywatyzacji. Tą ostatnią roz-
patruje on z bardzo formalnego punktu 
widzenia, prezentując typowe drogi prze-
kształceń własnościowych obserwowane 
w naszej części świata. Niewątpliwym 
plusem opracowania duńskiego socjologa 
jest, z konieczności skrótowa, charaktery-
styka poszczególnych sposobów prywa-
tyzacji wraz z enumeracją jej najważniej-
szych zalet i wad. Autor stara się również 
wskazać, w jakich okolicznościach, jaka 
droga prywatyzacji okazywała się sku-
teczna. Taki sposób prezentacji wywodu 
pozwala uniknąć nieporozumień termi-
nologicznych i zapewnia przejrzystość 
tekstu. Niemniej nie jest również wolny 
od mankamentów. Siłą rzeczy w takiej 
formie opis poszczególnych sposobów 
prywatyzacji musi być zwięzły, co może 

prowadzić do nadmiernych uproszczeń. 
Na przykład autor zdaje się twierdzić, 
że zagraniczni inwestorzy są generalnie 
skłonni do ponoszenia wydatków na mo-
dernizację zakładów, w które inwestują 
(s. 110). Tymczasem historia nie tylko pol-
skiej prywatyzacji dostarcza przykładów 
pokazujących, że czasem głównym celem 
inwestora zagranicznego jest ogranicze-
nie konkurencji, którą mógłby się stać 
wykupywany przez niego zakład. Pomija-
jąc jednak te drobne nieścisłości pojawia-
jące się w opisie metod prywatyzacji, za-
uważyć należy, że Mayer kładzie główny 
nacisk na jej ogólnonarodowe czy ogól-
nogospodarcze konsekwencje. Ma on na 
myśli szczególnie, wspomniane już, wy-
łaniające się zasady ładu korporacyjnego. 
Słusznie zauważa, że rozwiązania proble-
mu relacji pryncypał–agent, proponowane 
przez teorię agencji, rzadko mają szansę 
sprawdzić się w praktyce, przede wszyst-
kim dlatego, że diagnozowane przez nią 
zjawiska sporadycznie występują w „czy-
stej postaci”. Scharakteryzowane w opi-
sywanym tekście lokalne i czasowe różni-
ce w kształcie instytucji towarzyszących 
rynkom rzutują na tak dużą różnorodność 
w ramach szeroko pojętego kapitalizmu. 
Z jednej strony, uwaga mówiąca o tym, 
że model teoretyczny nie jest dokładnie 
odzwierciedlony w rzeczywistości empi-
rycznej, wydaje się banalna. Nieżyczliwi 
mogliby zarzucić autorowi nawet braki 
w wykształceniu metodologicznym. Jed-
nak z przyjętego tu punktu widzenia, 
mimo pozornej trywialności, spostrzeże-
nie autora wydaje się bardzo trafne. Jeśli 
przyjrzymy się opracowaniom sięgającym 
do nowej analizy instytucjonalnej jako na-
rzędzia badawczej refl eksji, zauważymy, 
że ich autorzy bardzo często zapominają, 
że mają do czynienia jedynie z modelem 
teoretycznym, a nie faktami empiryczny-



209Recenzje

mi. Dużą zaletą tomu Capitalism or Ca-
pitalisms? bez wątpienia jest świadomość 
tej pułapki, zdradzana przez autorów od-
wołujących się do nowej ekonomii insty-
tucjonalnej. Co więcej, są oni przekonani 
jedynie o warunkowej przydatności tego 
podejścia teoretycznego. Oprócz Mayera 
z tego ujęcia korzystają również Carlos 
Waisman w tekście Institutional congru-
ence and the sources of multiple moder-
nities: the transfer of western institutions 
in the contemporary world oraz Jakob 
Arnoldi w artykule Coordinating markets 
– the creation of chinese fi nancial mar-
kets. 

Pierwszy z wymienionych autorów 
diagnozuje problem „przeszczepienia” 
zachodnich instytucji do państw rozwi-
jających się, drugi operacjonalizuje lub, 
mówiąc nieco precyzyjniej, uszczegóła-
wia to zagadnienie, analizując wyłania-
nie się chińskiego rynku fi nansowego. 
W istocie więc oba artykuły dotyczą tego 
samego: dyfuzji wzorców instytucjonal-
nych do nowych warunków. Oba również 
przywołują ustalenia neoinstytucjonali-
zmu, wskazując na jego najważniejsze 
ograniczenia. Mniej krytyczny w tym 
względzie jest Arnoldi, który stawia pyta-
nie: jakie podmioty będą miały przewagę 
na nowym rynku; lokalni gracze znają-
cy jego specyfi kę czy zagraniczne fi rmy 
dysponujące złożoną wiedzą? Wokół tej 
kwestii autor buduje cały wywód, dowo-
dząc, że najważniejszym, pierwszym kro-
kiem w pojawieniu się nowego rynku jest 
powstanie pewnych instytucjonalnych 
ram. Arnoldi wykorzystuje tu znaną tezę 
ekonomii neoinstytucjonalnej, zgodnie 
z którą wolny rynek i prawna ochrona 
własności są warunkami koniecznymi, 
ale niewystarczającymi skutecznego dzia-
łania podmiotów. Żeby gospodarka, lub 
dana jej część, działała dobrze, konieczne 

są również koordynacja, zaufanie, reduk-
cja niepewności itp. Bez nich mielibyśmy 
do czynienia z czymś na kształt hobbsow-
skiego stanu natury, w którym wszyscy 
rywalizują ze wszystkimi (takie właśnie 
przedstawienie realiów rynku stało się 
podstawą krytyki Granovettera wymie-
rzoną w Williamsona, por. Granovetter 
1986). Innymi słowy przedsiębiorstwo 
przedsiębiorstwu wilkiem. Taki obraz 
faktów jest nie tylko fałszywy empirycz-
nie, ale nawet gdyby miał miejsce, byłby 
nie do utrzymania w dłuższych okresach. 
Arnoldi uważa, że wiedza, know-how, jest 
jednym z elementów budowania „okna 
koncepcyjnego” pomiędzy różnymi mo-
delami gospodarki rynkowej. W przypad-
ku opisywanym przez duńskiego badacza 
chodziło o koordynację między regułami 
wnoszonymi przez zagranicznych inwe-
storów a normami zastanymi obowiązu-
jącymi w Chinach. Wymóg koordynacji 
powoduje jednocześnie, że fi rmy bogate 
w wiedzę są gotowe na pewien jej uby-
tek po to, żeby uzyskać choć minimalną 
płaszczyznę porozumienia z lokalnymi 
partnerami. W ten sposób dochodzi do 
wyróżnienia zrębów nowego rynku, który 
bez wiedzy nie mogłyby zaistnieć. Najcie-
kawszym, choć chyba nieco zbyt daleko 
idącym, spostrzeżeniem autora jest uwa-
ga o konieczności adaptacji reguł insty-
tucjonalnych w obszarze przechodzącym 
zamiany. Dopiero w dostosowanych wa-
runkach możliwa jest szeroka kooperacja 
podmiotów zagranicznych i lokalnych. 
Autor zauważa tu, że mimo wszystkich 
przewag kapitał zagraniczny, przeważnie 
pochodzący z bogatego Zachodu, i tak 
ostatecznie musi zrezygnować z monopo-
lu wiedzy, aby zyskać dostęp do nowych 
rynków. Niestety, chyba nieco wbrew 
wywodowi Arnoldiego, należy zauwa-
żyć, że owa konieczność „nie wyrównuje 
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szans” pomiędzy podmiotami lokalnymi 
i zagranicznymi. Sądzę, że z tego proble-
mu doskonale zdaje sobie sprawę Carlos 
Waisman, który proponuje na przykład cie-
kawą, choć nie nową, interpretację przy-
czyn kryzysów azjatyckiego i rosyjskiego. 
Upraszczając, miały one być wynikiem 
rozpowszechnienia postaw neomerkanty-
lizmu i partykularyzmu wśród podmiotów 
gospodarki światowej. Owe orientacje 
spowodowały, zdaniem Waismana, że za-
chodni inwestorzy nastawieni byli przede 
wszystkim na krótkoterminowy zysk, 
skutkiem czego przy pierwszych oznakach 
słabnącej koniunktury wycofali kapitał 
z rynków rozwijających się. Ostatecznie 
to głównie te ostatnie poniosły najwięk-
sze koszty takiej strategii, kiedy musiały 
ratować własne gospodarki, wyprzedając 
majątek narodowy. Przykład ten, choć zo-
stał tu bardzo uproszczony, pokazuje, że 
zachodni inwestorzy niekoniecznie muszą 
być zainteresowani powstaniem spójnych 
ram instytucjonalnych. Współczesny ka-
pitalizm, szczególnie sektor fi nansowy, 
znalazł sposoby pomnażania zysków 
przy minimalnym udziale podmiotów 
wywodzących się z krajów, w których 
robione są interesy. Dlatego też Waisman 
ma rację dowodząc, że zaszczepienie za-
chodnich instytucji w innych warunkach 
kulturowych jest procesem niezwykle 
skomplikowanym, który często przynosi 
efekty odmienne od zamierzonych. Cenne 
w wywodzie tego autora są dwie kwestie. 
Po pierwsze, inteligentnie przedstawia 
on, jak złożone relacje łączą poszczegól-
ne, tradycyjnie uznawane za kluczowe, 
elementy wolnorynkowego kapitalizmu 
i demokratycznego ustroju politycznego. 
Zauważa tym samym, jak wiele warun-
ków musi zostać spełnionych, aby można 
było przenieść wzorce państw zachodnich 
w nowe warunki kulturowe. Problem ten 

dotyczy również Polski, choć z naszej 
perspektywy wydaje się marginalny. 
Przyzwyczajeni jesteśmy myśleć o sobie 
jak o części zachodniego świata. Rzeczy-
wiście Waisman zauważa, że przyswoje-
nie wolnorynkowych i demokratycznych 
instytucji w naszej części globu zakoń-
czyło się największym sukcesem, jednak 
i tu możemy obserwować znaczące różni-
ce w porównaniu z krajami Zachodu. Po 
drugie, Waisman uzupełnia perspektywę 
neoinstytucjonalną teorią wielostronnej 
modernizacji. Wskazuje przy tym na co 
najmniej kilka słabości tej pierwszej, na 
czele z ograniczoną przydatnością mode-
lu konwergencji. 

Z pewnością żałować można, od-
noszę się tu do całego tomu, że w opi-
sywanym zbiorze zabrakło całościowej 
i wielostronnej konstruktywnej krytyki 
neoinstytucjonalizmu. Kilku autorów pre-
zentujących swoje rozważania na łamach 
Capitalism or Capitalisms? odniosło się 
do dorobku tej wieloaspektowej szkoły 
teoretycznej, każdy z nich zastrzegał przy 
tym, że posiada ona pewne wady. Szko-
da więc, że w zbiorze nie znalazł się tekst 
odnoszący się szerzej do tego problemu, 
podniosłoby to koherencję całości i dało 
szersze pole do interpretacji. 

Niemniej przyznać należy, że opi-
sywana antologia tekstów wyróżnia się 
na tle innych podobnych wydawnictw nie 
tylko ciekawymi przykładami empirycz-
nymi, ale również dużą różnorodnością 
teoretyczną. Poszczególne teksty bardzo 
interesująco ze sobą korespondują, zawie-
rając elementy podobnych stanowisk, ale 
czasem również prezentując argumenty 
polemiczne. Wśród ciekawych, rzadko 
spotykanych w socjologicznej refl eksji 
teorii, do których nawiązania mamy oka-
zję odnaleźć w Kapitalizmach, znajdu-
je się koncepcja Josepha Schumpetera. 
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Zbiór zawiera dwa artykuły poznańskich 
socjologów: Przemysława Wechty i Sła-
womira Banaszaka, odnoszące się między 
innymi do ujęć teoretycznych austriackie-
go ekonomisty. Pierwszy z wymienionych 
napisał tekst pod tytułem Entrepreneur in 
contractual society, drugi zaproponował 
potraktowanie menedżerów jako wskaź-
nika rozwoju społeczno-ekonomiczne-
go w artykule o wiele mówiącym tytule: 
Managers as a factor of socio-economic 
development. 

Przemysław Wechta porusza pro-
blem relacji przedsiębiorcy z innymi stro-
nami kontraktów, jakie ów przedsiębiorca 
zawiera. Autor charakteryzuje tu zarówno 
prawne, jak i ekonomiczno-społeczne tło 
tych relacji, wskazując na pozytywne lub 
negatywne uprzywilejowanie poszczegól-
nych kategorii socjologicznych w tych 
relacjach (dokładnie mówiąc, chodzi tu 
o trzy kategorie analityczne: przedsiębior-
ców, właścicieli kapitału oraz właścicieli 
siły roboczej). Do największych zalet wy-
wodu Wechty należy niewątpliwie pod-
ręcznikowy sposób ukazania nierozerwal-
nych relacji łączących socjologię i eko-
nomię. Jeśli kogoś dotychczas dziwiło, 
że tom poświęcony kapitalizmowi został 
napisany w znacznej części przez socjolo-
gów, to po lekturze opisywanego artykułu 
przestanie mieć wątpliwości. Wechta bar-
dzo zgrabnie pokazuje to, co Granovetter 
nazwał zakorzenieniem gospodarki w spo-
łeczeństwie. Nawiązując do wielkich kla-
syków obu nauk, tj. socjologii i ekonomii, 
od Znanieckiego, przez Webera, a koń-
cząc na Schumpeterze, autor ukazuje ich 
wzajemną komplementarność. Na tym nie 
kończą się zalety opisywanego artykułu. 
Wechta zwraca uwagę na kilka ciekawych 
niuansów pojawiających się w społecznie 
zakorzenionych relacjach gospodarczych. 
Chyba do najciekawszych należy, rzadko 

zauważany przez socjologów, problem 
odsetek od kapitału, tymczasem w oparciu 
o dorobek Marksa i Webera oraz ich kon-
tynuatorów można dowieść, że ma ono 
niebagatelne znaczenie dla społecznego 
podziału własności środków produkcji 
(por. Mika, w druku). Wechta, nawiązując 
do austriackich ekonomistów, zauważa 
problem, o którym pisali Mises, Bohm-
-Bawarek, a po nich Schumpeter, że zja-
wisko odsetka od kredytu nie jest pochod-
ną stopy procentowej. Austriacy, bardzo 
socjologicznie, zauważyli, że odsetek jest 
zjawiskiem typowo rynkowym. W niektó-
rych sytuacjach obecni konsumenci są go-
towi ponieść wyższe nakłady w zamian za 
dostarczenie przyszłych dóbr już obecnie. 
Tym samym wysokość nadwyżki zależy 
od procesów podaży i popytu, a mówiąc 
prościej, od gotowości konsumentów 
do płacenia więcej za dobra dostarczo-
ne obecnie kosztem dóbr dostarczonych 
w przyszłości. Podobnych ciekawych 
spostrzeżeń jest w tekście Wechty kilka, 
ma on jednak również jedną, ale poważ-
ną wadę. Wspomniano już, że podręcz-
nikowo, niejako mimochodem wskazuje 
on na wzajemne przenikanie ekonomii 
i socjologii. Jednak owa podręcznikowość 
opisywanego wywodu jest chyba jego 
największą słabością. Laik, student nauk 
społecznych będzie usatysfakcjonowany, 
jednak obeznany w socjologii gospodar-
ki czytelnik poczuje niedosyt. Szkoda, 
że autor nie wyszedł poza ogólne uwagi 
i spostrzeżenia, nie wskazał empirycznych 
implikacji teoretycznych ustaleń, szkoda, 
że w konkluzji nie wyszedł poza ogólniki. 
Godne pochwały nawiązania do klasyków 
powinny mimo wszystko zakończyć się 
nieco subtelniejszymi konkluzjami.

Drugi z autorów przywołujących 
Schumpetera skupił się na problemie me-
nedżerów. Sławomir Banaszak w swoim 
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artykule korzysta z szerokiej defi nicji 
menedżera zaproponowanej przez Jana 
Szczepańskiego. Rozwija jednocześnie 
– wypracowane przez Druckera – spoj-
rzenie na rolę tych ostatnich w gospo-
darce i społeczeństwie. Autor odwołuje 
się tu również do Schumpeterowskiego 
opisu kadry kierowniczej, która zdaniem 
austriackiego ekonomisty miała do ode-
grania kluczową rolę w kreowaniu inno-
wacji. Innowacje, idąc dalej tym tropem, 
były kluczowe dla rozwoju gospodarcze-
go i ekonomicznego. Banaszak zauważa, 
że menedżerowie powinni nie tyko imple-
mentować złożoną wiedzę w gospodarkę, 
odpowiedzialni są również za kooperację 
wewnątrz korporacji (sposoby organizacji 
pracy), a także, na najbardziej ogólnym 
poziomie, socjalizację wtórną załogi. Au-
tor odnosi się także do teorii elit Millsa, 
wśród których ten ostatni wyróżnił rów-
nież menedżerów. Wyrazem budowania 
przez omawianą kategorię socjoekono-
miczną pozycji elity byłaby na przykład 
instytucjonalizacja ich wpływu na orga-
nizacje biznesu oraz na świat polityki. 
Oczywiście istotą funkcji menedżerów 
w rozwoju społeczno-gospodarczym po-
zostaje ich wpływ na przedsiębiorstwo, 
w którym pracują, jednak zgodnie ze sło-
wami Galbraitha, menedżerowie tworzą 
we współczesnych społeczeństwach ka-
pitalistycznych technostrukturę odpowie-
dzialną nie tylko za zarządzanie poszcze-
gólnymi fi rmami, ale również za kształt 
całego systemu gospodarczego. Odwo-
łując się do skrótowo tu przywołanych 
źródeł, Banaszak w konkluzji wskazuje, 
że menedżerowie wpływają nie tylko na 
sposoby zarządzania i administrowania 
kapitałem w poszczególnych przedsiębior-
stwach, ale także odpowiadają za kształto-
wanie trendów industrializacji i urbanizacji, 
a na wet są w stanie wpłynąć na kierunek 

zmian w całej gospodarce. Zaznaczyć przy 
tym musimy, że rozwój społeczno-gospo-
darczy w ujęciu tego autora może ozna-
czać nie tylko postęp, ale również regres. 
W tym kontekście, zwłaszcza że autor 
podkreśla tę myśl dwa razy, szkoda, że nie 
znajdujemy w artykule prób konkretnego 
wskazania, jakie funkcje menedżerów 
mogą wpływać pozytywnie, a jakie nega-
tywnie na rozwój społeczny. Wydaje się, 
że autor stoi na stanowisku, że wszystkie 
one mogą mieć zarówno pozytywny, jak 
i negatywny wpływ na życie społecz-
no-gospodarcze, jeśli tak jest w istocie, 
to warto by przynajmniej zasugerować 
potrzebę empirycznej weryfi kacji tego 
zagadnienia. Bardzo ciekawym rozwi-
nięciem myśli Banaszaka byłyby próby 
prezentacji ilościowych zestawień po-
równawczych pokazujących korelacje 
pomiędzy takimi cechami, jak liczba 
menedżerów i jakość ich wykształcenia 
a wzrost PKB, by podać najprostszy przy-
kład. Oczywiście takich empirycznych 
dowodów mogłoby być znacznie więcej 
(i znacznie subtelniejszych niż podany 
przykład). Drugim, chyba poważniejszym 
zastrzeżeniem, jest traktowanie przez Ba-
naszaka menedżerów jako jednej zwartej 
grupy. Trudno odnaleźć w jego tekście 
poważne próby wyznaczenia granic tej 
kategorii społecznej oraz charakterystyki 
jej wewnętrznego zróżnicowania. Kate-
goria menedżerów, podobnie jak inne po-
pularne obecnie i w przeszłości terminy 
socjologiczne odnoszące się do dużych 
zbiorowości ludzkich, jest nieprecyzyjna, 
a autorzy jej używający rzadko podejmują 
wysiłek przezwyciężenia tego ogranicze-
nia. To samo możemy powiedzieć o po-
pularnej swego czasu w języku polskich 
intelektualistów inteligencji, następnie 
robiących leksykalną karierę białych koł-
nierzykach czy ostatnio popularnych pra-
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cownikach wiedzy lub klasie kreatywnej 
(to ostatnie pojęcie ukuł Florida 2002). 
Wszystkie te kategorie, na czele z mene-
dżerami, wymagają doprecyzowania. Inna 
jest bowiem socjoekonomiczna pozycja 
kierownika zarządzającego centralą kor-
poracji o zasięgu ponadnarodowym, inna 
menedżera w borykającej się ze znanymi 
powszechnie problemami polskiej stoczni. 
Socjolog inaczej zinterpretuje społeczną 
pozycję prezesa otrzymującego miliono-
we pensje, a inaczej dyrektora w częścio-
wo publicznej fi rmie, który pobiera wyna-
grodzenie ograniczone regulacjami prawa. 
Zupełnie odmienna będzie pozycja klaso-
wa menedżera, który może przekształcić 
zgromadzone przez lata oszczędności 
w kapitał pożyczkowy, od menedżera, któ-
ry takich możliwości jest pozbawiony (ten 
pierwszy aspiruje do klasy kapitalistów, 
ten ostatni wciąż pozostaje pracownikiem 
najemnym). Tymczasem autor recenzo-
wanego tekstu, mimo iż pisze o rozwo-
ju społeczno-ekonomicznym, zapomina 
o kryteriach socjoekonomicznych i kon-
centruje się na czynnikach raczej psycho-
społecznych (mam tu na myśli zaszczepia-
nie wiedzy, socjalizację, wykorzystywanie 
sieci społecznych dla celów własnych lub 
zbiorowości itp.).  

Opisane w powyższych akapitach 
artykuły poznańskich socjologów mają 
charakter ściśle analityczny, natomiast 
publikacje kolejnego z autorów, Gugliel-
mo Carchediego, wyróżniają się spośród 
wszystkich zamieszczonych w omawia-
nym zbiorze zdecydowanie polemiczną 
naturą. W książce Capitalism or Capita-
lisms? znajdziemy dwa artykuły tego pra-
cującego w Amsterdamie intelektualisty. 
Pierwszy: The social face of European 
capitalism odnosi się do gospodarcze-
go ustroju Unii Europejskiej, drugi: For 
another system jest próbą przedstawie-

nia autorskiej propozycji zmian tego, co 
Carchedi nazywa logiką kapitalizmu. Oba 
teksty mają charakter jawnie antykapita-
listyczny. Autorowi nie podoba się ob-
serwowana obecnie organizacja systemu 
gospodarczego Europy, a poniekąd i świa-
ta, i nie kryje się z tym. Drugi z wymie-
nionych artykułów, poprzez swoją formę 
i wyrażone explicite ambicje praktyczne, 
uprawnia autora do przyjęcia oceniającej 
pozycji. Trudno bowiem wyobrazić sobie, 
że ktoś proponuje przebudowę jakiegoś 
fragmentu rzeczywistości, nie mając do 
niej uwag krytycznych. Dobrze więc się 
stało, że tekst For another system zna-
lazł się na końcu tomu. Stanowi on tym 
samym jego zamknięcie, pokazując jak 
idee humanistów mogą stać się punktem 
wyjścia dla programów reform. Nie będę 
w tym miejscu odnosił się do szczegółów 
tego programu, bowiem jak każda taka 
propozycja ma on charakter idealistyczny 
i zawiera szereg kontrowersyjnych, nie ze 
względu na ich słuszność, a raczej szansę 
urzeczywistnienia, rozwiązań. Zaintereso-
wanych odsyłam bezpośrednio do tekstu 
który, jak inne jemu podobne, ma ten wa-
lor, że skłania do krytyki autora, ale rów-
nież autokrytyki połączonej z kreatywną 
refl eksją nad otaczającym nas światem. 
Zdecydowanie więcej stricte naukowych 
rozważań, opartych na diagnozie zastanej 
rzeczywistości, znajdziemy w The social 
face of European capitalism. Niestety 
również i ten tekst nie jest pozbawiony 
wyraźnego rysu ideologicznego, jednak-
że przytaczane przez autora argumenty 
i dane empiryczne przemawiają niewąt-
pliwie na jego korzyść. Na przykład Car-
chedi bardzo dobrze obnaża słabości zna-
nej wszystkim z pierwszych stron gazet, 
liberalnej czy też neoliberalnej, recepty na 
ekonomiczne nierówności trapiące świat. 
Najlepszym rozwiązaniem, powiadają ci 
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ostatni, jest przyśpieszenie rozwoju, któ-
re spowoduje, że kraje uboższe zmniejszą 
dystans do najbogatszych. Jak jednak po-
kazują liczne, przytaczane również w tym 
artykule dane, skutkiem tych działań nie 
jest zmniejszenie, ale zwiększenie różnic 
dzielących przysłowiowe Południe od 
Północy. Carchedi udowadnia, że ten sam, 
tylko mniej rzucający się w oczy proces 
ma miejsce w samej Unii Europejskiej, 
jednym z najbogatszych rejonów świata. 
Zdaniem autora Europa jest związkiem 
państw zdecydowanie przychylnym kapi-
tałowi, nie pracy. Trzeba powiedzieć, że 
holenderski socjolog z dużą pasją odsłania 
przed czytelnikiem fasadowość kolejnych 
górnolotnych haseł wypisanych na bruk-
selskich sztandarach. Przykładowo: po-
prawa higieny pracy w następstwie upo-
wszechnienia nowoczesnych technologii 
nie ma, jego zdaniem, miejsca. Liczba 
wypadków przy pracy i nieprzestrzegania 
podstawowych przepisów BHP wcale nie 
spadła. Promocja zatrudnienia poprzez 
kreowanie wieloaspektowych umiejętno-
ści personelu to zdaniem Carchediego ko-
lejny mit. Jedynie około 1 proc. PKB Unii 
trafi a bezpośrednio do pracowników. Eu-
ropejski Fundusz Społeczny, podstawowe 
narzędzie kreowania i utrzymywania na 
wysokim poziomie tak zwanego kapitału 
ludzkiego, to jedynie 8,2 proc. budżetu 
wspólnoty (dane pochodzą z 1999 r., czy-
li sprzed rozszerzenia). Wyrażając sumy 
kierowane do EFS w liczbach bezpośred-
nich, stanowią one jedynie 0,8 proc. PKB 
krajów członkowskich. Podobnie polityka 
regionalna pozostaje tylko ładnie brzmią-
cym hasłem. Autor wskazuje, że mimo 
dużych zastrzyków pieniędzy najuboższe 
rejony Europy nie zmieniły swojego sta-
tusu, między innymi na skutek procesów 
społecznych i ekonomicznych, które po-
wodowały, że ostatecznym benefi cjentem 

pomocy dla europejskiej prowincji były 
przede wszystkim regiony najbogatsze. 
Podobnych, dużo bardziej szczegółowych 
analiz jest w teście znacznie więcej (na 
marginesie można dodać, że jest to jeden 
z najbardziej obszernych artykułów w ca-
łym zbiorze). Wszystkie one odsłaniają 
rzadko zauważaną twarz europejskiego 
kapitalizmu. Polski czytelnik z pewno-
ścią będzie żałował, że autor nie uzupeł-
nił swoich wywodów o dane pochodzące 
z okresu po rozszerzeniu Unii Europej-
skiej. W maju 2009 roku minęło pięć lat 
od polskiej akcesji, można więc przypusz-
czać, że statystyki wydatków całej Unii 
uległy znaczącym zmianom. Po drugie, 
autor koncentruje się na danych dotyczą-
cych budżetu UE, tymczasem Europa to 
wciąż raczej zbiór blisko współpracują-
cych państw narodowych niż państwo fe-
deracyjne. Stąd zasadne byłoby uzupełnie-
nie argumentacji dotyczącej, na przykład, 
ochrony prawnej pracowników, informa-
cjami pochodzącymi z poszczególnych 
krajów. Szczególnie że w Unii znajdują 
się kraje prezentujące bardzo różne mode-
le kapitalizmu od Wielkiej Brytanii przez 
Irlandię, od Niemiec i Francji po Włochy, 
na krajach skandynawskich kończąc. 

Na koniec zostały nam dwa bardzo 
ciekawe i oryginalne teksty, które również 
odnoszą się do tego, co Carchedi nazwał 
logiką kapitalizmu, opisują ją jednak z in-
nej, nietuzinkowej, perspektywy. Pierwszy 
to artykuł Jerzego Kochana: Consumption: 
between terrorism and connoisseurship, 
drugi jest dziełem Portugalczyka Igora 
Viniciusa Limy Valentima i nosi tytuł Are 
we fi ghting a single enemy? Looking for 
alternatives to capitalism with garbage 
workers. Oba odnoszą się do często dys-
kutowanego zagadnienia konsumpcji oraz 
tego, co w literaturze zwykło się nazywać 
społeczeństwem konsumpcyjnym.
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Jerzy Kochan próbuje nas przeko-
nać, że podstawą zjawiska konsumpcjo-
nizmu nie jest wcale wymiana dóbr. Naby-
wanie i zbywanie przedmiotów lub usług 
oraz, na co zwracają uwagę Igor Vinicius 
Lima Valentim, ich usuwanie nie stanowi 
istoty współczesnego świata. Sedno spra-
wy polega na tym, że konsumpcja stała się 
medium lub, mówiąc inaczej, środkiem 
reprodukcji całego systemu społecznego 
w szerokim sensie tych słów. Problem za-
tem nie tkwi w tym, że ludzie zachodnie-
go kręgu kulturowego budują swoje życie 
wokół nabywania dóbr lub korzystania 
z usług, ale w fakcie, że ten proces staje 
się najważniejszym w organizacji wszyst-
kich aspektów struktury społecznej. We-
dług niektórych cała niemal organizacja 
społeczeństwa wraz z jego wszystkimi in-
stytucjami zostaje zastąpiona fi gurą kon-
sumenta i rządzącą nim logiką. Kochan 
wskazuje, że konsumpcja wpływa nawet 
na tak elementarne dla przeżycia gatunku 
zagadnienia jak reprodukcja. To właśnie 
w wyniku upowszechnienia takich a nie 
innych wzorów konsumpcji młodzi ludzie 
w krajach Zachodu często rezygnują z po-
tomstwa lub ograniczają się do jednego 
dziecka. Zdaniem tego autora sedno spra-
wy tkwi jednak gdzie indziej. Niezależnie 
od krytyki płynącej zarówno od intelek-
tualistów konserwatywnych jak i liberal-
nych, najważniejsze pozostaje pytanie, 
czy ten sposób podziału dóbr jest wydaj-
ny. W tym miejscu Kochan przedstawia 
bardzo ciekawy argument, przywołuje 
znane z historii sposoby organizacji spo-
łeczeństw, które przez wieki decydowa-
ły o sposobach zapewnienia ludzkości 
reprodukcji i postępu. Porównując kon-
sumpcjonizm do religii i ideologii (na-
cjonalistycznych i rewolucyjnych), bo 
o nich pisze Kochan, ten pierwszy okazu-
je się znacznie mniej krwawy i bardziej 

cywilizowany. Zapewnienie skutecznego 
podziału dóbr za pomocą mechanizmów 
obecnych w społeczeństwach konsump-
cyjnych zapewnia pokojowy podział bo-
gactw, co samo w sobie może świadczyć 
o pewnym cywilizacyjnym awansie. 
Oczywiście powyższa uwaga nie prze-
kreśla ciemnych stron konsumpcjonizmu. 
Kochan pisze nawet, że agresywny kon-
sumpcjonizm można nazwać najgroź-
niejszym współczesnym terroryzmem. 
Starając się uniknąć jego pułapek, autor 
proponuje budowę instytucji konesera 
(connoisseur), który w świecie wszech-
obecnej konsumpcji spełni rolę podobną 
do krytyka sztuki. Pozwoli oddzielić to, 
co wartościowe, mądre i piękne od kiczu, 
przejawów złego smaku, brzydoty. Postać 
konesera ma szansę stać się w społeczeń-
stwie konsumpcyjnym kimś na kształt 
agenta zmiany, upowszechniającego włas-
ną postawę wśród innych (tytułowe con-
noisseurship). Zdaniem Kochana kon-
sumpcjonizm daje człowiekowi XXI wie-
ku szansę na autokreację, samorealizację 
oraz relatywnie duży wpływ na świat. 
Jednakże pod warunkiem mądrego, ko-
neserskiego właśnie, budowania swoich 
relacji z otoczeniem. Autor posługuje się 
przy tym, do czego zdążył przyzwycza-
ić wiernych czytelników, wyszukanym, 
elokwentnym językiem. Trzeba przyznać, 
że jego artykuł czyta się z dużą przyjem-
nością i nawet drobne, oczywiste w tego 
typu formie, uproszczenia nie rzutują na 
jego bardzo pozytywną ocenę. Na korzyść 
przemawia tu również pewna autoironia 
autora, do której wprost się przyznaje. 
Pozwala ona dostrzec, że projekt powoła-
nia do życia konesera, który zhumanizuje 
świat konsumpcji, wymaga nade wszystko 
egalitarnego dostępu do świata konsump-
cji co, jak podkreśla autor, jest niezwykle 
trudne w sytuacji, w której około 11 proc. 
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Polaków żyje poniżej minimum egzysten-
cjalnego, a ponad połowa na granicy mi-
nimum socjalnego.

Problem związanego z kapitaliz-
mem konsumpcjonizmu jest obecny także 
w artykule Igora Viniciusa Limy Valenti-
ma. Można powiedzieć, nadużywając nie-
co słów tego autora, że stanowi on punkt 
wyjścia zaproponowanej tu diagnozy 
współczesnego systemu gospodarczego. 
Przyznajmy przy tym, że punkt widzenia 
portugalskiego uczonego jest osobliwy, 
patrzy on bowiem na świat konsumpcji 
z perspektywy śmieci i odpadów. Stawia 
tezę, że odpady i ludzie zajmujący się 
ich recyklingiem stanowią wytwór kapi-
talistycznej logiki. Z jednej strony owa 
logika kreuje konsumpcyjny styl życia, 
zgodnie ze słowami autora ucząc nawet 
dzieci, że przedmiot użyty należy wyrzu-
cić (w żadnym wypadku naprawiać lub 
w inny sposób dostosowywać do ponow-
nego użycia). Współczesny kapitalizm 
wytwarza przede wszystkim produkty 
jednorazowe, a często tymczasowe. Stąd 
też wielka kariera usług, które aby ich 
efekt był trwały, muszą być cykliczne, po-
wtarzalne, cały czas odnawialne. To samo 
dzieje się z produktami, samochody mają 
swoje nowe wersje, odzież i obuwie po 
jednym sezonie stają się niemodne, pro-
gramy komputerowe należy aktualizować 
itp. Cała machina marketingowa stale 
angażowana jest w celu uświadomienia 
konsumentom, że powinni nabyć nowy 
produkt, a starego się pozbyć. Oczywiście 
postępowanie to ma zasadniczą wadę, 
nieprawdopodobnie zwiększa ilość towa-
rzyszących nam śmieci. Jednak i z tym 
świat konsumpcji może sobie poradzić. 
Zdaniem Valentima kapitalizm posiada 
wszak bardzo użyteczną cechę: doskonale 
adaptuje się do nowych okoliczności, stąd 
też troska o śmieci zyskała rangę odrębnej 
gałęzi gospodarki – gospodarki odpadami. 

Portugalski badacz zajmuje się w swoim 
tekście przede wszystkim zbieraczami, 
jak ich w Polsce nazywamy, czyli ludź-
mi ulicy żyjącymi ze zbierania odpadów. 
Są oni z jednej strony „produktem” glo-
balnego systemu gospodarczego, którego 
skutkiem jest gigantyczne rozwarstwie-
nie społeczne, ale z drugiej strony czę-
sto dają lokalną odpowiedź na globalne 
problemy (jak np. brazylijscy śmieciarze 
zawiązujący organizację i działający jako 
część sektora ekonomii społecznej). Co 
więcej, zbieracze są potrzebni przedsię-
biorstwom, rządom i korporacjom. Mają 
na przykład istotny wkład w municypal-
ne projekty przetwarzania śmieci (np. 
w Dżakarcie zbierają ponad 25 proc. miej-
skich odpadów). Zbieracze stanowią rów-
nież rezerwuar taniej siły roboczej, dzia-
łając na korzyść przemysłu. Przykładowo 
w Stanach Zjednoczonych istotnie przy-
czyniają się do obniżenia kosztów prze-
mysłu hutniczego (huty aluminium skupu-
ją od nich tony puszek), a w Bangladeszu 
tną na złom wielkie statki transportowe, 
które bez ich pomocy armator musiałby 
złomować, przeznaczając na to wielkie 
nakłady. Valentim rozwijając „socjologię 
śmieci”, rysuje bardzo ciekawy pejzaż 
współczesnego kapitalizmu. Inaczej niż 
zazwyczaj, pejzaż ten nie jest widokiem 
z biur Wall Street lub londyńskiego City, 
ale szkicem widzianym oczami śmiecia-
rza z Kopenhagi czy złomiarza z Bangla-
deszu. Opisując problem odpadów i recy-
klingu, autor z wielką pasą i nietuzinkowo 
diagnozuje stan kapitalizmu targanego 
tkwiącymi w nim sprzecznościami, ale 
paradoksalnie zdolnego do ich adaptacji. 
Być może w tym stwierdzeniu odnajduje-
my odpowiedź na pytanie: kapitalizm czy 
kapitalizmy? Kapitalizm wczorajszy róż-
ni się od dzisiejszego, a jutrzejszy będzie 
inny od nich obu. W tym sensie, co  mię-
dzy  wierszami wskazuje Portugalczyk, 
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z pewnością możemy mówić o wielu ka-
pitalizmach.

Podsumowując nasze, inspirowane 
opisywaną książką, rozważania na temat 
różnorodności współczesnego systemu 
gospodarczego, przywołajmy klasyka in-
nej niż nauka dziedziny. Winston Chur-
chill po bitwie o Tobruk powiedział: „to 
jeszcze nie koniec wojny, to nawet nie po-
czątek końca, ale może to koniec począt-
ku”. Parafrazując jego słowa, możemy się 
zastanowić, czy kończący pierwszą deka-
dę XXI wieku kryzys ekonomiczny jest 
jakimś rodzajem początku końca kapita-
lizmu w jego najbardziej rozpowszech-
nionej formie? Prostej odpowiedzi na 
to pytanie nie znajdziemy w Capitalism 
or Capitalisms?, znajdziemy za to masę 
celnych uwag, ciekawych propozycji teo-
retycznych i pasjonujących przykładów 
empirycznych. Nauki społeczne, z który-
mi mamy tu do czynienia w najlepszym 
wydaniu, nie należą do tych, które zapew-
niają precyzyjną predykcję. Dotychczas 
ich przedstawicielom udało się wypraco-
wać konsensus wokół tego, że ich celem 
jest znaleźć najbardziej prawdopodobną 
odpowiedź na nurtujące nas pytania. Do 
tego zaś recenzowany zbiór artykułów na-
daje się znakomicie. Uważna interpretacja 
zamieszczonych w nim tekstów zainspi-
ruje każdego czytelnika, i to niezależnie 
od jego poglądów i reprezentowanej dzie-
dziny. Wśród zalet Kapitalizmu czy ka-
pitalizmów? wymienić możemy również 
interesującą komplementarność artyku-
łów. Wspominałem już o tym wcześniej, 
jednak warto podkreślić to ponownie: 
zakres tematyczny został dobrany bardzo 
interesująco. Mamy na przykład trzy tek-
sty dotyczące prywatyzacji i każdy z nich 
opisuje to zagadnienie na innym poziomie 
ogólności. Meyer proponuje perspektywę 
makro (cały region Europy Środkowej 
i Wschodniej), Tittenbrun również ma-

kro, jednak zwraca uwagę na konkretny 
kraj i konkretną klasę społeczną, nato-
miast Głowacz prezentuje perspektywę 
mikro – pojedyncze przedsiębiorstwo. 
Tezy wymienionych autorów mogą zostać 
zinterpretowane przez czytelnika jako 
komplementarne, jeden tekst uszczegóła-
wia i uzupełnia inne. Co więcej, traktując 
prywatyzację jako proces zmiany, mo-
żemy przypomnieć tu teksty Waismana 
i Arnoldiego opisujące implementację 
zachodnich instytucji w krajach rozwija-
jących się przy użyciu narzędzia teore-
tycznego nowej ekonomii instytucjonal-
nej. Świetnie uzupełniają się również 
teksty Jerzego Kochana i Igora Viniciusa 
Limy Valentima, pierwszy tworzy ramy 
dla interpretacji konsumpcjonizmu, drugi 
charakteryzuje jego konsekwencje. Podob-
nie artykuły Tittenbruna (Two Capita-
lisms) i Baranowskiego zawierają uzu-
pełniające się wzajemnie argumenty. 

Kolejną zaletą zbioru jest spora 
ilość przykładów empirycznych i danych 
przytaczanych przez poszczególnych au-
torów. Carchedi dokładnie analizuje stan 
wydatków socjalnych Unii Europejskiej; 
Tittenbrun wnikliwie przytacza dane na 
temat prywatyzacji pracowniczej i jej 
skutków; Meyer opiera się na liczbach, 
kiedy mówi o prywatyzacji w naszej 
części świata; Głowacz maluje pełen ob-
raz pojedynczego procesu przekształceń 
własnościowych, przytaczając konkretne 
wartości. Inspirujące są również przy-
kłady empiryczne, w tym najbardziej te 
przywołane przez Igora Viniciusa Limę 
Valentima. Jednocześnie podkreślić mu-
simy, że każdorazowo to zakorzenienie 
w empirii wsparte jest dobrą lub bardzo 
dobrą teorią. Reasumując, można stwier-
dzić, że cały tom prezentuje wysoki, choć 
siłą rzeczy zróżnicowany, poziom rozpra-
wy naukowej. Trzeba powiedzieć, że nie 
znajdziemy w Capitalism or Capitalisms? 
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artykułu niegodnego uwagi. Jeśli ktoś, 
mam nadzieję również za sprawą niniej-
szego tekstu, sięgnie po ten zbiór, z pew-
nością przeczyta go w całości. 
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I wówczas wstępuje w nich dusza, 
która jednak znika natychmiast, 

gdy kierat monotonii codzienności 
zamula ich zatroskaniem o doraźność

 (s. 59)

Profesor Jan Kurowicki (ur. 1943) jest 
fi lozofem, eseistą i poetą, a także auto-
rem ponad trzydziestu książek z fi lozofi i 
kultury i literatury, estetyki i teorii pozna-
nia. Najważniejsze z nich to: Człowiek 
i sytuacje ludzkie (1970), Poznanie a spo-
łeczeństwo (1977), Miraże świadomości 
estetycznej (1981), Artysta jako arcy-
dzieło (1983), Piękno i poznanie (1993), 
Kultura jako źródło piękna  (1997), Figu-
ry wyobraźni XX w. (2000), Odkrywanie 
codzienności (2004). Jest też autorem kil-
kunastu tomików poetyckich oraz dwóch 
sztuk teatralnych. Jego najnowsza książ-
ka, zbiór esejów Zerowość estetyczna, 
ukazała się niedawno nakładem Domu 
Wydawniczego Elipsa. Książka składa się 
z Wprowadzenia i ośmiu rozdziałów.

Już na wstępie autor przybliża czy-
telnikowi przedmiot swych badań, który 
„we współczesnej estetyce i fi lozofi i kul-
tury nie istnieje podobno [jako] przedmiot 
teoretyczny” i o którym „niczego [...] zda-
je się [...] nie mówić nasza intuicja” (s. 7), 
a którym jest „zerowość estetyczna, czyli 
jakość oznaczająca brak zarówno estetycz-
nych (i egzystencjalnych) pozytywów, jak 
i negatywów” (s. 30–31). Opis kategorii 

zerowości jest lejtmotywem nie tylko na-
stępującego po Wprowadzeniu eseju tytu-
łowego, ale i całej książki. Zanim jednak 
autor odkryje przed czytelnikiem tę nie-
jednoznaczną fi gurę, swój wywód rozpo-
czyna od próby zdefi niowania pokrewnej 
„zerowości”, kategorii „żadności”. 

„Żadność” to, zdaniem Kurowickie-
go, swoista „jakość człowiecza”, która jest 
tożsama z faktem braku posiadania duszy. 
Literackim prawzorem owej bezduszności 
staje się postać prokuratora gubernialnego  
–  jednej z Martwych dusz Gogola – której 
żywot, jeśli bliżej mu się przyjrzeć, ogra-
niczał się do: respektowania obiegowych 
opinii, zasad przyzwoitości, a także mody 
i manifestowania zajmowanej pozycji spo-
łecznej, a więc stanowił kwintesencję bez-
duszności właśnie. Ów prawzór literacki, 
wyjęty żywcem ze świata XIX-wiecznej 
rosyjskiej powieści, zostaje następnie 
przeniesiony przez autora na egzysten-
cjalną sytuację człowieka współczesne-
go. Obecność żadności uzyskuje tu swą 
doniosłość wraz z przemianami kultury, 
jakie dokonują się w czasach obecnych, 
w tym przede wszystkim z „desakraliza-
cją” życia społecznego oraz codziennego 
ludzi, a także z charakterem dominujących 
stosunków społecznych i podziałem pra-
cy. Jak deklaruje Autor, za cel swych roz-
ważań stawia sobie przedstawienie form 
estetycznego i kulturowego przejawiania 
się tak rozumianej żadności (s. 33). 

Jerzy Luty
Wyższa Szkoła Ofi cerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Estetyka zero-jedynkowa, czyli o życiu żadności i byciu każdym

Jan Kurowicki, Zerowość estetyczna, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008, 
200 s.
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Nawiązując do tytułu książki, stwier-
dza ponadto, że swoistym ekwiwalentem 
żadności jest tytułowa „zerowość este-
tyczna” –  stan, w którym treści widzenia 
ulegają „opatrzeniu”, a więc okazują się 
aksjologicznie puste –  ani ujemne, ani 
dodatnie. „Opatrzenie” jawi się autorowi 
jako nieodłączna cecha rutyny codzienno-
ści każdej dziedziny życia społecznego: 
jej osób, obiektów, sytuacji, a także dzia-
łań, odruchów i skojarzeń myślowych. 
„Opatrzenie” i „zerowość” dotyczą przy 
tym każdego człowieka i w mniejszym 
lub większym stopniu determinują jego 
egzystencję. Nawet zdecydowana więk-
szość produkcji artystycznych nie potrafi  
wybić się na oryginalność, gdyż pozostaje 
w obrębie „zera estetycznego”. Dopiero 
zerwanie z powtarzalnością konwencji, 
zrzucenie kajdan codzienności, mogą 
sprawić, że człowiek zdystansuje się do 
normalnego biegu spraw i uzyska możli-
wość twórczej ucieczki od dewaluującej, 
podkopującej sens ludzkiej egzystencji 
zerowości estetycznej w kierunku dodat-
nim (piękna) lub ujemnym (brzydoty). 

Ta część wywodu stanowi niejako 
teoretyczną manifestację poglądów auto-
ra, przy czym zwraca on uwagę na nie-
pokojącą go ambiwalencję opisywanych 
terminów. Jako przykład takiej ambiwa-
lencji podaje sytuację, w której stanem 
pożądanym (choć w domyśle dalekim od 
ideału), który za wszelką cenę pragnie 
się osiągnąć, może być właśnie ów stan 
żadności, normalności  –  jak w przypad-
ku człowieka trapionego chorobą, który 
zwyczajnie chce wyzdrowieć, albo kogoś 
oszpeconego, kto po prostu chce wyglądać 
normalnie. Wydaje się jednak, że dążenia 
tego rodzaju, choć do pewnego stopnia 
akceptowalne, stanowią w oczach auto-
ra jeszcze jeden, potwierdzający regułę, 
symptom trawiący współczesną kulturę 
duchową – zanik wartości wyższych.

Najważniejsze bowiem źródło wa-
loryzowanej negatywnie żadności (s. 39)
widzi autor w desakralizacji życia. Obec-
ności sacrum w życiu człowieka w cza-
sach przednowożytnych w każdej nie-
mal sferze życia (w stosunku do czasu, 
przestrzeni, przyczynowości, w relacjach 
społecznych, sposobach postrzegania, 
przeżywania estetycznego otoczenia, wy-
twarzania narzędzi itd.) kontrastuje całko-
wicie z sytuacją jej braku we współcze-
snej kulturze konsumpcji. Wszystko, co 
w dawnych czasach otaczało człowieka, 
miało nie tylko swoją estetyczną jakość 
i określony wyraz wyobrażeniowy, ale 
też „każdy obiekt, czynność, zjawisko 
lub osoba [zajmowały] wysoką albo zni-
komą pozycję w hierarchii jakości, okre-
śloną przez działalność, przenikniętą 
przez mity, emocje czy zabiegi magiczne” 
(s. 40). Idealną postacią kultury przepeł-
nioną sacrum, w której natura rozumiana 
jest jako byt o charakterze jakościowym, 
była antyczna Grecja. 

W jej zaczarowanym świecie ka-
tegoria żadności, zerowości nie ma pra-
wa zaistnieć. Człowiek zadomowiony 
w trwałych podziałach widzialnego (jak 
by to ujął Ranciére), czuje się naturalnie. 
Dopiero wraz z pojawieniem się pierw-
szych form kapitalizmu i gospodarki to-
warowo-pieniężnej, którym towarzyszy 
znaczący rozwój społecznego podziału 
pracy, owa naturalność przesycona du-
chowością nie tylko zaczyna znikać, ale 
zmienia ludzki świat przepełniony sac-
rum w materialno-towarowy świat profa-
num. Po epoce heroicznej nastaje epoka 
prozaiczna (tym razem autor powołuje 
się na Hegla). Człowiek ograniczony 
nieskończonym szeregiem zależności od 
innych benefi cjentów kapitalistycznych 
przemian przestaje sam kształtować wa-
runki swego życia na swoją modłę i staje 
się żywym przykładem wyalienowanego 
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indywiduum, które zdane jest na niechcia-
ne wytwory z zewnątrz (nie jest z nimi 
w żaden sposób emocjonalnie związa-
ny). Są one dla niego bardziej „prozą” niż 
„poezją” –  żyje w świecie, gdzie nie mo-
że sobie pozwolić na emocjonalną spon-
taniczność i swobodę działania, ponieważ 
dominująca na rynku wartość wymienna, 
którą określa pieniądz (autor odwołuje się 
tu do analiz Simmla) wymusza zupełnie 
inne reguły gry. Człowiek musi kalkulo-
wać, bowiem „staje się istotą rachującą, 
lecz i wyrachowaną, podporządkowaną 
zależnościom i normom formalnym i bez-
osobowym” (s. 43). 

Taki obraz człowieka i charakteru 
stosunków społecznych autor przeno-
si następnie do czasów współczesnych, 
w celu dokonania ich analizy w kontekście 
tytułowej kategorii zerowości. Sformuło-
wany też zostaje cel owej analizy, który 
brzmi mniej więcej tak  –  jest nim „próba 
ukazania środków służących wznoszeniu 
się ludzi współczesnych ponad poziom 
zerowości estetycznej” (s. 59). W dal-
szych partiach książki autor, wskazując na 
różne sposoby owego „wznoszenia się” 
człowieka współczesnego ponad żadność 
i bezduszność, pokazuje, jak ów zakre-
ślony cel rozważań realizować, co zaleca 
również swemu czytelnikowi. Wskazuje 
przy tym konkretne warunki czasoprze-
strzenne takiej hibernacji: w czasie wol-
nym od pracy, w „niszach prywatności”, 
gdzie „ludzie nadają barw swemu bezpo-
średniemu otoczeniu”. 

Spośród  sposobów duchowej odno-
wy człowieka autor (odwołując się m.in. 
do doświadczeń osobistych) zwraca uwa-
gę  na różnego rodzaju formy aktywności 
estetycznej zawsze obecne w życiu jed-
nostek, takie jak: grafomania, fotomania, 
malarstwo amatorskie, kontemplowanie 
przyrody, a także pożytki płynące z użycia 
pilota telewizyjnego (choćby przy okazji 

oglądania programów informacyjnych na 
kanale TVN24).

Jako że „analiza jej [zerowości 
– J.L.] w eseju tytułowym stanowi tu tyl-
ko punkt wyjścia”, a  „z niego [...] rozpo-
ściera się widok na rozmaite regiony co-
dzienności, na różne obszary historii kul-
tury, społecznego życia [...], na mniej lub 
bardziej nas uwodzące wytwory kultury 
popularnej; na rodzący je przemysł kul-
turowy; na dziewicze domeny środowiska 
naturalnego i obecność w nich człowieka” 
(s. 8), każdy kolejny rozdział książki za-
wiera zaskakującą analizę jednej z owych 
form ucieczek od „zerowości” (najcie-
kawszym bodaj przykładem takiej anali-
zy są fragmenty dotyczące miejsca brudu 
w kulturze).

Najbardziej nawet wnikliwa lektu-
ra esejów Kurowickiego nie doprowadzi 
czytelnika do jednoznacznych konkluzji. 
Jak zauważa sam autor, dokonane przez 
niego analizy form zerowości estetycznej 
obarczone są mechanizmem „błędnego 
koła”, ponieważ „sposoby [...] jakie [lu-
dzie] znajdują, aby zrealizować to, co 
poza ową zerowość wykracza, prowadzą 
ich na ogół z powrotem w jej objęcia. To 
bowiem, co ją wytwarza we współczesnej 
kulturze i stosunkach społecznych, spra-
wia jednocześnie, że nie sposób się z jej 
objęć wydostać. Człowiek tedy, jak sta-
ram się ukazać, porusza się wśród tego, 
co żadne, jakby znajdował się w błędnym 
kole, a jego krokami kierowały złe demo-
ny” (s. 8). 

Lektura książki Kurowickiego nie 
tylko sprawia więc wrażenie obcowania 
z myślą nurtującą, myślą pozostawiającą 
czytelnika w dwuznacznym zawieszeniu, 
ale i z owymi demonami właśnie. Rodzaj 
intelektualnej przygody, którą proponuje, 
nie daje łatwej satysfakcji. Czyja to wina? 
Blanchot napisał kiedyś: „nie można czy-
tać Nietzschego nie będąc autentycznie 



222 Recenzje

Nietzschem”. Czy można zatem czytać 
Kurowickiego, nie będąc autentycznie 
Kurowickim, nie wczuwając się w jego 
aurę egzystencjalną, jego typ wrażliwo-
ści, nie przyjmując jego nastawienia? Wy-
daje się to niełatwe. Jego eseje są bowiem 
świadectwem podróży egzystencjalnej, 
której kresu nie wyznaczają zwięzłe for-
muły i gotowe receptury. Ich żywiołem 
jest dwuznaczne zawieszenie tonu, pauza, 
które oferują coś na kształt metafory epi-
stemologicznej (żeby przywołać Umber-
ta Eco), odmianę korelatów obiektyw-
nych, o których autor sam zresztą pisze, 
analizując wiersze Tadeusza Różewicza 
(s. 20–29). Wiele fragmentów książki 
stanowi też przykład poetyckiej frazy 
o rzadko spotykanej w polskiej eseistyce 
językowej wirtuozerii. Nie jest to jednak 
fraza konkluzywna, formułująca jedno-
znaczne tezy.  

Mocną stroną pisarstwa Kurowic-
kiego jest to, że w sposób niezwykle 
naturalny udaje mu się łączyć głębokie 
problemy fi lozofi czne z błyskotliwą ob-
serwacją codzienności. Obok rozważań 
na temat „zniewolenia dzieła sztuki w try-
bach praktyki produkcyjnej” oraz istoty 
zjawiska „skrzywienia antropologicznego 
i horyzontu troski”, znajdziemy tu naje-
żone celną metaforyką opowieści: czym 
różni się dodatek do „Gazety Wyborczej” 
od dodatku do „Rzeczpospolitej”, dla-
czego reporter TVN-u okazuje się być 
banalny w obliczu prostych, zdawałoby 
się konkluzji pogodowych i czym nie róż-
nią się, od siebie mieszkańcy Augustowa 
i ekolodzy z Rospudy. Dlaczego repro-
dukcje van Gogha są lepsze od orygina-
łów, a czynność sprzątania ma charakter 
metafi zyczny i co zrobić, żeby odnieść 
sukces artystyczny, nawet jeśli nieko-
niecznie dysponuje się talentem arty-
stycznym.

Jak w przypadku opisu „kulturowej 
istoty brudu” autor nie ogranicza się do 
prostego defi niowania poszczególnych 
strategii estetycznych obecnych w życiu 
człowieka. Jego stosunek do przywoły-
wanych fenomenów kultury konsumpcji 
(np. fenomenu sterylności), poparty bły-
skotliwą ich analizą, w której autor pró-
buje rozprawić się z „miałkością” różnego 
rodzaju przelotnych mód i stylów, które są 
kołem zamachowym przemysłu kultural-
nego późnego kapitalizmu, ma charakter 
wyraźnie krytyczny. Sprawia to, że głos 
autora (choć zapożyczony z mitu roman-
tycznego czy z pism Ortegi y Gasseta) 
jest wyraźnie słyszalny, odrębny i jawi się 
jako istotny głos w dyskusji o kondycji 
moralnej naszej ponowoczesnej kultu-
ry. Czytelnik zainspirowany wywodami 
Kurowickiego z pewnością odnajdzie 
nowe (choć nie nowatorskie) spojrzenie 
w głównym nurcie szeroko rozumianej 
krytyki kultury, zwłaszcza w jego od-
mianie elitarystycznej i koneserskiej. Nie 
znajdzie natomiast odpowiedzi na inspi-
rowane ową krytyką pytania.

Pytania te bowiem grzęzną gdzieś 
w gęstej substancji tekstu  –  istotną cechą 
książki Kurowickiego jest bowiem to, że 
choć, jak wskazują na to afi liacje autora, 
należałoby ją umieścić na półce z napisem 
„Filozofi a teoretyczna”, to jednak forma 
wypowiedzi, jaką się posługuje, esej, po-
daje w wątpliwość tego typu dezynwoltu-
rę. Autor sam wyznaje we Wprowadzeniu, 
że „forma eseju umożliwia mi teoretyczną 
i wyobraźniową swobodę, aby przemiesz-
czać się od tego, co aktualne, do tego, co 
historyczne (lub odwrotnie); od konkre-
tów z życia codziennego do fenomeno-
logii kategorii teoretycznych; od praktyk 
artystycznych do trybów zależności eko-
nomicznych; od wzniosłości do banałów” 
(s. 8). Swoboda ta sprawia jednak, że pre-
cyzyjna rekonstrukcja jego stanowiska 
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natrafi a na pewną trudność, którą okre-
śliłbym jako brak wyraźnie nakreślonego 
obszaru badawczego.

Biorąc pod uwagę raczej krytyczny 
stosunek autora do wytworów kultury po-
pularnej oraz fakt negatywnej konotacji 
terminów „żadności”  i „zerowości”, na-
leżałoby uznać jego stanowisko za elitary-
styczne. Już jednak w sprzeczności z nim 
wydaje się nadzieja na to, że człowiek 
niejako z natury zbuntuje się przeciw 
swej żadności i bez względu na okolicz-
ności spróbuje poza nią wykroczyć. Ta 
konkluzja, skądinąd trafna, choć trud-
na do dowiedzenia, każe w nim widzieć 
egalitarystę, a jego elitaryzm naznaczyć 
duchem awangardy. Niejednoznaczność 
poglądów Kurowickiego wynika moim 
zdaniem z faktu, że nie do końca udaje 
mu się unaocznić sposoby występowania 
społecznej wartości żadności oraz fakt jej 
kulturotwórczego potencjału. Związana 
jest z tym poważniejsza uwaga krytyczna 
w stosunku do stanowiska autora. Chciał-
bym ja wyartykułować, odwołując się do 
poglądów Karola Darwina i Zygmunta 
Baumana.

Według teorii doboru naturalnego, 
sformułowanej po raz pierwszy przez 
Darwina w książce O powstaniu gatun-
ków drogą doboru naturalnego, umiejęt-
ność adaptacji organizmów do warunków 
środowiska, w którym żyją, jest jednym 
z podstawowych warunków zdolności 
przetrwania w tym środowisku (w ję-
zyku biologii ewolucyjnej mówi się, że 
przetrwają tylko najlepiej przystosowani 
albo że „przetrwają tylko niewielkie mu-
tacje”). Przyczyną eliminacji osobników 
w danej populacji jest z kolei odstawa-
nie od normy, eliminacji ulegają więc 
tzw. nieprzystosowani (w języku biolo-
gii: „mutacje-potworki”). Adaptacja lub 
przystosowanie („żadność”) są nie tylko 
defi niowane przez współczesnych ewo-

lucjonistów jako wartości sprzyjające 
przetrwaniu, ale można też mierzyć je 
za pomocą faktycznego sukcesu w prze-
trwaniu („każdość”). Jeśli odniesiemy 
teorię Darwina do warunków środowiska 
kultury konsumpcyjnej późnego kapitali-
zmu (co jest oczywiście pewnym uprosz-
czeniem, a nawet nadużyciem, ponieważ 
procesy ewolucji są bardzo długotrwałe, 
więc człowiek z pewnością nie ewoluuje 
w ciągu kilku wieków, co nie umniejsza 
rzecz jasna jego naturalnej skłonności 
przystosowawczej), to trudno bodaj o bar-
dziej wzniosłą apoteozę zerowości ani-
żeli dostrzeżenie w niej kulturowej for-
my wrodzonej tendencji do zachowania 
własnego genotypu u potomstwa. Jakkol-
wiek trywialnie by to nie brzmiało. 

Żadność, tak ją defi niuje Kurowic-
ki, wbrew jego diagnozie kultury współ-
czesnej, wydaje się stanem pożądanym 
zarówno ponadhistorycznie jak i mię-
dzykulturowo. Zabiega o nią wielu, ba!, 
dąży do bycia żadnym każdy, kto chce 
być kimś, bo tylko będąc nikim, można 
przetrwać – zasklepić się, stać niewidzial-
nym, a w konsekwencji nie zdewaluować. 
Społeczna zdolność przetrwania, wbrew 
obiegowej opinii o mechanizmach dobo-
ru naturalnego, nie polega bynajmniej na 
tym, że przetrwają najsilniejsi, najbardziej 
ekspansywni i wyraziści, lecz ci, którzy 
potrafi ą znaleźć kompromis pomiędzy 
egoistycznym dążeniem do reprodukcji 
a niezbędnym (a więc przyrodzonym 
człowiekowi) altruizmem. Przekonuje się 
o tym każdy, kto żyje w orbicie zależności 
i reguł wzajemności lub przynajmniej po-
traktował  poważnie niektóre z tez wysu-
wanych przez Richarda Dawkinsa.

Zygmunt Bauman z kolei przeko-
nuje nas nie od dziś (i robi to jak zwykle 
w sposób bardzo sugestywny), że cechą 
zdolności do zachowania równowagi po-
między różnymi (czasami całkiem sprzecz-
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nymi) wartościami estetycznymi (a więc 
w zerowości estetycznej) jest umiejętność 
nieokreślenia się, balansowania na granicy, 
która mając w sobie binarny, awangardo-
wo-konserwujący potencjał, jest motorem 
przemian w kulturze. Autor Nowoczesno-
ści i zagłady, odnosząc się do problemu 
globalizacji kultury (uniformizacji, „wy-
zerowania”), argumentuje, że proces taki 
nie może mieć obecnie miejsca, nie tylko 
dlatego, że kultura współczesna odznacza 
się niespotykaną dotąd zmiennością, ale 
również dlatego, że trudno dziś mówić 
o czymś takim, jak trwałe wzorce kulturo-
we, które mogłyby być wchłaniane przez 
całe społeczeństwa. Być człowiekiem 
kulturalnym, twierdzi Bauman, oznacza 
dzisiaj „bycie otwartym na nowe wyz-
wania”, na wiele różnych, zmiennych 
wzorców kulturowych i nieobstawanie 
przy jednym, nieprzyzwyczajanie się, by-
cie wszechstronnym, „wszystkożernym”. 
„Wszystkożerność” – twierdzi Bauman 
– osiągają ludzie potrafi ący pójść na ma-
sowe widowisko popowe, przyjąć wszyst-
kie najnowsze gatunki muzyki, czujący 
się dobrze na każdej wystawie artystycz-
nej, chodzący do opery, a także czytający 
Harry’ego Pottera. Zadanie to niełatwe, 
zważywszy na fakt, że w kulturowej prze-
strzeni wszystkożerności mało jest wol-
nego miejsca dla swobodnego przepływu 
myśli, a kapitalistyczne strategie życiowe 
nie ograniczają się wyłącznie do eksplo-
racji kulturowej (w międzyczasie trzeba 
jeszcze np. pracować). Wszystkożerność 
jako synonim żadności w znaczeniu za-
proponowanym przez autora Zerowości 
jawi się tu w zgoła odmiennych barwach. 
I nie są to barwy ochronne.

Żadność Kurowickiego, bauma-
nowska „wszystkożerność”, pomimo że 
potocznie kojarzone z „wielkim spojrze-
niem Innego”, nie tylko bywają zwykle 
utożsamiane z postawą dystansu, obo-

jętnością, z tzw. luzem, ale przyjmując 
postać zerowości (jako ekwiwalentu 
żadności), są dowodem na pragmatyczne 
zniesienie przeciwieństw, unieważnienie 
dialektyki. Oznaczają zdystansowanie się 
od porządku ujemno-dodatniego, „wyze-
rowanie”. Współczesny „luz”, jako obiekt 
pożądania polityków, aktorów i młodzieży 
gimnazjalnej oraz  warunek podobania się 
w przestrzeni publicznej, pomaga nie tylko 
przemierzać meandry wszystkożerności, 
ale i czerpać z nich estetyczną przyjem-
ność. Co więcej, jak dowodzą najnowsze 
ustalenia psychologii ewolucyjnej, jest też 
elementem naszej ewolucyjnej skrzyn-
ki narzędziowej, którą odziedziczyliśmy 
po przodkach, aby lepiej radzić sobie 
w grze, której stawką jest np. odpowied-
ni wybór partnera seksualnego. Wiedzą 
o tym nie tylko buddyjscy mnisi i autorzy 
XIX-wiecznej powieści angielskiej. Jest 
więc wiedza ta na wagę złota w ponowo-
czesnym świecie konsumpcji i sprzedaży. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę cha-
rakter współczesnej kultury uwodzenia1, 
analizowany pod pewnymi względami 
również przez Kurowickiego, w której 
wszystko jest „na pokaz”, gdzie indywidu-
alne tożsamości są zazwyczaj wypadkową 
społecznych oczekiwań, a przestrzeń pu-
bliczna stanowi przede wszystkim miej-
sce ekspozycji, tenże „luz” okazuje się 
szczególnym rodzajem zdolności (wro-
dzonej bądź nabytej), która powoduje, że 
dysponujemy bardziej wszechstronnym 
instrumentarium do stawiania czoła wy-
zwaniom codzienności. Mówimy o kimś 
„luzak”, gdy ma sobie za nic świętości 
i nakazy, a wszystko traktuje jak spektakl. 

1  Na ten temat w ciekawym artykule Ada-
ma Chmielewskiego Spojrzenie i dotyk w prze-
strzeni publicznej, strona internetowa „Wro-
cław – Europejska Stolica Kultury 2016”, 
http://www.wro2016.pl/wroclaw-2016/spoj-
rzenie-i-dotyk/. Dostęp: 15 marca 2011.
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Umiejętność ta daje mu jednak przewagę  
–  na jego korzyść świadczy fakt, że ist-
nieje już cały przemysł „nabierania luzu” 
i dystansowania się od otoczenia (grupy 
medytacyjne, salony piękności i masa-
żu, gymy i fi tness cluby, nie mówiąc już 
o całych kombinatach rozrywkowo-klu-
bowych), w którego laboratoriach próbu-
jemy sobie przypomnieć, kim naprawdę 
jesteśmy (gdy „kierat monotonii codzien-
ności zamula nas zatroskaniem o do-
raźność”). Amerykański fi lozof Richard 
Shusterman, zafascynowany ożywczym 
potencjałem cielesności, ogłosił nawet 
powstanie nowej dyscypliny fi lozofi cznej 
„nabierania luzu” i nazwał ją somatoeste-
tyką. Samo to niech świadczy już o daleko 
posuniętym procesie rehabilitacji antyro-
mantycznej żadności we współczesnym 
świecie.

W tym kontekście pewnym niepo-
rozumieniem wydaje się niedostrzega-
nie przez autora Zerowości estetycznej 
wewnętrznego zróżnicowania żadności 
(zwłaszcza w od niesieniu do ludzi i sytu-
acji). Podstawowy dylemat człowieka po-
nowoczesnego (uczestnika i konsumenta 
kultury), polegający na dążeniu do zaję-
cia w miarę trwałego miejsca w prze-
strzeni publicznej, nie leży, jak się zdaje, 

w dążeniu do wydostania się z żadności 
(które z punktu widzenia interesów jed-
nostek – aktywnych uczestników i kon-
sumentów współczesnej kultury – byłoby 
czymś zgoła niepożądanym), ale w sposo-
bie oswajania żadności. Jest to więc dyle-
mat zróżnicowanego charakteru żadności, 
a nie jej niwelacji. W tym kontekście 
diagnoza Kurowickiego pozostawia czy-
telnika z po czuciem pewnego niedosytu. 

Ale to już jest temat na zupełnie inną 
książkę. Mogłaby ona nosić tytuł Zero-
wość jako ideał estetyczny, tylko czy ktoś 
zechce ją napisać? Pewne jest, że dopóki 
to się nie stanie, obowiązująca dziś wy-
kładnia teoretyczna kategorii „zerowości 
estetycznej” pozostaje na łasce i niełasce 
Jana Kurowickiego. 

Sformułowane powyżej uwagi kry-
tyczne nie umniejszają w żadnym stopniu 
wartości poznawczej najnowszej pro-
pozycji twórcy Figur wyobraźni XX w. 
Na uwagę zasługują zwłaszcza: kunszt 
pisarski i rozmach interpretacyjny – zna-
ki fi rmowe autora. Powinien sięgnąć po 
nią każdy, komu nieobce są palące kwe-
stie złego i dobrego smaku, gustów i war-
tości, albo każdy, kto po prostu mieni się 
humanistą. Nawet jeśli jest to humanizm 
o odcieniu lekko nieawangardowym. 





NOTY O AUTORACH

Baranowski Mariusz – adiunkt w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dzienni-
karstwa w Poznaniu; absolwent Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza (socjologia i fi lozofi a). Studiował w Holandii oraz 
Wielkiej Brytanii, odbył kwerendę w London School of Economics and Political Scien-
ce. Posiadacz dyplomu z Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Zainteresowania badawcze 
skupione wokół zagadnień metodologicznych, jak również socjologii polityki i socjologii 
ekonomicznej.

Horkheimer Max (1895–1973) – niemiecki fi lozof i socjolog, dyrektor Frankfurckie-
go Instytutu Badań Społecznych (1930–1958). Współtwórca tzw. szkoły frankfurckiej 
i teorii krytycznej. Stworzył podstawy społeczno-ekonomiczne krytyki kapitalizmu 
z pozycji krytycznej teorii (zaliczanej do tzw. neomarksizmu). Wpłynął silnie na kształ-
towanie poglądów nowej lewicy. Po polsku, oprócz wielu artykułów, ukazały się tak-
że jego książki: Początki mieszczańskiej fi lozofi i dziejów (Anfänge der bürgerlichen 
Geschichtsphilosophie), tłum. H. Walentowicz, Warszawa 1995; Zmierzch. Notatki z Nie-
miec 1931–1934 (Dämmerung. Notizen in Deutschland), tłum. H. Walentowicz, War-
szawa 2002; (z Theodorem W. Adorno) Dialektyka oświecenia. Fragmenty fi lozofi czne 
(Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente), tłum. M. Łukasiewicz, posłowie 
M. Siemek, Warszawa 1994 i 2010; Krytyka instrumentalnego rozumu (Zur Kritik der 
instrumentellen Vernunft), tłum. H. Walentowicz, Warszawa 2007.

Juchniewicz Natalia (ur. 1985) – doktorantka Zakładu Filozofi i Społecznej Uniwersy-
tetu Warszawskiego i studentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego. Interesuje się fi lozofi ą społeczną, fi lozofi ą języka i estetyką.

Kochan Jerzy (ur. 1952) – profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Zakładu 
Filozofi i Kultury, absolwent historii i fi lozofi i Uniwersytetu Wrocławskiego, swego czasu 
członek redakcji „Colloquia Communia”. Redaktor naczelny czasopisma fi lozofi cznego 
„Nowa Krytyka”. Autor wielu publikacji z zakresu fi lozofi i, socjologii, antropologii kul-
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turowej, wśród nich m.in. książek: Wolność i interpelacja; Życie codzienne w matriksie; 
Studia z teorii klas społecznych. Członek założyciel i wiceprezes Polskiego Stowarzysze-
nia Hegla i Marksa. Pisze również i publikuje wiersze.

Kozak Piotr (1983) – fi lozof i tłumacz, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego; 
publikował m.in. w pismach „Diametros” i „Estetika. The Central European Journal 
of Aesthetics”. 

Kurowicki Jan, prof. zw. dr hab. – autor ponad trzydziestu książek z estetyki, fi lozo-
fi i społecznej, literatury, teorii poznania. Obecnie kierownik Katedry Nauk Społecznych 
na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Luty Jerzy (ur. 1975) – dr fi lozofi i. Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie 
również doktoryzował się na podstawie rozprawy „Filozofi czne aspekty twórczości Joh-
na Cage’a”. Praca została wyróżniona w konkursie o Nagrodę im. Stefana Morawskie-
go dla młodych adeptów estetyki przed habilitacją (Kraków 2007). Jest autorem około 
dwudziestu artykułów z zakresu estetyki i fi lozofi i sztuki oraz pierwszym w Polsce tłu-
maczem pism Denisa Duttona, twórcy estetyki ewolucyjnej. Laureat konkursu na esej 
fi lozofi czny pisma „Rita Baum” (2003) i jego współpracownik. Autor pierwszej w lite-
raturze fi lozofi cznej monografi i na temat Johna Cage’a, amerykańskiego kompozytora, 
fi lozofa, poety, teoretyka muzyki, jednego z liderów powojennej awangardy (John Cage. 
Filozofi a muzycznego przypadku, Wrocław 2011). Pracuje w Wyższej Szkole Ofi cerskiej 
Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Mika Bartosz (ur. 1980) – dr, absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (czerwiec 2004). Doktorat z nauk humanistycznych 
w zakresie socjologii, również na UAM, obronił w październiku 2008. Od 2004 jest sta-
łym asystentem w Zespole Badań Socjoekonomicznych kierowanym przez prof. Jacka 
Tittenbruna, działającym przy Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa 
w Poznaniu. Interesuje się socjologią gospodarki, socjologią konfl iktu, przeobrażaniem 
współczesnej struktury społecznej oraz nowymi technologiami.

Nowicki Florian (ur. 1980) – związany z Zakładem Filozofi i Społecznej w Instytu-
cie Filozofi i na Wydziale Filozofi i i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obronił 
pracę magisterską pt. „Logiczna struktura materializmu historycznego” pod kierunkiem 
prof. M. Siemka. Ukończył studia doktoranckie w IF na WFiS UW. Obecnie przygotowu-
je rozprawę doktorską o materializmie historycznym pod kierunkiem prof. A. Ochockie-
go. Zajmuje się marksizmem, fi lozofi ą społeczną, fi lozofi ą historii i matriarchalistyką.

Przemysław Pluciński – socjolog, adiunkt w Zakładzie Historii Gospodarczej Instytutu 
Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główne zainteresowania: 
socjologia teoretyczna, teoria krytyczna społeczeństwa, nierówności społeczne. Oddycha 
muzyką.
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Tittenbrun Jacek (ur. 1952) – prof. zw. dr hab., socjolog. Kierownik Katedry Socjologii 
Przedsiębiorczości i Pracy oraz Zespołu Badań Socjoekonomicznych w Wyższej Szkole 
Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, profesor zwyczajny Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Krytyk z pozycji ortodoksyjnego marksizmu 
koncepcji tzw. poznańskiej szkoły metodologicznej, głównie koncepcji Leszka Nowaka. 
Jego główne zainteresowania naukowe obejmują socjologię gospodarki ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki własności oraz zagadnienia zróżnicowania społecznego. 
Laureat wielu nagród naukowych oraz stypendiów zagranicznych: NATO, Fundacji Uni-
wersytetu Środkowoeuropejskiego, London School of Economics. Należy do wielu za-
granicznych towarzystw naukowych, m.in.: European Association of Evolutionary and 
Comparative Studies, European Sociological Association, International Institute of So-
ciology. Jego stale poszerzający się dorobek publikacyjny obejmuje niemal 150 szkiców 
i artykułów w naukowych czasopismach zagranicznych i krajowych oraz pracach zbio-
rowych, nie licząc wielkiej liczby pozycji publicystyki teoretycznej. Autor 11 samodziel-
nych książek (2 wydane w Londynie) i współautor 5 innych. Książka Upadek socjalizmu 
realnego w Polsce zajęła pierwszą pozycję na liście bestsellerów wydawniczych „Nowej 
Europy”. Tłumaczy również literaturę piękną, np. studium antropologiczne Żelazny Jan 
Roberta Bly to bardzo wysoko oceniona powieść o męskości i męskiej inicjacji, a także 
o problemach i życiowych wyzwaniach współczesnego mężczyzny. Autor m.in. następu-
jących książek: O tzw. nie-marksistowskim materializmie historycznym; Interakcjonizm 
we współczesnej socjologii amerykańskiej; Dialektyka i scholastyka. O pewnej próbie 
obalenia Marksa; Wprowadzenie do materialistyczno-historycznej teorii społeczeństw; 
Instytucje fi nansowe a własność kapitału akcyjnego; Ekonomiczny sens prywatyzacji: 
spór o wyższość własności prywatnej nad publiczną; Własność i interesy w dobie trans-
formacji ustrojowej; Z deszczu pod rynnę: studium polskiej prywatyzacji (4 tomy).
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