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Herbert Marcuse

Porażka Nowej Lewicy?1

Zanim podejmiemy problem przyczyn porażki Nowej Lewicy, musimy uprzednio zadać dwa pytania: pierwsze – kto reprezentuje Nową Lewicę i czym ona
w istocie jest, oraz drugie – czy w rzeczywistości możemy mówić o jej klęsce?
Na początek kilka słów komentarza do pytania pierwszego. Na Nową Lewicę składają się ugrupowania polityczne, które sytuują się na lewo od tradycyjnych partii komunistycznych; nie wypracowują one przy tym żadnych nowych
form organizacyjnych, nie mają masowego zaplecza społecznego i są izolowane
od klasy robotniczej, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie silnie wolnościowe, antyautorytarne tendencje, które pierwotnie definiowały Nową
Lewicę, uległy tymczasem rozkładowi i doprowadziły do nowego „grupowego
autorytaryzmu”. Niemniej jednak tym, co wyróżnia i istotowo określa ruch, jest
fakt, że zredefiniował on pojęcie rewolucji, wnosząc w jego ramy nowe możliwości wolności oraz potencjał socjalistycznego rozwoju, stworzone (i w tym
samym czasie hamowane) przez rozwinięty kapitalizm. W efekcie tego rozwoju
narodziły się nowe aspekty zmiany społecznej. Zmiana takowa nie jest już dłużej
określana w kategoriach ekonomicznego czy politycznego przewrotu, nie jest
ustanowieniem odmiennych stosunków produkcji i nowych instytucji, określana
jest jako – i to w pierwszej kolejności – rewolucja w obrębie dominującej struktury potrzeb i możliwości ich zaspokojenia.
Podstawa przekładu: The Failure of the New Left?, „New German Critique” 18 (Fall 1979),
s. 3–11 (przekład z j. niem. Biddy Martin). Jest to rozszerzona wersja wykładu wygłoszonego
w kwietniu 1975 r. na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine. Jego wersja niemiecka ukazała się
w: H. Marcuse, Zeit-Messungen. Drei Vorträge und ein Interview, Frankfurt am Main 1975.
1
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Tak pojmowane pojęcie rewolucji było częścią teorii Marksowskiej od
samego początku: socjalizm jest bowiem porządkiem społecznym odmiennym
jakościowo, takim, w którym stosunki międzyludzkie oraz relacje człowieka
z przyrodą są poddane fundamentalnej przemianie. Jednak w warunkach gospodarczej presji oraz zmuszone do koegzystencji z kapitalizmem, to same kraje socjalistyczne wraz z upływem czasu skazane zostały niemal wyłącznie na rozwój
środków produkcji, na rozszerzanie produkcyjnego sektora gospodarki. Priorytet
ten w sposób konieczny utrwalił podporządkowanie jednostki konieczności jej/
jego pracy (podporządkowanie, które – w pewnych warunkach – może być „demokratyczne” i może oznaczać bardziej racjonalną oraz efektywną formę produkcji i zarazem bardziej równościową dystrybucję dóbr).
Założenie, że nadwyżka dóbr materialnych jest warunkiem brzegowym
socjalizmu, oznacza albo odkładanie rewolucyjnej przemiany społeczeństwa
po sądny dzień, albo też żywienie niedialektycznych nadziei, że nowa jakość
życia społecznego oraz interakcji powstanie jako produkt uboczny ilościowo
pojmowanego rozwoju gospodarczego. Pojawienie się Nowej Lewicy w latach
sześćdziesiątych XX wieku raptownie odmieniło takie pojmowanie socjalizmu
i strategii, jakie to za sobą pociąga. Stopniowa zmiana w ognisku rewolty wyrosła z doświadczenia sprzeczności pomiędzy przytłaczającą produktywnością
kapitalizmu monopolistycznego z jednej strony a bezsilnością ogromnego socjalistycznego i komunistycznego aparatu, by przekształcić go w „produktywność
rewolucji”, z drugiej strony.
Interesujący nas ruch zmobilizował i zorganizował siły, które były ignorowane przez znaną nam do tej pory marksistowską tradycję teoretyczną i praxis.
Reprezentowały one bowiem próbę totalizacji opozycji – zresztą jako reakcję na
totalność represji i wyzysku w kapitalizmie monopolistycznym. Jako że manipulacja potrzebami ze strony kapitalistycznego aparatu władzy stała się aż nazbyt
naoczna i daleko idąca, rewolucjonizowanie owych potrzeb u jednostek, które
reprodukują status quo, okazało się coraz istotniejsze: kluczowe stały się rewolta i zmiana ludzkiej egzystencji, zarówno w sferze produkcji, jak i reprodukcji,
w obrębie infrastruktury oraz „nadbudowy”. Ruch przyjął formę rewolucji kulturowej od samego początku. Dał wyobrażenie o dwudziestowiecznej rewolucji
jako jedności, w ramach której można artykułować nie tylko żądania o charakterze ekonomicznym czy politycznym, ale też radykalnie odmienne pragnienia
i nadzieje: pożądanie nowej świadomości moralnej, humanistycznego otoczenia,

Porażka Nowej Lewicy?

9

całkowitej „emancypacji zmysłów” (Marks)2 – innymi słowy, wyzwolenia świadomości od przymusu postrzegania ludzi i rzeczy jako wyłącznie obiektów wymiany. „Władza w ręce wyobraźni!”. Nowa Lewica skupiła się na uwolnieniu
wyobraźni od ograniczeń rozumu instrumentalnego. W opozycji wobec przymierza realizmu i konformizmu siły Nowej Lewicy ukuły slogan: „Bądź realistą,
żądaj niemożliwego”. To tam właśnie tkwi silnie estetyczny komponent ruchu:
sztukę postrzega on jako siłę emancypacyjną, jako doświadczenie innej (i zwyczajnie represjonowanej) rzeczywistości.
Czy wszystko to możemy widzieć jako wyraz romantyzmu bądź też zwyczajny elityzm? W żadnym wypadku. Nowa Lewica po prostu wyprzedzała
obiektywne warunki, tak dalece jak artykułowała cele i substancjalne zmiany,
które późny kapitalizm umożliwił, jednocześnie kanalizując i represjonując. Te
same intuicje i podobne pojmowanie pojęcia [rewolucji] odnajdujemy na poziomie strategii: mamy tu do czynienia z wewnętrznym związkiem między walką
Nowej Lewicy przeciwko staroświeckim formom opozycji a opozycyjnymi dążnościami do walki klasowej, zakorzenionymi w obrębie klasy robotniczej – to
opozycja autonomii przeciwstawionej organizacji autorytarno-biurokratycznej.
Wraz z nadejściem lat sześćdziesiątych okupowanie fabryk czy też samostanowienie w procesach produkcji i dystrybucji stały się na powrót znaczące.
Teraz możemy przejść do kwestii drugiej, ogniskującej się na pytaniu, czy
Nowa Lewica rzeczywiście przegrała. Na tak postawione pytanie można odpowiedzieć wyłącznie na kilku poziomach. Ruch został częściowo wchłonięty lub
też był otwarcie represjonowany przez establishment, częściowo zniszczył sam
siebie poprzez własną niemoc: niezdolność wykształcenia adekwatnych struktur
organizacyjnych oraz przyzwolenie na wewnętrzne podziały – zjawisko, które
szybko doprowadziło do antyintelektualizmu, politycznie bezradnego anarchizmu i narcystycznej arogancji.
Represje wobec ruchu ze strony istniejących struktur władzy przyjmowały
wiele form. Część z nich była otwarcie brutalna, część z kolei – ujmijmy to w ten
sposób – całkowicie „normalna”, na co składały się skuteczne, naukowe mechanizmy kontroli, „czarne listy”, dyskryminacja w miejscu pracy, rzesze szpiegów
i donosicieli – wszystkie te środki wykorzystano i mobilizowano jako środki
represji, ich skuteczność zaś wzmacniała sama [Nowa] Lewica, poprzez swoMarcuse odwołuje się tu do fragmentu Rękopisów ekonomiczno-filozoficznych..., zatytułowanego Własność prywatna a komunizm, który brzmi: „Toteż zniesienie własności prywatnej jest
całkowitą emancypacją wszystkich ludzkich zmysłów i właściwości [...]”. Zob. K. Marks, Rękopisy
ekonomiczno-filozoficze z 1844 r., [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 1, Warszawa 1960, s. 582.
2
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ją postępującą izolację od reszty populacji. Izolacja ta ma zresztą swe korzenie
w strukturze społecznej późnego, monopolistycznego kapitalizmu – strukturze,
która już dawno temu zintegrowała dużą część klasy robotniczej z jądrem systemu. Oczywiście, dominacja politycznie antyrewolucyjnych związków zawodowych oraz reformistycznych partii robotniczych definiuje kolejną kwestię. Tendencje te i wywoływane przez nie problemy oznaczają jednoczesną stabilność
kapitalizmu i jego zakotwiczenie w neokolonializmie i neoimperializmie oraz
w przytłaczającej koncentracji władzy ekonomicznej i politycznej.
Właśnie z uwagi na tę monstrualną koncentrację władzy, to znaczy totalność
kapitalizmu, antysystemowa rewolta z konieczności podjęta była i prowadzona
przez grupy mniejszościowe, funkcjonujące poza procesami produkcji materialnej lub też na ich marginesie. W tym to kontekście możemy rzeczywiście mówić o grupach „uprzywilejowanych”, o „elicie” czy też „awangardzie”. Z drugiej
strony to dokładnie to uprzywilejowanie – dystans od integracji z procesami produkcji czy też brak tej integracji – przyspieszyło rozwój radykalnej świadomości politycznej, która przekształciła doświadczenie alienacji w rebelię przeciwko
wyczerpywaniu się istniejącej kultury materialnej i intelektualnej.
Oczywiście, z tej samej przyczyny rewolta nie mogła odnieść całkowitego sukcesu; kontrkultury wytworzone przez Nową Lewicę zniszczyły same siebie, kiedy tylko straciły pierwotny rozmach na rzecz wycofania w przestrzeń
indywidualnej wolności (kultura narkotykowa, zwrot w stronę różnorakich guru
i innych pseudoreligijnych sekt), abstrakcyjnego antyautorytaryzmu i wzgardy
wobec teorii jako wytycznej dla praxis, rytualizacji i fetyszyzacji marksizmu.
Przedwczesne rozczarowanie i rezygnacja wyrażane były poprzez wszystkie te
formy wycofania.
Nacisk Nowej Lewicy położony na wywrotowość doświadczenia i jednostkową świadomość, na radykalną rewolucję systemu potrzeb i gratyfikacji,
w skrócie – uparte żądanie nowej subiektywności – nadał całkiem nowe polityczne znaczenie psychologii. Manipulatorskie siły kontroli społecznej, które obecnie
mobilizują nawet „nieświadome” na rzecz utrzymania status quo, czynią po raz
kolejny z psychoanalizy niezwykle istotny przedmiot zainteresowania. Jedynie
wyzwolenie wypartych i sublimowanych impulsów może zburzyć stanowiony
system pragnień i potrzeb jednostki i wytworzyć przestrzeń dla pragnienia wolności. Oczywiście, samo rozpoznanie tychże potrzeb nie jest w stanie urzeczywistnić ich funkcji, jednakże proces uwolnienia musi prowadzić do krytycyzmu,
autokrytycznego wglądu w potrzeby jako reakcję na społecznie manipulowane
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i internalizowane pragnienia. Te ostatnie działają bowiem w sposób nieprzerwany jako przeszkody na drodze do wyzwolenia; ich zaspokojenie zapewnia represyjną reprodukcję utowarowionego świata. Specyficznie społeczny wymiar
psychologii można ukonstytuować jedynie poprzez krytyczną analizę potrzeb.
Z pewnością, psyche ma również swój super-, albo też – być bardziej ścisłym
– subspołeczny wymiar potrzeb instynktownych, które są wspólne wszystkim formacjom społecznym: taki charakter ma choćby pierwotny [primary] wymiar seksualności i destruktywności. Wszelkie konflikty, które znajdują swe źródło w obu
sferach, będą istnieć nawet w wolnym społeczeństwie: za zazdrość, nieszczęśliwą
miłość czy przemoc nie można winić wyłącznie burżuazyjnego społeczeństwa;
wyrażają one bowiem sprzeczności libido rozpięte między „wszechobecnością”
a „wyłącznością”, między spełnieniem dzięki zróżnicowaniu i zmienności a spełnieniem poprzez stałość. Jednak nawet pod tym względem przejawy instynktów
oraz formy ich zaspokojenia są w dużej mierze determinowane społecznie [societally]. Nawet tu, to, co ogólne przejawia się i działa w ramach tego, co szczegółowe; oczywiście, w tym wypadku to, co uniwersalne, nie jest tożsame z tym, co
społeczne [social] czy wręcz „towarzyskie” [societal] w jednostkach, kluczowe
jest raczej pierwotne ustrukturyzowanie instynktów w społecznie dookreślanym
indywiduum.
Poza tym pierwotnym wymiarem mamy do czynienia z dziedziną psychicznych (i fizycznych) konfliktów oraz zaburzeń, których społeczna natura jest
szczególna, determinowane są one bowiem co do swych przejawów i istoty przez
system społeczny, jego mechanizmy wyparcia [repression] i desublimacji. Oczywiście, napięcia między płciami, między generacjami czy też w ramach definicji siebie (kryzysy tożsamości), a więc wszystkie te problemy, które są obecnie
szeroko dyskutowane, należą do tej właśnie kategorii – zjawisk, które nazbyt
często klasyfikowane są jako indywidualna alienacja. W ramach tak pojmowanej
sfery psychicznej społeczeństwo i jego zasada rzeczywistości definiują to, co powszechne i zajmują tym samym pozycję centralną w indywidualnych konfliktach
i napięciach, terapia zaś staje się kwestią psychologii politycznej: to polityzacja
świadomości i nieświadomości oraz „kontrpolityzacja” superego stają się zadaniami politycznymi.
Bliski strukturalny związek między tymi dwoma dziedzinami pozwala na
interpretację ważnych problemów politycznych jako prywatnych problemów
psychicznych. Efektem jest przeniesienie tego, co polityczne, do sfery prywatnej,
do przestrzeni jej „rzeczników” i analityków. (Nieortodoksyjne użycie terminu

12

Herbert Marcuse

pojęcia „przeniesienie” jest prawomocne w tym sensie, że zaspokojenie represjonowanych impulsów jest jego logiczną konsekwencją: przykładem może być
represja albo przekształcenie radykalnych politycznych impulsów kontrkultury
po jej przypuszczalnej porażce; w tym przekształceniu przyjmują one postać infantylnych pragnień).
Spostrzeżenie, że „psychologia głębi” jest przełomowa dla pojęcia rozwiniętego kapitalizmu monopolistycznego, było bardzo ważne dla Nowej Lewicy. Nowa Lewica rozumie istotę integracji istniejącego społeczeństwa, opartą
w głównej mierze na mechanizmie internalizacji kontroli społecznej przez jednostki, które następnie reprodukują istniejący system i jego dominację. Reprodukcja społeczeństwa jest, innymi słowy, zagwarantowana w znamienitej mierze
poprzez systematyczną manipulację libidalnymi potrzebami i sposobami ich zaspokajania: poprzez komercjalizację seksualności (represyjną desublimację) oraz
wyzwolenie pierwotnej agresji, nie tylko poprzez imperialistyczne wojny (masakra w My Lai etc.), ale również poprzez intensyfikację przestępczości i brutalizację codziennego życia. W ramach politycznej terapii i edukacji nonkonformistyczna psychologia oferuje ideę upolitycznionej psychiki. Prywatyzacja i konformistyczny psychologiczny biznes są coraz silniej konfrontowane z próbami
podejmowanymi przez terapię radykalną, przede wszystkim wyartykułowaniem
społecznej represji ciągle obecnej na znacznie głębszych poziomach indywidualnej egzystencji.
Powróćmy jednak do Nowej Lewicy. Mimo wszystko sądzę, że błędem jest
mówienie o jej „porażce”. Jak próbowałem pokazać, nowolewicowy ruch jest zakorzeniony w strukturze samego rozwiniętego kapitalizmu: może więc chwilowo
ustąpić pola, by stworzyć się od nowa, może też jednak paść ofiarą neofaszystowskiej fali represji.
Biorąc to wszystko pod uwagę, istnieją przesłanki, że „przekaz” Nowej Lewicy rozprzestrzenił się i był słyszany poza własnym obozem. Są oczywiście po
temu powody. Stabilność kapitalizmu została zakłócona, i to w skali międzynarodowej, on sam zaś obnaża coraz wyraźniej właściwy sobie niszczycielski
charakter i irracjonalność. To jest właśnie punkt wyjścia, w którym pojawia się
i rozprzestrzenia protest, nawet jeśli ma on charakter w znamienitej mierze niezorganizowany, rozproszony, niepowiązany [ze sobą] i niedefiniujący jakichkolwiek stricte socjalistycznych celów. W kręgach robotników protest wyraża się
poprzez dzikie strajki, absencje, akcje ukradkowego sabotażu bądź też utarczki
z przywództwem związkowym, jest on jednak obecny równocześnie w walkach
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nieuprzywilejowanych mniejszości, wreszcie w ramach ruchu wyzwolenia kobiet. Jest oczywiste, że mamy do czynienia z kryzysem pracowniczego morale
i zaufania wobec fundamentalnych wartości społeczeństwa kapitalistycznego
i jego obłudnej moralności – generalne załamanie ufności wobec priorytetów
i hierarchii definiowanych przez kapitalizm jest oczywiste.
Istnieje bardzo przekonujące wyjaśnienie tego, że to właśnie głęboko zakorzenione niezadowolenie, na które zwróciłem uwagę, pozostaje – mimo wszystko – niewyartykułowane, niezorganizowane i ograniczone do mniejszościowych
środowisk. Niestety, w oczach większości populacji jakakolwiek alternatywa
o charakterze socjalistycznym równa się albo radzieckiemu komunizmowi, albo
też mętnemu utopizmowi. Najzwyczajniej mamy do czynienia z szeroko rozpowszechnionym strachem przed jakąkolwiek możliwą zmianą naszego życia społecznego, zmianą na tyle radykalną, że mogłaby fundamentalnie przekształcić
tradycyjne sposoby życia, podkopać podstawy purytańskiej, dziś już kilkusetletniej moralności oraz skończyć z alienacją naszego życia. Są to warunki, które
albo były przez ludzi długo akceptowane, albo też byli długo do nich zmuszani;
wmawiano nam, że znoju życia i opresji nie można zmienić, że są one niczym
prawa religijne. Podporządkowanie ciągle rozrastającej się machinie produkcji
postrzegano jednocześnie jako warunek wstępny postępu.
Możliwe jest, że ten rodzaj opresji był konieczny przez pewien czas, po to,
by zwyciężyć w walce z ekonomicznym niedostatkiem, by ułatwić mobilizację
siły roboczej i panowanie nad przyrodą. Rzeczywiście, postęp techniczny przyczynił się do rozwoju środków produkcji i stale wzrastającej akumulacji społecznego bogactwa. Jednak z drugiej strony te same osiągnięcia służyły przecież
w narastająco okrutny sposób do utrwalania niedostatku, utrzymywania opresji, dokonywania gwałtu na przyrodzie i manipulowania ludzkimi potrzebami
– wszystko to zaś po to, by reprodukować dominujący sposób produkcji oraz
istniejącą dzięki niemu hierarchię społeczną i by rozszerzać ich podstawy.
Szczególnie dziś jest bardziej niż oczywiste, że sukcesy kapitalizmu nie
mogą trwać dłużej w ramach tak represyjnej struktury: system wprawdzie może
się dalej rozwijać, ale tylko kosztem zniszczenia środków produkcji, może nawet
samego ludzkiego życia, i to w skali międzynarodowej. Prawdą jest, że to kapitalizm wyniósł swoją własną negację do godności zasady. Na tym tle historyczne
znaczenie Nowej Lewicy staje się o wiele jaśniejsze. Lata sześćdziesiąte XX wieku wyznaczają punkt zwrotny w rozwoju kapitalizmu (prawdopodobnie również
w rozwoju socjalizmu) i to właśnie Nowa Lewica wprowadziła ten obszerny,
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nawet jeśli [dziś] zapomniany i zduszony, wymiar radykalnej społecznej zmiany
do programu. To właśnie Nowa Lewica wypisała na swoich sztandarach – nawet
jeśli w chaotycznej czy niedojrzałej formie – ideę dwudziestowiecznej rewolucji,
która byłaby w pełni właściwa swoim czasom i różna od wszystkich poprzednich rewolucji. Rewolucja ta odpowiadałaby warunkom stwarzanym przez późny kapitalizm. Jej podmiotami byłyby „rozwinięta klasa robotnicza” [expanded
working class], klasa o odmienionej egzystencji społecznej i odmiennej świadomości. Rozwinięta klasa robotnicza włączająca w swoje szeregi niegdyś niezależne klasy średnie i inteligencję. Rewolucja ta nie tyle odnalazłaby swój impet
w ekonomicznej nędzy, ile byłaby rewoltą przeciwko z góry narzuconym potrzebom i przyjemnościom, rewoltą przeciwko mizerii i szaleństwu społeczeństwa dobrobytu. Oczywiście, późnokapitalistyczne społeczeństwo reprodukuje
również ekonomiczną pauperyzację i najokrutniejsze formy wyzysku, a mimo to
jest jasne, że siły radykalnej zmiany społecznej w wysokorozwiniętych krajach
kapitalistycznych nie rekrutują się w pierwszej kolejności z „proletariatu”, ich
zadania są zaś zorientowane raczej w kierunku jakościowo różnych sposobów
życia i jakościowo odmiennych potrzeb.
Nowa Lewica poprzez swoje żądania i walkę doprowadziła do totalizacji
rebelii przeciwko istniejącemu porządkowi, zmieniła świadomość szerokich segmentów populacji, pokazała, że życie bez pozbawionej jakiegokolwiek znaczenia
i nieproduktywnej pracy jest możliwe, życie bez strachu, bez purytańskiej „etyki
pracy” (która przez bardzo długi czas nie była wcale etyką pracy, ale zwyczajną etyką opresji), życie bez nagradzanego okrucieństwa i hipokryzji, wreszcie
– życie pozbawione sztucznego piękna i rzeczywistej brzydoty kapitalistycznego
systemu. Innymi słowy, Nowa Lewica przemieniła to, co przez długi czas było
tylko abstrakcyjną wiedzą, w konkretność, wraz z zapewnieniem, ze „zmienianie
świata” nie oznacza zastąpienia jednego systemu dominacji innym, ale oznacza
raczej przeskok na jakościowo nowy poziom rozwoju cywilizacyjnego, gdzie
istoty ludzkie mogą rozwijać swoje własne potrzeby i potencjał w solidarności
z innymi.
Jak w takim razie Nowa Lewica sama powinna przygotować się do tej transformacji? (Zważając na ograniczenia przestrzeni, nie mogę podjąć tu szerzej problemu organizacji, ograniczę się więc do kilku wstępnych i ogólnych spostrzeżeń).
Przede wszystkim trzeba postawić bardzo otwarcie to, że żyjemy w epoce
prewencyjnej kontrrewolucji. Kapitalizm jest przygotowany zarówno na wojnę
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domową, jak i na wojnę imperialistyczną. Z uwagi na fakt, że kapitalistyczny
aparat kontroli jest globalny, Nowa Lewica – izolowana od konserwatywnych
mas – jest lewicą „chwili obecnej”, ze swoją strategią minimum zjednoczonego
frontu: współpracy studentów, walczących robotników oraz lewicowo-liberalnych (nawet jeśli niepolitycznych) jednostek i ugrupowań. Tak zjednoczony front
jest konfrontowany z problemem organizowania protestu przeciwko określonym,
szczególnie bezwzględnym aktom agresji i represji reżimu. Ogólnie rzecz biorąc,
dominująca systemowa integracja zdaje się wykluczać powstawanie masowych
partii radykalnych, przynajmniej tymczasowo – w takim wypadku podstawowy
nacisk organizacyjny musiałby zostać położony na poziom lokalny i regionalny (w fabrykach, biurach, uniwersytetach, kompleksach mieszkalnych), podstawowe zaś zadania dotyczyłyby artykulacji protestu i mobilizacji sił do konkretnych akcji. Radykalna organizacja nie byłaby zaprzątnięta animowaniem działań
mających na celu przejście do socjalizmu. Nic nie poczyniło większych szkód
pośród marksistowskich grup Nowej Lewicy niż ich język urzeczowionej i zrytualizowanej propagandy, który już zakłada istnienie tego rodzaju rewolucyjnej
świadomości, która powinna dalej się rozwijać. Przejście do socjalizmu nie jest
składnikiem obecnego programu, dominują bowiem siły kontrrewolucji. W tych
warunkach to opór przeciwko tym właśnie najgorszym tendencjom jest punktem
centralnym. Kapitalizm objawia się nam codziennie poprzez działania i zdarzenia, które służą celom zorganizowanego protestu i politycznej edukacji: są to
przygotowania do nowych wojen i interwencji, polityczne zamachy i ich próby,
brutalne gwałcenie praw obywatelskich, rasizm, intensyfikacja wyzysku siły roboczej. Opór narodzi się w pierwszej kolejności w ramach form burżuazyjno-demokratycznych (wybór i wspieranie polityków liberalnych, rozpowszechnianie
ukrywanych informacji, sprzeciw wobec zanieczyszczania środowiska, bojkoty).
Żądania i działania – składniki reformistycznej, zekonomizowanej, burżuazyjno-liberalnej polityki – które w sposób uzasadniony potępiano w innych okolicznościach, mogą mieć obecnie bardzo duże znaczenie – późny kapitalizm szczyci się
zmniejszonym progiem tolerancji.
Ekspansja potencjału sił rewolucyjnych koresponduje z totalizacją tego samego rewolucyjnego potencjału. Wskazałem, że w tej heroicznej fazie Nowa Lewica była przesiąknięta przekonaniem, iż dwudziestowieczna rewolucja byłaby
w stanie rozwinąć się w taki sposób, by porzucić wszystko to, co wiemy o wcześniejszych rewolucjach. Z jednej strony ma to doprowadzić do mobilizacji „grup
marginalnych” i do tej pory nieupolitycznionych segmentów społeczeństwa,
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z drugiej – rewolucja ta będzie czymś więcej niż tylko ekonomiczną i polityczną
rewolucją. Przede wszystkim ma być rewolucją kulturową. Ów nowy jej typ to
artykulacja żywotnej potrzeby zrewolucjonizowania wartości, które charakteryzują społeczeństwo klasowe.
W tym kontekście Ruch Wyzwolenia Kobiet mógłby się stać „trzecią siłą”
rewolucji. To oczywiste, że kobiety nie tworzą oddzielnej „klasy”, należą bowiem
do wszystkich sektorów i klas, a podstawa opozycji między płciami ma wymiar
raczej biologiczny niż klasowy. Jednocześnie jednak opozycja ta uwikłana jest
w ramy społeczno-historyczne.
Historia cywilizacji jest historią męskiej dominacji, patriarchatu. Rozwój
kobiet był determinowany i ograniczany nie tylko przez żądania ze strony właścicieli niewolników, feudalnych i burżuazyjnych społeczeństw, ale również
i w równym stopniu przez specyficznie męskie potrzeby. Jest oczywiste, że dychotomia „mężczyzna”–„kobieta” [male-woman] przekształciła się w opozycję
„męski”–„kobiecy” [masculine-feminine]. W tym samym czasie kiedy kobiety
ulegały postępującemu na ogromną skalę włączaniu w procesy produkcji materialnej jako obiekty wyzysku i reprezentantki pracy abstrakcyjnej (nierówna równość w wyzysku), jednocześnie wymagano od nich, by ucieleśniały wszystkie
te skłonności do uśmierzania konfliktów, humanitaryzmu i poświęcenia siebie,
których nie można rozwijać w kapitalistycznym świecie bez podważania jego represyjnych podstaw; w szczególności tyczy się to relacji międzyludzkich w zderzeniu z prawami utowarowionej produkcji. Z tego to powodu dziedzina i szczególna „aura” kobiecości musiały zostać oddzielone od sfery produkcji, z tego
samego powodu „kobiecość” sprowadzono do cech właściwych czterem ścianom prywatności oraz seksualności. Naturalnie i ta sprywatyzowana przestrzeń
rychło stała się częścią struktury męskiej dominacji. Podział ten i jednoczesna
„alokacja” ludzkich zasobów3 uległa ostatecznie całkowitej instytucjonalizacji
i reprodukowała się z pokolenia na pokolenie. Co oczywiste, te antagonistyczne
warunki społeczne szybko przybrały pozór opozycji o charakterze „naturalnym”:
opozycji wrodzonych cech jako podstawy rzekomo naturalnej hierarchii, dominacji męskości nad kobiecością.
Jesteśmy w tym momencie na takim etapie rozwoju procesu historycznego,
kiedy to agresywność i brutalność zdominowanego przez mężczyzn społeczeństwa osiągnęła niszczycielskie apogeum, którego nie można skompensować za
pomocą rozwoju środków produkcji i zracjonalizowanej kontroli nad przyro3
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dą. Rewolta kobiet przeciwko rolom, do których zostały zmuszone, przyjmuje
w sposób konieczny formę negacji istniejącego społeczeństwa, stanowi walkę
przeciwko męskiej dominacji prowadzoną na wszystkich możliwych poziomach
dotychczasowego rozwoju kultury materialnej i intelektualnej.
W tym momencie negacja ta jest ciągle abstrakcyjna i niepełna – stanowi
pierwszy i w zasadzie kluczowy krok w stronę wyzwolenia, do tej pory nie jest
bowiem w żaden sposób wyzwoleniem. Jeśli emancypacyjny impuls zatrzymałby
się w tym miejscu, radykalny potencjał ruchu i szansa na budowę alternatywnego
społeczeństwa socjalistycznego zostałyby zdławione – na samym zaś końcu ruch
nie osiągnąłby nic ponad „równość w dominacji” [equality of domination].
Sam system ma szanse zmienić się jedynie wówczas, gdy kobieca opozycja
wobec patriarchatu stanie się efektywna w samej bazie społeczeństwa: w ramach
organizacji procesu produkcji, w charakterze pracy i w transformacji porządku
potrzeb. Orientacja produkcji w kierunku „otwartości”, korzystania z owoców
pracy, wyzwolenia zmysłów, uspokojenia relacji między społeczeństwem a przyrodą wyeliminowałyby podstawy męskiej agresywności w jej najbardziej represyjnej i jednocześnie najbardziej zyskownej, produktywnej formule, mianowicie
reprodukcji kapitalizmu. To, co potraktowaliśmy tu jako kobiecą, w rzeczywistości więc zrepresjonowaną społeczną czy historyczną alternatywę, antytezę wobec
męskości konstytuującej patriarchat, byłoby alternatywą socjalistyczną: końcem
niszczycielskiej i samonapędzającej produktywności, po to by stworzyć takie warunki, w których ludzie są zdolni korzystać ze swojej zmysłowości i umysłowości, mogą zaufać swoim emocjom.
Czy byłby to „kobiecy socjalizm”? Sądzę, że wyrażenie to może zwieść na
manowce. Ostatecznie przecież rewolucja społeczna, która znosi męską dominację, zerwałaby z przyporządkowaniem cech kobiecych wyłącznie kobietom4,
dokonałaby ich dystrybucji w ramach całego społeczeństwa, zarówno w sferze
pracy, jak i czasu wolnego. W takim wypadku emancypacja kobiet stałaby się
jednocześnie emancypacją mężczyzn – niewątpliwą koniecznością dla jednych
i drugich.
Na dzisiejszym etapie kapitalizmu szaleńczo napędzająca się spirala postępu i destrukcji, dominacji i podporządkowania może zostać powstrzymana tylko
wówczas, gdy radykalna lewica potraktuje te nowe wymiary zmiany społecznej jako swoje, będzie zdolna do ich artykulacji i mobilizacji w imię żywotnej
potrzeby jakościowo odmiennego sposobu życia. Możemy obserwować zarodek
4

Język Marcusego jest tak właśnie esencjalistyczny.
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strategii i organizacji odwołujących się do tak zdefiniowanej konieczności – narodziny języka odpowiedniego do opisu przywołanych problemów, który próbuje
oczyścić się z nalotu reifikacji i rytualizacji. Nowa Lewica nie przegrała, przegrali ci, którzy uciekli od polityki.
Nowa Lewica naraża się na ryzyko – tak jak lewica w ogóle – represji ze
strony reakcyjno-agresywnych tendencji późnego kapitalizmu. Tendencje te są
tym groźniejsze, im bardziej rozprzestrzenia się kryzys systemu, zmuszając go
do poszukiwania dróg ratunkowych poprzez represje wobec opozycji. Niezbędność socjalizmu jest znów konfrontowana z rzeczywistością faszyzmu. Kwestia
klasycznej alternatywy między „socjalizmem a barbarzyństwem” jest obecnie
jeszcze bardziej paląca niż kiedykolwiek.
Z języka angielskiego przełożył
PRZEMYSŁAW PLUCIŃSKI
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Stan badań
Nowa Lewica, zarówno jej amerykańskie, jak i brytyjskie skrzydło, nie miała do
tej pory szczęścia do polskich opracowań, szczególnie tych „hermeneutycznych”,
wewnątrzlewicowych – ani do tych o charakterze historycznym czy filozoficznym, ani też tych socjologicznych. Nawet gdy dokonamy redukcji i sprowadzimy Nową Lewicę do wydarzeń „długiego maja 1968” czy wręcz kontrkultury
lat sześćdziesiątych minionego stulecia, okazuje się, że w polskim piśmiennictwie, nawet tym najnowszym1, dominują omówienia poświęcone wydarzeniom
w Niemczech i Francji. Co więcej, owe nieliczne studia pochodzą w dominującej
mierze z lat siedemdziesiątych XX wieku, cechuje je zaś wyraźnie zideologizowany charakter krytyki2.
Por. E. Czerwińska-Schupp, Krótka władza fantazji i utopii. Ruch studencki lat 60-tych
w Niemczech i we Francji, „Przegląd Politologiczny” 2004, nr 2.
1

2
Por. J. Muszyński, Utopiści i desperaci – współczesna ultralewica, Warszawa 1979; K. Sidor,
Rewolta studentów, Warszawa 1973; R. Tokarczyk, Utopia ‘Nowej Lewicy’ amerykańskiej, Warszawa 1979. Ta ostatnia praca, wyróżniająca się zresztą na tle pozostałych najbardziej neutralną
narracją, została ostatnio poszerzona o 6 rozdziałów i wznowiona pt. Nowa Lewica, Kraków 2010.
W ostatnich latach ukazały się, nieco dopełniając literaturowe braki, kolejne pozycje: Maj ’68. Re-
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Podobnie jest z recepcją twórczości Herberta Marcusego, na temat której
– wprawdzie o wiele liczniejsze – monografie oraz rozproszone artykuły krytyczne przygotowywane były przede wszystkim w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, jednak zawarta w nich krytyka przyjmowała również perspektywę
„upartyjnionego marksizmu”3. Od tego czasu nie ukazała się w Polsce żadna
nowa praca o charakterze monograficznym poświęcona Marcusemu. Takie opracowanie wydaje się potrzebne choćby z uwagi na ukazującą się od ponad dekady krytyczną edycję pism zebranych pod tytułem Collected Papers, redagowaną
przez ucznia Marcusego – Douglasa Kellnera. Ta w zamierzeniu sześciotomowa
edycja, wydawana przez renomowane wydawnictwo Routledge, zawiera dotychczas rozproszone, słabo znane lub nieznane (np. niepublikowane manuskrypty),
a przy tym uporządkowane problemowo pisma, które rzucają nowe światło na
kontekst idei Marcusego oraz ich wewnętrzny rozwój4.
Marks, Mao, Marcuse, MIT
Publikowane w ostatnich latach pisma pozwalają w pewnej mierze odczarować
rozpowszechniony i głęboko zakorzeniony literaturze przedmiotu, również polwolta, red. D. Cohn-Bendit, R. Dammann, przeł. S. Lisiecka, Z. Jaskuła, Warszawa 2008 – skupiająca się na niemieckiej i francuskiej kontrkulturze; Rewolucje 1968, Warszawa 2008 – podejmująca
globalny wymiar „maja ’68”, łącząca przy tym namysł nad związkiem polityki i sztuki krytycznej. Co zrozumiałe, w świecie anglosaskim dostępne są liczne opracowania. Jedno z nich zostało
niedawno przełożone na język polski: M. Kazin, Amerykańscy marzyciele. Jak lewica zmieniła
Amerykę, przeł. M. Sutowski, Warszawa 2012. Najważniejsze spośród pozostałych to: M. Isserman, If I Had a Hammer. The Death of the Old Left and the Birth of the New Left, New York 1987;
J. Miller, Democracy Is in the Streets. From Port Huron to the Siege of Chicago, Cambridge 1994;
G.N. Katsiaficas, The Imagination of the New Left a Global Analysis of 1968, Cambridge 1987;
K. Mattson, Intellectuals in Action. The Origins of the New Left and Radical Liberalism 1945–1970,
University Park, PA 2002; M. Isserman, M. Kazin, America Divided. The Civil War of the 1960’s,
New York–Oxford 2000; T. Gitlin, The Sixties. Years of Hope, Days of Rage, New York 1987;
V. Gosse, Rethinking the New Left. An Interpretative History, New York 2005.
Por. J. Szewczyk, Eros i rewolucja. Krytyka antropologii filozoficznej Herberta Marcuse, Warszawa 1971; E.J. Batałow, Filozofia buntu. Krytyka ideologii lewicowego radykalizmu, przeł. S. Radziszewski, Warszawa 1976; J. Borgosz, Herbert Marcuse i filozofia trzeciej siły, Warszawa 1972;
A. Malinowski, Szkoła frankfurcka a marksizm, Warszawa 1979; J. Waserman, Krytyczna teoria
społeczeństwa Herberta Marcusego, Warszawa 1979. Stosunkowo pożyteczne są dwie ostatnie prace – krytyka w nich zawarta była mniej „jednowymiarowa”, ich autorzy zdawali się też poszukiwać
interpretacyjnego modus vivendi, wreszcie – dostarczali początkującym badaczom obszernych cytatów, co było dość istotne w obliczu braku dostępu szerszego grona czytelników do poddawanej
krytyce myśli Marcusego.
3

4
Szczególnie istotny jest tu tom czwarty wspomnianej edycji, zatytułowany The New Left and
the 1960’s, w całości poświęcony relacjom Marcusego z Nową Lewicą i rzucający na te relacje
nowe, bardziej subtelne światło.
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skiej, mit „ideologii 3M”5. W ramach tego mitu poczęto przedstawiać Marcusego
różnorako: już to jako „naturalnego przywódcę” i ideologa, już to jako „ojca”
Nowej Lewicy. Szczegółowe badania wskazują jednak, że popularność – a więc
i siła oddziaływania Herberta Marcusego – były wykrzywiane czy wręcz przeceniane6, szczególnie w ramach przekazów medialnych. Marcuse stał się bowiem
najzwyczajniej niezbędnym mediom symbolem kontrkultury, jego zaś idee na
poziomie przekazów informacyjnych, czasem publicystycznych, sprowadzono
do szlagwortów. Sam oponował przeciwko temu w zdecydowany sposób:
Nie jestem odpowiedzialny za to, jak określa mnie „New York Times”. Nigdy nie
rościłem sobie prawa do bycia ideologicznym liderem [Nowej] Lewicy i nie sądzę, by potrzebowała ona takiego lidera ideologicznego. Jednej rzeczy Lewica nie
potrzebuje i rzeczą tą jest kolejny wizerunek ojca, kolejny tatuś7.

Precyzował też w jednym z wywiadów udzielonych w 1968 roku:
Jestem wprawdzie głęboko zaangażowany w ruch „rozwścieczonych studentów”,
nie jestem jednak na pewno ich rzecznikiem. To prasa i reklama nadały mi ten
tytuł i przemieniły w dość chodliwy towar8.

Marcuse na każdym kroku podkreślał autonomię i samodzielność intelektualną
reprezentantów ruchu studenckiego. Stwierdzał między innymi – z właściwą sobie skromnością – że relacja między ideami, które sam zaproponował i rozwija,
a samoświadomością ruchu przypomina raczej intelektualne spotkanie niż jakąkolwiek postać bezpośredniego wpływu9. Owa umiarkowana samoocena Marcusego jest jednak jak najbardziej adekwatna. Same bowiem idee Marcusego,
Podczas dyskusji nad pierwotną, przestawioną w formie referatu, wersją tego artykułu, mającą
miejsce w ramach II edycji konferencji „Karl Marx i jego czytelnicy” (wrzesień 2012 r.), Zbigniew
Marcin Kowalewski zwrócił uwagę na fakt, że źródła „ideologii 3M” to nic innego jak medialne
zmultilplikowanie zdjęcia z jednej tylko demonstracji studenckiej w Trydencie, które obiegło świat
i szybko poczęło żyć swoim własnym, niekontrolowanym życiem, stając się kamieniem węgielnym
mitu 3M. Próbowałem dokonać weryfikacji wspomnianej, moim zdaniem bardzo prawdopodobnej
tezy. Skupiłem się przede wszystkim na kanonicznych anglojęzycznych pracach wymienionych
w przyp. 2, nie znalazłem w nich jednak interesujących mnie wzmianek.
5

6
H. Marcuse, Marcuse Defines His New Left Line, [w:] idem, The New Left and the 1960’s
(Collected Papers, vol. 4], London–New York 2005, s. 100; K. Mattson, Intellectuals in Action...,
op. cit., s. 7–8.
7

H. Marcuse, On the New Left, [w:] idem, The New Left..., op. cit., s. 122 (tłum. P.P.).

8

H. Marcuse, Marcuse Defines His New Left Line, op. cit., s. 100 (tłum. P.P.).

9

Ibidem, s. 101.
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stanowiące krytyczną ocenę Zeitgeistu, lekko wyprzedzając intuicje krytycznych
studentów, wykazywały jednak silną „zgodność sensową”10 z samowiedzą ruchu.
Innymi słowy, nawet jeśli sami studenci dobrze przeglądali się w pismach Marcusego, te ostatnie nie były dla nich niczym na wzór „świętej księgi”. Z drugiej
strony to przecież sam Marcuse dokonywał w swej późnej twórczości licznych
rekonfiguracji, właśnie pod wpływem zmieniającej się, dynamicznej rzeczywistości, której podmiotem stał się ruch. Myśl Marcusego w tym kontekście jawi
się nam raczej jako patchwork, konstrukt in statu nascendi, myśl zrodzona zarówno dla ruchu, jak i dzięki ruchowi. W tym świetle do ideologii 3M dodać
musimy czwarte M, M jak „mit”.
Dynamika myśli Herberta Marcusego
Korpus idei Herberta Marcusego możemy z jednej strony określić jako dość
spójny. Wskazać bowiem możemy na kilka tematów przewodnich, definiowanych przede wszystkim przez fascynację klasyczną filozofią niemiecką, młodym
Marksem i klasyczną freudowską psychoanalizą, a nawet – częściowo, mimo
późniejszego gorzkiego rozstania11 – ideami bezpośredniego nauczyciela, Martina Heideggera12. Co więcej, Marcusego interesowało kilka naczelnych problemów zogniskowanych wokół kwestii emancypacji: jej podmiotu czy też warunków i przeszkód na drodze do wyzwolenia.
Z drugiej jednak strony niemiecki myśliciel dość mocno przecież ewoluował, trudno byłoby go więc traktować jako „człowieka jednej księgi”. Herbert
Marcuse z lat dwudziestych minionego stulecia, podejmujący w swojej rozprawie doktorskiej problemy związane z estetyką niemieckiej powieści romantycznej13, to przecież reprezentant nieco odmiennej wrażliwości niż Herbert Marcuse
pracownik frankfurckiego Institut für Sozialforschung, inspirowany heglomarksizmem filozof Republiki Weimarskiej, autor Nowych podstaw materializmu historycznego czy Rozumu i rewolucji, inny też niż Marcuse emigrant i natura10

Odwołuję się tu do Schelerowskiego konceptu Sinnentsprechung.

H. Marcuse, Dwa listy do Martina Heideggera, przeł. E. Kochan, „Nowa Krytyka” 5 (1994),
s. 147–150.
11

12
Korzystając z habermasowskich supozycji, po heideggerowsku proponują czytać Marcusego
Wolin i Abromeit. Por. Heideggerian Marxism. Herbert Marcuse, ed. by R. Wolin, J. Abromeit,
Lincoln–New York 2005.
13
Są też badacze, którzy poważnie rozpatrują swoistą ciągłość myśli Marcusego, której osią
miałby być nieodrodny romantyzm, replikujący romantyczną figurę „jednostki przeciwko światu”
i odnajdujący się w żarliwej krytyce społecznej i rewolucyjnym zapale późnego Marcusego.
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lizujący się Amerykanin, dokonujący na potrzeby krytyki społecznej zabiegów
marksizowania freudyzmu na kartach Erosa i cywilizacji czy Człowieka jednowymiarowego, odmienny nieco wreszcie od Marcusego filozofa zainteresowanego
pod koniec życia przede wszystkim kwestią praxis. Ta ostatnia wysunęła się na
pierwszy plan przede wszystkim dzięki erupcji ruchu i narodzinom nadziei na
„konkret utopii”.
Rzec można, że Marcuse stawiał co rusz i uparcie ponawiał podobne pytania. Oczywiste jest jednak, iż zmieniające się warunki strukturalne rozwoju
systemu kapitalistycznego zmuszały Marcusego do udzielania na nie coraz to nowych odpowiedzi oraz rewidowania swoich własnych ustaleń teoretycznych. Nas
interesować będzie dalej myśl „późnego” Marcusego, autora, który przez ostatnie
półtorej czy nawet dwie dekady swej aktywności intelektualnej poszukiwał przesłanek dla ciągłości pomiędzy radykalną teorią społeczną a działaniem. Od lat
sześćdziesiątych XX stulecia Marcuse miał poświęcić się więc przede wszystkim
kilku problemom dotyczącym raczej praxis niż czystej teorii: problemowi rewolucji, jej wewnętrznej dynamice i poszukiwaniu podmiotu rewolucyjnego oraz
skupił się na tropieniu warunków i przeszkód dla zmiany społecznej w duchu
socjalizmu. Można w związku z tym próbować dokonać prostej periodyzacji.
(1) Pierwsza połowa dekady lat sześćdziesiątych, a wiec lata 1960–1965,
to dla Marcusego konstytucja programu „wielkiej odmowy” (great refusal).
Koncepcja ta, wyraźnie inspirowana André Bretonem, postulującym odrzucenie
całości porządku społecznego – instytucji, wartości i sposobów życia w społeczeństwie burżuazyjnym – wyłożona została w zarysie na kartach końcowych
rozdziałów Człowieka jednowymiarowego. Marcuse wpisywał się w tym czasie
w dyskusje na temat zburżuazyjnienia klasy robotniczej, co dawało asumpt do
wzmocnienia już pod koniec lat sześćdziesiątych swej prowokacyjnej tezy o „starzeniu się marksizmu”; wówczas też nadzieje począł pokładać w ruchu studenckim. Wszystko to prawda – znakomita część prac recepcyjnych sprowadza się
jednak do tych kluczy interpretacyjnych (sprowadzających pisma z tego okresu do radykalnej „instrukcji obsługi”, którą w istocie nie były), niejako ignorując przy tym późniejsze wątpliwości, nowe rozstrzygnięcia i subtelności, które
Marcuse proponował. Dodatkowo krytycy – przede wszystkim Douglas Kellner
– podkreślają, że w tym właśnie momencie ukryty jest najsilniejszy motyw indywidualistyczny, owo przysparzające interpretacyjnych kłopotów quasi-romantyczne odrzucenie świata. Z tym domniemywanym romantyzmem sam Marcuse
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polemizował przez kolejne dwie dekady, odmawiając racji krytykom przychylającym się do podobnych odczytań.
(2) Rzec można, że kluczowy był w interesującym nas kontekście rok 1965.
To wówczas Herbert Marcuse intelektualnie przepracował dyskusje wokół Człowieka jednowymiarowego, szczególnie w kontekście pojawiających się nowych
sił społecznych. Recepcja pracy oraz radykalizacja nastrojów społecznych zestroiły się więc dobrze z jednoczesną radykalizacją – jako w pewnym sensie ich
konsekwencją – myśli Marcusego. W latach 1965–1970 zwrócił się on mianowicie na ścieżkę fascynacji działaniem bezpośrednim, polityką konfrontacji, nawet tą opartą na przemocy. Kamieniem węgielnym tego zwrotu jest publikacja
Repressive Tolerance (1965). Marcuse przeprowadził w niej krytykę rzekomego
obiektywizmu i domniemanej jedynie neutralności postaw oraz wartości liberalnych, które nierzadko, w praktyce społeczno-politycznej, miast konstytuować
realny pluralizm, zwyczajnie sprzyjają „wrogom wolności”. Marcuse otwarcie
wyraził pogląd, że w warunkach, w których społeczeństwo jest irracjonalne i destruktywne (np. kiedy kraj prowadzi wojnę niesprawiedliwą), można, nawet trzeba, zawiesić „prawa człowieka” i liberalną mrzonkę o równoprawności każdego możliwego poglądu oraz sprzeciwiać się owym destruktywnym tendencjom
w bezpośrednim działaniu. Źródła owej radykalizacji są jak najbardziej racjonalne i związane z początkami „prewencyjnej kontrrewolucji”, czyli polityką infiltracji i represji wobec rodzącego się ruchu.
(3) Nie odwołując całkowicie tego radykalizującego zwrotu, którego stał się
rzecznikiem w drugiej połowie lat sześćdziesiątych, w latach siedemdziesiątych
XX wieku Herbert Marcuse, poniekąd lekko rozczarowany rozproszeniem rewolucyjnej energii, po raz kolejny poświęcił się korektom myślowym dotyczącym
praxis i poszukiwaniom przesłanek do skutecznego, acz radykalnego wpływu
na rzeczywistość. Lata siedemdziesiąte minionego stulecia jawią się nam jako
zwrot ku programowi „zjednoczonego frontu” i fascynacji wypracowywaną
przez Rudiego Dutschke14 ideą „długiego marszu przez instytucje”15. Kluczowe
Dutschkego darzył Marcuse sporą sympatią i szacunkiem. Spotkałem się z opinią, że Dutschke miał zostać asystentem Marcusego w Stanach Zjednoczonych, co miało spowodować ostrą dezaprobatę uniwersyteckich kolegów Marcusego z San Diego, mocno zaniepokojonych faktem, że
ramach ich bezpiecznego, konserwatywnego milieu aktywne mogą się stać radykalne figury bliskie
Marcusemu, takie jak Angela Davis czy właśnie Dutschke. Por. P-E. Jansen, The Three Dangerous
„M”’s: Marx, Mao and Marcuse, http://www.goethe.de/ges/pok/dos/dos/wdp/ges/en3039466.htm
[dostęp: 1.11.2012].
14

15
H. Marcuse, The Movement in a New Era of Repression, [w:] idem, The New Left..., op. cit.,
s. 151.
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pisma z tego okresu to choćby Counterrevolution and Revolt (1972), Marxism
and Feminism (1974) czy Failure of the New Left? (1979).
Właśnie w tym końcowym okresie twórczości ideowy patchwork autorstwa
Marcusego wykroczył daleko poza analizy z kart Człowieka jednowymiarowego,
stał się najpełniejszy, a idee „zjednoczonego frontu” i „długiego marszu” objęły
najszersze możliwe spektrum antysystemowych podmiotów i strategii. Definiując zagrożenia i krytykując błędy Nowej Lewicy, Marcuse zwrócił się wyraźnie
ku radykalnemu pragmatyzmowi.
Nowa Lewica jako ruch ruchów
Przez Herberta Marcusego Nowa Lewica kojarzona jest przede wszystkim z „ugrupowaniami” i siłami politycznymi, w znamienitej mierze nieformalnymi, w każdym razie niekojarzonymi z tradycyjnymi partiami politycznymi, ideologicznie
zaś sytuującymi się przy tym na lewo od istniejących partii komunistycznych.
Marcusego rozumienie Nowej Lewicy jest więc częściowo zawężające – kojarzy
ją przede wszystkim z antyinstytucjonalnie zorientowanymi, oddolnymi, jak to
w pewnym momencie określili socjologowie – „nowymi”, ruchami społecznymi, nieco marginalizując przy tym jej „patchworkowy” charakter i częściowo instytucjonalne zakotwiczenie (choćby bazę, jaką stanowiła „lewica akademicka”,
czyli naturalne środowisko samego Marcusego, oraz organy instytucjonalne, które miała w rękach, choćby wydawnicze, mogąc tym samym mobilizować szersze
kręgi krytycznej inteligencji). Mimo tej uwagi, chcąc krótko zbadać stosunek samego Marcusego do Nowej Lewicy, skupimy się na tym zawężającym rozumieniu, sprowadzając ją przede wszystkim do ruchów społecznych. To one bowiem
– i tu Marcuse stosując emfazę miał rację – stanowiły istotne novum, w porównaniu z tym wszystkim, co lewica głównego nurtu miała do zaoferowania do tej
pory. Dokonując niezbędnych uproszczeń, można wskazać na najbardziej istotne
momenty charakteryzujące Nową Lewicę jako ruch.
(1) Kluczowe dla nowolewicowego ruchu było zdefiniowanie na nowo
wolnościowych i antyautorytarnych tendencji w ramach myśli marksistowskiej,
szczególnie w kategoriach powoli wkraczającego na intelektualne salony „marksistowskiego kulturalizmu”. Poszukiwanie nowych postaci wolności było równoznaczne z potrzebą wyjścia poza „totalizującą” formę wspólnotowości, jaką
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miał realizować „biurokratyczny marksizm”16, i ze zdefiniowaniem przestrzeni,
w których indywidualizacja pragnień i podmiotowość dałyby się zestroić w jedną, spójną całość z ideałem „nieautorytarnej” wspólnotowości17.
(2) Zredefiniowano też pojęcie rewolucji społecznej, z jednej strony czerpiąc z trockistowskiego rdzenia i odrobiny luksemburgizmu (przekonanie o tym,
że socjalistyczna rewolucja powinna być uniwersalna i globalna, inaczej poniesie
klęskę), przenosząc jednak punkt ciężkości z rozważań o konieczności przewrotu
ekonomicznego w kategoriach własności środków produkcji na zmianę jeszcze
bardziej fundamentalną, bo rewizję dominującej struktury potrzeb i sposobów
ich zaspokojenia. Pojawiające się wówczas ruchy społeczne zredefiniowały socjalizm w kategoriach zmiany jakościowej, zrywając z paradygmatem produktywizmu. Ruch więc – od samego początku, co Marcuse dobitnie podkreśla – przyjął perspektywę rewolucji kulturowej. Oznacza to, że do żądań politycznych
i ekonomicznych dodał radykalnie odmienne pragnienia i nadzieje, definiowane
w kategoriach Marksowskiej „emancypacji zmysłów”18, a więc indywidualizacji,
waloryzacji pragnień, postulatów samorealizacji i im podobnych. Ta właśnie charakterystyka nowolewicowej wyobraźni stała się z czasem problematyczna, dając
asumpt do ożywionej dyskusji wokół tego, czy nie stała się w niezamierzony
pożywką dla ducha „nowego kapitalizmu”. Do tego wątku jeszcze powrócimy.
(3) Nową Lewicę możemy też określić mianem „ruchu ruchów” (movement of movements), na sam ruch składały się bowiem różnorodne tendencje:
akademicki intelektualizm zainteresowany praxis, reprezentowany przez wykładowców i studentów, ruchy i tendencje antywojenne/pokojowe, antyimperlialistyczne, antynuklearne, antyrasistowskie, feministyczne, wreszcie – co się tyczy
strategii działania – ścierały się w ramach ruchu zarówno tendencje radykalne,
opierające swoją strategię na przemocy, jak i te odwołujące się do postępowania
non-violence. Ów swoisty patchwork stał się w pewnej mierze punktem odniesienia dla aliansów nowoczesnych ruchów społecznych, wobec których stosowano
Wobec autorytarnych tendencji i zagrożeń w ramach lewicowej praxis Marcuse był sceptyczny już od drugiej połowy lat 50. XX w. Por. H. Marcuse, Soviet Marxism. A Critical Analysis, New
York 1958.
16

Frenetyzm ówczesnych poszukiwań i eksperymentów z podmiotowością, wolnością i („wiecową”) demokratyzacją doskonale obrazuje również film. Przywołać można tu klasyczny, gorący
dokument Helke Sander pt. Brecht die Macht der Manipulateure (1967–1968) czy też brawurowy
początek filmu Michelangelo Antonioniego Zabriskie Point (1970).
17

18
Por. K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-filozoficze z 1844 r., [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła,
t. 1, Warszawa 1960, s. 582 oraz H. Marcuse, Porażka Nowej Lewicy?, przeł. P. Pluciński, bieżący
numer „Nowej Krytyki”, s. 7–18.
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analogiczną kategorię ruchu parasolowego (umbrella movement), jaki to charakter miał mieć ruch alterglobalistyczny czy częściowo współczesne Occupy.
(4) Wreszcie też nowolewicowe ruchy społeczne, poszukując przestrzeni realizacji i „innych światów”, skupiły się na spłaszczeniu struktur działania.
Akceptowane relacje władzy sprowadzały się do jej postaci „komunikacyjnej”19
w ramach „wiecowej demokratyzacji”, prowadząc jednocześnie do kwestionowania tradycyjnych i hierarchicznych struktur społecznych. Wykazywały się one
pewną (ograniczoną co do przestrzeni czasu oddziaływania) efektywnością, stając się przy tym coraz bardziej problematyczne, o ile nie były w stanie znaleźć
przełożenia na funkcjonowanie szerszych struktur społecznych. Innymi słowy,
jeśli tylko zanadto powielały mit absolutnie płaskich struktur, szybko wpadały
w pułapki antyhierarchiczności. Analogiczne dyskusje toczą się dziś, szczególnie
w kontekście tzw. horyzontalizmu ruchów społecznych jako strategii działania.
Dialektyka „klęski Nowej Lewicy”
Czy Nowa Lewica, tak jak ją pojmuje Herbert Marcuse, poniosła klęskę? Jednoznaczna odpowiedź na tak postawione pytanie chyba nie jest możliwa. Sam
Marcuse pisze:
Ruch został częściowo wchłonięty lub też był otwarcie represjonowany przez establishment, częściowo zniszczył sam siebie poprzez własną niemoc: niezdolność
wykształcenia adekwatnych struktur organizacyjnych oraz przyzwolenie na wewnętrzne podziały – zjawisko, które szybko doprowadziło do antyintelektualizmu,
politycznie bezradnego anarchizmu i narcystycznej arogancji20.

Te właśnie, mocne przecież słowa, stanowiące preludium do bilansu nowolewicowej wyobraźni i praktyki, oddają chyba najwyraźniej zniuansowanych charakter
oceny działalności ruchów społecznych lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
minionego stulecia. Herbert Marcuse konfrontuje swoje zawiedzione nadzieje na
możliwość realizacji „konkretnej utopii” z realnymi przecież osiągnięciami rewolty, bez której niewątpliwie żylibyśmy w innym, prawdopodobnie mniej wol-

19
Jak ją później określił Habermas, traktując tę postać władzy jako zrywającą z prefiguracją
hierarchii społecznych i określając ją mianem „władzy lepszego argumentu”.
20

H. Marcuse, Porażka Nowej Lewicy?, op. cit., s. 9.
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nym i równym świecie21. Co więcej, mówiąc o „porażce”, nie możemy zapominać o warunkach strukturalnych działania „nowych” ruchów społecznych.
Przede wszystkim oczywiste były otwarte represje wobec ruchu, te zaś są
mniej pamiętane w Europie, żyjącej swoim własnym mitem zbuntowanych Niemiec, Francji i Włoch. Tłumienie ruchu w Stanach Zjednoczonych, z którymi
Marcuse najsilniej był wówczas związany, było jak najbardziej brutalne: podczas
konwencji demokratycznej w Chicago w 1968 roku jedna osoba została zabita,
a ponad siedemset raniono; na uniwersytecie w Kent otwarto ogień do pokojowych demonstrantów – bilans to cztery ofiary śmiertelne i dziewięć ciężko rannych; w Jackson State College zabito dwie osoby, raniono zaś dwanaście. Przykłady te nie są odosobnione, co więcej – na porządku dziennym była inwigilacja
aktywistów oraz ich zastraszanie, między innymi grożenie śmiercią, co wielokrotnie spotykało również Herberta Marcusego.
Ruch poniekąd sam wyalienował się z szerokiej bazy społecznej. Powody są
dwuznaczne, związane po części z brutalnością represji i próbami kryminalizacji
ruchu, po części ze „starzeniem się marksizmu” oraz „zburżuazyjnieniem klasy
robotniczej”. Pewna część tej ostatniej nadzwyczaj chętnie integrowała się z systemem. Stan ten trwał jednak przede wszystkim w okresie prosperity lat sześćdziesiątych i już w latach siedemdziesiątych miał nadejść jego rychły kres, co
Marcuse przytomnie zauważa. W latach siedemdziesiątych bowiem marchewka
szybko zamieniła się w kij, a postępująca pauperyzacja dotknęła nie tylko klasę
pracowniczą, ale i niższe segmenty klasy średniej. Marcuse postrzegał w tych
procesach pewien potencjał, z zastrzeżeniem jednak, że zmianie muszą ulec formy komunikacji, przede wszystkim zaś zwalczać należy wszelakie postaci narcyzmu i elityzmu, trawiących ruch już we wczesnych latach siedemdziesiątych.
„Porażka” Nowej Lewicy jest jednak dla Marcusego jedynie przegraną bitwą. Sam ruch jest bowiem częścią struktury społeczeństwa kapitalistycznego
i podlega jego dialektyce: może być i był w istocie zmuszony do ustępowania
pola. Ten sam ruch może jednak stwarzać się od nowa. Pewne przekonania, idee,
postulaty czy wręcz żądania stały się coraz szerzej (co nie znaczy, że powszechnie) znane. W tym kontekście małe zwycięstwo ruchu to uruchomienie walki
o język, jakim opisujemy rzeczywistość, i tworzenie nowego słownika, zgodnego z wrażliwością i dążeniami lewicy.

21
Por. C. Offe, Rok 1968. Cztery hipotezy o historycznych następstwach ruchu studenckiego,
przeł. M. Miłkowski, „Krytyka Polityczna” 6 (2004), s. 126–131.

Teoria krytyczna Herberta Marcusego...

29

Efektem konkretnej obecności nowolewicowych ruchów jako specyficznej
postaci counterpublics w przestrzeni i sferze publicznej stało się przeniesienie
politycznej walki do, po pierwsze, przestrzeni potrzeb niematerialnych (idee samookreślenia, solidarności, autonomii, współpracy, niewyalienowanych relacji
międzyludzkich, wyzwolenia kobiet) i waloryzacji sfery przeżyć psychicznych,
które – zdaniem Marcusego – nie mogą być, jak ma to miejsce w kapitalizmie,
sprywatyzowane, mają bowiem wymiar stricte polityczny; oraz, po drugie, wymiaru „fizjologicznego” (związanego z uspokojeniem istnienia, równowagą ekologiczną i szacunkiem człowieka wobec przyrody, poszukiwaniem pełni estetyczno-erotycznego zadowolenia i szczęścia, dotychczas represjonowanych). To
Nowa Lewica właśnie wprowadziła wszystkie wspomniane kategorie i koncepty
do publicznych przestrzeni i języka22.
Weitermachen!23
Wszelakie dwuznaczności i podszyte dialektyką niuanse, jakie kryją się w myśli
Marcusego, możemy jednak spiąć klamrą, w ramach której staje się on w pierwszej kolejności „filozofem nadziei”24. Przegrana bitwa jest bowiem preludium
wiary w wygranie wojny, a raz rozpoczęty pochód wolności jest nie do zatrzymania. Nadzieje, jakie Marcuse pokładał w spuściźnie ruchów społecznych związanych z Nową Lewicą, nie mogły jego zdaniem zostać zaprzepaszczone.
Podstawową strategią, którą rekomendował w swoich późnych analizach,
stała się idea zjednoczonego frontu – szerokiego aliansu wszelkich możliwych
sił antyautorytarnych. Jego jądrem miałoby być poszukiwanie przede wszystkim
22
Dokładnie w tym miejscu musielibyśmy zresztą otworzyć kolejny spór, dotyczący konsekwencji tego stanu rzeczy. Co już sygnalizowaliśmy, bez nowolewicowych ruchów społecznych
żylibyśmy najprawdopodobniej w bardziej opresyjnym, nieegalitarnym świecie. Z drugiej jednak
strony, co dziś jest już oczywiste, znamienita część nowolewicowej wyobraźni została przechwycona przez jądro kapitalistycznego systemu i stała się w jego ramach funkcjonalna. Idee indywidualizacji i samorealizacji, subiektywizacji doświadczenia dość szybko wyekstrahowane zostały z ram
imperatywu wspólnotowego i zintegrowane z tą wersją kultury liberalnej i jej koncepcji wyzbytego społecznych uwikłań podmiotu. Szczegółową podbudowę tak pojmowanej krytyki znajdziemy
m.in. w następujących pracach: C. Campbell, Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism, Oxford 1989; L. Boltanski, E. Chiapello, The New Spirit of Capitalism, „International Journal
od Politics, Culture and Society” 18 (2005), no. 3; J. Heath, A. Potter, Bunt na sprzedaż. Dlaczego
kultury nie da się zagłuszyć, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2004.

„Kontynuujcie!” – tę lakoniczna inskrypcję wyrytą na nagrobku w Berlinie traktować możemy jako swoisty testament Herberta Marcusego.
23

24
Por. T.R. Wiśniewski, Herbert Marcuse, czyli nadzieja mimo wszystko, „Lewą Nogą” 11
(1999).
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punktów wspólnych między różnorakimi ugrupowaniami Nowej Lewicy, tradycyjnymi partiami lewicowymi oraz szerokimi rzeszami populacji (expanded
working class, wykluczeni, kobiety, mniejszości seksualne, studenci, aktywiści
narodowowyzwoleńczy z Trzeciego Świata). W jej ramach możliwe byłyby też
wszelkie strategie działania: od praktyk legalistycznych przez formy biernego
oporu i obywatelskiego nieposłuszeństwa aż do działań na pograniczu prawa,
a nawet poza nim, szczególnie tych posługujących się przemocą. Tę ostatnią późny Marcuse legitymizował jako broń ostateczną – samoobronę przeciwko irracjonalności i destruktywności późnokapitalistycznego porządku25. Istotnym składnikiem idei zjednoczonego frontu była Dutschkego koncepcja „długiego marszu
przez instytucje”, czyli sukcesywnego zagnieżdżania się reprezentantów kontrkultury w ramach systemowych instytucji i zdobywanie przyczółków do sukcesywnej walki z jego logiką. Idea ta przepełniona była głęboką wiarą w możliwość
radykalnej reformy systemu czy też rozsadzenia go od środka poprzez przejęcie.
Ideę „zjednoczonego frontu”, w której Marcuse zawarł pewną postać legitymizacji przemocy oraz w istocie makiaweliczną strategię odzyskiwania instytucji
na rzecz sił społecznych, uzupełniać miałaby wiara w edukację polityczną możliwie najszerszych segmentów populacji. Pojmował ją Marcuse jako rozprzestrzenianie się wiedzy zogniskowanej na emancypacji, na rozwoju obywatelskiej,
niesprywatyzowanej samowiedzy oraz – jak powiedziałby niewiele później Habermas – uruchamianiu „procesów wzajemnego uczenia się”. To właśnie te procesy: zasypywanie podziałów pomiędzy rozmaitymi działającymi podmiotami
polityki antykonserwatywnej, antykapitalistycznej, antyautorytarnej, wypracowywanie wspólnego języka opisu i interpretacji rzeczywistości, prowadzące do
budowania sfery kontrpublicznej, fundowania własnych instytucji oraz zagnieżdżania się w instytucjach istniejących i zmiany ich od środka – miałyby być efektywnym politycznie, zrywającym z „dziecięcą chorobą narcyzmu” antidotum na
„prewencyjną kontrrewolucję”. Długim marszem, który wreszcie urzeczywistni
nadzieję!

25
Por. P. Pluciński, Emancypacja w czasach ołowiu. Herbert Marcuse a kwestia przemocy,
„Nowa Krytyka” 26–27 (2011), s. 357–364.
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HERBERT MARCUSE’S CRITICAL THEORY, SOCIAL MOVEMENTS
AND THE DIALECTIC OF A “FAILURE OF THE NEW LEFT”
Summary
Keywords: social movements, the New Left, critical theory of society, social change,
counterculture
The article addresses the problem of the relationship between critical theory of Herbert
Marcuse and the nature of the New Left social movements that were born in the 60s of
the twentieth century. Although the so-called New Left is a broader phenomenon for the
purposes of this article we made some simplification, reducing it to anti-institutional,
anti-hierarchical, critically-oriented social movements and the counterculture. The article
also challenges the widespread myth 3M (Marx, Mao, Marcuse).
The paper shows the dynamics of views of “late” Herbert Marcuse, above all portraying him as a thinker entangled in “praxis”. It discusses the legacy of the New Left
from the perspective of its defeats and victories, finally focusing on the latter. Marcuse
himself treated all the struggles started by the New Left social movements with hope, as
a prelude to the struggle for a better, more just and – what is the most important – possible world. Not without a reason on the Berlin tombstone of German-American thinker
appears the word: Weitermachen!

NOWA KRYTYKA 29 ROK 2012
ISSN 0867-647X

André Tosel
Paris

Filozofia we Francji wobec globalizacji kapitalistycznej1

Rewolucja, jakiej dokonała klasa burżuazji w rozumieniu prawa, a zatem w kształtowaniu Państwa, sprowadza się zasadniczo do woli dostosowania (a więc etyczności prawa i Państwa). Wcześniej klasy panujące były z istoty swej zachowawcze w tym sensie, że nie dążyły do asymilacji z innymi, nie zmierzały do wypracowania naturalnego sposobu przejścia innych „do siebie”, do „technicznego”
i ideologicznego poszerzenia zakresu klasy pojmowanej jako zamknięta kasta.
Klasa burżuazji sama uważa się za organizm zdolny w nieprzerwanym postępie
do wchłaniania całego społeczeństwa, dostosowując je do swego poziomu kulturalnego i ekonomicznego. Przekształcona jest zatem cała formacja Państwa.
Państwo staje się wychowawcą. Skoro jednak występuje zastój, powraca się do
koncepcji Państwa czystego przymusu. Klasa burżuazji jest już przesycona – nie
tylko się nie rozprzestrzenia, lecz wręcz rozpada, nie tylko nie asymiluje nowych
elementów, lecz nawet odrzuca część samej siebie (lub co najmniej wykluczenia
takie są zdecydowanie liczniejsze niż włączenia). Klasa, która sama uważa się za
zdolną do włączenia całego społeczeństwa, jest jednocześnie zdolna do wyrażania tego procesu. Doprowadza ona do stanu doskonałości Państwo prawa – aż do
La mondialisation capitalista & sa philosophie en France. Tekst ten jest wprowadzeniem do
pracy André Tosela Un monde en abîme: essai sur la mondialisation capitalist (Świat w otchłani:
szkic o globalizacji kapitalistycznej), Kimé, Paris 2008. Jest on dostępny w języku oryginału na
stronie http://www.marxau21.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=107:a-tosel-lamondialisation-capitaliste-a-sa-philosophie-en-france&catid=49:tosel-andre&Itemid=68 [dostęp:
5.11.2012].
1
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momentu, w którym pojmuje, że kres Państwa prawa i prawa staje się niezbędny,
aby spełniła się jej rola, a ona sama została wchłonięta przez społeczeństwo obywatelskie2.
Przytoczony tekst Gramsciego wydaje się przestarzały, a nawet zasadniczo
sfalsyfikowany przez historię. Upadek sowieckiego komunizmu – który Gramsci
popierał, starając się jednocześnie wyjaśniać jego trudności – sprawił, że kres
Państwa prawa i prawa pod panowaniem (hegemonią) jednej klasy całkowicie
wchłaniającej Państwo i społeczeństwo obywatelskie stał się niemożliwy do zaproponowania. Jednak w swej części krytycznej tekst ten zawiera sądy teoretyczne i krytyczne w kwestii zdolności hegemonicznej burżuazji, które w obecnych
okolicznościach uznać można za wysoce prawdopodobne.
W latach trzydziestych rzeczywiście kryzys demokracji liberalnej był sprawą z porządku dziennego. System społeczny i polityczny demokracji liberalnych
został zachwiany lub upadł. W Stanach Zjednoczonych masowemu bezrobociu
towarzyszyły bezprecedensowe strajki i ruchy protestu. W Niemczech naziści,
a we Włoszech faszyści – nowe warstwy rządzące popierane przez dominującą
klasę kapitalistyczną – weszli w porozumienie ze spauperyzowanymi klasami
średnimi i najbardziej skrajnymi frakcjami narodowo-populistycznymi w celu
ustanowienia dyktatorskiego reżymu. W ten sposób pokonane zostały partie robotnicze, zawieszone swobody i wynaleziona nowa autokracja. Młody Związek
Sowiecki utracił siłę przyciągania, jaką przyniósł mu przewrót z 1917 roku. Oblężony, zamknął się w swych granicach, utrzymując narzucony sobie stan wyjątkowy i, pomimo oczywistych sukcesów, skończył traktując buntującą się ludność
jak kolonizator. Gramsci spodziewał się jednak, że hegemonia powróci, zakładał
bowiem burżuazyjne nasycenie społeczeństwa. Pogląd ten, niezgodny z ówczesnym stanem, urzeczywistni się w przyszłości. I faktycznie, dziś komunizm załamał się i rządzące klasy liberalne odzyskały swą moc asymilowania, wyrażając
ją jednocześnie w formie hegemonicznego uniwersalizmu kapitalistycznych stosunków przedsiębiorczości oraz uniwersalizmu procedur światowej demokracji
i globalizacji.
Jednakże sprawy mają się tak jedynie pozornie i Gramsci mógłby odzyskać
w pewnym stopniu aktualność krytyczną właśnie dziś, gdy nowa fala globalizacji
stosunków kapitalistycznych wykorzystuje w bezprecedensowej skali wydajność
integracji i asymilacji. Owszem, produkcja bogactw i wiedzy trwa, kapitalizm to
demiurg, który objawia ludzkości jej nieograniczoną moc autoprodukcji, a neo2

A. Gramsci, Quaderni del carcere, z. 8, § 2, Torino, Einaudi, 1975, s. 937 (tłum. E.K.).
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liberalizm stał się koncepcją panującą, spajając nowy blok historyczny wokół
swych elit panujących. To absolutne zwycięstwo można by jednak równie dobrze
uznać za zwycięstwo pyrrusowe. W rzeczywistości bowiem zglobalizowanemu
światu zagraża potrójne niebezpieczeństwo, narzucając granice procesowi globalizacji. Niebezpieczeństwo to wiąże się z nieumiarkowaniem, hubris, właściwym
globalizacji, wpisanym w rzeczywistość autoprodukcji oślepioną przez samą siebie, autofagiczną – w nieograniczonej produkcji i konsumpcji pożerającą samą
siebie.
Po pierwsze zatem, ludzkość dzielą i rozbijają rozmaite nierówności oraz
najbardziej okrutna przemoc. Stan ten pogłębia się i szerzy, wytwarzając hierarchię społecznej władzy, która rozrasta się w hiperklasę lub hiperkastę rządzącą,
żyjącą w luksusie, przy którym blednie zbytek dawnych feudałów. Jest to klasa, która nie ponosi żadnej odpowiedzialności za swe decyzje, chroniona przed
wszelką sankcją, a rozciągająca swą władzę aż po społeczności śmieciowe złożone z ludzi zbędnych w ramach światowego systemu apartheidu. Rozpad posuwa
się więc i ma charakter globalny, a świat jest dla wielu nie-światem, otchłanią,
która unicestwia. Obietnice globalizacji kompromituje jej własna logika, która
sprawia, że świat staje się nie-światem. Jeśli świat to miejsce, gdzie dokonuje się
wspólne tworzenie naszego bytu, to ten wspólny byt dzieli się obecnie na kilka
odrębnych ludzkich gatunków, które nie uczestniczą w tym, co wspólne. Obietnica dobrego życia dla wszystkich stała się cynicznym szyderstwem. Stanowiła ona
podstawę rozumowania Gramsciego, który myślał o niej w kategoriach Państwa
wychowawcy roztapiającego się w przekształconym społeczeństwie obywatelskim. Gramsci odwoływał się do klasy wchłanianej, bloku podporządkowanych
mas będących bardziej konkretnym nosicielem tego, co powszechne. Obecnie nie
można już jednak liczyć na klasę robotniczą. A tym bardziej nie można liczyć na
klasę panującą.
Po drugie, ten nie-świat podważa warunki swej własnej reprodukcji w ramach sieci powiązań biologicznych i biofizycznych umożliwiających jego istnienie na planecie. Choć problem ten nie mógł zostać uwzględniony przez Gramsciego, wpisał się później w poszerzoną tematykę jego refleksji. Jeśli nawet nie
przykładać wagi do ekologii ani nie wątpić w twórcze zdolności ludzkości, pozostaje fakt, że życie we wspólnocie osłabło na skutek nieodwracalnego zachwiania
się ekologicznej równowagi oraz przetrzebienia podstawowych zasobów. Nieświat jest zagrożony w swych warunkach możliwości i dla wszystkich, którzy
są w trudnej sytuacji, podstawową życiową sprawą staje się sprawa przeżycia.
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Tam także nierówności są skrajne i rosnące w zależności od dostępu do wody,
powietrza, bogactw naturalnych. Zróżnicowanie pomiędzy ludźmi pogłębia się
na skutek przestrzennego zróżnicowania planety – ten podstawowy podział to
wprowadzana przemocą nierówność.
Po trzecie, chodzi o życie ludzkie, które zostaje naruszone w swej najgłębszej tkance. Gramsci, podobnie jak w wypadku problemów ekologicznych, nie
mógł przewidzieć, że wewnętrzna ludzka autoprodukcja zostanie przekształcona przez ludzkość zdolną do przeobrażania samej siebie i swej reprodukcji.
Modyfikacje genetyczne, klonowanie, dobór jednostkowy, produkcja cyborgów
w celach wojskowych i seksualnych otwierają możliwości, które utowarowienie
i panowanie człowieka wypłacalnego mogą przekształcić w stworzenie nowego
transludzkiego gatunku, protezy i sztucznej rezerwy gatunku. Ludzkość wyłączona nie będzie już odpadem pozostawionym samoeliminacji za sprawą nędzy
i przemocy. Będzie teraz traktowana jak nowy gatunek istot człekopodobnych,
zdatnych do wykorzystania przez nowy gatunek panów, elitę posiadaczy praw,
uposażoną i wypłacalną, obywateli nowej biofizycznej Herrendemokratie.
Nie uważamy tego ostatniego problemu za nieistotny, wykracza on jednak
poza kwestię globalizacji stricto sensu. W tym miejscu zaryzykujemy analizę,
ograniczając się przede wszystkim do pierwszego problemu i podejmując się wyjaśnienia samego pojęcia globalizacji. Występuje ono w poniższych próbach, ale
jego znaczenie nie jest tam wyłożone w pełni. Dlatego we wstępie postaramy się
wypełnić tę lukę, odwołując się do kilku prac anglosaskich, niemieckich i włoskich, a nawet francuskich.
Sytuacja w środowisku francuskim oraz nierówny rozwój wiedzy
o globalizacji
Globalizacja stanowi przedmiot olbrzymiej literatury w naukach ekonomicznych, politycznych, prawnych i społecznych. Filozofia dołączyła do tego ruchu
z opóźnieniem, zwłaszcza we Francji. W literaturze tej dominuje podejście angielskie i amerykańskie. Nie ma w tej sytuacji nic niezwykłego. System-świat,
przyjąwszy pojęcie stworzone przez historyków Fernanda Braudela i Immanuela
Wallersteina, długo był pod panowaniem Zjednoczonego Królestwa, zanim władzę przejęły Stany Zjednoczone. Hegemonia ta ma charakter nie tylko ekonomiczny i polityczny, jest ona jednocześnie intelektualna i moralna. Dokonało się
to w miarę jak liberalizm etyczno-polityczny i anglosaski neoliberalizm ekono-
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miczny, występujące w różnych i względnie przeciwstawnych formach, stały się
panującą koncepcją świata w sensie ogólnym – jak ujmował to Gramsci. Dowodzi tego sukces dzieł liberałów „czystej wody”, takich jak F. Hayek, R. Nozick,
M. Friedman, socjalliberałów: M. Walzera, J. Rawlsa, Helda oraz – w Europie
– takich myślicieli, jak A. Giddens, J. Habermas, U. Beck, Z. Bauman. Twórczość tych ostatnich ukształtowała się pod istotnym wpływem socjalliberalizmu,
który w znacznej mierze określił jej kierunek rozwoju. Niektóre prace wymienionych autorów są na szczęście wolne od barier dyscyplinarnych, łączą się w nich
i krzyżują filozofia oraz nauki społeczne i ekonomiczne.
Problematyka ta nie spotkała się we Francji z podobnym odzewem, z wyjątkiem socjologów – czy to socjalliberałów, jak A. Touraine, L. Boltanski, czy
krytycznych postmarksistów, jak P. Bourdieu. Skrzyżowanie nauk to trend, któremu najdłużej stawiali opór oficjalni socjalliberalni akademiccy filozofowie
francuscy, gromadnie zajęci prowadzeniem nieśmiertelnej krucjaty antytotalitarnej, śpiewaniem peanów na chwałę liberalnego Państwa prawa oraz usprawiedliwianiem jego redukcji i „gry na zniżkę”, jak to czynią Philippe Raynaud,
Monique Canto-Sperber, Alain Renaut, Luc Ferry, Pierre Manent i wielu innych.
Często używane słowniki z filozofii politycznej (Philippe Raynaud i Stéphane
Rials) oraz filozofii moralnej (Monique Canto-Sperber), wydane przez Presses
Universitaires de France, są w tej dziedzinie mało rozmowne i w istocie rzeczy
podążają utartym szlakiem tradycji liberalnej lub w dużych dawkach importują
filozofię etyczną nurtu analitycznego. Są także warte uwagi wyjątki. Odnoszą
się one do ruchu krytycznego w ekonomii politycznej o orientacji regulacjonistycznej, reprezentowanej przez Roberta Boyera, Michela Agliettę, André Orléana, orientacji antyliberalnej z Alainem Caillé, Ruchu Antyutylitarystycznego
w Naukach Społecznych (le MAUSS na dowód nawiązania do M. Maussa) oraz
orientacji marksowskiej, którą reprezentują między innymi Gérard Duménil
i Dominique Lévy.
Sprawa dotyczy jednak przede wszystkim filozofii, o ile, jak chciał tego
i wykazywał wielki Hegel, jej funkcją jest zapisywanie swego Czasu w Pojęciach. Bardziej skromnie powtarzał i stosował tę myśl Georges Canguilhem, którego zdaniem filozofia powinna karmić się rozmaitymi przedmiotami, wraz z ich
wiedzą, tym co jest „różne” i co powinno stanowić jej różnicę. Filozofia nie może
się ograniczać do czynienia w nieskończoność swym przedmiotem samej siebie,
do rozważania wyłącznie swej własnej historii, do wyczerpania się w chęci uczynienia z siebie teorii autoreferencyjnej lub przekształcenia się w epistemologię
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ogólną szczegółowych teorii wiedzy. Są to cele absolutnie nie do pogardzenia
i o uznanym znaczeniu. Jednakże filozofia nie powinna rezygnować z dążenia do
bycia myślą swego czasu, swego świata, refleksją immanentną wiedzy odnoszącą się do rzeczywistych przedmiotów swego czasu i świata. Musi ona, pomimo
wszelkich kosztów, kochać lub przynajmniej akceptować rzeczywistość. Nasz
świat i nasz czas jawią się nam jako świat i czas globalizacji, którą nazwaliśmy
kapitalistyczną z uwagi na to, że nie może ona uciec przed tym, co zapewnia
jej kontynuację przeszłości: przed nieograniczoną akumulacją kapitału. Słuszny
nakaz fenomenologii – przejścia do rzeczy samych – nie może się ograniczać do
postulatu badania struktur transcendentalnych odcieleśnionej intersubiektywności, wbrew deklarowanej woli medytowania „tuż ponad” własnym ciałem i jego
uwarunkowaniami. Wołanie o namysł, który rozważałby łącznie warunki bycia
we wspólnym świecie i dekonstrukcję metafizyki jako niepamięci bycia, starano
się, oczywiście, uczynić wyrazem Ducha Czasów [weltgeistlich], nadać mu charakter historyczno-światowy. Wywołało to w efekcie ważne zmiany w rozumowaniu. Jednakże permanentne pomieszanie analizy w kategoriach egzystencjalnych i empirycznych i wypełnianie tych pierwszych przez nieuzasadnione treści
empiryczne nie zastępuje Weltweisheit, jak miał powiedzieć Kant, to jest mądrości, która jest także wiedzą o świecie. Trzeba tu przyznać wielką zasługę Habermasowi, który nie zrezygnował z takiego zamierzenia i połączył teorię działania
komunikacyjnego z naukami humanistycznymi naszego czasu. We Francji niewielu filozofów cechowało się takim rozmachem wizji i odwagą, jeśli oczywiście
wyłączyć C. Castoriadisa, G. Deleuze’a, M. Foucaulta i innych, o których jeszcze
będzie mowa.
Choćbyśmy nie chcieli, myślimy to, co trzeba. Bardzo trudno jest zatem
odnosić się jednocześnie do logicznych form kategorialnych i do treści empirycznych, nie separować tego, co logiczne i empiryczne. Z tego punktu widzenia
Marks jest poza konkurencją, był bowiem jedynym, który rozwijał naukę Hegla, oddzielając ją od heglowskiego idealizmu absolutnego. Nie zapominajmy, że
twórca logiki dialektycznej napisał także dzieło, które rozważa nasz świat i jego
czas w trudnym okresie ich przejawiania się po rewolucji francuskiej wraz z narodzinami nowego społeczeństwa i właściwej mu nauki – ekonomii politycznej.
Chodzi oczywiście o Zasady filozofii prawa (1821). Wyłożone tam pojęcia logiczne pozwalają rozważać struktury moralne, prawne, ekonomiczne i polityczne
nowoczesnego społeczeństwa, które otwiera się na wszystko, co ukształtuje drugą epokę globalizacji kapitalistycznej, epokę, która zakończy się wielką i krwawą
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konfrontacją imperializmów i nacjonalizmów w roku 1914. Z wyjątkiem Marksa,
Webera, kilku marksistów-heretyków XX wieku, na swój sposób Nietzschego
jako metakrytyka nowoczesnego świata, niewielu myślicieli będzie zdolnych
do odnowienia i przekroczenia wielkiego spekulatywnego i praktycznego dzieła
Hegla, do połączenia momentu logiczno-transcendentalnego z momentem historyczno-empirycznym.
We Francji dymisja filozofii współczesnej ma w sobie coś potwornego,
co pogarsza jeszcze zepchnięcie na margines tych filozofów, którzy, jak Sartre
i Merleau-Ponty w latach 1945–1966, rozwijali fenomenologię w duchu Temps
Modernes i tych, którzy w tej samej epoce, jak Éric Weil w swym nie dość popularnym i czytanym dziele, starali się myśleć w oparciu o kategorię Działania
właściwą Logice filozoficznej, Filozofii politycznej i Filozofii moralnej łączącej
Kanta, Hegla, Marksa, Webera i proponowali interpretację świata ujętego wedle przebiegu procesu globalizacji – zgodnie z ówczesną cezurą lat 1914–1945.
W nowej epoce globalizacja interesuje we Francji głównie filozofów o inspiracji
marksowskiej lub libertariańskiej, zachowujących chęć zmierzenia się z gigantem, który określił perspektywę i wyznaczył stawkę biegu historycznego życia
w czasach, gdy w biegu tym mogły już znaleźć się w użyciu buty siedmiomilowe,
jak to stwierdził Hegel w odniesieniu do ducha nowoczesności. Filozofowie ci
– neomarksiści lub postmarksiści – pomimo rozgłosu, jaki mogła pociągać za
sobą publikacja rozmaitych prac Lukácsa, Blocha, Gramsciego, Adorny, Lefebvre’a i Althussera, mają jednakże sporo trudności w realizacji programu dekonstrukcji i rekonstrukcji, który w swoim czasie ogłosił Althusser. Żyją w diasporze tysiąca marksizmów i starają się pojąć świat po roku 1989 za pomocą
środków i z rezultatami, które poddamy jeszcze ocenie. Pozwolimy sobie ich tu
przywołać, ponieważ w większości są przez koinè liberalną ignorowani. Przecież
trzeba dać bliźnim szansę zatroszczenia się o własną promocję. Autorzy ci to:
Étienne Balibar, Jacques Bidet, Daniel Bensaïd, Georges Labica, Michael Lowy,
Yvon Quiniou, Jacques Rancière, Jean Robelin, Yves Schwartz, Lucien Sève, André Tosel – niech mi będzie wybaczona samoobsługa, której nie mogłem się tu
oprzeć – Jean-Marie Vincent. Można tu także dorzucić, że swój wkład wnieśli socjologowie i filozofowie-antropologowie, tacy jak Jean Lojkine, Yves Clot, JeanPierre Terrail, Tony Andréani, Maurice Godelier, Emmanuel Terray, Jean-Claude
Delaunay. Przepraszam także wszystkich tych, o których zapomniałem.
W rzeczywistości najbardziej znaczące prace można odnaleźć u tych, którzy okazali najwięcej odwagi w stosunku do szkół i rozmaitych powiązań oraz
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zachowali niewyczerpaną i nienaruszoną oryginalność czysto filozoficzną. Mam
tu na myśli C. Castoriadisa, G. Deleuze’a, J. Derridę, M. Foucaulta, G. Granela
J.-L. Nancy i, oczywiście, umysł najbardziej spekulatywny ze wszystkich – Alaina Badiou. Żaden z nich nie pisał o globalizacji kapitalistycznej, tworzyli jednak sposoby myślenia, analizy i kategorie, których bogactwo wręcz narzuca się
wszystkim badaczom pragnącym się zmierzyć ze światem, naszym światem.
Celem tych uwag jest jedynie coś w rodzaju wizji lokalnej; mamy przy tym
świadomość, że inne orientacje krytyczne, anglosaska, niemiecka czy włoska,
stanowią równie ważny moment w wytyczaniu wiernej mapy myśli.
Dwa podejścia filozoficzne dominujące we Francji
We Francji o globalizacji mówi się w filozofii na dwa sposoby; obydwa mają charakter pośredni i aluzyjny. Niedostatek ten wynika z nadmiaru jednocześnie partykularyzacji i generalizacji. Pierwsze podejście skupia się wokół takiej filozofii
prawa, która pragnie etycznego uzasadnienia. Punkt widzenia ma tu charakter
kosmopolitycznie abstrakcyjny. Drugie podejście sytuuje się na bardziej zasadniczym poziomie ontologicznym – chodzi tu o ogólną interpretację nowoczesności
i ponowoczesności.
a) Etyczno-prawnicze podejście kosmopolityzmu filozoficznego

W podejściu prawniczym i politycznym zainteresowanie skupia się na perspektywie cosmopolis, dotyka horyzontu upowszechnienia komunikacji ludzkiej,
ekonomicznej wymiany, sieci informacji, przekraczania granic, przezwyciężania
Państwa narodów i narodowego obywatelstwa. Faktycznie ma tu miejsce wytwarzanie czasoprzestrzeni ponadnarodowej o charakterze rzeczywiście globalnym, gdzie czas staje się przestrzenią. W podejściu tym zapowiada się także upowszechnienie praw człowieka i ich ochronę przed prawem-obowiązkiem poprzez
ingerencję humanitarną. Dąży się tu do opracowania odwołania się do prawa
międzynarodowego oraz stworzenia etyki komunikacyjnej. W stanowisku tym
naprzeciw siebie postawione zostają kwestie stosunków liberalnego uniwersalizmu i wspólnotowego multikulturalizmu, pojawia się też pytanie o zdolności
Republiki do integracji.
W pracach swych Philippe Raynaud, Pierre Manent, Alain Renaut, Luc Ferry, Blandine Kriegel, François Ewald, Pierre Rosanvallon odwołują się do dzieł
klasyków francuskiego liberalizmu: B. Constanta, A. de Tocqueville’a, R. Arona.
Odkrywają wreszcie oświeceniowe dzieła Kanta i prace anglosaskie: J. Locke’a,
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T. Jeffersona, T. Paine’a, J. Benthama, J. Stuarta Milla czy – nieco bliżej nas –
J. Deweya i I. Berlina. Uwzględniają także współczesnych teoretyków działania
komunikacyjnego, takich jak J. Habermas, K.-O. Apel, A. Honneth, lub prawa, jak
J. Rawls, M. Walzer, M. Sandel, C. Höffe. Filozofowie francuscy dążą w swych
pracach do usunięcia śladów skrajnego liberalizmu typu V. Pareta, L. von Misesa,
F. Hayeka. Prace ich nie są nowatorskie w stosunku do całej tej tradycji, mają
jednak oczywiste znaczenie „lokalne”. Zasługą ich jest jednoczesne poszerzanie
pola kulturalnego we Francji. Preferują opracowania normatywne poprzedzające
zwykle consensus krytyczny. Tym, co tych filozofów łączy, jest odrzucenie heglowskiej dialektyki i marksowskiej krytyki ekonomii politycznej. Antytotalitaryzm zobowiązuje! Zgadzają się co do nieprzekraczalnego charakteru demokracji przedstawicielskiej, rynku i porządku kapitalistycznego. Są wszyscy przekonani o pozytywności globalizacji, którą analizują wyłącznie zgodnie z formami
jej rozumienia prawniczego i której złagodzenie proponują dzięki „dodatkowi
etycznemu” zapożyczonemu od Kanta lub analitycznej filozofii moralnej. Jako
pośrednicy i tłumacze dawnych dzieł angielskich i niemieckich oraz świeższych
amerykańskich teoretycy ci zajmują się globalizacją, pozornie pomijając ją milczeniem i eufemizując w stopniu, w jakim ich obawa przed wszelkim konfliktem
oraz troska o umiarkowanie ograniczają ich uczciwy akademicki rozsądek.
Poszerzenie takiego podejścia byłoby możliwe na obszarze etyki, jak dowodzą tego inspirujące poszukiwania Jean-Marca Ferry. Zważywszy wszystko, najważniejszy reprezentant takiego stanowiska byłby filozofem, który nie uprawia
wyraźnej filozofii politycznej ani prawnej, ugruntowuje jednak całą orientację
na fundamencie zapożyczonym jednocześnie od Kanta i fenomenologii, a także
podpiera ją refleksją nad historią, tak jak czynił to Paul Ricœur.
b) Podejście ontologiczne negatywne

W drugim podejściu prawniczy moralizm zostaje odrzucony, a przewrót dokonany wraz z globalizacją pojmuje się jako potencjalnie katastroficzny skutek
nowoczesności – jej metafizyki podmiotowości, jej woli panowania. Źródłowo
stanowisko to odnosi się do metakrytyki i krytyki nowoczesnej, od Nietzschego
do Heideggera, a także do rewolucji konserwatywnej Jüngera, a nawet Schmitta.
Za katastrofę nowoczesności ponosi tu odpowiedzialność humanistyczna teleologia historyczna, domaga się ona bowiem, by człowiek był twórcą historii,
podczas gdy jest on jedynie – jeśli tak rzec można – jej konsumentem. Nasza
planeta została zdewastowana przez technikę, która w ujęciu tym jest uważana
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za zbrojne ramię zachodniej metafizyki. Redukuje to ludzkość do przedmiotu
będącego w pełnej dyspozycji nihilistycznej woli panowania. Globalizacja jest
tu rozpoznawana z oddali jako nowy i być może ostatni rozdział historii, będącej
w istocie dziejami nihilizmu; pogłębia ona ontologiczny impas nowoczesności.
Stanowisko to pozostaje zawsze skrajnie ogólnikowe, z czym wiąże się jego
wiara w posiadanie klucza do świata bez potrzeby zgłębiania w żmudnych analizach osądzanych form bytu. Kapitalizm wysublimował tu w powierzchowną
Technikę, którą pojmuje się na dwa zupełnie odmienne sposoby.
Pierwszy sposób pojmowania to eufemistyczna wersja rewolucji konserwatywnej. Nabrawszy ostrożności z uwagi na niemiłą wpadkę polityczną Heideggera i katastrofę nazizmu, orientacja ta wpisuje ohydę globalizacji w materię
kultury, mówiąc o wzroście pospolitości i manipulacji, o destrukcji myśli, a także
w materię polityki, wskazując na niejasność „praw człowieka” i nieodwracalne
zepsucie demokracji. Filozofia winna wypełnić swe przeznaczenie w pogardzie
świata, który stał się nieczysty i plugawy, przygotowując nadejście nowej myśli
– myśli elity doskonałych. W tej wersji myślenia panuje osobliwa cisza w kwestii ekonomicznego wymiaru globalizacji, bezmiaru spustoszenia i szkód, jakich
doznają ludzie. Dzieje się tak być może dlatego, że kapitalizm jest tu uznawany
za chargé d’affaire katastrofy. Ma się przy tym rozumieć, że słowo „kapitalizm”
nie jest nigdy wypowiadane. Wszystko ma się tak, jak gdyby kapitalizm finansowy i cała jego przemoc były nie tylko chronione przed wszelką krytyką, lecz
nawet stanowiły przedmiot pośredniej apologii. Elity przyszłości będą zatem mogły znaleźć oparcie w dzisiejszej kaście rządzącej i jej bogactwach i wraz z nią
zastosować wszelkie sposoby niezbędne do kierowania ludzkim stadem. W oczekiwaniu na to kapitalizm zachowuje miejsce dla nadczłowieka, którego nadejście
jest koniecznością – o ile Zachód ma ocaleć.
Drugi sposób pojmowania kapitalizmu jako Techniki nie cechuje się nostalgią za elitami i nadczłowiekiem. Z perspektywy emancypacji jest to sposób zdecydowanie bardziej interesujący: potrafi się tu wymawiać słowo „kapitalizm”,
zarysowuje się tu także analiza kategorialna form globalizacji. Opiera się ona
na niezwykle trwałym założeniu teoretycznym. Jest to „nagięty” nietzscheo-heideggeryzm, przetransponowany w sferę procesów demokracji i współbrzmiący
z tym, co najlepsze z dziedzictwa Oświecenia i Marksa. Reprezentantami takiego
sposobu myślenia są Gérard Granel, Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy. Lektura
Heideggera musi mieć z tej perspektywy charakter bardziej bezstronny. Analityka
bycia-tu jako Mit-Dasein, bycie-tu z innymi, bycie i współbycie w świecie precy-
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zują się jako analityka bycia-tu we wspólnocie świata globalizacji kapitalistycznej. Zachód jest więc jednocześnie przestrzenią oraz czasem i schyłku, i tryumfu.
Tryumf ten dokonuje się, przybierając formę spełnienia mocy produkcji-destrukcji, która przekracza polityczne i ekonomiczne formy swego własnego przejawiania się. Siła ta podaje się za światoprzestrzeń, która unicestwia przestrzeń
naturalną, podporządkowując ją pragnieniu woli wolnego nowoczesnego podmiotu. Wszelkie autentyczne związki z byciem są skompromitowane i zagrożone
w tym rozpętaniu się mocy. Narzucając powszechność stosunku manipulacji całemu bytowi, Technika-Kapitalizm-Świat ustanawia bezwarunkowe i nieodparte
panowanie pary podmiot-przedmiot i konsument-niszczyciel Świata.
„Podmiot” jest odtąd nosicielem i agentem nihilizmu, który okrywa chmurą
ziemską powierzchnię, jak to się wyraźnie stwierdza w dialogu, który Heidegger prowadził z Ernstem Jüngerem w Über die Linie od 1947 roku. Wszystko
wygląda tak, jak gdyby świat produkcji kapitalistycznej i jego stawanie się były
jedynie egzystencjalnym wypełnianiem się głębszego i tajemnego historycznego
przeznaczenia z przypowieści o fatalnym związku metafizyki i techniki, łączącym je w niepamięci zapomnienia i przejawiającym się jako Gestell. A chodzi
o pełną kontrolę nad bytem jako narzędziem, które oddane jest do całkowitej
dyspozycji podmiotu. Wszystko tu dzieje się tak, jak gdyby postępowa filozofia
historii zmieniała się nieuchronnie w filozofię negatywną, w katastrofę, w apokalipsę. Opowiada się jeszcze więcej historii o wielkiej opowieści zakładającej emancypację, w których zastępuje się wielką opowieść błądzeniem wokół
nieskończonego schyłku Zachodu rozbijającego się o swe własne wewnętrzne
granice. Francuską wersję heideggerowskiego podejścia ontologicznego do globalizacji cechują dwa układy. Z jednej strony uwzględnia ona specyfikę Marksa
i krytyki ekonomii politycznej, co zbliża ją do szkoły frankfurckiej. Z drugiej
strony sięga do innej jeszcze problematyki, zgodnej z podtrzymywanymi założeniami o emancypacji. Derrida czerpie zatem z Lévinasa i jego etycznej ontologii
Innego, Granel wykorzystuje Wittgensteina i Gramsciego, Nancy – Arendt
i Bataille’a. Przemieszczenie to pozwala na uniknięcie tego, czego nie uniknęli
Heidegger i jego uczniowie: fatalizmu i dziejowego katastrofizmu oraz ukrytej
fascynacji wybawicielską hierarchią – wywołanej przez samą tę tematykę.
W rzeczywistości analityka powszedniości w Sein und Zeit konstruowana
jest na permanentnym prześlizgiwaniu się porządku egzystencji w porządek egzystencjalny. Pojęcia egzystencyjne organizujące nieautentyczną powszedniość
to te same pojęcia, które nierozerwalnie odnoszą się do życia takiego, jakim
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przedstawiało się ono w epoce, która przyniosła wojnę światową, zrodziła nacjonalizm i imperializm. W epoce dającej doświadczyć bycia ku śmierci, co eksperymentowano na polach bitew w wielkich masakrach, przy udziale tych wszystkich, którzy stali się bohaterskimi żołnierzami. Pojęcia te są natychmiast przekształcane i hipostazowane w transcendentalne, egzystencjalne kategorie Dasein,
z ich transhistoryczną ogólnością i brakiem rozróżnienia pomiędzy homonimami.
Umożliwia to, zapewne, oryginalną metakrytykę globalizowanej nowoczesności,
odmienną od nietzscheańskiej. Jednakże metakrytyka ta staje się mistyfikacją,
podobnie jak niewinne kategorie kapitalizmu, w miarę jak zajmują one miejsce
odpowiedniej krytyki, tworząc jej specyficzne zaprzeczenie. Pojęcia te podają się
za kategorie transcendentalnej logiki wieczystej kondycji życia nieautentycznego i tego, co później stanie się Metafizyką-i-Techniką. Niewątpliwie mają one
bezsporną zdolność ewokacji i prowokacji, w miarę jak czynią możliwym pewne
rozpoznanie duchowej kondycji epoki. Przekształcają one jednak historię Zachodu, ukrywając strukturę i dynamikę społecznego bytu ostatniej epoki, to znaczy
epoki wciąż aktualnej. Ostatecznie pojęcia takie mogą jedynie popaść w pierwotną formę rewolucji konserwatywnej, bliższą formie rozwijanej przez Jüngera niż ta reprezentowana przez Schmitta, a której obraz stanowią. Wszyscy ci
postheideggerowscy myśliciele ujmują aktywny nihilizm bez jego ekstatycznego
przekroczenia konstytuowanego, jak chciał Nietzsche, przez kapitalistyczną produkcję-destrukcję, dla której autonomiczna subiektywność panująca nad światem
jest oderwanym znakiem. Wszyscy rozpatrują sprawy z perspektywy ludzi zbędnych, dewastacji przyrody, sprawiedliwości ontologicznej należnej podporządkowanym masom. Wszyscy oskarżają wyobrażeniowe panowanie aktualnych
władców świata i poszukują polityki zdolnej do opanowania ekonomii. Dlatego
też ich podejście do globalizacji, jeszcze zbyt często metaforyczne, jest jednak
bogatsze i bardziej czujne niż inne. Spotkanie tego nurtu z niektórymi nurtami
postmarksizmu jest z pewnością zadaniem na przyszłość. Zadanie to przybierze
postać krytyki tego, co w racjonalizmie Oświecenia określone zostało jako hubris, nieograniczenie, nadmiar i nieumiarkowanie. Plan ten zachęca do wypracowania innego pojęcia ludzkiej zdolności do doskonalenia się, zdolności wytwarzania świata, rozwijania możliwości wynalazczych i poznawczych w granicach
nowego rozumu praktycznego. Ale ani Hegel, ani Marks nie będą już mogli być
traktowani jak zdechłe psy. Będą jednocześnie krytykowani i wykorzystywani
z perspektywy nowej myśli o świecie, działaniu i historii, która będzie w istocie
i myśleniem myśli, i innym niż myślenie.
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Jesteśmy świadomi, że mapa nasza jest niekompletna. Dzieła takich autorów,
jak Castoriadis, Foucault, Deleuze, Badiou, zasługują z tej perspektywy na wykorzystanie jako wytwórnie narzędzi, pojęć i właściwych problematyk. Odkładamy
jednak studium takie na później. Na razie podejmujemy badania, których horyzont wyznacza i ogranicza filozoficzna kultura postmarksistowska i neomarksistowska. Badania te są prowizorycznym rezultatem wysiłku, w którym krzyżują
się przepracowanie żałoby, krytyczne odniesienie się do teoretycznej spuścizny
oraz wola uwzględnienia innej myśli. Wysiłek ten nosi znamiona swoistego majsterkowania, gdzie empiryczność przeważa nad kategorialnością. Mamy jednak nadzieję, że ma on wartość świadectwa – z braku dowodów – choćby dla
potomnych.
Postmodernizm i globalizacja
Jak więc podchodzić do globalizacji? Czy jest to zjawisko zupełnie nowe, powodujące nieciągłość historii, czy też moment względnie ciągłego procesu? Jak
charakteryzować ją w jej istocie? Postmodernistyczna? Postkapitalistyczna?
Epoka płynności czy ustanowienia nowych barier? Opiera się przede wszystkim
na zmianach, jakie dokonały się za sprawą wiedzy i technik poznawczych, czy
też urzeczywistnia w totalnym podporządkowaniu produkcji i konsumpcji kapitałowi finansowemu? Otwiera nowe szanse rewolucji czy jest może rewolucją
permanentną, która staje się ekstatycznym powtórzeniem swego własnego ruchu,
zamykającym w ten sposób cykl historii? Jaką przyszłość globalizacja obiecuje
ludziom, których włącza w ów cykl niemający przecież nic wspólnego z cudownym czarodziejskim kręgiem? Czy oznacza ona w długim okresie czasu dla podporządkowanych mas awans ludzkości pomimo wszelkich szkód, jakich doznają
człowieczeństwo i kultura, a które są od niej nieodłączne? A może ukazuje się
jako upadek świata i ludzi pozbawionych sił społecznych i duchowych w coraz
głębszą przepaść? Czy trzeba przebierać i łączyć „tak” i „nie”, aby odpowiedzieć
na te pytania, dodając co nieco z jednego do drugiego? Jak jednak w takim razie
uniknąć eklektyzmu i ocalić myślenie, to znaczy filozofię? Czyż nie nauczył nas
Hegel, że dorzucanie jednej literki do drugiej, tego do tamtego, jest zaprzeczeniem prawdziwej myśli? Wiemy dobrze, że nie mamy jednoznacznej odpowiedzi
na to pytanie – właściwa dialektyka pozostaje zadaniem do wykonania.
Postępując teraz bardziej skromnie, przejdźmy do wyrażenia „postmodernizm”, które od jakiegoś czasu stało się obowiązkowym banałem w filozo-
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fii i naukach społecznych. Termin ten, jak wszystkie mu podobne, zawierające
przedrostek post, ma za zadanie skupiać uwagę na zjawiskach, które w znaczący
sposób przekształcają konfigurację definiowaną wcześniej przez inne pojęcia.
Terminy takie mają jednak pewną wadę. Już w samym wymawianiu „po-” zacierają się utrwalone znaczenia stale powiązane z rdzeniem wyrażenia, do którego
takie „po-” jest dodawane. Określenie „postmodernizm” zachęca w ten sposób
do przewartościowania historii Zachodu i historii nowoczesności, zmusza do
uznania nieodwracalnego upadku filozofii dziejów rozumianej jako historia powszechnej emancypacji we wszystkich jej formach – Republiki celów na ziemi,
komunistycznego społeczeństwa swobodnego rozwoju wszystkich, społeczeństwa powszechnej obfitości i ogólnego szczęścia. Nie trzeba już odtąd oczekiwać, że historia poniesie w przyszłość ideały nowoczesności. Nie trzeba już opowiadać sobie historii o Historii. To już koniec wielkich narracji, a nawet kres
mocnej wersji historii postępowych aspektów Świata. Trzeba natomiast stawić
czoło licznym opowieściom. Każdą z nich tworzy wielość różnic, które oszacować i pokonać można już jedynie „po łebkach”. Jednak agon, walka nie zniknęły,
lecz spluralizowały się w wieloznacznej różnorodności wymowy, tracąc przy tym
zdolność do uporządkowania się wokół centralnej, decydującej sprzeczności.
Wypowiadają się w różnych językach, a każdy z własną teorią, gramatyką i grą,
jak to pokazał Wittgenstein.
Pojęcie postmodernizmu, pierwotnie stworzone w urbanistyce do oznaczenia stanu wyczerpania się funkcjonalnej architektury futurystycznej, upowszechniło się następnie w dziedzinie wszystkich praktyk estetycznych, oznaczając
koniec kodów przedstawiających, na przykład formy symfonii i formy sonaty,
formy przedstawienia rzutującej na ekspresywność malarską, formy klasycznej
powieści. Później przeniosło się do filozofii (J.-F. Lyotard) i socjologii (J. Baudrillard, P. Virilio). Swą zdolność krytyczną, w najostrzejszej formie, pojęcie to
objawia na obszarze praktyki i teorii historycznej, gdzie wskazuje, że po końcu
historii powszechnej, tak drogiej Heglowi, Comte’owi, Spencerowi i marksizmowi, następuje koniec historii globalnej, przy której obstawali w różnych swych
dziełach Weber, Toynbee i, głównie we Francji, spadkobiercy szkoły „Annales”:
Lucien Febvre, Marc Bloch i Fernand Braudel. W historii tej brano pod uwagę
makropodmioty, makroprocesy, quasi-niezmienne struktury w długich okresach
czasu i utrzymywano wysokie wymagania eksplikacyjne, nieredukowalne do
sprawozdania z samej świadomości indywidualnych lub zbiorowych podmiotów, lecz żądające ich zrozumienia. Zwrot zwany lingwistycznym, który określił
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orientację praktyki historycznej, jest najlepszym wyrazem nadchodzącego postmodernizmu. Nieważne, czy chodzi o kwestię niewiary w XVI wieku, gospodarkę wiejską we Francji, Morze Śródziemne w epoce Filipa II czy połączoną historię cywilizacji i kapitalizmu, badania lingwistyczne uznano za swoistą przesłonę
mikrologicznej historii mentalnej, historii upodobań i w ogóle praktyk zdeterminowanych. Ważne jest to, że historia na powrót stała się sztuką opowieści – bez
możliwości akcesu do wiedzy naukowej. Stała się gatunkiem literackim zajętym
prawdziwym i dokładnym opisem fikcji, wieloraką i prowizoryczną interpretacją
nieskończonych ludzkich poczynań.
We Francji ów ruch krytyczny, który historię pojmował jako gatunek literacki, zapoczątkował w doskonały sposób Paul Veyne. Wymiar filozoficzny
nadał temu lingwistycznemu zwrotowi nieco później Paul Ricœur. Opracował
on hermeneutyczny model rozumienia skupiony na pamięci i zdolnościach interpretacyjnych podmiotów indywidualnych i zbiorowych. Paradygmat hermeneutyczny – odnowiony – rozpowszechnił się w naukach humanistycznych wraz
z pracami R. Boudona, L. Boltanskiego, L. Thévenota, M. Gaucheta. Położył
on także kres obiektywnej socjologii pól społecznych opracowanej przez Bourdieu. Był to koniec debaty, w której Bourdieu chciał na nowo określić podstawy
socjologii, jaką opracował, konfrontując ze sobą Marksa, Webera, Durkheima,
Wittgensteina i amerykański pragmatyzm. W tym samym czasie, gdy badania
historyczne odrodziły się, wypierając się całkowicie wszelkiego opisu o pretensjach ogólnych, socjologia odkryła działanie w pierwszej osobie i zrezygnowała z ogólnej teorii pól praktyki stworzonej przez Bourdieu. Problem społecznej
transformacji został na nowo podjęty w zamkniętej przestrzeni indywidualizmu
metodologicznego i politycznego, a nawet ekonomicznego liberalizmu. Myślenie w kategoriach ogólności, całościowych struktur, procesów długotrwałych
i epok stało się odtąd niemożliwe. Teoria rewolucji stała się oczywiście szczególnie uprzywilejowanym przedmiotem tej drastycznej rewizji i przywołana do
porządku skończyła jako model rewolucji amerykańskiej lub też przypuszczalnie
ostatecznej stabilizacji. W ten sposób postmodernizm połączył i zakrył różne stanowiska, których jedność miała charakter wyłącznie negatywny – jako jedność
krytyki, często trafnej, filozofii historii. Krytyka ta jednakże zapłaciła za to drogą
cenę: usłyszała veto, jakie ostatecznie postawiono idei historii powszechnej, dynamicznemu i strukturalnemu podejściu do całości i jakiejkolwiek możliwości
przekroczenia porządku liberalnego.
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We Francji postawa ta była zbieżna ze stanowiskiem prawniczym w filozofii
globalizacji. Wskazuje na to rola, jaką odgrywał François Furet, zarówno jako
historyk rewolucji francuskiej, jak i dyrektor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych
[EHES]. Faktycznie, w jego koncepcji krytyka eschatologii w historii przeobraża
się w liberalną filozofię historii, sankcjonującą teraźniejszość, w dogmatyczną
teleologię porządku liberalnego. Teleologia ta zawsze była i pozostaje przywołaniem do porządku i przywróceniem do porządku nie tylko w dziedzinie polityki,
ale także w ekonomii i kulturze.
W rzeczywistości to właśnie neoliberalna ekonomia polityczna, liberystyczna – zapożyczywszy rozróżnienie od Crocego – objawiła się jako wielka
opowieść o rynku i przedsiębiorstwie, o kataleksji, zastępując, pomimo wszelkie zaprzeczenia, upadłą wielką narrację o emancypacji i tworząc podstawy do
fetyszyzacji systemu demokratycznego. Ekonomia ta narzuciła taki pogląd na
Globalization, zgodnie z którym przedstawia się ją jako nieodwracalny tryumf
kapitalizmu i demokracji. Wystarczy poczytać prace prawdziwych entuzjastów,
w źródłowym sensie tego słowa, takich jak Amerykanin Robert Reich, Japończyk
Kenichi Ohmae czy Francuz Pierre Lévy, by zrozumieć ogrom wiary niektórych
liberałów i neoliberałów w tę odyseję społeczną, jaką jest dla nich globalizacja
fundamentalnie szczęśliwa, wielki marsz mający swe oparcie w kosmopolitycznym marzeniu Wieku Świateł, pojmowany wyłącznie od strony przekształceń
ekonomicznych i technologicznych.
Z języka francuskiego przełożyła
EWA KOCHAN

NOWA KRYTYKA 29 ROK 2012
ISSN 0867-647X

Halina Walentowicz
Uniwersytet Warszawski

Marks, Horkheimer, Bauman, Harman
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Poddając krytycznej analizie dziewiętnastowieczny kapitalizm, Marks wskazywał zarazem powstające i rozwijające się na gruncie tego systemu przesłanki
przezwyciężenia ucisku, wyzysku i zniewolenia. Był bowiem przekonany o tym,
że w następstwie kapitalizmu stanie się możliwa emancypacja każdego indywiduum i całej ludzkości, emancypacja pełna, którą w odróżnieniu od częściowej
tylko emancypacji politycznej określał mianem społecznej.
Idea emancypacji społecznej pojawia się już u młodego Marksa; i chociaż
z biegiem czasu jej realizacja zdawać mu się będzie coraz bardziej problematyczna, można powiedzieć, że – z punktu widzenia istoty tego konceptu – tezy
zawarte w pismach z lat czterdziestych XIX wieku, to jest przede wszystkim
w Rękopisach ekonomiczno-filozoficznych oraz w Ideologii niemieckiej, mają
charakter paradygmatyczny.
Emancypacja polityczna – owoc zmagań burżuazji z ograniczeniami feudalnymi – przyniosła swobody obywatelskie, czyli wyzwoliła człowieka jako
obywatela i zrównała go z innymi. Ukonstytuowana w ten sposób polityczna
wspólnota obywateli oznacza wedle Marksa abstrakcyjny byt człowieka, oderwany od konkretu jego działalności produkcyjnej i wobec niej wtórny. Marks
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nie bagatelizuje emancypacji politycznej; przeciwnie, przypisuje jej postępowe
znaczenie, widzi w niej ważny etap dziejowej drogi wolności, ale i obnaża jej
niedostatek: wolność polityczna i równość formalna – wobec prawa nie niwelują
nierówności faktycznych i nie naruszają zniewolenia ekonomicznego. Emancypacja polityczna to wyzwolenie dotykające tylko powierzchni życia, wyzwolenie
obywatela, które nie podważa zniewolenia człowieka w głębi jego istoty, to jest
człowieka jako producenta.
Projekt emancypacji społecznej streszcza się w haśle dezalienacji pracy.
Pracę uznaje Marks za fundament społecznych zależności, jako że nie sposób
wyobrazić sobie bez niej ludzkiego życia, polegającego wszak na reprodukcji
rozszerzonej. Praca jest dla Marksa aktywnością swoiście ludzką – gatunkową,
to jest taką, w której człowiek – z racji swej unikalnej zdolności do działania
świadomego, wolnego i uniwersalnego – dowodzi swej odrębności wobec reszty
przyrody. Że praca to działalność gatunkowa człowieka, zapowiedź jej wyzwolenia tchnie emfazą – zwiastuje wydarzenie powszechnodziejowe łączące w sobie: urzeczywistnienie wolności w skali całego gatunku ludzkiego, powstanie
społeczności w pełni zintegrowanej, obejmującej całą ludzkość – ogólnoludzkiej
wspólnoty, narodziny człowieka realnie, a nie tylko formalnie uspołecznionego
i początek prawdziwie ludzkiej historii.
Można powiedzieć, że wysuwając ideę emancypacji społecznej, Marks doprowadził w teorii do końca proces zainicjowany przez burżuazję w społecznej
praktyce, dopełnił w sferze myśli dzieło burżuazyjnej rewolucji. Jej zdobycze
od początku kryły w sobie sprzeczność, która uniemożliwiała społeczną harmonię: ponieważ wolność okazała się brakiem ograniczeń w ekspansji ekonomicznej, równość stworzyła podstawę drastycznego zróżnicowania własności,
a braterstwo zaczęło trącić nacjonalizmem, wbrew sztandarowym hasłom rewolucji, ucieleśniającym ducha egalitaryzmu i społecznego solidaryzmu, w jej
następstwie wyłoniła się nowa hierarchia, bardziej wprawdzie labilna, lecz nie
mniej wyrazista i trwała niż stanowa. Teoretyczne przedsięwzięcie Marksa daje
się interpretować jako próba myślowej antycypacji przezwyciężenia wskazanej
sprzeczności. Marks przewidywał, że rozszerzenie i konkretyzacja burżuazyjnej
formy wolności sprawi, iż autonomia w życiu i związane z nią cechy osobowe
stracą charakter przywileju, jaki miały w społeczeństwie zhierarchizowanym,
ulegną upowszechnieniu, dzięki czemu hierarchia zniknie, powstanie społeczeństwo bezklasowe – i wolność, już nie ograniczona, formalna, lecz pełna, społeczna, stanie się realnością.
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Ujarzmienie producenta skutkujące alienacją pracy jest dla Marksa źródłem
i prototypem wszelkich odmian społecznej niewoli; stąd w haśle dezalienacji pracy kryje się obietnica wolności już niczym nielimitowanej, dzięki zażegnaniu
wszelkich konfliktów antagonizujących dotąd społeczeństwo. Marks – tak jak
ceniony przezeń Rousseau – nie dopatruje się między wolnością i równością żadnej kolizji, lecz sprzężenia zwrotnego; uważa, że dopiero rozszerzenie równości
poza sferę polityczną na całokształt stosunków życiowych doprowadzi do pełnej
wolności; i na odwrót: imperatywem wolności jest dlań nie sama tylko równość
statusu obywatelskiego, ale zrównanie pozycji ekonomicznej. Stąd wynika jego
postulat zniesienia prywatnej własności środków produkcji oraz podziału pracy,
czego konsekwencją miałoby się okazać przeobrażenie pracy wyobcowanej jako
określonej przez przymus, degradującej człowieka czynności li tylko samozachowawczej w działalność własną – swobodną ekspresję charakterystycznej jedynie dla naszego gatunku potrzeby aktywności, ujawniającej ludzkie dyspozycje
i umożliwiającej ich wszechstronny rozwój. Wolność do wszechstronnego rozwoju, gwarantowana przez równość położenia ekonomicznego, to sedno Marksowskiej koncepcji emancypacji społecznej.
Ów stan wspólnotowego, to jest bezklasowego, wolnego od wewnętrznego
rozdarcia uspołecznienia w skali globu zakłada jako swą nieodzowną przesłankę uniwersalny poziom rozwoju sił wytwórczych. W odróżnieniu od filozofów
mieszczańskich z Hobbesem na czele, Marks nie przypisywał człowiekowi wrodzonej zadziorności, która popycha go do konfliktów z innymi i z natury rzeczy
wyklucza pokojowe współżycie społeczne. Źródło walk klasowych, jak również
fenomenu władzy, widział w sprzeczności żywotnych interesów poszczególnych
odłamów społeczeństwa, którą to sprzeczność łączył z kolei z niską efektywnością społecznej produkcji, toteż liczył na to, że rozwój sił wytwórczych, podnosząc wydajność pracy, położy jej kres.
Rzecznik emancypacji społecznej spodziewał się, że wraz z podziałem klasowym zniknie żywiołowość procesu społecznego, w tym szczególnie jaskrawy
jej przejaw, jakim jest fetyszyzm towarowy, który polega na tym, że zależności
osobowe przybierają postać rzeczowych, co skutkuje nieprzejrzystością relacji
międzyludzkich. Z uniwersalnym poziomem rozwoju sił wytwórczych Marks
wiązał też nadzieję na realizację odwiecznego ludzkiego marzenia o podważeniu
hegemonii przyrody, o wykorzystaniu jej ślepych sił do celów świadomie ustanawianych przez człowieka i podporządkowaniu w ten sposób prawodawstwu
rozumu pierwiastka pozaludzkiej irracjonalności.
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Marks oczekiwał, że rewersem – jak to określał – „humanizmu” przyrody
będzie „naturalizm” człowieka1: pokonanie wyrosłej z niedorozwoju praktyki
materialnej i utrwalonej ideologicznością teorii waśni ducha i zmysłów, uczłowieczenie sfery zmysłowości utożsamianej dotąd ze zwierzęcością, wzbogacenie
człowieczeństwa o nowy wymiar, niewidoczny z perspektywy spirytualistycznego redukcjonizmu antropologicznego.
Wyeliminowanie żywiołowości z życia społecznego i włączenie żywiołu
przyrody do obszaru zagospodarowanego przez ludzką racjonalność pozwoli
człowiekowi zapanować nad przesłankami swego istnienia, czyli uzyskać autonomię, tradycyjnie uznawaną przez filozofów za wyznacznik podmiotowości.
Emancypacja społeczna w ujęciu Marksa to właśnie projekt i przepowiednia
upodmiotowienia człowieka w wyniku samozniesienia systemu kapitalistycznego. Początkowo Marks warunkuje podmiotowość człowieka podmiotowością
producenta. W Ideologii niemieckiej, a nawet jeszcze w Grundrisse…, daje wyraz
przekonaniu, że wolność urzeczywistniona w sferze produkcji materialnej będzie
emanować na inne dziedziny życia (jak w stosunkach kapitalistycznych niewola).
Obdarza tu podmiotowością indywidualnego producenta, ufając, że zniesienie
wyobcowania pracy umożliwi każdemu uniwersalny rozwój i osiągnięcie pełni
człowieczeństwa, dzięki czemu jednostka stanie się niejako miniaturą gatunku.
W pierwszym tomie Kapitału napotykamy znamienne rozdwojenie: w roli podmiotu pracy widzi autor już tylko zbiorowość – społeczeństwo traktowane jako
forpoczta gatunku, a realizację podmiotowości indywiduum ogranicza do sfery
konsumpcji. Trzeci tom Kapitału przynosi słynne rozgraniczenie królestwa wolności i konieczności; w poglądach Marksa zaznacza się zmiana, która polega na
tym, że nie uznaje on już, jak wcześniej, społecznej konieczności produkowania,
społecznej natury potrzeb i świadomie określonego celu za przejaw zwycięstwa
człowieka nad koniecznością czysto przyrodniczą, lecz utożsamia z zależnością
od przyrody i na równi z nią ocenia jako „celowość zewnętrzną”. Towarzyszący
pracy i nasilający się wraz z rozwojem cywilizacji przymus wyklucza – wedle
jego obecnego stanowiska – traktowanie jej jako domeny wolności. Wolność rozwoju sił ludzkich – więc i podmiotowość jednostki oraz gatunku – łączy Marks
teraz jedynie z działalnością pozaprodukcyjną.
Max Horkheimer za szczególną zasługę autora Kapitału poczytuje wykazanie tego, że społeczeństwo kapitalistyczne nie jest zdolne zapewnić sobie trwałej
1
Zob. K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r., [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła,
t. 1, Warszawa 1960, s. 579.
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stabilizacji, gdyż tak zwana wolna gospodarka mocą immanentnych prawidłowości zmierza do samozniesienia. Twórca teorii krytycznej, podobnie jak inni
filozofowie ze szkoły frankfurckiej, koncentruje uwagę na tendencji autodestrukcyjnej systemu kapitalistycznego w przeświadczeniu, że bieg zdarzeń udaremnił
urzeczywistnienie się tych potencji emancypacyjnych, które dostrzegał i uwypuklał Marks.
Ani w społecznej diagnozie Horkheimera, ani tym bardziej w jego prognozach nie ma mowy o wolności jednostki do doskonalenia się i – wyrastającej na
tym gruncie jej podmiotowości. Pozostaje tu podmiotowość gatunku, niestety
w karykaturalnym ujęciu – jako jego „mocarstwowa pozycja w przyrodzie”:
Ludzie nie tylko wyprzedzili swych bezpośrednich poprzedników, ale wytępili ich
tak gruntownie, jak bodaj nie uczynił tego żaden z nowszych species z innymi,
nie wyłączając mięsożernych jaszczurów [...] Wątpliwe, czy po człowieku w ogóle może powstać autentyczny, o szczebel wyższy w hierarchii gatunek naturalny
[...] Destrukcyjne zdolności człowieka zapowiadają się tak świetnie, że gdy ten
gatunek raz się wyczerpie, pozostanie po nim tabula rasa. Albo pożre sam siebie,
albo doprowadzi do ruiny całą faunę i florę ziemi, a jeśli ziemia będzie wtedy jeszcze dość młoda, będzie musiała – by posłużyć się wariantem sławnego wyrażenia
– zacząć na daleko niższym szczeblu całe paskudztwo od początku2.

Nawet najmniej optymistyczna z przepowiedni Marksa: królestwo wolności
podszyte koniecznością, jest w oczach Horkheimera wizją nierealistyczną, bo on
sam widzi przyszłość w znacznie mniej różowych barwach. W najlepszym razie
– czeka nas świat administrowany. „Świat administrowany” – pojęcie stworzone
przez Adorna, które należy do najważniejszych kategorii historiozoficznych powojennej teorii krytycznej – oznacza rzeczywistość „totalnie stechnicyzowaną”,
„racjonalnie zarządzaną” oraz „perfekcyjnie uspołecznioną”; jest to społeczeństwo, które dzięki zaawansowanej technice przezwycięży biedę i zapewni wszystkim swym członkom względny dostatek, lecz zarazem zniweluje ich osobniczą
specyfikę, pochłonie jednostkę oraz położy kres życiu duchowemu. Racjonalne
całościowe zarządzanie – zgodnie z przewidywaniami Horkheimera – zautomatyzuje człowieka3, ponieważ jego idea opiera się na pojęciu racjonalności prag2
M. Horkheimer, T.W. Adorno, Dialektyka oświecenia, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 1994,
s. 245–247.
3
„Duch ludzki rozwija się w kierunku automatyzmu pokrewnego komputerowi”. M. Horkheimer, Schopenhauers Denken im Verhältnis zu Wissenschaft und Religion, [w:] idem, Gesammelte
Schriften, Bd. 7, Frankfurt am Main 1985, s. 251.
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matycznej, urzeczowionej, zinstrumentalizowanej, wolnej od emocji, obojętnej
wobec celów, nastawionej na techniczne zastosowanie, a wrogiej wobec spekulacji, którą wedle jej miary jest wszystko, czego nie można dowieść przez odwołanie się do faktów. W świecie administrowanym dyrektywy, wskazówki oraz
gotowe bezosobowe wzorce pozbawią decyzje moralne celowości i w rezultacie
ludzki zmysł moralny zaniknie na równi z wszelką – już dziś skutecznie tłumioną
– spontanicznością jednostki, którą w przyszłości zastąpią instynktowne, odruchowe reakcje na płynące zewsząd sygnały i znaki.
System reakcji, które odpowiadają stanowi techniki, będzie należał do ludzkiej
natury. Jeśli indywiduum nie będzie funkcjonowało niezawodnie, nie okaże się
niemoralne, lecz nienormalne, potrzebujące opieki medycznej, naprawy4.

Współautor Dialektyki oświecenia krytykuje Marksowską wizję przyszłości
z pozycji materializmu historycznego, którego jest zwolennikiem, jak twierdzi,
bardziej konsekwentnym niż jego twórca. Zgadza się z Marksem co do tego, że
poziom rozwoju sił wytwórczych i stosunków produkcji warunkuje formę stosunków klasowych w społeczeństwie, że postępujące opanowywanie przez ludzkość
przyrody jest źródłem społecznego postępu, albowiem wzrost sił produkcyjnych
łagodzi obyczaje, prowadzi do wypierania przemocy ze stosunków indywiduów, klas i narodów, uwalnia współżycie ludzkie od konieczności rozkazywania
i posłuszeństwa i w ten sposób umożliwia urzeczywistnienie sprawiedliwości.
Lecz Marks mówi jednym tchem o sprawiedliwości i o wolności; sądzi, że społeczeństwo wolne od podziału klasowego zagwarantuje wolność każdej jednostce, w tym przede wszystkim wolność do rozwoju jej przyrodzonych dyspozycji.
Z tą prognozą Horkheimer polemizuje; twierdzi, iż kłóci się ona z wykładnią
przeszłości autora Kapitału i jest znamieniem nieprzezwyciężonego dziedzictwa idealizmu w jego teorii. Z tego też względu określa go mianem materialistycznego idealisty5. Marks zakłada tu bowiem najwyraźniej, że stosunki między
ludźmi, które w przeszłości były zdeterminowane przez zmagania z przyrodą,
w przyszłości będą kształtowane swobodnie; że świadomość społeczna, dotychczas uwarunkowana przez zależności materialne, stanie się całkiem wolna, dzięki
czemu dopiero wtedy ludzie będą mogli rozwijać się naprawdę.
4

M. Horkheimer, Religion und Philosophie, [w:] ibidem, s. 196 (tłum. H.W.).

M. Horkheimer, Marks dziś, przeł. H. Walentowicz, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2004,
nr 3 (9), s. 47.
5
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Tymczasem stanowisko konsekwentnie materialistyczne, za jakim opowiada się sam Horkheimer, wymaga jego zdaniem uwzględnienia tego, że rozwój
człowieka jest nierozerwalnie związany z okolicznościami zewnętrznymi. Marksowska przepowiednia opiera się – w przeświadczeniu jej oponenta – na nieuprawnionej ekstrapolacji zjawiska o charakterze na wskroś historycznym, to jest
przemijającego wraz z określoną epoką, która je zrodziła. Prognozując wolność
do rozwoju każdego człowieka, twórca koncepcji królestwa wolności miał przed
oczyma i traktował jako wzorzec wolność burżua, który istotnie mógł rozwijać
swe zdolności; nie wziął jednak pod uwagę tego, że sprawiedliwość i wolność to
pojęcia antagonistyczne, wzajemnie się wykluczające; zakładając w swej – właśnie z tego względu nadmiernie optymistycznej – wizji przyszłości ich jedność,
nie uświadamiał sobie tego, że w imię zachowania równości trzeba ograniczyć
wolność, a jeśli zrezygnuje się z ograniczania wolności, to ta rychło okaże się
wrogiem równości.
Alternatywa brzmi: wolność i ucisk albo sprawiedliwość i świat totalnie administrowany. Wolność i rozwój sił są w sposób konieczny powiązane z uciskiem
przez silniejszych, równość natomiast z degeneracją inteligencji, która umożliwiła
społeczeństwo równości6.

Pojęcie rozwoju osobowości, zawierające w sobie takie przymioty człowieka, jak autonomia w myśleniu i działaniu, moralna wrażliwość i pietyzm dla
spraw ducha, ukształtowało się w historycznej korelacji z ekonomiczną samodzielnością nowożytnego przedsiębiorcy, który nie jest już reprezentatywny dla
stosunków społecznych we współczesności. A skoro impuls praktycznego interesu przestaje działać na rzecz zachowania wczesnomieszczańskiej formy kultury, to w rezultacie tracą grunt odpowiadające jej cechy ludzkiego charakteru
i pojawia się odmienna konstytucja mentalna i emocjonalna, zharmonizowana ze
światem totalnej regulacji.
Przemijające ludzkie właściwości, owa szczególna samowiedza w handlu i w polityce, nie dają się oddzielić od gospodarczego niedostatku, od nędzy i bezprawia
okresu, do którego należały. Były one ubocznym produktem stanu, w którym postęp dziejowy, przemysł i wpleciona weń nauka i technika opierały się na relatywnie niezależnych konkurujących producentach i głodujących robotnikach. Im
bardziej planowo rozwija się społeczeństwo, czy to w formach późnodemokra-

6

M. Horkheimer, Schopenhauers Denken..., op. cit., s. 246 (tłum. H.W.).
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tycznych, czy to już totalitarnych, tym bardziej burżuazyjna kultura i wrażliwość
zawieszone są w próżni7.

Skłonność do absolutyzowania pewnej zdobyczy procesu dziejowego, nadzieję
na możliwość zachowania jej w niezmienionej postaci i przeniesienia na grunt
zupełnie innych warunków społecznych, ocenia Horkheimer jako pozostałość
idealistycznej wiary w samorealizację absolutnego podmiotu. Kto tę wiarę porzuci, pojmie, że wolność to nie punkt kulminacyjny ani koniec dziejów, lecz środek
adaptacji gatunku zwierzęcego zwanego człowiekiem do warunków jego bytowania; środek przemijający. Konsekwentny materialista dochodzi do wniosku,
że ujawnia się oto historyczny charakter wolności, która, odegrawszy w dziejach
powszechnych rolę narzędzia technicyzacji, czyli rozszerzenia autonomii ludzkości w przyrodzie, przemija:
[...] w obliczu techniki wolność staje się zbędna, tak jak była potrzebna do jej rozwoju [...] Ponieważ nie jest już potrzebna do niczego jako środek, przestaje także
być celem, ulega rozkładowi [...] Im bardziej wolna jest ludzkość, tym mniej sensu
ma wolność jednostki8.

To samo, co o wolności jednostki – że jako tylko środek i etap rozwoju
wolności ludzkości musi odejść w przeszłość – mówi Horkheimer o indywidualizmie: w im większym stopniu społeczeństwo ludzkie opanowuje przyrodę,
tym mniej użyteczne, produktywne i racjonalne stają się społeczne różnice, i to
nie tylko między klasami, lecz i poszczególnymi jednostkami; toteż w społeczeństwie całościowo zarządzanym ludzie – pozbawieni indywidualnych swoistości
i bez reszty określani prze kolektyw – będą w pełni zastępowalni, w swych zautomatyzowanych posunięciach obliczalni i przewidywalni; zniwelowanie różnic
w warunkach życia sprawi, że ludzkie upodobania, aspiracje, sposób pracy i spędzania czasu wolnego zostaną ujednolicone:
[...] wszyscy naciskają guziki, formy działalności w społeczeństwie upodabniają
się do siebie – tak przy obsłudze poszczególnych maszyn, jak w zarządzaniu przemysłem i państwem9.
M. Horkheimer, Feudalherr, Kunde, Fachmann, [w:] idem, Gesammelte Schriften, Bd. 8,
Frankfurt am Main 1985, s. 253 (tłum. H.W.).
7

8
Max Horkheimer, Geist und Freiheit, [w:] ibidem, Bd. 6, Frankfurt am Main 1991, s. 316 oraz
idem, Permanent edukation, [w:] ibidem, s. 352 (tłum. H.W.).
9

M. Horkheimer, Lessing und die Aufklärung, [w:] ibidem, Bd. 7, op. cit., s. 256 (tłum. H.W.).
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Autor wizji świata totalnie stechnicyzowanego uważa, że prymitywizacja
człowieka w społeczeństwie przyszłości jest nieunikniona, gdyż stanowi warunek dostosowania się gatunku ludzkiego do zaawansowanej techniki; spodziewając się, iż wyższe funkcje duchowe człowieka utracą realną podstawę w życiu
społecznym, a sam człowiek zostanie zdepersonalizowany, słowem – przewidując zaprzepaszczenie efektów kilkusetletniego rozwoju historycznego, którego
napędem były – związane ze zróżnicowaniem gatunku – zmagania społeczne,
Horkheimer wyrokuje, że – wbrew oczekiwaniom krytyków epoki burżuazyjnej,
którym marzyło się rozwiązanie jej sprzeczności ocalające sens dziejowego dorobku burżuazji – wkroczenie ludzkości w świat administrowany będzie krokiem
wstecz ku formie bytu niezapośredniczonej przez sferę ducha i o tyle – bezpośredniej.
W następstwie epoki burżuazyjnej zdarzy się najpewniej nie jej zniesienie, lecz
– przy najwyższej mechanicznej precyzji procesu reprodukcji – powrót do bezpośredniości10.

Współtwórca szkoły frankfurckiej jest przekonany o tym, że nadchodząca
epoka będzie stała pod znakiem totalitaryzmu. Sprawą otwartą jest dlań jedynie
jego forma. Utrzymuje, że przejście do społeczeństwa centralnie zarządzanego,
w całości zaprogramowanego i zautomatyzowanego, najpierw w krajach wysoko
uprzemysłowionych, z czasem w skali całego świata, jest nieuniknione, ponieważ trendy rozwojowe występujące w społeczeństwie współczesnym wyznaczają nieodwracalnie kierunek drogi, którą ludzkość będzie podążać w przyszłości.
Totalne administrowanie życiem społecznym wydaje się Horkheimerowi nieuchronne z wielu różnych powodów, do których zalicza lawinowy wzrost liczby
ludności, koncentrację kapitału, rosnącą moc techniki i coraz większe możliwości manipulowania ludźmi, potrzebę centralnego nadzorowania sił natury opanowanych przez człowieka, bezwzględną rywalizację bloków władzy politycznej.
Szczególne znaczenie przypisuje w tym kontekście kryzysowi kultury wyrażającemu się w całkowitej instrumentalizacji ludzkiego życia, to jest uczynieniu
wszystkich jego dziedzin i aspektów sferą środków, co doprowadziło do likwidacji podmiotu, który miałby je stosować, a więc i celów, którym owe środki
mogłyby służyć.

10

M. Horkheimer, Dialektik der Aufklärung (I), [w:] ibidem, Bd. 6, op. cit., s. 246 (tłum. H.W.).
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W automatyzacji produkcji, jak również koncentracji i centralizacji kapitału
Marks nie widział żadnego zagrożenia dla ludzkiej podmiotowości, przeciwnie
nawet – uznawał te zjawiska za etap przeobrażeń w pożądanym kierunku; sądził,
że dają początek socjalizmowi. Horkheimer odnosi się do tego poglądu krytycznie, zauważa bowiem, iż technicyzacja ogarnia całe ludzkie życie, a w im większym stopniu społeczeństwo jest centralnie zarządzane, tym mniej jest w nim
miejsca dla autonomii i rozwoju jednostki; dla takiego społeczeństwa nie jest
charakterystyczny człowiek, który się doskonali, lecz funkcjonariusz, który przestrzega zarządzeń i nie odstępuje od reguł.
Totalitarnej przyszłości nie zdołamy uniknąć; rzecz w tym, by centralnie
zarządzany system społeczny nie opierał się na terrorze, był wolny od bezpośredniej przemocy. O to jedynie możemy i powinniśmy się starać: oby nie powtórzyły
się okrucieństwa pierwszej połowy XX wieku! Według Horkheimera faszyzm
i stalinizm nie były wybrykami historii, lecz forpocztą ducha czasów, zwiastunem autorytarnej tendencji uspołecznienia, która będzie się umacniać.
Totalitarni władcy na Zachodzie i na Wschodzie zaprojektowali już społeczeństwo w pełni zautomatyzowane, bez moralności, bez ducha i usiłowali projekt
ten wcielić w życie za pomocą zmasowanego terroru. Hitler i Stalin [...] chcieli
wprowadzić uniformizację, by tak rzec, zbyt pospiesznie, tępiąc wszystkich, którzy odstawali11.

Horkheimer ma świadomość nielinearności postępu, lecz ponadto zauważa,
że różne jego wyznaczniki nie chodzą ze sobą w parze. W szczególności materialne i duchowe przesłanki systemu społecznego, który – wedle Marksa – miałby zainicjować prawdziwie ludzką historię, nie dojrzewają równomiernie; wzrost
i upowszechnienie materialnego bogactwa oraz bogactwo duchowe zdają się nawet wzajemnie wykluczać – ta prawidłowość stanie się jednym z ważniejszych
tropów konceptu dialektyki oświecenia.
Jeśli prehistoria się skończyła, gdyż jedzenie, mieszkanie, ubranie nie stanowią
już dla nikogo problemu, to czy zacznie się wyższa, właściwa historia, którą określa się mianem kultury, czy raczej kina wraz z ich gwiazdorami w krajach wysoko cywilizowanych pokazują kierunek drogi w dół? Myślę, że ludzkość posiada
prócz naturalnych potrzeb także tzw. szlachetniejsze, dopóki tamte nie są jeszcze
zaspokojone [...] Ruch wstecz jawi się jako jedyny cel postępu. Lecz myśl ta jest
11
M. Horkheimer, Kritische Theorie gestern und heute, [w:] ibidem, Bd. 8, op. cit., s. 341 (tłum.
H.W.).
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niegodziwa, jak długo istnieje cierpienie, które może być dzięki postępowi uśmierzone12.

Historiozoficzny pesymizm nie przesłaniał jednak Horkheimerowi okoliczności łagodzących grozę wizji zautomatyzowanych, opuszczonych przez ducha,
urzeczowionych stosunków międzyludzkich w społeczeństwie przyszłości. Najważniejszą zaletą przepowiadanego systemu społecznego było dlań to, że zapanuje w nim sprawiedliwość; niezłomny jej orędownik miał nadzieję, iż świat
administrowany wraz z indywidualizmem wyeliminuje egoizm, położy kres antagonizmom społecznym, bo zlikwiduje zarzewie konfliktów w postaci dysproporcji majątkowych, a także ujednolici warunki życia i pracy ludzi, którzy będą
wprawdzie musieli pogodzić się z ograniczeniem wolności, lecz dzięki temu zaznają faktycznej równości.
W życiu społecznym awans jednych jest zwykle opłacany przez degradację drugich; centralna regulacja życia, administracja planująca każdy szczegół, tzw. ścisła racjonalizacja, okazuje się historycznym kompromisem13..

Tendencja, którą miał na oku Horkheimer, prognozując niwelowanie różnic
i postęp równości w stosunkach wewnętrznych poszczególnych krajów oraz w ich
zewnętrznych relacjach, została zastopowana i odwrócona za sprawą wcielenia
w życie założeń neoliberalizmu. Wkrótce po śmierci twórcy teorii krytycznej pojawił się ów nowy trend, który dziś zbiera żniwo. Stał się on przedmiotem analiz
między innymi Zygmunta Baumana. Autor Globalizacji, Życia na przemiał i wielu innych publikacji poświęconych współczesnej sytuacji społecznej konstatuje
paradoksalny – zdawać by się mogło – fakt restytucji hierarchii, i to o charakterze
kastowym, w świecie formalnej równości. Kapitalizm w erze globalizacji – jak
twierdzi Bauman – przynosząc znaczne korzyści nielicznym, wyklucza lub marginalizuje dwie trzecie światowej populacji, skutkiem czego pogłębia się polaryzacja bogactwa i nędzy w skali globu14. Zasadą nowej, obejmującej cały świat
12
M. Horkheimer, Geschichtsphilosophische Spekulation, [w:] ibidem, Bd. 6, op. cit., s. 335
–336 (tłum. H.W.).
13
M. Horkheimer, Vorwort zur Neupublikation, [w:] ibidem, Bd. 3, Frankfurt am Main 1988,
s. 15 (tłum. H.W.).

Bauman nie jest oczywiście w swojej ocenie skutków globalizacji odosobniony. Podobne
stanowisko zajmuje przykładowo Stiglitz, wedle którego dotychczasowa strategia globalizacji
sprowadza się do zasady „zyski dla niewielu kosztem wielu”. J.E. Stiglitz, Wizja sprawiedliwej
globalizacji, przeł. A. Szeworski Warszawa 2007, s. 15.
14
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restrukturyzacji społecznej jest z jednej strony nieznana dotąd, unieważniająca
przestrzeń swoboda przemieszczania się, która daje niebywałe możliwości działania na odległość i w związku z tym – moc, sprawczość, skuteczność, z drugiej
strony – jej brak i w następstwie nowa forma „przypisania do ziemi”, będąca synonimem degradującego uwięzienia i zepchnięcia w bezznaczeniowość. Globalizacja, która Marksowi kojarzyła się przede wszystkim z przezwyciężaniem narodowych partykularyzmów i regionalnej zaściankowości, z „burzeniem wszystkich murów chińskich”15, zdaniem Baumana ma swój mroczny rewers w postaci
lokalizacji, która oznacza segregację, separację i wykluczenie.
Globalizacja nie tylko dzieli ludzi, zamiast łączyć ich i jednoczyć w kosmopolityczny organizm społeczny, jest ona – jak to dosadnie określa Bauman
– „najwydajniejszą i najsłabiej kontrolowaną linią produkcyjną wytwarzającą
ludzi-odpady”16. W odróżnieniu od znanych Marksowi rezerwistów armii pracy,
którzy jako czasowo tylko bezrobotni nie tracili poczucia swej produktywności
i przydatności dla społeczeństwa, ludzie-odpady są nieodwołalnie naznaczeni
stygmatem zbędności. Gdy konsumpcjonizm rozprzestrzenia się na cały glob,
niszcząc tradycyjne formy gospodarowania i życia, ludzie, których pozbawia
możliwości zarobkowania, stają się z perspektywy globalnego, eksterytorialnego
kapitału balastem. Wraz ze środkami utrzymania tracą poczucie własnej wartości
i sensu życia. Zapadają się w społeczny niebyt. Ci zdesperowani, którzy pod
naciskiem okoliczności emigrują, narażają się – niczym ofiary akumulacji pierwotnej – na nieodwracalne włóczęgostwo, gdyż globalne struktury gospodarcze
nie są w stanie ich wchłonąć. Wbrew oczekiwaniu klasyków – spadkobierców
Oświecenia – że lokalne problemy doczekają się ponadlokalnego rozwiązania,
społeczności lokalne stają w obliczu nieprzezwyciężalnych trudności będących
konsekwencjami zdarzeń o zasięgu globalnym.
Wraz z nierównością narasta przeciwieństwo interesów żyjących na skalę
globalną i lokalną, jednak nie staje się ono tak namacalne, jak w przepowiedni
Marksa. Wynika to z różnych przyczyn, między innymi z realnej i wirtualnej
mobilności elit władzy. Dzisiejsi potentaci ekonomiczni – inwestorzy reprezentujący kapitał finansowy – zaangażowani w globalne przedsięwzięcia nie czują
żadnego związku z życiem lokalnym, jakie toczy się na terenie ich okazjonalnego i czasowego miejsca pobytu. Co więcej, nie ponoszą odpowiedzialności za
szkodliwe, a nawet zabójcze dla miejscowej ludności i środowiska skutki swych
15

K. Marks, F. Engels, Manifest Komunistyczny, w: idem, Dzieła, t. 4, Warszawa 1962, s. 518.

16

Z. Bauman, Życie na przemiał, przeł. T. Kuntz, Kraków 2004, s. 15.
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poczynań, mogą po prostu od nich uciec, prawo gwarantuje im pełną bezkarność. Kosmopolityczna władza uwolniła się od obowiązku uczestnictwa w życiu
regionalnej wspólnoty i działania na rzecz jej integralności. Potrzebuje wręcz
izolacji i ochrony – zabiega o warowne umocnienia swych siedzib, stąd coraz
więcej w miastach miejsc o ograniczonej dostępności, ogrodzeń – płotów i murów dzielących ogólnodostępną do niedawna przestrzeń miejską. Eksterytorialna
elita – niezależna od lokalnych instancji władzy politycznej i kulturalnej – jest
niejako bezcielesna, eteryczna, przez co staje się też nieuchwytna, anonimowa.
Sprawujący władzę w przeszłości musieli się w pewien sposób troszczyć
o swych poddanych, by móc ich wyzyskiwać. Pan potrzebował niewolnika, gdyż
ten czynił go panem; podobnie kapitalista przemysłowy był zależny od robotnika
najemnego. Zależność ta łagodziła konflikt interesów, skłaniała do ustępstw, wymuszała inicjatywy na rzecz wyzyskiwanych. Ale, jak zapewnia Bauman, nowi
bogacze nie potrzebują już biednych.
Tworzenie bogactw jest na dobrej drodze, by w końcu uniezależnić się od odwiecznych – krępujących i dokuczliwych związków z wytwarzaniem rzeczy, przerabianiem surowców, tworzeniem miejsc pracy i zarządzaniem ludźmi17.

Wykształcone elity i lud tracą wszelką łączność. Kruszeją i tak zawsze wątłe
w kapitalizmie więzy społeczne; globalizacja przyznaje rację nominalistom: społeczeństwo znika, czego konsekwencją i widomym przejawem jest postępujące
kurczenie się przestrzeni publicznej. Agorę – niegdysiejszy matecznik wspólnoty
– wypiera centrum handlowe nawiedzane przez „samotny tłum” – oto symboliczny wyraz rzeczonych przemian.
Globalizacja w ujęciu prekursorów tej idei to uniwersalny ogólnoświatowy
ład; to samostanowienie ludzkości w pełni zintegrowanej w oparciu o upowszechnienie zdobyczy kulturowo-cywilizacyjnego rozwoju i wyrównanie życiowych
szans; to „wieczny”, czyli niezawodnie ugruntowany pokój. Bauman natomiast
określa faktycznie dokonującą się globalizację mianem „nowego światowego
nieporządku”. Stwierdza, że świat życia jednostek i partykularnych zbiorowości
w miarę rozrastania się zatraca przejrzystość; zdecentrowany, amorficzny, staje
się też coraz bardziej nieprzewidywalny i coraz mniej swojski. Autor Globalizacji zauważa, że globalny kapitalizm rozbija wspólnoty lokalne i nie sprzyja
jednoczeniu się ludzkości, gdyż rodzi wciąż tendencje odśrodkowe, sieje zamęt
17

s. 87.

Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, przeł. E. Klekot, Warszawa 2000,
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i chaos. Wojen nie wygasza, lecz je dereguluje: trudno dziś rozpoznać zarówno
strony, jak rzeczywiste powody czy cele starć zbrojnych. Dzieje się tak, ponieważ
tracą na znaczeniu czynniki porządkujące w przeszłości społeczne uniwersum
– poszczególne państwa i ich bloki, a nowych regulatorów zdolnych okiełznać
światowe rynki brak.
Swoboda przepływu kapitału sprawia, że sfera ekonomii coraz bardziej wymyka się spod kontroli politycznej, z drugiej zaś strony ponadnarodowe, trudne
do zidentyfikowania siły ekonomiczne podważają suwerenność państwa narodowego. To płynące z zewnątrz zagrożenie praworządności i demokracji łączy
się z drugim, wewnętrznym, jakim jest demontaż państwa opiekuńczego. Obumierające państwo narodowe przestaje chronić swych obywateli przed degradującymi skutkami gry rynkowej; ogranicza swą rolę do utrzymywania porządku
publicznego i zapewnienia bezpieczeństwa osobistego, słowem – koncentruje się
na aktywności penalnej. „W świecie finansów globalnych rola rządów państwowych sprowadza się nieledwie do pełnienia funkcji nieco bardziej rozbudowanego komisariatu policji”18. Ale gdy państwo socjalne ustępuje miejsca państwu
policyjnemu, to nieuchronnie zmienia się typ uspołecznienia: nad modelem społeczeństwa otwartego, to jest wspólnoty wolnych i równych, bierze górę model
społeczeństwa zamkniętego, którego istotą są inwigilacja, nadzór i ksenofobia,
które wraz z „nieproszonymi gośćmi” – w języku Baumana: ludźmi-odpadami,
włóczęgami – wykluczają i wolność, i równość.
Obraz urzeczywistniającej się globalizacji, jaki wyłania się z wywodów
Baumana, budzi przykre wrażenie, że późna nowoczesność podstawia wczesnonowoczesnym antycypacjom ogólnoludzkiej emancypacji krzywe zwierciadło.
Zdaniem Chrisa Harmana, chcąc zrozumieć procesy zachodzące we współczesnym świecie, musimy odwołać się do Marksa, albowiem kapitalizm oczywiście ewoluuje, lecz jego istota się nie zmieniła. Jest to system, który prowadzi
do niepomiernego wzrostu sił wytwórczych, ale zarazem przekształca je w siły
niszczycielskie, wywołujące spustoszenie w ludzkim życiu. O ile Marks pokładał nadzieję w rozwoju sił wytwórczych, o tyle Harman zwraca uwagę przede
wszystkim na rosnący potencjał destrukcji kapitalizmu. Twierdzi, że
pędzący na oślep system zagraża czymś więcej niż okresowymi załamaniami o fatalnych konsekwencjach czy straszliwymi wojnami. Stawia pod znakiem zapy-

18

Ibidem, s. 141.
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tania samo utrzymanie życia ludzkiego na Ziemi. System wyalienowanej pracy
zbliża się do apogeum swojej destrukcyjności19.

Ponieważ jego moc niszczenia góruje nad produktywnością, system ten jest już
w gruncie rzeczy trupem; zdolność wyzyskiwania życiodajnych sił pracy upodabnia go do wampira.
Kapitalizm XXI wieku jest systemem zombi. Martwym, gdy przychodzi osiągać wytyczone przez człowieka cele i reagować na ludzkie uczucia, ale zdolnym
do niespodziewanych przypływów aktywności powodujących ogólny chaos20.

Istota kapitalizmu jest wciąż taka sama, bo dziś, jak dawniej, obraca się on
w błędnym kole konkurencji i akumulacji: konkurować, żeby akumulować; akumulować, żeby konkurować. Różnica między kapitalizmem XXI wieku a tym,
w którym żył i działał Marks, polega na tym, że gdy system ten „zmusił cały
świat do tańca pod dyktando swoich szalonych rytmów konkurencji i akumulacji”21, stał się jako całość znacznie bardziej chaotyczny.
Unaocznił to wyraźnie kryzys, który obecnie przeżywamy, według oceny
Harmana najpoważniejszy po drugiej wojnie światowej. Autor Kapitalizmu zombi
w pełni zgadza się z autorem Kapitału co do tego, że cykliczność ekspansji i recesji oraz związane z nią kryzysy stanowią strukturalny element systemu kapitalistycznego jako takiego. Marks wykazał, iż dynamika kapitalistycznej akumulacji
zawiera w sobie nierozwiązywalną sprzeczność, której doraźnym uśmierzeniem
jest właśnie kryzys; powoduje on restrukturyzację kapitału i czasowo przywraca zachwianą równowagę. Skala kryzysu rośnie proporcjonalnie do rozmiarów
akumulacji: im wyższy poziom rozwoju gospodarczego, tym głębsze załamanie;
stąd powaga sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Specyfiką najnowszego kryzysu
jest też to, że poprzedziło go ćwierćwiecze, w trakcie którego sektor finansowy
ogromnie się rozrastał i w rezultacie wyrwał się spod kontroli kapitału przemysłowego. Harman przeczy jednak stanowczo słuszności opinii, jakobyśmy mieli
do czynienia z kryzysem wyłącznie finansowym. Uważa, iż „obwinianie banków
było drogą ucieczki dla tych, którzy przedtem tak zawzięcie dowodzili, że neoli-

19
C. Harman, Kapitalizm zombi. Globalny kryzys i aktualność myśli Marksa, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2011, s. 477.
20

Ibidem, s. 21.

21

Ibidem, s. 122.
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beralizm i globalizacja zwiastują świetlaną przyszłość dla ludzkości”22. Finansjeryzacja to skutek, a nie przyczyna trudności gospodarczych. Pęknięcie bańki spekulacyjnej to zewnętrzny symptom choroby toczącej rdzeń systemu. Owszem,
rozwój ponadnarodowego sektora finansów – w zamyśle neoliberałów antidotum
na recesję – zwiększył jego niestabilność; okazał się lekarstwem, które zaostrzyło
stan chorobowy.
Finanse funkcjonowały w rzeczywistości jak narkotyk dla systemu, dodając mu
energii i wywołując euforię. Po każdym krótkim kacu system dostawał nową dozę,
aż okazało się niespodziewanie, że cały jego metabolizm jest zatruty23.

Ponieważ sektor finansowy jest ściśle powiązany z innymi działami gospodarki, a system kapitalistyczny stanowi złożoną całość, nie należy żywić nadziei
na poprawę dzięki korekcie cząstkowej. Ukrócenie spekulacji finansowych nie
zrównoważy systemu i nie zagwarantuje mu stabilności.
Żadna regulacja sektora finansowego nie zdoła zapobiec powtórzeniu się kryzysu
[...] Finanse są pasożytem na grzbiecie pasożyta, a nie problemem, który można
rozwiązać w izolacji od kapitalizmu jako całości24.

Najświeższy kryzys pokazał czarno na białym niedorzeczność upatrywania
w rynkowym fundamentalizmie prawdy dziejów; zdyskredytował quasi-religijną
wiarę w zdolność rynku do samoregulacji. Rynek pozostawiony samemu sobie
prowadzi do totalnej zapaści. W obawie przed nią państwa podjęły działania interwencjonistyczne na niespotykaną dotąd skalę, wyjąwszy czasy wojny. Najbardziej prawicowe rządy praktycznie znacjonalizowały najbardziej newralgiczne
punkty sieci powiązań gospodarczych.
Dosłownie wszystkie rządy zareagowały na kryzys lat 2007–2008 odejściem od
polityki wolnorynkowej, którą przez 30 lat głosiły jako jedynie słuszną. Z dnia na
dzień porzuciły Hayeka dla Keynesa25.

22

Ibidem, s. 432.
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Ibidem, s. 407.
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Ibidem, s. 433.
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Ibidem, s. 434.
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Lecz jeśli, jak się okazuje dziś, nie jest możliwy inny kapitalizm niż państwowy,
jeśli państwo jest tylko ogniwem łańcucha kapitalistycznej reprodukcji, to dzisiejszy bieg zdarzeń potwierdza trafność tezy sformułowanej przez Marksa i Engelsa już sto kilkadziesiąt lat temu: „Nowoczesna władza państwowa jest jednie
komitetem zarządzającym wspólnym interesem całej klasy burżuazyjnej”26.
Według przekonania Harmana także współczesny kapitalizm hołduje zasadzie, którą rozpoznał Marks: „po mnie choćby i potop”. Marks wykazał, że taka
właśnie jest logika strategii stosowanej przez właścicieli kapitału wobec siły roboczej: rabunkowa eksploatacja z intencją maksymalizowania doraźnego zysku,
bez troski o jej regenerację, bez uwzględniania nawet własnego interesu długofalowego. Dewastacja siły roboczej w czasach Marksa była jednak zjawiskiem
lokalnym i można było liczyć na to, że państwo roztoczy kontrolę nad rodzimym
kapitałem, by chronić go przed nim samym. Dziś nie ma globalnego państwa
zdolnego do ochrony globalnego interesu kapitalistów, nie mówiąc o potrzebach ludzkości, a dewastacyjna działalność opasującego glob kapitału zatacza
coraz szersze kręgi. Ślepa ekspansja kapitału sprawia, że wyczerpują się zasoby surowców, dają o sobie znać coraz dotkliwiej, zwłaszcza w krajach najuboższych, zmiany klimatyczne, pojawiły się ponadto oznaki kolejnej bariery ekologicznej, jaką tworzy dla siebie kapitalizm, w postaci niewystarczającej podaży
żywności.
Harman przewiduje, że nowe, środowiskowe ograniczenia nałożą się na
dawne – gospodarcze; zmiana klimatu, szczyt wydobycia ropy oraz niedobory
żywności w skali globalnej spowodują eskalację kryzysów i wzmogą niestabilność systemu tak, że koszt środków ratunkowych asygnowanych przez państwa
napnie ich zasoby do granic, a mimo to okażą się one niewystarczające. Dlatego
też zdaniem autora Kapitalizmu zombi jest wysoce prawdopodobne, że rozmaite konflikty na skalę światową: między grupami interesów osadzonych w różnych państwach, między państwami narodowymi oraz między klasami – będą się
coraz bardziej nasilać. Według jego prognozy światowy system kapitalistyczny
zbliża się do kresu wydolności, co grozi globalną katastrofą; nie jest ona jednak
nieuchronna.

26

K. Marks, F. Engels, Manifest Komunistyczny, op. cit., s. 516.
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Niedobór żywności w 2008 r. ukazał, jak różne elementy kryzysu będącego endemiczną cechą kapitalizmu XXI wieku mogą wzajemnie na siebie oddziaływać
[...] Należy się spodziewać, że tego rodzaju interakcja czynników ekonomicznych,
środowiskowych i politycznych będzie się wielokrotnie powtarzać w XXI wieku,
prowadząc do kolejnych, bardzo głębokich kryzysów społecznych i politycznych,
w których kontekście trzeba będzie zdecydować się na wybór między globalną
katastrofą a rewolucyjną zmianą27.

Skoro system oparty na wyalienowanej pracy upada, wyłania się pytanie,
czy ci, którzy pracy dostarczają, zdolni są do przejęcia nad nim kontroli. Harman
odpowiada na to pytanie twierdząco, podejmując polemikę ze stanowiskiem,
jakie zajmuje wielu badaczy społecznych, w tym przykładowo Bauman, który
kładzie nacisk na beznadziejność położenia ludzi-odpadów. Harman nie ma wątpliwości co do tego, że tylko wtedy, gdy patrzy się na kapitalistyczny system
produkcji z perspektywy jego powierzchni – jaką jest sfera cyrkulacji – można
odnieść złudne wrażenie, iż zgarniający krociowe zyski nijak się mają do sfery
produkcji. Przywołując raz jeszcze sugestywną Marksowską metaforę kapitału-wampira, Harman przypomina, że w rzeczywistości kapitał nie może się obejść
bez pracy, a zwłaszcza bez pracowników o określonych kwalifikacjach.
Błąd, jaki popełnili Mouffe i Laclau – a także tysiące innych socjologów, filozofów i ekonomistów, utrzymujących, że klasa pracownicza utraciła swoje centralne
miejsce w systemie – polega na tym, że nie zrozumieli podstawowej sprawy, na
którą wskazał Marks. System opiera się na wyalienowanej pracy, która zaczęła
żyć własnym życiem, a kapitał nie zdoła przetrwać bez coraz większej ilości pracy, którą się żywi, tak jak wampir nie przeżyje bez świeżej krwi.
Niespokojny charakter kapitalizmu sprawia, że nie może on zapewnić na długo
zadowolenia tym, których wyzyskuje. Pędzący na oślep system, kiedy miota się
od boomu do krachu, kiedy stara się pomnażać zyski i umarzać długi, próbując
za wszelką cenę znów się odbić od dna, przekreśla nadzieje na bezpieczne życie,
które sam kiedyś wzbudził. Nalega, żeby masy ludzi pracowały dłużej za mniejsze wynagrodzenie, pogodziły się z utratą pracy, ponieważ bankierzy stracili głowę, pogodziły się z perspektywą nędzy na starość, oddały domy komornikom,
głodowały na swoich skrawkach ziemi, bo trzeba spłacić lichwiarza i dostawcę
nawozów.
Ludzie na to zareagują28.

27

C. Harman, Kapitalizm zombi..., op. cit., s. 469.

28

Ibidem, s. 505–506.
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Podobnie jak Marcuse, Harman spogląda z nadzieją przede wszystkim na
Trzeci Świat jako zapalnik procesu rewolucyjnych przemian; w odróżnieniu od
Marcusego nie sądzi, iżby świat, w którym kapitał najgłębiej zapuścił korzenie,
był skazany na jednowymiarowość. Podważa utarty pogląd o zaniku klasy robotniczej, argumentując, że przyjęty podział na przemysł i usługi więcej zaciemnia,
niż ujawnia; jest zdania, iż nie dokonała się żadna radykalna transformacja świata
pracy, a liczba pracowników najemnych w skali świata jest większa niż kiedykolwiek w historii kapitalizmu. Brytyjski teoretyk twierdzi, że pracownicy mają
potencjał pozwalający im wysuwać żądania i stawiać opór, nawet jeśli na razie
nie zdają sobie z tego sprawy, toteż klasa pracująca nie jest skazana na podziały,
bierność i nieme cierpienie. Podziela przekonanie Marksa, iż kapitalizm stwarza warunki kształtowania się z niejednorodnej, amorficznej masy sprzedających
swą siłę roboczą – coraz bardziej samoświadomej klasy, klasy dla siebie. Klasa
ta uosabia potencjał oporu wobec destrukcyjnej dynamiki kapitalizmu, gdyż ten
z niej czerpie soki żywotne i całą swą moc. Chodzi więc o to, by ta klasa się
ukonstytuowała:
Proletariusze wszystkich krajów łączcie się!

MARKS, HORKHEIMER, BAUMAN, HARMAN:
GLOBALIZATION AND THE PROBLEM
OF SOCIAL EMANCIPATION
Summary
Keywords: globalization, Capitalism, labor, emancipation, freedom
The article confronts Karl Marx’s groundbreaking projection of globalization with the
statements of modern theoreticians like Max Horkheimer, Zygmunt Bauman and Chris
Harman, which are linked to the marxist concept of historical materialism. Author shows
the difference between the optimistic vision of social order based on the peaceful coexistence of the integrated humanity, which can be found in Marx’s works, and the negative
economical, political, social and psychological consequences of the actual stage of globalization – described by Marx’s modern followers. In the Marx’s idea of “social emancipation” the liberty is harmonized with equality, however, according to Horkheimer, the
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“administrated world” puts an end to liberty, doing so in her name, on the other hand,
according to Bauman, the “disorder” born in the globalizing world excludes both liberty
and equality. Reference to Chris Harman servers for the purpose of reminder, that even
although, the capitalist system is evolving, it’s essence remains the same, because the
capital – at present, and at the times of Marx – is the vampire, living by sucking blood
from the proletariat. British theoretician, like Marx before, sees the emancipation capability inside the working class – which now is the most numerous since the beginning of
capitalism.
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Marks autonomistów:
poza dziewiętnastowieczną episteme

Słowa kluczowe: Marks, marksizm autonomistyczny, Harry Cleaver,
Leopoldina Fortunati, skład klasowy, prawo wartości, praca reprodukcyjna

Termin „marksizm autonomistyczny” pochodzi od Harry’ego Cleavera, który sam postrzega siebie jako przedstawiciela tego ruchu. Wywodzi on początki
i główny nurt tej tradycji z włoskiego ruchu operaismo, który narodził się w latach sześćdziesiątych XX wieku, wraz z działalnością takich postaci, jak Raniero
Panzieri czy Mario Tronti. Podkreśla jednak, że marksizm autonomistyczny rozwijał się również w świecie anglojęzycznym – współtworzą go na przykład Selma
James i ruch „Wages for Housework”. Współcześni przedstawiciele marksizmu
autonomistycznego, czasem określanego jako post-operaismo, to we Włoszech
na przykład Matteo Pasquinelli, Carlo Vercellone, Massimo De Angelis; w kręgu
anglojęzycznym – oprócz Cleavera John Holloway i Nick Dyer-Witheford. Będę
więc, za Cleaverem, obejmować wspólnym określeniem marksizmu autonomistycznego tradycję operaismo, jego współczesne włoskie i amerykańskie kontynuacje oraz feminizm autonomistyczny.
Najbardziej podstawowy wyznacznik reprezentowanego przez tę tradycję
podejścia, wyznaczony przez teorię i metody działania operaismo, to przyznawanie kluczowego charakteru walce klas i koncentracja, zamiast na rozwoju sił wytwórczych pojmowanych jako „obiektywne” prawa rządzące dynamiką kapitału,
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na walkach robotniczych pojmowanych jako oddolne samoorganizowanie się.
Ściślej mówiąc, rozwój sił wytwórczych i walka klas są w ramach tej perspektywy ujęte na jednej płaszczyźnie: rozwój sił wytwórczych zinterpretowany zostaje
jako walka klas. Kluczowy charakter ma tu pojęcie składu klasowego – odnosi
się ono do historycznego zróżnicowania form pracy i w konsekwencji form walki
robotników. W rezultacie marksizm autonomistyczny kładzie nacisk na analizowanie składu klasowego: warunków pracy i życia robotników, realizowane za
pomocą tak zwanych badań robotniczych1.
Zamierzam przedstawić najważniejsze cechy autonomistycznej interpretacji Marksa na przykładzie trzech wybranych, klasycznych tekstów. Są to: Marks
poza Marksem Antonia Negriego (1978), Arkana reprodukcji Leopoldiny Fortunati (1981) i Polityczne czytanie kapitału (1979) Cleavera. Spróbuję też pokazać, w jaki sposób w myśli Negriego pewne tezy marksizmu autonomistycznego zostały rozwinięte tak, że oddalają się od założeń tego nurtu i zaczynają
przypominać tradycyjną interpretację myśli Marksa, którą sam Negri wcześniej
krytykował.
Marksizm autonomistyczny: w poszukiwaniu „mniejszościowego Marksa”
Dlaczego „mniejszościowy Marks”? Deleuze i Guattari, którzy są autorami tego
pojęcia, wprowadzają terminy „większościowy” i „mniejszościowy” dla określenia dwóch typów organizacji urządzenia (którym może być ruch społeczny,
teoria, instytucja – albo, jak w tym wypadku, dzieło i społeczno-historyczna
praktyka jego interpretacji). Większościowy tryb organizacji wyznacza to, co
dominujące: utarte praktyki, ustalone hierarchie, trwałe, znaturalizowane relacje
władzy i – jak w tym wypadku – dominujące sposoby interpretacji, wyznaczające
zdroworozsądkowy sposób rozumienia.
Tryb większościowy interpretacji Marksa funduje odczytanie Engelsa,
umieszczające autora Kapitału w dziewiętnastowiecznej tradycji pozytywistycznej. Engels precyzuje kwestię statusu dyskursu Marksa; ma on charakter naukowy i opisuje rzeczywiste działanie obiektywnych praw kapitału:

1
W niedawnej przeszłości przeprowadzanych np. przez grupę Kolinko (zob. Kolinko, Hotlines,
http://www.nadir.org/nadir/initiativ/kolinko/lebuk/e_lebuk.htm [dostęp: 7.09.2011]) czy kolektyw
Precarias a la Deriva (zob. http://www.precarity-map.net/wiki/index.php/Precarias_a_la_deriva;
Precarias a la Deriva, A Very Careful Strike, http://zinelibrary.info/files/A%20Very%20Carefu
l%20Strike.pdf [dostęp: 7.09.11]).

Marks autonomistów...

71

[...] Kapitał był uznawany przez Engelsa i jego naśladowców za najbardziej trafną
naukową analizę kapitalistycznego sposobu produkcji i oraz opartych na nim relacji wymiany i dystrybucji2.

Prawa rozwoju historycznego mają charakter niepodważalny; kolejne sposoby produkcji następują po sobie w sposób linearny, a kapitalizm, jako wyznacznik postępu, jest ich punktem dojścia, niezbędnym, by możliwe stało się przejście
do komunizmu. Sposób produkcji (baza) determinuje relacje polityczne (nadbudowa); ekonomia jest więc czymś oddzielnym od polityki. Jak zauważa Cleaver,
prowadzi to do uznania, że Marks nie przedstawił teorii politycznego aspektu
walki klas i że trzeba ją stworzyć: „Zgodnie z tym poglądem w Kapitale nie ma
teorii nadbudowy, zwłaszcza teorii polityki i państwa”3. Próbami jej stworzenia
była z jednej strony Leninowska teoria partii jako awangardy klasy robotniczej,
z drugiej zaś reprezentowana przez Kautsky’ego i Bernsteina socjaldemokratyczna strategia uzwiązkowienia i uczestnictwa w systemie parlamentarnym4.
Ekonomistyczne odczytanie Marksa jest odczytaniem większościowym
również w tym sensie, że akceptują je także ci krytycy Marksa, którzy usiłowali
przekształcić jego teorię tak, by lepiej odpowiadała potrzebom ruchów lewicowych w XX wieku. Dotyczy to zarówno Gramsciego, uznającego sferę polityki
i kultury za autonomiczną wobec gospodarki i rządzącą się odrębnymi prawami,
prawami hegemonii, jak i teorii krytycznej, zwracającej uwagę na kulturalną hegemonię burżuazji5. Ostatnimi w tym szeregu są postmarksiści (Laclau i Mouffe),
prezentujący dwudziestowieczną historię marksizmu jako stopniowe odchodzenie od ekonomicznego esencjalizmu w stronę akceptacji logiki przygodności.
W oparciu o to „obiektywistyczne” odczytanie Marks został wreszcie odesłany
do lamusa jako w dużej mierze nieaktualny.
Jak stwierdza Cleaver, odczytanie ekonomistyczne, oddzielające organizację produkcji, postrzeganej jako neutralna, od organizacji politycznej, miało
określone znaczenie polityczne. Założenie, że produkcja rządzi się własnymi
prawami, a polityka – własnymi, pozwalało uznać, że formalna własność środków produkcji wystarczy, by położyć kres wyzyskowi. Stwierdzenie Lenina, że
tayloryzm stanowi „naukowy sposób organizacji produkcji”, uzasadniało narzu2

H. Cleaver, Polityczne czytanie „Kapitału”, przeł. I. Czyż, Poznań 2011, s. 52.

3

Ibidem.

4

Ibidem, s. 53.

5

Ibidem, s. 75–81.
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canie wymogu wydajności i wyzysk robotników6. Z kolei w Ameryce Łacińskiej
motyw linearności postępu służył uzasadnieniu obrony kapitalistów przez partie
komunistyczne:
[...] marksistowskiej ekonomii politycznej używano do wykazania, że prawdziwym wrogiem jest feudalizm i że jego obalenie przez rodzące się klasy średnie jest
konieczne do wzmocnienia kapitalistycznego państwa narodowego przeciwko innym imperialistycznym mocarstwom i tym samym położenia podwalin dla jakiejś
przyszłej nacjonalistycznej rewolucji socjalistycznej [...]7.

Tryb mniejszościowy z kolei odnosi się do tego, co w urządzeniu decyduje
o jego wewnętrznej heterogeniczności i otwartości: tendencjach rozwoju, które
mogą doprowadzić do jego przekształcenia się w coś innego, wewnętrznej dynamiki zmian. W wypadku dzieła Marksa punktem wyjścia są te wątki jego myśli,
które wskazują na rolę walki klasy robotniczej w przemianach sposobu produkcji
i na złożoność wpływu praw ekonomicznego rozwoju na organizację polityczną,
a także na „konkretną wielość dróg rozwoju historycznego”8. Zdaniem Cleavera
dostrzegano je już wcześniej, jednak odczytywano je czy to jako sprzeczne z głównym nurtem wywodu Marksa, czy jako polityczne lub publicystyczne, niezwiązane z naukowym rdzeniem teorii. Myśl Marksa była określana jako „niespójna”
czy „pęknięta” na dwie części: deterministyczną, pozytywistyczną i aktywistyczną, polityczną. Interpretacja marksizmu autonomistycznego opiera się natomiast
na założeniu, że dzieło Marksa jest spójne, a jego podstawą jest jedność ekonomii
i polityki, wyrażająca się w kategorii walki klas. Teza ta wymaga oczywiście
nie tylko pójścia pod prąd dotychczasowych odczytań, ale także specyficznego
podejścia do dzieła Marksa. W obrębie marksizmu autonomistycznego można
wyróżnić dwa sposoby wydobywania mniejszościowych wątków z tegoż dzieła.
Pierwszym z nich jest skupienie się na „mniejszościowych”, pozakanonicznych
tekstach, takich jak Zarys krytyki ekonomii politycznej, i przedstawianie ich jako
prawdziwego teoretycznego centrum dzieła Marksa – to strategia Negriego. Drugą jest wyjście poza literę Marksa w celu dochowania wierności jego duchowi
– uznanie, w terminach Deleuze’a i Guattariego, że urządzenie-Marks ma swoje
linie ujścia, za którymi należy podążyć; tak postępują Fortunati i Cleaver.
6

Ibidem, s. 55.

7

Ibidem, s. 57.

Określenie Étienne Balibara – zob. É. Balibar, Filozofia Marksa, przeł. A. Staroń, A. Ostolski,
Z.M. Kowalewski, Warszawa 2007, s. 139.
8
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Negri i „Marks poza Marksem”
Ekonomia Marksa jest bezpośrednio teorią walki klas. To założenie znajduje się
w centrum klasycznej pracy Negriego z 1978 roku. Nie oznacza to redukcjonizmu: w dyskursie autora Zarysu to, co ekonomiczne, i to, co polityczne, splatają
się na jednej płaszczyźnie. Zarys nie jest, zdaniem autora Imperium, wstępną
wersją Kapitału, ale samodzielnym tekstem. Co więcej, mimo swojej fragmentaryczności stanowi „dynamiczne centrum myśli Marksa”9. W odróżnieniu od
Kapitału, pisanego z perspektywy obiektywistycznej i będącego „tylko jedną
częścią analizy Marksa”10, jest on w całości poświęcony „strategicznemu projektowi podmiotowości klasy robotniczej”11. Dla przykładu, podczas gdy Kapitał
rozpoczyna się od analizy towaru, punktem wyjścia dla Zarysu jest pieniądz. Jak
stwierdza Negri, pozwala to Marksowi z większą łatwością przejść od pieniądza do wartości, a następnie od wartości do wyzysku12 – jako że teoria wartości
dodatkowej jest teorią wyzysku czy, innymi słowy, wartość to forma kalkulacji
wyzysku13. Pieniądz jest, rzecz jasna, tożsamy z wartością tylko jeśli „weźmiemy
proces uspołecznienia kapitału jako przesłankę”14.
Zdaniem Negriego Zarys uświadamia nam, że dialektyka nie jest, jak chciał
Engels, uniwersalną formą racjonalności, ale przygodną i historyczną logiką
ewolucji kapitału: to kapitał jest dialektyczny, nie rzeczywistość jako taka15. Co
więcej, rozwój kapitalizmu naznaczony jest przez narastanie sprzeczności między dialektyczną logiką kapitału i antagonistyczną logiką separacji klasy robotniczej. Wyodrębnienie przez Negriego dwóch logik nie oznacza, jak chcą niektórzy

9
A. Negri, Marx beyond Marx. Lessons on the ‘Grundrisse’, trans. by H. Cleaver, M. Ryan,
M. Viano, New York 1991, s. 9 (wszystkie cytaty z tej książki tłum. J.B.).
10

Ibidem, s. 8.

11

Ibidem.

Ibidem, s. 23, 25. W tym kontekście dostrzegamy – stwierdza Negri – że Kapitał, ze swoją
obiektywistyczną perspektywą i starannym opracowaniem każdego kroku konstruowania pojęcia
wartości – od towaru, przez wszystkie postaci formy wartości – stanowi „propedeutykę Zarysu”.
Zob. ibidem, s. 25.
12

13

Ibidem. s. 26.

14

Ibidem, s. 24.

Ibidem, s. 31, 33, 43–44. Jest to być może (częściowa) odpowiedź na stawiany przez „Aufheben” wobec Negriego zarzut niezrozumienia dialektyki. Zob. Keep on smiling. Questions on
immaterial labour, „Aufheben” 14 (2006), http://libcom.org/library/aufheben/aufheben-14-2006/
keep-on-smiling-questions-on-immaterial-labour [dostęp: 7.09.2011].
15
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krytycy16, że klasa robotnicza jest w ujęciu autonomistycznym zwyczajnie niezależna od kapitału. Stopień jej autonomii jest ustalany relacyjnie i historycznie
– ściśle uzależniony od tego, czy zdołała ją sobie wywalczyć. Walki robotników,
koncentrujące się na kwestii płacy, długości dnia roboczego czy warunków pracy, stanowią integralną część rozwoju kapitału. Jednocześnie są one wyrazem
działania sił obcych logice kapitału. Negri sprzeciwia się uznawaniu walk wokół
płacy za czysto ekonomiczne i tym samym podatne na integrację z systemem
kapitalistycznym, w odróżnieniu od prawdziwie politycznych działań partii (socjaldemokratycznej czy bolszewickiej). To, co ekonomiczne, jest zarazem polityczne, gdyż walcząc o skrócenie dnia roboczego, pracownicy walczą w istocie
o wzrost wartości społecznie niezbędnej pracy kosztem wartości dodatkowej17;
tym samym konfrontują kapitał, którego istotą jest narzucanie pracy, z poszerzaniem sfery nie-pracy. Strategia odmowy pracy, opracowana teoretycznie przez
Mario Trontiego i stosowana we Włoszech w latach siedemdziesiątych ubiegłego
wieku, jest więc w rzeczywistości znacznie starszym i uznanym sposobem zyskiwania przewagi: walka o płacę jest walką przeciwko pracy.
„Kapitał” jest tu zarazem całością systemu, jak i częścią – jedną ze stron
– antagonizmu18. Inaczej mówiąc, kapitał, jako całość, ma wewnątrz siebie swoje
zewnętrze w postaci logiki separacji; zewnętrze to zyskuje na znaczeniu i sile
w miarę postępu procesu samowaloryzacji/samorozwoju klasy robotniczej. Proces ten powoduje także odwrócenie perspektywy: dialektyczna sprzeczność przeradza się w antagonizm, a jeden podmiot zostaje zastąpiony przez dwa – kapitał
i klasę robotniczą.
Negri, przedstawiając kapitalizm jako antagonistyczną relację dwóch logik,
dialektyki i separacji, dostarcza też odpowiedzi na pytanie, na czym właściwie
polegało „postawienie Hegla z powrotem na nogi”, którego dokonał Marks. Jak
zauważa Cleaver, u źródeł większościowej filozoficznej interpretacji Marksa
znajduje się nieporozumienie co do statusu dialektyki w myśli autora Kapitału.
Engels sądził, że idealizm Hegla polegał na uznaniu, iż idee (w odróżnieniu od
16

Zob. Keep on smiling..., op. cit.

Dlatego powiązanie wzrostu płac ze wzrostem produktywności, charakterystyczne dla keynesowskiej „umowy związanej z produktywnością”, oznaczało w istocie wyzysk robotników, nawet
jeśli ich płace nominalne rosły. Zob. H. Cleaver, Polityczne czytanie „Kapitału”, op. cit., s. 47.
17

A. Negri, Marx beyond Marx..., op. cit., s. 44. Por.: „Czy to znaczy, że kapitał jest zarówno
całością i częścią? Nie, zawsze jest całością i jest to trudny punkt, ponieważ klasa robotnicza jest
przeciwstawiona całości, łącznie z samą sobą w pewnym szczególnym sensie”. H. Cleaver, Polityczne czytanie „Kapitału”, op. cit., s. 111.
18
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materii) są tym, co prawdziwie rzeczywiste. Odwrócenie dialektyki miałoby zatem polegać na przyznaniu materii statusu jedynej rzeczywistości, przy zachowaniu formalnych praw dialektyki jako prawdziwej naukowej metody19.
Odwrócenie dialektyki, którego dokonał Marks, polega jednakże na czymś
innym. Dialektyka Heglowska, będąca wyrazem burżuazyjnego optymizmu co
do możliwości przezwyciężania wewnętrznych sprzeczności kapitalizmu i uniwersalizująca to, co jest wytworem przygodnych, historycznych sił, uznaje możliwość (ściślej: konieczność) ostatecznego pojednania, uzyskania przez pojęcie
tożsamości z sobą samym. Dynamika systemu podporządkowana jest temu ostatecznemu odzyskaniu tożsamości. Marksowska dialektyka (logika antagonizmu)
to teoria systemu naznaczonego pęknięciem czy też hodującego wewnątrz swoje
zewnętrze. Odwrócenie dialektyki Heglowskiej przez Marksa przypomina zatem
to dokonane przez Nietzschego (zgodnie z interpretacją Deleuze’a20): odwrócenie asymetryczne, za sprawą którego siła negacji przekształca się w siłę antagonistycznej różnicy. Nie można analizować klasy robotniczej w oderwaniu od
kapitału; jest ona wytworem kapitału i jego częścią – ale częścią, która ma szansę przekształcić sposób funkcjonowania całego systemu: logika antagonizmu
zastępuje, w miarę postępu robotniczej samowaloryzacji/samorozwoju, logikę
wewnętrznych sprzeczności kapitału, podatnych na syntezę. Jak ujmuje to Negri,
myśl Marksa to „nauka, w której sprzeczność staje się antagonizmem”21. Mechanizm tego procesu jest, jak podkreśla Negri, subiektywny: jego siłą napędową nie
są prawa kapitału, ale walka robotników przeciwko pracy.
W Marksie poza Marksem pojawiają się jeszcze dwie kluczowe tezy. Obie
są związane z analizą Marksowskiego „fragmentu o maszynach”. Wraz z postępującą mechanizacją produkcji źródłem wartości w coraz mniejszym stopniu
jest bezpośrednia, żywa praca, a w coraz większym – praca „martwa”, uprzedmiotowiona w maszynach (ale również będąca wytworem ludzkiej kreatywności). Oznacza to, że stosowanie czasu pracy jako miernika wartości staje się niemożliwe; wartość zaczyna wymykać się mierze. Kapitał jednak dąży do tego, by
nadal go w ten sposób stosować. Jest to, jak zauważa za Marksem Negri, moment
najsilniejszej negacji żywej pracy i zarazem najsilniejszego antagonizmu: żywa
praca konfrontuje się z pracą ucieleśnioną w kapitale stałym – maszynach, funkcjonującą jednocześnie jako środek kontroli.
19

H. Cleaver, Polityczne czytanie „Kapitału”, op. cit., s. 70.

20

Zob. G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, przeł. B. Banasiak, Warszawa 1997.

21

A. Negri, Marx beyond Marx..., op. cit., s. 16.
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Pierwsza teza będzie niezwykle istotna dla marksizmu autonomistycznego:
to teza o realnej subsumcji, podporządkowaniu kapitałowi wszystkich przejawów życia społecznego i pojawieniu się fabryki społecznej. Negri, odnosząc się
do uwag Marksa o konieczności przejścia od formalnego do realnego podporządkowania stosunków społecznych kapitałowi (którą Marks opisywał w kontekście
przejścia od systemu manufakturowego do wielkiego przemysłu), stwierdza, że
pełna realizacja tej tendencji, następująca wraz z przejściem od wielkiego przemysłu do kapitału uspołecznionego, owocuje „zjednoczeniem społeczeństwa pod
rządami wartości dodatkowej”22. Logika utowarowienia zostaje rozszerzona poza
sferę pracy najemnej na całość przejawów ludzkiego (i nie tylko, można dodać)
życia: „Kapitał konstytuuje społeczeństwo, społeczeństwo jest w całości kapitałem uspołecznionym”23. Przestają więc funkcjonować rozróżnienia na sferę pracy
i czasu wolnego, produkcji i reprodukcji, produkcji i konsumpcji:
Poczynając od pewnego momentu – konstytucji kapitału jako kapitału uspołecznionego – nie będzie już możliwe odróżnienie pracy od kapitału, pracy od kapitału
społecznego i procesu waloryzacji/rozwoju/pomnażania. Praca jest tylko tym, co
wytwarza kapitał. Kapitał jest całością pracy i życia24.

Druga, powiązana z poprzednią, teza będzie ważna raczej dla dalszego rozwoju myśli Negriego (jako że nie akceptują jej inni przedstawiciele marksizmu
autonomistycznego). Stwierdza on mianowicie, że przejście do fazy kapitału
uspołecznionego jest równoznaczne z końcem działania prawa wartości. Traci
ono swoje zakorzenienie w procesie produkcji, a tym, co pozostaje, jest jego
charakter środka kontroli, sprawowania władzy przez kapitał:
Kiedy teoria wartości nie może mierzyć samej siebie poprzez ilość czasu pracy
albo indywidualny wymiar pracy, kiedy pierwsze przemieszczenie każe jej skonfrontować się ze społecznym czasem i społecznym wymiarem pracy, niemożność
zmierzenia wyzysku przekształca samą formę wyzysku25.

22

Ibidem, s. 92.

23

Ibidem, s. 114.

24

Ibidem, s. 122.

25

Ibidem, s. 147.
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Forma wartości przekształca się w arbitralne, czysto polityczne, puste i skuteczne narzędzie sprawowania władzy: „Forma wartości jest czystym i prostym
rozkazem, czystą i prostą formą polityki”26.
Moment najsilniejszego antagonizmu, którym jest relacja pracy i kapitału w fazie kapitału uspołecznionego, oznacza też uproszczenie antagonizmu
i zewnętrzność jego dwóch stron: proces samowaloryzacji klasy robotniczej
osiągnął swój cel – praca, z jej logiką separacji, rozmontowała dialektyczną strukturę kapitału, pozostawiając pustą skorupę. W konsekwencji Negri uznaje, że
w fazie kapitału uspołecznionego praca organizuje się sama, a kapitał jest wobec
niej zewnętrzny, funkcjonując wyłącznie jako zasada represji. Nie ma już splotu
„rozkazu” i produktywności, charakteryzującego wcześniejsze fazy; logika separacji całkowicie oddziela się od dialektycznej logiki kapitału, a praca zyskuje
pełną autonomię: „[...] na pewnym etapie rozwoju kapitalizmu kapitalistyczny
rozkaz przestaje być niezbędny”27.
Kapitał zatem przestaje być produktywny – staje się pasożytem, czynnikiem
„czysto politycznej” kontroli; stwierdzenie to powróci w Imperium. To podejście
jest, jak zobaczymy później, nie tylko kontrintuicyjne – to nie byłby zarzut – ale,
z punktu widzenia marksizmu autonomistycznego, niebezpieczne dla „samowaloryzacji klasy robotniczej”.
W Marksie poza Marksem Negri uznaje także, że podział na pracę produkcyjną i nieprodukcyjną nie ma znaczenia politycznego z perspektywy klasy robotniczej (jeśli ma znaczenie, to tylko dla kapitału, jako że Marks definiuje pracę
produkcyjną jako pracę wytwarzającą kapitał)28 – a więc nie ma sensu go podtrzymywać; jednak nie znajdziemy tu konkretnych opisów tego, jak formy pracy
nieprodukcyjnej funkcjonują w obrębie kapitalizmu i przeciwko niemu.
Fortunati: reprodukcja jest produkcją
Zdaniem Cleavera to feministki marksistowskie – Mariarosa Dalla Costa i Selma
James – jako pierwsze uznały, że walki grup innych niż pracownicy najemni mogą
mieć charakter klasowy29. Znalazły się tym samym w awangardzie ruchu autonomistycznego, rozpoznając klasowy wymiar walk nowych ruchów społecznych.
26

Ibidem, s. 148.

27

Ibidem, s. 159.

28

Ibidem, s. 64.

29

H. Cleaver, Polityczne czytanie „Kapitału”, op. cit., s. 98–99.
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Dalla Costa jako pierwsza wysunęła też tezę głoszącą, że praca reprodukcyjna,
wykonywana przez kobiety, przyczynia się do wytwarzania wartości30. Fortunati podjęła natomiast próbę przeprowadzenia systematycznego wywodu uzasadniającego tezę, że praca reprodukcyjna jest w rzeczywistości pracą produkcyjną, oraz próbę reinterpretacji kapitalizmu jako systemu działającego w oparciu
o podwójny wyzysk: pracy najemnej/produkcyjnej i pracy nienajemnej/reprodukcyjnej.
Tak zarysowany projekt wymaga oczywiście nie tylko wyjścia poza literę dzieła Marksa, ale poważnej reinterpretacji całości jego sytemu. Leopoldina
Fortunati stawia tezę, że Marks opisał tylko połowę całego procesu produkcji31:
skoncentrował się na produkcji towarów i pracy najemnej, pozostawiając na drugim planie kwestię reprodukcji oraz pracy nienajemnej.
Tym, co odróżnia kapitalizm od poprzednich systemów produkcji, jest nie
tylko narzucanie pracy za pośrednictwem formy towarowej i podporządkowanie
produkcji zyskowi (wymiana pieniądz – towar – pieniądz zamiast towar – pieniądz – towar) oraz utowarowienie siły roboczej, ale również oddzielenie produkcji od reprodukcji. Sfera reprodukcji zostaje przy tym obdarzona (choć to
wątpliwy dar) osobliwym statusem – jest postrzegana jako domena „gospodarki
naturalnej”, mniej uspołecznionej niż produkcja towarów. Praca reprodukcyjna
jawi się jako usługa osobista, wykonywana w sferze prywatnej; na jej gruncie nie
wykształcił się podział pracy, a jej wytwory są przeznaczone do bezpośredniej
konsumpcji, nie na sprzedaż32. Funkcjonuje więc jako swoista enklawa natury
w obrębie kapitalistycznej gospodarki.
Marks pozostał niestety, jak stwierdza Fortunati, bezkrytyczny wobec kapitalistycznej naturalizacji reprodukcji. Nie tylko uznał zasadność podziału na
produkcję i reprodukcję, ale usankcjonował jego powiązanie ze, z jednej strony,
uspołecznionym (bo przeznaczonym do wymiany rynkowej) wytwarzaniem wartości i, z drugiej strony, z bliższym naturze konsumowaniem wartości w „cienistym wnętrzu domu” (by użyć określenia Hannah Arendt33).
30
M. Dalla Costa, Women and the Subversion of the Community, [w:] M. Dalla Costa, S. James,
The Power of Women and the Subversion of the Community, 1972, http://libcom.org/library/powerwomen-subversion-community-della-costa-selma-james [dostęp: 7.09.2011].
31
L. Fortunati, The Arcane of Reproduction. Housework, Prostitution, Labor and Capital, New
York 1995, s. 9.
32

Ibidem, s. 8.

33

Zob. H. Arendt, Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka, Warszawa 2000.
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Marks, pisząc o podziale na pracę produkcyjną i nieprodukcyjną, uznaje,
że rozróżnienie to nie jest neutralne: ma charakter społeczny i pozostaje uzależnione od kontekstu. Wytwarzanie dóbr luksusowych jest na przykład „produktywne z perspektywy kapitału, nieproduktywne co do materialnego rezultatu”34.
Z kolei:
[...] jeśli robotnik pracuje cały dzień, żeby przeżyć, to praca jest produktywna dla niego w absolutnym sensie – bo reprodukuje on siebie i swoją zdolność
do pracy35.

Marks podkreśla, że jest to rozróżnienie fundamentalne dla ekonomii burżuazyjnej36. I właśnie dlatego decyduje się przy nim pozostać. Ostatecznie bowiem
o produktywności pracy stanowi dla niego to, czy wytwarza ona wartość dla kapitalisty, czyli kapitał37. Jak podkreśla David Harvie, dla autora Kapitału liczy się
przy tym tylko społeczna forma pracy – jej forma materialna, konkretna postać
(np. to, czy jej wytworem są przedmioty, czy usługi) nie ma z perspektywy produktywności żadnego znaczenia38. Rozstrzygającym kryterium jest, po pierwsze,
utowarowienie siły roboczej: fakt, że robotnik sprzedaje ją kapitaliście; po drugie,
fakt przeznaczenia produktu nie do bezpośredniej konsumpcji, ale na wymianę
rynkową. Z tego powodu kategoria pracy reprodukcyjnej obejmuje w klasycznym Marksowskim ujęciu produkcję fabryczną (pracę robotników, menedżerów
i techników), nie obejmuje natomiast prac związanych ze sprawowaniem nadzoru nad siłą roboczą, z cyrkulacją oraz reprodukcją siły roboczej39. Dlatego praca
żon i służących nie wytwarza według Marksa wartości – ale, dla przykładu, praca sprzątaczek zatrudnianych przez firmę The Maids, opisywaną przez Barbarę
Ehrenreich w książce Za grosze40, jest jak najbardziej produktywna w klasycznie
Marksowskim sensie – dlatego, że to firma sprzedaje na rynku wytwory ich utowarowionej uprzednio pracy (usługi).
34

K. Marks, Zarys krytyki ekonomii politycznej, przeł. Z.J. Wyrozembski, Warszawa 1986.

35

K. Marks, Kapitał, t. 4: Teorie wartości dodatkowej, Warszawa 1959.

36

L. Fortunati, The Arcane of Reproduction..., op. cit., s. 100.

37

Ibidem, s. 101.

Zob. D. Harvie, All Labour Produces Value for Capital and We All Struggle against Value,
„The Commoner” 10 (Spring/Summer 2005), s. 134.
38

39

Ibidem, s. 135–136.

40

B. Ehrenreich, Za grosze. Pracować i (nie) przeżyć, przeł. B. Gadomska, Warszawa 2006.
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Według Fortunati decyzja Marksa o podtrzymaniu rozróżnienia na pracę
produkcyjną i nieprodukcyjną jest zgubna w skutkach – w ten sposób pozbawia się on szansy na odkrycie drugiego (oprócz narzucania pracy produkcyjnej)
aspektu działania kapitalizmu, jakim jest narzucanie pracy reprodukcyjnej.
Jak stwierdza włoska badaczka, praca reprodukcyjna wytwarza towar – siłę
roboczą, towar najcenniejszy dla kapitalizmu – a zatem wytwarza kapitał. Siła
robocza jest następnie nabywana przez kapitał na warunkach, które nie uwzględniają faktu, że jest ona wytworem pracy reprodukcyjnej – a więc poniżej jej wartości41. Istnienie relacji płacowej nie jest, jak widać, wcale kryterium niezbędnym, by określić pracę jako produktywną; praca reprodukcyjna jest narzucana
i wyzyskiwana właśnie za pomocą mechanizmu niedopuszczającego, by przekształciła się ona w pracę najemną.
Podział pracy wzdłuż osi produkcja–reprodukcja został w toku wykształcania się kapitalistycznego sposobu produkcji powiązany z płciowym podziałem
pracy – odtwarzanie siły roboczej, czyli rodzenie dzieci i opieka nad nimi, a także
zajmowanie się domem, zostały przypisane kobietom. W wyniku procesu uwolnienia siły roboczej kobiety wchodzą na rynek pracy obarczone koniecznością
wykonywania obu rodzajów zajęć: pracy produkcyjnej, która czyni je „robotnikami” podobnie jak mężczyzn (tyle że robotnikami niżej opłacanymi; niższa wartość kobiecej siły roboczej nie była związana wyłącznie z brakiem kwalifikacji,
ale też z wbudowanym w funkcjonowanie systemu założeniem, że kobiety nie
są podmiotami samodzielnymi, ale z definicji istniejącymi tylko w powiązaniu
z rodziną) i pracy reprodukcyjnej, wynikającej w sposób „naturalny” z ich roli
jako żon i matek42. Praca reprodukcyjna jawi się jako siła naturalna – a zatem
niemająca wartości wymiennej i niemogąca być zapośredniczona przez relację
płacową43. Zarówno „podwójny etat”, jak i niska wartość kobiecej siły roboczej
na rynku pracy, wymuszająca materialną zależność kobiet od mężów, sprawiają,
że relacja nabywania przez kapitał kobiecej siły roboczej jest bardziej skomplikowana niż nabywanie męskiej siły roboczej:
Nabywanie siły roboczej kobiety jako zdolności produkcji jest regulowane przez
kapitał w taki sposób, by zagwarantować prymat roszczenia zgłaszanego przez

41

L. Fortunati, The Arcane of Reproduction..., op. cit., 10–11.

42

Ibidem, s. 12–13.

43

Ibidem, s. 12.
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„wolnego” robotnika-mężczyznę w stosunku do jej siły roboczej jako zdolności
reprodukcji44.

Naturalizacja reprodukcji jest zatem, jak uznaje Fortunati, mechanizmem
ideologicznym maskującym drugi poziom wyzysku obecny obok wyzysku pracy najemnej45. Mechanizm ten jest, jak zobaczyliśmy wyżej, bardziej złożony
niż w wypadku wyzysku pracy najemnej. W tym drugim wypadku mamy do
czynienia z iluzją równej i sprawiedliwej wymiany – „płaca za pracę” – która
w rzeczywistości ukrywa narzucanie pracy dodatkowej, generującej wartość zawłaszczaną przez kapitalistę. W wypadku pierwszym natomiast praca jawi się
jako niewytwarzająca wartości; kwestia wyzysku jest albo niezwykle trudna do
postawienia, albo nie może w ogóle zostać postawiona. Marks stawia wprawdzie
tezę, że pracownicy „nieprodukcyjni” są również wyzyskiwani, a wartość ich
usług określana jest przez społecznie niezbędny czas pracy – dotyczy to jednak
tylko pracowników najemnych46. Praca reprodukcyjna teoretycznie jest „widzialna” – jednak tylko jako postrzegana przez pryzmat kwestii pracy kobiet i dzieci
jako zagrożenia dla biologicznego przetrwania siły roboczej. Zakaz pracy kobiet
i dzieci pozwolił wprawdzie oddalić to zagrożenie, nie zlikwidował jednak wyzysku pracy reprodukcyjnej. Nawet bowiem „płaca rodzinna”, teoretycznie pokrywająca koszty utrzymania robotnika i całej jego rodziny, nie pokrywa kosztów
pracy reprodukcyjnej wykonywanej przez kobietę. Dodatkowo zaś czyni mężczyzn pośrednikami w relacji wyzysku.
Jak zauważa Fortunati, płaca jest nie tylko narzędziem wyzysku pracowników najemnych, ale także narzędziem dyscyplinowania pracowników nienajemnych47. Ten wątek stanie się niezwykle istotny dla prób wyjaśnienia na gruncie
marksizmu autonomistycznego zjawiska nowych ruchów społecznych.
Cleaver: czytanie polityczne
W Politycznym czytaniu „Kapitału” Cleaver podkreśla, że marksizm autonomistyczny umożliwia zrozumienie zapoczątkowanych w latach sześćdziesiątych
XX wieku wystąpień zwanych „nowymi ruchami społecznymi” jako walk kla44

Ibidem, s. 15 (tłum. J.B.).
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Ibidem, s. 9.
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D. Harvie, All Labour Produces Value..., op. cit., s. 137.
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L. Fortunati, The Arcane of Reproduction..., op. cit., s. 99.
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sowych. Wystąpienia Czarnych, kobiet, studentów czy bezrobotnych, interpretowane powszechnie, zwłaszcza zaś przez postmodernistów i postmarksistów, jako
argument za nieaktualnością analizy klasowej, były w rzeczywistości walkami
w obrębie fabryki społecznej: Czarni buntowali się przeciwko statusowi taniej
siły roboczej/bezrobotnych; kobiety – przeciwko narzucaniu pracy reprodukcyjnej; studenci – przeciw powiązaniu edukacji z wymogami rynku48. Rasa i płeć,
a także status pracownika nienajemnego, są operatorami systemu kapitalistycznego, narzędziami wprowadzania przezeń podziałów w obrębie klasy robotniczej.
Cleaver dokonuje na podstawie tej tezy konkretyzacji pojęcia fabryki społecznej. Kapitalizm podporządkowuje sobie całe pole relacji społecznych, wprowadzając podziały między sektorami i grupami. Jednym z najważniejszych jest
podział na zatrudnionych i niezatrudnionych, czy innymi słowy na pracowników
najemnych i nienajemnych. Jak bowiem podkreśla Cleaver, w fabryce społecznej wszyscy pracują dla kapitału: nie tylko, jak dowiodła Fortunati, nienajemne
pracownice reprodukcyjne, ale również bezrobotni, których praca polega na jej
szukaniu, a tym samym utrzymywaniu wysokiej podaży siły roboczej i dyscyplinowaniu w ten sposób pracowników najemnych, oraz studenci, których pracą jest
przygotowywanie się do spełniania funkcji elastycznej i zdyscyplinowanej siły
roboczej49. Cleaver postrzega takie podejście jako całkowicie ortodoksyjne:
Aby uznać, że klasa robotnicza obejmuje pracowników nienajemnych, wystarczy
tylko przeczytać to, co Marks napisał o armii rezerwowej50.

Amerykański badacz proponuje zatem model czytania politycznego, którego
celem jest „strategiczne rozszyfrowanie walki klas”51, i pokazuje, jak może ono
wyglądać, na przykładzie lektury pierwszego rozdziału pierwszego tomu Kapitału, dzieła, które Negri określił jako „obiektywistyczne” i mniej skoncentrowane
na walce klas niż Zarys. Treści klasowe nie stanowią nadbudowy, wtórnej wobec
ekonomii politycznej Marksa, ale są bezpośrednio zawarte w analizach ekonomicznych kategorii analizowanych w Kapitale. Uznawanie ich za „obiektywne”,
48
H. Cleaver, Work, Value and Domination: On the Continuing Relevance of the Marxian Labor
Theory of Value in the Crisis of the Kaynesian Planner State, https://webspace.utexas.edu/hcleaver/
www/offenegri.html [dostęp: 7.09.2011].
49

H. Cleaver, Polityczne czytanie „Kapitału”, op. cit., s. 195.

H. Cleaver, Response to Sergio Fiedler’s Attack on Autonomous Marxism, http://libcom.org/
library/response-sergio-fiedler-attack-autonomous-marxism-cleaver [dostęp: 7.09.2011].
50

51

H. Cleaver, Polityczne czytanie „Kapitału”, op. cit., s. 50.
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za neutralne kategorie naukowe równa się zapomnieniu, że są one konstruktami
społecznymi – więcej: konstruktami szczególnego stosunku społecznego, jakim
jest kapitalizm.
[...] zbyt łatwo wyciąga się wniosek, że Marks uważał omawiane przez siebie
stosunki za naturalne. Pociąga to za sobą błąd, często powtarzany przez marksistowskich ekonomistów politycznych, polegający na postrzeganiu Marksowskiej
analizy formy towarowej jako różniącej się od analiz klasycznej ekonomii politycznej tylko poprawnością52.

Tymczasem Marks przedstawia „bardziej poprawną” analizę formy towarowej tylko dlatego, że jest w stanie wyjść poza perspektywę kapitału i dostrzec
w niej sposób narzucania i odtwarzania stosunków klasowych. Tak więc Cleaver
będzie podkreślał, że forma towarowa to proces społeczny, a nie rzecz:
[...] forma towarowa jest nierozerwalnie związana z kapitałem – zarówno jako
forma, dzięki której zmusza klasę robotniczą do „swobodnej” pracy dla niego, jak
i jako sposób ukrycia tego przymusu przez odwołania do relacji rynkowych53.

Kapitał definiuje się poprzez narzucanie pracy za pośrednictwem formy towarowej54: ta definicja jednoczy wymiar ekonomiczny z wymiarem klasowym.
Narzucanie pracy jest zarazem sposobem maksymalizowania wydajności, jak
i formą społecznej kontroli. Marksowski opis akumulacji pierwotnej ukazuje, że
narzucanie formy towarowej od samego początku wiąże się z posunięciami o charakterze politycznym i militarnym – wystarczy przytoczyć przykłady wywłaszczeń i ekspansji kolonialnej. Posunięcia te spotykają się zawsze z oporem; w tym
kontekście Cleaver analizuje zarówno opór ludów rdzennych wobec kolonizacji
(czyli przeciwko narzuceniu formy towarowej), jak i walki o dzień roboczy jako
zarazem ekonomiczne i polityczne.
Wewnętrznie sprzeczny charakter towaru (fakt, że jest on jednością dwóch
sprzecznych określeń: wartości użytkowej i wartości wymiennej) zawiera już
w sobie według Cleavera stosunek klasowy jako taki:
Koncentrując się na takim towarze jak siła robocza [...] dochodzimy do sedna
kapitalizmu. [...] Wartość użytkowa i wartość wymienna siły roboczej są wyraź52

Ibidem, s. 107.

53

Ibidem.

54

Ibidem, s. 112.
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nie sprzeczne, ponieważ dla klasy robotniczej siła robocza może mieć tylko wartość wymienną (nie posiada ona bowiem środków produkcji). Jednak ta sama siła
robocza ma wartość użytkową dla kapitalistów, którzy ją kupują i wykorzystują
do pracy55.

W analogiczny sposób Cleaver opisuje klasowy wymiar sprzeczności między
wartością użytkową i wymienną innych towarów: żywności i energii56.
Klasowa interpretacja dychotomii praca użyteczna – praca abstrakcyjna
ukazuje jednak, że nie chodzi tu tylko o przypisanie któregoś z członów dychotomii „odpowiedniej klasie”. Takie rozumowanie – wniosek, że „uwolnienie” pracy
użytecznej od prawa wartości prowadzi do wyzwolenia klasy robotniczej – stoi
u podstaw słynnej Leninowskiej akceptacji tayloryzmu jako naukowej organizacji pracy użytecznej. A przecież praca użyteczna również ma charakter społeczny
i jest ustrukturyzowana przez kapitał. Cleaver nazywa ją materiałem, z którego
uformowana jest praca abstrakcyjna57. Można, w dobrym arystotelesowsko-tomistycznym stylu, powiedzieć, ze forma nie istnieje niezależnie od materii, którą
formuje: praca abstrakcyjna istnieje tylko jako konkretna konfiguracja różnych
typów pracy użytecznej.
Podział pracy również można zinterpretować politycznie, jako skład
klasowy:
Podział pracy, pojmowany jako określony wewnątrzklasowy skład sił, jest rozpatrywany nie technicznie, ale politycznie, jako skład klasy robotniczej. Z punktu
widzenia kapitału potrzebny jest taki skład, który wystarczająco osłabi klasę, co
umożliwi mu osiągnięcie kontroli58.

Klasa robotnicza jest zróżnicowana, sfragmentaryzowana, a nierzadko skonfliktowana – kapitalizm rządzi przecież za pomocą ustanawiania granic, stwarzania hierarchii, podsycania rywalizacji i konfliktów59. Warunki pracy i życia poszczególnych grup różnią się od siebie, dlatego nie istnieje jedna dobra strategia
walki, możliwa do zastosowania we wszystkich kontekstach. Formy walki różnią
się w zależności o tego, w jakim sektorze mają miejsce. Forma strajku może być
55

Ibidem, s. 131.
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Ibidem, s. 131–137.
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Ibidem, s. 167.
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Ibidem, s. 149.
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Ibidem, s. 205.
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bardziej odpowiednia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę niż dla
tych zatrudnionych za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, dla których,
jak pokazał Piotr Krzyżaniak na przykładzie lokatorów z Nowej Soli, jedynym
możliwym gestem oporu może być niepłacenie czynszu60. Dlatego szczegółowa
empiryczna analiza składu klasowego stanowi dla Cleavera nieodłączny moment
czytania politycznego61. Podkreśla on również, że cyrkulacja walk to jedyny sposób na osiągniecie jedności klasy jako podmiotu rewolucyjnego – nie istnieje
żadna założona z góry metafizyczna jedność, do której można się odwołać; jej
poszczególne sektory są odizolowane i rzadko mogą w punkcie wyjścia dostrzec
wspólne interesy; dostrzeżenie ich to wynik trudnej artykulacji politycznej, która
może się powieść tylko w sprzyjających okolicznościach.
Klasa robotnicza jest podzielona, a nie monolityczna – kapitał dzieli i rządzi – badanie tych walk wymaga więc analizy różnych jej sektorów oraz ich wzajemnych
powiązań, zwłaszcza tego, w jaki sposób walki w jednym sektorze przenoszą się,
albo nie przenoszą, na inne62.

Ta właśnie kwestia może posłużyć jako punkt wyjścia do rozpatrzenia pewnych aspektów teorii Negriego.
Negri: powrót do fetyszyzacji produkcji?
Jak pamiętamy, w Marksie poza Marksem Negri stawia tezę o końcu obowiązywania prawa wartości w związku z osiągnięciem fazy kapitału uspołecznionego.
Z tezą tą związane są pojęcia pracy niematerialnej, jako hegemonicznej dla tej
fazy kapitalizmu formy pracy, oraz robotnika uspołecznionego, który zastąpił robotnika masowego jako nowa hegemoniczna postać składu klasowego. Autorem
terminu „robotnik uspołeczniony” jest Romano Alquati; pojęcie pracy niematerialnej było (i jest) rozwijane (między innymi) przez Maurizio Lazzarato
i Paolo Virno.
Język i afekty są zarazem tworzywem i narzędziem pracy niematerialnej;
jest to praca uspołeczniona par excellence, dla której współpraca i komunikacja

60
Zob. P. Krzyżaniak, Ruch lokatorski, prekariat i strajk czynszowy, „Przegląd Anarchistyczny”
12 (zima/wiosna 2011).
61

H. Cleaver, Polityczne czytanie „Kapitału”, op. cit., s. 82.
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są jeszcze bardziej kluczowe i fundamentalne niż dla poprzednich form pracy63; za
sprawą pracy niematerialnej osiągnięta zostaje jedność abstrakcyjnej pracy społecznej64. Proces abstrakcji pracy osiąga w dobie hegemonii pracy niematerialnej
swoje spełnienie. Produktywność afektów, komunikacji i współpracy sprawia,
że uwagi Marksa o możliwości wykształcenia się intelektu powszechnego stają
się rzeczywistością. Dlatego w fazie kapitału uspołecznionego klasa robotnicza
(w hegemonicznej postaci robotnika uspołecznionego) osiąga jedność, stając się
uniwersalnym podmiotem rewolucyjnym. Z tego powodu możliwe jest dla Negriego pominięcie kwestii reprodukcji jako odmiennego od produkcji systemu
wyzysku, którego istotność postulują feministki autonomistyczne. Unieważniony
zostaje też wymóg cyrkulacji walk, na który kładzie nacisk Cleaver. Jak zauważa
Negri w Imperium, lokalne wystąpienia wielości nie muszą komunikować się
ze sobą nawzajem, by zapewnić sobie skuteczność, jak wystąpienia robotnicze
w XIX i XX wieku, ponieważ przechodzą od razu na poziom globalny65; klasa
robotnicza już jest jednością, nie ma więc potrzeby wytwarzania tej jedności poprzez żmudną polityczną artykulację.
Zdaniem Steve’a Wrighta kategoria robotnika uspołecznionego jest, w porównaniu z poprzedzającą ją kategorią robotnika masowego, słaba empirycznie66;
nie została poparta badaniami składu klasowego, stanowi raczej efekt charakterystycznej dla Negriego skłonności do spekulacji, której zaczyna on z czasem
ulegać w coraz większym stopniu67. Zarzuty empirycznej falsyfikowalności tez
Negriego i Hardta powtarzają się również w krytykach trylogii Imperium68. Nie
chodzi tu oczywiście o łatwe do odparcia zarzuty polegające na podkreślaniu,
że produkcja nadal ma materialny charakter w potocznym rozumieniu, ale o te
wskazujące na trudności, jaki mają Hardt i Negri z teoretycznym opracowaniem
form kapitalistycznego wyzysku/kontroli i zróżnicowania klasy robotniczej
/wielości.

63
Por.: „Kooperacja, jako podstawowa forma organizacji nowoczesnej pracy, jest wytworem
kapitału i nosi jego piętno”. Ibidem, s. 167.

S. Wright, Storming Heaven. Class Composition and Struggle in Italian Autonomist Marxism,
London 2002, s. 156.
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M. Hardt, A. Negri, Imperium, przeł. A. Kołbaniuk, S. Ślusarski, Warszawa 2005, s. 69–76.
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Zob. np. G. Arrighi, Lineages of Empire, „Historical Materialism” 10 (2001), no. 3.
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W Imperium kategoria pracy niematerialnej i robotnika uspołecznionego
zostanie rozwinięta do postaci produkcji biopolitycznej, za co odpowiedzialna
jest inspiracja ontologią Deleuze’a i Guattariego, a zwłaszcza kategorią pragnienia-produkcji z Anty-Edypa69. Pragnienie-produkcja zostanie utożsamione z żywą
pracą, co oznacza nadanie produkcji wymiaru bezpośrednio ontologicznego:
ludzka aktywność, życie jako takie, zostaje utożsamiona z pracą. Teoretycznie nie
byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że Negri i Hardt usuwają na drugi plan
inny aspekt teorii Deleuze’a i Guattariego – nacisk na złożony charakter urządzeń
społecznych konstruowanych przez pragnienie-produkcję i będących jedynymi
formami, w jakich się ona przejawia w wymiarze społecznym. W obrębie urządzenia zawsze da się wyróżnić siły deterytorializacji i reterytorializacji70. Jedyną
możliwą formą walki jest szukanie w danym urządzeniu sił deterytorializujących,
a nie odwoływanie się do pragnienia-produkcji, które warunkuje istnienie samego
urządzenia. Negri i Hardt uwypuklają jednak tylko status produkcji jako arche,
ontologicznej zasady rządzącej bytem71. To dopiero, w powiązaniu z wcześniejszymi tezami Negriego o końcu obowiązywania prawa wartości w fazie kapitału uspołecznionego i o osiągnięciu pełni przez logikę separacji, prowadzi do
fetyszyzowania przez nich produkcji. Prowadzi ich to również do niemożności
teoretycznego opracowania wyzysku. Robotnik uspołeczniony sam organizuje
swoją pracę – kapitał nie jest mu do tego potrzebny. Praca i kapitał są zewnętrzne
w stosunku do siebie: działanie kapitału polega wyłącznie na represjonowaniu
twórczych sił pracy biopolitycznej. Można by sądzić, że inspirujący się również
Foucaultem Negri będzie bardziej ostrożny w stawianiu jakiejkolwiek hipotezy
represji, która, jak wiemy z pierwszego tomu Historii seksualności, zwykle służy
do ukrycia praktyk władzy mających na celu zarówno produkcję, jak i kontrolę72.
Jednak stawia się on w sytuacji, w której przyjęte założenia teoretyczne uniemożliwiają mu opisanie reżimów wyzysku i sposobów sprawowania kontroli przez
kapitał na poziomie innym niż retoryczny czy bardzo ogólny. Wypowiedzi dotyczące wyzysku bledną wobec uznania, że wielość jest już zjednoczonym podmioG. Deleuze, F. Guattari, Anti-Oedipus. Capitalism and Schizophrenia, trans. by R. Hurley,
M. Seem, H.R. Lane, London–New York 2008.
69

70
Zob. J. Bednarek, Życie jako moc deterytorializacji, „Praktyka Teoretyczna” 2–3 (2011),
s. 163.

Zob. N. Thoburn, Deleuze, Marx and Politics, London–New York 2003, http://libcom.org
/library/deleuze-marx-politics-nicholas-thoburn-intro [dostęp: 30.08.2011].
71

72
Zob. M. Foucault, Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski,
Gdańsk 2010, s. 21–43.
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tem rewolucyjnym na mocy wykonywanej przez nią pracy. Kategoria narzucania
pracy przestaje mieć dla Negriego jakąkolwiek użyteczność; dla Cleavera jest
natomiast istotą działania kapitału.
W Marksie poza Marksem Negri uznawał, że praca jest produktywna tylko jako podporządkowana kapitałowi73; w trylogii Imperium, po zaadaptowaniu
ontologii Deleuze’a i Guattariego, uzna produktywność za konstytutywną i niezależną od kapitalistycznej kontroli/wyzysku cechę pracy niematerialnej/biopolitycznej. W ten sposób dociera, okrężną drogą, do tej samej fetyszyzacji produkcji
i tematu „wyzwolenia pracy”, które krytykował u Lenina i socjaldemokratów
w Marksie poza Marksem (a wszystko to, jak pamiętamy, w konsekwencji uznania jeszcze w tamtej pracy, że logika proletariackiej separacji osiągnęła pełnię).
Zdaniem Cleavera teoria wartości opartej na pracy stanowi rdzeń teorii
Marksa i nadal pozostaje aktualna. Dlatego uznanie przez Negriego, że prawo
wartości już nie działa, oznacza rezygnację z narzędzia pozwalającego skonceptualizować kapitalizm jako system wyzysku74.
[...] teoria wartości opartej na pracy nadal jest złożonym teoretycznym narzędziem
służącym wyjaśnieniu nie tylko tego, w jaki sposób kapitał nieustannie dąży do
podporządkowania naszego życia pracy, ale również jak różne zjawiska (maszyny,
towary, informacja, kultura, edukacja, emocje itd.) są nie tylko elementami tego
podporządkowania, ale i czymś, co daje możliwość oporu75.

Cleaver sprzeciwia się także dokonanej przez Negriego ontologizacji kategorii produkcji i związanemu z nią poszerzeniu tej kategorii tak, że obejmuje ona
w praktyce ludzką aktywność jako taką. Uniemożliwia to bowiem rozróżnianie między kapitalistycznym narzucaniem pracy i wolną aktywnością związaną
z „rozporządzalnym czasem” – rozróżnianie, które stanowi podstawę politycznej
strategii autonomistycznego marksizmu:
„Odmowa pracy” w mniejszym lub większym stopniu istniała od zawsze i zawsze
opierała się na założeniu, że rozróżnienie na pracę i aktywność inną niż praca jest
możliwe76.
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A. Negri, Marx beyond Marx..., op. cit., s. 76.
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H. Cleaver, Work, Value and Domination..., op. cit.
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Jak stwierdza Cleaver, Negri sztucznie oddziela pojęcie pracy jako wytwarzania wartości i pracy jako dominacji, ulegając złudzeniu, że możliwe jest, z jednej strony, wytwarzanie wartości niepowiązane z dominacją i kontrolą, z drugiej
zaś – czysta dominacja i kontrola, w żaden sposób niezwiązana z produktywnością. Zapomina przy tym, iż kapitalistyczne narzucanie pracy zasadza się właśnie
na zjednoczeniu tych dwóch wymiarów77.
Wyzysku nie można ujmować tylko jako represji; konieczne jest pokazanie, w jaki sposób narzucanie wymogu produktywności realizuje zarazem strategię kontroli. Próbuje tego dokonać Cleaver, kładąc nacisk na ciągłość różnych
strategii zwiększania produktywności, będących zarazem bezpośrednio formami
kontroli – od zegarów, przez mechanizację i strategię względnej wartości dodatkowej, po monitoring78.
Trzeba też wspomnieć o pracach badaczy z najmłodszego pokolenia marksizmu autonomistycznego (czasem określanego jako post-operaismo79), skupiających się raczej na sposobach, w jakie praca niematerialna jest wyzyskiwana,
niż na jej wyzwolicielskich właściwościach. Próbę skonstruowania pojęcia reżimu wyzysku pracy w dobie globalnego kapitalizmu podjął na przykład Massimo De Angelis, proponując kategorię „fraktalnego panoptykonu”. Wydobywając
podobieństwo strukturalne panoptykonu Benthama i rynku von Hayeka, autor
przedstawia modułowy reżim kontroli charakterystyczny dla globalnego kapitalizmu, łączący względną i miejscową centralizację z usieciowieniem – reżim,
który służy ekstrakcji wartości i zarazem nadzorowi80.
Jesteśmy zatem jeszcze daleko od momentu, w którym proces samowaloryzacji klasy robotniczej doprowadzi do jej pełnego odseparowania się od kapitału.
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H. Cleaver, Work Value and Domination..., dz. cyt.
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H. Cleaver, Polityczne czytanie „Kapitału”, op. cit., s. 16, 155.

Do „post-operaismo” decyduję się zaliczyć dorobek teoretyków pracujących głównie od
końca lat 70. XX w., od kiedy to można datować koniec oryginalnego ruchu operaismo. Zob.
R. Nunes, ‘Forward How? Forward Where?’ I: (Post-)Operaismo Beyond the Immaterial Labour
Thesis, http://www.ephemeraweb.org/journal/7-1/7-1nunes.pdf [dostęp: 30.08.2011]. Sądzę jednak, że tak samo istotne jest położenie nacisku na różnicę pokoleniową, dlatego uznaję późnego
Negriego za przedstawiciela operaismo, a do post-operaismo zaliczam Massimo De Angelisa, Carlo Vercellonego czy Matteo Pasquinellego. Praca Fortunati z 1981 r. jest z kolei związana z debatą,
która toczyła się w latach 70. – podsumowuje ją i systematyzuje, dlatego może zostać zaklasyfikowana jako należąca do operaismo.
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80
M. De Angelis, Global Capital, Abstract Labour, and the Fractal-Panopticon, http://www.
commoner.org.uk/fractalpanopt.pdf [dostep: 7.09.2011]; idem, Market Order and Panopticism,
http://libcom.org/files/Panopticon.pdf [dostęp: 7.09.2011].
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Trzeba też pamiętać, że nie nastąpi on na mocy rozwoju mitycznych sił wytwórczych niezależnych od działania klasy robotniczej, a tylko za sprawą walki.

THE AUTONOMISTS’ MARX:
BEYOND THE 19TH CENTURY EPISTEME
Summary
Keywords: Marx, autonomist Marxism, Harry Cleaver, Leopoldina Fortunati,
class composition, law of value, reproductive labor
The interpretation of Marx’s theory provided by autonomist Marxists aims at transcending the perspective of capital and adapting the perspective of labor. For this reason
they offer the subjectivist, ‘minoritarian’ reading of Marx’s main concepts and decide to
concentrate on class struggle instead of the objective laws of capital. The examples of
this type of reading Marx that I chose to present are Antonio Negri’s discussion of the
end of the law of value in Marx beyond Marx, Leopoldina Fortunati’s attempt to develop
Marxist analysis of reproductive labor and Harry Cleaver’s description of the working
class’ agency as the main force behind the capital’s development.
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Stwierdzić, że celem niniejszego artykułu jest prześledzenie losów jednej z gałęzi
recepcji myśli Marksa – teorii krytycznej, wypracowanej przez pierwsze pokolenie szkoły frankfurckiej, a potem modyfikowanej i kultywowanej na różne sposoby – to obiecać zbyt dużo. Tutaj pozwolę sobie jedynie na kilka uwag ogólnych
i przyjrzę się bliżej jednemu tylko kontynuatorowi teorii krytycznej, dość reprezentatywnemu, sam bowiem kształt problemu rysuje się podobnie (lub gorzej)
w wielu innych wypadkach. Zależy mi natomiast na zwróceniu uwagi na pewną
symptomatyczną zmianę w obrębie teorii krytycznej, jak sądzę na tyle znaczącą,
że pozwalającą zasadnie pytać o zachowanie ciągłości w obrębie samej krytycznej tradycji.
Po pierwsze, wypadnie tu pokrótce naszkicować relację Marks – teoria krytyczna. Po drugie, zobaczymy, jak Jürgen Habermas odnosi się do Marksa i jak
go (dez)interpretuje. Po trzecie, zwrócimy uwagę na twórczość świętego Jürgena
w konfrontacji z założeniami dawnej teorii krytycznej. Po czwarte, wypadnie
pokusić się o ocenę diagnozowanego problemu. Wreszcie – ale to już nie po piąte, tylko mimochodem – będziemy przypominać, że i Habermasowi zdarzało się
pisać roztropne teksty.
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Marks a teoria krytyczna
Teorię krytyczną, której program i założenia sformułował Max Horkheimer,
w wielu punktach uznać można za kontynuację sposobu myślenia o społeczeństwie obecnego w pismach Marksa. W słynnym artykule Horkheimera1 mówi
się o dążeniu do likwidacji ucisku i wyzysku, dążeniu, którego drogowskazem
ma być czuła na zmiany rzeczywistości teoria. Akcenty praktyczne pojawiają się
nawet w mocnych stwierdzeniach, aż po „zaostrzanie walki”, do której teoria się
włącza. Gwarancją zakorzenienia teorii w praktyce mają być badania empiryczne (istotnie realizowane, jak np. opracowane przez Adorna Schuld und Abwehr
czy Studies in the Authoritarian Personality). Od strony teoretycznej zaś można wskazać następujące zbieżności teorii krytycznej z dziedzictwem Marksa:
świadomość usytuowania nauki w społecznej całości, niezbywalne odniesienie
do historii jako przesłanka ujęcia całości, sam wymóg ujęcia całości, materializm, akceptacja analiz ekonomicznych Marksa z kategoriami pracy i wymiany
na czele. Wszystkie te „szczegółowe” punkty w opisie Horkheimera są pochodną
opozycji teorii tradycyjnej i teorii krytycznej. Nauka nie jest neutralna, jest częścią społecznych praktyk, które zachodzą w określonym systemie, w konkretnym
momencie historycznym. Nie chodzi tu tylko o zewnętrzną konstatację, że nauki
służą jakimś interesom, że opanowując fakty, stają się instrumentami panowania
itd. Rzecz w fundamentalnym nastawieniu naukowca i samej teorii. Tymczasem
znaczna część teorii zadowala się własną skutecznością czy też elegancją, część
spełnia się, rozwiązując sprzeczności i problemy innych teorii. W naukach społecznych mamy do czynienia z dodatkową trudnością – którą można by nazwać
„kompleksem nauk przyrodniczych”. Kompleks ów objawia się zapożyczaniem
metod matematycznych i dążeniem do pojęciowej precyzji, której wzorzec stanowi logika. Może to prowadzić do fetyszyzowania teorii kosztem jej przedmiotu.
Teoria krytyczna nie zna takich dogmatów; od początku chce zawsze najpierw
zbadać, a jeśli trzeba – zakwestionować – reguły gry, podczas gdy teoria tradycyjna rzuca się do gry i „chce wygrać”, rozwiązać teoretyczny problem w ramach
zastanych reguł. Oczywiście, z biegiem czasu teoria krytyczna ewoluuje, i to już
pod piórem swych ojców założycieli. Zazwyczaj zwraca się uwagę na wytłumienie akcentów praktycznych, zanik postulatów pozytywnych (zaczynało się wszak
od dążenia do socjalizmu). Ważną cechą jest też otwartość teorii – gotowość do
1
Por. M. Horkheimer, Teoria tradycyjna a teoria krytyczna, przeł. J. Łoziński, [w:] Szkoła
frankfurcka, wybór J. Łoziński, t. 2, cz. 1, Warszawa 1987, s. 137 i n.
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zmiany wynikająca z nieustannej konfrontacji z realnością. Przez cały czas natomiast jedną z głównych cech teorii krytycznej pozostaje niezgoda na stan obecny – co Horkheimer podkreślał jeszcze w 1970 roku w przemówieniu Kritische
Theorie gestern und heute.
Oczywiście, dałoby się też zapewne wskazać różnice między myślą Marksa a twórcami teorii krytycznej; spora część tych różnic wynika jednak z prostej okoliczności pisania „po Marksie”. Z ważniejszych problemów, mogących
świadczyć o rozbieżności między Marksem z jednej strony, a Horkheimerem
i jego współpracownikami z drugiej, najczęściej chyba eksponuje się przesunięcie badań w kierunku „nadbudowy”, a także słabość „pozytywnego” programu.
Do pewnego stopnia jest to związane z przeobrażeniem samej rzeczywistości
– innej w czasach Marksa, innej w wieku XX. Z drugiej strony autorzy akcentujący różnice między Marksem i szkołą frankfurcką zdradzają niekiedy tendencje
do bardzo dogmatycznej lektury Marksa, traktując go tak, jakby pozostawił jakąś
jedyną receptę na rzeczywistość. Nie wdając się tutaj w szczegółowe rozważania,
poprzestańmy na tymczasowej konstatacji, że także dzieło Marksa jest do pewnego stopnia otwarte, nie tylko z racji nieukończenia Kapitału – wspomnijmy choćby niechęć Marksa do przypisywania mu zasług stworzenia teorii czy doktryny,
manifestowaną dosadnie w Uwagach na marginesie książki Adolfa Wagnera.
Sądzę, że powyższy zarys wystarcza, by uznać teorię krytyczną za pełnoprawną członkinię Marksowskiej tradycji. Tyle tylko, że dzisiejsza perspektywa
przynosi nam nowe wyzwania – nie tylko praktyczne, ale i teoretyczne. Nowe do
tego stopnia, że wymagające być może innego rodzaju teorii. W każdym razie
wśród przedstawicieli teorii krytycznej pojawili się i tacy, którzy wprost mówią
o „dawnej teorii krytycznej”, a siebie przedstawiają jako twórców teorii nowej.
Jednym z takich autorów jest Jürgen Habermas.
Habermas czyta Marksa
Jakkolwiek Marks jest częstym gościem na kartach dzieł Habermasa, to niejednokrotnie Habermasowskie analizy i opinie noszą specyficzne piętno „ustawiania” tradycji „pod siebie”. Prekursorem w tej dziedzinie był oczywiście Hegel,
a i wielu innym autorom zdarza się pisać w ten sposób. Kłopot w tym, że Habermas czyni to wyjątkowo mało finezyjnie, a niekiedy wprost zafałszowuje myśl
swoich poprzedników. Drobne fałszerstwa zdarzają się nawet takim autorom jak
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Lukács2, nie jest więc tak, by Habermas odznaczał się tu wyjątkową oryginalnością. Najwłaściwszą metodą przedstawienia tego problemu byłaby oczywiście
lektura z komentarzem Satz für Satz, tutaj musimy poprzestać na kilku wyrywkowych próbkach. Oto one:
Marks nie dostrzega, że wykształcenie się i wyodrębnienie aparatu państwowego
oraz gospodarki przedstawia sobą także wyższy poziom dyferencjacji systemowej, która jednocześnie otwiera nowe możliwości sterowania oraz wymusza reorganizację dawnych, feudalnych stosunków klasowych3.

Ogólnikowość powyższego stwierdzenia dorównuje tylko jego nieprawdziwości. Nie dość, że św. Jürgen nie wskazuje na żaden tekst Marksa, w którym
mielibyśmy do czynienia z podobnym prześlepieniem, to jeszcze imputuje Marksowi błąd, którego Marks nie popełnił, a wręcz przeciwnie – wbrew diagnozie
Habermasa – jest to problem, z którym Marks dość intensywnie się zmagał, i to
w wielu pismach. Widać to już w Przyczynku do krytyki heglowskiej filozofii prawa, chociażby w Marksowskiej analizie Heglowskiej koncepcji stanów, którą
z powodzeniem można by uznać za prekursorską pod względem ulubionej opozycji Habermasa – opozycji systemu i świata życia4. Sytuację pogarsza jeszcze
okoliczność, że wskazanego nadużycia Habermas dopuszcza się z pełną premedytacją, sam bowiem w Strukturalnych przeobrażeniach sfery publicznej analizował właśnie Przyczynek oraz W kwestii żydowskiej w sposób odsłaniający perspektywę, której istnieniu w swym późniejszym dziele zaprzeczył5. Można wręcz
powiedzieć, że to Hegel nie dostrzega owego jednoczesnego procesu – problemu
„sterowania” i reorganizacji dawnych stosunków w warunkach wykształcenia się
2
W Młodym Heglu Lukács, komentując słynne stwierdzenie Hegla o niemożliwości rewolucji
bez reformacji, a chcąc z jakichś względów „uratować” rewolucję francuską przed „pochopną”
oceną, stwierdza, że słowa Hegla dotyczą rewolucji lipcowej 1830 r. Już sam kontekst, w jakim
pojawia się przywoływane zdanie Hegla, nastręcza tu niemałych kłopotów. Największy kłopot jednak w tym, że stwierdzenie to znajdziemy także w Heglowskich Wykładach w wydaniu Lassona,
opartym na notatkach słuchaczy z lat 1822–1827. Por. G. Lukács, Młody Hegel, przeł. M.J. Siemek,
Warszawa 1980, s. 57–58 oraz G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte,
Bd. 4, Leipzig 1920, s. 931–932.
3
J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, przeł. A. Kaniowski, Warszawa 2002, t. 2,
s. 609.

Por. K. Marks, Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa, [w:] K. Marks, F. Engels,
Dzieła (dalej: MED), t. 1, Warszawa 1976, s. 347 i n.
4

5
Por. J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, przeł. W. Lipnik, M. Łukasiewicz, Warszawa 2008, s. 250–260.
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i wyodrębnienia aparatu państwowego oraz gospodarki – i za to właśnie między
innymi krytykuje go Marks.
Habermas eksponuje w Teorii działania komunikacyjnego opozycję systemu i świata życia, przyjmując nieco arbitralnie, że kategoriom tym odpowiada
Marksowskie odróżnienie królestwa konieczności i królestwa wolności. Nader
kulawa to analogia, zważywszy, że świat życia w dalszych partiach wywodu Habermas traktuje po trosze po Husserlowsku, po trosze zaś jako arenę doświadczania rozmaitych praktyk przez potulne, żyjące podmioty. Zestawienie: świat życia
= królestwo wolności jest w tym wypadku częścią szerszej strategii Habermasa;
strategii polegającej na takim przedstawieniu myśli poprzedników, by istotnie
nie znaleźć w nich nic oryginalnego, a tym bardziej nic krytycznego. W Habermasowskim utożsamieniu ginie też praktyczny moment myśli Marksa, moment
odniesienia, wychylenia ku przyszłości. (Świat życia to jednak świat teraźniejszy, królestwo wolności to perspektywa przyszłości, wymagająca przekształcenia świata teraźniejszego. Pamiętamy przy tym, że nawet u Marksa nie da się
całkowicie wyeliminować „królestwa konieczności”). Podkreśla za to Habermas,
iż teoria Marksa – czyli „teoria wartości” – bo tylko taką zdobycz teoretyczną
Habermas widzi u Marksa – opisuje owo napięcie poprzez kategorie pracy konkretnej i abstrakcyjnej.
Łatwo poszło Habermasowi, ale jeśli uważnie prześledzić jego wywód,
zaroi się od trudno akceptowalnych uproszczeń:
System = królestwo konieczności = praca abstrakcyjna.
Świat życia = królestwo wolności = praca konkretna.
Takie utożsamienie nie jest czymś „niemożliwym”, wymaga jednak dość ekwilibrystycznych zabiegów interpretacyjnych, których Habermas nam oszczędza,
obwieszczając „z ambony”, że tak właśnie jest. W szczególności utożsamienie
świata życia z królestwem wolności wymaga linoskoczka niemałej klasy.
Również z ambony słyszymy od Habermasa, że
Marksowska pomyłka bierze się w ostateczności z owego spięcia dialektyczną
klamrą analizy systemowej z analizą świata życia, które nie pozwala dostatecznie ostro poprowadzić granicy między wykształconym w epoce nowoczesnej
poziomem zróżnicowania systemowego i swoistą klasową formą jego instytucjonalizacji6.

6

J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, op. cit., t. 2, s. 611.
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Jak skomentować powyższy passus? Wynajdźmy taki język przekładu cudzych
kategorii na nasze, by każdy tłumacz musiał złożyć broń. Rzecz w tym, że owo
systemowe zróżnicowanie nie zawsze znajduje klasową formę instytucjonalizacji, i nawet problem „świadomości klasowej” nie jest tu jedyną barykadą. Szkoda, iż Habermas nie podejmuje w tym miejscu analizy Osiemnastego brumaire’a
Ludwika Bonaparte, mogłoby się bowiem okazać, że Marks dobrze uświadamiał
sobie problem; że to sama rzeczywistość jest bardziej złożona niż wyrafinowana
skądinąd aparatura pojęciowa Habermasa; że opozycja system – świat życia nie
jest tak sztywna, jak w tym miejscu sugeruje Habermas. No, ale wtedy dużo słabiej wypadłaby teza Habermasa o „wewnętrznej kolonizacji świata życia”.
Kolejny zarzut Habermasa:
Marksowi brak jest kryteriów, na podstawie których mógłby odróżnić zniszczenie
tradycyjnych form życia od urzeczowienia posttradycyjnych światów życia7.

Po pierwsze – już sam Manifest komunistyczny daje tu sporo do myślenia, jeśli nawet odczytać go w sposób tak „romantyczny” i teoretyczny, jak proponuje
Marshall Berman. Sam Habermas zwróci na to uwagę w Filozoficznym dyskursie
nowoczesności8. Pytanie: czy pisząc Teorię działania komunikacyjnego Habermas nie znał Manifestu? Po drugie – w miejsce Marksa możemy tu śmiało podstawić Platona, Arystotelesa, Spinozę, Kanta, Hegla, całą niemal historię filozofii
– zarzut zbudowany w taki sposób zabezpiecza autora przed polemiką. A w jaki
sposób dowolny autor mógłby pisać tak, jakby pisał „po sobie”? A jeśli chodzi
już o meritum tego zarzutu, to można zaryzykować, że Marks takim kryterium
istotnie dysponuje – to czas historyczny, który można w tym wypadku pojmować
diachronicznie. Jest czas kształtowania się kapitalizmu, jego impet zmiatający
wszelkie „zaśniedziałe stosunki”, i jest teraźniejszość teorii – czyli według Marksa moment, w którym kapitał domknie swój ruch ekspansji i zadomowi się na
całym świecie. To perspektywa Kapitału, którego analizy (a więc także wszechobecność formy towarowej) staną się dopiero wówczas adekwatnym modelem.
Aby ująć przedmiot badania w czystej postaci i wyeliminować zaciemniające go
okoliczności uboczne, musimy tu cały świat handlowy traktować jako jedno pań-

7

Ibidem, s. 612.

Por. J. Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, przeł. M. Łukasiewicz, Kraków 2000,
s. 75 i n.
8
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stwo i założyć, że kapitalistyczna produkcja ustaliła się wszędzie i opanowała
wszystkie gałęzie produkcji9

– czytamy w Kapitale.
Habermas zarzuca też Marksowi, że ten nie dysponuje pojęciem racjonali10
zacji . Tymczasem jeszcze w artykule Między filozofią a nauką: marksizm jako
krytyka zauważał, że Marks bierze pod uwagę „wzrost produkcyjności pracy
przez racjonalizację organizacji pracy oraz mechanizację procesu produkcyjnego”11. Tego typu zarzutów jest zresztą więcej, zdaniem Habermasa Marks nie
wyjaśnia też:
1) interwencjonizmu państwowego,
2) demokracji masowej,
3) państwa opiekuńczego.
Cóż, skoro już raz zrezygnowaliśmy z myślenia historiozoficznego, trzeba
brnąć dalej. Zarzuty te są całkiem naturalne i zrozumiałe z perspektywy „biegu
czasu”, można jednak zapytać, dlaczego pojawiają się jako zarzuty wobec teorii,
która nie miała nawet szansy, by się zmierzyć z naszą współczesnością? Z drugiej strony, w odniesieniu do wymienionych problemów, trzeba zaznaczyć, że
autor Teorii i praktyki dostarcza przenikliwych rozpoznań, zwłaszcza w artykule
Na czym polega dziś kryzys? Problemy uprawomocnienia w późnym kapitalizmie. (Zwraca tam Habermas uwagę m.in. na fasadowość demokracji, zatajanie konfliktu klasowego przez rozłożenie go na coraz mniejsze grupy, zmianę
dynamiki kapitału, oligopole, antykryzysową rolę przemysłu zbrojeniowego
i astronautyki).
Wiele stwierdzeń Habermasa pozostaje zawieszonych w próżni, jak choćby
to: świat życia traci swe strukturalne możliwości tworzenia ideologii12. Czytelnik pozostawiony z przemyconą mimochodem myślą takiego kalibru, niepopartą
przykładami czy wyjaśnieniem, może się czuć nieco zagubiony. Główny ciężar
pozorowanej argumentacji Habermasa spoczywa jednak na pojęciu „kolonizacji świata życia”. Oczywiście to pojęcie można by przypisać poprzednikom Habermasa, ten jednak stara się pisać w sposób ewokujący oryginalność. Czytamy
9
10

K. Marks, Kapitał, t. 1, [w:] MED, t. 23, Warszawa 1968, s. 692.
Por. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, op. cit., t. 2, s. 613.

J. Habermas, Teoria i praktyka, przeł. Z. Krasnodębski, M. Łukasiewicz, Warszawa 1983,
s. 311 (podkr. – A.Z.).
11

12

Por. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, op. cit., t. 2, s. 636.
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więc, że dawna świadomość fałszywa staje się świadomością sfragmentaryzowaną (o czym innymi słowy stary Frankfurt mówił niemal od pieluch Habermasa).
Nowinką św. Jürgena jest natomiast „jurydyzacja”. To powolny proces stopniowego przenikania prawa do różnych dziedzin życia i prawnej regulacji nowych
albo niedostrzeganych wcześniej problemów. Tyle tylko, że stajemy tu przed pokusą postawienia przekornego być może, ale nie niedorzecznego pytania: a być
może jest tak, że samo prawo jest częścią ideologii? Od Marksa do Adorna (i nie
tylko; pamiętajmy o Michelu Foucault) filozofowie społeczni uczą nas nieufności wobec kategorii prawa, tymczasem Habermas uznaje prawo za pozytywną,
obiektywną instancję rozwiązującą problemy w sposób doskonały i ostateczny.
Dość przypomnieć nieufność zdradzaną przez Adorna w Dialektyce negatywnej,
a nie jest to przecież opinia nowa ani odosobniona13:
Prawo jest prafenomenem irracjonalnej racjonalności. Formalna zasada ekwiwalencji staje się w nim normą, wszystkich nabija na to samo kopyto. Taka równość,
w której nikną różnice, sprzyja tajemnie nierówności; mit nadal żyjący pośród
ludzkości tylko pozornie zdemitologizowanej. Normy prawne odcinają to, z czym
się nie pokrywają, każde nie preformowane doświadczenie specyfiki w imię spójnej systematyki, i podnoszą następnie instrumentalną racjonalność do rangi sui
generis drugiej rzeczywistości. [...] Ten rejon zakazanego wstępu, ideologiczny
sam w sobie, wywiera realną przemoc poprzez sankcje prawne jako instancję społecznej kontroli, zwłaszcza w świecie administrowanym. W dyktaturach przechodzi w przemoc bezpośrednio, pośrednio od dawna kryła się ona za nimi.

Przytoczone słowa Adorna można też uznać za wyczerpujący komentarz do Faktyczności i obowiązywania14.
Oprócz wątków krytycznych i polemicznych względem Marksa znajdziemy też u Habermasa kilka ważnych problemów, które śmiało można uznać za
kontynuację tradycji Marksowskiej: pacyfikowanie konfliktu klasowego, stosunki klienckie w obszarach życia prywatnego, „biurokratyzacja i monetaryzacja
rdzennych obszarów świata życia”. Oczywiście, można też stwierdzić, że nie
Habermas pierwszy się nimi zajmuje. Dość dobitnie natomiast o różnicy między

13

Por. T.W. Adorno, Dialektyka negatywna, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1986, s. 431 i n.

Zwrócono mi uwagę, że w tym właśnie dziele Habermas nieco inaczej pojmuje samo prawo, wykazując, że jest ono czułym instrumentem, dzięki któremu jednostki mogą mieć wpływ na
całokształt życia społecznego. Sam Habermas podaje m.in. przykład feminizmu. W zupełności
zgadzam się z tą uwagą i pomimo to utrzymuję, że prawo wciąż jest kategorią (i problemem) raczej
o charakterze ideologicznym niż emancypacyjnym. Także w kwestii feminizmu.
14
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strategią Marksa a teorią Habermasa świadczy eksponowanie w Teorii działania
komunikacyjnego tezy o „wewnętrznej kolonizacji”.
Teza o wewnętrznej kolonizacji głosi, że podsystemy gospodarki i państwa stają
się w następstwie kapitalistycznego wzrostu coraz bardziej złożone i coraz głębiej
przenikają do symbolicznej reprodukcji świata życia15.

Dla teorii tradycyjnej oznacza to prawdziwy raj – ileż analiz można teraz przeprowadzić. Kontemplacyjne oko socjologa winien wszak cieszyć fakt rosnącej
złożoności podsystemów – pomyślmy, ile nowych terminów będzie można wymyślić dla ich opisania! Mimo to Habermas przedstawia się jako teoretyk krytyczny, pora więc zobaczyć, jak sam pojmuje funkcje teorii krytycznej.
Dawna i nowa teoria krytyczna
Krytyczna teoria społeczna nie zajmuje postawy konkurenta wobec mających już
ustaloną pozycję kierunków badawczych; wychodząc od swej koncepcji powstania społeczeństw nowoczesnych, próbuje wyjaśnić, na czym polega swoista ograniczoność oraz względna słuszność owych pojęć16.

W powyższym określeniu teorii krytycznej pozornie zachowuje się jej „zewnętrzną” wobec nauki funkcję. Ale zarazem redukuje się istotę teorii krytycznej
do oceny słuszności pojęć teorii tradycyjnych – a to jest duży krok w kierunku
zamknięcia na praktykę – zamknięcia w gabinecie krytycznego krytyka.
Sam Habermas odczuwa potrzebę porównania własnych propozycji z „dawną teorią krytyczną”, zastanawia się też, jak ponownie podjąć niektóre z jej zamierzeń, „nie przejmując zarazem historiozoficznych założeń, w okowach których one wówczas tkwiły”17. (Wyliczone przez Habermasa zagadnienia „dawnej
teorii” to: formy integracji społeczeństw postliberalnych, socjalizacja w rodzinie
i rozwój Ja, media masowe i kultura masowa, psychologia społeczna „czasowo
uśmierzonego” protestu, teoria sztuki i wreszcie krytyka pozytywizmu i nauki).
Zdaniem Habermasa pierwotna interdyscyplinarność teorii krytycznej została zawężona przez „krytykę instrumentalnego rozumu”. Odnosząc się zaś do kwestii
merytorycznych, krytykuje Habermas właśnie uwikłanie historiozoficzne. Zda15

J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, op. cit., t. 2, s. 659.

16

Ibidem, s. 671–672.

17

Ibidem, s. 677.
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niem Habermasa jest ono odpowiedzialne za słabość teorii z dwóch względów:
po pierwsze, posługuje się teleologią, którą Habermas rozumie na wzór popularnych wykładni Hegla, a więc może potraktować teleologię jako „zewnętrzny”,
„odautorski” dodatek do teorii. Tego rodzaju myślenie teleologiczne imputuje też
Habermas Marksowi. (W nawiasie można odnotować, że zarówno w odniesieniu do Hegla, jak i Marksa, taka interpretacja jest co najmniej nie-jedyna, co do
jej słuszności można się nie bez racji spierać). Należałoby tutaj doprecyzować,
o jakiego rodzaju teleologię chodzi. Zbyt łatwo kwituje Habermas całą tradycję, odsyłając do pojęcia teleologii. Samo to pojęcie bowiem doczekało się rozmaitych interpretacji, włączając w to teleologię „procesu bez podmiotu”. Jak jednak zauważył Žižek, Althusser jest jednym z „wielkich nieobecnych” na kartach
dzieł Habermasa. (Nie chodzi też o to, że każdy, a w szczególności Habermas,
powinien być miłośnikiem Althussera – po prostu przy poruszania się w tym polu
problemowym pominięcie tak znaczącej interpretacji teleologii jest najprostszym
środkiem do zdeprecjonowania samego pojęcia i tych, którzy nim się posługiwali.
To zaś jest już zabiegiem demagogicznym). Drugi wzgląd, z uwagi na który Habermas uznaje słabość dawnej teorii, to inny aspekt historiozofii: z jednej strony
projekt immanentnej krytyki nie może się obejść bez filozofii dziejów, z drugiej
– perspektywa utraty autonomii kultury i społeczeństwo totalnie administrowane
mają podważać zasadność myślenia historiozoficznego. Jak pisze Habermas:
Widząc kruchość tych historiozoficznych podstaw, można sobie uzmysłowić, dlaczego ta próba urzeczywistnienia w interdyscyplinarnej formie krytycznej teorii
społeczeństwa musiała zakończyć się niepowodzeniem oraz dlaczego Horkheimer
i Adorno zredukowali ten program do spekulatywnych rozważań nad „dialektyką
oświecenia”18.

(Wyobraźmy sobie Horkheimera w roku 1944, mówiącego do Adorna: „Wiesz,
Teddy, zredukujmy program teorii krytycznej do spekulatywnych rozważań”).
Ostatecznie Habermas obwieszcza uwolnienie materializmu historycznego
od jego historiozoficznego balastu19. Nowa teoria – działania komunikacyjnego
– ma „zrezygnować z całościowo zakrojonego krytycznego oceniania i normatywnego klasyfikowania totalności, form życia oraz kultur, jak też warunków
życia i epok”. Tak to pod płaszczykiem „odrobionej lekcji” odrzuca się więc
dziedzictwo teorii krytycznej, mimo deklaracji Habermasa, że w odniesieniu do
18

Ibidem, s. 685.

19

Por. ibidem, s. 686.
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niektórych zamierzeń „interdyscyplinarny program badawczy dawnej teorii krytycznej jest wciąż jeszcze nader pouczający”20.
By się ostatecznie przekonać o charakterze Habermasowskiej „kontynuacji”
frankfurckiego projektu, wypada jeszcze zwrócić uwagę na samą teorię działania komunikacyjnego. Jej zarys pojawia się w pismach Habermasa stosunkowo
wcześnie, wręcz w czasach, w których można by istotnie uznać go za przedstawiciela teorii krytycznej. W jednej z pierwszych wzmianek mówi się jednak o teorii
działania komunikacyjnego jako o swego rodzaju misji oświecenia; w dodatku
warunkiem zachowania praktycznego i krytycznego momentu teorii okazuje się
właśnie jej zdolność do antycypowania kontekstu swego zastosowania, co w tym
wypadku oznacza realny wpływ na kształtowanie opinii publicznej. Jedną z konsekwencji takiego ujęcia, a raczej warunkiem możliwości jego powodzenia – jest
język teorii21. W Teorii i praktyce stwierdzał Habermas, że teoria krytyczna musi
posługiwać się innym pojęciem systemu niż teorie systemów;
Pojęcie to rozwinąć trzeba na gruncie teorii komunikacji prowadzonej w języku
potocznym, uwzględniającej relację intersubiektywności oraz stosunek między
tożsamością podmiotową a tożsamością grupową22.

To założenie Habermas zaś bardzo szybko porzucił. Można wyrazić obawę, że
od teorii Habermasa raczej trudno jest przejść do języka potocznego. Pojęciowy warsztat Habermasa jest powszechnie znany, przytoczymy więc tylko jego
definicję urzeczowienia: urzeczowienie – to „patologiczna deformacja komunikacyjnych infrastruktur świata życia”23. Chyba najlepszym komentarzem będzie
przypomnienie w tym miejscu Horkheimerowskiej krytyki Heideggera, jako że
Max Horkheimer raczej nie lubił takich wokalnych naddatków:
Troska (Faust II, Akt 5): „Nigdy nie zaznałeś troski?” Niemiecki filozof w roku 1929: „Chwileczkę! Ależ tak. Jedność transcendentalnej najgłębszej struktury
ludzkiego bycia potrzebującym nosi miano «troski»”24.

20

Por. ibidem.

Por. J. Habermas, Niektóre trudności próby związania teorii z praktyką, przeł. Z. Krasnodębski, [w:] J. Habermas, Teoria i praktyka, op. cit., s. 26–27 oraz 41–65.
21

22

J. Habermas, Teoria i praktyka, op. cit., s. 36.

23

J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, op. cit., t. 2, s. 670.

24

M. Horkheimer, Zmierzch, przeł. H. Walentowicz, Warszawa 2002, s. 132.
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Już we wczesnych pismach Habermasa pojawiają się zapowiedzi przesunięcia akcentów, przede wszystkim jeśli chodzi o pierwszoplanowy dla tradycji
Marksowskiej problem teorii i praktyki. Pojawiają się też rozpoznania doniosłe,
które Habermas porzuci na rzecz swej krytycznej krytyki. Jeszcze w artykule
Między filozofią a nauką: marksizm jako krytyka opowiada się Habermas za badaniem całości społecznej i ubolewa nad zgubną specjalizacją nauk społecznych,
wskazuje też bardzo słusznie sporo niedostatków współczesnej socjologii. Znajdujemy także częste odniesienia do Marksa; nawet jeśli interpretacje bylibyśmy
skłonni uznać za nie najlepsze, to w każdym razie mieszczą się one w pojęciu
„interpretacji”. Z biegiem czasu społeczna całość zniknie z kart dzieł Habermasa, podobnie jak historia, będąca tak u Marksa, jak i w teorii krytycznej „jedyną
nauką”, koniecznym podłożem ujęcia całości.
Swym poprzednikom zarzuca jeszcze Habermas brak analiz komunikacji.
Niepomny przestróg („medium komunikacji izoluje” – głosił aforyzm z Dialektyki oświecenia), formułuje nową teorię: „opisuje ona struktury działania i dochodzenia do porozumienia odczytane z intuicyjnej wiedzy kompetentnych członków nowoczesnego społeczeństwa”. Nie chodzi już nawet o trywialne pytania
w rodzaju: kto jest kompetentny? czy też – co z niekompetentnymi? Chodzi o to,
że teoria już tylko opisuje, nawet nie krytykuje. Jeśli teoria Habermasa jest krytyczna, to niestety w odniesieniu do teorii krytycznej; przeradza się tym samym
w teorię tradycyjną, której wygodnie jest funkcjonować w polu naukowym, w gabinecie. I – na wszelki wypadek – nie zbliżać się do okna. Zarazem Habermas,
przekonany o doniosłości swej pracy, często zdaje się sugerować, że rozwiązał
problemy nierozwiązane albo wręcz niepodjęte przez Adorna, Horkheimera czy
Marcusego. Na określenie takiej postawy Niemcy mają słówko Aufgeblasenheit.
Rezygnacja
Na zakończenie chciałbym powrócić do problemu „rezygnacji”, przypisywanej
przecież już pierwszym frankfurtczykom. Warto zwrócić uwagę, że rezygnacja
– wyrażająca się przede wszystkim w zdystansowaniu od praktyki i powstrzymaniu od formułowania pozytywnych wskazań – daleka jest jeszcze od afirmacji
faktyczności. „Możemy wskazać zło, ale nie absolutną słuszność” – mówił Horkheimer w Kritische Theorie gestern und heute. – „Ludzie żyjący w takiej świa-
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domości bliscy są teorii krytycznej”25. Także Adorno swą „rezygnację” opisywał
w sposób do końca niepojednany:
Myślenie jest właściwie – poza wszelką określoną treścią – siłą oporu, która niezwykle trudno podlega wyobcowaniu. Tego rodzaju emfatyczne pojęcie myślenia
w żadnym razie nie pokrywa się ani z ustalonymi stosunkami, ani z osiąganymi
celami, ani z jakąkolwiek frakcją [irgendwelchen Bataillonen]. Co raz zostało pomyślane, może ulec stłumieniu, zapomnieniu, może się rozwiać. Ale myślenie nie
pozwala sobie wmówić, że z tego tylko względu coś jest przestarzałe [überlebt].
Tak więc myślenie ma w sobie moment ogólności. Co zostało raz trafnie pomyślane, musi zostać pomyślane także gdzie indziej i przez innych: ta ufność towarzyszy jeszcze nawet najbardziej osamotnionej i bezsilnej myśli. Ten, kto myśli, nie
wpada we wściekłość mimo wszelkiej krytyki: myślenie sublimuje wściekłość.
Myślący w ten sposób nie musi oczarowywać sam siebie, toteż nie będzie oczarowywał innych. Szczęście, które wschodzi w oku myślącego, jest szczęściem
człowieczeństwa. Powszechna tendencja do ucisku występuje przeciw samej myśli. Szczęśliwy jest ten, kto jeszcze potrafi to nieszczęście określić: czyni to, gdy
je wypowiada. Wtedy szczęście sięga w głąb powszechnego nieszczęścia. Kto nie
pozwala szczęściu zaginąć, ten nie zrezygnował26.

Szczęście myślącego zostaje tu zdefiniowane jako zdolność określenia nieszczęścia i wypowiedzenie go. Z tej perspektywy Teoria działania komunikacyjnego jest już właściwie doskonałym pojednaniem, niepróbującym „określić nieszczęścia” ani go wypowiedzieć. To zaś oznacza, że św. Jürgen jest myślicielem
nieszczęśliwym.

M. Horkheimer, Kritische Theorie gestern und heute, [w:] idem, Gesellschaft im Übergang,
Frankfurt am Main 1972, s. 168 (tłum. A.Z.).
25

26
T.W. Adorno, Resignation, [w:] idem, Gesammelte Schriften, Frankfurt am Main 1997,
Bd. 10, T. 2, s. 794 (tłum. A.Z.).
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THE READERS OF MARX,
OR RETURN TO THE TRADITIONAL THEORY: SAINT JÜRGEN
Summary

Keywords: critical theory, traditional theory, theory of communicative action
The paper concerns a (narrow, but significant) problem of changes in critical theory paradigm.
The main question of this paper is whether we are still able to speak/think about
critical theory, especially in case of contemporary authors – like Jürgen Habermas, who
is often considered as a legal successor of the Frankfurt School.
In the first part, the author shows some connections between Marx’s thought and
critical theory. In the second part, the author discusses a specific way of misreading
Marx’s works, mainly in The Theory of Communicative Action. The third part of the paper
is dedicated to a problem of differences between the “old” critical theory and the new one,
represented by Habermas. The author claims that rejection of historiosophy and Habermas’s critique of the term ‘teleology’ both are making theory more positive than critical.
Another important difference is the relation theory – praxis, which becomes similar to the
traditional theory. Finally, the author points that it is very difficult to speak about Saint
Jürgen as a rightful continuator of critical theory.
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Materializm historyczny
jako teoria realizacji wolności

Słowa kluczowe: Karol Marks, materializm historyczny, wolność
Sprawy zaszły więc obecnie tak daleko, że jednostki muszą przywłaszczyć sobie
całokształt istniejących sił wytwórczych nie tylko po to, ażeby dojść do swej działalności własnej, ale już w ogóle po to, aby zabezpieczyć sobie egzystencję1.

Ten charakterystyczny cytat znaleźć możemy w końcowych partiach tekstu
powszechnie uważanego za najbardziej klasyczny i zwięzły wykład tego, co
w kontekście Marksa określa się mianem materializmu historycznego. W innym,
znacznie sławniejszym fragmencie tego samego tekstu Marks przypomina, że
„musimy zacząć od stwierdzenia, iż pierwszą przesłanką wszelkiej egzystencji
ludzkiej, a więc i wszelkiej historii, jest to, że aby móc »robić historię«, ludzie
muszą mieć możność życia”2. Nacisk położony tu na materialne podstawy ludzkiej egzystencji wydaje się przy pierwszym wejrzeniu porażająco banalny i wręcz
„nielicujący” z powagą rozważań natury filozoficznej. Jednak wnikliwa lektura
zarówno Ideologii, jak i innych prac poświęconych marksowskiej konceptualizacji historyczności ukazuje niezwykłą aktualność zwrócenia uwagi z jednej strony
1
K. Marks, F. Engels, Ideologia niemiecka, przeł. K. Błeszyński, S. Filmus, [w:] K. Marks,
F. Engels, Dzieła (dalej: MED), t. 3, Warszawa 1961, s. 75.
2

Ibidem, s. 29.
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na materialną stronę ludzkiej egzystencji właśnie w kontekście notującego coraz
większe sukcesy dziewiętnastowiecznego kapitalizmu, z drugiej – na powiązanie
owego „materialistycznego” podejścia z stojącym wówczas w filozofii na porządku dnia pytaniem o związek między rozwojem historycznym a zagadnieniem
ludzkiej wolności. Marks przyjmuje za dobrą monetę nie tylko heglowskie przekonanie o historii jako „epopei wolności”, ale również tezę heglowskiej lewicy,
że wyzwolenie człowieka jest zadaniem, którego wykonania powinna się podjąć współczesna mu filozofia. „Krytyka krytycznej krytyki” pojawia się w sytuacji, w której młodohegliści nie potrafią zrealizować własnych obietnic i miast
zaangażować własny dyskurs w proces realnego wyzwolenia, oddalają się od
niego poprzez jednostronne wyostrzanie pojęciowej aparatury, która, pozostając
w sferze czystego pojęcia, nie tylko nie przekracza rubieży wyznaczonych przez
osiągnięcia Fenomenologii, ale wręcz „odpycha” filozofujący podmiot z powrotem w dziedzinę pustej abstrakcji. W szczególności – Marks podkreśla teoretyczne fiasko poddania krytycznej analizie zjawiska religii, która ze swej strony jest
jego zdaniem nie przyczyną, a rezultatem utrzymującego się zniewolenia ludzkich
zbiorowości. Z kolei w bezpośredniej polemice z Maxem Stirnerem próbuje on
wykazać, iż równie jałowe jak abstrakcyjna krytyka religii jest także koncentrowanie wysiłku na próbach konceptualizacji „człowieka” jako wyimaginowanego
przedmiotu filozoficznego procesu abstrahowania. Jednak podstawowe przesłanie filozoficznego wysiłku ujęcia fenomenu historii pozostaje niezmienione: historia jest medium realizowania ludzkiej wolności pojętej jako zadanie, którego
uświadomienie sobie przez współczesną Marksowi filozofię oznacza dopiero
początek rzeczywistego procesu wyzwolenia.
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż wbrew „naukowym” aspiracjom wielu
dzieł nawiązujących do tradycji Marksowskiej filozofii historii jej zasadnicza
perspektywa dalece odbiega od wszelkich współcześnie uznanych standardów
naukowości. Nieprzypadkowo jeden z najistotniejszych fragmentów rozdziału
o Feuerbachu zawartego w Ideologii niemieckiej, zatytułowany Historia, rozpoczyna się prezentacją założeń demonstrowanej historiozofii, a kończy wizją
komunizmu jako słynnego „rzeczywistego ruchu” znoszącego stan obecny. Co
prawda owo zaprzeczanie, jakoby komunizm był „ideałem” bądź zwykłym postulatem politycznym i podkreślanie, iż jego warunki „wynikają z obecnie istniejących przesłanek”3, świadczyć ma o swoistej konieczności postawienia przez historię pytania o warunki możliwości komunizmu, jednak nie ulega wątpliwości,
3

Ibidem, s. 38.
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że prezentowana teoria nie ukrywa swego historycznie ukonkretnionego zainteresowania praktycznego, zainteresowania, które w nawiązaniu do drugiej tezy
o Feuerbachu4 odnosi przedmiotową prawdziwość teorii historycznej do praktycznego zagadnienia warunków możliwości ukształtowania zarówno proletariatu, jak i komunizmu jako egzystencji o charakterze powszechnodziejowym5. Powstaje pytanie, czy wyraźne ukierunkowanie biegu dziejów wynika z samej ich
istoty, czy stanowi wyłącznie subiektywny dodatek wniesiony w materię historii
przez dociekający prawdy i sensu podmiot. Odpowiedź na to pytanie wymaga
skonfrontowania się z zagadnieniem sposobu, w jaki Marks buduje swoją teorię historii, oraz z kwestią, czy rzeczywiście materializm historyczny uznaje za
swój pierwszy obowiązek niezaangażowane „zdanie sprawy z tego, jak się rzeczy
mają”. Jak pamiętamy, Marks już w Rękopisach jednoznacznie zauważył, że
Ani przyroda w sensie obiektywnym, ani przyroda w sensie subiektywnym nie istnieje dla istoty ludzkiej bezpośrednio w sposób adekwatny, i podobnie jak wszystko, co należy do przyrody, musi mieć swój początek, tak również człowiek ma
swój akt powstania, historię, która jednak jest dla niego czymś uświadomionym
i dlatego jako akt powstania jest znoszącym się świadomie aktem powstania6.

Historia nie jest więc zobiektywizowanym „przedmiotem” w rozumieniu
oddzielonego od poznającej jej ludzkości innobytu. Jest świadomym wytworem
zaangażowanego w swój samorozwój podmiotu, który porządkuje ją intencjonalnie, mówiąc inaczej, który organizuje ją zgodnie z każdorazowo rekonstruowanym dziejowo własnym interesem. Jeśli teraz historyczny proces uświadamiania
sobie przez ludzkość własnego interesu w dobie rozwijającego się kapitalizmu
odnajduje w kapitalistycznym systemie reprodukcji realne ograniczenia wynikające ze sprzeczności polegających na tym, że z jednej strony kapitał i praca
„dźwigają się wzajemnie i stymulują, warunkując się pozytywnie”, z drugiej zaś
„robotnik widzi w kapitaliście swój niebyt i odwrotnie; każdy z nich usiłuje dru-

4
K. Marks, Tezy o Feuerbachu, przeł. N.N., [w:] K. Marks, F. Engels, Wybrane pisma filozoficzne 1844–1846, przeł. K. Błeszyński, L. Kołakowski, Warszawa 1949, s. 131–132.
5
Por. K. Marks, F. Engels, Ideologia..., op. cit., s. 38 (Wersja tłumaczenia zamieszczona w cytowanym tomie zawiera sformułowanie „światowo-dziejowym”, jednak wydaje mi się, że zarówno
względy merytoryczne, jak i utrwalona już w literaturze poświęconej temu zagadnieniu tradycja
przemawiają za rozwiązaniem przyjętym przeze mnie – T.R.W.).
6
K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r., przeł. K. Jażdżewski, T. Zabłudowski,
Warszawa 1958, s. 150.
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giego pozbawić bytu”7, wówczas postrzeganie historii staje się w oczywisty sposób przesiąknięte osobliwym zainteresowaniem, zainteresowaniem skierowanym
przeciwko dominującej tendencji organizowania ludzkiego współistnienia. Dostrzeżenie tego procesu, wraz z jednoczesnym odkryciem mechanizmu tworzenia
się ideologii, okazało się dla Marksa decydującym czynnikiem oddziałującym na
skrystalizowanie się nowego pojmowania historii, które z założenia wykluczało
próby ponaddziejowej obiektywizacji własnego przedmiotu. Od tego momentu
historia staje się dla twórcy koncepcji jej materialistycznego pojmowania nie tyle
zajęciem sprowadzającym się do gromadzenia i porządkowania rzekomych „faktów”, ile poszukiwaniem metody pozwalającej na zrozumienie występujących
w niej mechanizmów oraz odnalezienie zasad, wedle których zbiorowości zaangażowane w historię dokonują określonych wyborów prowadzących do konstytuowania kolejnych postaci historycznej rzeczywistości. Pozornie paradoksalnie,
przeniesienie akcentu z poszukiwania coraz to nowych faktów na rzecz wypracowywania adekwatnych procedur rozumienia zachodzących w historii zjawisk
kazało Marksowi zainteresować się właśnie tym, co dotychczas umykało uwadze
filozofów próbujących konceptualizować historię jako przedmiot racjonalnego
namysłu. Pozbawiona przez niemiecki idealizm niezależności od podmiotu sfera
przedmiotowości staje przed Marksem w postaci historycznego konkretu, w który
podmiot musi się zaangażować, żeby umożliwić sobie jego zrozumienie. To zaangażowanie nie ma jednak charakteru indywidualnego wyboru dokonywanego
bądź to na podstawie prawodawstwa rozumu praktycznego, bądź też w kontekście jednostkowego przyswojenia sobie prawdy o rzeczywistej, zaktualizowanej
treści rozwijającego się ducha. Dzieje się tak dlatego, że warunkiem wstępnym
uczynienia z historii wartościowego z punktu widzenia filozofii przedmiotu jest
jej uprzednia przemiana w „historię powszechną”, która „nie jest jedynie jakimś
abstrakcyjnym dokonaniem »samowiedzy«, ducha świata czy też innego widma
metafizycznego, lecz czynem zgoła materialnym, [...] – czynem, którego dowodem jest każda jednostka”8. Historia realizowana jest bowiem zawsze przez konkretnych ludzi, w dodatku, po pierwsze, bez względu na to, czy sobie ową rolę
uświadamiają, czy też nie; po drugie – zawsze działających jako konkretne zbiorowości. Tym, co różni filozofa od innych zaangażowanych w praktykę historyczną jednostek, jest subiektywna możliwość przeniknięcia ideologicznej mgły
spowijającej rzeczywistą treść dziejów, jednak również w tym wypadku widmo
7

Ibidem, s. 83.

8

K. Marks, F. Engels, Ideologia..., op. cit., s. 50.
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ideologiczności nie zostaje całkowicie przepędzone, o czym w pierwszej kolejności świadczą intelektualne niepowodzenia lewicy heglowskiej. Sama „krytyczność” namysłu nie gwarantuje, jak się okazuje, adekwatności ujęcia, gdyż
jej podstawowym błędem jawi się abstrahowanie od... historycznego konkretu.
Nie chodzi tu rzecz jasna o pomijanie milczeniem poszczególnych wydarzeń historycznych, lecz o abstrakcję w rozumieniu sprowadzania refleksji dziejowej
do aktów czystego pojmowania. Ta pozornie ortodoksyjnie heglowska strategia
prowadzi w konsekwencji do poważnego regresu intelektualnego, w wyniku którego „po jednej stronie stoi masa jako bierny, nieuduchowiony, bezdziejowy, materialny element historii; po drugiej stronie: d u c h, k r y t y k a [...], jako element czynny, z którego bierze początek wszelka akcja historyczna”9.
Ów krytyczny „duch” pozostaje w tej sytuacji z konieczności właśnie wyłącznie duchem i jako taki, wbrew własnym zapowiedziom, nie potrafi przeniknąć konkretnej przedmiotowości historycznej, która zaczyna mu się jawić jako jedynie zmysłowa materia domagająca się uzupełnienia w postaci aktu myślowego
ujęcia. Wynikające z tego stanowiska konkretne konceptualizacje historyczności
noszą na sobie piętno czystej subiektywności i najzwyklejszego woluntaryzmu.
Marks trafnie spostrzega, iż ta sytuacja prowadzi do swoistego „nieczystego sumienia” krytyki filozoficznej, która pod postacią młodoheglizmu popada w najzwyklejszy sentymentalizm10. Intelektualna miałkość dzieł analizowanych na
kartach Świętej rodziny nie jest więc dla Marksa wynikiem subiektywnej kondycji umysłowej jej autorów, ale wynika z przyjęcia takiej perspektyw poznawczej,
która uniemożliwia skuteczne przeniknięcie materii historyczności i otwarcie
perspektywy na rzeczywiste znaczenie poszczególnych fenomenów dziejowej
aktualności. Obiecując wyzwolenie podmiotu poprzez przyjęcie strategii myślenia krytycznego, heglowska lewica nie tylko nie spełnia rozbudzonych przez nią
nadziei, ale ostatecznie porzuca nawet własną perspektywę myślową i zastępuje
krytyczne myślenie krytyką myślenia. Jak zjadliwie zauważa Marks:
Jest to najniższy ze wszystkich szczebel poniżenia, kiedy krytyka przyswaja sobie
popularny język masy i przenosi ten prosty żargon do górnolotnych spekulacji
krytycznie krytycznej dialektyki11.
K. Marks, F. Engels, Święta rodzina, czyli krytyka krytycznej krytyki, przeł. T.J. Kroński,
S. Filmus, Warszawa 1957 s. 106.
9

10
„Krytyczna krytyka wznosi się wprawdzie w swoim mniemaniu wysoko nad masą, odczuwa
jednak dla niej bezbrzeżną litość”. Ibidem, s. 11.
11

Ibidem, s. 13.

110

Tomasz Rafał Wiśniewski

Porażka młodoheglistów nie stanowi jednak dowodu na fałszywość heglowskiego rozpoznania faktu, iż filozofia to w pierwszej kolejności samopoznanie się
wolności w procesie własnej realizacji. Tym, czego brakuje heglowskiej lewicy,
nie jest intencja krytyczna, której wszak ma ona wręcz w nadmiarze, lecz krytyczne narzędzie. Zdaniem Marksa narzędzie to nie znajduje się na półce z wypracowanym już filozoficznym instrumentarium, lecz musi zostać dopiero odnalezione w materii historycznego konkretu. Ów konkret wskazuje zaś na to, że
punktem oparcia dla wszelkiej refleksji mającej szanse na skuteczne przeniknięcie zagadnienia wolności musi się stać analiza sposobu, w jaki historycznie określony człowiek zapewnia sobie swoją egzystencję, a mówiąc innym językiem:
w jaki sposób ów człowiek „przywłaszcza” sobie własny świat materialny. Ten
fundamentalny wniosek nie jest w żadnym razie przypadkowym wynikiem jakiegokolwiek „wglądu” dokonanego przez Marksa w „istotę” historyczności, lecz
bierze się z samej aktualnej postaci owej historyczności, która osiągając określony etap swojego rozwoju, umożliwia dostrzeżenie swoich własnych korzeni jako
właśnie umocowanych w mechanizmie przywłaszczania sobie świata materialnego przez podmiot. Podmiot ów, jak pisze Marks: „filozofowie przedstawiali jako
ideał i nazywali »Człowiekiem«”, a całą historię „ujmowali jako proces rozwoju
»Człowieka«, tak że na każdym szczeblu dziejowym podkładano owego »Człowieka« pod dotychczasowe jednostki i przedstawiano jako siłę napędową dziejów”12. Dopóty, dopóki partykularna forma przywłaszczania świata materialnego
stanowiła prawdę kolejnych etapów ruchu dziejowego, abstrakcja „Człowieka”
przysłaniała właśnie partykularny charakter dominującej formy podmiotowości
i stwarzała fałszywe wrażenie, iż filozofia, jako wyzwolona od logiki podziału pracy forma aktywności, dokonuje adekwatnego ujęcia istoty ludzkiego bytu. Było
to podwójne złudzenie: po pierwsze stwarzało wrażenie, iż istota człowieka pozostaje w gruncie rzeczy niezmieniona, po drugie wprowadzało do powszechnej
świadomości przekonanie o realnie istniejącej uniwersalności człowieka, którego
epopeja jest w zasadzie dostępna na wyciągnięcie ręki poprzez czysto subiektywny wysiłek woli. Właśnie dlatego kolejne filozoficzne „interpretacje” świata
wchodziły ze sobą w niekończący się konflikt, którego rzekomą przyczyną było
poszukiwanie prawdy. W rzeczywistości wszystkie owe interpretacje stanowiły
wyłącznie kolejne formy manifestowania się partykularności form przywłaszczania, które dopiero w czasach współczesnych Marksowi osiąga jego zdaniem
charakter powszechności, gdyż jest warunkowane „przez siły wytwórcze, które
12

K. Marks, F. Engels, Ideologia..., op. cit., s. 77.
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rozwinęły się w pewną całość i istnieją tylko w ramach powszechnych stosunków między ludźmi”13. Owa powszechność formy przywłaszczania gwarantuje
swoistą „powszechność” produktu podmiototwórczej abstrakcji, której proces
dokonywany w filozoficznej samowiedzy prowadzi jednakże w tym wypadku
do zgoła zaskakującego rezultatu. Zamiast kolejnej postaci „Człowieka”, który
jednostronnie uosabiałby charakter epoki, rezultatem filozoficznej pracy okazuje
się ujawnienie fałszywości samej metody abstrahowania i w konsekwencji ukazanie mechanizmu prowadzącego do powstawania takich zafałszowań. Odkrycie
w formach przyswajania sobie materialnej rzeczywistości podstawowego źródła wszelkiej filozoficzności zapośredniczonej każdorazowo konkretną postacią
bytu społecznego, wraz z typowymi dla niego instytucjami i panującymi formami
myślenia, pozbawia filozofię raz na zawsze wszelkiej domniemanej niewinności
wywodzonej z rzekomego faktu jej przynależenia do uniwersum czystej myśli.
Z drugiej strony, owo odnalezienie zakorzenienia w materialnym konkrecie stawia w zupełnie innym świetle te spośród jej obietnic, których postanawia dotrzymać. Jeśli więc Marks pragnie, odkrywszy źródło własnego filozofowania, zrealizować swój program integralnego humanizmu, wedle którego człowiek „musi
potwierdzać się i przejawiać jako istota gatunkowa w swoim bycie i w swojej
wiedzy”14, ów humanizm musi przybrać realną postać programu działania, które
umożliwiać będzie pojawienie się materialnych warunków zapewniających rzeczywistość i historyczną adekwatność owej formy konceptualizacji podmiotowości. Humanizm ten musi być więc właśnie programem, w dodatku programem
działania i tym samym raz na zawsze zrezygnować z wszelkich złudzeń co do
swej rzekomej „obiektywności” i „neutralności”.
W tym kontekście trudno się dziwić, że najbardziej spostrzegawczy interpretatorzy marksowskiej myśli właśnie w jego pozornie najbardziej „filozoficznych” tekstach dostrzegali od samego początku potencjał subiektywnego zaangażowania. Znamienna jest pod tym względem pierwsza poważna filozoficzna
reakcja na opublikowanie Rękopisów, autorstwa Herberta Marcusego15, który bez
ogródek stwierdza, że chodzi tu o „filozoficzną krytykę [...] w znaczeniu teorii
13

Ibidem, s. 75.

14

K. Marks, Rękopisy..., op. cit., s. 150.

H. Marcuse, Neue Quellen zur Grundlegung des historischen Materialismus, „Die Gesellschaft” 9 (1932), Nr. 8. Pierwsza część tego tekstu ukazała się po polsku pt. Nowe podstawy materializmu historycznego (cz. 1), „Lewą Nogą” 13 (2001), s. 97–118. Całość w polskiej wersji
dostępna jest w internetowym wydaniu „Nowej Krytyki” pod adresem: http://www.nowakrytyka.
pl/spip.php?article345.
15
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rewolucji”16. W ujęciu Marcusego osławiony humanistyczny manifest „młodego
Marksa” jest niczym innym, tylko pierwszym przybliżeniem krytyki ekonomii
politycznej, w którym
Na podstawie naszkicowanej przez Marksa w sporze z Heglem idei istoty człowieka i jej urzeczywistnienia fakt ekonomiczny przejawia się jako bądź co bądź
odwrotność ludzkiej istoty, jako utrata ludzkiej rzeczywistości – dopiero na tej
podstawie fakt ekonomiczny jest zdolny stać się prawdziwym podłożem prawdziwie zmieniającej istotę człowieka i jego świat rewolucji17.

Filozoficzność ukazuje więc w tej sytuacji swoją aktualną postać praktycznego
zaangażowania, jako interwencji w rzeczywistość wynikającej z samej dynamiki
procesu filozofowania. Idąc tym tropem, nietrudno zauważyć, że tak rozumiany
materializm historyczny jest z jednej strony procesem „produkcji historii”, która
ukazuje swoją rzeczywistą (czyli aktualną historycznie) postać właśnie poprzez
zastosowanie wobec niej narzędzi jej materialistycznej analizy, z drugiej zaś
jest jednocześnie procesem „produkcji podmiotu”, który przyobleka się w swą
skonkretyzowaną postać poprzez kolejne określenia własnych powinności, które
jednak nie wynikają z abstrakcyjnych schematów formalnych, lecz z aktualnych
zapotrzebowań dążącego do swego samorozwinięcia procesu wyzwolenia.
Tak zaprojektowany program działania filozoficznego już na wstępie traci
w zasadzie swoje czysto filozoficzne, a więc, innymi słowy, czysto teoretyczne oblicze. Jednocześnie ów program jawi się jako nieunikniona konieczność
poważnego potraktowania postulatu humanistycznego, który, sam w sobie, jest
niczym innym, jak dziedzictwem najbardziej radykalnych wątków ujawnionych
przez rozwiniętą postać niemieckiego idealizmu. Owe wątki tkwią jednak w nim
od samego początku, co doskonale obrazuje intuicja zawarta w Kantowskim opisie kapitalizmu, którego nieprzekraczalne horyzonty stanowią jednocześnie barierę dla realizacji projektu teoretycznego:
Gdyby zarazem cała nasza natura nie uległa zmianie, to skłonności, które przecież
zawsze mają pierwszy głos, wymagałyby naprzód swego zaspokojenia, a połączone z rozumną rozwagą, swego możliwie największego i trwałego zaspokojenia
zwanego szczęśliwością; [...]18

16

Ibidem.

17

Ibidem.

18

I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, Warszawa 1984, s. 234.
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Jak pamiętamy, wobec niemożności dokonania owej „zmiany naszej natury” królewieckiemu filozofowi pozostaje jedynie postulatywność prawodawstwa
rozumu praktycznego wraz z całą „złą nieskończonością” zawartą w regulatywnej idei państwa celów. Zupełnie inaczej jest już jednak u Hegla, dla którego
istnienie owej rzekomo niezmiennej natury zostaje ostatecznie zniesione „I to
zniesione istnienie – tzn. istnienie poprzednie, ale zrodzone na nowo z wiedzy
– jest istnieniem nowym, nowym światem i [nową] postacią ducha”19. Materializm historyczny zna jednak doskonale wyzwania, które stoją przed owym nowym światem, który nie jest wszak dany w gotowej postaci na mocy samego faktu dokonanego zniesienia. W tym świecie bowiem „duch musi w sposób naiwny
zaczynać zawsze od początku, od bezpośredniości tego świata [...], jak gdyby
wszystko to, co było dotychczas, dla niego przepadło i jak gdyby nic nie nauczył
się z doświadczenia duchów poprzednich”. Jedyna nadzieja, ale też i największa
stawka filozofii, tkwi w tym, że „zachowała to doświadczenie pamięć”20. To właśnie owa pamięć pozwala Marksowskiemu projektowi odwołać się do filozofii
właśnie w momencie, gdy czas filozofowania pozornie się skończył.
Inspiracja dla rekonstrukcji podmiotu wolności jest tu wyraźna jak na dłoni.
Komentując heglowską dialektykę, Marks stwierdza bez ogródek:
[...] abstrakcja pojmująca siebie jako abstrakcję jest świadoma swojej nicości;
musi się wyrzec siebie jako abstrakcji i w ten sposób dochodzi do istoty, która jest
jej zupełnym przeciwieństwem, do przyrody21.

Projekt wyzwolenia zawarty w radykalnym humanizmie ma więc wymiar
kosmiczny – chodzi o wyzwolenie całej przyrody, oczywiście w jej ludzkiej
postaci, gdyż w żadnej innej nie jest ona dostępna ani zwykłym ludziom, ani
filozofom. Prawdą filozoficznego humanizmu jest więc prawda o wyzwoleniu
człowieka jako istoty przyrodniczej, tyle tylko, iż jego przyrodniczość jest jednocześnie jego postacią społeczną, gdyż tylko w uspołecznieniu przyroda jawi
się jako przyrodniczość rozumiana jako środowisko ludzkiej aktywności. Pojedynczy człowiek, owa abstrakcja filozofii, ujawniła się już bowiem w dialektyce
heglowskiej jako nieprawda ujawniona poprzez pracę pojęcia, które domaga się
swego urzeczywistnienia pod postacią ducha stanowiącego zaprzeczenie poje19

G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, przeł. A. Landman, Warszawa 2010, t. 2, s. 343.
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dynczej ludzkiej partykularności. To urzeczywistnienie okazuje się jednak możliwe wyłącznie poprzez zrozumienie, iż rzeczywistym środowiskiem ludzkiej
samorealizacji może być jedynie przestrzeń jego nieustannej konfrontacji ze społecznie zawłaszczaną przyrodą, która w perspektywie rekonstruowanego tu projektu filozoficznego uzyskuje szansę na wprowadzenie jej do przestrzeni wolności, dotychczas, przynajmniej w tradycji nowożytnej, zarezerwowanej wyłącznie
dla aktywności ludzkiego ducha. Z jednej strony przyroda uzyskuje w ten sposób
status rzeczywistości, którą ludzki duch może wreszcie przeniknąć i ukazać jej
prawdziwe, czyli wolne oblicze, z drugiej – uspołeczniony człowiek odkrywa
zagadkę swego zniewolenia poprzez przyrodę jako zniewolenia przez niepoznane, które dopiero w procesie rozumnego przekształcania odkrywa zarówno swój
wyzwolicielski potencjał, jak i siłę swego oporu wobec czynu wyzwolenia dokonywanego przez planowy wysiłek zorganizowanego ludzkiego ducha.
Tak więc, jak słusznie zauważył w kontekście marksowskich Rękopisów
Marek Fritzhand: „W przezwyciężaniu alienacji nie idzie o przekształcenie pojmowania świata, lecz o przekształcenie samego świata”22. Filozoficzny humanizm materializmu historycznego jest zatem humanizmem w działaniu choćby
z tej przyczyny, że „odtąd filozofia należy sama do tego świata i jest uzupełnieniem jego, choć tylko idealnym”23. Jeśli filozofia w postaci współczesnej Marksowi zeszła już z „lodowych pustyń abstrakcji”, proces ten jest nieodwracalny
i tylko w „tym świecie” może się ona urzeczywistnić, a mówiąc dokładniej, urzeczywistnić własną prawdę. Jej prawdą jest rzecz jasna nic innego, jak heglowska wolność, tyle tylko, że uzyskiwana w procesie rzeczywistego, a nie jedynie
intelektualnego wysiłku; jednak żeby dostrzeżenie tego mogło stać się możliwe,
filozofia potrzebuje materializmu historycznego. Materializm historyczny jest tu
nieodzowny przede wszystkim dlatego, że odkryta przez Hegla epopeja wolności
musi znaleźć rzeczywistą, a więc prawdziwą przestrzeń swej samorealizacji, a tej
wszak nie zapewnią jej najbardziej nawet wybujałe ekscesy wyabstrahowanego
ducha. „Puszczone wolno” przez Hegla żywioły ludzkiej aktywności ekonomicznej okazują się teraz znajdować w samym centrum filozoficznej problematyki
i tylko filozofia, która jest w stanie je skonceptualizować, może z powodzeniem
kontynuować proces ludzkiego samopoznania. Jednocześnie podobne konstatacje możliwe są jedynie właśnie jako wglądy dokonywane przez materializm
22
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historyczny, gdyż tylko on (przynajmniej do czasów Marksa) był w stanie zdać
sprawę z roli, jaką w obszarze nowo konstruowanej przedmiotowości odgrywa
działalność ekonomiczna ukazująca z drugiej strony swoje podmiotowe, głęboko
zakorzenione w tradycji transcendentalizmu oblicze. Ten transcendentalizm materializmu historycznego ukaże pełnię swego potencjału dopiero na kartach Kapitału, z czego fenomenalnie zdał sprawę Louis Althusser, przypominając ongiś
stalinowskim pozytywistom, iż
Krytykować ekonomię polityczną, to znaczy przeciwstawić jej nową problematykę i nowy przedmiot: a więc zakwestionować sam przedmiot ekonomii
politycznej24.

Zakwestionowanie owego przedmiotu to przede wszystkim uświadomienie sobie, iż jakakolwiek niezależna od podmiotu przedmiotowość nie ma racji bytu
na osiągniętym przez filozofię etapie rozwoju, gdyż ta ostatnia, właśnie dzięki
osiągnięciom niemieckich transcendentalistów, zdaje już sobie od dawna sprawę
z faktu, że:
Rozwiązanie polega na tym, że sprzecznością nie jest dotknięty przedmiot sam
w sobie i dla siebie, ale przysługuje ona jedynie poznającemu rozumowi25.

Ów rozum to rzecz jasna nic innego, jak poszukujący pełni swych określeń podmiot, który u Marksa, znów w zgodzie z całą tradycją filozoficzną, ma odnaleźć
pełnię swego samookreślenia w wolności, która to wolność zwrotnie kieruje nas
ku pytaniu o przestrzeń jej możliwych manifestacji i tym samym, mocą intelektualnej rzetelności, stawia wprost pytanie o materialne warunki możliwości
realizacji wolności.
Tak zinterpretowany materializm historyczny ujawnia swoją jednocześnie
teoretyczną, ale i stronniczą charakterystykę, co ze zrozumiałych względów musi
stanowić kamień obrazy dla tradycyjnie pojmowanego rzemiosła filozoficznego.
O ile bowiem nie stanowi niczego nadzwyczajnego postulat poszukiwania przez
filozofię swego nowego teoretycznego samookreślenia, o tyle już świadome zaakcentowanie swej interesowności budzić musi poważne wątpliwości. Tradycyjna wizja filozofa jako neutralnego obserwatora rzeczywistości zostaje tutaj
24
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– zresztą, co warto podkreślić, w absolutnej zgodzie z inspiracjami heglowskimi
– zastąpiona wyraźnym opowiedzeniem się po jednej ze stron sprzeczności ujawnionej w dialektycznym powiązaniu podmiotu i przedmiotu. To opowiedzenie
się po stronie wolności ludzi nie jest jednocześnie odrzuceniem przedmiotu, lub
też jego abstrakcyjnym zanegowaniem, lecz jedynie zdaniem sprawy z tego, co
Hegel usiłował wyrazić, pisząc, że o ile „wiedza ludzi o tym, że ich istotą, celem
i przedmiotem jest wolność, jest wiedzą spekulatywną, to sama ta idea jako taka
jest rzeczywistością ludzi, przy czym nie chodzi tu o rzeczywistość, którą oni
w rezultacie tej wiedzy mają, ale o rzeczywistość, którą oni są”26. Ta rzeczywistość z kolei, to, mówiąc tym razem językiem Marksa, stosunek, który człowiek
„ustanawia między sobą i przyrodą a innymi, różnymi od niego ludźmi”27; problem jednak tkwi w tym, iż na osiągniętym etapie rozwoju historycznego ów
stosunek jest li tylko przestrzenią samoalienacji, czyli w rezultacie – samozniewolenia. Materializm historyczny, odkrywając tę prawdę, musi więc skonfrontować się nie tylko z faktem, iż, wbrew Heglowi, ludzka rzeczywistość daleka jest
od stanowienia przestrzeni działania dla „ducha wolnego”, ale przede wszystkim
osiągnąć własną samoświadomość jako teoria realizacji wolności w rzeczywistym świecie ludzkiego bytu.
Tej samoświadomości materializm historyczny nie może osiągnąć wyłącznie poprzez czysty wysiłek intelektualny. Wynika to z faktu, iż, zdaniem Marksa,
historyczna postać osiągnięta przez podmiot teoretyczny wymusza na nim konieczność skonfrontowania się z faktem swej własnej praktyczności, i to w dodatku praktyczności przyrodniczej. Ta swoista sytuacja podmiotu teoretycznego
wynika w pierwszej kolejności z faktu, że historycznie ukształtowane warunki
reprodukcji podmiotowości przyrodniczej osiągnęły stadium, w którym teoria
ustanawia swoje absolutne przeciwieństwo wobec działalności praktyczno-wytwórczej. Kontakt z przyrodą zostaje całkowicie pozostawiony w rękach klasy
bezpośrednich wytwórców, podczas gdy kolejne postaci teorii powstają w sytuacji absolutnego oddzielenia od wysiłku związanego z pracą. Zdaniem Marksa
ta sytuacja wpływa nie tylko na pogłębiającą się alienację klasy robotniczej jako
jedynej formy społecznego kontaktu człowieka z przyrodą, ale jednocześnie na
narastający proces alienacji wysiłku teoretycznego, który popadając w coraz dalej posunięte wyobcowanie, traci już nawet pozór prawdziwości typowy dla my26
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ślenia ideologicznego i staje się najzwyklejszą procedurą coraz mniej subtelnego
zafałszowywania rzeczywistości. Dzieje się tak dlatego, że
Tak zwany rozwój historyczny polega w ogóle na tym, że ostatnia forma traktuje formy minione jako szczeble dla siebie i, ponieważ rzadko i tylko w zupełnie określonych warunkach zdolna jest do samokrytyki – [...] – ujmuje je zawsze
jednostronnie28.

Powstaje pytanie, czy w kontekście tego skądinąd wręcz ortodoksyjnie heglowskiego stwierdzenia Marks ma jakieś podstawy do zakładania, iż współczesna mu
epoka spełnia owe „określone warunki” umożliwiające samokrytykę. W przedmowie do Świętej rodziny stwierdza on wszak wraz z Engelsem, że „Cała krytyczna krytyka, od początku do końca, jest poniżej osiągniętego już w Niemczech poziomu rozwoju teoretycznego”29. Jeśli więc teoria wykazuje tendencję
do degeneracji, skąd przekonanie o możliwości nie tylko dokonania „samokrytyki”, ale wręcz skonstruowania nowego paradygmatu? Odpowiedzią jest postulat radykalnego przekształcenia samego pojęcia teorii czy też wręcz jej zniesienia w rozumieniu ostatecznego pożegnania się z fikcją autonomicznego wobec
przedmiotu podmiotu teoretycznego. O ile zniesienie owej autonomii wydaje się
w pierwszym przybliżeniu niczym więcej jak powtórzeniem pierwotnej lekcji
kantowskiej, co najwyżej w szacie zdradzającego swe heglowskie inspiracje pojęcia „całościowości” (Totalität), o tyle próba wniknięcia w rzeczywistą treść
tego projektu uzmysławia jego rzeczywisty radykalizm. W materializmie marksowskim nie chodzi wszak o zniesienie granicy między materią a duchem, ale
o teoretyczne zdanie sprawy z faktu, iż sam ów podział stał się nie tylko teoretycznym anachronizmem, lecz przede wszystkim faktyczną barierą osiągnięcia
przez podmiot przestrzeni samowyzwolenia. W tym kontekście historyczność
materializmu oznacza również, paradoksalnie, uznanie, iż sam materializm, rozumiany „teoriopoznawczo”, ukazuje swą li tylko historyczną aktualność, jeśli traktować go jako pewną tezę z dziedziny metafizyki. Ta metafizyczna teza ujawnia
swoją wyłącznie pozorną „neutralność”, kiedy tylko zdamy sobie sprawę z tego,
co w rzeczywistości oznacza określenie człowieka jako istoty zmysłowej. Jeśli
bowiem, uznając tezy tradycyjnego, „materialistycznego” pojmowania człowieka, jest on wobec przedmiotu „pobudzalnością”, ową kantowską „Rezeptivität”,
w ostatecznym rozrachunku okazuje się, że
28
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Jako zmysłowość ludzkie poznanie zachowuje się absorbująco, receptywnie, pasywnie; odbiera to, co zostaje mu dane i jest swoim potrzebowaniem zdanym na
to dane bycie. Jak dalece człowiek jest określony przez zmysłowość, tak dalece jest on „ustanawiany” przez przedmiot, poznając przyswaja on coś dla niego
przedustanowionego; jako istota zmysłowa jest on istotą pobudzaną, pasywną,
cierpiącą30.

Owa pasywność zostaje właśnie odkryta przez dojrzałą „niemiecką teorię”,
a zapoznanie tego faktu przez heglowską lewicę uważa Marks za jedną z przyczyn
jej intelektualnej porażki. Nawet Feuerbach, jakkolwiek znacznie, jak wiadomo,
lepiej oceniany przez autora Ideologii niemieckiej niż pozostali przedstawiciele
młodoheglizmu, nie dostrzega jego zdaniem regresywności koncepcji esencjalizacji zmysłowości, innymi słowy:
[...] nie dostrzega, że otaczający go świat zmysłowy nie jest rzeczą bezpośrednio
od wieków daną i niezmienną, ale stanowi wytwór przemysłu i stanu społeczeństwa – w tym mianowicie sensie, iż jest to wytwór dziejów, rezultat działalności
szeregu pokoleń, z których każde wspierało się na barkach poprzedniego, rozwijało dalej jego przemysł i stosunki między ludźmi oraz zmieniało porządek społeczny odpowiednio do zmienionych potrzeb31.

Osiągnięciem teoretycznym samego Marksa jest w tej sytuacji wskazanie, że
właśnie konsekwentne wydobycie na światło dzienne owej historycznej zmienności form zmysłowości wymaga jednocześnie postawienia tej kwestii w świetle
źródłowego pytania o warunki możliwości realizacji wolności. Ta wolność to
wszak nic innego, jak realizacja wspominanych w powyższym cytacie „zmienionych potrzeb”, tym razem występujących już jako uświadomione przez teorię
i skonceptualizowane w postaci projektu, który pozostając ciągle jeszcze projektem filozoficznym, staje się jednocześnie realnym projektem ludzkiej, czyli
społecznej emancypacji.
Owa nowa konceptualizacja to rzecz jasna jednoczesna konceptualizacja
„nowych potrzeb” oraz owych potrzeb podmiotu. Jak słusznie zauważa Marcuse:
Polemiczne rozprawianie o istocie i faktyczności, o określeniach „tego” człowieka i jego każdorazowej konkretnej sytuacji historycznej całkowicie zapoznaje
nowe stanowisko, które Marks zajmuje już na wstępie swoich badań. Dla Marksa
właśnie istota i faktyczność, sytuacja historii istotowej i sytuacja historii faktycz30
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nej nie są już rozdzielonymi, wzajemnie od siebie niezależnymi obszarami, czy
poziomami: historyczność człowieka została włączona do jego istotowego określenia. Nie chodzi tu już o abstrakcyjną, na przestrzeni konkretnej historii utwierdzającą się w niezmienności swojej wartości ludzką istotę, lecz o istotę możliwą
do zdefiniowania w historii i tylko w historii32.

Historia owa dochodzi współcześnie do tego etapu, w którym, zdaniem Marksa,
tylko z punktu widzenia proletariatu możliwe jest dokonanie takiego zdefiniowania aktualnej istoty, które zda sprawę z rzeczywistych potrzeb tkwiących w nowo
aktualizującym się projekcie wyzwolenia. Jest tak dlatego, że w kapitalizmie
Samopoznanie proletariatu jest [...] równocześnie obiektywnym poznaniem istoty społeczeństwa. Dążenie do realizacji klasowych celów proletariatu oznacza
zarazem świadome urzeczywistnianie obiektywnych celów rozwojowych społeczeństwa33.

Jednocześnie owa uprzywilejowana sytuacja poznawcza klasy robotniczej jest
jedynie filozoficzną szansą, której realizacja nie zależy wyłącznie od subiektywnego wysiłku poznawczego poszczególnych, nawet najbardziej „sproletaryzowanych” teoretyków, o których zresztą, wobec obiektywnego położenia klasy robotniczej, byłoby niezwykle trudno. Przywołany przed chwilą Lukács kontynuuje
swoją myśl, pisząc, że wykorzystanie tej szansy wymaga „świadomego przyczynienia się tej klasy [tzn. proletariatu – T.R.W.]”, gdyż w innym wypadku nadzieje
wiązane z praktyczno-teoretycznym przełomem „musiałyby pozostawać tylko
abstrakcyjnymi możliwościami, obiektywnymi granicami”34.
Widać teraz dokładnie, dlaczego marksowski materializm historyczny od
samego swego zarania musi się stać jednocześnie teorią wyzwolenia, a w konkretnych warunkach – teorią rewolucyjnego czynu wyzwoleńczego. Owa konieczność jest z jednej strony koniecznością teoretyczną, która, jak słusznie
podkreśla Étienne Balibar, tkwi w samym rdzeniu analiz Kapitału, z drugiej zaś
jest niejako egzystencjalną koniecznością samej klasy robotniczej powstającą
„w toku jej własnej działalności czy w jej własnej praktyce wyzwolenia”35. Warto
jednak cały czas pamiętać, że jest to w dalszym ciągu konieczność o charakte32
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rze subiektywnym, niegwarantująca w żadnej mierze jakiejkolwiek historycznej
automatyczności. Ewentualne niepowodzenie czynu rewolucyjnego jest z teoretycznego punktu widzenia równie możliwe, jak jego ostateczny triumf i właśnie
dlatego teoria realizacji wolności nie może pozostać politycznie neutralna. Jest to,
rzecz jasna, na pierwszy rzut oka niezwykle szokujące stwierdzenie, ale bliższa
analiza ujawnia, iż szokująca jest nie tyle teza, ile historyczne warunki, w jakich
zostaje postawiona. Pamiętamy, że swoją współczesność Marks traktuje jako sytuację, w której dochodzi do pewnego „skandalu antropologicznego”. Oto po raz
pierwszy w dziejach historyczni potomkowie heglowskiego niewolnika, który
ostatecznie wziął na swe barki ciężar wysiłku kształtowania (Bildung) ludzkiej
rzeczywistości, bezpośredni wytwórcy, znajdują się w sytuacji egzystencjalnej,
która stanowi całkowite zaprzeczenie kondycji ludzkiej. Ich realne istnienie jest
właśnie ową sytuacją skandaliczną, która dopomina się o swe zniesienie. W sytuacji owego skandalu dalsze pozostawanie teorii na pozycjach wysuwających
roszczenie do obiektywności jest samo w sobie skandalem niemożliwym do teoretycznego utrzymania. Jeśli sytuacja klasy robotniczej, której codzienny wysiłek
zapewnia nieprzerwany proces ludzkiego zawłaszczania przyrody i znoszenia jej
innobytu w procesie pracy, stanowi całkowite zaprzeczenie ludzkiej formy egzystencji, również sam proces „uspołeczniania” przyrody nabiera nie-ludzkiego,
a więc, nieprawdziwego charakteru. W tej sytuacji:
Skoro w ten sposób istota i egzystencja rozchodzą się i jedność obu jako faktyczne urzeczywistnienie jest właściwie wolnym zadaniem ludzkiej praxis, wówczas
tam, gdzie faktyczność doprowadziła do całkowitego odwrócenia ludzkiej istoty,
zadaniem tym jest po prostu radykalne zniesienie tej faktyczności”36 .

Zniesienie owej faktyczności jest właśnie zadaniem, subiektywnym programem
działania rewolucyjnego, którego podmiotem musi się stać właśnie ta klasa społeczna, która niesie w sobie potencjał nowej formy uspołecznienia. Wyodrębnienie się tego nowego podmiotu stanie się jednak możliwe dopiero po spełnieniu
dwóch warunków, obu możliwych do skonceptualizowania dopiero na gruncie
materializmu historycznego. Pierwszym jest ujawnienie się materialnej treści
zawartej w pojęciu walki klas, drugim – uświadomienie sobie przez klasę robotniczą swojej rzeczywistej roli historycznej i rozpoznanie się w tej roli jako
w subiektywnie pożądanym celu realnej walki politycznej.
36
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Tylko z pozoru teoria marksowska rozchodzi się w tym miejscu z heglowskimi intuicjami dotyczącymi procesu samorealizowania się wolności. Jeśli
bowiem pamiętamy, że „tym, czym w dziele Hegla są postacie świadomości,
w dziele Marksa jest sposób produkcji”37, ujawniana przez materializm historyczny walka klas stanowi jedynie ukonkretnienie Hegla właśnie w tym punkcie,
gdzie autor Fenomenologii pozostawia nam nadmierną swobodę w wyborze odpowiedzi na pytanie o rzeczywisty wehikuł zmian historycznych inicjowanych
przez ciągle odradzającego się ducha. Tajemnicze ekscesy „chytrości Rozumu”
okazują się teraz niczym innym, jak logicznie wynikającymi z realnych sprzeczności tkwiących w sposobach produkcji starciami klasowych interesów, których
kolejne obiektywizacje składają się na bolesny proces historycznego dojrzewania
ludzkości do pełni realizacji wolności. Z tego punktu widzenia materializm historyczny okazuje się dopełnieniem heglowskiej filozofii historii w bardzo ważnym
punkcie, jakim jest kwestia mechanizmu działania historycznej zmienności. Już
na kartach Ideologii niemieckiej jej autorzy jasno zdawali sobie sprawę z tego,
jak istotna jest owa materialistyczna korekta, pisząc:
Takie pojmowanie dziejów nie musi, jak idealistyczne, doszukiwać się w każdym
okresie jakiejś kategorii, lecz pozostaje wciąż na rzeczywistym gruncie historycznym, nie tłumaczy praktyki wychodząc z idei, ale tłumaczy formacje ideowe wychodząc z materialnej praktyki38.

W powyższym cytacie nie widać jednak jeszcze owej syntetyczności i jednocześnie precyzyjności ujęcia, które uderzać muszą każdego konfrontującego się po
raz pierwszy ze słynnym stwierdzeniem, że „Historia wszystkich dotychczasowych społeczeństw jest historią walk klasowych”39. Heglowska enigma zostaje
w ten sposób rozpoznana, a może, mówiąc precyzyjniej, nazwana swoim historycznie zaktualizowanym pojęciem, które wydobyte zostaje z sedymentów historii właśnie przez dopiero co ukształtowany korpus poznawczy historycznego
materializmu. Odkrycie walki klas staje się w tym kontekście najpoważniejszym
osiągnięciem teoretycznym na drodze do rekonstrukcji projektu emancypacyjnego, który, wypracowując nową kategorię, czyni z niej jednocześnie wskazówkę
kierującą poza horyzont teoretyczny – ku rzeczywistym procesom społecznym,
które tym samym uzyskują nową formę swego wyrazu. Powstająca na naszych
37

É. Balibar, Filozofia Marksa, op. cit., s. 124.
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K. Marks, F. Engels, Ideologia..., op. cit., s. 41.

39

K. Marks, F. Engels, Manifest partii komunistycznej, przeł. N.N., Warszawa 1979, s. 34.
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oczach nowa teoria przyoblekania się realnych walk społecznych w sensotwórcze działania zbiorowych podmiotów realizujących zawartą w nich potencjalność
wolności ujawnia rzeczywistą treść historii, która okazuje się uporządkowanym
ciągiem zdarzeń, odnajdującym swe wewnętrzne reguły w ukonkretnionym historyczno-społecznie prymacie praktyczności. Jednocześnie ów prymat przestaje
tym samym stanowić jedynie wynik teoretycznych wysiłków nakierowanych na
sformalizowanie aksjologicznych ram realizowania ludzkiej potencjalności, lecz
okazuje się rzeczywistym życiem podmiotu, który może już teraz porzucić swój
teoretyczny sztafaż i w konfrontacji z rzeczywistą przedmiotowością potwierdzić
swój status żywiołu kształtującego realne postaci pozbawionego już swej tajemniczości ducha.
Jednak „odkrycie” walki klas stanowi tylko połowę zadania. Drugą, znacznie bardziej problematyczną, jest rzeczywiste zrozumienie przez klasę proletariuszy egzystencjalnej, ale i ontycznej konieczności realnego i świadomego zaangażowania się w ową walkę. Jak pamiętamy:
[...] proletariusze, aby osobowość swą zrealizować muszą znieść [aufheben] swój
dotychczasowy warunek egzystencji – będący zarazem warunkiem egzystencji
całego dotychczasowego społeczeństwa – pracę. Stąd też znajdują się w bezpośrednim przeciwieństwie do tej formy, w której jednostki składające się na społeczeństwo dawały sobie dotąd wyraz ogólny – do państwa, i muszą to państwo
obalić, by utorować drogę dla swej osobowości40.

Problem polega rzecz jasna na tym, iż realni robotnicy nie mają najmniejszego
pojęcia o nowinkach materializmu historycznego i że zniesienie pracy jawiłoby
się im czymś równie realnym, jak rychła zapowiedź królestwa niebieskiego na
ziemi. Jeśli nawet myślą oni o rewolucji, to rozumieją ją w kategoriach czysto
„burżuazyjnych”, z czego sam Marks bezkompromisowo zda sprawę w 18 brumaire’a Ludwika Bonaparte. Odkrycie rozziewu między „klasą w sobie” i „klasą
dla siebie” skutkuje jednocześnie diagnozą, że, jak pisze Balibar: „Rozziew ten
nie wynika z nienadążania świadomości za życiem, lecz jest skutkiem sprzecznych tendencji ekonomicznych”41. Zwrot dojrzałego materializmu historycznego
w stronę krytyki ekonomii politycznej oddaje sprawiedliwość pierwszym empirycznym próbom weryfikacji założeń teoretycznych rewolucyjnego aktu uniwersalnej emancypacji i jako taki uzupełnia ów akt o wgląd w istotę sprzeczności
40

K. Marks, F. Engels, Ideologia..., op. cit., s. 86–87.
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É. Balibar, Filozofia Marksa, op. cit., s. 73.
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nie między podmiotem a przedmiotem, ale sprzeczności tkwiącej w samym ruchu historycznym, znoszącym wszak owe kategorialne podziały rodem z filozofii
przedkantowskiej. To kapitał, a nie Kapitał jest w ostatecznym rozrachunku odpowiedzią na pytanie o losy historycznej szansy wyzwolenia, a jego dialektyczny
charakter jest być może jedynym momentem, w którym pojęcie materializmu
dialektycznego mogłoby szukać usprawiedliwienia dla swej skądinąd nad wyraz
nieszczęśliwej formy językowej. Analizując żmudnie kolejne postaci wytwarzania społecznego bogactwa w warunkach wyidealizowanego modelu kapitalistycznej reprodukcji, Marks nie pozostawia złudzeń co do mgławicowości nadziei na
rychłe dokonanie ostatecznego skoku ku „prawdziwie ludzkiej” historii. Nawet
osławione prawo zniżkowej tendencji stopy zysku okazuje się przy uważniejszej
lekturze co najwyżej ostrożną hipotezą obwarowaną licznymi zastrzeżeniami42,
które na pewno nie pozwalają na wysnuwanie jakichkolwiek tez dotyczących
oczywistości procesu „obiektywnego” przechodzenia klasy robotniczej na pozycje świadomego siebie podmiotu rewolucyjnego. Jeśli uznać (a trudno mieć co
do tego wątpliwości), że krytyka ekonomii politycznej jest punktem dojścia teorii materializmu historycznego w sytuacji jego bezpośredniej konfrontacji z rzeczywistym konkretem społecznym, pesymistyczne wnioski co do perspektywy
ostatecznego przekroczenia bariery zniewalającego urzeczowienia w warunkach
kapitalizmu współczesnego samemu Marksowi nasuwają się z całą swoją mocą.
Portretując idealnego obywatela, antyczny filozof pisze:
Taki człowiek urządził sobie gospodarstwo wewnętrzne jak się należy, panuje sam
nad sobą, utrzymuje we własnym wnętrzu ład [...]. Opanowany i zharmonizowany
postępuje też tak samo, kiedy coś robi, czy to gdy majątek zdobywa, czy o własne
ciało dba, albo i w jakimś wystąpieniu publicznym [...]. Niesprawiedliwym nazywa czyn, który tę jego harmonię [...] psuje, a głupotą nazywa mniemanie, które
znowu takie czyny dyktuje43.

Ten kliniczny przypadek myślenia ideologicznego w sensie marksowskim zachowuje jednocześnie w sobie całą prawdę o humanistycznej interesowności teorii filozoficznej, która od samego swojego zarania poszukuje narzędzi skonceptualizowania projektu wolnego obywatela, który powodowany wyłącznie własną
sprawczością realizuje uprzednio założony ideał samostwarzania ludzkiej rzeZob. na ten temat np. M. Husson, Kapitalizm bez znieczulenia. Studia nad współczesnym kapitalizmem, kryzysem światowym i strategią antykapitalistyczną, przeł. Z. Kowalewski, Warszawa
2011, s. 208–212.
42
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Platon, Państwo, przeł. W. Witwicki, Warszawa 1958, t. 1, s. 238–239.
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czywistości odniesionej bezpośrednio do prawdy i dobra. W dwa tysiące lat po
Platonie, wyciągając najbardziej radykalne wnioski z dorobku klasycznej filozofii niemieckiej, podsumowanego w dziele Hegla, Karol Marks pokusił się o ujawnienie rzeczywistej treści tkwiącej w koncepcie wolnego podmiotu i skonfrontowanie jej ze społecznym konkretem, który jego zdaniem właśnie w połowie
XIX wieku stawiał na porządku dnia realne zniesienie dotychczas nieprzekraczalnej granicy między pojęciem wolności a warunkami możliwości jej realizacji. Teoria materializmu historycznego była bowiem niczym innym jak próbą
rzeczywistego pogrążenia się ducha w „nocy swej samowiedzy”44, który to akt
przynieść miał rozstrzygnięcie i jednocześnie unieważnienie dylematów stojących przed klasycznym myśleniem filozoficznym, cierpiącym od swoich początków na nieustanny kompleks wyobcowania. Odkrywając materialny korelat
Platońskiego obywatela i Heglowskiego ducha, Marks rzucił wyzwanie bezsilności teorii wobec prawdy oraz ujawnił, jaki potencjał tkwi w przekroczeniu
spetryfikowanych podziałów na sacrum myślenia i profanum bytu. Budując swą
strategię wyzwolenia, autor Kapitału niejako „po drodze” dokonał szeregu aktów
teoretycznego rozpoznania, które, jakkolwiek sytuując się właśnie po stronie teorii, jednocześnie demaskowały jej niewystarczalność jako narzędzia emancypacji
i z całą mocą wskazywały na dziejową anachroniczność multiplikowania kategorialnych zawiłości. Stawiając dramatyczne i jednocześnie retoryczne pytanie:
Czyż trzeba głębokiej wnikliwości, by zrozumieć, ż wraz z warunkami życia ludzi, ich stosunkami społecznymi, bytem społecznym zmieniają się także ich wyobrażenia, poglądy i pojęcia – słowem, także ich świadomość?45,

Marks nie tylko odkrywał zupełnie nowe pole poznawczej eksploracji, ale jednocześnie wskazywał na konieczność odnalezienia praktycznych sposobów przerzucenia pomostu w stronę rzeczywistej praktyki emancypacyjnej, która zarazem
czyniłaby zadość platońskiemu marzeniu o integralnym obywatelu, choć tym razem już na gruncie zupełnie nowej rzeczywistości historycznej, obywatelu zbiorowym, który ostatecznie okazywałby się spadkobiercą klasycznego podmiotu
tradycyjnej filozofii. Tym nowym, zbiorowym podmiotem miałby się stać, jak
wiemy, światowy proletariat, którego warunki realnej egzystencji czyniły jednocześnie całkowitym zaprzeczeniem człowieczeństwa, jak i jedyną nadzieją na
44

G.W.F. Hegel – Fenomenologia..., op. cit., t. 2, s. 343.
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K. Marks, K. Engels, Manifest..., op. cit., s. 60.
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rzeczywiste uczłowieczenie rzeczywistości. Meandry teorii, ramię w ramię z kolejnym zwrotami procesu historycznego, odcisnęły piętno zarówno na teoretycznym, jak i na praktycznym obliczu marksowskiego dzieła. Porzucając klasyczne
kategorie filozoficzne na rzecz „rewolucji praktycznej”, która miałaby się stać
„wspólnym dziełem filozofii i proletariatu”46, Marks podjął ryzyko, które po raz
pierwszy w historii filozofii było ryzykiem w równej mierze teoretycznym, co
praktyczno-historycznym. Znamy doskonale cenę, którą przyszło już do dziś zapłacić za opowiedzenie się po jednej bądź drugiej stronie Marksowskiego zakładu, choć jednocześnie doskonale zdajemy sobie sprawę, że historia daleka jest od
możliwości przedstawienia ostatecznego bilansu. Obojętnie, czy dzieje sprowadzimy na powrót do samoistnych form manifestowania się ducha, czy też uznamy prawomocność ich deskrypcji w terminach sposobów produkcji, heglowsko-marksowskie zadanie wyzwolenia stoi zarówno przed filozofią, jak i społeczną
praktyką w całej swojej dramatycznej aktualności. Jeśli przyznać rację Étienne’owi Balibarowi, gdy ten stwierdza, iż „Trzeba jednak przyznać, że dziś marksizm jest filozofią nieprawdopodobną”47, trzeba jednocześnie zaznaczyć, że
z pewnego punktu widzenia, który być może jest punktem widzenia jak najbardziej uprawnionym dla historyka filozofii, filozofia Marksa od samego swojego
początku była w tym sensie nieprawdopodobna, że sytuowała ośrodek swojego
zainteresowania tam, gdzie tradycyjnie rozumiane analizy filozoficzne same sobie
odmawiały wstępu. Słynne „puszczenie wolno” sfery reprodukcji ekonomicznej
przez Hegla czy też wcześniejsze wzgardliwe odrzucenie przez Kanta „motywacji
patologicznej” jako wręcz niegodnej zainteresowania ze strony filozofii praktycznej, to jedynie dwa najbardziej znamienne przykłady definiowania problematyki
filozoficznej w sposób, który Marksowi nie pozostawia miejsca w Panteonie bohaterów Rozumu. Walka klas, rewolucja proletariacka, zagadnienie władzy czy
wręcz dyktatury proletariatu brzmią dla subtelnego kronikarza dziejów refleksji
filozoficznej niezwykle obco, równie obco, jak w czasach, gdy autor doktoratu
z dziedziny filozofii starożytnej stawiał te pojęcia w centrum swoich zainteresowań badawczych. Jednocześnie przyznać chyba trzeba, że legendarne już polemiki dotyczące przyczyn niedokończenia Kapitału, spory o brak marksowskiej
definicji klasy społecznej, wreszcie ciążące nad całą historią marksizmu dylematy związane z określeniem istoty marksowskiej „ortodoksji” – nie wniosły po
dziś dzień niczego istotnego w kwestii być może najważniejszego pytania, jakie
46
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47

É. Balibar, Filozofia Marksa, op. cit., s. 152.
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w kontekście Marksa może postawić uważny czytelnik ostatnich partii heglowskiej Fenomenologii. Jak pamiętamy, „Nauka zawiera w sobie samej konieczność eksterioryzacji formy czystego pojęcia i przejścia pojęcia w świadomość”48.
O czym w istocie pisze, czy też, być może, o czym nie może napisać Hegel, gdy
w ten sposób rozpoczęty akapit zamyka stwierdzeniem: „dokonane przez ducha
uwolnienie siebie z formy własnej jaźni jest najwyższą wolnością i pewnością
wiedzy o sobie”?49

HISTORICAL MATERIALISM AS A THEORY OF FREEDOM
Summary
Keywords: Karl Marx, historical materialism, freedom
The main aim of the text is to prove, how the Marxian effort to define the idea of a historical progress within the frames of Marx’ concept of materialism leads to the necessity of
putting on the agenda the question of universal liberation of the human subject. The general standpoint is, that Marx’ historiosophical apparatus, generally defined as “historical
materialism” leads with immanent necessity from one side – to the equation of the question about the essence of history with the question about its subject, from the other – as
Marx leaves Hegelian “Kingdom of Spirit” and engages himself in the issues of material
reproduction of human life, to the situation, when the problem of a real content of human
emancipation situates itself in the centre of the scope. Presenting historical materialism
as a theory of a real social revolution, the text stresses also the problems connected with
the idea of “realization” of philosophy and its historical determinants, which make it the
same time a theoretical achievement and a problematic program of real social movement;
the history and the present day of this movement has for sure its foundations deeply
rooted in the space of the debate, which was the first effort of summing up the experience
of the Enlightenment.
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G.W.F. Hegel, Fenomenologia..., op. cit., t. 2, s. 342.
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Ibidem.
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Nowe spory o religię
Bóg umarł, papieże uciekają...1

Słowa kluczowe: religia, ontologia, deontologizacja, bóg, ateologia, György Lukács,
ateizm, Giordano Bruno
Albowiem religia, kiedy nie może nas już spalić na stosie,
przychodzi do nas po prośbie.
Heinrich Heine2

W dzisiejszych czasach dyskusja o bogu wydawać by się mogła w dobrym towarzystwie zbytnio passé, gdyby nie to, że mimo głoszonej „bezprzedmiotowości”
dyskusji nad istnieniem czy nieistnieniem boga, jesteśmy świadkami nie tylko natrętnej obecności kościołów i religii w życiu społecznym, politycznym i, o zgrozo, także naukowym, lecz nawet trwającej od lat ich napastliwej instytucjonalnej,
ekonomicznej i politycznej ofensywy. W warunkach tej totalizującej obecności
trzeba bronić nie tylko prawa kobiet do decydowania o własnym macierzyństwie,
prawa rodziców do możliwości korzystania z technik in vitro przy staraniach
o własne dziecko, ale także generalnie demokratycznej zasady oddzielenia kościoła od państwa, a nawet teorii ewolucji Darwina. Piszę łagodnie „oddziele1
Prezentowany artykuł jest częścią przygotowywanej do druku książki zatytułowanej Jak istnieją bogowie?
2

H. Heine, Z dziejów religii i filozofii w Niemczech, przeł. T. Zatorski, Kraków 1997, s. 88.
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nia kościoła od państwa”, podczas gdy nazywając rzecz po imieniu, należałoby
chyba napisać „zakończenia rabowania przez kościół za pomocą państwa i przy
łamaniu prawa dóbr społecznych”!
W rzeczywistości polskiego społeczeństwa początku XXI wieku problem
boga to przede wszystkim problem polityki, ekonomii, prawa i przestępczości,
także seksualnej, to problem pasożytnictwa, zacofania i swoistej spółdzielni-instytucji trzymającej w leasingu „życie wieczne” i „dobrą nowinę” za pomocą
średniowiecznych metod pożenionych z dzikim neoliberalnym kapitalizmem. To
totalne błogosławieństwo kościoła katolickiego w Polsce dla neoliberalnej strategii globalistycznej zapewniło w dużej mierze prawie bezkonfliktowy przełom
transformacji i potulne podporządkowanie się katolickich owieczek chwalonemu
przez pasterzy neoliberalnemu rynkowi dzikiego kapitalizmu i powszechnego rabunku własności społecznej.
Opisując rzecz samą nawet w kategoriach polskiej literatury narodowej, kościół katolicki nie tylko nie pospieszył na pomoc dobru wspólnemu, ale – jak
Bogusław Radziwiłł w sienkiewiczowskim Potopie – ciągnął sukna postaw tyle
i z całą mocą, aby mu się jak najwięcej w garści zostało! Tak więc, również jako
„wspólnik” neoliberalnego ładu, zasługiwał, cieszył się i korzystał z pomocy,
protekcji i hojności kolejnych rządów polskich po 1989 roku.
Spotyka się to obecnie z jawnym oburzeniem części społeczeństwa, także
politycznym. Miejmy nadzieje, że nie jest to oburzenie krótkotrwałe i słomiane.
Bez wyzwolenia od „naszych okupantów”, jak określał wiek temu rolę kościoła
katolickiego w Polsce Tadeusz Boy-Żeleński, trudno będzie mówić o wolności,
nowoczesności, postępie, sprawiedliwości.
Ale walka polityczna, społeczna, kulturowa z katolicką ciemnotą i pazernością należy do swoistych praktyk społecznych, dla filozofa trochę zbyt płaskich i gwarnych. Choć oczywiście ktoś ją musi przeprowadzić i w wymiarze
codzienności przełamać tę historyczną schedę po zygzakach historii w Europie
Środkowej.
W zgiełku tych kłótni wydaje się zanikać już od lat problem zasygnalizowany w tytule, problem zasadności wierzeń religijnych. Jako spór intelektualny
został on spektakularnie reaktywowany kilka lat temu za sprawą publikacji Richarda Dawkinsa3 i generalnie czegoś, co próbuje się czasem określać jako falę
3
Chodzi oczywiście przede wszystkim o jego książkę zatytułowaną Bóg urojony (przeł.
P.J. Szwajcer, Warszawa 2007). Co do wszelkich rozważań Dawkinsa o memach, nie mogę jakoś
zmusić się do traktowania ich poważnie.
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„nowego ateizmu”; swoistego smaku dyskusji dodało opublikowanie po polsku
dwóch książek Michela Onfraya, zwłaszcza Traktatu ateologicznego, a także wielu bardziej popularnych książek o podobnej tematyce4. Ostatnio na rynek polski
weszła też ciekawa praca Michaela Schmidta-Salomona Humanizm ewolucyjny,
która z wielka kulturą filozoficzną, chciałoby się rzec – z niemiecką kulturą filozoficzną – stawia na porządku dziennym problem nie tyle boga, ile stanowienia
nowej, ateistycznej, humanistycznej cywilizacji5.
Niezależnie od temperatury i rozległości sporów wokół religii trudno nie zauważyć, że podejście ateistyczne współcześnie w zasadzie stara się omijać kwestię istnienia lub nieistnienia boga (w pewnym sensie wyjątkami są tu zarówno
Onfrey, jak i Schmidt-Salomon). Określając problem w kategoriach kantowskiej
proweniencji, można stwierdzić, że sprawa analizowana i omawiana jest raczej
w kategoriach rozumu praktycznego, a nie fundamentalnej ontologii. Podobnie
i katoliccy stratedzy widzą współczesne pole walki nie na płaszczyźnie teoretycznej, filozoficznej, religijnej, światopoglądowej, lecz raczej na polu kultury
masowej. W tym ujęciu chodziłoby raczej o wprowadzanie i ugruntowywanie
w jej obszarze symboli, znaków, których znaczenie i rola wiązałyby się z destrukcją naukowo-racjonalistycznego obrazu świata i utrwalaniu treści, symboli „jako
znaków obdarzonych głębią znaczenia, przekraczającego możliwości myślenia
pojęciowego i wypowiedzi o charakterze twierdzeń. Poszukujemy takich symboli, które zdolne byłyby mówić do nas na tyle, na ile wabią nas [podkr. – J.K.]
do mentalnego usytuowania się w wielkiej palecie znaczeń oraz wartości, jakie
otwierają się przed nami. Symboli, które odwoływałyby się do kultury pojmowanej jako siatka zależności międzyludzkich, sposoby wyrażania siebie i poszukiwania sensu życia”. Jak pisze dalej autor przytaczanej wypowiedzi o nowym,
wabiącym teologu, „taki teolog nie byłby postrzegany jako apologeta, posługujący się hermetycznym językiem scholastyki i proponujący jakiś zestaw reguł do

M. Onfray, Traktat ateologiczny, przeł. M. Kwaterko, Warszawa 2008. Drugą jego książką
jest Antypodręcznik filozofii. Lekcje sokratejskie i alternatywne, przeł. E. i A. Aduszkiewiczowie,
Warszawa 2009. Obie zresztą nie spotkały się z szerszy odzewem w prasie i pracach teoretycznych.
Tylko w ciągu ostatniego czasu ukazało się kilkanaście ateistycznych pozycji książkowych. Niezbędnik ateisty, Między wiarą a kościołem, Duchowość ateistyczna, 101 argumentów za niewiarą,
Boga przecież nie ma, Dlaczego jesteśmy ateistami, Dlaczego Bóg nienawidzi kobiet, Poza wiarą.
Jak wychować etyczne, wrażliwe, dzieci w świeckiej rodzinie – oto tytuły tylko niektórych z nich.
4

5
M. Schmidt-Salomon, Humanizm ewolucyjny. Dlaczego możliwe jest dobre życie w złym świecie, przeł. A. Lipiński, Słupsk 2012, s. 200.
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przyjęcia ortodoksyjnej wiary. Raczej uzna się go za kogoś, kto podejmuje odważną próbę mediacji pomiędzy kulturą a znaczeniem i rolą religii w kulturze”6.
Ucieczka od ontologii
Cechą charakterystyczną obu tendencji – ateistycznej, przerzucającej ciężar walki
z religijnością na kulturę masową, szkołę, nawet wolne weekendy, supermarkety
i grillowanie, oraz religijnej, aspirującej (jak widać, także świadomie!) do bycia
instytucjonalną formą uwodzenia, wabienia, ale także deracjonalizacji, tabuizacji
i fetyszyzacji świata społecznego, w interesie zdobywania wpływów i pozycji
już nie pasterza, a interpretatora i krytyka życia społecznego – jest zasadnicza
deontologizacja świata i teorii, zdiagnozowana już przez Györgya Lukácsa we
Wprowadzeniu do ontologii bytu społecznego7.
Deontologizacja jest tendencją występującą we współczesnych nurtach filozoficznych, zwłaszcza w tradycji neopozytywistycznej, pragmatycznej, i polegającą na odchodzeniu od refleksji nad ontologią, zwłaszcza ontologią bytu
społecznego, na rzecz teorii poznania, praktycznej użyteczności, „empirycznych
rezultatów”, poza którymi – jak się głosi – nie ma prawdziwej wiedzy ani nauki.
Ta instrumentalizacja prowadzi do destrukcji teorii, ontologii, a także „patrzenia
w przód”, „wykroczenia poza”, podważenia status quo i dopuszczalności twierdzenia o możliwości istnienia „innego świata”, ale tego ziemskiego, społecznego
i politycznego, będącego „zniesieniem” kapitalistycznego wyzysku i alienacji,
nieredukującego społecznej praxis do sprawnej reprodukcji kapitału i jego panowania, twierdzenia, które jest oczywiście eufunkcjonalne wobec panującego
systemu społecznego i jego establishmentu. Generalnie chodzi o „zastąpienie
poznania rzeczywistości manipulacją niezbędnymi w bezpośredniej praktyce
przedmiotami”8 i „zasadniczą negację tego, jakoby z całokształtu nauk, z ich
wzajemnych powiązań, ze wzajemnego uzupełniania się ich rezultatów, z filozoficznego uogólnienia naukowych metod i zdobyczy mogło wytworzyć się jakieś zwarte odzwierciedlenie rzeczywistości istniejącej sama w sobie, jakiś obraz
świata”9. Tego typu tendencje, ugruntowywane przez całą tradycję neopozytywi6

W. Dawidowski, Znaleźć Boga tam, gdzie się o Nim milczy, „Więź” 2009, nr 5–6, s. 53–54.

G. Lukács, Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego, przeł. K. Ślęczka, cz. 1: Współczesny
stan problemu, Warszawa1982, zwłaszcza s. 3–176.
7

8

Ibidem, s. 33.

9

Ibidem, s. 47.
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zmu i pragmatyzmu, z ich spadkobiercami aż do czasów teraźniejszych, są obecne i dziś i odgrywają swoją specyficzną rolę także za pośrednictwem metodologii
poszczególnych nauk społecznych, a także polityki naukowej. W doskonały sposób przedstawia to Herbert Marcuse w Człowieku jednowymiarowym, gdy pokazuje, jak badania socjologiczne przyczyn strajku przeformułowują strajk, kryzys
społeczny na indywidualne nieszczęście konkretnego robotnika, którego „żona
jest w szpitalu”, co wymaga dodatkowych wydatków i skłania do strajku konkretnego pracownika. Generalnie chodzi o konstruowanie „jednowymiarowego
człowieka” i „jednowymiarowej przestrzeni społecznej”, w której obywatele łatwiej sobie mogą wyobrazić koniec świata niż upadek neoliberalnego kapitalizmu (Slavoj Žižek).
Stanowisko Lukácsa jest interesujące nie tylko dlatego, że właśnie w ten
sposób postrzega on niezwykle ważny aspekt społecznego funkcjonowania filozofii lat siedemdziesiątych XX wieku – można by współcześnie powiedzieć, że
zdiagnozowana przez niego tendencja w następnych latach tylko się pogłębiła
– lecz także dlatego, iż przy tej okazji w bardzo specyficzny sposób traktuje jakby
opozycyjną do omawianego nurtu w humanistyce dwudziestowiecznej tendencję
egzystencjalistyczną. Egzystencjalizm ujmuje on nie jako proste zaprzeczenie
czy alternatywę głównego nurtu zdominowanego przez tradycję neopozytywistyczną i pragmatyczną, ale jako komplementarne w funkcji społecznej filozofii
i humanistyki dopełnienie roli teoretycznie konkurencyjnego nurtu pozytywistyczno-pragmatycznego. Z punktu widzenia Lukácsa w tym wypadku mamy
do czynienia nie z pragmatyzacją, scjentyzacją, dla której charakterystycznym
ideałem jest fizykalizm (Rudolf Carnap), z jego postulatem sprowadzenia opisu rzeczywistości do uniwersalnego języka naukowego, za jaki uznaje się język
fizyki, lecz, na odwrót, z redukcją świata do świata człowieka, z radykalną fenomenalizacją rzeczywistości, zuniwersalizowanej codzienności, swoistą humanizacją poprzez redukcję do świata zjawisk ludzkiej potoczności.
Lukács pisze:
Uogólniając, można by zatem powiedzieć: Carnap, opisując powszechne podleganie myślenia i życia manipulacji [Manipuliertheit], wyraża – przyodzianą w szatę
neutralności – zgodę na taki stan rzeczy. Heidegger uważa tę samą społeczną rzeczywistość wyobcowanego życia za jakąś ontologicznie w sposób tak samo absolutny i nieodmienny daną „conditio humaine”, patrzy jednak na ten ontologicznie
nieodmienny stan rzeczy spojrzeniem irracjonalistyczno-pesymistycznym i stara się w płaszczyźnie ontologicznej uwidocznić perspektywę takiego religijnego
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(religijno-ateistycznego) wyjścia [z tej sytuacji ] – dostępnego dla pojedynczych
indywiduów – które nie naruszałoby [jej] fundamentów10.

O subtelnościach analizy Lukácsa można się przekonać, czytając jego obszerne wywody dotyczące także Wittgensteina czy Sartre’a. Dla nas, teraz, istotna jest konstatacja diagnozy komplementarnego panowania dwóch tendencji
teoretycznych, wzajemnie wspomagających się w dziele eliminacji „racjonalnie
ujmowanej ontologii [...] niezależnie od tego, czy się ją po prostu odrzuca jako
»nienaukową«, czy też się uważa, że za pomocą irracjonalistycznej »intuicji«
można osiągnąć coś jej przeciwstawnego”11.
Tak rozumiana deontologizacja skierowana jest przeciwko możliwości konstrukcji dialektycznej interpretacji związków człowieka z przyrodą, ale głównie
przeciwko możliwości powstania ontologii społecznej, tworzącej podstawy do
przekroczenia świata wyalienowanej manipulacji późnego kapitalizmu12.
Do tej diagnozy współczesności i jej znaczenia dla pytania o istnienie boga
wrócimy za chwilę. Warto bowiem wcześniej w związku z bezpośrednio nas tu
obchodzącym problemem religii przypomnieć, znowu za Lukácsem, że postawa
taka, czyli deontologizacja poznania i jego instrumentalizacja, ma swoją o wiele wcześniejszą historię i wiązana być powinna co najmniej z czasami wielkich
odkryć naukowych (Kopernik, Bruno, Galileusz, Kepler...) oraz klęską geocentrycznego obrazu świata.
Chrześcijaństwo, którego ontologicznym fundamentem jest rękojmia objawienia Zbawiciela, jego ponownego przyjścia, ukrzyżowania, zmartwychwstania
jako gwarancji nieśmiertelności duszy, istnienia także ważniejszej, innej rzeczywistości z sądem ostatecznym i zbawieniem lub wiecznym potępieniem – otóż to
chrześcijaństwo, utworzone ostatecznie przez Pawła, przeżyło, chociaż paruzja
nie nastąpiła i Chrystus nie pojawił się ponownie. Cała ontologia biblijna przez
wieki istniała prawie w niezmienionym, choć systematyzowanym i interpreto10

Ibidem, s. 102–103.

11

Ibidem, s. 137.

W tym miejscu, ale i wielu innych w tej książce, odwołuję się do języka tradycji młodomarksowskiej, zwłaszcza poprzez używanie młodomarksowskiej koncepcji alienacji człowieka jako
funkcji panowania kapitalistycznej własności prywatnej. Odwołania te mają ograniczony, w zasadzie potoczny sens obiegowy w tradycji marksistowskiej, gdyż mój stosunek do teorii alienacji jest
de facto dość zdystansowany. Zgodnie z nim traktuję ją jako rzeczywiście młodomarksowską, na
poły feuerbachowską jeszcze koncepcję dokumentującą rozwój teoretyczny Marksa od „rewolucyjnego humanizmu” do materializmu historycznego i dialektycznego. Więcej na ten temat pisałem
w książce Studia z teorii klas społecznych, Warszawa 2011, zwłaszcza s. 305–320.
12
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wanym wielorako kształcie. Skutecznym narzędziem dyscyplinującym wiernych
była herezja jako narzędzie piętnowania, lub oswojenie, neutralizacja i inkluzja w partykularyzowanej formie, jak miało to miejsce na przykład w wypadku
franciszkanów.
Szok i przełom nastąpiły dopiero pod naporem wielkich odkryć naukowych.
Spalenie Giordana Bruna na stosie nie było w istocie w rezultatem odrzucenia
astronomicznego aspektu jego twierdzeń, błąkających się zresztą na obrzeżach
kultury europejskiej od starożytności. Tragedia wiązała się z roztrzaskaniem za
pomocą nowej teorii astronomicznej geocentrycznego, a przede wszystkim humanocentrycznego obrazu świata. Nowe twierdzenia likwidowały wyróżnione
miejsce człowieka w kosmosie, tworzyły perspektywę nieskończonego kosmosu
i możliwość istnienia niezliczonych cywilizacji. Jak pisze Lukács:
[...] konflikt, jaki wybuchł w sprawie Galileusza, stanowi zwrot w losach ontologii religijnej. O ile na wcześniejszych szczeblach rozwojowych podwójną
prawdę wynaleziono w celu ochrony rozwoju nauki w cieniu religijnej ontologii,
która wydawała się nienaruszona, o tyle teraz Kościół, oficjalna ideologia religijna, ucieka się do podwójnej prawdy po to, by to, z czego w swej ontologii
zrezygnować nie może, uratować przynajmniej przejściowo13.

W tradycji kultury europejskiej zjawisko to łączy się z postawą, którą prezentować miał między innymi kardynał Roberto Francesco Romolo Bellarmino,
żyjący w latach 1542–1621 jezuita, konsultor Kongregacji Świętego Oficjum,
nadzorca procesu i spalenia na stosie Giordana Bruna i jeden z prześladowców
Galileusza, kanonizowany w roku 1930 (sic!). Miał on w sprawie teorii heliocentrycznej zajmować stanowisko akceptujące posługiwanie się przez żeglarzy
mapami powstałymi na podstawie nowych hipotez, ale jednocześnie odrzucające
powiązane z nimi treści, konsekwencje popadające w sprzeczność z pismem świętym14. Tym samym użyteczna, instrumentalna treść nowej teorii heliocentrycznej
ulega redukcji do pożytków z niej płynących dla nawigacji, a ogólniejsze treści
i ustalenia dotyczące na przykład ruchu Ziemi, planet, mechanizmu funkcjonowania układu słonecznego – podlegają oderwaniu, izolacji i unieważnieniu jako
sprzeczne z prawdą tradycyjnej ontologii religijnej.
13

G. Lukács, Wprowadzenie..., op. cit., s. 26.

Bertold Brecht w swoim dramacie Życie Galileusza wkłada w usta kardynała następujące
słowa: „Trzeba iść z czasem. Jeśli mapy gwiezdne, oparte na nowej hipotezie, ułatwiają nawigację
naszym marynarzom, niechże ich używają. Nie podobają nam się tylko nauki, które fałszują Pismo
święte”. B. Brecht, Dramaty, przeł. S.J. Lec, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976, s. 221.
14
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Rzecz jasna, dynamicznie rozwijająca się burżuazja, dla której jednym
z warunków maksymalizacji zysku jest postęp naukowy i techniczny, nie może
zamrozić poszukiwań naukowych. Moment wystąpienia Bruna i Galileusza to
punkt zwrotny, od którego napięcie między tymi dwoma siłami (liberalną burżuazją i kościołem, liberalizmem i chrześcijaństwem) na stałe towarzyszy historii
kultury europejskiej przez następne wieki, a uznanie Ballarmina za świętego nie
tak dawno przecież, bo w 1930 roku, wskazuje, że jego postawa chyba ciągle
jest cenna i żywa w przestrzeni intelektualnej i instytucjonalnej kościoła katolickiego. Zwrot, jaki się dokonuje w historii, ma jednak charakter fundamentalny i generalnie usuwa dominującą pozycję religii w społeczeństwie; jej miejsce,
w ciągłej i nieustającej walce, zajmują ostatecznie nauka i ideologia. Wyrazem
tego procesu jest nie tylko walka z libertynami, liberałami i ateistami przez setki
lat i postępująca sekularyzacja przestrzeni społecznej, szkolnictwa, państwa i polityki, czego wyrazem jest również walka o „oddzielenie kościoła od państwa”,
w zacofanych krajach tocząca się nawet w XXI wieku, lecz również postępująca deontologizacja religii. Musi ona, pod naporem dynamicznie rozwijającej się
nauki, rezygnować z biblijnego obrazu świata na drodze akceptacji jego (coraz
bardziej) metaforycznego charakteru.
Poszczególne byty w ontologii chrześcijańskiej nikną, jak gdyby zdmuchiwane Lemowską maszyną z Bajek robotów, która dostała zadanie zrobienia
„NIC”..., nikną anioły i diabły, piekło i niebo... nikną wszystkie specyficznie religijne treści w ramach współczesnej ontologii religijnej... niknie raj... i święci,
nikną chóry anielskie i bóg sam nawet... a pozostaje właściwie niewiadomoco!
Bywa nawet tak, że rozpuszczanie ontologicznych treści w procesie subiektywizacji religii prowadzi do religijnego ateizmu. Czymże w istocie rzeczy są
koncepcje religijne redukujące religijną ontologię do śladu (Jaspers), wyzwania
w twarzy Innego (Lévinas), „punktu Omega” (Teilhard de Chardin15) i innych
wersji „filozoficznych”16. To pokazowa destrukcja religijnej ontologii i religijnej myśli. Ortodoksja religijna ustępuje miejsca eklektyzmowi i ekumenizmowi.
Znajduje to swój wyraz nawet we wspólnie odprawianym przez duchownych różnych wyznań, a także buddyjskich kapłanów, czymś na podobieństwo nabożeństwa. W deontologizacji religii dochodzi się do jej określania jako realnej, osobo15

Zob. P. Teilhard de Chardin, Der Mensch im Kosmos, München 1959, s. 9.

W rzeczywistości wcale na miano filozofii niezasługujących, bo najtrafniejsze określenie,
jakie mi się nasuwa, to „rozpaczliwie teologicznych”. A w szatach owej „rozpaczliwej teologii”
uprawiających po prostu zazwyczaj jakieś nadęte, mętne i płaskie moralizatorstwo.
16
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wej i dynamicznej relacji „człowieka do osobowego Absolutu Boga, od którego
człowiek jest zależny w istnieniu i działaniu i który jest – jako Dobro Najwyższe
– ostatecznym celem życia ludzkiego”17. W kręgach katolickich to wielki postęp,
gdyż tak ogólne określenie religii nobilituje do rangi jej miana wiele wierzeń
i systemów religijnych, które dotychczas były kwalifikowane jako heretyckie,
pogańskie lub bezsensowne i dzikie (co miało swoje czasem nawet bardzo okrutne konsekwencje). Ale stanowisko takie składa na ołtarzu uniwersalności wszystko, co specyficzne dla katolicyzmu. Nie jest ono jednak i tak ujęciem radykalnym
i należy do raczej standardowych podejść – odmawia na przykład miana religii
deizmowi, historycznie bardzo żywotnemu w tradycji judeochrześcijańskiej. Radykalniejsze ujęcie znajdziemy wtedy, gdy dopuszcza się uznawanie za religie
takich systemów wierzeń, które charakteryzuje „brak drugiego członu relacji religijnej”, czyli – mówiąc jasnym językiem – uznanie istnienia człowieka i niezakładanie istnienia Absolutu, boga czy czegokolwiek podobnego18.
Chodzi więc już nie tylko o likwidację barokowego przyozdobienia religii
i wiary w boga, lecz nawet o swoistą religię ateistyczną! Przekraczającą spontaniczne, ale i teoretyczne próby redukowania jej do „śladów”, „jakiejś energii”,
„mocy” czy... „Wielkiego Wybuchu”.
Oczywiście, jeżeli porównamy to z tradycyjną teologią, to w świetle wpisania Kartezjusza czy Kanta na strony Indeksu ksiąg zakazanych (Index librorum prohibitorum) wszelkiego typu nowatorskie ujęcia religii są godne o wiele drastyczniejszych kar. Nic dziwnego, że od roku 1949, to jest od ostatniego,
trzydziestego pierwszego wydania Indeksu... z czterema tysiącami stu dwudziestoma sześcioma (4126) tomami zakazanych pozycji (!!!), rezygnowano coraz
bardziej z tego typu form obrony. Ba, dochodziło nawet do konstytuowania się
całych odłamów w kościele katolickim, inspirujących się autorami goszczącymi
na łamach Indeksu..., jak to miało miejsce w wypadku teologii wyzwolenia, inspirującej się Karolem Marksem, uznanej za oficjalną teologię krajów Ameryki
Łacińskiej na drugiej konferencji episkopatu latynoamerykańskiego w Medellin
17
Z.J. Zdybicka, Człowiek i religia. Zarys filozofii religii, Lublin 1993, s. 302. Zredukowanie religii do „relacji” jest zapewne w ujęciu autorki znamieniem nowoczesności, precyzji i naukowości.
Jego komizm z racji radykalnej deontologizacji religii, z której zostaje tylko relacja, jest widoczny
dla każdego jako tako rozgarniętego czytelnika.

Zwolennikiem takiego podejścia – w swoistej „jezuickiej” formie (która charakteryzuje się
tym, że uprawiający ją autorzy są jak ludzie spotykani na schodach, o których nigdy nie można
powiedzieć, czy po nich wchodzą, czy schodzą z nich) – zdaje się być Andrzej Bronk (zob. Nauka
wobec religii, Lublin 1996, s. 87).
18
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(1968 )19. Być może dla wielu katolików polskich i wielu Polaków odległe wydarzenia w egzotycznym kraju wydają się marginalne dla religii i katolicyzmu.
Będzie jednak całkiem inaczej, gdy zdamy sobie sprawę z postępującej laicyzacji
Europy i dynamicznego rozwoju demograficznego ludności hiszpańskojęzycznej
w Ameryce, także w USA! Większość katolików na świecie mieszka w Ameryce
i mówi po hiszpańsku, toteż ich problemy religijne są trudne do zlekceważenia z perspektywy Watykanu i jego aspiracji do uniwersalizmu. Obserwowana
w dzisiejszych czasach eksplozja lewicowych przemian w Ameryce Łacińskiej
może być z powodzeniem traktowana jako następstwo wcześniejszych przemian
w religijności tamtego regionu i rozwoju teologii wyzwolenia.
Przykład teologii wyzwolenia jest dla nas o tyle znamienny, że ilustruje zjawisko kompletnego wypierania ontologii religijnej przez spójne systemy teoretyczne i ideologiczne zanurzone po uszy w społecznych sprzecznościach i walce
politycznej, do których narzędzi zrozumienia nie sposób znaleźć w tradycyjnym
języku religijnym. Stąd jego rugowanie, abdykacja, fasadowość.
Destrukcja ontologii religijnej i jej, w najlepszym wypadku, awans do
rzędu naukowo wspieranego humanizmu humanocentrycznego20 są rezultatem
wieloletniego, wielowiekowego procesu przemian, którego istotnym momentem
były przywołane perypetie Galileusza i spalenie na stosie Giordana Bruna, co
w wypadku Polski miało swoje odpowiedniki nie tyle w Kopernikańskim De
revolutionibus orbium coelestium, ile raczej w ścięciu i spaleniu na stosie w stolicy Warszawie szlachetnie urodzonego Kazimierza Łyszczyńskiego za napisanie
dzieła pod tytułem De non existentia dei (1689). Chodzi mi oczywiście bardziej
o podstawową tezę głoszoną przez Łyszczyńskiego, a nie o przynależną mu sławę, bo jego istnienie i dzieło zostały bardzo skwapliwie zakopane przez polską
kontrreformację i wojujący katolicyzm. Opisując efekt finalny przemian religii
w europejskim kręgu kulturowym, zbyt często zapominamy o wielowiekowej
19
B. Mondin, Teologowie wyzwolenia, przeł. R. Borkowski, Warszawa 1988, s. 34. Wydana
przez Kongregację Nauki i Wiary instrukcja z 6 sierpnia 1984 r., zatytułowana Niektóre aspekty
teologii wyzwolenia (J. Ratzinger), krytykowała w teologii wyzwolenia m.in. stosowanie marksistowskich analiz społecznych, propagowanie walki klasowej, utożsamianie biednych z marksowskim proletariatem, tendencje rewolucyjne i polityczne.

Jakkolwiek komicznie brzmiałby termin „humanizm humanocentryczny”..., ale przywołuję go tu celowo z zamiarem skontrastowania z historycznymi próbami kreowania „humanizmu
teocentrycznego”. Nawet teraz, gdy piszę te słowa na komputerze, zaprogramowana przez ludzi
maszyna podkreśla mi na czerwono termin „humanocentryczny”, a termin „teocentryczny” łyka
bez protestu. Humanizm teocentryczny to contradictio in adiecto. Humanizm może być tylko humanocentryczny, jak masło maślane!
20
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walce o likwidację ateizmu europejskiego, zatarcie śladów jego jakiejkolwiek
egzystencji czy wreszcie ordynarne skłamanie historii czy teorii, mające na celu
zawłaszczenie teoretyka, badacza, filozofa dla panującej i zwycięskiej tradycji
chrześcijańskiej. Szczególnie pouczający i dramatyczny jest z tej perspektywy
przykład filozofii Immanuela Kanta.
Immanuel Kant a religia
Wybór Immanuela Kanta nie jest oczywiście przypadkowy i wynika przede
wszystkim z roli, jaką ten filozof odegrał w historii filozofii powszechnej; ponieważ zbyt często jesteśmy nadto europocentryczni, to dodam: europejskiego
kręgu kulturowego. Do Kanta w jakimś sensie odwołują się wszystkie współczesne kierunki filozoficzne tradycji kontynentalnej, a poprzez Hume’a także
anglosaskiej. Tak wielka rola Kanta wynika przede wszystkim z dokonanego
przez niego „przełomu antynaturalistycznego” i fundamentalnego powiązania
poznania z rozwojem nauki. Odrzucenie naiwnego empiryzmu, indywidualizmu
metodologicznego, sensualizmu i utylitaryzmu tworzyło podstawy nie tylko pod
cały ciąg rozwojowy klasycznej filozofii niemieckiej, wyznaczanej nazwiskami takich następców Kanta i gigantów filozofii, jak Johann G. Fichte, Friedrich
W.J. Schelling, Georg W.F. Hegel,. Ludwig A. Feuerbach, Karl H. Marx, lecz
również dokonywało swoistego cięcia epistemologicznego, nieprzyswojonego
przez wielu do dziś. Przełomowa rola filozofii Kanta, który w odróżnieniu od
uwikłanych w kulturę francuską, ale i bezpośrednio w rewolucję francuską, myślicieli Oświecenia nie był aż tak pozbawiany teoretycznego i filozoficznego dystansu do historii, jest rozumiana albo przynajmniej uznawana czy odczuwana
powszechnie. Stąd też i boje o jej interpretacje toczą się nieustannie po dzisiejsze
czasy.
O polskiej specyfice recepcji filozofii krytycznej pisałem już kiedyś, wskazując na to, że najświatlejsze polskie postacie filozoficzne czasów Kanta z jego
filozofii – o ile nie znały jej tylko z plotek lub drugiej ręki – zazwyczaj kompletnie nic nie rozumiały, traktując ją jako nawrót do średniowiecza21. W odbiorze
21
Zob. J. Kochan, (Nie)obecność Oświecenia, [w:] Dogmatyzm, rozum, emancypacja. Tradycje Oświecenia we współczesnym społeczeństwie polskim, red. P. Żuk, Warszawa 2005, s. 48–86.
Przytaczam tam m.in. słowa Jana Śniadeckiego, który pisał: „Filozofia Kanta jest to symptoma
paroxyzmu i prawdziwa zaraza na umysł ludzki; dotknąwszy Niemcy północne zrobiła kilka setek
wariatów, inne rozsądniejsze narody uniknęły tej choroby. [...] Kant w materiach najpotoczniejszych jest ciemny pedant. [...] Straciwszy czas na dochodzeniu tych tajemnic, dziwiłem się, że na
końcu XVIII wieku znalazły się głowy XIV wieku” (s. 39).
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powszechnym i w kwestii stosunku Kanta do religii sprawy wyglądają w sposób
o wiele bardziej skomplikowany.
Znana szeroko jest przeprowadzona przez Immanuela Kanta rozprawa z tradycyjnymi dowodami na istnienie boga. Na tyle znana i uznana, że od czasów
tej krytyki nikt z – jako tako wykształconych – filozofów poważnie ich nie traktuje, a i w samej religijnej tradycji określa się je raczej jako „możliwe drogi do
boga”, co – tłumacząc na język bardziej zrozumiały – oznacza, że są tacy, którym
te dowody wystarczą... jakkolwiek pogardliwie brzmiałaby ta formuła. Dowód
ontologiczny i pięć „dróg” Tomasza z Akwinu to dzisiaj folklor filozoficzny, teologiczny, tak jak pomysły Damianiego, że gramatyka jest dziełem szatana, bo
zgodnie z jej regułami bóg może występować w liczbie mnogiej jako „bogowie”,
podczas gdy wiadomo, że bóg jest tylko jeden.
Religia u Kanta to jednak nie przedmiot szyderstwa i kpiny. Przede wszystkim dlatego, że zjawiskowa błahość, bezrozumność i ciemnota kryją głęboki nurt
kulturowej, społecznej, politycznej i moralnej funkcji systemów religijnych. I to
znów nie w aspekcie teoretycznym czy odświętnym. Dla Kanta i jemu współczesnych świeże są historyczne konflikty o podłożu, przynajmniej z pozoru, religijnym. Wojna trzydziestoletnia – której drobnym odpryskiem na terenach Rzeczypospolitej był „potop szwedzki”, po którego spustoszeniach, najstraszniejszych
w historii Polski, Rzeczpospolita Obojga Narodów już się nie podniosła – spustoszyła całą Europę w stopniu nieznanym dotychczas w historii22. Kontekst religijny miały też procesy ludobójstwa w koloniach na różnych kontynentach. Idea
uniwersalnej moralności, skutecznego systemu etycznego, który sprawiałby, że
ludzie będą mieli możliwość na całym świecie, wszyscy, skutecznie zabiegać
o szczęśliwe życie, o realizację swojego prawa do szczęścia, napotyka więc na
samym początku na przeszkodę w formie konkurujących z sobą krwawo i bestialsko religijnych partykularyzmów rywalizujących o panowanie i eliminację
innych partykularyzmów o podobnych aspiracjach.
Niedawna historia dostarcza więc już wówczas ad oculos przejrzystych argumentów na to, że to nie religia może być realną podstawą uniwersalnej, ogólnoludzkiej etyki i moralności.
Dla Kanta – który swoje krytyki zaczął publikować w końcu piątej dziesiątki swojego życia (miał lat 57), a wcześniej sam był w Królewcu swoistą wielką
Jeśli chodzi o liczby, to całkowita populacja Rzeszy w przededniu wojny oscylowała wokół
20 mln, natomiast w połowie wieku było to o 8 mln mniej, czyli ok. 12 mln ludności. Straty w landach wynosiły średnio 30%, a w niektórych sięgały 90%. Zob. Z. Wójcik, Historia powszechna
XVI–XVII wieku, Warszawa 2004, s. 379–380.
22
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encyklopedią francuską, nosicielem i propagatorem Oświecenia i naukowej wiedzy, wykładając wiedzę chyba z wszelkich możliwych dyscyplin naukowych,
a nawet nienaukowych, bo bardziej praktycznych, jak na przykład pożarnictwo
– nadzieja na realizację szczytnego celu eliminacji wojen i stworzenia pokojowej szczęśliwej ludzkiej koegzystencji w wymiarze globalnym, a co najmniej
europejskim, związała się z poznaniem naukowym, z rozumem, z bezwzględną
uniwersalną mocą nauk ścisłych i reguł myślenia uwolnionych od konkurencji
bajek, mitów, przekonań... Wszystkie one są bowiem tylko partykularno-kulturowymi przebraniami uniwersalnej moralności23.
Nie są to jednak „przebrania” niewinne!
Kulturowe, partykularne formy racjonalności każdą swą partykularną, lokalną i metaforyczną, instytucjonalną, obrzędową formą lokalną deformują rozumną etykę. Poprzez poglądowość jej przedstawienia, naiwność jej metaforyki,
opisu, argumentacji, odwołującej się przy nakłanianiu do respektowania uniwersalnych norm moralnych do egoizmu jednostkowego i grupowego, wyzysku, triumfu i podboju, stygmatyzacji i eliminacji innych przedstawicieli homo
sapiens. W najogólniejszym sensie oznacza to, że z perspektywy Kantowskich
poszukiwań uniwersalnej etyki ogólnoludzkiej żadna etyka religijna nie może
zostać zaakceptowana, ponieważ odwołuje się do tak czy inaczej pojętej korzyści
indywidualnej. Co więcej, etyka religijna, nie dość, że jest teocentryczna, a nie
humanocentryczna, to na dodatek jest zawsze jakoś utylitarystyczna24. Nawet,
a może zwłaszcza wtedy, gdy chodzi o zbawienie, zmartwychwstanie i nieśmiertelność ludzkiej duszy. Zbawienie – jako indywidualna nagroda za działanie
zgodne z nakazami boga – świetnie to ilustruje.
Zdaniem Kanta, etyka nie tylko nie zakłada istnienia boga czy religii i nie
jest żadnym dowodem na istnienie boga czy słuszność religii; etyka ani religii,
ani boga w ogóle nie potrzebuje i doskonale się bez nich obchodzi. Jak pisze:
Na ten temat pisze Kant: „Różnorodność religii: cóż za osobliwe wyrażenie! To jakby ktoś
mówił o różnych moralnościach, bo mogą przecież istnieć historycznie różne sposoby wierzenia,
jeśli nie w jakąś religię, to w praktykowanie różnych wierzeń lansowanych w historii na polu
uczoności za pomocą silnych argumentów, a podobnie dzieje się z różnymi księgami religijnymi
(Zendawesta, Wedy, Koran itp.), ale tylko w jedną, jedyną dla wszystkich ludzi i we wszystkich
czasach ważną religię. Owe więc nie mogą być niczym innym, jak tylko wehikułem religii, co jest
przypadkowe i w zależności od różnorodności miejsc i czasu może być różne”. I. Kant, O wiecznym
pokoju. Zarys filozoficzny, przeł. E. Przybylak, Wrocław 1995, s. 61.
23

W jakimś sensie aspekt utylitaryzmu uwidacznia się w chrześcijaństwie w wiekowych sporach wokół pelagianizmu, stanowiska uznającego zbawienie za nagrodę. Jest to oczywiście herezja. Choć z drugiej strony w codziennej praktyce spontanicznie powszechna, pożyteczna bowiem
z punktu widzenia skuteczności perswazji.
24
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Etyka [die Moral] – o ile opiera się na pojęciu człowieka jako istoty wolnej, lecz
dlatego zarazem istoty, która sama siebie przez swój rozum wiąże bezwarunkowo
prawami – nie potrzebuje ani idei jakiejś innej, wyższej od człowieka istoty dla
poznania swego obowiązku, ani pobudki innej niż samo prawo dla przestrzegania
obowiązku. Jeżeli w człowieku znajduje się taka potrzeba, to jest to najwyżej jego
własna wina, ale potrzeby tej nie może zaspokoić nic innego, bowiem to, co nie
wypływa z samego człowieka i jego wolności, nie stanowi substytutu niedostatku
jego moralności. Zatem moralność sama dla siebie (zarówno i obiektywnie, gdy
chodzi o chcenie, jak i subiektywnie, gdy chodzi o możność [realizacji]) w żadnym wypadku nie potrzebuje religii, lecz na mocy czystego praktycznego rozumu
wystarcza sama sobie”25.

Moralność nie potrzebuje religii! Zapamiętajmy to raz na zawsze!
Może znajdować się taka potrzeba, potrzeba religii, w człowieku, ale wtedy
jest to „jego własna wina”, pisze Kant. Jednym z fundamentalnych nieporozumień
w pojmowaniu Kantowskiej teorii religii i kantowskiej etyki jest interpretowanie
jego rozważań filozoficznych jako dotyczących człowieka w ogóle, abstrakcyjnej
jednostki, wszystkich ludzi. Zgodnie z regułą, że skoro etyka ogólnoludzka, to
taka sama dla wszystkich i wszędzie. I w istocie tak jest. Z tym zastrzeżeniem
jednak, że sposoby obecności uniwersalnej etyki rozumu w społeczeństwie mogą
być i są zdaniem Kanta zróżnicowane, zmienne, historycznie i społecznie uwarunkowane. W tym najgłębszym sensie znajdujemy więc w Kantowskich rozważaniach o religii wątki prekursorskie wobec historyzmu, dialektyki, relatywizmu
i społecznego charakteru człowieka z filozofii Hegla, Feuerbacha i Marksa.
Ogólnoludzka etyka rozumu występuje w różnych formach kulturowych
jako różne religie. Ale zróżnicowanie nie dotyczy tylko kultur. Ma ono miejsce
również w odniesieniu do mniejszych grup społecznych i jednostek. Na poziomie jednostkowym fundamentem wierzeń religijnych jest to, że ludziom do motywacji w działaniach nie wystarcza ich związek z obowiązkiem. Obok, ponad
obowiązkiem szukają powiązania swoich czynów z własną szczęśliwością26. Odnajdują je w „końcu wszystkich rzeczy” i „Sądnym Dniu”. Sąd ostateczny, kara
i wina, zbawienie i „wieczne męki piekielne”, a także inne atrybuty opisu „końca
wszelkich rzeczy”, jak koniec czasu, spadanie gwiazd z nieba, runięcie samego
sklepienia niebieskiego lub zwinięcie się nieba jak zwoju brystolu, stworzenie
raju dla nagrodzonych i piekła dla potępionych – wszystko to stanowi didaskalia
25

I. Kant, Religia w obrębie samego rozumu, przeł. A. Bobko, Kraków 1993, s. 23.

„Wszystkim ludziom mogłoby to wystarczyć, gdyby (tak jak powinni) trzymali się jedynie
[danych] w prawie czystego rozumu”. Ibidem, s. 27.
26
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do sądu, na którym dobre i złe uczynki zostaną nagrodzone lub ukarane i tym
samym oceniony zostanie podjęty – lub nie – wcześniej trud. Sąd ostateczny
okazuje się w tej perspektywie swoistym wspomaganiem wyrzutów sumienia dla
tych, których wyrzuty sumienia i poczucie obowiązku są za słabe, aby z ich tylko
powodów postępować przyzwoicie. Trzeba ich po to straszyć jak się tylko da!
Jak pisze ironicznie Kant:
[...] heroiczna wiara w cnotę zdaje się subiektywnie nie mieć tak powszechnie oddziałującego wpływu na nawrócenie dusz, jak wiara w przerażające sceny, o których mniema się, że poprzedzą rzeczy ostatnie27.

Mechanizm, z jakim mamy tu do czynienia, jako żywo przypomina środki
stosowane przez moją babcię, gdy jako kilkuletni chudzielec i niejadek opierałem się obfitym (i smacznym) posiłkom, które miały poprawić mój wstydliwie
chudy wygląd. „Jedz, wnuczku, szybko, bo przyjdzie tu taki stary wielki Dziad,
schowa cię do worka i zabierze z sobą!”. Czasem była to Baba Jaga, czasem
inny utworzony byt idealny mający wymusić pożądane zachowanie krnąbrnego
dziecka, do którego świadomości racjonalna argumentacja nie trafiała. „Dziad”
ów istnieje jako stworzony byt kulturowy, stając się nie narzędziem dziadowania
i porywania dzieci, lecz środkiem niezbędnym do spożycia rosołu czy mielonych
kotletów z ziemniakami i marchewką z groszkiem. „Dziad” staje się swoistym
„wehikułem” kulinarnym, dietetycznym, społecznym o złożonej i wielorakiej
funkcji kulturowej oraz swoistej autonomicznej i dynamicznej egzystencji. Skutkiem „jego działania” może być przecież nie tylko konsumpcja jednego obiadu,
ale i utrwalone, i rosnące z wiekiem, stany lękowe, wygenerowana skłonność do
tycia, obżarstwa czy chorób układu trawiennego... Ale to oczywiście tylko ułamek rzeczywistej historii „Dziada”, który w tym momencie, jak piszę, staje się
elementem historii filozofii i teorii religii.
Rozwijam te przypadkowe konsekwencje pojawienia się „Dziada” dlatego,
że z perspektywy filozofii Kanta religia w całkiem podobny sposób jak „Dziad”
czy Baba Jaga jest, a wszystkie religie są wehikułami moralności, etyki. Ich status
ontologiczny jako poręcznych bytów kulturowych jest taki właśnie, choć oczywiście ranga społeczna i historyczna nieporównywalna.
Różnice nie dotyczą więc tylko tego, czy chodzi o „Dziada” czy Babę Jagę,
islam czy hinduizm, a więc różnic religijnych, ale także tego, iż również nie
27
I. Kant, Koniec wszelkich rzeczy. O niedawno powstałym wzniosłym tonie w filozofii, przeł.
M. Żelazny, Toruń 1992, s. 18.
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wszystkie indywidualne podmioty potrzebują takiego wspomagającego tworzenia idealnych bytów do funkcji narzędzi wymuszania moralności. Bywają tacy
ludzie, którzy nie kradną nie z uwagi na własną szczęśliwość, policję, sąd, groźbę
więzienia, wiecznych mąk piekielnych, ale... po prostu z obowiązku, z poczucia
przyzwoitości! Ci, którym to nie wystarcza, objęci są społecznie wytwarzanymi mechanizmami kulturowego wsparcia, wspomagania, nacisku, wśród których
jest i religia.
Trzeba sobie raz na zawsze po lekturze prac Immanuela Kanta uświadomić,
że innego sensu istnienia religii niż jako „wehikułu moralności” po prostu nie ma
i że od Kanta jest to oczywiste dla jako tako rozgarniętych jego czytelników28.
Jest to kanon filozofii europejskiej po kantowskim przełomie antynaturalistycznym.
W takim też sensie religia istnieje, istnieje bóg, bogowie, religie. Jako zjawiska empiryczne i rzeczywiste w społeczeństwie i historii. Stanowisko Kanta
konstatuje ten fakt. Nie oznacza to jednak, że mamy tu do czynienia z akceptacją
takiego stanu rzeczy, jego pochwałą czy nieuchronnością. Kant uważa te religijne
narzędzia, wehikuły moralności, za niedoskonałe, także z uwagi na konkretne
religijne formy, w jakich „przemycana” być musi etyczna zawartość. Szczególnie
razi go występująca powszechnie w religiach antropomorfizacja, która zamienia
obowiązek w kult i obrzędy mające zapewnić przypodobanie się uczłowieczonej
istocie najwyższej29. Podobnie rzecz się ma z tworzeniem swoistej religijnej kultury cudów, objawień, ozdrowień, irracjonalistycznej ofensywy bredni i urojeń,
rozprzestrzenianiem tabuizacji różnych obszarów rzeczywistości i poznania rzeczywistości. Jak pisze Kant, „marzycielskie urojenie religijne stanowi moralną
śmierć rozumu”30.

28
A oto dwa przykładowe stwierdzenia Kanta ilustrujące taką tezę: „Religia jest poznaniem
wszystkich naszych obowiązków jako Bożych przykazań” (I. Kant, Religia..., op. cit., s. 15);
„Chrześcijaństwo ma za cel: wspierać w ogóle miłość do sprawy wierności swym obowiązkom”
(idem, Koniec wszelkich rzeczy..., op. cit., s. 26).
29
Jest to sytuacja szczególnie drastyczna. Postępowanie zgodnie z obowiązkiem zostaje zamienione na rytuały kultu z ofiarami i błaganiami o łaskę, cuda i wsparcie wiązane z indywidualną, egoistyczną szczęśliwością. Nie chodzi przy tym o kult tylko antropomorfizowanej istoty
najwyższej. Trzeźwi ludzie ze zgrozą mogą obserwować nawet na początku XXI w. kult i obrzędy
podobnego typu wobec funkcjonariuszy kościelnych, a nawet uświęcanych świeckich. Rozwożenie
kropel krwi, kawałków ciała po parafiach to zwykła praktyka w parafiach kościoła katolickiego
w Polsce XXI stulecia. Odrażająca i dzika to praktyka.
30

I. Kant, Religia..., op. cit., s. 221.
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Ma to swoje konsekwencje dla relacji między nauką, filozofią i religią. Kant
w sposób oczywisty nie tylko oddziela naukę i filozofię od religii. Biorąc pod
uwagę funkcję wehikułu moralności, jaką spełnia religia, Kant instrumentalizuje
religię wobec zasad etyki i moralności obowiązku. Funkcja „wehikułu moralności” jest zakłócana przez religijną formę w sposób powyżej pokrótce opisany.
Prowadzi to do wniosku, że religia w tej swojej roli bycia „wehikułem” wymaga
podporządkowania i nadzoru ze strony rozumu, nauki i filozofii. Kwestia ta była
podniesiona przez Kanta w nawiązaniu do „sprawy Galileusza”. Filozof protestuje przeciwko dominacji teologicznej cenzury na uniwersytetach i głosi konieczność podporządkowania jej nauce:
Jeżeli odstąpić od tej zasady, to w końcu musi dojść do tego, co zresztą miało już
miejsce (np. w czasach Galileusza) – teolog opierający się tylko na Biblii, aby
poniżyć godność nauk, a sobie zaoszczędzić związanego z nim wysiłku, mógłby
ważyć się na wtargniecie nawet w astronomię, albo w inne nauki, np. w starożytną geologię; mógłby [...] zakwestionować wszelkie eksperymenty ludzkiego
intelektu31.

To stanowisko Kanta przekłada się na jego poglądy dotyczące organizacji
życia akademickiego na uniwersytecie. Fakultet filozoficzny powinien jego zdaniem, jako niemający bezpośredniego wpływu na rzeczywistość społeczną i polityczną, nie tylko pozostawać poza wpływami cenzury i być sferą naukowej tylko
dysputy i argumentacji, ale także, jako uprzywilejowany, gdyż bezinteresownie
związany z poszukiwaniem prawdy, winien pełnić funkcje wychowawcze w stosunku do wszystkich studentów jako ludzi. Co więcej, ma także pełnić funkcję
krytyczną w stosunku do fakultetów teologii, prawa i medycyny, które, poświęcone praktycznemu działaniu, winien chronić odpowiednio przed herezją, bezprawiem i szarlatanerią. Filozofia, jako oaza rozumu, nauki, wiedzy i ogólnoludzkiej
odpowiedzialności, ma więc dla Kanta w strukturze uniwersytetu królewieckiego
do odegrania rolę fundamentalną i rozstrzygającą dla owocności funkcjonowania
całego uniwersytetu i w ogóle powodzenia realizacji idei uniwersytetu.
Stosunek Kanta do religii jako wehikułu moralności nie wyczerpuje się
także i w poddaniu jej nadzorowi filozofii, zwłaszcza na uniwersytetach. Historyczność spojrzenia królewieckiego filozofa ujawnia się także w przewidywaniu
zaniku religii i jej ewolucji w stronę bezpośredniej obecności moralności, pozbawionej już konieczności korzystania z dotychczasowego „wehikułu”. Kant trak31

Ibidem, s. 29.
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tuje istniejącą religię jako „środek przewodni” pobudzający „prawdziwą wiarę
religijną”, ale środek, który prowadzi do wyeliminowania siebie samego; jest to
„kościół wojujący” prowadzący do triumfu „kościoła triumfującego”32. W innym
miejscu Kant ujmuje to jeszcze dokładniej, głosząc obumarcie religii w przyszłości i konieczność wytrwałej pracy w tym kierunku:
[...] wiara historyczna, która – jako kościelna – do prowadzenia ludzi potrzebuje
Pisma Świętego, ale przez to właśnie przeszkadza w jedności i powszechności
kościoła, zaniknie sama i przejdzie już w czystą wiarę religijną przekonującą dla
całego świata. W tym kierunku już teraz powinniśmy wytrwale pracować, nieustannie wydobywając czystą wiarę religijną z jej, obecnie jeszcze niezbędnej,
powłoki33.

Wielkość i radykalizm filozofii Kanta tłumione są współcześnie na różne
sposoby. Najchętniej robi się z niego dziwaka z Królewca, o niezwykle ascetycznym sposobie życia, maniakalnych nawykach, a w wymiarze teoretycznym
– utopijnego moralizatora, specjalistę od sądów syntetycznych a priori, niepoznawalności świata i dostarczyciela „moralnego dowodu na istnienie boga”34. Co
ciekawe, odczytywanie myśli Kanta na początku, jeszcze za jego życia i trochę
później, było chyba łatwiejsze, o czym świadczy zarówno wydany Kantowi zakaz pisania o sprawach religijnych, jak i na przykład przejrzysta opinia na temat
znaczenia filozofii Kanta, którą sformułował Heinrich Heine w 1835 roku, pisząc
dla francuskich czytelników:
Powiadają, że nocne mary pierzchają z przerażenia, gdy ujrzą miecz katowski.
Jakaż więc trwoga musi je ogarniać, gdy wyciągnie się ku nim dłoń uzbrojona
w Kanta „Krytykę czystego rozumu”! Księga owa to miecz, którym w Niemczech
dokonano egzekucji na deizmie. Mówiąc szczerze, Wy Francuzi, jesteście w porównaniu z nami Niemcami łagodni i powściągliwi. Potrafiliście co najwyżej zgładzić jakiegoś króla, ten zaś i tak stracił był już głowę na długo przedtem, zanim
mu ją ucięliście. A jeszcze musieliście przy tym tak donośnie walić w bębny, krzyczeć, tupać nogami, że wstrząsu doznał cały okrąg Ziemi. Zbyt wielki doprawdy
zaszczyt wyświadcza się Maksymilianowi Robespierre’owi, porównując go z Immanuelem Kantem35.
32

Ibidem, s. 144.

33

Ibidem, s. 167.

O ogłaszaniu Kanta twórcą nowego dowodu na istnienie boga pisałem już w książce Wolność
i interpelacja, Szczecin 2004, s. 51. Nigdy nie wiem w takich wypadkach, czy to nieuctwo, czy
religijna ekstaza odbierająca rozum.
34

35

H. Heine, Z dziejów religii..., op. cit., s. 111.
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Immanuel Kant kroczył aż do tego miejsca ścieżką nieubłaganego filozofa, przypuścił szturm na niebiosa i wyciął w pień całą ich załogę. Oto Pan świata pływa, niedowiedziony, we własnej krwi, nie ma już wszechogarniającego miłosierdzia, ojcowskiej dobroci, czekającej w zaświatach nagrody za ziemską wstrzemięźliwość, nieśmiertelność duszy wydaje ostatnie tchnienie – słychać rzężenie
i jęki [...]36.

NEW DISPUTES ABOUT THE RELIGION:
GOD DIED, THE POPES ARE ESCAPING...
Summary
Keywords: religion, ontology, deontologisation, god, ateology, György Lukács,
atheism, Giordano Bruno
The main goal of the paper is to show which way developed by György Lukács theory
of deontologisation in contemporary philosophy and in social science may be useful in
reflection on changes in today’s religion, which, how it is described, can exist not only
without angels, heaven, devils but even without any gods.

Ibidem, s. 122. Jak przenikliwie pisze Heine w innym miejscu: „[...] następstwem była śmierć
deizmu w królestwie rozumu spekulatywnego. Potrzeba być może paru stuleci, by ta zasmucającą
wieść dotarła do wszystkich zakątków świata – my wszakże dawno już przywdzialiśmy żałobę. De
profundis!”. Ibidem, s. 121.
36
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Istota „chińskiego marksizmu”
i „socjalizmu z chińską specyfiką”
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od kapitalizmu do socjalizmu

Sinizacja marksizmu w Chinach – prawidłowość czy odstępstwo od nauki?
Dynamiczny rozwój Chińskiej Republiki Ludowej w ostatnich ponad trzydziestu
latach jest przedmiotem wielkiego zainteresowania polityków, znawców kultury,
ekonomistów i oczywiście świata naukowego, w tym politologów. Wynika to
z uruchomienia przez ten największy naród świata potężnych sił wytwórczych,
które radykalnie zmieniają oblicze gospodarcze i społeczne kraju, a także sytuują go w centrum światowej polityki. Jednocześnie Państwo Środka nieustannie podkreśla, że buduje „socjalizm z chińską charakterystyką”. Jak należy to
rozumieć?1
Chińska Republika Ludowa jest państwem socjalistycznym, w którym kierowniczą funkcję pełni Komunistyczna Partia Chin. Jednocześnie ChRL otwarła
1
W Polsce problematyka ta jest przedmiotem zainteresowania szczególnie ośrodka toruńskiego,
a głównie znajduje wyraz w organizowanych corocznie międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych polityce, bezpieczeństwu, gospodarce, kulturze i edukacji Azji, w szczególności Chin. Por. np. Gospodarka a polityka na przykładzie państw azjatyckich, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2011, s. 8 i n.
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się mocno na napływ kapitału zagranicznego, zezwoliła także na masowe uruchomienie krajowej gospodarki prywatnej. Obecnie ponad dwie trzecie PKB wytwarzane jest w sektorze prywatnym. Powstała szczególna sytuacja – nadbudowa, czyli instytucje i stosunki ideowo-polityczne, jest socjalistyczna, natomiast
baza, czyli instytucje i stosunki ekonomiczno-produkcyjne, jest zdominowana
przez kapitalizm. W Chinach w ramach państwa socjalistycznego powstał wielki
kapitalizm państwowy, który wpływa na pogłębianie się sprzeczności wewnętrznych. Chiny weszły do wszystkich ważniejszych międzynarodowych organizacji gospodarczych i politycznych, co umacnia ich miejsce w globalizującym się
świecie, ale jednocześnie widać wyraźnie że Chiny idą własną drogą, że nie są
one zwykłym „dodatkiem” do światowej gospodarki kapitalistycznej2.
Komunistyczna Partia Chin opracowała i wdrożyła interesującą, oryginalną narodową drogę budownictwa socjalistycznego, która znalazła odzwierciedlenie w sinizacji marksizmu i wykorzystaniu narodowej specyfiki rozwoju.
Już w czasach Mao Tsetunga, który nawiązywał początkowo do doświadczenia
radzieckiego, ujawniły się znaczące różnice w kwestii dróg i metod rewolucji
socjalistycznej, głównych sił rewolucji, relacji między klasą robotniczą, chłopstwem i innymi klasami i warstwami ludu pracującego. W późniejszym czasie
różnice te się pogłębiły, co znalazło wyraz w powstaniu maoizmu jako chińskiej
odmiany marksizmu-leninizmu. Jeszcze bardziej różnice te urosły w czasach kierownictwa Denga Xiaopinga, który wprowadził nowe metody gospodarowania,
nazwane później „socjalistyczną gospodarką rynkową”. Kategoria ta, a jeszcze
bardziej praktyka gospodarcza – zostały z pewną nieufnością przyjęte w środowiskach marksistowskich, które zarzucały nowemu chińskiemu kierownictwu
rewizjonizm i odejście od zasad marksizmu-leninizmu. W późniejszym okresie
KPCh poczyniła dalsze zmiany programowe, stwierdzając, że Chiny znajdują się
dopiero w początkowej fazie socjalizmu i okres przejściowy może trwać nawet
sto lat. Jednocześnie partia deklarowała, iż jej celem jest budowa „harmonijnego
społeczeństwa” lub „średniozamożnego społeczeństwa”, co można odczytać jako
dążenie do socjalistycznych celów społecznych, do budowy „socjalizmu z chińską specyfiką”3.
2
Szerzej na ten temat zob. B. Góralczyk, Chinski feniks. Paradoksy wschodzącego mocarstwa,
Warszawa 2010, s. 21 i n. O historyczno-cywilizacyjnych uwarunkowaniach współczesnych Chin
zob. Bai Shouyi [i zespół], An Outline History of China, Beijing 2002, w szczególności s. 705 i n.
3
Problemy te analizował J. Polit, Chiny, Warszawa 2004, szczególnie rozdział o „Socjalizmie
z chińską specyfiką”, s. 270 i n.
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Kategorie te, podobnie jak praktyka budownictwa socjalistycznego w Chinach, od ponad trzydziestu lat budzą wiele kontrowersji zarówno wśród marksistów, jak i całego międzynarodowego ruchu komunistycznego. Napotykamy
tu różne punkty widzenia – od totalnej krytyki do zrozumienia sytuacji Chin
i akceptacji programu KPCh. Jednak sytuacji nie ułatwiają postawa i polityka
kierownictwa chińskiego. Na arenie międzynarodowego ruchu komunistycznego Chiny prowadzą politykę samoizolacji. Po upadku ZSRR i tak zwanych
KDL-ów w środkowo-wschodniej Europie Chiny, choć deklarowały się jako państwo socjalistyczne z największą liczbowo partią komunistyczną, nie stanęły na
czele międzynarodowego ruchu komunistycznego, a nawet nie brały aktywnego
udziału w różnego rodzaju naradach i akcjach partii komunistycznych na świecie.
Jeżeli określały się jako „rzecznik świata uciśnionych”, to w charakterze wielkiego mocarstwa – stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, deklarując często,
że ChRL jest reprezentantką nie tylko wielkiego narodu chińskiego, lecz także
krajów rozwijających się4.
Można to zracjonalizowć tym, że Chiny po upadku ZSRR i wspólnoty socjalistycznej czuły się słabe, nie były w stanie przeciwstawić się wielkiej potędze imperializmu, mając na uwadze losy „realnego socjalizmu” w tych krajach,
i w związku z tym skupiły swą uwagę na sprawach wewnętrznych, wychodząc
ze słusznego założenia, iż o losach socjalizmu zadecyduje nie tylko rewolucja,
ale przede wszystkim efektywność ustroju gospodarczego, jego innowacyjność, nowoczesne technologie, rewolucja naukowo-techniczna, poziom życia
mas ludowych – a pod tym względem Chiny miały wiele do nadrobienia. Deng
Xiaoping słusznie zauważył, że Chiny wdrożyły równościowe rozwiązania charakterystyczne dla socjalizmu w warunkach głębokiego zacofania w rozwoju sił
wytwórczych, odziedziczonego po epoce półkolonialnej, i że oddziela je od rozwiniętych krajów kapitalistycznych głęboka przepaść technologiczna oraz cywilizacyjna, którą mogą one zmniejszyć, wdrażając nowe metody i ciężko pracując
przez kilka pokoleń. Muszą więc cofnąć się nie o jeden krok, zmienić taktykę,
otworzyć się na świat zewnętrzny, nie tracąc jednak z pola widzenia celu ostatecznego, czyli socjalizmu, a jednocześnie nie popadając w zależność od potęg

4
Por. Chiny, książka bez roku wydania (prawdopodobnie 2004), otrzymana w Ambasadzie
ChRL w Warszawie, s. 64 i n. Zob. też E. Vagenas, ZK der KKE: Die internationale Rolle Chinas,
„Offensiv”, Zeitschrift für Sozialismus und Frieden, Mai–Juni 2011, s. 85–107.
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imperialistycznych, tak jak stało się to udziałem byłego ZSRR i europejskich
„KDL-ów”5.
Najwięcej kontrowersji budzi wspomniana kategoria „socjalistyczna gospodarka rynkowa”. Powstało wiele pytań: czy można socjalizm pogodzić
z rynkiem? czy rynek nie jest sprzeczny z socjalizmem? czy jest to kategoria
zastrzeżona wyłącznie dla stosunków kapitalistycznych, dla gospodarki kapitalistycznej? czy rzeczywiście jest to typowe contradictio in adiecto, czyli sprzeczność w przymiotniku, właściwie w przymiotnikach, logiczny absurd, polegający
na tym, że każdy z owych składników wyrażenia logicznego („socjalistyczna”
i „rynkowa”) jest zaprzeczeniem drugiego lub pociąga za sobą negację drugiego?
Kwestie te wymagają logicznego, teoretycznego i praktycznego wyjaśnienia. Na
ten temat ukazują się nieliczne prace, w szczególności w literaturze marksistowskiej, a tymczasem Chiny z ogromnym powodzeniem kroczą naprzód, zadziwiają
świat kolejnymi wielkimi wskaźnikami przyrostu PKB i innymi wskaźnikami,
z powodzeniem przełamały także ostatni kryzys finansowo-gospodarczy światowej gospodarki, dokumentując raz jeszcze, że nie są one „dodatkiem” do niej6.
Dodatkowo kwestie te zaciemniane są przez praktykę chińskiego kapitalizmu państwowego. Niektórzy teoretycy marksistowscy uważają, że w Chinach
już dawno w pełni zwyciężył kapitalizm, KPCh zeszła na pozycje rewizjonizmu
i posługuje się jedynie frazesem komunistycznym w celu manipulowania i oszukiwania własnych mas i wprowadzania w błąd postępowej opinii światowej. Tak
jednak nie jest. Komunistyczna Partia Chin, uruchamiając kapitalizm państwowy, sięgnęła do leninowskiej koncepcji NEP-u (Nowej Ekonomicznej Polityki),
która z powodzeniem wdrażana była przez WKP(b) w latach dwudziestych ubiegłego wieku w dawnym ZSRR i przyczyniła się do postawienia na nogi gospodarki radzieckiej po okresie wojny domowej i rewolucyjnego chaosu. Trwała ona
w ZSRR około dziesięciu lat i była ważnym doświadczeniem okresu przejściowego od kapitalizmu do socjalizmu w ZSRR. Kierownictwo radzieckie odeszło od
niej pod koniec lat dwudziestych, w obliczu narastania sprzeczności wewnętrzWięcej na ten temat zob. Deng Xiaoping, Chińska droga do socjalizmu. Wybór prac z lat
1956–1987, przeł. Z. Góralczyk [et al.], Warszawa 1987, w szczególności Przemówienie wygłoszone na Partyjnym Forum Teoretycznym 30 marca 1979 roku, s. 99 i n. Por. też inne prace tego
polityka opublikowane w „Bibliotece Azji i Pacyfiku”: idem, Chiny na drodze reform w XXI wieku,
przeł. J. Rowiński, Z. Góralczyk, W. Trzcińska, Ż. Gierasimowa, Toruń 2007, s. 246 i n.
5

Por. Lan Xinzhen, Exemplary Performance. The Chinese economy has overcome the global
financial crisis and maintained steady and fast growth, „Beijing Review”, 28.04.2011, s. 28–31.
Zob. też. Kitajskaja Narodnaja Respublika. Politika, Ekonomika, Kultura. K 60-letiu KNR, red.
M.L. Titarienko [et al.], Moskwa 2009, w szczególności s. 457 i n.
6
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nych i zaostrzenia się sprzeczności międzynarodowych związanych z wielkim
kryzysem gospodarczym oraz dochodzenia do władzy ruchów faszystowskich7.
Pewne elementy „nowej polityki ekonomicznej” były także wdrażane w mechanizmach gospodarczych okresu przejściowego niektórych krajów demokracji
ludowej, na przykład polityka „nowego mechanizmu ekonomicznego” w NRD
czy „bodźców materialnego zainteresowania” w Polsce. Można więc sądzić, że
Chińczycy z powodzeniem zastosowali instrumenty tej polityki, która z różnych
powodów nie mogła się rozwinąć w ZSRR i „KDL-ach”, ale dzięki sprzyjającej
sytuacji międzynarodowej i specyfice rozwojowej narodu chińskiego przyniosła
olbrzymie pozytywne rezultaty, które zasadniczo zmieniły na korzyść sytuację
socjalizmu zarówno w Chinach, jak i na całym świecie, choć z tym ostatnim
z wyżej przedstawionych powodów Chińczycy się nie obnoszą8.
Sinizacja marksizmu jest jego dostosowaniem do specyficznych warunków
rozwojowych i kultury wielkiego narodu chińskiego. Cywilizacja chińska funkcjonuje około pięciu tysięcy lat i wytworzyła własne treści i formy, które zmieniały
się historycznie, ale są kontynuacją własnych tradycji. Na język chiński przetłumaczono dzieła klasyków marksizmu-leninizmu, także liczne prace marksistów
zachodnich, ale jednocześnie KPCh i współczesne chińskie instytucje naukowe
rozwijają marksizm w oparciu o własne doświadczenie, dostosowując jego kategorie i aparaturę poznawczą do chińskiego języka i myślenia. Na tym tle mogą
powstawać różnice poglądów w środowiskach marksistowskich na świecie, tym
bardziej że rozwój tych poglądów następuje w świecie zróżnicowanym politycznie. Chińscy marksiści mają prawo do poszukiwania swej własnej optymalnej
drogi budowania socjalizmu, określonej przez historyczną i narodową rozwoju
specyfikę. Mają prawo odwoływać się do wielkiej tradycji marksizmu, zakładającej, że wszystkie narody dojdą do socjalizmu, ale według własnej drogi9. Potwierdza to doświadczenie dotychczasowych rewolucji socjalistycznych i państw
7
Pisze o tym M. Rakowski, Przemiany i szanse socjalizmu (w konfrontacji z kapitalizmem od
czasów Marksa po bliską przyszłość), Warszawa 2004, s. 18. Zob. też I. Koberdowa [et al.], Międzynarodowy ruch robotniczy, t. 1: Wiek XIX–1945, Warszawa 1976, s. 486 i n.
8
Więcej na ten temat zob. wystąpienie sekretarza generalnego KPCh Jiang Zemina na XVI
Zjeździe KPCh w Pekinie 8 listopada 2002 r.: Eine Gesellschaft mit bescheidenem Wohlstand umfassend aufbauen, eine neue Situation für die Sache des Sozialismus chinesischer Prägung Schaffem – Bericht auf dem XVI. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas (8. November 2002),
[w:] Dokumente des XVI. Parteitages der Kommunistischen Partei Chinas, Beijing 2002, s. 7 i n.
9
Kwestie te wyjaśniał teoretycznie Deng Xiaoping, Tezy do dyskusji w czasie wyjazdów do Wu
Czan, Shenzen, Zhuhai i Szanghaju (18 stycznia – 21 lutego 1992 roku), [w:] idem, Chiny na drodze
reform..., op. cit., s. 270 i n.

152

Zbigniew Wiktor

tak zwanego realnego socjalizmu. Leninizm, który wykształcił się po krachu
II Międzynarodówki, był traktowany przez znaczną część „ortodoksyjnych” marksistów jako rewizja tradycyjnego marksizmu. Dopiero później okrzepł teoretycznie i stał się ideowo-polityczną podstawą zwycięskiej rewolucji socjalistycznej
i budowy socjalizmu w Rosji radzieckiej, a później także w innych krajach socjalistycznych. Maoizm, a także obecne teoretyczne postacie chińskiego marksizmu
– również były kontynuacją rozwoju marksizmu-leninizmu w warunkach Chin.
Obecne sukcesy gospodarcze i polityczne Chin dowodzą, że sinizacja marksizmu
trafiła na podatny grunt i odnosi sukcesy także w rozwoju marksizmu10.
Problemy strategii rozwoju Chin w programie i działalności
Komunistycznej Partii Chin
Komunistyczna Partia Chin jest główną siłą polityczną i ideologiczną Chińskiej
Republiki Ludowej i od swego powstania w 1921 roku zdobyła olbrzymi autorytet wśród chińskich mas pracujących. Autorytet ten zwiększony został w ciągu
ostatnich ponad trzydziestu lat w ramach realizacji „socjalistycznej gospodarki
rynkowej”, która radykalnie przyśpieszyła rozwój gospodarczy i socjalny kraju.
Zwiększyły się co prawda różnice społeczne, ale wszyscy Chińczycy są beneficjentami modernizacji, co jest źródłem wspomnianego autorytetu oraz kredytu
zaufania dla KPCh, dla jej programu przyszłościowego. Innymi słowy, kierownictwo KPCh nie utraciła więzi z masami i systematycznie koryguje oraz dostosowuje program do aktualnych potrzeb ludzi pracy. Nie oznacza to, że nie istnieją
sprzeczności – o niektórych z nich już wspomniano; w samej KPCh toczy się głęboka dyskusja, a nawet walka o strategię i kierunek rozwoju między skrzydłem
komunistycznym, prokapitalistycznym i centrowym. Oficjalnie w dokumentach
programowych KPCh deklaruje się dążenie do socjalizmu, co można odczytać
jako przewagę skrzydła komunistycznego11.
10
Problematyce tej poświęcona była m.in. międzynarodowa konferencja naukowa na Uniwersytecie Wuhan w Chinach centralnych w październiku 2005 r. Por. Marxism and Contemprary
World. International Conference on Memorizing the 110th Anniversary of Engels Passing Away,
Luodjia Hill, Wuhan, China, October 2005, s. 1 i n., a w szczególności s. 300 i n. Por. też aspekty
dydaktyczne owej sinizacji, określone w treściach niektórych przedmiotów dydaktycznych na Uniwersytecie Wuhan: Brochure of the School of Political Science and Public Administration, Wuhan
b.r.w. [prawdopodobnie 2009], s. 9–11.
11
Por. Constitution of the Communist Party of China (amended and adopted at the Seventeenth
National Congress of the Communist Party of China on October 21, 2007, [w:] Documents of the
17th National Congress of the Communist Party of China (2007), Beijing 2007, s. 83 i n.
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Komunistyczna Partia Chin nigdy nie zrezygnowała także z socjalistycznego wychowywania swych obywateli, szczególnie młodzieży. Dokumenty programowe KC KPCh, zwłaszcza kolejnych zjazdów, poświęcają tym kwestiom
baczną uwagę. Na przykład „Ogólny program KPCh”, przyjęty na XVII Zjeździe
KPCh w Pekinie 21 października 2007 roku i włączony jako integralna część do
obowiązującego obecnie statutu KPCh, zawiera klarowną definicję celów ekonomicznych, społecznych i ideowych, stanowiąc, że
Komunistyczna Partia Chin kieruje się w swej działalności marksizmem-leninizmem, ideami Mao Tsetunga, teorią Deng Xiaopinga i ważnymi ideami „Trzech
Reprezentacji”.

I dalej:
Komunizm jako najwyższy ideał, do którego dążą chińscy komuniści, można
zrealizować tylko na bazie pełnego rozwoju gospodarki i wysokiego poziomu
świadomości socjalistycznego społeczeństwa.
Rozwój i doskonalenie socjalistycznego ustroju stanowią długi historyczny proces. Jeśli będzie się twardo trzymać podstawowych założeń marksizmu-leninizmu
i będzie się iść po drodze, którą wybrał chiński lud z własnej woli i która jest
zgodna z chińskimi realiami, to sprawa socjalizmu w Chinach nieuchronnie ostatecznie zwycięży12.

Komunistyczna Partia Chin wyciągnęła wnioski z błędów i wypaczeń KPZR
oraz innych partii, które na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
XX wieku doprowadziły do krachu socjalizmu w Związku Radzieckim i krajach
Europy Środkowo-Wschodniej. Komitety partyjne systematycznie informują organizacje partyjne i społeczności lokalne o podstawowych problemach życia gospodarczego, politycznego i międzynarodowego kraju. Jednocześnie podstawowe organizacje przekazują regularnie informacje o problemach lokalnych, o stanie świadomości ideowo-politycznej ludu chińskiego. Mechanizm ten umożliwia
kierownictwu podejmowanie właściwych decyzji w rozwiązywaniu narosłych
sprzeczności. Dotychczasowy rozwój Chin w ostatnich ponad trzydziestu latach
odbywał się bez większych zaburzeń, pomijając te na tle etnicznym w Tybecie
i Sinciangu, a także próbę rebelii podjętą przez część pekińskich studentów na
placu Tiananmen w czerwcu 1989 roku; narastają jednak nowe sprzeczności,
12
Wszystkie cytaty zaczerpnięte 27 października 2007 r. z internetowego źródła chińskiego.
Por. Z. Wiktor, Chiny na drodze socjalistycznej modernizacji, Toruń 2008, s. 506.
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dochodzi do strajków i demonstracji i Chiny stoją przed nowymi wyzwaniami. W Chinach wyrastają postacie i ruchy opozycyjne, biorące pożywkę ideowo-polityczną z polityki „otwarcia” i szerszych kontaktów z Zachodem (np.
Liu Xiaobo)13.
Ważną rolę w kształtowaniu ideologii komunistycznej i postaw prosocjalistycznych odgrywają instytucje oświatowe, szkoły wyższe i organizacje społeczne. Programy nauczania w szkołach podstawowych, średnich i wyższych ujmują
zagadnienia historii Chin i świata, ich rozwój w płaszczyźnie gospodarczej, społecznej, kulturalnej i międzynarodowej, z punktu widzenia teorii i metodologii
marksistowskiej. Dotyczy to w szczególności takich dyscyplin, jak historia powszechna, historia Chin, stosunki międzynarodowe, filozofia, etyka, socjologia,
nauki polityczne, prawo, ekonomia polityczna. W chińskich szkołach wyższych
nie zrezygnowano z tak zwanych przedmiotów ideologicznych, jak historia Komunistycznej Partii Chin, naukowy socjalizm, materializm dialektyczny i historyczny, budownictwo państwowe i partyjne, teoria marksistowska, a także wychowanie i praca ideologiczna. Wszyscy studenci objęci są szkoleniem wojskowo-politycznym, które jest formą odbywania służby wojskowej przez młodzież
akademicką. Program wychowania patriotyczno-obronnego stoi tam postawiony
na wysokim poziomie. Młodzież studencka jest w wysokim stopniu zorganizowana w Związku Młodzieży Komunistycznej, który rekomenduje do KPCh
najbardziej zdolnych i zaangażowanych socjalistycznie studentów. W skali całej
partii młodzież jest celem systematycznego przekonywania do ideologii komunistycznej, co znajduje wyraz między innymi w licznym wstępowaniu studentów
w szeregi KPCh. Programy i wychowanie młodzieży kształtują wiedzę i postawy
zaangażowania po stronie socjalizmu, patriotyzmu, poszanowania i tolerancji dla
innych ludzi, narodów i państw, potępienia imperialistycznych wojen14.
Wielkim szacunkiem cieszą się przywódcy KPCh, włącznie ze zmarłym
w 1976 roku Mao Tsetungiem, którego dorobek teoretyczny i polityczny jest analizowany i wykładany w odrębnej dyscyplinie dydaktycznej o nazwie Myśl Mao
Tsetunga. Mimo że Mao nie ustrzegł się pewnych błędów, zwłaszcza w schyłkowym okresie swojego życia, nowe kierownictwo partyjne i masy członkowskie
13
Szerzej na ten temat zob. W. Wiktor, Główne sprzeczności w Chinach i ich rozwiązywanie,
[w:] Gospodarka a polityka..., op. cit., s. 208 i n. W 2010 r. miało miejsce 280 tys. „masowych
protestów”, czyli takich, w których wzięło udział co najmniej 100 osób. Por. M. Kruczkowska,
Chińskie grona gniewu, „Gazeta Wyborcza”, 16.06.2011, s. 10.
14
Szerzej na ten temat zob. International Conference on Chinese-Style Democracy. Conference
Proceedings, Wuhan University, November 13–15, 2009, s. 12 i n.
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uznały, iż były to pomyłki wielkiego rewolucjonisty i stanowiły one 30–40%
jego aktywnego życia, pozostałe zaś 60–70% było pozytywne. Ten stosunek do
zmarłego przywódcy jest wyrazem szacunku dla Mao Tsetunga jako wielkiego
przywódcy i teoretyka marksizmu, który wprowadził Chiny na drogę antykolonialnej, antykapitalistycznej i socjalistycznej rewolucji, toteż Chiny mają mu
wiele do zawdzięczenia. Było to inne potraktowanie zmarłego przywódcy, niż
uczyniło to ze Stalinem kierownictwo KPZR z Nikitą Chruszczowem na czele,
co przyczyniło się do spadku jego popularności pośród mas, a później także do
upadku KPZR i Związku Radzieckiego.
Po śmierci Mao Tsetunga nowi przywódcy z Deng Xiaopingiem i Hu Jintao
na czele kontynuowali budowę socjalizmu, przy czym wyraźnie zmienili taktykę
tego budownictwa. Uznali oni, że musi być kontynuowana „linia mas”, to jest
dbałość o interes mas i obustronny związek oraz porozumienie między masami
i kierownictwem partii na wszystkich szczeblach, a także opieranie się w polityce chińskiej na realiach, co wzbogaciło teorię i praktykę marksizmu-leninizmu
w Chinach. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że koncepcja „socjalistycznej
gospodarki rynkowej” diametralnie różniła się od socjalizmu w ujęciu teoretycznym i praktycznym Mao Tsetunga, który wyraźnie, zwłaszcza w początkowej
fazie, opierał się na przykładzie, doświadczeniach i pomocy ZSRR. Podstawową
zasadą Deng Xiaopinga było „wyciągać wnioski z faktów”. Trzeba się uczyć
także od wyżej zorganizowanego kapitalizmu15.
Jeśli zastanowić się głębiej nad tym zagadnieniem, to można stwierdzić, że
jest to realizacja tego samego celu, a więc obrony interesów i utrzymania władzy ludu pracującego innymi metodami, odpowiadającymi realiom zewnętrznym
i wewnętrznym, w jakich znalazła się Chińska Republika Ludowa po śmierci
Mao Tsetunga. Komunistyczna Partia Chin nie zeszła z drogi socjalistycznego
budownictwa, tak jak KPZR, i uznała za błąd tej ostatniej totalną krytykę Stalina.
Jednocześnie „rewolucja kulturalna” w Chinach „rozkołysała” politycznie masy,
które poczuły się gospodarzem kraju. Mimo błędów ekonomicznych „rewolucja”
wzmocniła pozycję ludu pracującego w Chinach jako suwerena. W związku z tym
po śmierci Mao Deng Xiaoping wystąpił pod koniec 1978 roku z nową koncepcją
budownictwa socjalistycznego, którą ujął skrótowo w formułę czterech zasad:
Por. Deng Xiaoping, Wyzwalać myślenie, poszukiwać prawdy w faktach, jednoczyć się w patrzeniu w przyszłość. Przemówienie wygłoszone na końcowej sesji centralnej konferencji roboczej
przed III Plenum KC 13 grudnia 1978 roku, [w:] idem, Chińska droga do socjalizmu..., op. cit,
s. 81 i n.
15
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I.
II.
III.
IV.

Trzymać się socjalistycznej drogi.
Przestrzegać dyktatury proletariatu.
Przestrzegać kierowniczej roli partii komunistycznej.
Przestrzegać marksizmu-leninizmu i myśli Mao Tsetunga16.
W późniejszym czasie zasady te stały się ważnymi składnikami i kategoriami teorii Deng Xiaopinga, stanowiącej w teorii marksistowskiej pewne
novum. Wychodzi ona z założenia, że rynek nie musi być sprzeczny z gospodarką
socjalistyczną. Inaczej zdefiniowano planowanie, szczególnie w skali centralnej
państwa, przechodząc od koncepcji planowania nakazowo-administracyjnego
i gospodarki nakazowo-rozdzielczej do planowania sterowniczego w skali ogólnopaństwowej, w poszczególnych gałęziach gospodarczych i w skali regionalnej.
Chińska Republika Ludowa trzyma się socjalistycznej drogi.
W stosunkach zagranicznych pozwolono na wejście obcego kapitału, zachowując jego kontrolę prawno-państwową i finansową; dopuszczono też kapitał
wewnętrzny, który z czasem bardzo się rozwinął. Powstał w ten sposób olbrzymi
kapitalizm państwowy, co było nawiązaniem do teorii i praktyki opracowanej
przez Lenina w latach dwudziestych XX wieku w Rosji, w ramach koncepcji
NEP, ale na gigantyczną skalę i w ramach globalizacji w nowej epoce historycznej. W związku z tym KPCh zmieniła koncepcję i miejsce okresu przejściowego
od kapitalizmu do socjalizmu, uważając, że Chiny znajdują się dopiero na początkowym etapie budowy socjalizmu i że okres przejściowy w Chinach może
trwać nawet sto lat (1949–2049). Jest to bez wątpienia nowe spojrzenie na rynek
i na długość okresu przejściowego w teorii marksistowskiej, co nie zawsze jest
przyjmowane ze zrozumieniem w różnych kręgach marksistów i partii komunistycznych. Odnosząc się do tych kontrowersji, możemy stwierdzić, że chińscy
marksiści mają prawo do eksperymentów gospodarczych i politycznych, wynikających ze specyfiki uwarunkowań narodowo-historycznych, których odzwierciedleniem jest tak zwana chińska droga do socjalizmu. Jak na razie, przynosi ona
pozytywne zmiany w rozwoju Chin i jest bacznie obserwowana przez przyjaciół
i wrogów tego państwa. Chińska Republika Ludowa jest państwem dyktatury
ludu (proletariatu)17.
W rezultacie tych działań powstała w Chinach wieloukładowa gospodarka,
w której państwo zachowało kontrolę przede wszystkim nad strategicznymi gałę16

Więcej na ten temat zob. M. Rakowski, Przemiany i szanse socjalizmu..., op. cit., s. 123.

Por. J. Fenby, Chiny, upadek i narodziny nowej potęgi, przeł. J. Wąsiński, J. Wołk-Łaniewski,
Kraków 2009, s. 889 i n.
17
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ziami gospodarczymi (np. przemysł energetyczny, zbrojeniowy, gospodarowanie
zasobami wodnymi, transport lotniczy, drogowy, kolejowy), ziemia jest własnością państwa lub kolektywów lokalnych, podobnie środki masowej informacji,
w tym telewizja, radio, a także wielkie inwestycje ekologiczne. Powstał silny
sektor kapitalistyczny, oparty głównie na kapitale prywatnym, konkurującym
z kapitałem zagranicznym i jednocześnie przez niego wspomaganym. Mocno
rozwinęło się drobnomieszczaństwo, nie tylko w sferze tradycyjnego rzemiosła,
handlu i gastronomii, lecz także w sferze nowoczesnych usług, na przykład komputerowych, telekomunikacyjnych itd. Jednocześnie rozwijają się różne formy
spółdzielczości, a na wsi króluje drobna gospodarka rolna, o czym już wspomniano. Dzięki chińskiemu NEP-owi mocno rozwinęła się gospodarka i generalnie
ludność Chin podniosła swój standard ekonomiczno-socjalny. Jednocześnie zaostrzyły się sprzeczności, w tym klasowe, umocniła się burżuazja, która nie ma
co prawda możliwości politycznego zdyskontowania swej przewagi, ale zapewne
skrycie o tym marzy, naśladując zarazem wzory konsumpcyjne podobnych środowisk w USA i innych państwach kapitalistycznych.
Dotychczasowa ponadtrzydziestoletnia praktyka chińskiego NEP-u została zweryfikowana pozytywnie przez efekty gospodarcze, socjalne i polityczne. Przede wszystkim umocniła ona tezę, że Chińska Republika Ludowa nie
jest częścią do gospodarki kapitalistycznej lub „dodatkiem” do niej. Chiny idą
własną drogą, przede wszystkim nie kroczą one niesocjalistyczną drogą rozwoju,
po której posuwają się „azjatyckie tygrysy”, które stały się dodatkami do koncernów amerykańskich i innych krajów kapitalistycznych. Chiny nie kopiują pasożytniczego modelu konsumpcji, zachowują generalnie skromny poziom spożycia, przeznaczając olbrzymie, wynoszące nawet ponad 50%, części dochodu
narodowego na inwestycje. Taka strategia wymaga utrzymania dyktatury proletariatu, która skierowana jest przeciwko zagrożeniom wewnętrznym i zagranicznym ze strony burżuazji. Jednocześnie oznacza ona demokrację dla ludu i przez
lud oraz utrzymanie pełnego zaufania i współpracy między KPCh a masami.
Dążenie do tak wielkiego celu, jakim jest socjalizm, wymaga zarówno w stosunkach wewnętrznych, jak i zagranicznych utrzymania kierowniczej roli partii
komunistycznej18.
Zhao Zhikui, The Power of Collective Wisdom. Democratic centralism is the basic policy
mechanism of the Communist Party of China, „Beijing Review”, 2.06.2011, s. 25. Zob. też He
Xinyuan, Appraising Party Cadres. An efficient cadre appraisal system guarantees cadres of the
Communist Party of China will serve the people wholeheartedly, ibidem, 23.06.2011, s. 25. KPCh
18
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Walka klasowa między burżuazją a proletariatem odbywa się w skali świata,
ma ona także miejsce w Chinach, choć nie stanowi tam obecnie głównego zagrożenia dla władzy ludowej. W związku z tym podstawową zasadą organizacyjną
życia polityczno-partyjnego i systemu polityczno-państwowego pozostaje zasada centralizmu demokratycznego. Nieustannym warunkiem powodzenia Chin
w długofalowej walce o socjalizm jest trzymanie się marksistowsko-leninowskiej
teorii materializmu dialektycznego i historycznego oraz dotychczasowej praktyki
politycznej, zapoczątkowanej przez przewodniczącego Mao Tsetunga i kontynuowanej przez następne pokolenia chińskich marksistów i komunistów, z Deng
Xiaopingiem, Jiang Zeminem na czele, a obecnie przez sekretarza generalnego
KPCh i prezydenta ChRL Hu Jintao. Nastąpiła dalsza sinizacja marksizmu, określana od dziesięciu lat jako teoria „Trzech Reprezentacji”, a więc reprezentowania najwyższych osiągnięć w gospodarce, polityce i kulturze19.
Powstaje jednak uzasadnione pytanie, czy w wyniku tak wielkiego wzrostu
kapitalizmu w Chinach ster kierownictwa politycznego nie wymknie się z rąk
komunistów wskutek nieprzewidywalnej kumulacji sprzeczności wewnętrznych
lub zewnętrznych, które mogą zmienić sytuację jakościowo. W każdym razie niebezpieczeństwo takie jest realne.
Chińska droga do socjalizmu – konfrontacja teorii i praktyki
W jakim kierunku zmierzają Chiny? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Oficjalnie współczesne Chiny są kontynuacją powstałej w 1949 roku Chińskiej Republiki Ludowej, która po śmierci Mao Tsetunga we wrześniu 1976 roku weszła
w nowy etap rozwojowy, określany jako „socjalistyczna gospodarka rynkowa”,
przy czym kategoria ta dopiero od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego
wieku znalazła wyraz w unormowaniach zmienionej konstytucji ChRL. Obecnie
podkreśla się, że ChRL buduje „socjalizm z chińską charakterystyką” i że jest to
proces długotrwały.
Komunistyczna Partia Chin pod kierownictwem Deng Xiaopinga zmieniła
program rozwoju kraju, otwierając się na zewnątrz i zezwalając w stosunkach
ocenia kadry pod kątem obecności pięciu cech: uczciwości, zdolności, pilności, aktualności i prawości.
19
Hu Jintao, Hold high the great banner of socialism with Chinese characteristics and Struve
for New Victories in building a moderately prosperous society in all respects. Report of the
Seventeenth National Congress of Communist Party of China on October 15, 2007, [w:] Documents of the 17th National Congress..., op. cit., s. 15 i n. Por. też. Brochure of the School of Political
Science..., op. cit., s. 10.
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wewnętrznych na aktywizację inicjatywy prywatnej. Rozpuszczono komuny
ludowe na wsi, a ziemię w ramach kontraktów rodzinnych podzielono między
miliony rodzin chłopskich (średnio po 1–1,5 ha ziemi), co spowodowało wzrost
produkcji rolnej, nie doprowadzając jednocześnie do odtwarzania wielkich majątków obszarniczych. W rezultacie tych zmian przez ponad 30 lat chiński PKB
wzrastał średnio o 8–10% rocznie, co pozwoliło Chinom kilkakrotnie zwiększyć
swój potencjał gospodarczy i rozwiązać liczne problemy społeczne. Dane te potwierdzone są wynikami ostatniego okresu pięcioletniego (2006–2010)20.
Jednocześnie w Chinach narastają wielkie sprzeczności społeczne, klasowe,
między miastem a wsią, narodowościowe, między centrum a peryferiami, na tle
zanieczyszczenia środowiska naturalnego; pogłębiają się sprzeczności płynące
z restrykcyjnej polityki jednego dziecka w rodzinie, co poważnie zachwiało naturalną proporcją między płciami i naraża Chiny – nie tylko w perspektywie,
ale już obecnie – na braki w sile roboczej (ma to już miejsce w niektórych rejonach kraju). Komunistyczna Partia Chin nie uważa tych sprzeczności za zagrażające stabilności kraju i rozwiązuje je dość skutecznie, choć dają o sobie znać
różne niepokoje, demonstracje, strajki i protesty społeczne. Na przykład tylko
w 2010 roku ogółem było w Chinach 280 tysięcy „masowych protestów społecznych”, a więc takich, w których wzięło udział ponad stu uczestników. Nie
przybierają one jednak, jak na razie, charakteru otwarcie antagonistycznego. Za
główną sprzeczność Chin władze uznają w dalszym ciągu sprzeczność między
rosnącymi potrzebami kraju i jego ludności a możliwościami ich zaspokojenia.
W związku z tym władze popierają każdą inicjatywę, która przynosi realne efekty gospodarcze. W następstwie ogromnie wyrosła rola sektora prywatnego, jego
różnych form, wzrasta psychologia własności prywatnej, a wielka burżuazja dąży
do powielania amerykańskich wzorców konsumpcji21. Kwestie te ilustruje się
podstawowymi danymi ekonomicznymi, społecznymi, demograficznymi i porównawczymi, ujętymi na poniższym wykresie i w tabelach.
Por. Statistical Communiqué of the People’s Republic of China on the 2010 National Economic and Social Development, National Bureau of Statistics of China, February 28, 2011, www.stats.
gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110228_402705764.htm [dostęp: 28.02.2011].
20

Przykładem tych zmian w chińskim rolnictwie jest działalność niejakiego Ye Bailina, który
wydzierżawił ponad 400 ha ziemi na uprawę orzeszków ziemnych. Dzięki uzyskanym kredytom
w wysokości 1,85 mln juanów (282 tys. dol.) postawił on gospodarstwo na wysokim poziomie
agrotechnicznym, zatrudnił ponad 200 mieszkańców wsi i – jak donosił „Beijing Review” z 19
maja 2011 r. – „wyprowadził z biedy 5 tys. ludzi”. Entrepreneurial Farmer, „Beijing Review”,
19.05.2011, s. 3.
21
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Produkt krajowy brutto i tempo wzrostu w latach 2006–2010
Źródło: Statistical Communiqué..., op. cit., s. 1.

Z wykresu i danych wynika, że w 2006 roku Chiny osiągnęły PKB w wysokości ponad 21,6 bln juanów, co stanowiło 12,7% wzrostu w porównaniu
z 2005 rokiem. W 2007 roku chiński PKB miał rekordową wielkość prawie
26,6 bln juanów, przy czym wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosił aż 14,2%. Pod koniec 2007 roku świat wstąpił w okres głębokiego kryzysu,
który dotknął także Chiny, na przykład przez ograniczenie eksportu. W związku
z tym wzrost w 2008 roku osiągnął „tylko” 9,6%, a w liczbach globalnych ponad
31,4 bln juanów. Rok 2009 zakończył się wzrostem 9,2% i prawie 34,1 bln juanów,
a rok 2010 przyniósł wzrost 10,3% i prawie 39,8 bln juanów, co w przeliczeniu na
dolary dało około sześciu bilionów dolarów USA. Jeśli jednak tę wielkość przemnożyć przez realną siłę nabywczą juana, która wynosi 1,8 dolara, daje to ponad
10 bln dolarów. Niewątpliwie Chiny weszły na drugą pozycję w tworzeniu PKB
na świecie, już przed kilku laty wyprzedziły RFN, ostatnio także Japonię, a dziś
„depczą po piętach” USA (ok. 14 bln dol.). Jednocześnie należy skonstatować,
że czołowe kapitalistyczne potęgi nie mogą „wygrzebać się” z kryzysu gospodarczo-finansowego, same Stany Zjednoczone są bardzo zadłużone wewnętrznie
oraz w stosunkach zagranicznych i świat nabiera coraz większego przekonania,
że ich gospodarka traci walor światowej lokomotywy. Punkt ciężkości globalizującego się świata przenosi się coraz bardziej w sferę Azji i Pacyfiku, z rosnącą
pozycją Chin.
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Postęp osiągnięty w ostatnich latach egzemplifikują dane ekonomiczne, socjalne i demograficzne Chin z lat 2008–2010, przedstawione w tabelach 1–3,
i częściowo dane z pierwszego półrocza 2012 roku.
Tabela 1. Główne ekonomiczne dane wartościowe w latach 2008–2010
Wyszczególnienie
1

Jednostka miary

Rok 2008

Rok 2010

2010/2008
%

2

3

4

5

PKB

103 mld juanów
ceny bieżące

31,4

39,8

125,8

Wzrost PKB

ceny stałe w %

100,0

120,4

.

Dochody budżetu
państwa

103 mld j.c.b.

6,1

8,3

135,6

Relacja dochodu
budżetu państwa
do PKB

% ceny bieżące

19,5

20,9

107,2

Udział w PKB
– rolnictwa

% ceny bieżące

11,6

10,2

87,9

– przemysłu
i budownictwa

% ceny bieżące

48,3

46,8

96,9

– usług

% ceny bieżące

40,1

43,0

107,2

Wartość produkcji
dodanej
– rolnictwa

% ceny stałe

100,0

108,7

.

– przemysłu
i budownictwa

% ceny stałe

100,0

122,9

.

– usług

% ceny stałe

100,0

119,2

.

% ceny
wg porównywalnej
siły nabywczej obu
walut w 2009 r.

53,9

64,4

119,5

Inwestycje

103 mld j.c.b.

17,28

27,81

160,9

Wzrost inwestycji

wg takich cen,
jak PKB

100,0

152,8

.

Relacja inwestycji
do PKB

% ceny bieżące

55,0

69,9

127,1

Miejskie inwestycje
mieszkaniowe

103 mld juanów

.

3,4

.

juany

.

4 480,0

.

Relacja PKB Chin
do PKB USA

Cena jednego m2
miejskiego mieszkania
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1

2

3

4

5

% ceny bieżące

1,62

1,75

108,0

Kontrakty na transfer
nowej technologii

mld juanów ceny
2010 r.

.

391,0

.

Eksport

mld dolarów c.b.

1 429,0

1 578,0

110,4

Import

mld dolarów c.b.

1 131,0

1 395,0

123,3

Saldo handlu
zagranicznego

mld dolarów c.b.

+ 298,0

+ 183,0

61,4

Rezerwy walutowe
na koniec roku

mld dolarów c.b.

1 946,0

2 847,0

146,3

Eksport wyrobów
nowoczesnej techniki

mld dolarów c.b.

416,0

490,0

118,3

Import wyrobów
nowoczesnej techniki

mld dolarów c.b.

343,0

413,0

120,4

Obroty zagraniczne
ogółem

mld dolarów c.b.

2 560,0

2 973,0

116,1

Udział w obrotach
ogółem obrotu
nakładczego

% ceny bieżące

38,9

38,0

97,7

Udział w obrotach
ogółem przedsiębiorstw zagranicznych

% ceny bieżące

54,8

53,8

98,2

Urzędowy kurs juana
na koniec roku

juan/dolar

6,95

6,62

95,3

Udział nakładów
na badania i rozwój
w PKB

Źródło: dane chińskiego centralnego urzędu statystycznego, a w szczególności jego
komunikat z 28 lutego 2011 r. o rozwoju społeczno-ekonomicznym ChRL
w 2010 r.
Tabela 2. Główne ekonomiczne wskaźniki ilościowe w latach 2008–1010
Wyszczególnienie
1

Jednostki
miary

2008

2010

2010/2008
%

2

3

4

5

Produkcja zboża

mln ton

529,0

546,0

103,2

Import soi

mln ton

37,3

54,8

147,0

Produkcja zwierzęca
przeliczona na mięso

mln ton

116,6

128,1

109,9

Produkcja surowców
energetycznych

mln ton p.u.

2 600,0

2 990,0

115,0

Import ropy naftowej

mln ton

ok. 180,0

23,09

ok. 132,0
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2

3

4

5

Zużycie surowców
energetycznych

1

mln ton p.u.

ok. 2 915,0

3 250,0

ok. 111,5

Produkcja energii
elektrycznej

mld kWh

3467,0

4207,0

121,3

Produkcja stali

mln ton

501,0

627,0

125,1

Import rudy żelaza

mln ton

.

619,0

.

Produkcja aluminium

mln ton

13,8

15,7

113,7

Produkcja cementu

mln ton

1 400,0

1 880,0

134,7

Produkcja kwasu
siarkowego

mln ton

51,3

70,9

138,2

Produkcja nawozów
mineralnych

mln ton NPK

60,1

67,4

112,3

Produkcja tkanin

mld metrów

70,1

80,0

114,1

Produkcja samochodów
osobowych

mln sztuk

5,0

9,6

190,0

Produkcja telewizorów
kolorowych

mln sztuk

90,3

118,3

131,0

Produkcja lodówek

mln sztuk

47,6

73,0

153,4

Produkcja klimatyzatorów

mln sztuk

82,3

108,9

132,3

Produkcja telefonów
komórkowych

mln sztuk

560,0

998,0

178,2

Produkcja komputerów
osobistych

mln sztuk

137,0

246,0

179,6

Liczba zbudowanych
mieszkań miejskich

mln m2

543,0

760,0

140,0

Rozpoczęte budowy
mieszkań miejskich

mln m2

.

1 295,0

.

Przewozy towarów

mld ton

24,9

32,0

128,5

tys. sztuk

.

565,0

.

%

.

40,7

.

tys. sztuk

.

135,0

.

%

.

54,8

.

Liczba patentów
innowacyjnych ogółem
w tym udział patentów
chińskich
Liczba nowych patentów
innowacyjnych ogółem
w tym udział patentów
chińskich

Źródło: jak w tab. 1.
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Tabela 3. Zmiany dotyczące ludności i elementów związanych z ich poziomem życia
w latach 2008–2010
Wyszczególnienie

Jednostka
miary

2008

2009

2010

2010/2008
%

1

2

3

4

5

6

mln osób

1 325,0

1 333,0

1 341,0

101,2

%

46,0

46,8

47,5

.

Ludność miejska

mln osób

610,0

624,0

638,0

104,4

Nowo zatrudnieni
pracownicy w mieście

mln osób

11,1

11,0

11,7

104,4

Bezrobotni wśród
pracujących w mieście

%

4,2

4,3

4,1

97,6

Sezonowa migracja
pracowników ze wsi
do miast

mln osób

ok. 220,0

229,8

242,1

110,1

Średnia odległość
przejazdu koleją

km/osobę

.

.

521,0

.

Sprzedaż mieszkań
miejskich

mln m2

593,0

861,0

931,0

157,0

Ludność
% ludności miejskiej

Przyjęci do techników

tys. osób

8 120,0

8 690,0

8 680,0

106,9

Przyjęci na wyższe
uczelnie

tys. osób

6 080,0

6 400,0

6 620,0

108,9

Liczba studentów
wyższych uczelni

tys. osób

.

.

22 318,0

.

Liczba absolwentów
studiów podyplomowych

tys. osób

.

371,0

384,0

.

Liczba pracowników
instytutów naukowo-badawczych

tys. osób

.

.

1 423,0

.

Sprzedaż detaliczna
dóbr konsumpcyjnych

103 mld j.c.b.

11,5

13,3

15,7

136,8

%

100,0

116,3

133,3

.

103 mld j.c.b.

21,8

26,1

30,3

139,1

Dochody roczne
na mieszkańca
w mieście

tys. juanów

15,8

17,2

19,1

120,9

Roczne wydatki
konsumpcyjne
na mieszkańca
miasta

tys. juanów

.

.

13,5

.

w cenach stałych
Depozyty bankowe
ludności
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2

3

4

5

6

Dochody roczne
na mieszkańca wsi

1

tys. juanów

4,8

5,2

5,9

124,4

Roczne wydatki
konsumpcyjne
na mieszkańca wsi

tys. juanów

.

.

4,4

.

Relacja dochodów
mieszkańca miasta
i wsi

%

332,0

333,0

323,0

97,3

Posiadacze samochodów osobowych

osób/tys.
mieszkańców

18,0

.

30,0

167,0

Posiadacze elefonów

osób/tys.
mieszkańców

741,0

.

860,0

116,0

Posiadacze internetu

osób/tys.
mieszkańców

226,0

.

340,0

150,8

Liczba lekarzy

osób/tys.
mieszkańców

1,5

1,6

1,8

118,7

Liczba pielęgniarek

osób/tys.
mieszkańców

1,1

1,3

1,5

145,7

Liczba łóżek
szpitalnych

sztuk/tys. osób

3,3

3,6

4,1

121,4

Dostęp do opieki
lekarskiej na wsi

mln osób

.

.

700,0

.

Ubezpieczenia
chorobowe w mieście

mln osób

.

401,5

432,1

.

Ubezpieczenia
na starość w mieście

mln osób

.

235,5

256,7

.

Ubezpieczenia
na starość na wsi

mln osób

.

.

102,8

.

Źródło: jak w tab. 1.

Przede wszystkim widoczny jest nadal wielki, przeszło dwudziestoprocentowy wzrost PKB w tym okresie, co oznacza zdecydowane przezwyciężenie
przez Chiny wpływu kryzysu światowego.
W 2011 roku także w Chinach dał o sobie znać głęboki światowy kryzys
finansowy, nastąpił spadek wzrostu PKB, głównie za sprawą ograniczenia eksportu do rozwiniętych krajów kapitalistycznych. Jednocześnie gospodarka chińska utrzymała wysoką wewnętrzną dynamikę, na przykład w zakresie wzrostu
produkcji energii elektrycznej, stali, cementu, wydobycia węgla i ropy i produkcji rolnej. Osiągnięto rekordowe wyniki produkcji czterech zbóż, w granicach
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570 mln ton. Ogółem PKB wyniósł 9,2% wzrostu, przy czym z każdym kwartałem charakteryzowała go tendencja spadkowa w granicach 0,3%. Pięcioletni
plan rozwoju społeczno-gospodarczego Chin na lata 2011–2015, przedstawiony
przez premiera Wen Jiabao na marcowej (2011) sesji Ogólnochińskiego Kongresu Przedstawicieli Ludowych, zakłada, uwzględniając zjawiska kryzysowe na
świecie, średnio umiarkowany siedmioprocentowy wzrost PKB.
Potwierdzeniem tych prognoz są główne wyniki rozwoju ekonomicznego
Chin w pierwszym półroczu 2012 roku (według chińskiego centralnego urzędu
statystycznego):
Wzrost PKB w stosunku rocznym wyniósł: ogółem – 7,8%, rolnictwo – 4,3%,
przemysł – 8,3%, usługi – 7,7%.
Wartość PKB: 22,7 bln juanów, udział rolnictwa – 7,8 %, przemysłu – 48,9%,
usług – 43,3%.
Produkcja mięsa wyniosła 39,2 mln ton i wzrosła o 5,9%.
Wartość dużych przedsiębiorstw przemysłu ciężkiego wzrosła o 10,1%, a lekkiego o 11,1%, we wschodnich regionach o 8,9%, w centralnych o 12,9%,
a w zachodnich o 13,2%.
Zyski spadły o 2,4%, a stopa zysku wyniosła 5,34%.
Inwestycje w budownictwie mieszkaniowym wzrosły o 12%. Rozpoczęto budowę budynków o powierzchni 924 mln m2, o 7,1% mniej niż w ubiegłym
roku, a sprzedaż budynków komercyjnych wyniosła 400 mln m2, o 10%
mniej.
Konsumpcyjna sprzedaż detaliczna wyniosła 9,82 bln juanów i wzrosła realnie
o 11,2%.
Samochodów sprzedano więcej o 9,1%, mebli o 25,1%, a artykułów gospodarstwa domowego i elektroniki o 3,3%.
Suma pożyczek bankowych wyniosła w dniu 30 czerwca 2012 roku 59,6 bln
juanów, a depozytów 88,3 bln. Dane te mało się zmieniły w przeciągu
roku.
Dochody dyspozycyjne na mieszkańca w miastach wyniosły 13 769 juanów, przy
realnym wzroście 9,7%, a na mieszkańca wsi 4300 juanów, przy realnym
wzroście 12,4%.
Średni zarobek miesięczny migrantów ze wsi, których liczba wzrosła o 2,6%,
wyniósł 2200 juanów, wzrastając o 14,9%.
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Wartość dodana w przemyśle, inwestycjach i sprzedaży detalicznej wzrastała systematycznie co miesiąc w okresie od lipca ubiegłego roku do czerwca
bieżącego roku.
Produkcja ilościowa oraz roczny wzrost głównych wyrobów pierwszym
półroczu 2012 roku:
Węgiel: brak danych ilościowych, wartość dodana wzrosła o 11,5%; ropa:
100,5 mln ton, wzrost o 1,6%; ruda żelaza 600 mln ton, wzrost 16,7%; przędza
15,1 mln ton, wzrost o 13,2%; papier 57,5 mln ton, wzrost o 7,0%; benzyna
42,7 mln ton, wzrost 7,7%; paliwo dieslowskie 84,9 mln ton, wzrost o 2,0%;
koks 224,2 mln ton, wzrost o 6,4%; kwas siarkowy 37,4 mln ton, wzrost o 6,1%;
nawozy sztuczne 37,1 mln ton, wzrost o 11,9%; środki ochrony roślin 1,72 mln
ton, wzrost o 21,8%; włókna chemiczne 18,8 mln ton, wzrost o 14,6%; cement
994 mln ton, wzrost o 5,5%; szkło płaskie 366,1 mln ton, spadek o 3,1%; stal
surowa 357,2 mln ton, wzrost o 1,8%; przetwory stalowe 467,4 mln ton, wzrost
o 6,1%; 10 rodzajów metali kolorowych 17,7 mln ton, wzrost o 6,7%; maszyny
elektryczne 765 mln KW, wzrost o 1,5%; obrabiarki do metalu 416 tys. sztuk,
spadek o 9,0%; wielkie ciągniki 28,7 tys. sztuk, wzrost o 37,3%; małe ciągniki
872 tys. sztuk, spadek o 7,1%; samochody 10,3 mln sztuk, wzrost o 6,7%; statki
handlowe 395 mln ton ładowności, wzrost o 2,5%; pralki 306 mln sztuk, spadek o 1%; lodówki 415 mln sztik, spadek o 7,4%; klimatyzatory 804 mln sztuk,
wzrost o 1,5%; komputery 172,6 mln sztuk, wzrost o 13%; telewizory kolorowe
571 mln sztuk, wzrost o 11,1%; produkcja energii elektrycznej 2295 mld kwh,
wzrost 3,7%.
Wzrost cen detalicznych w maju 2012 roku w stosunku do ubiegłego roku:
ogółem – 3,5%, żywność – 7,5%, mięso – 11,2%, odzież – 3,5%, sprzęt AGD
i elektroniczny – 2,3%, komunikacja – 0,1 %, kultura i rozrywka – 0,2% oraz
mieszkania – 1,9%22.
Z danych tych oraz powyższych tabel widać, jak gigantyczny wzrost
w gospodarce, ale także w innych sferach życia społecznego, jest udziałem Chin
w ostatnich latach. Jednocześnie dane te relatywizują podstawowe wskaźniki
w kategoriach jednostkowych. Choć wielkość PKB w kategoriach globalnych
jest już zbliżona do wielkości PKB Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej,
to biorąc pod uwagę 4,5 raza większą niż w USA i około trzech razy większą
niż w UE liczbę ludności, wskaźniki te są jeszcze bardzo skromne i Chiny, by
22
Por. Sheng Laiyun – Spokesman, National Bureau of Statistics of China, http://www.stats.
gov.cn/newsandcomingevents [dostęp: 13.07.2012].
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osiągnąć zbliżone wielkości per capita, muszą je znacznie pomnożyć, co będzie
kwestią następnych generacji. Jest to zadanie niesłychanie trudne, uwzględniając
fakt, że obecny „wyścig” odbywa się w sferze wysokich technologii i jakości
życia, a Chiny w dalszym ciągu nie uporały się z wielkim problemem wsi oraz
sprzecznościami między centrum a peryferiami. Biorąc pod uwagę dotychczasowe efekty, wielkie zdyscyplinowanie i zaufanie do polityki KPCh ze strony
zdecydowanej większości Chińczyków, można sądzić, że zamierzenia te są realistyczne, a potwierdzają je plany i programy rozwoju gospodarczego oraz społecznego na lata 2011–2016 i dalej do 2020 roku. Te chińskie plany i prognozy, nie
tylko pięcioletnie, także wieloletnie, strategiczne potwierdzają, że wprowadzenie gospodarki rynkowej w Chinach nie doprowadziło do likwidacji planowania
gospodarczego, ale zmienił się jego charakter. Chiny zrezygnowały z centralnego
planowania nakazowo-wskaźnikowego, podobnie jak zrezygnowały z gospodarki nakazowo-rozdzielczej, zastępując ją mechanizmami rynkowymi, opartymi na
równowadze popytu i podaży. Planowanie ma charakter sterowniczy, strategiczny i realizowane jest przez politykę państwa i gospodarkę finansową23.
W związku z dotychczasowym rozwojem Chin pojawiły się różne oceny ich
strategicznego programu i taktyki jego realizacji. Oficjalnie Chiny deklarują się
jako państwo socjalistyczne, dążące do ustroju komunistycznego. Kierowniczą
siłą państwa jest Komunistyczna Partia Chin, która ma pozycję hegemonistyczną. W Chinach działa też osiem innych partii tak zwanych demokratycznych,
które skupiają różne warstwy postępowej inteligencji oraz drobnomieszczaństwa
i które uznają przewodnią rolę KPCh. Silną pozycję ustrojowo-polityczną mają
też związki zawodowe, liczące w 2010 roku 240 mln członków, Związek Kobiet
Chińskich, Związek Młodzieży Komunistycznej, a także inne masowe organizacje, które wraz z KPCh uzgadniają wspólną politykę w ramach Politycznej Komisji Konsultacyjnej (frontu narodowego), działającej na wszystkich szczeblach
chińskiego systemu politycznego. W tej sytuacji uzasadniona jest oficjalna nazwa
Chińskiej Republiki Ludowej, w której przymiotnik „ludowa” oznacza treści klasowe charakterystyczne dla ludu pracującego miast i wsi24.
Por. Miao Huashou, Liu Jian, Stan rozwoju gospodarczego ChRL w roku 2009, [w:] Gospodarka a polityka..., op. cit., s. 140 i n. Por. też L. Kostecka, Chiny wobec współczesnego kryzysu
kryzysu gospodarczego, [w:] ibidem, s. 157 i n.
23

Por. art. 1 Konstytucji ChRL z 4 grudnia 1982 r., który stanowi, że „Chińska Republika Ludowa jest państwem socjalistycznym jako demokratyczna dyktatura ludu, kierowana przez klasę
robotniczą i opierająca się na sojuszu robotników i chłopów. System socjalistyczny jest podstawą
systemu Chińskiej Republiki Ludowej”. Constitutional Law, Beijing 2005, s. 7.
24
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Jednocześnie w ciągu ostatnich ponad trzydziestu lat polityki „socjalistycznej gospodarki rynkowej” odrodziły się w gospodarce i życiu społecznym instytucje i stosunki kapitalistyczne. Napłynął olbrzymi kapitał zagraniczny w postaci wielkich inwestycji bezpośrednich. O miejsce na chińskim rynku konkurują
największe kapitalistyczne korporacje. Zarazem umożliwiono uruchomienie
wielkiego kapitału wewnętrznego, powstały wielkie spółki chińskie, prywatne
z udziałem kapitału zagranicznego, państwowego (joint venture), spółdzielczego
i inne. Ogółem kapitał prywatny w Chinach, o czym już wspomniano, wytwarza
ponad dwie trzecie chińskiego PKB. Na przykład w 2010 roku kapitał ten dawał zatrudnienie około 189 mln pracowników, przy ogólnym zatrudnieniu około
800 mln, w tym także około 300 mln w chińskim rolnictwie. Aby jeszcze lepiej
zrozumieć bazę narastania obecnych napięć społecznych i obaw kierownictwa
KPCh odnośnie do zachowania spokoju społecznego w obecnej sytuacji i nadchodzących latach przedstawimy siłę kapitału chińskiego, w tym zagranicznego, i etapy jego rozwoju. Tak więc średnie i małe przedsiębiorstwa stanowiły
w 2010 roku 99% ogólnej liczby przedsiębiorstw, wytwarzały 60% PKB, miały 80% zatrudnienia, płaciły 50% podatków i uzyskały 65% patentów wynalazczych, 75% technicznych innowacji i 80% nowych rodzajów produkcji, a udział
przedsiębiorstw zagranicznych w Chinach wynosił: w produkcji 28%, w podatkach 22% (wskutek różnego rodzaju ulg), w obrotach zagranicznych 55%, zatrudniając 45 mln pracowników.
O dalszej wzrastającej roli prywatnych przedsiębiorstw w Chinach świadczą
dane opublikowane na łamach „Beijing Review” z 17 lutego 2011 roku, odnoszące się do sytuacji z końca 2010 roku. Przedsiębiorstwa te obejmowały 30% inwestycji w głównych gałęziach przemysłu, co oznaczało, że są one zorientowane
głównie na osiąganie zysków, 74% ogółu przedsiębiorstw, miały zarejestrowany
kapitał 288,3 mld dolarów i zatrudniały ponad 180 mln pracowników25.
Powstały gigantyczne firmy, które swe aktywa liczą w miliardach nie juanów, lecz dolarów i euro. Kapitał prywatny w Chinach stoi na własnych nogach.
Wizytówkami tego kapitału są siedziby potężnych firm w Szanghaju, Pekinie,
Tiencinie, Shenzhen czy Kantonie, odpowiednio do tego powstał rynek usługowo-konsumpcyjny dla najbogatszych i bogatych Chińczyków, na przykład luk-

25
Więcej na ten temat zob. Lian Xinzhen, Private economy burgeons, „Beijing Review”,
17.02.2011, s. 32–33.
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susowe rezydencje, zamknięte osiedla, rynek luksusowych towarów. Pod tym
względem Chiny stały się drugim nabywcą w świecie26.
Odrodzenie prywatnej własności w Chinach odbywało się w trzech
etapach:
Etap I: 1978–1992, kiedy powstało 140 tys. firm, które w 1992 roku miały razem 22,1 mld juanów zarejestrowanego kapitału (276 mln dolarów USA).
Zatrudniały one wtedy 2,32 mln robotników i płaciły do kasy państwowej
450 mln juanów podatków.
Etap II: 1993–2002, kiedy sektor prywatny rozwijał się niezwykle burzliwie. Liczba prywatnych firm wzrosła do 2,44 mln (prawie 18-krotnie),
w 2002 roku posiadały one 2,5 bln juanów kapitału (375 mld dolarów),
zatrudniały 34,1 mln pracowników i płaciły do skarbu państwa podatek
w wysokości 94,6 mld juanów (13,5 mld dolarów).
Etap III: 2003–2012. Na początku 2008 roku liczba prywatnych biznesów wzrosła do 5,51 mln, miały one ogółem 9,4 bln juanów (1,3 bln dolarów) i zatrudniały 127 mln pracowników. Płaciły podatki w wysokości 477, 15 mld
juanów (68,16 mld dolarów). Firmy te osiągały w ostatnich latach bardzo
wysokie zyski, które ośmiokrotnie przewyższały zyski z 2002 roku. Firmy
prywatne dawno wyszły z tradycyjnego przemysłu bawełnianego i lekkiego, obejmują one nowoczesne gałęzie przemysłowe, wyposażone są w nowoczesne urządzenia i technologie, są aktywne w wielkim przemyśle chemicznym, maszynowym, częściowo górniczym, obejmują wielkie rynki finansowe, olbrzymią część handlu zagranicznego, a w ostatnim okresie powstały wielkie chińskie firmy operujące na rynkach zagranicznych i zdolne
do konkurencji z największymi korporacjami międzynarodowymi27.
Interesująca była lektura jesiennej (2009) chińskiej prasy, która podała informację, że w 2009 roku wzrosła liczba najbogatszych Chińczyków (właścicieli
miliardów, oczywiście dolarów, nie juanów) – ze 101 do 130. Oznacza to, że
Chiny także pod tym względem są na drugim miejscu po USA. Bogactwo tej
grupy w ostatnim roku mimo kryzysu wzrosło średnio o około 30%, co oznaczało
571 mln dolarów. Głównymi nośnikami wzrostu bogactwa są własność, nieruchomości, handel i spekulacja. Pierwszy na tej liście był niejaki pan Wang Huanfu
(lat 43), boss wielkiej firmy BYD z aktywami 5,1 mld dolarów. Innymi na liście
najbogatszych są: Zhang Xin z rodziną (papier) – 4,9 mld dolarów, Xu Rongmao
26

Por. Unaffordable Luxury. (Dahe Daiy), „Beijing Review”, 31.12.2009.

27

Szerzej na ten temat zob. Z. Wiktor, Chiny na drodze..., op. cit., s. 104 i n.
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z rodziną – 4,8 mld dolarów, Yang Huiyang (lat 28) – 4,6 mld dolarów. Dane te
są wierzchołkiem góry lodowej. W latach osiemdziesiątych XX wieku w Chinach zrobiło karierę słowo Wanyuanchu, co oznaczało posiadacza co najmniej
10 tys. juanów. Było to wtedy wielkie marzenie kandydatów do nowej, odradzającej się burżuazji. W ciągu następnych ponad trzydziestu lat warstwa ta
przekształciła się w potężną klasę (w rozumieniu marksistowskim), która stawia problemy i sprzeczności klasowe Chin w nowych rozmiarach i relacjach.
Problemy te stały się przedmiotem analizy niejakiego Huru, który w „Wealth
Report” przedstawił najnowsze dane, że ChRL liczyła w 2009 roku 825 tys. ludzi
z własnością o wartości ponad 10 mln juanów (1,5 mln dolarów) i 51 tys. ludzi
z bogactwem większym niż 100 mln juanów (15 mln dolarów)28.
Do tego musimy dodać bliższą i dalszą rodzinę, szeroką klientelę, menedżerów i personel pomocniczy, zatrudniony w firmach prywatnych, ponadto wielkie
i rosnące drobnomieszczaństwo, tradycyjne rzemiosło, nie tylko w miastach, także
na wsi, oraz różnego rodzaju nowe i stare usługi. Na wsi po rozpuszczeniu komun
ludowych wzrosło znaczenie gospodarki indywidualnej i prywatnej. Ziemia co
prawda należy do państwa, ale jej obrót jest powszechny jako dzierżawy. W Chinach rośnie psychologia i ideologia własności prywatnej, co pogłębia sprzeczności własnościowe. Na tym tle narasta w aparacie władzy walka wewnętrzna
o definicję dalszego kierunku rozwoju Chin. Wyraźnie prezentuje się skrzydło
konserwatywne, które chciałoby utrzymać i bardziej rozwinąć kapitalizm państwowy, a być może przekształcić go w „normalny” kapitalizm. Jest też skrzydło
komunistyczne, które dąży do utrzymania i pogłębiania socjalistycznego rozwoju
Chin. Wydaje się, że obecne kierownictwo partyjne ma charakter centrowy i stara
się godzić różne skrzydła w KPCh. Walka między tymi skrzydłami ma nieoficjalny charakter, a jej wynik poznamy za parę lat. Na wiosnę 2012 roku ujawniła się
w chińskim kierownictwie silna frakcja lewicowa, na której czele stoi członek
Por. N. Tianyn, Crisis? What crisis? Rich get richer, „China Daily”, 13.10.2009. O tym, jak
niepewna jest pozycja chińskich supermiliarderów, świadczą losy pana Huanga Guangyu – do
niedawna prezesa wielkiego holdingu Gome-Electrical Appliances Holdings, który przed 4–5 laty także znajdował się na liście najbogatszych Chińczyków. Jego majatek oceniany był na 1,25
–1,7 mld dol. Jesienią 2009 r. chińska prasa podała informację, że prokurator w Pekinie przedstawił mu liczne zarzuty kryminalne i finansowe. Sprawa jest poważna i się rozwija, idzie o wielkie
manipulacje finansowe, nielegalne zyski, a także inne finansowe występki na olbrzymie sumy. Za
powyższe czyny grozi mu kara do 10 lat więzienia; dodatkowo sąd w Hongkongu zamroził mu
aktywa w wysokości 214 mln dol. Jest to tylko jeden z przykładów aktywnego zwalczania korupcji przez organy wymiaru sprawiedliwości w Chinach. W. Jingdong, Ex-Gomes chair faces insider trading, ibidem, 22.10.2009. Zob. też Yin Pumin, A Long-Way Campaign, „Beijing Review”,
20.01.2011, s. 18–21.
28
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Biura Politycznego Bo Xilai – pierwszy sekretarz komitetu okręgowego KPCh
w Chonqing, uważany za czołowego reprezentanta frakcji maoistowskiej w partii. Napięcia te narastają w związku ze zbliżającym się XVIII Zjazdem KPCh,
który ma się odbyć na przełomie września i października 2012 roku i przyjąć
nowy program oraz wybrać nowe kierownictwo na najbliższe 10 lat29.
W podsumowaniu możemy stwierdzić, że pełne wyjaśnienie i zrozumienie
rozwoju współczesnych Chin jest możliwe dzięki wykorzystaniu teorii i metodologii marksistowskiej. Chińska Republika Ludowa jest od ponad sześćdziesięciu
lat państwem socjalistycznym, które dąży do realizacji celu strategicznego, jakim
jest socjalizm. Kierowniczą siłą tego budownictwa pozostaje Komunistyczna
Partia Chin.
Historię współczesnych Chin można podzielić na dwa trzydziestolecia.
Pierwsze związane jest z osobą przewodniczącego Mao Tsetunga, który miał
wielkie zasługi w przeprowadzeniu rewolucji socjalistycznej i budowie podstaw
socjalizmu w Chinach, jednocześnie zaś w adaptacji marksizmu i w jego sinizacji, która przybrała nazwę maoizmu. Mao czerpał, zwłaszcza w pierwszym okresie swej działalności, z doświadczenia radzieckiego, z marksizmu-leninizmu,
zarazem stale podkreślając odrębność chińskiej drogi rozwojowej.
Drugi okres (1978–2012) wiąże się z działalnością praktyczną i teoretyczną
Deng Xiaopinga i następnych generacji przywódców KPCh, co znalazło wyraz
w powstaniu teorii Deng Xiaopinga i teorii „Trzech Reprezentacji”, będących
dalszymi etapami sinizacji marksizmu. Ich podstawowymi kategoriami są „socjalistyczna gospodarka rynkowa”, socjalizm jako strategia, państwo dyktatury
ludu (proletariatu), kierownicza rola KPCh i kapitalizm państwowy w Chinach
jako taktyka.

29
Więcej na ten temat zob. Z. Wiktor, M. Rakowski, Rozwój i prognozy przyszłości Chin
w zmieniającym się świecie, Toruń 2012, s. 227 i in.; Chiny blisko, „Krytyka Polityczna” 29 [2011],
w szczególności J. Hardy, Chiny po kryzysie, s. 147–159; H. Hołaj, Powrót olbrzyma w zglobalizowanym świecie, Warszawa 2011, s. 19 i in.; A. Brunet, J.-P. Guichard, Chiny światowym hegemonem?, Warszawa 2011, s. 23 i n.
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The main aim of the paper is to present general shape of “Chinese Marxism” and speci-fies of Chinese model of socialism in conjunction with the economic success of the
Chinese state. In general, author argues that China’s policy is in somewhat way version
of the Lenin’s New Economic Policy, of the twenties in the USSR.
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Kategoria własności siły roboczej
w kontekście indywidualnego wkładu pracownika
w procesie tworzenia bogactwa

Słowa kluczowe: Własność siły roboczej, ergodynamis, Karol Marks,
Stanisław Kozyr-Kowalski, wartość dodatkowa

Celami poniższej analizy będą próba wstępnej, uszczegóławiającej konceptualizacji pojęcia indywidualnej własności siły roboczej1 oraz zarys symptomatycznych, współczesnych procesów związanych z jej wymianą na rynku kapitalistycznym. Pojęcie własności siły roboczej jest jedną z najważniejszych kategorii
socjologii i ekonomii marksowskiej. Jest to elementarz rzetelnej analizy systemów społeczno-ekonomicznych, pisanej z perspektywy lewicowej. Stanisław
Kozyr-Kowalski podkreślał, że w analizach własności ta niezwykle ważna kategoria często była pomijana2. Bez niej zaś nie jest możliwe poprawne rozróżnienie
1
Skupiam się na wymiarze indywidualnym siły roboczej. W tym miejscu należy wyróżnić również kategorię uspołecznionej siły roboczej, opartej na kooperacji, niebędącej wytworem pojedynczego pracownika. Na ten temat odsyłam do prac Jacka Tittenbruna. Zob. J. Tittenbrun, Własność
siły roboczej a kapitał ludzki i kapitał społeczny, [w:] Praca i kapitał społeczny w procesie budowy
społeczeństwa obywatelstwa obywatelskiego, red. J. Stępień, Poznań 2006, s. 76–89; idem, Gospodarka w społeczeństwie. Zarys socjologii gospodarki i socjologii ekonomicznej w ujęciu strukturalizmu sojoekonomicznego, Poznań 2012, s. 253–270.
2
S. Kozyr-Kowalski, Siła robocza jako obiekt własności, „Studia Socjologiczne” 1983, nr 2,
s. 85–86; idem, Klasy i stany. Max Weber a współczesne teorie stratyfikacji społecznej, Warszawa
1979, s. 94–95.
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formacji niewolniczej, feudalnej i kapitalistycznej. Ta pierwsza cechuje się tym,
że pracownicy nie są ani właścicielami swej siły roboczej, ani właścicielami środków produkcji. Natomiast robotnik pańszczyźniany nie był właścicielem swojej
siły roboczej, ale za to posiadał środki produkcji. W kapitalizmie jest odwrotnie,
pracownicy są właścicielami swej siły roboczej, ale nie posiadają środków produkcji, które są zawłaszczane przez kapitalistów. Marks definiował siłę roboczą
w następujący sposób:
Przez siłę roboczą lub zdolność do pracy rozumiemy całokształt uzdolnień fizycznych i duchowych, istniejących w organizmie, w żywej osobowości człowieka, i uruchamianych przezeń przy wytwarzaniu jakichkolwiek wartości
użytkowych3.

Ujęcie siły roboczej przez Marksa było ograniczone przede wszystkim do prac
fizycznych4. Współcześnie pewne procesy związane z rynkiem pracy i systemem produkcji są nowe lub różnią się znacznie od tych, które dominowały
w XIX wieku. Wymaga to teoretycznego rozwinięcia kategorii siły roboczej.
Dokonał tego Stanisław Kozyr-Kowalski. W swoich pracach odnoszących się
do interesującego nas pojęcia definiował siłę roboczą w następujący sposób:
Ergodynamis [siła robocza – przyp. A.M.] można określić jako ogół tych zdolności i władz fizycznych i duchowych, będących częścią osobowości człowieka,
które czynią go zdolnym albo niezdolnym do wykonywania pracy w ogóle albo
pracy szczególnego rodzaju. Do elementarnych składników ergodynamis, a więc
obiektów własności ekonomiczno-społecznej, należą: kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie, wychowanie, zdrowie fizyczne i psychiczne, talent5.

Poznański socjolog wprowadza rozróżnienie na ergo i biodynamis (dynamis ludzkiej osobowości). To pierwsze pojęcie odnosi się do zdolności do pracy
w stosunkach pracowych, czyli do obszaru, w którym jednostka zdobywa podstawowe środki utrzymania. Z drugiej strony biodynamis może się odnosić do

3

K. Marks, Kapitał, t. 1, Warszawa 1951, s. 177.

4

K. Nowak, Status pojęcia pracy w teorii krytycznej i teorii ekonomii, Poznań 2011, s. 89–93.

S. Kozyr-Kowalski, Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo, Poznań 1999, s. 120
–121.
5
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tych samych umiejętności i atrybutów, które tym razem pozwalają jednostce
na skuteczne działanie w stosunkach pozapracowych6.
W kontekście analizy zdolności do pracy i jej precyzyjnego opisu socjologicznego należy wprowadzić cztery dodatkowe kategorie. Pierwszą z nich jest
reprodukcja siły roboczej, która polega na zapewnianiu jej prostej psychosomatycznej odnawialności. Reprodukcja taka odbywa się poprzez zapewnienie
pracownikom takiej płacy, która zagwarantowałaby im podstawowe dobra, takie
jak żywność, ubranie i mieszkanie. Instytucją, która dokonuje reprodukcji siły
roboczej, jest między innymi służba zdrowia, która dba o to, aby kapitaliści, pomimo eksploatacji pewnych elementów ergodynamis, korzystali ze sprawnych
fizycznie i umysłowo pracowników. Rola służby zdrowia w tym kontekście jest
nieoceniona. Wskazywał na to między innymi Chris Harman7.
Drugą ważną kategorią jest pojęcie produkcji lub też budowania siły roboczej. Obejmuje ono wszelkie praktyki, które prowadzą do nabywania nowych
umiejętności, kompetencji przez pracownika lub też do rozwijania, udoskonalania tych, którymi dysponuje. Produkcja zdolności do pracy odbywa się zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim. W miejscu pracy dokonuje się to poprzez
szkolenia pracowników, długotrwałe powtarzanie pewnych czynności oraz przez
codzienną praktykę i kontakt z innymi pracownikami i przełożonymi. Instytucjami pozaekonomicznymi, które budują siłę roboczą, są rodzina oraz edukacja
i oświata. Wychowanie w określonej rodzinie jest niezmiernie ważnym aspektem
wpływającym na to, jakie prace jednostka będzie mogła wykonywać w przyszłości. To właśnie w rodzinie jesteśmy wyposażani w kompetencje kulturowe,
wiedzę, światopogląd. Ona też ukierunkowuje nasze zainteresowania na określony obszar. Dzieci często wykonują zawody podobne do zawodów rodziców.
Gdy awans międzypokoleniowy jest możliwy i społecznie ceniony, zdarza się
również, że najbliżsi wywierają presję na dziecko, aby wykonywało pracę lepiej
płatną i bardziej cenioną społecznie niż ta wykonywana przez starsze pokolenie.
Natomiast system edukacji i oświaty wyposaża jednostkę w określone kompetencje i wiedzę. W tym kontekście toczone są współcześnie debaty dotyczące
tego, jak blisko publiczne instytucje, takie jak uniwersytet, powinny współpraco6
W tym kontekście pozostawiam na boku spór o definicję pojęcia pracy, dotyczący tego, czy
należy ją określać poprzez fakt działalności zarobkowej, czy też poprzez fakt wytwarzania wartości
użytkowej. W poniższym tekście skupiam się na pracy jako działalności zarobkowej na formalnym
rynku kapitalistycznym. Por. S. Kozyr-Kowalski, Siła robocza..., s. 92–93.
7
C. Harman, Kapitalizm zombi. Globalny kryzys i aktualność myśli Marksa, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2011, s. 191–200.
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wać ze światem biznesu w celu dostarczania odpowiednio wykwalifikowanych
pracowników8.
Trzecią kategorią socjologicznego opisu ergodynamis jest konstruowanie
siły roboczej. Dotyczy ono relacji między pracownikami i pracodawcami oraz
pomiędzy samymi pracownikami, podczas których dochodzi do komunikacyjnego definiowania, jakie obowiązki przynależą do określonego stanowiska pracy
oraz jakie zdolności powinny być aktualizowane, aby sprostać tym obowiązkom. Proces ten składa się z czterech etapów. Pierwszy to ogłoszenie o pracę,
w którym właściciel środków produkcji zgłasza zapotrzebowanie na siłę roboczą
określonego typu. Drugi dotyczy rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której dochodzi do konkretyzacji zdolności, jakie powinien mieć pracownik. Trzeci etap
to podpisanie umowy o pracę, w której zawarte są formalne wymogi względem
osób zajmujących określoną pozycję w stosunkach produkcji. Czwarty – to realna praktyka pracownicza, podczas której dochodzi do ostatecznej definicji siły
roboczej danego pracownika. Taka definicja dokonuje się na wielu płaszczyznach
komunikacji i może się znacznie różnić od tego, co było ustalane wcześniej.
Pozostaje nam jeszcze czwarty element teoretycznego opisu siły roboczej.
Jest nim pojęcie konsumpcji siły roboczej. Marks wskazywał na to, że siła robocza, pomimo swojej wyjątkowości, jest traktowana na rynku kapitalistycznym
jak towar9. Pracownik wynajmuje swe zdolności do pracy za określoną sumę
pieniędzy, a pracodawca zgadza się za nie zapłacić po to, aby korzystać z wysiłku
pracownika.
Komponenty siły roboczej
Poniższa próba wstępnej operacjonalizacji składników indywidualnej siły roboczej oparta jest na jakościowej analizie ogłoszeń o pracę10. Celem jej było
wstępne przygotowanie narzędzi pojęciowych i zestawu kategorii, które mogą
być użyte w szerzej zakrojonym badaniu dynamiki indywidualnej siły roboczej;
oprócz analizy treści ofert powinno ono obejmować obserwację uczestniczącą
w wybranych miejscach pracy.
8

Por. S. Kozyr-Kowalski, Uniwersytet a rynek, Poznań 2005.

Pracodawca, zakupując siłę roboczą, nie może z nią zrobić tego, co z martwymi rzeczami,
które posiada. Nie może ich sprzedać, zbyć ani zniszczyć. Por. J. Tittenbrun, Własność siły roboczej..., op. cit., s. 81.
9

10
Jest to dwumiesięczna analiza (lipiec i sierpień 2012 r.) ogłoszeń o pracę w Poznaniu i okolicach na portalu Gumtree oraz w dodatku „Praca” w „Gazecie Wyborczej”.
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Współcześnie siła robocza jest wielowymiarowym bytem. Zdolności aktualizowane podczas procesu pracy przez pracowników są znacznie bardziej zróżnicowane niż za czasów Marksa. Wielość komponentów siły roboczej wymaga
pogrupowania. Wstępnie można je podzielić na a) podstawowe, b) umysłowo-mentalne, c) kulturowe, d) fizyczne. Oczywiście podział ten jest do pewnego
stopnia arbitralny. Zdecydowałem się jednak go dokonać, ponieważ zapewnia
minimum czytelności, co byłoby niemożliwe, gdyby wszystkie składniki siły roboczej zostały podane bez żadnej struktury.
a) Do podstawowych elementów siły roboczej należy zaliczyć kwalifikacje,
wykształcenie, doświadczenie zawodowe, talent. Kwalifikacje mogą obejmować
określone umiejętności praktyczne, manualne, obsługę maszyn lub/i ich konserwację, znajomość języka obcego, posiadanie określonej wiedzy, znajomość danej
branży, umiejętność wypełniania dokumentów biurokratycznych, obsługę programów komputerowych, tworzenie rozliczeń, projektów. Wykształcenie można
współcześnie podzielić na formalne i realne11. Zazwyczaj pracodawcy wymagają
potwierdzania odbytej edukacji poprzez dyplom (formalne wykształcenie), co nie
zawsze idzie w parze z realną wiedzą, jaką może się legitymować pracownik (realne wykształcenie). Doświadczenie zawodowe jest standardowym wymogiem.
Jest to często jedna z głównych barier, jakie napotykają młodzi ludzie wchodzący
na rynek pracy. Talentu nie trzeba szerzej definiować. Oznacza on specjalne predyspozycje do określonej pracy, jakimi musi się wykazać pracownik, aby przekonać zatrudniającego do powierzenia mu określonego stanowiska pracy.
b) Do umysłowo-mentalnych składników siły roboczej odnoszą się kompetencje miękkie, umiejętność sprawnego funkcjonowania w określonym środowisku, inteligencja i kreatywność, motywacja i charakter, pewien ogólny stan
mentalny, osobowość, charyzma oraz zdolność do szybkiego uczenia się.
Kompetencje miękkie są nierozerwalnie związane z pracami, które wymagają pozyskiwania oraz utrzymywania dobrych relacji z klientami12. Oprócz
wykorzystania ich do działań przedsiębiorstwa na zewnątrz często wymaga się
ich użycia w wewnętrznych stosunkach danej organizacji. Mogą one obejmować
umiejętność sprawnego komunikowania się z pracownikami znajdującymi się na
tym samym poziomie w hierarchii i dotyczą uzgadniania obowiązków pomiędzy
poszczególnymi stanowiskami pracowniczymi. Również umiejętność przekazy11

S. Kozyr-Kowalski, Socjologia, społeczeństwo obywatelskie..., op. cit., s. 173–174.

W tym kontekście często pojawiają się kategorie asertywności, zdolności negocjacyjnych
i empatii.
12
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wania jasnych komunikatów w górę i w dół hierarchii jest częstym elementem
ergodynamis. Transfer informacji w górę jest ważny dla kapitalistów i menedżerów, ponieważ może usprawnić sprawność organizacyjną przedsiębiorstwa. Od
pracowników najemnych, którzy zajmują pozycje menedżerskie, wymaga się,
aby w klarowny sposób przekazywali dyrektywy płynące od osób znajdujących
się najwyżej w hierarchii. W kontekście stanowisk nadzorczych średniego szczebla pojawia się pojęcie zdolności trenerskich (coachingowych), poprzez które
pracownik najemny nie tyle ma przekazywać określoną wiedzę praktyczną dotyczącą tego, jak wykonywać określone czynności, ile motywować, wytwarzać
określone postawy, etykę pracy u pracowników niższego szczebla.
Równie ważnym umysłowo-mentalnym komponentem ergodynamis jest
zdolność do sprawnego funkcjonowania w określonym środowisku. Zupełnie
inne atrybuty są potrzebne, aby pracować w zespole13, niż do pracy samodzielnej,
indywidualnej. W sferze kontaktu z klientem równie ważna jest zdolność do zrozumienia i nawiązywania odpowiednich stosunków z określoną kategorią ludzi.
Dlatego też pracodawcy podkreślają ten element siły roboczej, w szczególności
gdy pracownik musi pracować z takimi grupami, jak osoby starsze, dzieci czy też
przedstawiciele innych kultur.
Inteligencja i kreatywność są pożądane przez pracodawców w zawodach,
w których wymaga się samodzielnego rozwiązywania nieprzewidywalnych problemów oraz tworzenia zarówno nowych problemów, jak ich rozwiązań. Co
ciekawe, presja na kreatywność pojawia się również na stanowiskach pracy, na
których mogłoby się wydawać, że ten element siły roboczej nie powinien się
pojawiać14.
Kategoria motywacji i charakteru jest jednym z najczęstszych elementów
siły roboczej wysuwanych ze strony kapitalistów. Pojawiają się ogłoszenia o pracę, w których nie wymaga się niczego innego poza motywacją w pracy, determinacją, „nastawieniem na rezultat” oraz zdolnościami do ponoszenia dużych wyrzeczeń. Najczęściej są to nisko płatne lub/i prowizyjne prace w sferze marketingu, wymagające silnej odporności na stres, niezadowolenie klientów oraz umiejętności przekonywania innych ludzi do nieuświadamianej dotychczas potrzeby
zakupienia produktu danej firmy. W tym kontekście pojawiają się również takie
13
Na aspekt obciążeń psychologicznych w pracach zespołowych zwracał uwagę m.in. Richard
Sennett. Zob. R. Sennett, Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie,
przeł. J. Dzierzgowski, Ł. Mikołajewski, Warszawa 2006, s. 99–131.
14
A. Zawadzka, Przymus kreatywności, [w:] Wieczna radość. Ekonomia polityczna społecznej
kreatywności, pr. zbior., Warszawa 2011, s. 227–239.
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sformułowania, jak gotowość do ciężkiej pracy i wyzwań, umiejętność działania
pod presją czasu, odporność na stres, zdolność do reagowania na zmieniające się
wyzwania, gotowość do częstych wyjazdów (praca w delegacji), gotowość do
pełnej dyspozycyjności, praca w trudnych warunkach (np. praca w ubojni lub na
wysokościach), gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym. Są to zazwyczaj
prace, w których pracownik musi funkcjonować w stresogennym i niekomfortowym środowisku, a jednocześnie wykazywać się dużą skutecznością w osiąganiu
określonego rezultatu nakreślonego przez menedżera.
Kategoria „określonego stanu mentalnego” jest bliska pojęciu motywacji.
Pracodawcy uważają, że na niektórych stanowiskach pracy pracownicy muszą
prezentować określony stan emocjonalny i emanować nim na otoczenie. Postawy, które obejmuje pojęcie „określonego stanu mentalnego”, to entuzjazm,
inicjatywa, zaangażowanie, odnajdywanie przyjemności w pracy, zamiłowanie
do porządku, chęć do nauki, optymizm, ambicja i dążenie do awansu. Można
metaforycznie stwierdzić, że w tym kontekście pracodawcy chcą zadowolonych
niewolników, nienarzekających na warunki pracy, usatysfakcjonowanych swoim
życiem i, posługując się kategorią Randalla Collinsa15, tworzących odpowiednią
energię emocjonalną w zespole pracowniczym.
Pozostałymi elementami mentalno-osobowościowymi ergodynamis są osobowość, charyzma i zdolność do szybkiego uczenia się. Miła osobowość może
się stać niezbędnym wymogiem pracy podwładnych. W określonych sytuacjach
skuteczność może być realizowana poprzez uśmiech, kontaktowość, zdolność do
zjednywania sobie ludzi (tworzenie quasi-przyjacielskich relacji z klientami)16.
Pojęcie „miłej osobowości” jest dość ogólne i należy się spodziewać, że konkretne rozumienie tego terminu jest szczegółowo konstruowane na etapie realnej
praktyki pracowniczej. Charyzma również polega na zdolności do zjednywania
sobie ludzi, ale w innej formie. Dotyczy ona ustalania takich relacji, w których
podwładni z własnej woli będą się podporządkowywać dyrektywom przełożonego. Zdolność do szybkiego uczenia się odnosi się zarówno do szybkiego
opanowania podstawowych obowiązków na początku pracy, jak i do nabywania
nowych, potencjalnych kompetencji, jakich będą wymagać nieprzewidywalne
z góry problemy.
15
R. Collins, Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change, Cambridge
(Mass.)–London 2002, s. 20–24; J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, przeł. G. Woroniecka
[et al.], Warszawa 2006, s. 504–507.
16
Ten aspekt odnosi się do pojęcia pracy emocjonalnej. Na ten temat zob. A.R. Hochschild,
Zarządzanie emocjami: komercjalizacja ludzkich uczuć, przeł. J. Konieczny, Warszawa 2009.
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c) Kulturowe elementy ergodynamis obejmują kompetencje kulturowe
i habitusy, takie jak zdolności symboliczne, smak, wychowanie, utrzymywanie
zadbanego wyglądu, posiadanie określonego hobby lub zainteresowań. Każda
jednostka w wyniku procesu wychowania i socjalizacji nabywa zdolności do
odczytywania symboli, umiejętność poprawnego wysławiania się i zachowania
w określony sposób w określonych sytuacjach. Gust dotyczący między innymi
ubioru, kosmetyków, makijażu, często decyduje o tym, że przedsiębiorca chce
zatrudnić daną osobę. Wiedza o tym, jak wyglądać i jak się zachowywać, może
mieć decydujące znaczenie dla sukcesu i awansu pracownika. Dla osoby, która
nie ma odpowiedniej wiedzy kulturowej, pewne miejsca pracy stają się niedostępne. Także rozwój osobisty w stosunkach pozapracowych może w pewnym
momencie biografii jednostki przyczynić się do zdobycia pracy, która koresponduje z tymi umiejętnościami i wiedzą17.
d) Do fizycznych elementów ergodynamis należy zaliczyć urodę, zdrowie,
wiek, płeć, poprawną wymowę oraz posiadanie określonej sylwetki lub elementu
ciała. Uroda jest wymagana w pracach, w których pracownik ma bezpośredni
kontakt z klientem oraz w pracach, w których publicznie reprezentuje się przedsiębiorstwo. Posiadanie określonej budowy lub charakterystycznego elementu
ciała często umożliwia między innymi uczestniczenie w akcjach reklamowych.
Zdrowie odnosi się do konieczności wykazywania się siłą fizyczną, zręcznością,
wytrwałością. Wiek staje się znaczącym elementem zdolności do pracy. Niektóre prace, zdaniem rekrutujących, mogą wykonywać tylko osoby młodsze, inne
– tylko osoby starsze, a jeszcze inne – na przykład osoby zaraz po studiach. Płeć
jest związana z arbitralnymi społecznymi przypisaniami określonych zawodów
do płci kulturowej. Poprawnej wymowy wymaga się natomiast na stanowiskach
pracy, na których pracownik musi kontaktować się z klientem (np. call center).
Siła robocza we współczesnej rzeczywistości kapitalistycznej
Przejdźmy do opisu wybranych, symptomatycznych zjawisk związanych ze
społecznym reprodukowaniem, produkowaniem, konstruowaniem i konsumowaniem siły roboczej. Ważnym elementem procesów utowarowienia siły roboczej
są zewnętrzne, strukturalne i dyskryminujące bariery. Posiadanie określonego zasobu kompetencji i zdolności do pracy nie zawsze decyduje o zatrudnie17
Przykładowo, ktoś uprawiający amatorsko sport może się stać ekspertem od sprzętu używanego w danej dziedzinie.
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niu. Często kluczowym elementem są inne obiektywne uwarunkowania, które
sprawiają, że określona podkategoria przedstawicieli klasy pracowników najemnych staje się bardziej atrakcyjna, ponieważ umożliwia pewniejsze pozyskanie
większej wartości dodatkowej. Dzieje się tak dzięki uregulowaniom prawnym,
dzięki którym kapitaliści zatrudniający określone grupy społeczne są obciążani
mniejszymi podatkami. Współcześnie takimi pozytywnie uprzywilejowanymi
grupami są na przykład studenci i niepełnosprawni. Posiadanie określonego statusu prawnego jest również kluczowe na stanowiskach pracy, na których wymaga
się obywatelstwa danego kraju lub też zaświadczenia o niekaralności. Do innych
ograniczników natury obiektywnej należy zamieszkiwanie określonego rejonu.
Przedstawiciele klasy kapitalistów często wymagają zamieszkiwania bliskiego
miejscu pracy. Motywowane jest to między innymi koniecznością dyspozycyjności i możliwością szybkiego pojawienia się w przedsiębiorstwie, gdy jest to
wymagane. Przy analizie ogłoszeń o pracę kluczowe wydaje się jednak to, że
pracownik mieszkający blisko, po pierwsze, nie obciąża pracodawcy wymogiem
zapewnienia dojazdu do miejsca pracy (gdy zapewnienie tego dojazdu to obowiązek strony oferującej stanowisko pracy) oraz, po drugie, nie obciąża czasowo
i kosztowo zatrudnionego (gdy wszelkie koszty dotarcia do pracy są po stronie
pracownika). W pierwszym wypadku pracodawca może zwiększyć wartość dodatkową, w drugim – może utrzymać stopę wyzysku, przy zapewnieniu bardziej
atrakcyjnej oferty pracy.
Innym ważnym ogranicznikiem procesów wymiany siły roboczej jest rynek certyfikatów, zaświadczeń i referencji. Współcześnie, gdy siła robocza uległa znacznemu zróżnicowaniu i zniuansowaniu, pracodawcy i firmy rekrutacyjne
wymagają dokumentów uwiarygodniających posiadanie określonych zdolności
do wykonywania pracy. Wraz z takimi wymogami powstała rzesza organizacji
zajmujących się wydawaniem tego typu certyfikatów i zaświadczeń. Zazwyczaj
energetyczny i pieniężny koszt pozyskania takiego uwiarygodnienia leży po
stronie jednostek poszukujących pracy. W tym kontekście wracamy do kwestii
realnego i formalnego wykształcenia oraz posiadania określonych umiejętności.
Często konkurencja o określone miejsce pracy to konkurencja nie pomiędzy pracownikami mającymi realne umiejętności, ale pomiędzy pracownikami dysponującymi określoną liczbą formalnych dokumentów18. Nie ma znaczenia, czy ktoś

18
Taka sytuacja odnosi się do pojęcia formalnej oraz przypisaniowej siły roboczej. Por. J. Tittenbrun, Własność siły roboczej..., op. cit., s. 82.

184

Ariel Modrzyk

realnie potrafi sprostać określonym obowiązkom na miejscu pracy, jeśli nie może
potwierdzić tego dokumentacją.
Zdarza się również, że pracodawcy, oprócz umiejętności, wymagają posiadania środków pracy. Środkiem pracy, który pojawia się najczęściej w ogłoszeniach o pracę, jest samochód. To bardzo prosty sposób przerzucenia kosztów zakupu i amortyzacji środka pracy na barki pracowników i tym samym zwiększenia
stopy wyzysku.
Pośród zewnętrznych ograniczników siły roboczej pojawia się także posiadanie małżonka/małżonki i dzieci, będące dowodem ustatkowania pracownika.
W wypadku kobiety fakt posiadania dzieci daje mniejsze prawdopodobieństwo
pójścia na urlop macierzyński. Zdarza się również, iż pracodawcy nalegają na
zamieszkanie pracownika z rodziną w miejscu pracy. Jest to innego typu sposób
na zwiększeniu stopy wyzysku, ponieważ poza czasem płatnej pracy tacy pracownicy wykonują nieodpłatną pracę nadzorczą.
Siła robocza jest dynamicznym konstruktem społecznym. Badając ergodynamis, należy zwracać uwagę na procesy jej reprodukowania, produkowania,
konstruowania i konsumowania. W kontekście konstruowania podkreśliłem, że
odbywa się ono w trakcie czterech etapów. Można wskazać trzy rodzaje obiektywizacji siły roboczej: formalnoprawną (podpisanie umowy), marketingową
(proces rekrutacji) oraz realną (proces pracy). Wszystkie składniki siły roboczej,
które zostały tu wymienione, są łączone w różnych konfiguracjach w wyniku
powyższych procesów obiektywizacji. Prowadzi to do wysokiego stopnia dyferencjacji ergodynamis i konieczności korzystania przez pracodawców z usług
instytucji uwiarygodniających siłę roboczą oraz agencji pośrednictwa pracy, szukających określonego kandydata, który ma takie zdolności do pracy, jakie chce
utowarowić pracodawca. Działalność organizacji przemysłu rekrutacyjnego jest
doniosła dla podziału bogactwa. Firmy HR za swoje usługi pobierają duże opłaty
i tym samym zabierają część wartości dodatkowej kapitalistów oraz część pensji
pracowników najemnych. Powoduje to spadek zysku tych pierwszych i realnej
siły nabywczej tych drugich. Dlatego też coraz częściej pojawiają się ogłoszenia
podkreślające, że nie jest to oferta „pośredników”.
Warto również wspomnieć o marketingu siły roboczej. Językowe konstruowanie siły roboczej w ogłoszeniach o pracę zazwyczaj ma formę ogólnego opi-
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su wymagań stawianych przed przyszłym pracownikiem. Ten brak precyzji może
wynikać z kilku powodów. Po pierwsze, może oznaczać niską kulturę rekrutacyjną firmy – co jest marnotrawstwem czasu i energii zatrudnionych pracowników
zajmujących się procesem selekcji19; po drugie, może być też tak, że poszukiwana siła robocza nie jest złożona, czyli dotyczy jednej lub kilku umiejętności.
Wówczas hasłowe podanie czego się wymaga jest komunikatywne i klarowne20;
po trzecie, może to być manipulacja marketingowa ze strony przedsiębiorstwa.
Najczęściej dotyczy to stanowisk pracy, na które przyjmuje się każdą chętną osobę. W takich pracach oferuje się zazwyczaj płacę prowizyjną lub też akordową21,
przez co pracodawca niewiele ryzykuje. W rzeczywistości właściwa rekrutacja
określonej siły roboczej nie dokonuje się przed podjęciem pracy, lecz w wyniku realnej praktyki pracowniczej, która weryfikuje czyjeś zdolności, motywację
i charakter. Dotyczy to tych ogłoszeń o pracę, w których wymaga się co najwyżej
motywacji i chęci do pracy.
Z drugiej strony dość powszechną praktyką jest zawyżanie wymagań
względem pracowników. Konstruowanie zbyt złożonej definicji siły roboczej
prowadzi do sytuacji, w której określone stanowiska pracy są zajęte przez przekwalifikowanych pracowników. Jest to spowodowane niechęcią do ponoszenia
kosztów związanych ze szkoleniem i budowaniem siły roboczej. Należy stwierdzić, że płaca nie jest jedynym obciążeniem przedsiębiorcy, związanym z pojedynczym pracownikiem. Jednym z dodatkowych kosztów jest opłacany przez
pracodawcę czas pracy innych podwładnych, poświęcony na szkolenie konkretnego pracownika. Oczywiście taka niechęć do produkcji ergodynamis występuje
głównie wobec tych jednostek, które potencjalnie mogą być najmniej lojalne i po
krótkim czasie mogą opuścić mury danej firmy. Do tej grupy należą pracownicy
niższego szczebla, zatrudnieni na tak zwane umowy śmieciowe. Zupełnie inaczej
wygląda to w wypadku pracowników najemnych wyższego szczebla, w których
rozwój siły roboczej management często inwestuje duży kapitał.
Zatrudnienie siły roboczej nadmiernie rozwiniętej względem stanowiska
pracy ma jeszcze inne tło motywacyjne. Przedsiębiorcy często zabezpieczają się
w ten sposób na wypadek nieprzewidywalnych sytuacji, w których mogą potrze19
Ciekawe badania odnoszące się do ograniczania marnotrawstwa w procesie rekrutacji można
znaleźć w tekście: C.W. Mroczek, Niewłaściwa metoda doboru kadr jako źródło marnotrawstwa
kapitału ludzkiego, [w:] Marnotrawstwo. Przejawy i sposoby minimalizacji, red. M.K. Wyrwicka,
Poznań 2009, s. 129–145.
20

Np. ogłoszenie typu: „potrzebuję murarza”.

21

Np. telemarketing, układanie bruku lub sezonowe zbiory owoców i warzyw.
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bować tych elementów ergodynamis pracowników, których nie potrzebują w codziennej rutynowej działalności przedsiębiorstwa. W takich wypadkach mamy
do czynienia z sytuacją większej koncentracji wysiłku na komunikacyjnym konstruowaniu, uzgadnianiu obowiązków niż na produkowaniu ergodynamis. Jest
to dość symptomatyczne dla kapitalistycznego rynku pracy, gdzie właścicielami siły roboczej są pracownicy, którzy formalnie w każdej chwili mogą zerwać
kontrakt. Dlatego zarówno wymaganie posiadania kompletnej siły roboczej, jak
i tej nadkompletnej i elastycznej, jest jednym ze sposobów ograniczania obciążeń
związanych z zatrudnieniem.
Analizując ogłoszenia o pracę, należy również podkreślić, że przeważają
oferty dotyczące prostej siły roboczej. Najwięcej miejsc pracy dotyczy takich
branż, jak transport, budownictwo, magazynowanie, sprzedaż osobista oraz szeroko ujęta sfera informatyczna. Należy się zastanowić się nad tym, co dzieje się
z rekrutacją dotyczącą wysoko wykwalifikowanej siły roboczej. W tym wypadku
można postawić następujące hipotezy badawcze, które będą wymagały dalszej
empirycznej weryfikacji. Po pierwsze może być tak, że współcześnie tworzy się
mało wolnych miejsc pracy, na których wymaga się złożonej ergodynamis. Pozycje dotyczące takiej siły roboczej mogą być stabilne. Pracownicy mogą być
zadowoleni z pensji oraz warunków pracy i poszukiwanie jeszcze lepszych ofert
nie jest dla nich wystarczająco realną i atrakcyjną alternatywą. Po drugie może
być też tak, że rekrutacja wysoko wykwalifikowanej ergodynamis odbywa się
poprzez inne kanały, które są mniej formalne lub też bardziej zamknięte.
Marks jako jeden ze sposobów zwiększania wartości dodatkowej wyróżniał
zwiększanie intensywności pracy. W jego czasach nakaz kapitalisty, aby zwalniać
tempo w pracy, był nie do pomyślenia. Współcześnie w pewnych sytuacjach
oferujący miejsca pracy dochodzą do wniosku, że warto pozwolić pracownikom
na obniżanie szybkości wykonywanych czynności, ponieważ pozwala to na uruchomienie takich elementów ergodynamis, które nie są dostępne, gdy przeciętny
pracownik musi działać szybko i pod presją czasu. Praktyka ta umożliwia pracę
dokładniejszą i lepszą jakościowo. Idea slow work jest aplikowana również tam,
gdzie wymaga się kreatywności i innowacyjności. Pracownik działający szybko
ma mało czasu na to, aby przemyśleć możliwość poprawy działalności na jego
stanowisku. Dlatego, paradoksalnie, to właśnie wolne pracowanie pozwala kapitalistom w pewnych sytuacjach uzyskać większą wartość dodatkową niż wy-
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woływanie presji i tworzenie stresującej atmosfery. Częstym postulatem walk
pracowniczych jest skracanie czasu pracy22. Wydaje się, że dążenie do zmniejszania tempa jest równie ważne, ale trzeba pamiętać, iż ten, wydawałoby się, potencjalny, subiektywny i psychologiczny zysk dla pracowników może obiektywnie
zwiększać stopę wyzysku.
Współcześnie, w kontekście powiązania zatrudnienia z akumulacją wartości dodatkowej, ważnym elementem jest utowarawiająca kolonizacja nowych
obszarów społecznych przez kapitalistów. Pierwszą z nich jest wkraczanie logiki zysku ekonomicznego do takich, wydawałoby się, odtowarowionych grup
pierwotnych, jak rodzina. Jednym z przejawów tego procesu jest coraz popularniejszy nurt w sferze sprzedaży – marketing sieciowy. Występuje wiele form
praktyki tego typu. Tym, co je łączy, jest prawo do handlowania określonym towarem. Do niedawna kojarzyło się to z akwizycją, kiedy to sprzedawca krążył od
określonego punktu do innego, próbując nakłonić inne podmioty do kupna produktu. Współcześnie taka praktyka zyskała złą sławę i trudno znaleźć pracownika, który się na nią zdecyduje. Również gospodarstwa domowe są coraz bardziej
wyczulone na wszelkie próby takiej towarowej kolonizacji przestrzeni domowej.
Dlatego też niesłabnącym nurtem w dziedzinie marketingu sieciowego jest sprzedaż wykorzystująca znajomości pracownika. Siła robocza takiego pracownika
jest definiowana poprzez zdolność do utowarowienia swojej sieci społecznej. Jest
to bardzo trudny sposób zarobkowania, ponieważ wymaga on instrumentalnego
traktowania najbliższych w celu sprzedania określonego towaru. Ta gałąź marketingu staje się coraz bardziej ekspansywna ze względu na swoją skuteczność.
Wykorzystując więzi społeczne, pracownik może w łatwiejszy sposób dotrzeć do
klienta-znajomego, zająć mu czas i ostatecznie nakłonić, często wykorzystując
nabytą w wyniku szkoleń wiedzę z zakresu psychologii społecznej, do zakupu
określonego produktu.
Drugim, innym jakościowo obszarem kolonizacji, jest sama sfera świadomości i psychiki pracownika. Jednym z najczęściej wymaganych elementów siły
roboczej są zdolności mentalno-psychologiczne. Przekonanie do sensu swojej pracy, stopień zadowolenia oraz dobrego samopoczucia – wpływają na efektywność.
Syndrom wypalenia zawodowego, depresje, wewnętrzne napięcia oraz konflikty
wartości, jakie mogą powstawać w miejscu pracy, stają się coraz donioślejszą
bolączką utrudniającą wyciskanie większej wartości dodatkowej z pracowników.
22
Zob. M. Husson, Kapitalizm bez znieczulenia. Studia nad współczesnym kapitalizmem, kryzysem światowym i strategią antykapitalistyczną, przeł. Z. Kowalewski, Warszawa 2011.
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Dlatego też coraz bardziej popularny staje się coaching, który ma na celu między
innymi wzbudzanie w pracownikach motywacji i pozytywnego myślenia o pracy oraz reprodukcję psychologicznych elementów ergodynamis. Takie szkolenia
są często finansowane przez przedsiębiorstwa, ale zdarza się również, iż koszty
tych quasi-terapeutycznych sesji ponoszą pracownicy. Różna jest również sama
jakość szkoleń. Mogą one obejmować wpajanie zwulgaryzowanych treści z zakresu psychologii społecznej, behawioryzmu i neuroprogramowania lingwistycznego, ale mogą też przybierać formę wyrafinowanych, drogich i ekskluzywnych
spotkań kadry zarządzającej wyższego szczebla.
Trzecim elementem kolonizacji jest ukryta wiedza, niedostępna dla przedsiębiorców, związana z określonym miejscem pracy. To właśnie pracownik jest
najrzetelniejszym źródłem informacji dotyczących wszelkich usprawnień organizacyjnych firmy. Pozyskiwanie takich informacji odbywa się w ramach idei
lean production, w ramach której pracownicy mogą składać wnioski dotyczące
usprawnień organizacyjnych w zamian za premie.
W 2008 roku pracownicy opracowali 1 380 465 wniosków w zakresie proponowanych ulepszeń. Otrzymane w ten sposób oszczędności wyniosły w 2008 roku
1,55 miliarda €, co w porównaniu z 2007 rokiem – 1,49 miliarda € – stanowi
wzrost o 6 milionów €.
Pracownicy otrzymali około 162 milionów € jako premię za zgłoszone propozycje
ulepszeń (w 2007 roku 169 milionów €, zatem spadek o 6 milionów €). Średnia
wysokość premii za każdy premiowany wniosek poprawy wynosiła 190 € i wzrosła o 7 € w porównaniu z rokiem poprzednim23.

Przykład ten dobrze ilustruje, jak ważnym elementem akumulacji wartości dodatkowej jest tego typu wiedza. Dziewięć dziesiątych zysków z powyższych ulepszeń organizacyjnych pozostało w kieszeniach kapitalistów.
Ostatnim ważnym wątkiem, którym się zajmiemy, jest aspekt donacyjności, gratisowości bądź też rentierskości w kontekście własności siły roboczej.
Stanisław Kozyr-Kowalski podkreślał, jaką wagę ma ten aspekt własności, przynoszący zyski bez pracy właściciela24. Sztandarowym przykładem gratisowości
jest rentierstwo. Gratisowym elementem własności siły roboczej są również nie-

Są to wyniki badań prowadzonych w Niemczech, a obejmujących 277 przedsiębiorstw z 18
branż, które zatrudniają ok. 2 mln pracowników. Por. A. Grzelczak, Ciągły proces ulepszania metodą optymalizacji procesów produkcyjnych, [w:] Marnotrawstwo..., op. cit., s. 45–46.
23

24

S. Kozyr-Kowalski, Socjologia, społeczeństwo obywatelskie..., op. cit., s. 225–251.
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równe pensje płacone za tę samą pracę pracownikom z różnych krajów25. Jak
wskazywaliśmy, oprócz samej pracy, która się uprzedmiatawia w produktach materialnych i idealnych uczestniczących w obrocie towarowym, trzeba również
uwzględniać uprzednią pracę ponoszoną w celu produkcji siły roboczej. I tak
na przykład gratisowym zyskiem dla pracowników krajów zamożniejszych jest
to, że nie muszą się uczyć drugiego języka, który jest zazwyczaj wymagany od
pracowników przyjezdnych z krajów biedniejszych. To właśnie ci drudzy, aby
pracować na tej samej pozycji, muszą ponieść więcej wysiłku w celu budowy
swej ergodynamis.
Podobnym aspektem gratisowości w ramach siły roboczej jest fakt urodzenia
się w określonej rodzinie. To właśnie w niej kształtują się takie elementy ergodynamis, jak wychowanie, kompetencje kulturowe czy też etyka pracy. Odziedziczone genetycznie fizyczne właściwości ciała są również czymś, co darowo daje
wyższość jednych pracowników nad innymi. Atrakcyjny wygląd już na starcie
powoduje dużą przewagę. W niektórych branżach wręcz nie ma innego wymogu
niż uroda i odpowiednia prezencja.
Jeszcze inny, bardziej globalny element rentierskiego aspektu własności
siły roboczej to korzystanie z dorobku przeszłych pokoleń26. Nasze zdolności do
pracy są również wynikiem postępu naukowego oraz upowszechnienia systemu
redystrybucji wiedzy poprzez system edukacji i oświaty. Oczywiście przepływ
wiedzy również w tym wypadku nie jest równy. Większe profity na tym polu
osiągają państwa centrum systemu światowego. Należy jednak również podkreślić, że w dobie internetu dostęp do wiedzy staje się coraz łatwiejszy także dla
społeczeństw wykluczonych, dając pracownikom pochodzącym z tych zbiorowości lepszą możliwość rozwinięcia swych talentów, niż to miało miejsce w wypadku starszych pokoleń.
Te wszystkie ciekawe przykłady są inspirujące i nadają się do dalszego pogłębiania i badań socjologicznych. Szczególnie ciekawym problemem jest nowe,
ale już powszechne zjawisko, jakim są staże i praktyki pracownicze. Jak wykazują badania, ponad 75% młodych ludzi w Polsce traktuje je jako najlepszy sposób

S. Kozyr-Kowalski, Zasady socjologicznej analizy własności, [w:] Krytyka rozumu socjologicznego, red. S. Kozyr-Kowalski, A. Przestalski, J. Włodarek, Poznań 1997, s. 400; idem, Socjologia, społeczeństwo obywatelskie..., op. cit., s. 242–245.
25

26

S. Kozyr-Kowalski, Zasady..., op. cit., s. 399.
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na pozyskanie pracy27. Powszechnym składnikiem dyskursu przedsiębiorców jest
tak zwane niedopasowanie polskiej oświaty do rynku pracy. Dlatego też przedsiębiorcy jako ścieżkę zdobycia zatrudnienia w swoich firmach często proponują
początkowe darmowe praktyki, podczas których praktykant wykonuje nieodpłatną pracę (jednocześnie budując swoją siłę roboczą). Bazując na ogłoszeniach
o staże, należy podkreślić, że są również takie oferty, z których jasno wynika,
iż praktykodawca nie ma na celu rozwijania kompetencji praktykanta. W takiej
sytuacji często wymaga po prostu gotowej siły roboczej oraz wstępnej darmowej
pracy jako swoistej zapłaty za uzyskanie etatu po okresie praktyk. Są również
takie oferty, które nie obiecują nic poza zaświadczeniem odbycia praktyk, czyli
uwierzytelnieniem siły roboczej praktykanta, które może mu pomóc w zdobyciu
odpłatnej pracy w innym miejscu. Na określonych stanowiskach często pracują
permanentnie zmieniający się praktykanci, co jest czystym zawłaszczaniem darmowej siły roboczej.
Marks wskazywał na to, że minimalnym obowiązkiem kapitalisty jest zapewnienie reprodukcji siły roboczej. W jego czasach chodziło głównie o reprodukcję biologiczną. Współcześnie równie ważna jest także reprodukcja dobrostanu psychicznego. Bezpłatne staże pracownicze są zjawiskiem, które w czasach
Marksa było nie do wyobrażenia. Kapitaliści dzięki swojej uprzywilejowanej pozycji na rynku pracy przerzucają wymóg reprodukcji siły roboczej praktykantów
na inne instytucje społeczne. W takiej sytuacji za reprodukcję mogą być odpowiedzialni sami stażyści, jeśli dysponują swoimi oszczędnościami. Gdy tak nie
jest, często rodzina stażysty obarczana jest kosztem odnowy siły roboczej praktykanta. W tym wypadku łańcuch obciążenia kosztami utrzymania stażysty może
być znacznie dłuższy. Wszystko zależy od tego, gdzie pracuje rodzina stażysty.
Jeżeli są to placówki państwowe, to obciążeni przez kapitalistów jesteśmy my
wszyscy jako płatnicy podatków, z których tworzone są pensje dla pracowników
sektora państwowego. Jeżeli rodzina pracuje w sektorze prywatnym, to obciążani
są inni kapitaliści, którzy oprócz reprodukcji siły roboczej swych pracowników
płacą za utrzymanie ich dzieci pracujących w charakterze stażystów. Podatnicy
mogą być obciążani również bezpośrednio w sytuacji, gdy stażystą jest student
utrzymujący się ze stypendiów na uczelniach państwowych. Oprócz czerpania
wartości dodatkowej z prac stażystów taka forma quasi-zatrudnienia jest tanim
27
Zob. Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów.
Raport Deloitte i Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
Warszawa, kwiecień 2011, s. 21.
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sposobem „wyławiania” młodych talentów, które są najlepiej weryfikowalne
w czasie wykonywania realnej praktyki pracowniczej.
Powyżej wskazałem na teoretyczne źródła pojęcia siły roboczej. Dodatkowo w wyniku analizy ogłoszeń o pracę dokonałem wstępnej konceptualizacji tej
kategorii poprzez wyróżnienie jej komponentów oraz zaprezentowałem wybrane
zjawiska dotyczące reprodukowania, produkowania, konstruowania oraz konsumowania siły roboczej. Prawo do użycia swoich zdolności do pracy w sytuacji
dużego bezrobocia staje się coraz bardziej żywotnym problemem politycznym.
Niewykorzystanie talentów i umiejętności jednostek, które mogłyby zaowocować
zwiększeniem wspólnego bogactwa wartości użytkowych, jest niezaprzeczalnym
marnotrawstwem. Dlatego badania procesów kształtowania siły roboczej w społeczeństwie oraz jej wyzyskiwania to ważne zadanie lewicowych badaczy i badaczek. Niniejszy tekst jest wstępną próbą zarysowania podstawowych problemów
na tej płaszczyźnie i zaproszeniem do dalszej, pogłębionej debaty.

CATEGORY OF LABOR POWER
IN THE CONTEXT OF WORKER’S INDIVIDUAL CONTRIBUTION
TO THE PROCESS OF WEALTH CREATION
Summary

Keywords: Property of labor power, ergodynamis, Karl Marx,
Stanisław Kozyr-Kowalski, surplus value
The text refers to category of property of labor power. Based on qualitative analyses of
job advertisements author singles out four components of labor power: basic components
of labor power, mental components of labor power, physical components of labor power
and cultural elements of labor power. This division is preliminary effort to operationalize
and adopt category of labor force or ergodynamis, which is synonymous, to new contemporary socio-economical phenomenon. In the second part of the text author underlines
selected processes of creation of surplus value in order to show explanatory usefulness of
category of ergodynamis.
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I
Współczesność pełna jest rewolucji. Rewolucja potrafi występować pod przybraniem groźby, pod przybraniem atrakcji, jako obietnica... Jednym słowem – jest
wszędzie. Dziś każdy pragnie mieć swoją rewolucję, swój – można rzec – nowy
początek i wielkie otwarcie. Rewolucja stała się bowiem w popkulturze tożsama
z wizją przewrotu, ale i z wizją nadejścia nowego, z wizją realizacji dziejowego
postępu. Nikogo z nas nie dziwi też specjalnie rosnąca popularność pojęcia rewolucji w czasach kryzysu gospodarczego. Rewolucja jest na ustach wszystkich
i – co interesujące – mimo wielu negatywnych konotacji sama w sobie pozostaje
nadal pojęciem pozytywnym i jednocześnie pożądanym. Jest to pojęcie, o którego zawłaszczenie na rzecz swojej ideologii zabiega wielu.
W teorii Karola Marksa i w obrębie marksizmu rewolucja zajmuje miejsce
szczególne. To właśnie rewolucja, czy też raczej akt rewolucyjny, ma być tym
impulsem, w wyniku którego jedna formacja społeczna – kapitalizm – zakończy
swój żywot, by narodzić się mogła druga, nowa, czyli socjalizm. Akt rewolucyjny jest dla Marksa nie tylko wydarzeniem pożądanym, ale przede wszystkim

194

Tymoteusz Kochan

kulminacją procesu walki klas i momentem, w którym zapadają rozstrzygnięcia
kluczowe dla rozwoju społeczeństw.
Nie będę się jednak w tym miejscu szczegółowo zajmował omawianiem
rewolucji w teorii samego Karola Marksa, podejmę za to próbę punktowej analizy teoretycznej pojęcia rewolucji i ewolucji jej znaczenia. Przedmiotem zainteresowań będzie stosunek współczesnych do marksowskiego pojęcia rewolucji, natomiast w dalszej części artykułu będę także usiłował wskazać faktyczny
(teraźniejszy) podmiot rewolucji.
Koniec realnego socjalizmu i upadek bloku wschodniego to jednocześnie
koniec planów rewolucyjnych usiłujących być kontynuatorkami poprzednich,
historycznych rewolucji. Nastąpił prawdziwy koniec historii, przynajmniej w obrębie teorii i praktyki ruchu robotniczego. Rewolucja, która dla Karola Marksa
doprowadzić miała do upadku kapitalizmu i transformacji socjalistycznej, przestała praktycznie funkcjonować pod tą postacią w teoretycznej, a co za tym idzie,
i w społecznej świadomości krajów zachodnich. Nowoczesne projekty rewolucyjne próbują więc, ponad wszystko, zerwać ciągłość walki klasy robotniczej
i zaistnieć poprzez przedstawienie zupełnie już nowej treści rewolucyjnej. Życie
w Horkheimerowskim „kapitalizmie »niestety« ustabilizowanym”1 całkowicie
odmieniło dotychczasowe, marksistowskie znaczenie i sens rewolucji. Perspektywy rewolucji uległy wielkim przemianom – a przemiany te dokonały się na
czterech podstawowych poziomach teoretycznych, które zostaną tu opisane.
Oto one.
II
Po pierwsze przemianie uległa charakterystyka typów własności. W efekcie inwazji zindywidualizowanej, kapitalistycznej świadomości porzucono wszystko,
co realnie i rzeczywiście może stanowić formę własności zbiorowej. Idealistycznemu skażeniu uległy wszystkie pojęcia powiązane z instytucjami, szczególnie w odniesieniu do państwa. Nowoczesne koncepcje postulują więc zniesienie własności prywatnej i przy okazji wszelkich form nadzoru nad własnością,
którą idealistycznie powierzają one nieokreślonemu, czyli „masom”, „ludowi”,
„wielości”.

1
M. Horkheimer, Zmierzch. Notatki z Niemiec 1931–1934, przeł. H. Walentowicz, Warszawa
2002, s. 110.
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Na tę potrzebę stworzono także całkowicie nową klasę społeczną – której
powstania Marks nie spodziewał się w swych najśmielszych marzeniach. Mowa
oczywiście o biurokracji, która stała się słowem kluczem pozwalającym niemal
z miejsca odrzucić każdą zinstytucjonalizowaną, a więc i rzeczywistą, formę gospodarowania własnością. Zmyślność tej figury zezwala na przekierowanie całej
uwagi z debaty nad korzystaniem ze środków produkcji na debatę o panowaniu
nad środkami produkcji. Czy uspołecznienie polega na podziale maszyn fabrycznych na sto lub tysiąc (w zależności od liczby robotników) części? Czy socjalistyczna lub komunistyczna fabryka oznacza porzucenie kierowniczych stanowisk? Nie.
Tak silnie obecny lęk przed biurokracją to w istocie zakamuflowany – związany stricte z indywidualistyczną, kapitalistyczną świadomością – lęk przed burżujem – tego jednak już w postkapitalistycznych formacjach po prostu nie ma,
znika on wraz z likwidacją prywatnej własności i wobec tego to, co w kapitalizmie mogłoby być burżuazyjnym zachowaniem, w socjalizmie staje się zwyczajnie zwalczanym przestępstwem. Co więc kryje się za ‘demoniczną biurokracją’?
Krytyka wszelkiej racjonalnej instytucjonalności i efektywnego zarządzania, nosząca maskę walki ze złodziejstwem lub pasożytnictwem elit.
Kolejną i bardziej oczywistą wizją, która ingeruje w tym miejscu w marksowską wizję państwa robotniczego, jest perspektywa lumpenproletariatu i pochodząca od niego niechęć do wszelkiej władzy. Perspektywa rewolucji przez
pryzmat tak zmodyfikowanego pojęcia własności staje się więc nie przejściem od
jednego do drugiego typu gospodarki, lecz wizją zbawienia lub raczej – permanentnego chaosu, wizją niemożliwego.
Drugim poziomem, na którym teoria rewolucji uległa modyfikacji, jest definicja podmiotu rewolucyjnego. Dla Karola Marksa podmiotem tym byli oczywiście robotnicy, czyli pracownicy najemni, zmuszani do sprzedaży swojej siły
roboczej na kapitalistycznym rynku pracy. W swojej analizie rozwoju sił wytwórczych Marks szczególną wręcz uwagę zwraca na rolę podmiotowej klasy robotniczej. Rewolucja to dla Marksa przede wszystkim rezultat walki świadomej swego celu klasy robotniczej, nie można bowiem – jak to robią niektórzy marksiści
– z samej tylko wiedzy o prawach rozwoju ekonomicznego przewidzieć zmianę
całej formacji społecznej.
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Precyzyjnie na ten temat wypowiada się Oskar Lange:
[...] historia poszczególnych społeczeństw kończyła się upadkiem sił wytwórczych, cywilizacji i kultury, albo też zastojem, spowodowanym tym, że klasa
broniąca starych stosunków była na tyle silna, a klasy dążące do ich zmiany na
tyle słabe i pozbawione wyraźnej świadomości celu społecznego, że nie nastąpiła
zwycięska rewolucja [...]2.

Naiwny determinizm objawia się dziś także w przekonaniu, że klasa robotnicza sama z siebie ma wiedzę dotyczącą zachowania najwłaściwszego w danych
warunkach społecznych. Jednakże klasa robotnicza jest dziś, w zglobalizowanej
rzeczywistości, wyraźnie podzielona. Prorocy, którzy – widząc bezczynność zachodniej klasy robotniczej – szukają innego podmiotu rewolucyjnego, natrafiają
na takie grupy, jak internauci czy naukowcy... Nie chcą oni jednak podjąć kwestii
dla rewolucji kluczowej, czyli tematu bierności i antyrewolucyjności europejskich robotników – a to przecież oni są, zgodnie z literą marksizmu, podmiotową
i prawdziwie sprawczą siłą w procesie rewolucyjnym.
Bierność ta widoczna jest na każdym kroku. Klęska ugrupowań socjalistycznych w Europie nie ominęła żadnego państwa. Do czynienia mamy tu z wielką
klęską socjalistycznej ideologii. Zwycięstwa ‘lewic’ stanowią pozór. Socjaliści
we Francji i Anglii są obecnie tak naprawdę reprezentantami wyłącznie robotników ze swoich krajów. Jest to w istocie forma socjalizmu narodowego, miejscowo
ubranego w szaty postępowego liberalizmu, lecz bezwzględnie imperialistycznego w odniesieniu do kolonii podporządkowanych krajom pierwszego świata.
Kapitalizm przekupił zachodnią klasę robotniczą, oferując jej – wyłącznie! – lokalny klasowy patriotyzm, a niszcząc całkowicie wszelkie przejawy internacjonalizmu. W ten sposób zabito też rewolucję. W wypadku państw pozostających
pod silnym wpływem kapitalistycznych imperiów, gdzie bieda nie pozwala na
wytworzenie się narodowego, patriotycznego socjalizmu, wszelka, nawet ta pseudoklasowa świadomość ulega destrukcji i rozproszeniu – z taką sytuacją mamy
dziś do czynienia w Polsce. Świadomość socjalistyczna i rewolucyjna zarazem
jest niszczona, jest eliminowana. Zamiast niej społeczeństwo zostaje zaopatrzone
w fałszywe świadomości zastępcze, tożsamości religijne, konserwatywne, ultraliberalne i w fikcyjne marzenia o polepszeniu swojej egzystencji bez większego
przełożenia na rzeczywistość.

2

O. Lange, Ekonomia polityczna, Warszawa 1959, t. 1, s. 45.
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Walką polityczną jest też oczywiście walka o historię. Ten, kto panuje nad
historią, panuje też nad przyszłością – w wypadku interesów kapitalizmu gra
toczy się przede wszystkim o pejoratywne nacechowanie wszelkich niekapitalistycznych form organizacji i metod działania. Ideologizacja pociąga za sobą
antyideologizację, każdy system zawsze przedstawia siebie w opozycji do konkretnego zła. W wypadku Europy możemy zaobserowować, jak konkretne ideologie (w swej drastycznie zmodyfikowanej formie) pozostają dozwolone w państwach imperialistycznych i jednocześnie zakazane w państwach podporządkowanych imperium. ‘Socjalizm’ we Francji żyje i ma się dobrze, gdyż pozostaje
ideologicznym symbolem konserwatywno-imperialistycznego zjednoczenia
francuskiej klasy robotniczej. Całkowicie inaczej wygląda sytuacja na obrzeżach
pierwszoświatowego imperializmu. W Polsce, czyli na półperyferiach światowego kapitalizmu, socjalizm (nawet jako pojęcie naukowe) jest tematem tabu, jest
zakazany jako ideologia potencjalnie wywrotowa i dla systemu niebezpieczna.
Z tej perspektywy choć częściowo zrozumieć można również skalę podejmowanych przez system wysiłków mających na celu dyskredytację tak marginalnych
przecież na mapie świata państw, jak Kuba czy Białoruś. Wojna ideologiczna,
w swych przejawach przypominająca konflikty symboliczne, toczy się o stawkę,
którą jest eliminacja wszelkiej rzeczywistej systemowej alternatywy.
Opisany został po krótce mechanizm wymiany, w wyniku którego klasa
robotnicza zamożnych kapitalistycznych państw pozbyła się rewolucyjnego bagażu, otrzymując w prezencie dostęp do najbardziej uprzywilejowanego rynku
pracy i zyskując dzięki temu możliwie najbardziej w kapitalizmie korzystne warunki sprzedaży swojej siły roboczej. Taka jest prawdziwa geneza śmierci rewolucyjności i przyczyna uśpienia europejskiej klasy robotniczej: zintegrowanie
proletariatu z systemem kapitalizmu państwowo-monopolistycznego, o którym
w Człowieku jednowymiarowym wspomina Herbert Marcuse.
Dla wielu współczesnych teoretyków diagnoza kondycji zachodniego proletariatu była bodźcem skłaniającym do rozpoczęcia poszukiwań innej od proletariatu, rewolucyjnej w treści swoich zamiarów grupy społecznej. Nie docenili
oni przy tym jednak roli i faktycznej siły proletariatu, którą ten okazywać potrafi
nie tylko burząc stosunki kapitalistyczne, ale też w przygotowanym momencie
odpowiednio je wzmacniając.
Trzeci poziom teoretyczny, na którym rewolucja uległa modyfikacji, to
jej skala. W ramach historycznych rozrachunków w środowiskach zachodnich
rewolucjonistów zatriumfowała specyficzna, ściśle trockistowska wizja global-
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nej rewolucji. Socjalizm w pojedynczym państwie został napiętnowany jako
niedostateczny, szkodliwy i wytwarzający podziały, konflikty. Krytyka realnego
socjalizmu to jednoczesne wejście na salony socjalizmu nierealnego. Pozostając
jednak w obrębie naukowego materializmu historycznego, stwierdzić musimy, że
nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy dany socjalizm jest socjalizmem jednopaństwowym, a kiedy jest on po prostu formą pośrednią na drodze ku globalnej
rewolucji. Nawet stuletnie okresy zamrożenia danego (jednopaństwowego) socjalizmu mogą być tylko krótką pauzą na drodze do rozprzestrzenienia się rewolucyjnej fali. Wizja globalnej zmiany stała się narzędziem maskowania – a także
akceptacji – lokalności kapitalizmu i lokalności kapitalistycznych stosunków.
Czwartym poziomem teoretycznym, na którym dokonała się rewizja rewolucji typu marksistowskiego, jest sam charakter socjalizmu, czyli jego jakość.
Co prawda, obecnie tylko nieliczni postulują jeszcze transformację socjalistyczną, stawiając ją jako realną alternatywę kapitalizmu, ci jednak, którzy jeszcze
to czynią, najczęściej robią to z pozycji swobód i jakości życia właściwych dla
krajów pierwszego świata. Dążenie do socjalizmu jest mylone z dążeniem do
wzbogacenia się. Tak właśnie intelektualiści zachodniej lewicy kokietują kapitalizm, markując poszukiwanie alternatywy – a w rzeczywistości poszukując nie
systemowej alternatywy, ale po prostu – wyższej pensji. Poza niezwykle ważnym
problemem, poziomem materialnym, przedmiotem sporu jest także kulturowy
charakter socjalizmu. Ewentualny socjalizm jest nic nie wart, jeśli przy okazji
nie jest automatycznie ostatecznym wyzwoleniem kobiet, wyzwoleniem przyrody, wyzwoleniem zwierząt, wyzwoleniem mniejszości seksualnych itd. Jesteśmy świadkami transformacji socjalizmu w zestaw najbardziej pociągających,
ultraliberalnych swobód właściwych najbardziej zaawansowanym odmianom
kapitalizmu europejskiego. Niezbędny perspektywie materializmu historycznego
ostrożny relatywizm, pozwalający zachować zdrowy dystans w kwestiach kultury i obyczajowości, zastąpiony zostaje rasizmem i ksenofobią, ubranym w szatę
normalizowania rzeczywistości.
Tak właśnie każdy socjalizm i każda alternatywa systemowa wobec kapitalizmu staje się fantazmatem, natomiast pragnienie tej zmiany przypomina wyczekiwanie nadejścia Królestwa Niebieskiego – krainy pozbawionej wszelkich
nierówności, wszelkich elementów kontroli, bez smutku, nieszczęśliwych przyjaźni i plucia na chodnik. Alternatywa tego rodzaju jest wyjątkowo wygodna dla
systemu kapitalistycznego, który taką wizję ‘socjalizmu’ chętnie nawet – z ko-
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rzyścią dla siebie – z własnej kieszeni dofinansowuje. Przekierowywanie energii
społecznej na próby realizacji projektów nierealistycznych, za pomocą nierealistycznych środków i metod, jest idealnym systemowym środkiem zaradczym zapobiegającym narodzinom prawdziwych systemowych konkurencji.
III
Przyjrzyjmy się teraz bliżej samej naturze nowoczesnego kapitalizmu. Wyznaczenie podmiotu rewolucyjnego i wskazanie punktu zapalnego, w którym mogłaby współcześnie wybuchnąć rewolucja, to zadanie niezwykle trudne. Aby się
w ogóle tego zadania podjąć, musimy mieć świadomość, z czym mamy do czynienia. Nie mamy do czynienia po prostu z kapitalizmem, lecz z jego późniejszą
fazą, z imperializmem, systemem, który tak naprawdę dopiero rozpoczął swój
światowy żywot.
Imperializm jest to kapitalizm w tym stadium rozwoju, kiedy ukształtowało się
panowanie monopoli i kapitału finansowego, kiedy wybitnego znaczenia nabrał
WYWÓZ kapitału [...]3

– tak imperializm zdefiniował Włodzimierz Lenin i wydaje się, że definicja ta
zachowuje aktualność.
W imperializmie całe społeczeństwa potrafią żyć z wywożonego skądinąd
kapitału. W tych społeczeństwach klasowa sprzeczność, intensywność walki klasowej maleje. W efekcie dostępu do zysków z kolonii zmienia się także i sposób
organizacji pracy. Pracę w sektorze przemysłu zastępują usługi. Usługi to także
nowy, odmienny sposób organizacji pracy, w którym – co bardzo istotne – wzrasta
poczucie indywidualnej własności siły roboczej. W obliczu zindywidualizowania
się pracowników najemnych, w obliczu triumfu świadomości indywidualistycznej zamiera zdolność organizacyjna, niknie poczucie przynależności klasowej,
ginie zdolność do aktywnego, podmiotowego prowadzenia walki klasowej.
Kiedy Karol Marks tworzył perspektywę rewolucji robotniczej, czynił to
na podstawie obserwacji kapitalizmów dziewiętnastowiecznych. Marksowski
‘zaawansowany’ kapitalizm był kapitalizmem organizującym pracę w miejscach
pracy zbiorowej, masowej – miejsca te automatycznie tłumiły poczucie indywidualnej własności siły roboczej i dzięki temu sprzyjały powstawaniu tożsamości
klasowej. Głównie z tego powodu Marksa tak bardzo interesował właśnie prole3

W. Lenin, Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu, Warszawa 1950, s. 96.
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tariat przemysłowy, tyko dlatego szczególną pozycję w jego analizach uzyskali
robotnicy fabryczni.
W związku z powyższym dużą część marksowskich tez i analiz musimy
uznać za teorię właściwą wczesnemu kapitalizmowi. Ten ‘wczesny kapitalizm’
wcale jednak nie zaginął w mrokach dziejów, nie zniknął z map świata. Uległ
jednakże (i ulega ciągle) relokalizacji, zmieniło się jego położenie geograficzne. To, co kiedyś było kapitalizmem najbardziej zaawansowanym, dzisiaj jest
kapitalizmem peryferyjnym i półperyferyjnym, kapitalizmem przede wszystkim
trzeciego świata.
IV
Wskazując na proletariat jako rewolucyjną siłę zdolną obalić kapitalizm, Marks
być może nie spodziewał się skali zdolności imperializmu do maskowania konfliktu klasowego. Imperializm nauczył się bowiem nie tylko zwiększać poczucie
indywidualnej własności siły roboczej (czego kulturowym epifenomenem jest np.
znak równości, jaki duża część osób w Polsce czy Europie stawia między własnością osobistą a własnością prywatną), ale nauczył się też stwarzać destrukcyjną
i wyniszczającą, globalną konkurencję posiadaczy indywidualnej siły roboczej.
Ta właśnie rywalizacja skłania jeden proletariat, by występował przeciwko drugiemu. Klasy robotnicze ulegają transformacji w klasy – w nadbudowie politycznej – bądź to rewolucyjne, bądź burżuazyjne. Opisywane zburżuazyjnienie to nic
innego jak efekt skutecznej działalności ideologicznych aparatów państwa oraz
sprawnego funkcjonowania mechanizmów transferu zysków z kolonii. Obecnie ideologiczne zburżuazyjnienie proletariatu ogarnęło niemal całą kulę ziemską, często również i tam, gdzie wciąż do czynienia mamy z kapitalizmem typu
wczesnego.
Istnieją jednak wciąż pewne obiecujące przesłanki.
Rewolucja – można rzec – następuje za każdym razem, gdy ugruntowuje się
autentyczna świadomość klasowa, gdy klasa robotnicza staje się klasą dla siebie.
Powstanie świadomości klasowej nie jest zależne od niczego innego jak tylko od
sposobu organizacji pracy. Sprzyjający rewolucji sposób organizacji pracy przyjąć może formę specyficzną i chwilową. Przykładem niech będzie Rosja podczas
pierwszej wojny światowej, kiedy to powołani do armii chłopi i robotnicy utworzyli (jak to nazywa Jerzy Kochan4) klasę ad hoc, zdesperowaną i rewolucyjną
4

J. Kochan, Studia z teorii klas społecznych, Warszawa 2011, s. 338.
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w swej treści. Wspólne położenie chłopów i robotników (w ramach zmobilizowanych armii) i antagonizm, który powstał na linii: światowy imperializm, który
wywołał wojnę światową, a przymuszani do oddawania życia na niej, wyrwani
ze swych domów obywatele rosyjscy – doprowadził do rewolucji i umożliwił
później powstanie Rosji Radzieckiej. W zaawansowanych cywilizacyjnie i majętnych gospodarczo krajach, czyli tych, w których zarówno ideologia, jak i usługowy sposób organizacji pracy oraz efektywna eksploatacja kolonii przemawiają
za ideologią burżuazyjną, jedynie potężny krach, kryzys lub wielka katastrofa
wojny pozwalałyby na rozwianie ostatnich złudzeń arystokracji pracy, tylko wtedy pierwszoświatowy proletariat mógłby wyrwać się z sideł zbieżności swych
interesów z interesami imperialistycznej burżuazji.
Narodziny rewolucyjnej świadomości klasowej wymagają – jak już wspomniałem – konkretnego sposobu organizacji pracy oraz konkretnego momentu
historycznego. Aby powstał prawdziwy rewolucyjny proletariat – w którego poszukiwania się udaliśmy – wymagane jest jednak jeszcze coś, bez czego żadna
rewolucja się nie powiedzie, żaden ruch społeczny nie przerodzi się w ruch rewolucyjny. Tym czynnikiem jest instytucja, czy też raczej zawarta w niej socjalistyczna, rewolucyjna ideologia, w którą wyposażony zostać musi proletariat. Bez
tego nawet słuszne żądania robotników mogą stanowić jedynie element negocjacji z imperializmem. Bez tego nawet gospodarka bliska socjalistycznej może
stanowić jedynie kolejny element wyzysku innych państw i być tylko odmianą
socjalizmu narodowego.
Burżuazyjnie zideologizowany proletariat potrafi się silnie różnicować,
trwający kryzys gospodarczy także i jemu daje szansę wyzwolenia się spod dyktatu kapitału. Dziś jednak to peryfryjny i półperyferyjny proletariat, z uwagi na
sprzyjający sposób organizacji pracy i niedostępność najbardziej uprzywilejowanego rynku pracy (korzystającego z zysków z kolonii), stoi przed większą szansą
przeprowadzenia rewolucji. Jednocześnie to właśnie trzecioświatowi robotnicy są dziś tymi, którzy do stracenia nie mają nic prócz swych kajdan, podczas
gdy pierwszoświatowy proletariat żyje życiem szczęśliwych wybrańców, mając
w świadomości sytuację globalnej biedoty i czerpiąc zrozumiałą radość z tego,
że nią nie jest. To również obrazuje nam względność samego mechanizmu wyzysku, potęgę systemowego aparatu i siłę globalnych podziałów, a jednocześnie
uświadamia nam to, że proletariusze nieustannie porównują swoją sytuację z sytuacją innych posiadaczy swojej własnej siły roboczej, dokonując intensywnych
i nieustających kalkulacji, które decydują później o ich działaniach i niesionych
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przez nich treściach ideologicznych i politycznych. Ci, którzy nie mają nic – jak
zauważył sam Marks – zrewolucjonizują się prędzej, choć ich rewolucja i ich
socjalizm będzie obrzydliwy i przez to godny jedynie potępienia w oczach majętnych zachodnich arystokratów pracy, którzy często prędzej wyruszą na wojnę
z tym nowym złem, niż w ogóle zaczną rozważać zmianę swojego nastawienia,
porządku społecznego i systemu.
Pisząc o nieustannym porównywaniu swoich rynkowych szans, którego
dokonują proletariusze na całym globie, możemy wyznaczyć też granicę tolerancji wyzysku. Byłaby to pewna stała rewolucyjna, która wyznacza wspólny
cywilizacyjnie moment wybuchu rewolucji i rezygnacji z dotychczas panującego
porządku. Poziom tej stałej wyznaczają przede wszystkim doły, globalne niziny
społeczne i enklawy największego, śmiertelnego wręcz, ubóstwa.
Współczesny marksista musi zdać sobie sprawę z tego, że socjalizm to jedynie możliwość, to jedynie szansa i to szansa... zdesperowanych. Obecnie istnieją
jednak powody ku takiej właśnie desperacji.
Ziemia zmierza ku katastrofie, i to katastrofie niejednej. Chodzi tu zarówno
o katastrofę ekologiczną, jak i antropologiczną – nie zapominając przy tym o nieustającej przecież groźbie kolejnych wojen czy nawet groźbie wojny nuklearnej.
Im dłużej jednak trwa działanie ideologii burżuazyjnej, tym dalej postępuje utowarowienie coraz bardziej bezbronnej jednostki. Im dłużej bez oporów funkcjonuje imperializm, im dłużej nikt nie wychodzi mu naprzeciw, tym trudniej będzie
później o rewolucję. Nieobecność treści rewolucyjnej w społeczeństwie może
z kolei doprowadzić do sytuacji, w której pomimo idealnie rewolucyjnych przesłanek gospodarczych (np. w obliczu kryzysu gospodarczego, krachu finansowego, kolejnych wojen i ich milionowych ofiar) nie zrodzi się rewolucyjny ruch,
nie powstanie alternatywa i kapitalizm jako jedyny system dostępny na rynku
społecznych szans trwać będzie nadal.
Mielibyśmy wtedy do czynienia z wiecznym powrotem, z wiecznym powrotem do kapitalizmu, który, gdy natrafi na granicę swych możliwości, cofa się
i maszeruje w przeciwnym kierunku, a potem z powrotem i z powrotem, niczym
odbijające się kulki zawieszone na wahadle Newtona.
Jedyną alternatywą dla tej ponurej historycznie wizji jest upodmiotowienie
się w toku walki klas rewolucyjnej klasy robotniczej i osiągnięcie przez nią politycznego sukcesu. Aby doszło do utworzenia się proletariackiej (rewolucyjnej)
świadomości, niezbędne są więc takie elementy, jak 1) odpowiedni, integrujący i tłumiący poczucie indywidualnej własności siły roboczej sposób organi-
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zacji pracy sprzyjający powstawaniu klasowej tożsamości, 2) mała dostępność
do imperialistycznie uprzywilejowanego rynku pracy, 3) realistyczny charakter
projektu alternatywy systemowej (nieskażony zachodnim dążeniem do luksusu
i anarcho-wizją ‘biurokratycznego demona’), 4) dostarczona na czas, tworzona
instytucjonalnie, rewolucyjna ideologia.
Wydaje się, że wszystkie udane dotychczas rewolucje spełniały powyższe
warunki. Odpowiedź na pytanie, kiedy, gdzie i czy zostaną one spełnione w przyszłości – pozostaje otwarta.

REVOLUTION – PERSPECTIVES:
IN SEARCH OF REVOLUTIONARY PROLETARIAT
Summary
Keywords: revolution, revolutionary proletariat, marxism, socialism, imperialism,
ideology, labour force, class consciousness
The main objective of this article is to find the actual subject of the classical
marxist revolution. The paper starts with the analysis and critics of the modern views on
the process of revolution and its effects. Currently, critical theory depicts the project of
socialism/communism in completely utopist manner, the project of workers revolution is
integrated with the project of total emancipation of the women, nature and everything.
The criticism of this approach is also the criticism of operaist and anarchist belief in the
naturally obtained revolutionary consciousness of proletariat. Showing differences in the
ideological identities between different parts of proletariat I show the global worker class
as totally divided between bourgeois and proletarian ideologies. The class struggle within
workers class is a tool of bourgeois and its colonialism. Next, pointing at Lenin’s concept
of imperialism as the current stage of capitalism I try to describe some most important,
necessary conditions for the revolution to occur and to indicate the exact moment of the
revolutionary outbreak.
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Korzyść z Marksa
w debacie na temat obiektów własności intelektualnej

Słowa kluczowe: Karol Marks, własność, własność intelektualna,
materializm historyczny, wolne oprogramowanie, komunizm, internet

Natchnięty intelektualną atmosferą konferencji naukowej, której efektem jest niniejsze opracowanie, pozwolę sobie na nieco swobodniejszą formę pierwszych
wersów prezentowanego tu tekstu. Jak przystało na autora próbującego kompetentnie wypowiadać się na temat szeroko pojmowanej własności intelektualnej,
często skłaniam się do korzystania ze źródeł internetowych. Encyklopedia tworzona przez użytkowników tego medium na zasadach wiki tak oto, w pierwszych
słowach artykułu na jego temat, określa postać Karola Marksa:
Karl Heinrich Marx (ur. 5 maja 1818 w Trewirze jako Hirschel Marx, zm. 14 marca 1883 w Londynie) – filozof, ekonomista i działacz rewolucyjny. Twórca marksizmu, współzałożyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników (Pierwszej Międzynarodówki)1.

Podążając za wymową cytowanych słów, wydawać by się mogło, że dzieło omawianego filozofa miało przede wszystkim wymiar praktyczny, silnie zakorzeniony
w realiach XIX wieku. Czy zatem myśl twórcy materializmu historycznego może
być wciąż na tyle aktualna, aby być inspirująca w tytułowej debacie, która nosi
1

http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Marks [dostęp: 10.09.2011].
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wszelkie znamiona współczesności? Cieszący się powszechnym uznaniem podręcznik Jerzego Szackiego Historia myśli socjologicznej zdradza w tym względzie pewną ambiwalencję. Z jednej strony jego autor pisze: „[Teoria Marksa jest
– B.M.] jednym z najtrwalszych układów odniesienia poszukiwań w zakresie
teorii społeczeństwa”2. Jeśli zatem poszczególne wątki myśli Marksa mogą być
punktem odniesienia dla badaczy społeczeństwa jako całości, to mogą również
stanowić pole eksploracji w dziedzinie nowych technologii, pracy niematerialnej,
twórczości artystycznej i naukowej, stanowiących najczęstsze obiekty chronione
prawami własności intelektualnej. Jednakże wydaje się, że Szacki nie jest optymistą w tym względzie. Na kolejnych stronach swojego podręcznika wyraźnie
wskazuje, iż traktuje myśl Marksa jako twórczość przede wszystkim odnoszącą się do dziewiętnastowiecznego kapitalizmu, której aplikacja do społeczeństw
współczesnych jest obarczona dużym ryzykiem. Ryzyko owo polega przede
wszystkim, zdaniem Szackiego, na silnym obarczeniu omawianej spuścizny teoretycznej historią. Składają się na nią nie tylko wydarzenia mające bezpośredni,
doniosły wpływ na dzieje Europy i świata, ale również historia samych idei zapoczątkowanych przez autora Kapitału. Jest w tym stwierdzeniu wiele prawdy, już
bowiem Lenin zarzucał Marksowi mało precyzyjne rozróżnienie teorii naukowej
i doktryny praktycznej. Lider bolszewików wyraźnie zaznaczał, że czysto teoretyczny dowód koniecznego upadku kapitalizmu stanowi przykład niewłaściwego
ujęcia stosunków między teorią i praktyką. Można zaryzykować stwierdzenie,
iż wielu intelektualnych spadkobierców Marksa popełniała podobny błąd jak
ich mentor. Ważkość przestróg formułowanych przez Lenina widoczna jest do
dziś. Wciąż można spotkać opracowania literalnie, bardzo często powierzchownie, wykorzystujące dorobek Karola Marksa. Owo literalne wykorzystanie myśli twórcy materializmu historycznego nie jest zresztą intelektualnie najbardziej
szkodliwe. Zdarzają się także intelektualiści, którzy posługują się nazwiskiem
Marksa jako narzędziem walki ideologicznej, zarzucając przykładowo zwolennikom wolnego oprogramowania, alternatywnych licencji na prawa autorskie,
stronnikom koncepcji inteligentnego tłumu itp. – zauroczenie komunizmem. Są
więc teoria i osoba Marksa fałszywie przydatne wszystkim tym, którzy niezgodnie z naukową interpretacją myśli autora Przyczynku do krytyki ekonomii politycznej, a często nawet zupełnie na nią nie zważając, traktują je jako element
doktryny praktycznej.
2

J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2004, s. 212.
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Poniżej postaramy się wykazać, jak naukowa – neoklasycystyczna – interpretacja dorobku Marksa może pomóc w rozjaśnieniu pewnych kwestii dotyczących praw własności intelektualnej czy, mówiąc szerzej, kapitalizmu kognitywnego. Wspomniany powyżej kapitalizm kognitywny jest jedną z emanacji niezwykle popularnego w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku
pojęcia nowej gospodarki. Nowość rzeczonej gospodarki miała się przejawiać
przede wszystkim w systematycznie rosnącym gospodarczym i pozagospodarczym znaczeniu technologii informatycznych. Ich doniosłość ekonomiczna miała
polegać na rzekomo niewyczerpanym źródle wzrostu gospodarczego i wydajności pracy. Dodatkowo nowe technologie miały posłużyć jako panaceum na
problemy nierównomiernego, zakłócanego cyklami koniunkturalnymi, wzrostu
gospodarczego przez kreowanie nowych rynków zbytu oraz nowych form komunikacji i przepływów kapitału. Dodatkowym czynnikiem, który miał umożliwić nieprzerwaną ekspansję gospodarek opartych na wiedzy, miało być wsparcie
ze strony rozrastającego się – szczególnie w anglosaskiej odmianie kapitalizmu
– sektora finansowego. Firmy typu Start ups, wspierane hojnie przez kapitał wysokiego ryzyka, miały gwarantować potencjalnie nieprzerwany strumień zysków.
Ostatnie lata ubiegłego wieku zdawały się potwierdzać te nadzieje – do czasu
osławionego krachu tak zwanych dotcomów. Kapitał finansowy, szczególnie
w Stanach Zjednoczonych, wystraszony wielkimi stratami, wycofał się na krótko
na rubieże branży IT, szukając nowych, bezpieczniejszych źródeł zysków. Odnalazł je w budownictwie, napędzając kolejną bańkę spekulacyjną. Jest to jednak
temat na zupełnie inną opowieść, zwłaszcza że pierwsze dekady trzeciego milenium przyniosły nową nadzieję pokaźnych zysków w postaci Web 2.0. Rozwiniemy ten wątek nieco dalej, w tym miejscu istotne jest dla nas coś innego. Dla
każdego rozsądnego obserwatora życia społecznego i gospodarczego jest jasne,
że obecny kapitalizm różni się dość istotnie od tego, który obserwował i opisywał Karol Marks. Część autorów jest skłonna interpretować te zmiany jako pojawienie się nowego sposobu produkcji, jakościowo różniącego się od tradycyjnego kapitalizmu przemysłowego czy nawet późnoprzemysłowego. Przykładem
takiej argumentacji jest rozprawa szwedzkich autorów Alexandra Barda i Jana
Söderqvista3, stawiających tezę o końcu kapitalistycznego paradygmatu i początku nowej ery informacjonizmu. Książka wspomnianych autorów – oprócz rzu-

3
A. Bard, J. Söderqvist, Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, przeł. P. Cypryański, Warszawa 2006.

208

Bartosz Mika

cającej się w oczy arogancji4 – zawiera szereg rażących błędów merytorycznych
i rzeczowych, które stanowią narzędzie użyte w celu przekonania czytelnika, że
oto obserwujemy koniec burżuazji jako klasy dominującej. Jej miejsce zajmie
– a właściwie już zajmuje – tytułowa netokracja, nowa klasa uprzywilejowana.
Dzięki korzystnemu ulokowaniu w sieciach społecznych, ekonomicznych, politycznych i komunikacyjnych połączeń jest ona w stanie skutecznie sterować
współczesnym społeczeństwem niezależnie od oficjalnych liberalno-demokratycznych struktur władzy. Na drugim biegunie społecznych podziałów znajduje
się zmarginalizowany konsumptariat, składający się z rzesz biernych odbiorców
treści kultury, zlokalizowany na peryferiach kluczowych sieci, w których netokracja zajmuje pozycje węzłowe.
Podobne, oderwane od tradycji socjologicznych, ujęcie nowych stosunków
społeczno-ekonomicznych proponuje amerykański autor Richard Florida. Jego
praca, choć pod wieloma względami wartościowa i interesująca, obchodzi się
z klasyczną teorią klas równie swobodnie, jak twórczość wspomnianych powyżej
Szwedów. Jest to o tyle istotne, że Florida aspiruje do stworzenia nowego ujęcia
struktury klasowej, w której centralną pozycję zajmuje szeroko opisywana przez
niego klasa kreatywna. Charakterystykę wymienionej grupy zaczyna autor od
wyraźnej deklaracji: „Nie mówię tu o klasie w kategoriach własności, kapitału
czy środków produkcji”5. Florida dystansuje się więc od pojmowania klas w sensie nadanym temu terminowi przez Karola Marksa i jego następców. Jednakże
taka deklaracja pociąga za sobą konsekwencję budowania wymienionej kategorii
w oparciu o zjawiska z obszarów życia społecznego innych niż gospodarczy,
podczas gdy Florida zaznacza, że jego aspiracją jest opis Creative Economy oraz
nowej struktury klasowej wynikającej z niczego innego, tylko z przemian gospodarczych. Niekonsekwencja Floridy widoczna jest na poziomie enumeracji
członków klasy kreatywnej, którą dzieli on na superkreatywny rdzeń oraz kreatywnych profesjonalistów. Do tej pierwszej subklasy zalicza inżynierów, profesorów uniwersyteckich i innych naukowców, poetów, pisarzy, artystów, aktorów,
4
Sugeruje ją nawet autor wstępu do rzeczonej książki, Edwin Bendyk. Jeśli zaś chodzi o błędy
merytoryczne, oto jeden z przykładowych. Autorzy uparcie nazywają proletariat i konsumptariat
podklasami, stosując wobec nich angielskie określenie underclass. Tymczasem w żadnej znanej
niżej podpisanemu teorii stratyfikacji, zarówno marksowskiej, jak i pozamarksowskiej, klasa robotnicza nie jest określana jako podklasa. Termin ten najczęściej oznacza grupę, którą Marks nazywał
lumpenproletariatem, do której zalicza się przeważnie członków marginesu, wykluczonych, znajdujących poza głównym nurtem życia społecznego itp.
5

R. Florida, The Rise of The Creative Class, New York 2004, s. 68 (tłum. B.M.).
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projektantów, architektów, liderów opinii, takich jak redaktorzy, analitycy, znane
osobistości kultury. Cechą wyróżniającą owo jądro klasy kreatywnej jest zdolność do wytwarzania nowych wzorców, łatwo aplikowalnych w różnych dziedzinach życia. Druga wymieniona przez Floridę subklasa składa się z pracowników
gospodarki wiedzy, takich jak pracownicy sektora high-tech, usług finansowych,
prawników, wysoko wyspecjalizowanych pracowników opieki medycznej i menedżerów. Widać zatem wyraźnie, że amerykański badacz swobodnie zalicza do
tej pozornie nowej klasy przedstawicieli bardzo różnych pozycji w społecznym
podziale pracy, nie uwzględniając przy tym zupełnie działu gospodarki czy sektora własności, w którym funkcjonują. Zbliżoną pozycję społeczno-ekonomiczną zajmuje więc pochodzący z ubogiej dzielnicy (lub wręcz miejskiego getta)
artysta hip-hopowy i menedżer dużej korporacji.
Obie wspomniane tu koncepcje bardzo nonszalancko poczynają sobie z teorią klas społecznych. Podobnie swobodnie odnoszą się one do ustaleń ekonomii,
rzadko nawiązując do makrogospodarczych ustaleń tej nauki, nie mówiąc już
o nawiązaniach do ekonomii marksowskiej. Zarówno dla cytowanych Szwedów,
jak i Richarda Floridy myśl Marksa może być przydatna jedynie jako – nieco
egzotyczna – skarbnica pojęć w rodzaju klasy czy proletariatu itp. Inni apologeci nowej gospodarki rzadko obchodzą się z Marksem tak obcesowo, jednak
łączy ich z wyżej wymienionymi niezachwiana wiara w rychłą lub już obserwowaną zmianę kapitalistycznego sposobu produkcji. Francuski marksista Michel
Husson zwraca uwagę na to, jak bezproduktywna poznawczo jest taka postawa.
Jego zdaniem zasadnicze cechy rzekomo nowej gospodarki prowadzą do jak najbardziej tradycyjnych pytań. Przykładowo, kwestia wpływu nowych technologii
na stopę zysku przedsiębiorstwa kapitalistycznego jest niejasna. Z jednej strony
relatywnie dynamiczna obniżka cen wyposażenia materialnego powoduje – mówiąc językiem marksowskim – spadek organicznego składu kapitału, z drugiej
ich niezwykle szybkie starzenie wywołuje presję na wzrost tegoż składu (mimo
iż środki produkcji są tanie, kapitalista musi zakupić ich więcej w krótkim czasie). Rzekome kreowanie nowych rynków przez przedsiębiorstwa zlokalizowane
w internecie jest również niepewne, a obserwowana przy tym presja na realne
obniżenie wynagrodzeń skłania do pytań o popytową stronę cudu nowej gospodarki6. Klasyczne problemy ekonomii pozostają aktualne, a krytyka podejścia
marksowskiego w tym obszarze jest zdaniem Hussona wyjątkowo nietrafiona.
6
M. Husson, Kapitalizm bez znieczulenia. studia nad współczesnym kapitalizmem, kryzysem
światowym i strategią antykapitalistyczną, przeł. Z. Kowalewski, Warszawa 2011.
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Teza o tym, że kapitał ma zdolność do przyswajania postępów w nauce, stanowi jedno z podstawowych twierdzeń marksizmu. Stanisław Kozyr-Kowalski
w toku prac nad koncepcją socjoekonomicznego pojmowania własności, do której obszernie nawiążę poniżej, wskazywał, iż właściciel dzięki środkom produkcji ma możliwość przywłaszczyć sobie czynniki produkcji, które nie są dziełem
rąk ludzkich lub nie są dziełem jego pracowników7. Zarówno dla Marksa, jak
i dla jego kontynuatorów było oczywiste, że kapitał „powołuje do życia wszystkie potęgi nauki i przyrody, a także moce społecznej kombinacji [pracy] oraz
komunikacji społecznej, aby (względnie) uniezależnić tworzenie bogactwa od
zużytego czasu pracy”8. Inaczej mówiąc, w procesie produkcji kapitalistycznej
właściciel środków produkcji będzie wykorzystywał nagromadzoną dotychczas
wiedzę, którą wspomniany Kozyr-Kowalski nazywał darami przyrody ludzkiej,
w celu podniesienia stopy zysku (np. przez wzrost wydajności pracy w skutek
operowania innowacyjnymi środkami produkcji). Dobrze zobrazował tę prawidłowość Ludwik Krzywicki, pisząc, że „nie teoria atomistyczna, lecz receptury
wyrabiania farb anilinowych stanowią dlań [dla kapitalisty – B.M.] o wartości
postępów w chemii”9. Co równie ważne, przy aplikowaniu koncepcji niemieckiego klasyka do dzisiejszych warunków przytoczone przez Krzywickiego receptury
farb stanowią intelektualny środek produkcji, a chemicy pracujący przy ich opracowaniu operują – oprócz maszyn i urządzeń laboratoryjnych – intelektualnymi
środkami pracy, wykonując pracę koncepcyjną. Co więcej, warto w tym miejscu zwrócić uwagę na jeszcze dwie sprawy. Podczas konferencji „Karol Marks
i jego czytelnicy” w dyskusji na omawiany tu temat Adam Ostolski słusznie argumentował, że nawet praca, której efektem jest niematerialny towar, ma silne
zakorzenienie w materii. Komputery, nadajniki i odbiorniki sieci, wielkie skupiska serwerów przetwarzające dane mają bardzo konkretną formę materialną.
Niedawno David Pogue, felietonista „Scientific American”, miesięcznika, który
trudno posądzać o sympatię wobec materializmu historycznego, wskazywał, jak
zgubny dla środowiska naturalnego jest model biznesowy realizowany w branży
drobnej elektroniki użytkowej. Zgodnie z danymi przytaczanymi przez autora,
w 2007 roku Amerykanie pozbyli się ponad dwóch milionów ton sprzętu elektroWłasność: gospodarka a prawo. Studia o marksistowskiej teorii własności, red. S. Kozyr-Kowalski, Warszawa 1977.
7

8
K. Marks, Zarys krytyki ekonomii politycznej, przeł. Z.J. Wyrozembski, Warszawa 1986,
s. 573.
9

L. Krzywicki, Wybór pism, Warszawa 1978, s. 734.

Korzyść z Marksa...

211

nicznego codziennego użytku, z czego aż 82% trafiło prosto na wysypiska. Jest to
całkiem materialna konsekwencja „niematerialnej pracy”; inną jest gigantyczne
zużycie energii na potrzeby maszyn przetwarzających dane. Jeśli te argumenty
kogoś nie przekonują do ponownego rozważenia pojęcia pracy niematerialnej,
możemy ponownie odwołać się do wspomnianego już Michela Hussona. Francuski myśliciel dowodził, że w ekonomii marksowskiej uwaga koncentruje się
nie na fakcie, czy owoc pracy ludzkiej ma postać materialną, czy też zdygitalizowaną. Najważniejszy jest zespół stosunków społecznych, który doprowadził do
jego powstania. Ten ostatni, nazywany powszechnie ładem kapitalistycznym, nie
przeszedł cudownej zmiany z powodu faktu, że część produktów wytwarzanych
w jego ramach ma charakter „niematerialny”, cyfrowy itp.
Opisana tu żywotność myśli Marksa staje się niepodważalna nie tylko
w kontekście uwag na temat znaczenia wiedzy i technologii w procesach produkcji. Dobrą analogią jest istotna zmiana, jaka dokonała się w obrębie kapitalizmu
od czasów jego narodzin. Mamy tu na myśli przejście od kapitalizmu właścicielskiego, charakterystycznego dla XIX wieku i pierwszych dekad wieku XX, do
kapitalizmu menedżerskiego, jaki najpełniej rozwinął się w Europie i Stanach
Zjednoczonych po drugiej wojnie światowej. Twórca materializmu historycznego zauważał i z powiedzeniem opisywał zmiany, które już w jego czasach zachodziły w kapitalistycznym sposobie produkcji. Wiele uwagi poświęcał wzrostowi
znaczenia pracy nadzorczej w przedsiębiorstwach kapitalistycznych. Jasne jest,
że nie posługiwał się pojęciem menedżera, jednakże dobrze zdawał sobie sprawę
z rosnącego znaczenia tej kategorii pracowników dla funkcjonowania wielkich
jednostek gospodarczych. Pisał na przykład:
[...] przestaje bezpośrednia praca, jako taka, stanowić bazę produkcji, ponieważ,
po pierwsze, przekształca się ona raczej w czynność nadzoru i regulowanie; po
wtóre zaś, ponieważ produkt przestaje być wytworem odosobnionej bezpośredniej
pracy, a wytwórcą okazuje się raczej kombinacja działalności społecznej10.

Marks dostrzegał zatem nie tylko rosnącą rolę pracy nadzorczej, ale również kluczowe znaczenie kooperacji, która w wypadku interesujących nas tu obiektów
własności intelektualnej ma niebagatelne znaczenie. Jest zatem kluczową kwestia, którą Marks formułował następująco:

10

K. Marks, Zarys krytyki..., op. cit., s. 576.
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Należy zawsze odróżnić przewrót materialny w warunkach ekonomicznych produkcji, dający się stwierdzić ze ścisłością właściwą naukom przyrodniczym – od
form prawnych, politycznych, religijnych, artystycznych lub filozoficznych, krótko mówiąc, od form ideologicznych, w jakich ludzie uświadamiają sobie [...] konflikt i walczą o jego rozstrzygnięcie. Podobnie jak nie można sądzić o jednostce
według tego, co ona sama o sobie myśli11.

Dostępne naszej obserwacji fakty skłaniają do wniosku, że do wspomnianego
przewrotu w warunkach ekonomicznej produkcji nie doszło. Wydaje się więc,
iż przynajmniej część prób syntetycznego opisu ładu społeczno-gospodarczego
w pierwszej dekadzie XXI wieku ma więcej wspólnego z „formami prawnymi,
religijnymi, artystycznymi, filozoficznymi” niż z realną wieloczynnikową zmianą formacji społecznej.
Nie oznacza to jednak, że żadne istotne zmiany nie zaszły. Zagadnienia
produkcji partnerskiej, społecznej fabryki, piractwa fonograficznego, niezwykłej
żywotności i skuteczności internetowych społeczności masowej współpracy są
ewidentne i warto o nich dyskutować. Sam fakt coraz większego znaczenia towarów i usług, które nie mają jednoznacznej materialnej postaci, nie pozostaje
bez wpływu na kształt kapitalizmu, a co za tym idzie, na kształt stosunków społecznych. Michał Kaczmarczyk w swojej bardzo ciekawej książce poświęconej
socjologicznym aspektom własności jasno wskazuje, że prawne ujęcie własności
intelektualnej generuje pewien paradoks. Otóż jeżeli uznamy, iż każdy, kto tworzy coś oryginalnego – reklamę, markę, logo, symbol, kształt itp. – tworzy coś
wartościowego, zasługuje on na ochronę. Wtedy obejmujemy wytwór kreatywnego umysłu prawem własności. W ten sposób prawnie chronimy własność ekonomiczną, jednakże owa własność nie uzyskałaby wartości, gdyby nie prawna
ochrona12. Innymi słowy, sam fakt prawnej ochrony danego obiektu własności
intelektualnej nadaje mu wartość ekonomiczną. Trafiamy zatem do świata jajka
i kury, w którym nie sposób rozstrzygnąć, co było pierwsze. Problem ten wydaje
się czysto akademicki, lecz w istocie wcale taki nie jest, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę wartość patentów zgłaszanych co roku przed amerykańskimi
sądami. Strona internetowa brytyjskiego „The Economist” podawała 20 sierpnia
2011 roku, że walka o patenty i aplikacje, prowadzona przez gigantów z branży
IT, staje się coraz bardziej kosztowna. Ostatnio rywalizacja między największymi firmami wygląda wręcz kuriozalnie, jeśli weźmie się pod uwagę, jak ogrom11

Ibidem, s. 9.

12

M. Kaczmarczyk, Wstęp do socjologicznej teorii własności, Warszawa 2006.
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ne kwoty płacą one za dobra własności intelektualnej przedsiębiorstwom realnie
nieobecnym na rynku.
W grudniu cztery spółki, w tym Microsoft i Apple, zapłaciły 450 milionów
USD za około 880 patentów i aplikacji, których właścicielem był Novel, niewydolne przedsiębiorstwo produkujące oprogramowanie. W lipcu te dwie i cztery
inne firmy [...] w tym producent BlackBerry, wydały 4,5 miliarda USD na około
6 tys. patentów posiadanych przez Nortel, upadającego kanadyjskiego producenta
sprzętu elektronicznego13.

Zdaniem publicystów „The Economist” sprawę komplikuje dodatkowo coraz
większa aktywność tak zwanych NPEs, podmiotów, które posiadają własność intelektualną, ale nie wykorzystują jej w celach produkcyjnych (przykładowo: The
Harvard Medical School). Dla nich zyski ze sprzedaży patentów są lukratywnym źródłem dochodów. Specyfika dzisiejszego rynku elektroniki i oprogramowania powoduje dodatkowo, że innowacje zazwyczaj składają się z niewielkich
ulepszeń w wielu technologiach, co oznacza, iż często trudno wskazać, kto dokonał rozstrzygającego odkrycia. Sytuacja zmierza do impasu w znaczeniu, jakie
nadał temu pojęciu Michael Heller w fascynującej książce GridLock Economy.
„Impas” charakteryzuje się rozproszonymi prawami własności do danego obiektu i powoduje, że na skutek nadmiernej liczby pretendentów do zysku własność
nie może osiągnąć rentowności. Ujmując rzecz nieco prościej, chodzi o sytuację,
w której wielu prywatnych właścicieli posiada część jakiegoś dobra (przykładowo: patenty konieczne do zaistnienia innowacji) i może skutecznie blokować
innych, którzy chcieliby dane dobro wykorzystać w sposób produktywny14.
Przedstawione przykłady obrazują problem, który za Kennethem Arro15
wem możemy określić jako brak możliwości kontroli i podzielności obiektów
własności intelektualnej. Na marginesie można dodać, że autor ten skłaniał się
ku powszechnemu dostępowi do własności intelektualnej. Uważał, iż jedynie
pełna otwartość dostępu do postępu naukowego zapewni optymalną alokację
zasobów, podczas gdy ochrona powoduje zaburzenia w tym procesie. Owe zaburzenia wynikają z tego, co Arrow nazywa niezawłaszczalnością dóbr intelektualnych. Chodzi o sytuację, w której kapitalista inwestujący w daną innowację
13

http://www.economist.com/node/21526385 [dostęp: 9.09.2011] (tłum. B.M.).

M. Heller, GridLock Economy: How Too Much Ownership Wrecks Markets, Stops Innovations and Costs Lives, New York 2008.
14

15
K. Arrow, Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention, [w:] idem, Production and Capital, Cambridge 1985.
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musi, w trosce o rentowność, zawłaszczyć zyski z pomysłu (na gruncie ekonomii
głównego nurtu jest to jedyny sposób, by zachęcić podmioty do inwestowania).
Jednakże wprowadzenie tego pomysłu w życie prowadzi do jego upowszechnienia. Ponieważ zaś mamy do czynienia z – ogólnie mówiąc – wiedzą, nie sposób
zagwarantować, że konkurencja nie wykorzysta naszych pomysłów. Własność
dóbr intelektualnych jest więc w tym sensie niezawłaszczana. Cytowany już Husson wskazuje, jak przekłada się to na proces produkcji, a konkretnie na wysokie
koszty powstania innowacji przy niskich kosztach reprodukcji. Powstanie innowacyjnego – przykładowo – oprogramowania jest procesem żmudnym i pracochłonnym (bywa też kapitałochłonnym), natomiast powielenie kopii gotowego
oprogramowania generuje niemal zerowy koszt. Zatem konkurencja, korzystająca z pomysłów powstałych w naszej firmie, jest w stanie wprowadzić na rynek
produkt identyczny z naszym, nie ponosząc kosztów kapitału trwałego (ponosząc
jedynie koszt produkcji i dystrybucji – ten pierwszy, jak się rzekło, jest minimalny). Sytuacja taka prowadzi do niezwykle szybkiej dewaloryzacji zainwestowanego kapitału. Istotna w tym kontekście jest jeszcze jedna cecha dóbr intelektualnych, mam na myśli – nawiązując do Yochai Benklera – ich nierywalizacyjny
charakter. Dostęp do dobra materialnego jest ograniczony jego zmysłową istotą.
Nie można, we dwoje, w tym samym czasie czytać tej samej tradycyjnej książki.
Tymczasem książka cyfrowa po skopiowaniu może być używana jednocześnie
przez niezliczoną ilość czytelników16.
Obserwatorzy opisanych powyżej procesów, opierający swoje dokonania
na dorobku Karola Marksa – przykładowo Michel Husson czy Dmytri Kleiner
– konkludują, że wartość wymienna wiedzy w kapitalistycznym sposobie produkcji jest w coraz większym stopniu oparta na zdolności kapitału do ograniczania jej swobodnego rozpowszechniania. Reifikacja i utowarowienie innowacji mają prowadzić do podporządkowania obiektów własności intelektualnej
kapitalistycznej logice. Dmytri Kleiner stawia tę sprawę radykalnie i twierdzi,
że cały system copyright ma na celu „spowodowanie, że konkretne typy dóbr
niematerialnych zachowywać się będą jak dobra materialne, a więc będzie je
można posiadać, kontrolować i wymieniać itp.”17. Zdaniem Kleinera nie istnieje
obecnie mechanizm ekonomiczny pozwalający uzyskać wartość wymienną dóbr
kultury przy jednoczesnym pozostawieniu ich darmowymi i dostępnymi w sieci.
16
Choć z drugiej strony każdy z nich musi posiadać jak najbardziej materialne urządzenie
umożliwiające odczyt tego dokumentu (dodatkowo wyposażone w stosowne oprogramowanie).
17

D. Kleiner, The Telekommunist Manifesto, Amsterdam 2010, s. 13 (tłum. B.M.).
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Autor ten argumentuje, że przy zerowych kosztach reprodukcji wartość użytkowa takich niematerialnych produktów nie ma szans przekształcić się w wartość
handlową (na marginesie można dodać, że Kleiner nie poprzestaje na negacji
zastanego porządku; w swoim teście proponuje szereg konkretnych rozwiązań
mających zmienić ten stan rzeczy). Zatem przedsiębiorca działający w warunkach dominacji kapitalistycznego sposobu produkcji musi dążyć do jak najdalej
idącej ochrony własności intelektualnej. Po prostu musi działać w kierunku uzyskania zwrotu z inwestycji, a może się tak stać jedynie w wypadku zawłaszczenia zysków z innowacji. Jest to zdaniem Kleinera jeden z głównych powodów,
dla których dobra konsumpcyjne powstające w toku produkcji kapitalistycznej
muszą pozostać chronione prawem autorskim. W innym wypadku nie generowałyby wartości wymiennej, a więc nie mogłyby przynieść zysku. Dobra powstające w wielkich wytwórniach płytowych, studiach filmowych, firmach produkujących gry komputerowe, mogą osiągnąć rentowność tylko wówczas, gdy dostęp
do nich jest ograniczony przez prawo autorskie i drakońskie zasady limitujące
rozpowszechnianie. Zdaniem Kleinera dominacja wielkiego kapitału w branży
internetowej stała się oczywista wraz z początkiem ery masowej partycypacji
w technologii WWW. Autor ten wskazuje na znamienny fakt szybkiego i niemal
całkowitego przeobrażenia rynku usług w tej branży:
Jeśli w 1996 roku miałeś konto internetowe, było prawdopodobne, że obsługiwała
je mała lokalna firma. Dziesięć lat później, pomimo iż niektóre małe firmy przetrwały, większość konsumentów korzystała z internetu dostarczanego przez jednego z gigantów telekomunikacyjnych; tendencja ta jest jeszcze silniejsza dziś18.

Zgodnie ze słowami cytowanego autora – o czym już wspomniano powyżej
– pęknięcie bańki finansowej na giełdach w USA w 2001 roku (koniec dotcom
boomu) zaowocowało jedynie korektą w poczynaniach kapitału w dziedzinie
inwestycji w technologie informatyczne.
Sieć 2.0 (Web 2.0) pojawiła się jako raj dla kapitału wysokiego ryzyka, w którym
inwestorzy zatrzymywali wartość produkowaną przez nieopłacanych użytkowników, zarabiali na innowacjach technologicznych powstających w obrębie ruchu
wolnego oprogramowania i niszczyli zdecentralizowany potencjał technologii
peer-to-peer19.

18

Ibidem, s. 15.

19

Ibidem.
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Internet, który u swego zarania cechował się brakiem kontroli i scentralizowanej
własności, stał się miejscem w dużym stopniu opanowanym przez wielkie korporacje, zarabiające dzięki tak zwanemu Web 2.0 gigantyczne pieniądze w oparciu
o wysiłek użytkowników. Sieć WWW zdominowały relacje klient–serwer, gdzie
pod pojęciem serwera kryją się dostawcy usług internetowych, treści, właściciele
stron, dostawcy sieci itp. Dążące do sukcesu rozumianego jako zysk udziałowców, firmy inwestujące w technologie informatyczne musiały zdaniem Kleinera
stworzyć mechanizmy współpracy użytkowników oraz dzielenia się treścią. Jednak w przeciwieństwie do projektów opartych na zasadach równości (peer-controlled) inicjatywy te były poddawane precyzyjnej kontroli.
Potwierdzeniem słów Kleinera mogą być opracowania amerykańskich
prawników i doradców biznesowych wkładających wiele wysiłku w przekonanie
przedstawicieli wielkiego kapitału, że samoorganizujące się społeczności internetowe są świetnym miejscem outsourcingu środków produkcji i pracy. Przykładowo, Don Tapscott i Anthony Williams, posługując się historią firmy IBM,
dokładnie wskazują, w jaki sposób „mądrze zarządzana firma” powinna przejmować produkty powstałe w ruchu open source i tym samym ograniczać własne
wydatki inwestycyjne.
Open source pozwolił IBM na szybsze wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych
i redukcję kosztów. Patrząc na to z punktu widzenia strategii, takie podejście do
produkcji partnerskiej jest rodzajem zbiorowego outsourcingu20.

Podobnie patrzy na sprawę Lawrence Lessig, który w książce Remiks przekonywał czytelników do gigantycznego potencjału gospodarek hybrydowych, czyli
przedsięwzięć komercyjnych powstających w oparciu o dobrowolny, a co ważniejsze: darmowy, wysiłek użytkowników sieci21.
Możliwość włączenia efektów pracy społeczności internetowych w funkcjonowanie komercyjnych firm możliwe jest jedynie w wypadku dóbr produkcyjnych – środków produkcji – do których zaliczymy również oprogramowanie.
Inaczej – jak wskazaliśmy powyżej – ma się sprawa z dobrami konsumpcyjnymi. Wykorzystanie tych ostatnich na korzyść inwestorów wymaga stworzenia platform uczestnictwa, za pomocą których użytkownicy udostępnią własną
D. Tapscott, A.D. Williams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko,
przeł. P. Cypryański, Warszawa, 2008, s. 127.
20

21
L. Lessig, Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, przeł. R. Próchniak, Warszawa, 2009.
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twórczość. Wielu autorów posługujących się pojęciami „pracy niematerialnej”
czy „społecznej fabryki” nie dostrzega tego fundamentalnego rozróżnienia. Środki produkcji wytwarzane przez uczestników internetowych projektów masowej
współpracy mogą być w sposób łatwy i niezwykle tani przyswajane przez wielkie
firmy branży IT. Stąd też alternatywne licencje chroniące produkty powstające
w inicjatywach open source są bezpieczne dopóty, dopóki nie ograniczają możliwości komercjalizacji produktów. Podobnie uczestnicy omawianych inicjatyw
mogą być dla kapitału doskonałym rezerwuarem darmowej siły roboczej. Inaczej mówiąc, intelektualne dobra powstające poza rynkiem nie wymagają ochrony, ponieważ mogą być łatwo wchłaniane przez ten rynek i dominujący na nim
kapitał. Jeśli jednak produkcja przy użyciu intelektualnych środków produkcji
odbywa się wewnątrz korporacji, czyli wiąże się z koniecznością zachowania
– opisanej wyżej – rentowności inwestycji, to zarówno środki produkcji, jak i towar finalny będą chronione w maksymalnym stopniu, na jaki pozwala regionalne
i/lub ponadregionalne prawo.
Takie ujęcie problemu zrywa z idealistyczną wizją internetu i świata WWW
– widzianych jako demokratyczne i merytokratyczne medium skutecznie przezwyciężające kapitalistyczną logikę. Można w tym miejscu przytoczyć pewną
anegdotę. Dotyczy ona podobizny Karola Marksa jaką opatrzono stronę tytułową prezentacji przygotowanej na konferencję poświęconą temu myślicielowi.
Okazało się, że plakat propagujący to spotkanie intelektualistów opatrzony był
identyczną fotografią twórcy materializmu historycznego. Historyjka ta pokazuje, jak wiele racji mieli Justyna Hofmokl i Alek Tarkowski, demaskując naiwność
wyobrażeń na temat internetu. Wymienieni autorzy w tekście Wyszukiwarki jako
gatekeeperzy internetu22 wskazywali, że idealistyczna wizja internetu jako medium w pełni otwartego nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością. Trasy
naszych wirtualnych wycieczek w gęstej plątaninie stron WWW są silnie uzależnione od tego, z jakiej technologii wyszukiwania korzystamy. Obecnie, kilka lat
po publikacji tekstu polskich autorów, dwie największe wyszukiwarki, Google
i Yahoo!, kontrolują ponad 90% rynku, w którym ta pierwsza osiąga udział rzędu
84,77%23. Co ważniejsze, techniczna architektura samego wyszukiwania, wespół
z nawykami konsumentów, skutecznie zawęża rezerwuar treści, do których dostęp zapewnia sieć WWW. Wracając do osobistych doświadczeń niżej podpisa22
J. Hofmokl, A. Tarkowski, Wyszukiwarki jako gatekeeperzy internetu, [w:] Społeczna przestrzeń internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Warszawa 2006.
23

marketshare.hitslink.com [dostęp: 28.03.2011].
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nego – fakt, że wizerunek Marksa użyty przeze mnie i przez projektanta plakatu
propagującego konferencję był identyczny, nie był przypadkiem. Obaj zaprzestaliśmy dalszych poszukiwań, znalazłszy wysokiej jakości zdjęcie na pierwszej
stronie wyszukiwania. Widać więc, że rynkowa logika sięga znacznie dalej, niż
na co dzień jesteśmy skłonni sądzić.
Wiele powiedziano powyżej na temat obiektów własności intelektualnej,
ich cech, zakresu ochrony, sposobów wytwarzania itp. Fakt, że właśnie ten rodzaj dóbr jest kluczowy dla opisu poruszanych tu problemów, prowadzi nas do
pytania, czym w istocie jest własność intelektualna, a jeszcze ogólniej: czym jest
własność? Ostatnie z tych pojęć najczęściej traktuje się w sposób potoczny, zakładając, że jego treść jest dla wszystkich jasna. Tymczasem dyskurs publiczny związany z takimi zjawiskami, jak pobieranie muzyki lub materiałów video
z internetu opiera się na prawnych interpretacjach praw własności, tym samym
narzucając określoną retorykę całej refleksji na ten temat. W wyniku tego toczona
debata zostaje zniekształcona przez doktrynę prawną, a jak zauważał za Maksem Weberem Kozyr-Kowalski, sam fakt opisu jakichś stosunków przez prawo
nie czyni z nich stosunków prawnych. Poniżej zasygnalizujemy kilka obszarów,
w których socjoekonomiczna koncepcja własności, ufundowana przez Kozyra-Kowalskiego na myśli Marksa i Webera, pozwoli na bardziej precyzyjny opis
faktów związanych z prawami własności intelektualnej24. Podążając za główną
intencją prezentowanego wywodu, postaramy się wskazać, jak naukowa interpretacja kategorii Marksa i innych klasyków pozwala na dokładniejszy opis otaczającej nas rzeczywistości.
Zacznijmy od definicji:
Własność można określić jako taki zespół stosunków ekonomiczno-społecznych,
w których pojawia się – trwale, okresowo lub tylko sporadycznie – gratisowe,
darowe, bezwzględnie lub względnie niezależne od własnej pracy lub pracy ludzkiej w ogóle, uzyskiwanie dóbr materialnych i duchowych, które jest najczęściej
związane z jakąś postacią rzeczywistego monopolu ekonomicznego i społecznego. Własność jest darem przyrody, historii ludzkiej i szczególnych okoliczności
ekonomiczno-społecznych. Stanowi ona jakościowo różny od pracy czynnik produkcji, gospodarki, życia społecznego i działań pozagospodarczych. Występuje
w każdym społeczeństwie jako inne niż aktualna praca ludzka źródło bogactwa

24
Pełen opis tego stanowiska teoretycznego znajdzie czytelnik w: S. Kozyr-Kowalski, Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo, Poznań 2004.
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oraz jako odrębny od pracy sposób uzyskiwania środków egzystencji biologicznej
i społecznej25.

Istotą tego stanowiska jest więc położenie nacisku na nadwyżkę ekonomiczną
powstającą w wyniku konkretnego stosunku własnościowego. Musimy jednak
– by w pełni oddać specyfikę referowanego pojęcia – przyjąć pewne zastrzeżenie.
Otóż w ściśle ekonomicznym sensie rzeczywista treść stosunku własnościowego
jest istotna z powodu znaczenia, jakie przywiązuje się w nim do związku między
różnymi formami własności a efektywnością26. Na gruncie ekonomii powszechne jest stanowisko, wedle którego najbardziej efektywną formą własności jest
własność prywatna pozwalająca na ekskluzywne korzystanie przez właściciela
z obiektu własności, co daje możliwość, z jednej strony, uniknięcia nadmiernej
eksploatacji obiektu własności, a z drugiej – optymalnego inwestowania. Stanowisko Kozyra-Kowalskiego i jego następców (szczególnie Jacka Tittenbruna)
wydaje się szersze. Przede wszystkim stara się ono wychodzić poza tak rozumiane pojęcie efektywności (koncentruje się ono raczej na nadwyżce) i opisywać
stosunki własnościowe w ścisłym związku z szerszym kontekstem społecznym
(m.in. uwzględnia ich doniosłość dla podziałów klasowych). Po drugie, na gruncie tego stanowiska osobnym, bardzo mocno akcentowanym obiektem własności
jest siła robocza pracownika najemnego. Reifikacja tego specyficznego obiektu
własności jest szczególnie widoczna w podejściu formalnoprawnym, ale nie jest
od niego wolna również doktryna ekonomiczna. Po trzecie, społeczno-ekonomiczna koncepcja własności zwraca uwagę na – często pomijane w analizach
ekonomicznych – stosunki własnościowe przebiegające na marginesie życia społecznego. Poza domeną społecznego podziału pracy można bowiem odnaleźć
odpowiedniki większości klas funkcjonujących w obrębie legalnej gospodarki;
począwszy od lumpenproletariatu (rozumianego nieco inaczej niż tradycyjny),
poprzez lumpendrobnomieszczaństwo po lumpenburżuazję27. Po czwarte wreszcie, ekonomiczno-socjologiczna analiza dzieli poszczególne obiekty własności
w zależności od stosunku, w jakim one pozostają do wymiany towarowo-pieniężnej i społecznego podziału pracy. Nazywa własnością osobistą te dobra konsumpcyjne, które służą wyłącznie potrzebom danej jednostki i nie są w danych
25

Ibidem, s. 225.

A. Suwalski, Ekonomiczno-socjologiczne aspekty problematyki własności prywatnej, [w:] Kapitał społeczny – aspekty teoretyczne i praktyczne, red. H. Januszek, Poznań, 2004.
26

27

J. Tittenbrun, Małe jest piękne?, Szczecin 2009.
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stosunkach gospodarczych i społecznych przedmiotem wymiany towarowo-pieniężnej. Te same dobra konsumpcyjne przekształcają się natomiast w obiekty
własności prywatnej, gdy mogą w każdej chwili być sprzedane. Środki produkcji
są obiektami prywatnego posiadania wtedy, gdy produkują dobra dla właściciela
i jego rodziny, gdy nie można ani ich produktów, ani samych środków produkcji
sprzedać28.
Powyższe cztery wyróżniki, skrótowo charakteryzujące opisywane podejście, pozwalają na precyzyjny opis wielu kwestii związanych z dobrami intelektualnymi, z których jedynie kilka zostanie przytoczonych poniżej. Przykładowo, rozróżnienie własności osobistej i prywatnej jest ważne, ponieważ, jak się
przekonamy, może mieć zasadnicze znaczenie dla opisu problemu udostępniania
i pobierania z internetu treści objętych prawami autorskimi. Powyższy podział
na obiekty własności osobistej oraz prywatnej staje się doniosły, gdy spróbujemy zdefiniować, czym jest obiekt własności intelektualnej nazywany w klasycznej doktrynie prawnej rzeczą niezmysłową. Wspomniana fikcja prawnicza
określa terminem rzeczy niezmysłowej takie przykładowe przedmioty, jak rysunki techniczne, programy komputerowe, instrukcje obsługi maszyn, technologie obróbki surowców, procedury tworzenia związków chemicznych (np. leków)
i wiele innych. Zdaniem Kozyra-Kowalskiego obiekty te niczego bezpośrednio
nie wytwarzają, ale bez nich wytwarzanie coraz większej liczby produktów staje
się niemożliwe29. Obecność wymienionych obiektów własności jest warunkiem
niezbędnym przekształceń świata nieożywionego. W istocie więc są one niematerialnymi środkami produkcji i pracy, bez których powstanie dóbr materialnych
nie byłoby możliwe. Jak powiedziano wcześniej, „niematerialne” efekty pracy
mogą stanowić również efekt końcowy procesu produkcji. W takim wypadku
dobro konsumpcyjne może się stać obiektem własności osobistej lub prywatnej.
Najczęściej obiekty chronione prawami autorskimi (muzyka, film, gry komputerowe) sprzedawane są na rynku odbiorców indywidualnych z przeznaczeniem
do użytku osobistego. Wszelkie wykorzystanie ich w celach prywatnych – czyli
dla dalszego zarobku – jest naruszeniem prawa autorskiego. Jednakże współcześnie większość zachodnich systemów prawnych wspieranych przez infrastrukturę technologiczną ogranicza również sferę wykorzystania osobistego towarów

28

S. Kozyr-Kowalski, za: http://www.staff.amu.edu.pl/~kozyr/ [dostęp: 01.06.2010].

29

S. Kozyr-Kowalski, Socjologia, społeczeństwo obywatelskie..., op. cit.
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konsumpcyjnych30 poprzez (nie zawsze formalny) zakaz przekazywania kopii
danego dobra osobom, które za niego nie zapłaciły. Przykładowo, kupując fizyczną płytę CD z nagraną muzyką, możemy ten dysk pożyczyć (lub ofiarować)
bez żadnej kontroli komu tylko chcemy. Jednakże nie możemy cyfrowych wersji
utworów na nim zawartych umieścić w internetowych sieciach wymiany plików
(np. p2p). W istocie są to te same czynności – pożyczka legalnie nabytego dobra
będącego naszą własnością – jednak w praktyce wymiana plików kwalifikowana
jest jako piractwo. Rzeczone piractwo stanowi tu dobry przykład różnic między własnością osobistą i prywatną. Poniżej zobrazowano tabelę czteropolową
powstającą ze skrzyżowania pytań o legalność kopii i sposób wykorzystania pobranego z sieci dobra.
Typologia naruszeń praw własności intelektualnej
dokonywanych za pośrednictwem sieci wymiany plików
Wymiana utworów
w sieciach p2p
Naruszające prawa TAK
autorskie
NIE

Komercyjne
TAK

NIE

Pobieranie/udostępnianie
utworów w celu dalszego,
odpłatnego rozpowszechniania.

Pobieranie/udostępnianie
utworów w celu osobistej
konsumpcji.

Pobieranie/udostępnianie
utworów dostępnych legalnie
i bez opłat, a następnie rozpowszechnianie ich za opłatą.

Pobieranie/udostępnianie
treści udostępnionych przez
autorów.

Pierwszą grupę stanowią działania naruszające prawa autorskie, polegające
na pobieraniu treści objętych ochroną w celu ich dalszego komercyjnego rozpowszechniania. Jest to więc sytuacja klasycznego piractwa, w wyniku której
powstaje własność prywatna. Osoba naruszająca prawo autorskie pobiera utwór
muzyczny lub filmowy z sieci i rozpowszechnia go w celach zarobkowych. Możemy sobie wyobrazić, że proces ten przebiega albo poprzez zapis pobranych
treści na nośnikach fizycznych, albo ponownie poprzez sieć. Bardziej prawdopodobny jest pierwszy scenariusz, trudniej bowiem sprzedać nielegalną kopię
w formie niematerialnej, choćby z tego powodu, że potencjalny nabywca dysponujący dostępem do internetu ma możliwość pobrania tych samych treści bez
ponoszenia kosztów.
30
Zwracał na to uwagę wspominany Lawrence Lessig w książkach: Code and Other Laws of
Cyberspace, Wolna kultura oraz Remiks.
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Druga grupa działań związana jest z pobieraniem utworów objętych ochroną praw autorskich, ale niezmierzająca do ich komercyjnego wykorzystania.
W wyniku tego typu aktywności powstaje typowa własność osobista. Warto przypomnieć, że konsumpcja obiektów własności intelektualnej ma charakter nierywalizacyjny. Na przykład korzystanie z danej strony internetowej przez osobę X
w żaden sposób nie ogranicza dostępu do niej przez osobę Y. Niewłaściwy jest
zatem argument obrońców praw własności intelektualnej, mówiący o tym, że
pobranie piosenki z sieci jest taką samą kradzieżą, jak wyniesienie płyty ze sklepu. Przypadek tradycyjnej kradzieży odbiera możliwość zakupu płyty uczciwym
klientom, podczas gdy pobranie piosenki z internetu – nie. Ponadto pierwsza
z tych czynności naraża na straty właściciela sklepu. Można powiedzieć więcej:
przesłuchanie muzyki ściągniętej z sieci lub otrzymanej od znajomego może spowodować wzrost jej sprzedaży. Na słuszność tego ostatniego argumentu wskazuje chociażby aktywność firm fonograficznych, które na postawie popularności
piosenek w sieciach p2p wybierały potajemnie single promujące danego artystę.
Kolejne dwie grupy aktywności związane są z rozpowszechnianiem za pomocą sieci wymiany plików treści nieobjętych prawami autorskimi. Zarówno
w Stanach Zjednoczonych, jak i w większości krajów Europy prawo własności
intelektualnej obejmuje niemal wszystkie rodzaje twórczości, stąd precyzyjniej
powinniśmy powiedzieć, że wymiana nienaruszająca praw autorskich dotyczy
treści, które znajdują się w domenie publicznej lub których autorzy zdecydowali
się na alternatywny zakres ochrony (najczęściej taki ograniczony zakres ochrony ujmuje się za pomocą sloganu „niektóre prawa zastrzeżone”). Sieć wymiany
plików jest w tym przypadku wygodnym rozwiązaniem pozwalającym szybko
przekazać treści od twórcy do odbiorcy oraz pomiędzy odbiorcami. Zdarza się
również, że – najczęściej wykorzystując niewiedzę potencjalnych klientów – treści udostępniane za darmo są następnie komercjalizowane przez osoby mające do
nich dostęp poprzez sieci p2p. Na przykład darmowy e-book zostaje pobrany za
pomocą tego typu sieci, a następnie wydrukowany i sprzedany za cenę niższą niż
jego papierowa wersja.
Podsumowując, spośród czterech powstałych w powyższej tabeli typów aktywności dwie obrazują przekształcenie treści pozyskanych za pomocą internetu
we własność prywatną (lewa kolumna). Pozostałe dwie diagnozują powstanie
drobnej własności osobistej (prawa kolumna).
Wyjście poza wąskie kategorie prawne staje się przydatne również wówczas, gdy dostrzeżemy, że w ujęciu formalnoprawnym własność intelektualna
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obejmuje jakościowo odmienne obiekty. Patenty, procesy chemiczne, procedury
produkcji są w istocie środkami produkcji, natomiast wytwory kultury, mieszczące się w tej samej kategorii prawnej, mogą mieć dwojakie zastosowanie. Przede
wszystkim same stanowią rodzaj dobra finalnego, to znaczy produkt końcowy
pracy koncepcyjnej. Co więcej, obiekt taki może zostać wykorzystany w dwojaki sposób. Może zostać sprzedany na rynku i w ten sposób przekształcić się
w obiekt własności prywatnej. Współcześnie najczęściej (choć dzięki nowym
technologiom nie wyłącznie) sprzedaż dóbr kultury odbywa się za pośrednictwem firm fonograficznych, wytwórni filmowych, dystrybutorów, sklepów detalicznych. Odwołując się do socjoekonomicznego rozumienia własności, prawa
autorskie tworzą w tym wypadku rodzaj monopolowego korzystania z danego
dobra. Najbardziej znanym chyba przykładem takiego monopolu jest możliwość
wyłącznego korzystania przez korporację Disneya z wizerunku Myszki Miki.
Z drugiej jednak strony powstały w utalentowanym umyśle utwór wcale nie musi
się stać obiektem wymiany rynkowej. Powodów może być kilka: brak wartości
rynkowej, niechęć do komercjalizacji efektów pracy twórczej itp. Istnieje jeszcze
trzecia możliwość: dany obiekt własności intelektualnej może się stać dobrem
rynkowym, ale stosunkowo szybko zostać z tego rynku wyparty. Wszystkie trzy
scharakteryzowane sytuacje realnie różnią się od siebie, natomiast na gruncie prawa stanowią jeden i ten sam stosunek własnościowy. Do tego samego stosunku
prawnik zaliczy również sytuację, w której dobro kultury staje się intelektualnym
środkiem pracy, czyli gdy jest na przykład punktem odniesienia przy powstaniu
utworu pochodnego.
Socjoekonomiczne pojmowanie własności pozwala także rozróżnić stosunki posiadania i własności. Rozróżnienie to obecne już w prawie starożytnego
Rzymu, pojawia się również u Karola Marksa. Posiadaczem danego dobra jest
osoba, która nie uruchamia (bądź nie ma możliwości uruchomienia) obiektów
własności w sposób produkcyjny. Właścicielem danego dobra jest z kolei podmiot, który ma realną możliwość wykorzystania swojej własności do pomnażania
bogactwa. Ekonomicznym ekwiwalentem tego rozróżnienia jest pytanie o możliwość sprzedaży danego obiektu własności na rynku. Różnią się między sobą posiadacz dobra, które nie może zostać sprzedane, i właściciel obiektu, który takiej
sprzedaży może podlegać31. Odnosząc tę zasadę do debaty związanej z ochroną własności intelektualnej, możemy powiedzieć, że istnieje zasadnicza różnica
31
Biorąc pod uwagę, że często empirycznie obiektami posiadania i własności są te same zmysłowo przedmioty, uwidocznia się rola stosunków społecznych dla relacji własnościowych.
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między posiadaniem praw autorskich do piosenki, która jest przebojem uwielbianym przez liczne grono słuchaczy, a piosenki nikomu nieznanej. Doskonale
sytuację tę oddaje historia filmowego bohatera komedii obyczajowej Był sobie
chłopiec (org. About a Boy). Postać grana w tym filmie przez Hugh Granta może
sobie pozwolić na rozrzutne życie lekkoducha, ponieważ jej ojciec był autorem
jednego z największych przebojów świątecznych w historii Wysp Brytyjskich.
Tantiemy otrzymywane przez bohatera pozwalają mu na dostatnie życie bez konieczności podejmowania pracy. Jakże inaczej wyglądałaby jego sytuacja, gdyby
przebój napisany przez przodka był mniej popularny, dotyczył innych świąt lub
okres obowiązywania praw własności był krótszy.
Rozróżnienie pomiędzy posiadaczem a właścicielem jest blisko związane
z podziałem na realnego i formalnego właściciela (Marks pisał o właścicielu
ekonomicznym i prawnym). Realnym właścicielem w świetle referowanego tu
stanowiska teoretycznego jest zawsze beneficjent danego obiektu własności, osoba, która z niego realnie korzysta. Formalnym właścicielem jest zaś ten, komu
przypada formalne prawo do danego przedmiotu. Na przykład formalnym właścicielem samochodu osobowego jest ojciec rodziny, podczas gdy jego realnym
użytkownikiem jego nastoletni syn. Młodszy z mężczyzn korzysta z pojazdu,
łoży na jego utrzymanie, dostosowuje wygląd wnętrza do własnego gustu itp. Jest
on więc realnym właścicielem tego pojazdu. Analogiczny do zaproponowanej
tu egzemplifikacji przykład dobrze obrazuje kontrowersje, jakie wywołały niektóre propozycje karania piratów internetowych. Postulowano na przykład, aby
użytkownicy internetu złapani na pobieraniu i/lub udostępnianiu treści chronionych prawami autorskimi byli karani odcięciem dostępu do sieci. W tym miejscu
doniosłe staje się rozróżnienie między właścicielem formalnym, który byłby tu
karany, a właścicielem realnym, którym mógłby być ktoś zupełnie inny32.
Socjoekonomiczna koncepcja własności dostrzega obok indywidualnej
własności prywatnej również własność zbiorową, kolektywną, jak również szereg stosunków współwłasności. W wypadku społeczności internetowych najbardziej jaskrawym przykładem tego typu relacji są witryny oferujące możliwość
handlu za ich pośrednictwem. W takiej sytuacji właściciel strony może liczyć
na pokaźne zyski jedynie w razie dużego zainteresowania internautów. Liczne
grono użytkowników gwarantuje wysokie przychody z tytułu prowizji, ale jednocześnie daje szansę skuteczniejszej sprzedaży samym handlującym. Podobnie
32
Lokator wynajmowanego mieszkania, małoletnie dziecko formalnych właścicieli lub, w skrajnych wypadkach, cracker, który przejął kontrolę nad domowymi urządzeniami itp.
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możemy zinterpretować działania potentata na rynku księgarskim Amazon.com,
który wprowadził mechanizmy pozwalające współpracownikom i użytkownikom
partycypować w zyskach ze sprzedaży książek. Wystarczy, że użytkownik poleci
na własnej stronie internetowej lub blogu pozycję dostępną na Amazonie, a następnie ktoś, dzięki tej rekomendacji, nabędzie przykładową książkę i już użytkownik otrzymuje prowizję33. W ten sposób Amazon staje się współwłaścicielem
majątku własnych użytkowników, ale jednocześnie uzależnia się od prowadzonego przez nich marketingu. Z kolei ciekawym przykładem własności wspólnej,
kolektywnej, może być wirtualna encyklopedia – Wikipedia. O uspołecznionym
charakterze własności tej encyklopedii przekonuje nas fakt, że formalni właściciele tego serwisu mogliby zgromadzić wielki majątek, gdyby tylko zgodzili się
na umieszczanie reklam na stronach poszczególnych haseł34. Nie robią tego jednak, ponieważ straciliby coś więcej niż pieniądze – staliby się niewiarygodni
jako źródło obiektywnej wiedzy. Odwołując się do przytoczonej powyżej definicji własności, możemy powiedzieć, że pewien monopol korzystania z własności nie zostaje w tej sytuacji wykorzystany. Istnieje obiektywna okoliczność
uwłaszczenia, jednak do niego nie dochodzi, stąd możemy nazwać społeczność
Wikipedii współwłaścicielami serwisu.
Przytoczone powyżej przykłady zastosowania socjoekonomicznej koncepcji własności można uzupełnić o omówione wcześniej rozróżnienie na produkcję dóbr konsumpcyjnych i produkcyjnych oraz rolę nieopłacanej siły roboczej
uruchamianej w internetowych projektach masowej współpracy. Zjawiska i procesy składające się na tytułową debatę dotyczącą praw własności intelektualnej
noszą wszelkie znamiona nowości. Wielu badaczy nauk społecznych skłonnych
jest utożsamiać ten trywialny fakt z koniecznością zbudowania zupełnie nowego
aparatu pojęciowego do opisu owych zjawisk. Z przyjętego tu punktu widzenia
– mamy nadzieję, w duchu neoklasycyzmu socjologicznego – taki automatyzm
myślenia może łatwo prowadzić na manowce. Poszukiwanie terminologicznych
wytrychów czy kluczy, które dzięki zgrabnej metaforze pozwolą opisać zmieniającą się rzeczywistość, nie może być celem samym w sobie. Często, aby trafnie
uchwycić istotę nowych procesów, warto zadać sobie pytanie, co rzeczywiście
nowego dzieje się wokół nas. Klasyczne teorie, lepiej niż wiele współczesnych,
pozwalają wskazać te zjawiska, które stanowią istotny, doniosły przełom. Nie
33

D. Tapscott, D.A. Williamson, Wikinomia..., op. cit.

Lawrence Lessig podaje, że roczna wartość reklam na Wikipedii mogłaby wynieść ok. 100 mln
dolarów.
34
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możemy mieć wątpliwości: zarówno gospodarczy porządek kapitalistyczny, jak
i współistniejący z nim ład społeczny przechodzą dynamiczne zmiany na skutek
rozpowszechnienia się nowych technologii informatycznych. Błędem jest upieranie się przy stanowisku mówiącym, że nic realnie nowego się nie dzieje. Jednakże równie poważną pomyłką jest próba wskazania, iż otaczająca nas rzeczywistość przekroczyła już oto horyzont dotychczasowego porządku społecznego,
wprowadzając na jego miejsce nowy. Można się spierać i wymieniać argumenty,
na ile taki porządek jest już dostrzegalny, jakie cechy społeczeństw początku
XXI wieku zanikają, a jakie zyskują na znaczeniu. Ograniczenia, które narzuca
na autora taka, a nie inna forma wypowiedzi, powodują, że podjęcie wielu wątków toczącej się obecnie debaty było tu niemożliwe. Celem nadrzędnym prezentowanych w niniejszym artykule argumentów było wskazanie obszarów teoretycznej aktualności spuścizny Karola Marksa. Marksowski opis społeczeństwa
kapitalistycznego sprowadzony do roli narzędzia analizy naukowej wciąż kryje
znaczny potencjał wyjaśniający. Nie oznacza to bynajmniej, że teoria niemieckiego filozofa pozwala wyjaśnić wszystkie problemy, przed którymi stoimy, ale
z pewnością może stanowić bardzo dobry punkt odniesienia i cenny głos w debacie na temat obiektów własności intelektualnej.

THE BENEFIT OF MARX
IN THE DEBATE ON INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS
Summary

Keywords: Karl Marx, property, intellectual property, historical materialism,
free software, Communism, Internet
The aim of this article is to identify the differences between literal – often superficial
– using the achievements of Karl Marx and the real potential of the classic theory of
socio-economic. The area of its application will be events and processes taking place in
the area, generally speaking, the new economy. This literal use the creator’s thought of
historical materialism is not indeed the most harmful. There are intellectuals who use
the name of Marx as a tool for ideological struggle. For example, accusing supporters of
“free software” infatuation with the Communism. So it is Marx’s theory and the person
falsely useful to all those who contrary to the scientific interpretation of the thoughts the
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author of the Capital treat them as an “element of the practical doctrine”. Meanwhile,
the legacy of Karl Marx has considerable – in our opinion – the explanatory potential.
The current discourse related phenomena such as downloading music or video materials
from the Internet is based on legal interpretations of property rights. This state of affairs
is obviously not without influence on the shape of the debate from the perspective of sociological reflection on society distorted image created by the legal doctrine. In this text
we will try to demonstrate that the scientific description of empirical facts related to intellectual property rights can only benefit from the introduction to the elements drawn from
Marx’s theory. A tool to make such an attempt would be a reinterpretation of the major
categories in this debate on the basis of – derived primarily from the German philosopher
– a category of property.
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Wstęp
Hegel przeszedł do historii filozofii jako myśliciel opisujący perypetie ducha
maszerującego przez dzieje. Znacznie rzadziej znany jest jako zagorzały krytyk
religii pozytywnej (objawionej, mającej umocowanie w konkretnych historycznych wydarzeniach). Jeszcze bardziej krytyczny niż wobec pozytywnego charakteru religii chrześcijańskiej był Hegel wobec ustanowionych przez instytucję
Kościoła praktyk, zwyczajów i norm, i, co naturalne, wobec samej instytucji.
Z dezaprobatą odnosił się do przesadnego koncentrowania się na sferze zmysłowej, która uzyskała autonomiczność i zaczęła funkcjonować jako ważna nawet
niezależnie od stosunku wiary i ducha wyznawców. Dotyczy to między innymi
rangi przyznawanej hostii, której oddaje się cześć, uznając ją za obecność samego Boga, nawet bez podzielania wiary w ten uznawany przez Kościół fakt1.
„Ale wypaczeniem jest to, że moment zmysłowy zostaje sam dla siebie wyodrębniony, a cześć
dla hostii pozostaje nawet wtedy, gdy się jej nie przyjmuje, że przeto obecność Chrystusa nie jest co
do istoty swej uważana za obecność w wyobrażeniu i w duchu”. G.W.F. Hegel, Wykłady z filozofii
dziejów, t. 2, przeł. J. Grabowski, A. Landman, Warszawa 1958, s. 246.
1
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Według Hegla Kościół katolicki niesłusznie podkreśla ważność zewnętrznych,
zmysłowych przedmiotów i gestów, uważając je za święte i boskie same w sobie, podczas gdy przypisywaniu im jakiejkolwiek wartości bezwzględnie towarzyszyć musi akt wiary; w przeciwnym razie zewnętrzne obiekty oraz symbole
nabywają boskiego charakteru2.
Hegel druzgocącej krytyce poddawał instytucję Kościoła w Europie Zachodniej w okresie przed reformacją. W przywoływanych w niniejszym artykule
Wykładach z filozofii dziejów fragmenty o najostrzejszym tonie krytyki dotyczą
epoki średniowiecza. Pisząc o instytucji Kościoła, mamy zatem na myśli Kościół
rzymski, funkcjonujący w Europie Zachodniej i Środkowej przed rozłamem dokonanym w pierwszej połowie XVI wieku. Niemniej uwagi Hegla jak najbardziej
dotyczą Kościoła zarówno w okresie poreformacyjnym, jak i epoce jemu współczesnej. Heglowską krytykę możemy ekstrapolować w uzasadniony sposób także
na sytuację panującą w naszym stuleciu. Jest to możliwe za sprawą uniwersalnego wymiaru heglowskich analiz, które koncentrują się na istocie zinstytucjonalizowanego chrześcijaństwa, poszczególne historyczne formy traktując jako
nieuniknione konsekwencje i naturalne przejawy patologicznej i nieuzasadnionej
z perspektywy nauki Jezusa istoty Kościoła. Hegel był jednym z wielu, między innymi obok Lessinga czy Kierkegaarda, myślicieli krytykujących instytucję
w konfrontacji z ideałem Jezusa obecnym w Nowym Testamencie.
Zwracając uwagę na heglowską krytykę zarówno religii, jak i samego Kościoła, należy rozróżniać przynajmniej dwie różne płaszczyzny, w których jest
ona podejmowana. Jedna z nich to konfrontowanie ziemskiej działalności Jezusa
z recepcją jego nauki dokonaną przez instytucję Kościoła. Hegel, wrażliwy na
moralno-pedagogiczny aspekt misji Jezusa, był niezwykle krytycznie usposobiony wobec praktyk Kościoła. W tej krytyce nie chodzi o ewentualną boskość Jezusa, lecz o wierność jego nauce i o sposób jej interpretowania. Drugim aspektem
jest stosunek religii do heglowskiej filozofii ducha absolutnego. Tym duchem jest
rzecz jasna duch ludzki, samoświadomość i umysł człowieka, zatem teistyczne
interpretacje heglowskiej filozofii są nieuzasadnione. Dlatego dla Hegla religia
nie ma wartości przypisywanej jej przez wierzących, ponieważ jej przedmiotem
jest byt ludzki, podobnie jak jest przedmiotem filozofii. W tym sensie można
mówić o antropoteizmie Hegla, o demaskowaniu religii i teologii jako ukrytej
„Luter wypowiedział to wielkie słowo, że hostia coś znaczy i Chrystus jest w niej przyjmowany tylko pod warunkiem, że się w niego wierzy; bez tego hostia jest tylko rzeczą zewnętrzną i nie
posiadającą większej wartości niż jakakolwiek inna rzecz. Katolik jednak pada przed hostią na
kolana i w ten sposób rzecz zewnętrzna staje się świętością”. Ibidem, s. 246.
2
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antropologii. Zatem poniższe krytyczne uwagi Hegla na temat dziejów chrześcijaństwa w pierwszej kolejności powinny być postrzegane jako historyczno-społeczne analizy związku logicznego, przyczynowo-skutkowego między ideą moralności zawartą w nauce Jezusa a polityką i praktyką zinstytucjonalizowanego
chrześcijaństwa, które się na nią powołuje.
W niniejszym artykule zainteresowani będziemy pierwszym aspektem krytyki, to znaczy konfrontowaniem posiadanego przez Hegla ideału Jezusa i rozumienia jego przesłania z historią Kościoła. Uwagi na ten temat nie są jedynie
domeną najwcześniejszych pism Hegla powstałych w latach dziewięćdziesiątych
XVIII wieku (m.in. Pozytywność religii chrześcijańskiej czy Duch chrześcijaństwa i jego los), lecz towarzyszyły mu przez całe życie, znajdując wyraz między innymi w Wykładach z filozofii dziejów z ostatnich lat jego życia. Ta uwaga
jest o tyle istotna, iż rozwój intelektualny Hegla często bywa przedstawiany jako
ewolucja od fascynacji kulturą grecką do najwyższego uznania dla chrześcijaństwa. To przeniesienie akcentów dotyczy wyłącznie stopnia samouświadamiania
ducha przez siebie samego, które wraz z każdym etapem rozwoju religii wzrastało, przechodząc przez religię grecką aż do kulminacji w religii chrześcijańskiej.
Zatem chrześcijaństwo jest bliższe Heglowi pod względem pokrewieństwa z jego
ateistyczną antropologią, natomiast zostaje ocenione niżej w stosunku do religii
subiektywnych (rozumu, natury), na przykład greckiej czy rzymskiej, ze względu
na swój aspekt pozytywny, to znaczy opieranie etyczności i dogmatów na nakazie
i autorytecie, a nie na ludzkiej naturze.
Krytyka religii jest tematem odrębnym od krytyki Kościoła. Wprawdzie
specyfika instytucji Kościoła w pewnej mierze jest uwarunkowana charakterem
religii pozytywnej, niemniej w niniejszym artykule skoncentrujemy się wyłącznie na heglowskich uwagach formułowanych pod adresem zinstytucjonalizowanego chrześcijaństwa.
Kult materii oraz degradacja etyczności
Wpływ na ukształtowanie się krytycznego stosunku Hegla wobec instytucji Kościoła wywarła między innymi filozofia religii Kanta. Przede wszystkim kantowskie zredukowanie religii wyłącznie do funkcji etycznej, praktycznej, dotyczącej
organizowania moralnego życia jednostki zostało przez Hegla zaakceptowane
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i uznane za istotę religii3. Dlatego wszelkie próby związania religijności z kultem, rytuałami, ceremoniami itp. były przez niego gruntownie krytykowane i odrzucane jako niezgodne z czysto etycznym rozumieniem chrześcijaństwa.
Konsekwencją nadania statusu świętości rzeczom materialnym, zewnętrznym wobec jednostki – zamiast sferze ducha i wiary – było zawłaszczenie przez
duchowieństwo sfery ducha i religii; duchowieństwo ogłosiło się jedyną uprzywilejowaną i wtajemniczoną warstwą społeczną predestynowaną do kontaktu
z Boskością. Jedynie wąski krąg duchownych miał prawo do kontaktu ze sferą
sacrum, z czym wiązało się z jednej strony przekonanie o znajomości boskiej
woli i tym samym prawo do ogłaszania w jej imieniu jej postanowień i orzeczeń;
z drugiej strony doprowadziło to do powstania jakościowej, niemożliwej do pokonania różnicy między duchowieństwem a wiernymi laikami4. Jednostce pozostało jedynie bierne zawierzenie przedstawianym przez duchownych tezom. Kościół nie dopuszczał jakichkolwiek prób zrozumienia przez wyznawców prawd
wiary. Jedyny uprzywilejowany dostęp do nich miał stan duchownych.
Hegel wskazywał na związanie istoty religijności propagowanej przez Kościół z kultem materialnych przedmiotów. Doskonałym przykładem tej praktyki
jest wspomniana hostia, w której na sposób zmysłowy obecny jest sam Bóg5.
Nadanie rangi świętości zewnętrznym przedmiotom czyni je czymś zewnętrznym
i obcym wobec ducha, tym samym wypaczając przesłanie pierwotnego chrześci-

3
„The appearance of Religion within the Limits of Reason Alone strengthened his already settled
conviction that ‘the aim and essence of all true religion, our religion included, is human morality’,
and when in the Early summer of 1785, Turing his stay at Berne, he wrote his short ‘Life of Jesus’, he was by now entirely self-committed to the most rigid Kantian ethicism, as the essay itself
reveals on every page, almost at times to the exclusion of the Greek ideals of spontaneity, balance
and an unconstrained naturalness which he had hitherto so consistently extolled”. B.M.G. Reardon,
Hegel’s Philosophy of Religion, London–Basingstoke 1977, s. 4.

„Najwyższe dobro człowieka znajduje się w obcych rękach. Toteż powstaje tu natychmiast
rozdział między tymi, którzy dobro to posiadają, a tymi, którzy je mają od innych otrzymać, między
duchowieństwem a laikami. Laicy obcy są boskości. I tu leży powód tego absolutnego rozdwojenia,
w którym pogrążony był Kościół w średniowieczu; powstało ono stąd, że przez świętość rozumiano
coś zewnętrznego. Duchowieństwo ustanawiało określone warunki, pod którymi laicy mogli dostąpić świętości. Cały rozwój doktryny, wiedza i nauka o tym, co boskie, jest w wyłącznym posiadaniu
Kościoła”. G.W.F. Hegel, Wykłady..., op. cit., t. 2, s. 247.
4

5
„In der Hostie ist Gott sinnlich gegenwärtig. Das Heilige als Ding hat den Charakter der
Äußerlichkeit und ist insofern fähig, in Besitz genommen zu werden von einem Anderen gegen
mich. Der Prozess geht nicht im Geiste vor, sondern wird durch die Dingheit selbst vermittelt.
Das höchste Gut des Menschen ist in anderen Händen”. E. Schmidt, Hegels System der Theologie,
Berlin–New York 1974, s. 186.
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jaństwa, które w mniemaniu Hegla koncentrowało się wyłącznie na rozwoju moralnym i z kultem materialnych obiektów nie miało nic wspólnego.
Kościół ponosi główną odpowiedzialność za deprawację człowieka, przejawiającą się przede wszystkim w negowaniu jego zdolności intelektualnych.
Niezdolny do poznania Boga oraz do samodoskonalenia się moralnego człowiek skazany jest na korzystanie z pośrednictwa instytucji, która oferuje gamę
środków zapewniających odkupienie grzechów i zbawienie6. Bezsilna, niezdolna do czegokolwiek jednostka skazana jest na Bożą łaskę, którą może uzyskać
wyłącznie wskutek starań i wstawiennictwa duchowieństwa7. Najgorszą konsekwencją promowanej przez Kościół wizji człowieka jest przeniesienie ciężaru
odpowiedzialności z kultywowania indywidualnej moralności na udział w obrzędach oferowanych przez kościelnego pośrednika: sakramentach, nabożeństwach,
pielgrzymkach czy wielu innych czynnościach, niewymagających moralno-intelektualnego wysiłku, natomiast niewątpliwie przynoszących korzyści finansowe
Kościołowi8.
Zdaniem Hegla sfera etyczności straciła w Kościele jakiekolwiek znaczenie,
czego dowodem są trzy śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, które godzą
w podstawy etyczności i jako wzorce postępowania promują postawy przeciwne
etyce rozumu i natury9. Czystość wyżej ceni bezżenność niż małżeństwo10. Ubóstwo przeciwstawia się etosowi indywidualnej pracowitości, aktywności fizycznej i intelektualnej, w zamian ceniąc próżniactwo i lenistwo, czym godzi w ład
6

G.W.F. Hegel, Wykłady ..., op. cit., t. 2, s. 249.

„Człowiekowi stawia się przed oczy w najstraszliwszych barwach malowane okropności piekła po to, aby starał się ich uniknąć nie przez jakąś wewnętrzną poprawę, ale raczej dzięki czemuś
zewnętrznemu – dzięki aktom łaski. Te jednak nieznane są laikowi; ktoś inny, spowiednik musi mu
je dopiero uprzystępnić”. Ibidem, s. 249.
7

8
„Jednostka winna spowiadać się, musi ujawniać przed spowiednikiem wszystkie szczegóły
swoich uczynków i dopiero wtedy dowiaduje się od niego, jak powinna postępować. W ten sposób
Kościół zastąpił sumienie. Prowadził ludzi jak dzieci, mówiąc im, że człowiek może być zwolniony od zasłużonych mąk nie dzięki swej własnej poprawie, lecz przez praktyki zewnętrzne, opera
operata, przez czynności, które nie są wynikiem dobrej woli, lecz wykonywane są na rozkaz sług
Kościoła, jak słuchanie mszy, spełnianie pokuty, odmawianie modłów, udział w pielgrzymkach,
słowem przez czynności bezduszne i przytępiające ducha, które nie tylko to mają do siebie, że
można je spełniać zewnętrznie, ale i to jeszcze, że spełnienie ich za nas można zlecić komu innemu.
Można nawet z niezliczonych dobrych uczynków, które przypisywane są świętym, zakupić sobie
niektóre i osiągnąć przez nie zbawienie, jakie z sobą przynoszą”. Ibidem, s. 249.

„Tak więc wszystkie trzy śluby – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa – są prostym przeciwieństwem tego, czym być powinny, i są degradacją wszelkiej etyczności”. Ibidem, s. 251.
9

10
„Wprawdzie małżeństwo uznane zostało przez Kościół za sakrament, ale mimo to nastąpiła
jego degradacja, gdyż bezżenność uchodzi za coś bardziej świętego”. Ibidem, s. 250.
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społeczny i podstawy funkcjonowania państwa11. Wreszcie ślub posłuszeństwa
za wzorzec stawia ślepe i bezrefleksyjne poddanie się nakazom Kościoła, zabraniając jednostce współudziału w kształtowaniu nauki Kościoła, ocenianiu jego
decyzji, czy nawet refleksji nad podstawowymi dogmatami i zasadami etycznymi12. Zdaniem Hegla Kościół jest zaciętym wrogiem ludzkiego rozumu; uniemożliwiając swoim wyznawcom swobodne korzystanie z rozumu, pozbawia jednostkę istoty człowieczeństwa13.
Heglowskie oświadczenie o destruktywnym wpływie na etykę trzech ślubów propagowanych przez Kościół katolicki może wywoływać co najmniej
zdziwienie. Jesteśmy przyzwyczajeni do krytycznych uwag wskazujących na
stan niezgodny z naturą człowieka, który rzeczywistość kształtowana przez te
trzy śluby mogłaby wykreować. Ale sprzeczność z samą etyką? Śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa degradują ideę małżeństwa, ideał pracy oraz ideał
autonomii i samodzielności jednostki14. Dlatego tak rozumiane sprzeciwiają się
etyce, która wyprowadzając swoje główne zasady z natury ludzkiej, pozostając
w zgodzie z ludzkimi skłonnościami i zdolnościami, jest fundowana wyłącznie
na umyśle, woli i emocjach jednostki, a nie na abstrakcyjnych ideach.

„Wbrew temu jednak postawiono wyżej ubóstwo, lenistwo i próżniactwo, podnosząc przez to
nieetyczność do poziomu świętości”. Ibidem, s. 251.
11

12
„Ale właśnie ten ostatni rodzaj posłuszeństwa uznany został za szczególnie miły Bogu, a tym
samym posłuszeństwo przymusu, narzucane samowolą Kościoła, postawione zostało wyżej od
prawdziwego posłuszeństwa wolności”. Ibidem.
13
„The fundamental error underlying the church’s entire system is, he says, that it ignores the
rights pertaining to each faculty of the human mind – above all the chief of them, reason; thought
‘once the church’s system ignores reason, it can be nothing else than one which despises man. The
powers of the human mind have a territory of their own’, as Kant insisted upon in the interest of
science”. B.M.G. Reardon, Hegel’s Philosophy..., op. cit., s. 11.
14
„Gegenüber dem allgemeinen Verderben in der Kirche ist die Tugend der Kirche nur die
Weltentsagung, die Flucht vor der Wirklichkeit [...]. Das geistige und das weltliche Prinzip werden
absolut getrennt. Durch den Zölibat der Priester wird die Ehe faktisch degradiert, obwohl sie das
Vorzüglichere, das eigentlich Sittliche und daher auch religiöser ist als die Ehelosigkeit. Der Zölibat
ist nicht gegen die Natur, sondern gegen die Sittlichkeit. Auch die Arbeit wurde degradiert, indem
die Armut und das Almosengeben hoher gestellt werden. Dazu kommt die Forderung des absoluten
Gehorsams. Durch diese drei Gelübde der Keuschheit, der Armut und des Gehorsams wird alle
Sittlichkeit degradiert [...]”. E. Schmidt, Hegels System..., op. cit., s. 187.
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Trzy podstawowe przejawy patologicznego charakteru istoty instytucji
Kościoła
Hegel dostrzega trzy sprzeczności tkwiące w instytucji Kościoła. Kościół jako
skończona, ludzka instytucja głosi doktrynę o duchu jako bycie absolutnym,
pozaziemskim, wiecznym. Jednak ten duch nie jest przedstawiany jako obecny
w ludzkim intelekcie i woli, lecz jako transcendentna wobec jednostki zasada.
Takie ujęcie przyczyniło się do postrzegania ducha jako zmysłowego bytu, który
jest jednym spośród wielu istniejących przedmiotów, jakkolwiek obdarzonych
specyficznymi, boskimi własnościami. Na tym polega pierwsza ze sprzeczności obecnych w Kościele: duch, jako wyraz własności i bogactwa moralnych,
intelektualnych i wolitywnych aspektów jednostki został przekształcony w coś
zewnętrznego, zmysłowego, istniejącego poza człowiekiem, ogałacając go z jego
naturalnych cech15.
Kolejna sprzeczność, wynikająca z wyłączenia ducha z jednostki i przedstawiania go w postaci transcendentnej hipostazy, dotyczy wspomnianego już
powstania uprzywilejowanej warstwy duchownych, która jako jedyna znajduje
się w posiadaniu prawdy o duchu, wyłączając tym samym wszystkich innych,
którzy nie dostąpili wtajemniczenia. Niestety, proces włączenia do tego stanu
również opiera się na zewnętrznych, zmysłowych obrzędach, takich jak sakrament święceń kapłańskich, którym przypisano magiczną, pochodzącą od samego
Boga moc, nie zważając na moralną kondycję kandydata, co czyni ten akt immoralnym i irreligijnym16. Podobnie jak w wypadku innych obrzędów i rytuałów
kościelnych, także i tutaj rozstrzygającym kryterium uczyniono coś zewnętrznego i zmysłowego wobec jednostki – obrzęd konsekracji – nie koncentrując
się na doskonaleniu i rozwijaniu samego ducha, moralności17. Wreszcie trzecia
sprzeczność, zapewne najczęściej podnoszona przez krytyków Kościoła, dotyczy
bogactwa tej instytucji i stałego gromadzenia dóbr materialnych, co pozostaje
15

G.W.F. Hegel, Wykłady ..., op. cit., t. 2, s. 252.

16
„Der Priester aber erhält seine Vollmacht durch die Priesterweihe. Er gelangt zum Besitz
seines Wissens nicht auf geistige Weise, sondern durch eine äußerliche Konsekration, durch Handauflegung. Das widerspricht völlig dem Geist der Religion, denn der wahrhafte Geist existiert im
Menschen, ist sein Geist. Diese Priesterweihe ist irreligiös, unmoralisch, unwissend in jeder Hinsicht! Die äußerliche Bekräftigung entsteht durch ein Mirakel, nicht durch das Zeugnis des Geistes
[...]”. E. Schmidt, Hegels System..., op. cit., s. 186.

„Tą zewnętrzną formą są święcenia kapłańskie, toteż konsekracja jest w stosunku do jednostki czymś w istocie swej zmysłowym, niezależnym od jej cech wewnętrznych, i dotyczy jej, chociażby jednostka ta była nawet niereligijna, niemoralna i pozbawiona wszelkiej wiedzy”. G.W.F.
Hegel, Wykłady..., op. cit., t. 2, s. 252.
17
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w jaskrawej sprzeczności z duchem Nowego Testamentu, sugerującego ubóstwo,
umiar i koncentrowanie się na sferze ducha18.
Powyższe sprzeczności tkwią w samej istocie Kościoła, nie należy ich zatem
interpretować jako wypaczeń czy nadużyć uzasadnianych historycznymi okolicznościami. Problem tkwi w idei funkcjonowania instytucji, która, jakkolwiek stale
powołuje się na nauczanie Jezusa, nie ma żadnej legitymizacji swojego istnienia
w przekazanych nam przez ewangelie Jego słowach. Istotą życia Jezusa było
propagowanie określonych wzorców moralnego postępowania, pragnienie odnowienia życia moralnego w żydowskim społeczeństwie, przywrócenie wartości
zapomnianemu życiu etycznemu. W takiej pedagogiczno-moralizatorskiej misji
skierowanej do indywidualnego odbiorcy nie można się dopatrywać jakichkolwiek przesłanek nie tylko dla funkcjonowania, ale w ogóle powstania instytucji
Kościoła, która na dodatek rozrosła się do tak niebotycznych rozmiarów, prowadząc przez stulecia działalność polityczną i ekonomiczną. Na brak biblijnej legitymizacji dla istnienia instytucji kościelnej wskazywano niejednokrotnie, a głos
zabrany w tej kwestii przez Hegla i Kierkegaarda być może brzmiał szczególnie
wyraźnie i bezkompromisowo.
Przeniesienie akcentu z jednostkowej odpowiedzialności za swoje czyny
na korzystanie z oferowanych przez Kościół pośrednich form prowadzących
do odkupienia grzechów doprowadziło do powszechnego stosowania praktyk
oficjalnie przez Kościół potępianych, takich jak kierowanie się egoistycznym
interesem, uleganie zmysłowym pokusom, jednym słowem łamanie wszelkich
zakazów etycznych; zagwarantowanie przez Kościół odpuszczenia wszelkich
grzechów w zamian za udział w obrzędach, ceremoniach, korzystanie z sakramentów stopniowo usunęło poczucie odpowiedzialności z swoje czyny i jakiekolwiek poczucie troski o konieczność moralnej poprawy19. Jedną z przyczyn
takiego stanu rzeczy jest to, że Kościół, głosząc ideał odnowy życia moralnego, zamiast dokonać rzeczywistego ponownego uszeregowania hierarchii war-

18
„Trzecia forma sprzeczności dotyczy tego, że w swej egzystencji zewnętrznej Kościół nagromadził dobra i olbrzymi majątek, przez co zadaje kłam zasadzie, że naprawdę gardzi lub powinien
gardzić bogactwem”. Ibidem, s. 252–253.
19
„A ponieważ dzięki Kościołowi ludzie są pewni wiecznego zbawienia, przy czym dla osiągnięcia go wystarcza tylko duchowe posłuszeństwo wobec Kościoła, przeto ich żądza świeckich
rozkoszy wzrasta tym bardziej, im mniejszą może przynieść szkodę zbawieniu duszy. Za wszelką
bowiem samowolę, za wszelką zbrodnię, za wszelki grzech Kościół udziela odpustu każdemu, kto
tego zażąda”. Ibidem, s. 255.
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tości w świeckim społeczeństwie, jedynie poddał je swojej władzy20, nie tylko
go nie zmieniając, ale sprzyjając dalszej jego deprawacji, między innymi przez
wspomniane powyżej usprawiedliwienie każdego grzechu niewielkim kosztem.
Zmysłowe rozumienie świętości doprowadziło do wypraw krzyżowych,
mających na celu pozyskanie jedynego miejsca na świecie wiązanego pośrednio
z doczesną obecnością Jezusa – jego grobu w Jerozolimie. Jakkolwiek Jezus był
obecny w każdym kościele w postaci hostii, obecność ta przybierała jedynie postać bardzo ogólną, powszechną dla całego Kościoła. Brakowało nadal obecności
konkretnej, dotyczącej jednego wybranego miejsca21. Dlatego uznano posiadanie
grobu Jezusa, jako zmysłowo namacalnego dowodu obecności boskości, za bezwzględnie konieczne dla chrześcijan22. Doskonałym przejawem niemalże spinozjańskiego utożsamienia boskości z materią jest w chrześcijaństwie kult relikwii,
który w pobożności zachodniej przyjął postać znacznie bardziej prymitywną niż
kult obrazów istotny dla pobożności Wschodu. Obraz odnosi się przede wszystkim do sfery wyobraźni, sprzyja refleksji i kontemplacji23; na Zachodzie doszło
natomiast do swoistego wskrzeszenia umarłych i kultu ich szczątków, którym
przypisano niesamowitą rangę24. Podobieństwo ze starożytnym manizmem czy
fetyszyzmem jest olbrzymie. Kult boskości przejawiającej się w konkretnych
materialnych obiektach, wobec których stosunek wyznawcy opiera się jedynie
na zmysłowości, nie angażując w ogóle ani intelektu, ani woli, dotyczył także samego Jezusa. Jak wspomniano, najbardziej powszechną i podstawową doczesną,
namacalną formą obecności Jezusa są hostie. Jednak również Jezus podzielił los
świętych; jako że zmartwychwstał i tym faktem uniemożliwił pozyskanie swoich
relikwii, chrześcijańsko-spinozjańska cześć dla materii zwróciła się ku przed20

Ibidem.

L.S. Stepelevich, Hegel and Roman Catholicism, „Journal of the American Academy of Religion” 60 (1992), no. 4, s. 685.
21

22
„Ta obecność przeminęła wprawdzie w czasie, ale jako przestrzenna i w przestrzeni konkretna, w pewnym określonym miejscu, w pewnej określonej wsi itd. Istnieje ona nadal jako doczesna.
Otóż ta doczesność jest właśnie tym, czego brak chrześcijaństwu, tym, co musi ono jeszcze zdobyć.
[...] W tym uczuciu jednoczy się cały świat chrześcijański i dlatego podjął wyprawy krzyżowe nie
mając przy tym żadnych innych celów prócz jednego – zdobycia Ziemi świętej”. G.W.F. Hegel,
Wykłady..., op. cit., t. 2, s. 266–267.
23
„Ale jeśli obraz, malowidło należy jeszcze do sfery wyobrażeń, to prymitywniejsza natura ludzi Zachodu wymagała czegoś bardziej bezpośredniego dla zmysłowego oglądu, i to doprowadziło
do powstania kultu relikwii”. Ibidem, s. 248.
24
„W średniowieczu doszło formalnie do jakiegoś zmartwychwstania zmarłych: każdy pobożny
chrześcijanin pragnął posiadać jakieś ziemskie szczątki świętych”. Ibidem.
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miotom związanym z jego życiem: chuście, krzyżowi czy krwawo zdobytemu
grobowi25.
Możliwą przyczyną materialistycznego, zmysłowego ujęcia boskości i kultu
zwykłych przedmiotów, które uczyniono symbolami i przejawami Boga, przy
okazji je same podnosząc do rangi świętości, było pragnienie posiadania, a przynajmniej odczuwania czegoś zmysłowo namacalnego, konkretnego26. Atencja
i cześć, jakimi obdarzano zarówno wydarzenie zmartwychwstania Jezusa, jak
i inne historyczne, przypadkowe fakty, jest wyrazem absolutyzacji pojedynczych,
historycznych, a zarazem czysto przygodnych zdarzeń, które z istotą religii jako
takiej, rozumianej jako duchowy fenomen związany przede wszystkim z samodoskonaleniem się moralnym, nie mają nic wspólnego27.
Przyczyny zepsucia i wypaczenia nauki Jezusa
Hegel, analizując zgodność funkcjonowania instytucji Kościoła z wyobrażeniem
Jezusa uzyskanym na podstawie Ewangelii, w duchu protestanckim wzywał do
powrotu do źródeł, to znaczy do lektury Nowego Testamentu, nieskrępowanej
nadmiernie rozwiniętą skłonnością do interpretacji. Nauczanie Jezusa dotyczy
wyłącznie sfery ludzkiego ducha, dlatego podstawą religijności winien się stać
właśnie duch, myśl i wola, a nie świat materialny i zmysłowość, których jednym
ze skutków jest poszukiwanie podstaw i filarów dla swoich przekonań religijnych
wśród umarłych w grobie28. Hegel nie reprezentuje żadnych partykularnych interesów, lecz jawi się jako rzecznik samego Jezusa, który niestety, ze względu na

25
„Tak więc chrześcijaństwo zaspokoiło swą potrzebę religijną i mogło teraz bez przeszkód
wstąpić w ślady Zbawiciela. Całe okręty pełne ziemi przewieziono z Ziemi Obiecanej do Europy.
Relikwii Chrystusa nie dało się oczywiście posiąść, ponieważ Chrystus zmartwychwstał; największymi relikwiami stały się: chusta Chrystusa, krzyż Chrystusowy, wreszcie sam grób Chrystusa”.
Ibidem, s. 268–269.

„But really was needed, if mere longing were to turn into religion, was some concrete image
of the divine. And this need was meet by the resurrection, for the risen Lord afforded exactly that
– a living image”. B.M.G. Reardon, Hegel’s Philosophy..., op. cit., s. 18.
26

„Hegel remarks, by the way, that to concern oneself with Jesus’ resurrection as an actual event
is to adept the stand point of the historia, which has nothing to do with religion as such”. Ibidem.
27

28
„W grobie tym chrześcijaństwo nie miało znaleźć swej najwyższej prawdy. Otrzymało ono
tam raz jeszcze odpowiedź, jaką usłyszeli uczniowie, gdy szukali tam ciała Pańskiego: »Dlaczego
szukacie żywego między umarłymi? Nie ma go tu, zmartwychwstał«. Zasady waszej religii powinniście szukać nie w pierwiastku zmysłowym, nie w grobie wśród umarłych, lecz w żywym duchu,
w sobie samych”. G.W.F. Hegel, Wykłady..., op. cit., t. 2, s. 269.
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specyficzną interpretację jego posłannictwa, determinowaną przez namiętności
i interesy biskupów, nie może obronić się sam.
Przyczyną zepsucia Kościoła stało się zinterpretowanie i uczynienie konkretnej zasady duchowej zmysłową i zewnętrzną, myląc tym samym skończoność z nieskończonością, a ducha z doczesnością29. Cała sfera zewnętrzności
(zmysłowości, materialności, bogactwa) została włączona w obręb Kościoła
i integralnie się z nim zrosła do tego stopnia, że nawet nie wyobrażano sobie
życia chrześcijańskiego w zgodzie z ewangeliczną moralnością i ubóstwem. Jak
wspomnieliśmy, Hegel wskazuje na nieprawidłowości dotyczące natury Kościoła
i nie pozwala faktu zepsucia obecnego w tej instytucji postrzegać wyłącznie jako
powodowanego przez prywatne interesy poszczególnych ludzi Kościoła. Zepsucie Kościoła nie jest dziełem przypadku i niesubordynacji jego członków, lecz
wynika z fundamentów tej instytucji, która zawłaszczyła dziedzictwo Jezusa,
odrzuciła sferę moralną, a skoncentrowała się na rytuałach i zmysłowych przedstawieniach boskości30. W podobnym tonie poddawał krytyce stan duchownych
Kierkegaard, uważając, że każdy duchowny z racji przynależenia do tej warstwy
jest godny krytyki31, ponieważ zgadza się na zafałszowywanie moralnej nauki
Jezusa, przenosząc akcenty z indywidualnego doskonalenia moralności na bezrefleksyjną wierność dogmatom oraz uczestnictwo w ceremoniale.
29
„Zepsucie panujące w Kościele zrodziło się z niego samego. Doszło do zepsucia z tego powodu, że to, co określiliśmy jako tę oto konkretność, zawarte jest w Kościele jako coś zmysłowego,
że zewnętrzność jako taka tkwi wewnątrz samego Kościoła (jej uwznioślenie pięknem sztuki nie
jest wystarczające). Czynnik wyższy, duch świata, wyparł już z Kościoła to, co duchowe”. Ibidem,
s. 296.

„Reformacja była następstwem zepsucia panującego w Kościele. Zepsucie to nie było czymś
przypadkowym, nie wynikało tylko z nadużycia posiadanej potęgi i władzy. Bardzo często zepsucie
takie nazywa się nadużyciem, przy czym wychodzi się z założenia, że podstawa jest zdrowa, że
rzecz sama jest bez zarzutu, a tylko namiętności, subiektywne interesy jednostek i w ogóle przypadkowa wola ludzka nadużyła tej dobrej sprawy jako środka dla własnych celów, że zatem o nic
więcej nie chodzi jak tylko o usunięcie tych przypadkowych przyczyn zła”. Ibidem, s. 295–296.
30

31
„Kierkegaard uważa, że nikt z duchownych nie stanowi wyjątku od tej krytyki. Argumentuje
za tym trojako. Po pierwsze, żaden z duchownych »nie może przecież być tak głupi«, żeby nie dostrzegł, iż sposób jego zarobkowania znajduje się w sprzeczności z wezwaniem Chrystusa – Kierkegaard ma na myśli słowa z Ewangelii według świętego Mateusza [10, 8] (»darmo otrzymaliście,
darmo dawajcie«). Po drugie, uznanie, że w warstwie duchownych mogą istnieć jakieś chlubne
wyjątki, spowoduje, że wówczas każdy duchowny uzna się za taki właśnie wyjątek, przyznając,
że krytyka Kierkegaarda jest słuszna, ale dotyczy innych, a nie jego. I wreszcie, po trzecie, być
może ten uchodzący za jedynego sprawiedliwego byłby po prostu wyjątkowo sprytny i przebiegły,
wyjątkowo sprawnie maskując swoją pogoń za karierą i dochodami”. K. Szocik, Krytyka instytucji
kościoła i relacji kościół–państwo w filozofii Kierkegaarda, „Przegląd Filozoficzny”, Nowa seria,
2008, nr 1 (65), s. 106.
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Zapowiedzią późniejszego instytucjonalnego wypaczenia nauki był stosunek do Jezusa żydowskich słuchaczy jego nauk. Zdaniem Hegla wszystkie fragmenty publicznych wystąpień Jezusa dotyczące obietnicy życia wiecznego, jak
również dokonywanie rzekomych cudów, spowodowane było materialistycznym
nastawieniem odbiorców oczekujących w pierwszej kolejności ziemskiej, politycznej i militarnej potęgi32. Celem Jezusa były natomiast krzewienie i odnowa
moralności, dlatego wszelkie zapowiedzi dotyczące rajskiego życia Hegel interpretował jako marketingowy zabieg mający na celu pozyskanie uwagi wyjątkowo trudnego typu odbiorców33.
Alternatywna propozycja Hegla – ideał jednostkowej moralności
Nie ulega wątpliwości, że historyczna i społeczna diagnoza dziejów chrześcijaństwa doprowadziła Hegla do bardzo pesymistycznych i krytycznych konkluzji. Niemniej filozof nie uważał moralnego orędzia Jezusa za zupełnie stracone.
Nadzieję na jego ocalenie w nieskażonej, jak najbardziej wiernej formie widział
w narodzinach wyznań protestanckich. Jak wspomnieliśmy, główny zarzut Hegla
koncentrował się na wypaczeniu idei Jezusa polegającym na uczynieniu zbawienia i w ogóle moralnej sfery ducha czymś zewnętrznym i zmysłowym, przy skupieniu także istoty chrześcijaństwa wokół zadań i czynności dotyczących jedynie
zewnętrznej formy34. Klasycznym przykładem jest możliwość nabycia zbawienia
za pieniądze, która jest szczególnie wymowną manifestacją ważności i dominacji
w kościelnej interpretacji misji Jezusa czysto ekonomicznej, materialistycznej
zasady35. Kościelne chrześcijaństwo poszukiwało kategorii, która w dziejowym
32
„The readiness with which a few Jews listened to Jesus and even became his devoted adherents seems, Hegel thinks, to have sprung from their growing belief that he perhaps was the Messiah and that he would soon reveal himself in all his messianic glory”. B.M.G. Reardon, Hegel’s
Philosophy..., op. cit., s. 8.
33
„Jesus could not forthrightly contradict them in this, since only on the basis of such a belief
would they learn to accept his teaching; but his true purpose was to elevate these messianic expectations to the moral realm. Nevertheless the effect upon the disciples themselves was to concentrate
their interest on his own personality. Another factor making for the same result was of course his
miracles”. Ibidem.
34
„Kościół, którego zadaniem jest zbawiać dusze od zguby, czyni samo zbawienie czymś zewnętrznym i upada teraz tak nisko, że załatwia tę sprawę także w sposób czysto zewnętrzny”.
G.W.F. Hegel, Wykłady..., op. cit., t. 2, s. 298.
35
„Odpuszczenie grzechów, najwyższe zaspokojenie, jakiego łaknie dusza, aby zyskać pewność
swego pojednania z Bogiem, to, co najgłębsze i najbardziej wewnętrzne, udostępnia się człowiekowi w sposób najbardziej zewnętrzny i najbardziej lekkomyślny; odpuszczenie mianowicie można
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procesie rozwoju religii zrealizowała się dopiero w chrześcijaństwie, to znaczy
syntezy powszechności i konkretności36, w czymś zmysłowym. Dlatego rangę
świętości uzyskały wspomniane materialne przedmioty, jak hostie, krzyże, świątynie, obrzędy czy sakramenty. Natomiast zdaniem Hegla ta chrześcijańska konkretność, łącząca w sobie ducha, boskość, z indywidualnością, obecna jest wyłącznie w ludzkiej myśli i woli, a zatem w prywatnej relacji jednostki z Bogiem,
którą po wiekach przypomniał światu Luter37.
Protestantyzm zniósł zapośredniczenie między jednostką a Duchem, ustanowione przez Kościół w postaci funkcjonowania tej instytucji. Jeżeli istotę nauczania Jezusa stanowiło wskazanie na subiektywną i indywidualną więź jednostki z duchem, wówczas ruch religijnego protestu wobec Kościoła zainicjowany przez Lutra, usuwający zbędne instancje ustanowione przez zinstytucjonalizowane chrześcijaństwo38, jest realizacją idei propagowanych przez samego Jezusa.
Boskość zostaje przywrócona człowiekowi, kontakt ze sferą ducha dokonuje się

kupić po prostu za pieniądze, a w dodatku odbywa się to dla celów najbardziej zewnętrznych, dla
rozpusty”. Ibidem.
36
„Ta wiedza ducha dla siebie, jakim on jest sam w sobie, jest bytem samym w sobie i dla
siebie wiedzącego ducha, doprowadzoną do końca, absolutną religią, w której jest czymś jawnym
(offenbar) to, czym jest duch, Bóg; jest to religia chrześcijańska. [...] To jest droga [ducha], a [jej]
celem jest to, żeby duch osiągnął swoje własne pojęcie, to, czym jest sam w sobie; i osiąga on ten
cel tylko w taki sposób, który został wskazany w swych abstrakcyjnych momentach. Religia objawiona (geoffenbarte) jest religią jawną, ponieważ Bóg stał się w niej całkiem jawny. Wszystko
jest tu zgodne z pojęciem; nie ma już w Bogu nic tajemnego. Jest on tu świadomością rozwiniętego
pojęcia ducha, pojednania, nie w pięknie, pogodnym nastroju, lecz w duchu. Nastał czas religii
jawnej, która dawniej zawsze była jeszcze przesłonięta, nie istniała w swojej prawdzie; nie jest to
jakiś przypadkowy czas, upodobanie, pomysł, lecz czas określony w istotnym, wiecznym wyroku
Bożym, tj. w wiecznym rozumie, w mądrości Boga; to właśnie pojęcie rzeczy, boskie pojęcie, samo
pojęcie Boga określiło się, wyznaczając sobie tę drogę rozwoju i zakładając jej cel”. G.W.F. Hegel,
Wykłady z filozofii religii, t. 1, przeł. Ś.F. Nowicki, Warszawa 2006, s. 83–84.
37
„Prosty sens nauki Lutra tkwi w tym, że to, co nazwaliśmy tą oto konkretnością – nieskończona podmiotowość, tzn. prawdziwa duchowość, Chrystus, żadną miarą nie jest obecny i rzeczywisty
w jakiejkolwiek postaci zewnętrznej, lecz jako duchowość w ogóle może być osiągnięty tylko
w pojednaniu z Bogiem – w wierze i spożywaniu (im Glauben und im Genusse). Te dwa wyrazy
mówią wszystko. Nie jest to świadomość jakiejś rzeczy zmysłowej jako Boga ani też czegoś tylko
wyobrażonego, co nie jest rzeczywiste i obecne, lecz świadomość czegoś rzeczywistego, co nie jest
zmysłowe. G.W.F. Hegel, Wykłady..., op. cit., t. 2, s. 299.

„Skoro jednostka ludzka ma tę świadomość, że napełniona jest duchem bożym, odpadają tym
samym wszelkie różnice o charakterze zewnętrznym: nie ma już wtedy różnicy między kapłanami
a osobami świeckimi, nie ma już klasy posiadającej wyłącznie treść prawdy oraz wszelkie duchowe
i doczesne skarby Kościoła”. Ibidem, s. 301.
38
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wyłącznie w bogactwie myśli, woli i uczuć jednostki39, znosząc tym samym całą
zmysłowość i materialność instytucji oraz wykształcone przez nią formy rzekomo koniecznego pośrednictwa między człowiekiem a boskością: stan duchownych oraz oferowane przez nich obrzędy.
Hegel postrzegał Lutra jako postać, która zapoczątkowała proces przywracania człowieka samemu sobie, odebrania ludzkiego ducha obiektywności rozumianej jako pośrednictwo instytucji i absolutnych idei i przywrócenia go subiektywności, człowieczeństwu, zmysłowości40. Duch został wyzwolony z niewoli
rzeczy, z więzów materii, ceremonii i obyczajów, ponownie stając się domeną
dobrowolnego, świadomego wyboru.
Doskonałą ilustracją podzielanego przez Hegla sprzeciwu wobec powiązania sfery ducha z materialnością i zmysłowością w formie kościelnego kultu jest
sposób przedstawiania boskości w luteranizmie. Jak wspomnieliśmy, w katolicyzmie Bóg przedstawiany jest pod postacią hostii, w której staje się obecny w konkretnym miejscu i czasie, istniejąc aktualnie w danej chwili w sposób zmysłowy
i cielesny, całkowicie „odduchowiony”, nie będąc jedynie symbolem Boga, lecz
Nim samym, realnie istniejącym, co oczywiście dokonuje się za sprawą rytualnych czynności wykonywanych przez upoważnionego do nich duchownego41.
Zatem Bóg jest doświadczany empirycznie. Takiemu przedstawieniu w ślad za
Lutrem sprzeciwia się Hegel. Wyżej ceni ujęcie luterańskie, w którym obecność
Boga jest możliwa wyłącznie na gruncie wiary, w duchu; konsekracja nie dokonuje się za sprawą rytualnych czynności duchownego dokonywanych wobec
materialnego przedmiotu, lecz w duchu pojedynczego wierzącego42. Prymat rozwiązania luterańskiego nad katolickim jeszcze raz podkreśla eksponowaną przez
Hegla ideę pierwotnego, skoncentrowanego tylko na duchu i moralności chrze„Tylko serce, tylko odczuwająca ludzka duchowość może i powinna wejść w posiadanie
prawdy, ta zaś subiektywność właściwa jest wszystkim ludziom. Każdy człowiek winien sam w sobie dokonać dzieła pojednania”. Ibidem.
39

40

E. Schmidt, Hegels System..., op. cit., s. 188.

„In der katholischen Lehre herrscht, wie schon erwähnt, eine harte Objektivität; die Hostie
wird als solche verehrt, auch wenn sie nicht genossen wird. Christus ist in der Hostie gegenwärtig
auf eine sinnliche, leibliche, ungeistige Weise durch die Konsekration des Priesters. Das Göttliche
wird empirisch vom Menschen gegessen”. Ibidem, s. 196.
41

42
„Nach der lutherischen Lehre gilt die Hostie nur im Glauben und im Genuss; der Geistliche
tut nichts Besonderes; nicht er konsekriert und die anderen sind nur die Empfangenden, sondern
ihre Konsekration ist im Glauben und im Geist eines jeden selbst. Gott ist nur im Geist, im Glauben,
auf geistige Weise gegenwärtig. Die Transsubstantiation geht nur im Genuss und im Glauben vor,
also auf geistige Weise”. Ibidem.
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ścijaństwa, którego areną jest wyłącznie ludzki duch. W takim heglowsko-luterańskim rozumieniu zarówno instytucja, jak i proponowane przez nią rytuały
pozbawione są jakiegokolwiek znaczenia i sensu w procesie zbawienia (interpretacja religijna luterańska) czy moralnego samodoskonalenia się jednostki (interpretacja heglowska, ateistyczna).
Proponowana przez Hegla alternatywa dla chrześcijaństwa zinstytucjonalizowanego wpisywała się w jego sympatię dla religii subiektywnej (religii
rozumu, natury, cnoty). Podobnie jak w religiach subiektywnych ich centrum
stanowią człowiek i jego natura, tak też w heglowskiej propozycji (oczywiście
inspirowanej luteranizmem) centralne miejsce zajmuje człowiek. Boskość ma
być obecna w sercu i duchu, a nie w zewnętrznych, materialnych, poznawalnych
zmysłowo przedmiotach43.
Oprócz braku legitymizacji dla instytucji Kościoła i wynikającego stąd
oskarżenia o zafałszowanie nauki Jezusa Hegel protestował przeciwko pozbawieniu jednostki możliwości wolnego wyboru – jednostka zmuszona jest do
przyswajania uświęconych tradycją wyznań religijnych i systemów etycznych,
przez co zostaje pozbawiona prawa do kierowania się postanowieniami własnego
umysłu i upodobaniami woli44. Propozycję Hegla jednym zdaniem można wyrazić następująco: warunkiem przywrócenia ludzkiej godności, o której stanowi
prawo swobodnego i świadomego kierowania się własnym rozumem, jest zastąpienie wiary i religijności instytucjonalnej – prywatną, podzielaną wyłącznie ze
względu na swoje osobiste przekonania i wyłącznie w sobie właściwy sposób45.
Nie oznacza to, że Hegel był zwolennikiem powrotu do chrześcijaństwa
funkcjonującego w postaci pierwotnych gmin. Jako myśliciel ateistyczny z dystansem spoglądał na wewnętrzne uregulowania poszczególnych wyznań religijnych, postrzegając religię – zarówno pogańskie religie przyrody i sztuki, jak
i chrześcijaństwo – jako etap na drodze samouświadamiania ludzkiego ducha.
Głównym przesłaniem prowadzonej przez niego krytyki instytucji Kościoła było
wskazanie na niezgodność i niekonsekwencję między funkcjonowaniem instytucji a nauką Jezusa, która nie stanowiła dla Hegla jakiejkolwiek legitymizacji dla

43

Ibidem, s. 197.

44

B.M.G. Reardon, Hegel’s Philosophy..., op. cit., s. 10.

„All religious observance should be voluntary and the constitution of the church itself completely democratic, ex pressing the spirit not of hierarchic rule but of brotherhood in a common
faith”. Ibidem, s. 11.
45
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istnienia instytucji. Niemniej, abstrahując od ateistycznej filozofii ducha i pozostając wyłącznie na gruncie religii pozytywnej, nie ulega wątpliwości, że luteranizm jawił się dla Hegla jako najdoskonalsza forma chrześcijaństwa46.
Zakończenie
Hegel poddawał krytyce instytucję Kościoła z perspektywy czystej, racjonalistycznej filozofii oraz punku widzenia jednostki i społeczeństwa, dla których
rozstrzygającym i decydującym kryterium jest rozum47. Z jednej strony zakwestionowanie prawdziwości i wartości Kościoła wydaje się czymś naturalnym
i oczywistym dla myśliciela utożsamiającego Boga z człowiekiem i tym samym
negującego istnienie jakiejkolwiek transcendencji. Jednak na krytykę zaprezentowaną w niniejszym artykule należy spojrzeć z zupełnie innej płaszczyzny. Hegel
prezentuje się raczej jako analityk odwołujący się w pierwszej kolejności do historii i socjologii niż jako krytyk metafizyki. Krytykując Kościół, wskazywał na
dwa elementy, które można uznać za istotę podjętej przez niego negacji tej instytucji, wokół której koncentrowały się wszystkie pozostałe zarzuty. Jednym z nich
jest sprzeczność pomiędzy ideałem przedstawionym w Ewangeliach a praktyką
Kościoła. Drugim – zgubne konsekwencje etyki promowanej przez zinstytucjonalizowane chrześcijaństwo, które zdaniem Hegla z jednej strony prowadzą do
moralnej i intelektualnej degradacji człowieka, a z drugiej zagrażają całym społeczeństwom, rodząc między innymi nihilizm.

46
„Hegel always understood Lutheran Protestantism as the final and legitimate form of Christianity. In its doctrine, God, as the object of faith, was only sensibly revealed when the community
of believers joined to partake of the communal host”. L.S. Stepelevich, Hegel and Roman Catholicism, op. cit., s. 683.
47
R.L. Perkins, Hegel and the Secularisation of Religion, „International Journal for Philosophy
of Religion” 1 (1970), no. 3, s. 136–137.
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RADICAL CRITIQUE OF THE CHURCH IN HEGEL’S PHILOSOPHY
AS THE DEFENCE OF ETHICAL
AND INTELLECTUAL AUTONOMY OF A PERSON
Summary
Keywords: atheism, critique of religion, autonomy, freedom, natural
and positive religion
Hegel in Early Theological Writings is radical critic of religion and the church. This idea
is characteristic for radical critique of religion, in European thought has been elaborating
in 17 and 18 Century and Enlightenment. Hegelian proposition is back to religion of nature, which is compatible with individual and national character, culture and tradition.
Hegelian critique of religion shows protestant Weltanschauung, deleting validity
and necessity of institutional mediation between believer and God.
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Anty-Engelsowski marksizm Stanisława Brzozowskiego
jako filozofia polityczności avant la lettre

Słowa kluczowe: Brzozowski, polityczność, marksizm polski, kontyngencja

Stanisław Brzozowski sformułował niezwykle ciekawy, heterodoksyjny wariant
marksizmu oraz ekscytującą „antyontologistyczną” i antynaturalistyczną krytykę
filozoficznych programów swego czasu (od romantyzmu poprzez pozytywizm
po deterministyczny marksizm), które podzielały jego zdaniem wspólną „doksę”
„kontemplacyjnej” koncepcji poznania. To z filozoficznego programu marksizmu
Brzozowskiego, co okazuje się dziś najciekawsze, kryje się jednak na marginesach jego twórczości. Próbował on bowiem skonceptualizować złożoną sytuację
polityczną Królestwa Polskiego u progu XX wieku, odpowiedzieć na zaistniałą
niemożliwość przejrzystej reprezentacji politycznej i zanik nadziei na uniwersalny podmiot zmiany społecznej. Opracował koncepcje kształtowania politycznych podmiotów, która wymyka się esencjalistycznemu rozumieniu klasy czy
narodu, i zręby myślenia politycznego nieopartego na fundacjonalistycznym
poszukiwaniu ostatecznej podstawy społeczeństwa. Antycypował przeto ustalenia postfundacjonalistycznej filozofii polityczności ostatniego ćwierćwiecza,
odsłaniając już wówczas kontyngentne momenty polityczności. Dlatego też nie
w podobieństwach do Lukácsa czy Gramsciego, ale właśnie w swoistej filozofii
polityczności avant la lettre, „politycznej” krytyce Engelsa i rozpoznaniu poten-
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cjalnego totalitarnego zwrotu marksizmu trzeba szukać obecnych u Brzozowskiego „początków zachodniego marksizmu” (Walicki).
„Polskie początki” „zachodniego marksizmu”?
Leszek Kołakowski bodaj jako pierwszy wskazał w Głównych nurtach marksizmu1 na istotne paralele między myślą Stanisława Brzozowskiego a powstałymi niezależnie, ale później, interpretacjami dorobku Marksa, przede wszystkim
Antonia Gramsciego i Györgya Lukácsa.
[...] wolno powiedzieć, że był on pierwszym, który usiłował zawrócić myśl marksistowską z łożyska, jakim płynęła dotychczas, nie budząc niepokoju, i skierować ją tam, gdzie mieli ją później – każdy na inny sposób – skierować Gramsci
i Lukács2.

Jest to tym donioślejsze osiągnięcie, że nieświadomie zrekonstruował Brzozowski elementy teorii zawarte we wczesnych pismach Marksa, których nie znał;
atakując dominujące wówczas nurty marksistowskiego myślenia, „próbował
przeciwstawić im własną interpretację, która w zdumiewający sposób zgodna
jest z intuicją filozoficzną później ujawnioną we wczesnych pismach Marksowskich”3. Mniej zdawkowego opracowania tego zagadnienia podjął się w swoich
tekstach poświęconych filozofii Brzozowskiego Andrzej Walicki. W monografii
poświęconej pisarzowi4, jak i wielu pomniejszych tekstach5 opisał istotne konwergencje między filozofią Brzozowskiego a Gramscim i Lukácsem. Jak można
się zorientować już po szkicowej rekonstrukcji niektórych wątków myśli Lukácsa, rzeczywiście Brzozowski interpretował Marksa dosyć podobnie. Zarówno
polski, jak i węgierski filozof czynili to zresztą na podstawie drobiazgowej analizy pism Marksa ze średniego, a nawet późnego okresu, czyli napisanych po przełomie w myśleniu, nazwanym potem przez Althussera „cięciem epistemologicz-

1

L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu. Powstanie – rozwój – rozkład, Londyn 1988.

2

Ibidem, s. 553.

Ibidem. Warto dodać, że zarówno Gramsci, jak i Lukács również nie mogli być czytelnikami
tych wczesnych pism.
3

4

A. Walicki, Stanisław Brzozowski – drogi myśli, Warszawa 1977.

Przede wszystkim we wstępach do zbiorów pism Brzozowskiego (Kultura i życie, Warszawa
1973, s. 36–38; Idee, Kraków 1990, s. 21–24) i tekstach zebranych w tomie Polska, Rosja, marksizm, Warszawa 1983.
5
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nym”6. Lukács, podobnie jak Brzozowski, pisząc Historię i świadomość klasową,
nie znał wczesnych rękopisów. Tym bardziej interesujące są wskazywane przez
Walickiego konwergencje.
Przede wszystkim serce marksizmu to dla Brzozowskiego mechanizm alienacji (on sam nie używa tego terminu), który sprawia, że człowiek jest zniewolony przez swoje własne wytwory, w których nie rozpoznaje już siebie samego.
Dotyczy to również rzekomo obiektywnych praw rozwoju dziejowego opisywanych przez marksistowską ortodoksję. Węgierski filozof również wskazywał, że
takie prawa obowiązują tylko w świecie urzeczowionych stosunków społecznych, a więc są wytworem kapitalistycznej reifikacji i jako takie mogą być przez
człowieka zniesione. Słowem, wykładał tylko nieco inaczej to, co Brzozowski
opisał jako proces reintegracji – przywrócenia człowiekowi kontroli nad historią. Podobnie również uznawał przyrodę nie za zadany gotowy byt, ale raczej
historycznie tworzony wytwór ludzkiej praktyki. Taki „skrajnie aktywistyczny
i antynaturalistyczny duch”7 łączy Brzozowskiego z Lukácsem; nie brakuje też
jednak niemałych różnic.
Andrzej Walicki w pełniejszej formie wyłożył tezę o Brzozowskim jako
protoplaście zachodniego marksizmu w skierowanej do anglojęzycznych czytelników monografii poświęconej polskiemu pisarzowi. Ujęcie „zachodniego marksizmu” wykładane popularnie, również przez Perry’ego Andersona8, opiera się
na potrójnym błędzie – nie jest powstałą po rewolucji październikowej zachodnią odpowiedzią na bolszewizm, sformułowaną przez Gramsciego i Lukácsa, ale
środkowoeuropejską reakcją na ortodoksję II Międzynarodówki, sformułowaną
w okolicach 1905 roku gównie przez Brzozowskiego.
Niezależnie od wskazania na doniosłość pomysłów Brzozowskiego trudno
przyjąć, że był on rzeczywistym twórcą „zachodniego marksizmu” czy jakkolwiek na niego wpłynął. Trudno tu mówić o bezpośrednich związkach, gdyż dorobek Polaka raczej nie był marksistom znany9. Rzecz sprowadza się raczej do
6
Por. L. Althusser, W imię Marksa, przeł. M. Herer, Warszawa 2009. Althusser dał tu bodaj najbardziej znaną „dualistyczną” interpretację dorobku Marksa, przeciwstawiając młodego Marksa,
ideologicznego i nienaukowego, Marksowi „wyzwolonego z mieszczańskich wpływów niemieckiego idealizmu”, co posłużyło Francuzowi do przedstawienia własnej, oryginalnej, strukturalistycznej i antyhumanistycznej wykładni marksizmu.
7

A. Walicki, Wstęp, [w:] S. Brzozowski, Idee, op. cit., s. 21.

8

P. Anderson, Considerations on Western Marxism, London 1976.

Istnieją pewne poszlaki mówiące, że mogło być inaczej. Programowy tekst Brzozowskiego,
Materializm dziejowy jako filozofia kultury, został opublikowany w 1907 r. w organie niemieckiej
9
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podobnych inspiracji, stylu myślenia i problemów intelektualnych, z jakimi przyszło im się mierzyć, a także podobnym wyzwaniom, jakie stawiała rzeczywistość
społeczna, którą próbowali opisać i zmienić. Oczywiście uzupełnienie historii
myśli marksistowskiej o środkowoeuropejskie komponenty jest niezwykle ważne
i chwalebne, nie czyni jednak z dorobku Brzozowskiego „początków zachodniego marksizmu”10, a co najwyżej wskazuje na ważne zbieżności i antycypacje11.
Decydującym czynnikiem wydaje się nie tyle jakaś wspólnota marksizmów, ile
raczej analogiczne rozczytywanie obecnej w myśli zachodniej – od Rousseau
przez Schillera, Nietzschego i Marksa po szkołę frankfurcką – dialektyki nowoczesności. Wskazanie takich paraleli mówi niewiele albo nic o rzeczywistym
uwarunkowaniu wypracowania omawianych idei, nie odsłania też stojącej za nimi
dynamiki i ukrytego horyzontu pytań. Być może jednak są jeszcze inne elementy
myśli Brzozowskiego, które czynią go filozofem wartym studiowania i dziś, nie
tylko z perspektywy wyłącznie polskiej historii idei? Postaram się pokazać, że
niektóre zmagania Brzozowskiego z rzeczywistością społeczną i polityczną jego
czasów i z koncepcjami filozoficznymi próbującymi ją opisywać i zmieniać mogą
być rozpatrywane jako ważne świadectwa źródłowego doświadczenia polityczności, jakie zarazem odsłania i przysłania „tradycja” w postaci jego pism. Można
wpisać jego dylematy, napięcia obecne w tekstach, nie do końca wyrażone intuicje, pracę niezadanych eksplicytnie pytań w całościującą opowieść o rozsuwaniu się teorii, wyłanianiu immanentnego pęknięcia w myśleniu, dochodzeniu
do niewidocznego wcześniej horyzontu. To w próbach opracowania momentów
kontyngencji, rozpadu pewnej podstawy stanowienia społeczeństwa, radykalnej
kondycji otwartej polityczności, może leżeć waga marksizmu Brzozowskiego dla
filozofii i teorii polityki.

socjaldemokracji „Die Neue Zeit”. Zawarta jest w nim zarówno praksystyczna, antyontologistyczna interpretacja Marksa, jak i krytyka Engelsa (a więc główne wątki wspólne z Lukácsem). Nie
ma powodów, dla których Lukács nie mógł był zapoznać się z tym tekstem w owym czasie lub
później.
10
Byłoby tak, gdyby udało się wskazać na bezpośrednie inspiracje Brzozowskim np. u Lukácsa.
Nie są one wykluczone (por. przyp. powyżej), ale nic nie wskazuje na to, by występowały. Obaj
raczej niezależnie w podobny niekiedy sposób wczytali się w Marksowskie pisma.
11
W wypadku Walickiego jest też oczywiście ważnym głosem w analizie społeczno-historycznych uwarunkowań rozwoju konkretnych propozycji teoretycznych.
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Stanisław Brzozowski i antropogeniczne stanowienie bytu
Stanisław Brzozowski nie był oczywiście marksistą w ortodoksyjnym sensie. Był
myślicielem niezwykle samodzielnym i oryginalnym, nieraz karkołomnie, acz
udanie, łączącym zdawałoby się sprzeczne inspiracje. W swoim krótkim życiu
zdążył dokonać kilku spektakularnych wolt intelektualnych, cały czas realizując
jednak konsekwentny szlak rozwoju myśli. Takoż zmieniał się też jego stosunek
do marksizmu12. Ukierunkowana bardziej idealistycznie i indywidualistycznie
„filozofia czynu”, naznaczona dziedzictwem romantycznych interpretacji niemieckiego idealizmu, ustąpiła z czasem (ok. 1906 r.) coraz lepiej wykrystalizowanej „filozofii pracy” – był to zresztą czas najpełniejszej samoidentyfikacji
z marksizmem. Po niespełna trzech latach górę zaczęły brać inspiracje bergsonowsko-sorelowskie i Brzozowski przeformułował swój projekt, oddalając się
jednocześnie od marksowskich inspiracji.
Zmiana stosunku do marksizmu była dosyć gwałtowna i wynikała z zupełnie nowego spojrzenia na możliwości stworzenia na jego podstawach własnego
projektu filozoficznego. Przez cały czas Brzozowski pozostawał nieprzejednanym krytykiem naturalizmu i ewolucjonistycznego ujmowania rozwoju, z pasją
sprzeciwiał się naukowej teorii postępu nieopartej na etyce i „monistycznemu
ujmowaniu dziejów”13. Marksizm zaś początkowo ujmował polski filozof jako
ekspozyturę naturalizmu. Nie dziwi to, biorąc pod uwagę dominującą wówczas ortodoksyjną wykładnię Kautskiego czy Plechanowa i fakt, że wczesne
pisma Marksa (Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne czy Ideologia niemiecka) do
1932 roku spoczywały w postaci niepublikowanych manuskryptów i nie były
wówczas znane. Dla Brzozowskiego Marks, jako usidlony przez niemiecką
tradycję, postrzega wolność jako uświadomienie konieczności, definiuje ją zatem przez bierne poznanie, a nie czyn, co było nie do przyjęcia14. W gorączkowych dniach 1905 roku Brzozowski w pełni solidaryzował się z „rewolucją
jako bohaterskim, jednocześnie klasowym i narodowym zrywem polskiej klasy
12
Pełną próbę periodyzacji złożonej ewolucji Brzozowskiego znaleźć można w: A. Walicki,
Stanisław Brzozowski..., op. cit., s. 180–191.
13
Na temat Brzozowskiego krytyki naturalizmu, obiektywizmu i oparcia na „faktach” zob.
A. Walicki, Narodziny filozofii pracy: Brzozowski w latach 1904–1907, w: S. Brzozowski, Kultura
i życie, Warszawa 1973, s. 7.
14
Przezwyciężenie takiego „kontemplatywizmu” widział raczej u polskich romantyków czy
w filozofii czynu Cieszkowskiego, a nie u Marksa. Por. A. Walicki, Stanisław Brzozowski...,
op. cit., s. 61.
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robotniczej”15. Wtedy uważał jeszcze marksizm za niebezpieczną odmianę poznawczej bierności, która tłumi rewolucyjny heroizm i aktywistyczny potencjał
czynu rewolucyjnego. Dominujący wówczas marksizm deterministyczny był dla
rewolucji szkodliwy – prym wiodło popularne wydanie luksemburgizmu – dlatego Brzozowski w dniu przebudowy świata sięgał raczej do romantyków. To
doświadczenie wielkiego historycznego zrywu i politycznej mobilizacji na niespotykaną dotąd skalę, wzbogacone aktywistycznymi inspiracjami romantyzmu
i fichteanizmu skierowało Brzozowskiego na zupełnie nowe tory – od „filozofii czynu” Brzozowski stopniowo przechodził do „filozofii pracy”. Już niedługo
miał wypracować swoją własną, antynaturalistyczną, aktywistyczną i praksystyczną interpretację marksizmu – alternatywę zarówno dla dominującego ujęcia
Plechanowa i II Międzynarodówki, jak i teorii Róży Luksemburg.
Praca przeciw ontologizmowi
Inspiracji do nowego odczytania dorobku Marksa dostarczyła aktywistyczna,
antyontologiczna lektura Kanta i „ucieleśniona” historycznie, a nie idealistyczna, interpretacja koncepcji jaźni Fichtego. Wolność pojmował Brzozowski jako
sprzeciw jaźni wobec nie-jaźni16, skierowany przeciw przypadkowości ku podmiotowemu tworzeniu. „Istotą świata jest swobodne stwarzanie. Czyn i twórczość nie są złudzeniem, lecz najwyższą prawdą”17. Podjął więc temat obecny
w niemieckim idealizmie od czasów królewieckich Krytyk, zradykalizował
problemat wolności wytyczający szlak Kant–Fichte i dopisał do tego szeregu
Marksa. „[...] zagadnienie, które in nuce tkwiło już w filozofii Kanta, zostało
rozwiązane, lecz bezwiednie, jedynie przez Marksa”18. Zagadnieniem tym jest
zapewnienie człowiekowi wolności; w ujęciu Brzozowskiego realizuje się ona
w wymiarze historycznym, jako upodmiotowienie człowieka wobec natury, a jej
nosicielem jest kolektywny, jak najbardziej materialny („mięśniowy”) człowiek
gatunkowy. Podejmuje więc Brzozowski silnie obecną w polskich debatach tego
czasu kwestię historycznej interpretacji Kantowskiego a priori, które dodatko-

15

Ibidem, s. 63. Por. A. Walicki, Narodziny filozofii pracy, op. cit., s. 28.

16

Tak Brzozowski tłumaczy na swój użytek Fichteańskie Ich.

17

S. Brzozowski, Miriam, [w:] idem, Kultura i życie, op. cit., s. 89.

18

S. Brzozowski, Monistyczne pojmowanie dziejów, [w:] ibidem, s. 308.
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wo było często relatywizowane do a priori klasowego czy „socjalnego”19. Kant
postawił raczej problem, niż go do końca rozwiązał, a dalsze filozoficzne kroki
mogą być diametralnie odmienne.
Filozofia kantowska ma dwa oblicza: niewolnicze i królewskie. [...] Z twierdzenia,
że byt, jego istota poza tymi określeniami, które my sami weń wnosimy, jest dla
nas niedostępny, wynikać może zarówno wylękłe przeświadczenie, że nic naszych
czynów nie poręcza, że jesteśmy w nieznanych rękach, jak zarówno poczucie, że
sami sobie jesteśmy poręką, że my dlatego nie możemy znaleźć poza nami żadnych określeń bytu, iż sami mamy być tym określeniem20.

Kantowski podmiot transcendentalny i a priori zostały u Brzozowskiego
zhistoryzowane i sprowadzone do podmiotu empirycznego, psychofizycznego
– nosiciela siły fizycznej i pracy. Marks stał się dla polskiego filozofa kontynuatorem Kanta; był bezwiednie krytyczny i postkantowski, nie do końca jednak to
spostrzegł21.
Z czasem Brzozowski zaczął ku swojemu zaskoczeniu dochodzić do wyników „ad maiorem Marxi gloriam”22, zbliżył się też do środowiska polskich
marksistowskich socjalistów23. Przede wszystkim obiektem jego krytyki stały
się „filozofie bytowe” – przyjmujące byt za dany, biernie odbierany przez człowieka. Taki „ontologizm” znalazł Brzozowski przede wszystkim w pozytywizmie i deterministycznej odmianie marksizmu. Wskazał (powołując się zresztą
na Kazimierza Kelles-Krauza) na pokrewieństwo naturalizmu i „monistycznego ujmowania dziejów”24. Obie koncepcje, pozornie sprzeczne, mają tę samą
doksę – negują istnienie sfery twórczości kształtującej człowieka i jego otoczenie, przyjmują bierne ujęcie świata i poznania, chcą tylko ustalać prawa, kontemplując zastaną rzeczywistość bytu. Dopiero uznanie, że człowieczeństwo i same
Na temat różnych interpretacji Kanta w socjalizmie polskim por. A. Walicki, O pewnych osobliwościach polskiej myśli marksistowskiej okresu zaborów, [w:] idem, Polska, Rosja, marksizm,
op. cit., s. 145–156.
19

20

S. Brzozowski, Kant. W stulecie śmierci, [w:] idem, Kultura i życie, op. cit., s. 256.

21

Por. A. Walicki, Stanisław Brzozowski..., op. cit., s. 66.

S. Brzozowski, Listy, oprac., przedmową, komentarzem i aneksami opatrzył M. Sroka, Kraków 1970, t. 1, s. 56.
22

23

Por. A. Mencwel, Etos lewicy, Warszawa 2009, rozdz. 7.

Z czasem do tej niechlubnej kategorii dołącza i źle pojmowany romantyzm, który odrzuca
materialność i intronizuje samodzielnego twórcę bez związku z warunkami bytowymi. Jest on więc
również kontemplatywny, bierny i pozbawia człowieka samotwórczego przywileju.
24
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warunki poznania są wykuwane w procesie pracy i przekształcania rzeczywistości, przynosi wyzwolenie i pełną podmiotowość ludzi.
Wynik [...], który ma być przez tego rodzaju pracę osiągnięty, opłaca hojnie wszelkie poniesione wysiłki. Czyni on nas w prawdziwym i właściwym znaczeniu tego
wyrazu ludźmi, przywraca nam swobodę i czyni z działalności naszej, którą przywykliśmy rozważać jako podporządkowywanie się przyrodzie, jako posłuszeństwo wobec niej – prawdziwie swobodny czyn25.

Formy i kategorie poznania są historycznie zmienne i kształtowane w procesie pracy, ludzkie ja ustanawia siebie wobec nie-ja przyrody, ale granica ta
jest zmienna, zależy od wysiłku ludzi. Nie tylko prawa społeczne i kultura, ale
i sama przyroda, jako dostępna człowiekowi, jest zależna od jego kolektywnego
historycznego wysiłku. Natura, jaką znamy, nie pochodzi z transcendentalnych
warunków doświadczenia, lecz z pracy. Praca to kolektywny wysiłek nadawania
światu wartości, a człowiek musi ustanawiać siebie poprzez mięśniową walkę
z przyroda.
Świat jest zawsze dla człowieka tym, co uczynił on z niego i co zaniedbał uczynić.
Granice swej władzy nad światem, granice znanych sobie środków wytwórczych
uważa człowiek za granice świata. Wiemy tylko to o świecie, co pozostaje w jakimś praktycznym względem nas stosunku. Nawet przewaga świata nad nami nie
jest nam obiektywnie dana. Jest to przewaga czysto względna, przewaga sił przyrody nad naszymi dotychczasowymi narzędziami pracy26.

Człowiek tedy jest odpowiedzialny za siebie i byt. Kultura zarazem jest
tego bytu wynikiem, jak i krokiem w jego przekształceniu. Marksizm rozumie
Brzozowski jako możliwość uczynienia człowieka jego własnym tworem – ludzkości własnym swym świadomym dziełem. Oto Brzozowskiego materializm
historyczny.
Klęska Engelsa
Brzozowski poszukiwał też przyczyn takiego regresu marksizmu. Podjął drobiazgowy namysł nad narodzinami marksizmu naturalistycznego, a za upadek
obwinił przede wszystkim Engelsa. Dzieje pojęć bywają długie i zawiłe, w obco25

S. Brzozowski, Monistyczne pojmowanie dziejów, op. cit., s. 276–277.

S. Brzozowski, Drogi i zadania nowoczesnej filozofii, [w:] idem, Kultura i życie, op. cit.,
s. 352.
26
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waniu z innymi propozycjami czy intelektualnym nastrojem epoki często traci się
świadomość ich genealogii i nerw krytyczny. Pojęcia, przechodząc „przez szereg
dusz, czy nawet pokoleń”27, mogą zmienić się całkowicie, zatracając swoją naturę. To stało się też udziałem Marksa, i to nawet za jego życia. Pierwotny impuls
krytyczny został niestety wygaszony już przez niego samego na skutek obcowania z niewyrobionymi filozoficznie środowiskami, a przede wszystkim z Engelsem, który cofnął marksizm poza Kanta. Dodatkowo strategiczny kontekst
zastosowania teorii Marksa nie sprzyjał niuansowaniu różnic nieprowadzących
do bezpośredniej zmiany społecznego oddziaływania. „U [...] komentatorów
Marksa, którzy widzą go już od początku przez pryzmat Engelsa, dzieło Marksa
zastyga ostatecznie w systemat nie zawierający już prawie nic z tego życia, które je zrodziło”28. Prawdziwy materializm dziejowy zniknął – Marks zapomniał
swojego dorobku – reszta to zafałszowane wstecznictwo i naturalistyczna aberracja kulminująca w Engelsowskiej dialektyce przyrody. Oddajmy głos na dłużej
samemu autorowi:
Kto nie pojmuje, że materializm dziejowy opiera się na własnych logicznych podstawach, że jest właściwie logiką myślenia życia w jego indywidualnej, absolutnej
jedyności, nie rozumie ani materializmu dziejowego, ani całego biegu niemieckiej
klasycznej filozofii, która polegała na rozwiązywaniu zagadnienia: jak ma myśleć człowiek swoją działalność i samego siebie. I zaiste Marks, ale nie Engels
– jest szczytowym punktem tej pracy myślowej. U Engelsa inne powraca. Dialektyka historii roztapia się dla niego w dialektyce przyrodniczego stawania się.
Marks wyszedł poza Hegla, rozwiązując problemat Heglowski Sein – Denken,
Engels, nie dostrzegając tego, cofnął się poza Kanta. [...] Marks mówił: człowiek
sam stwarza swoją historię, każdy czyn znaczy tyle, ile stwarza. A Engels mówił:
„znaczenie czynów określone zostaje przez to, czym one są dla rozwoju”. Innymi
słowy, „rozwój dopiero ukazuje nam, czym były nasze czyny”29.

To oczywiście pociąga za sobą zupełnie inne ujęcie roli człowieka w historii, statusu poznania dokonywanego przez marksistowskich teoretyków, a przede
wszystkim ujęcia samego procesu rewolucyjnego czy politycznej mobilizacji.
Dla Marksa podstawą poczucia nieuchronności dziejowej zmiany było poczucie
własnej sprawczości – dokonywanie się zmiany w samym jej poznaniu, „zwycięstwo klasy robotniczej było konieczne, ponieważ przekonał on sam siebie,
27

S. Brzozowski, Anti-Engels, [w:] idem, Idee, op. cit., s. 311.

28

Ibidem, s. 313.

29

S. Brzozowski, Materializm dziejowy..., op. cit., s. 83–84.
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że umie to zwycięstwo stworzyć, skonstruować, i czuł, że bierze udział w jego
zawiązywaniu się”30.
Engels zaś nie tyle nawet chciał odkrywać gotowe prawa bytu, ile przyjmował konieczność zwycięstwa klasy robotniczej jako „wynik logiczny jego poznania”31. Popada w „swego rodzaju łyse zadowolenie”32 wynikające z odpowiedniego rozpoznania przyrodniczej dialektycznej dynamiki, w której człowiek jest
„tylko błahą istotą”33, która zawsze musi się dostosować do odkrytych ogólnych
reguł. Engels jest nieodrodnym dzieckiem swego czasu i stanu – na sposób intelektualistyczno-romantyczny kontempluje rzeczywistość i zdolności własnego
intelektu, znakomicie odseparowanego od materialnej reprodukcji świata. Jako
że „wystarczało [mu] poczucie, że reprezentuje on logicznie i intelektualnie formę życia godną zwycięstwa i władzy”34, nie postrzegał swojej świadomości jako
elementu zmiany świata, ale traktował ją jako tylko powierzchniowo z nim związaną, czekającą na „dojrzewanie [świata] do Engelsa”35.
Podczas gdy marksizm krytyczny eksponuje poznawczą rangę samowiedzy
człowieka nabywanej w pracy, a Marks dokonał przewrotu, ukazując kształtowanie bytu przez pracę – Engels wrócił do biernego ujęcia poznania, zrezygnował
z praksystycznej dialektyki podmiotu i przedmiotu36. Engelsizm i marksizm ortodoksyjny wróciły na pozycje intelektualistyczne, zaprzepaszczając dokonanie
Marksa i zapoznając pierwotną rolę procesu wytwarzania w poznaniu. Intelektualizm to efekt klasowego uwarunkowania kultury i filozofii – tworzą je grupy oddalone od materialnego wytwarzania świata37. Obiektywistyczny marksizm jest
więc konstruktem ideologicznym, obcą klasie robotniczej intruzją inteligencji.

30

S. Brzozowski, Anty-Engels, op. cit., s. 344.

31

Ibidem, s. 345.
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Ibidem, s. 375.

33

Ibidem.

34

Ibidem, s. 372.

35

Ibidem, s. 375.

Więcej na temat miejsca Brzozowskiego w sporach marksistowskich zob. E. Sowa, Stanisław Brzozowski a myśl filozoficzna marksizmu, [w:] Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego, red.
A. Walicki, R. Zimand, Kraków 1974.
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37
Na temat Brzozowskiego krytyki intelektualizmu i narastającej niechęci do intelektualistów
zob. A. Walicki, Stanisław Brzozowski..., op. cit., s. 208–221.
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Polityczność i moc mobilizująca marksizmu
Brzozowski, pod wpływem teoretyka syndykalizmu Georges’a Sorela, kładł
duży nacisk na konieczność uwolnienia się robotniczych mas od inteligenckiej,
spektatorskiej świadomości, zbudowania autonomicznej, samorządnej świadomości proletariatu wolnej od „socjalizmu polityków”38. Rewolucja musi mieć
charakter oddolny39; jakaś wypracowana intelektualnie świadomość proletariatu
i empiryczna świadomość mas nie mogą się różnić. „Ideologia klasy robotniczej musi istnieć jako własność większości jej członków”40. Walka robotnicza
ma znaczenie nie tylko jako taktyczne zdążanie do przejęcia władzy przez proletariat – przede wszystkim służy ona kształtowaniu heroizmu pracy i walki oraz
wykuwaniu charakteru. W patetycznych sformułowaniach, tak lubianych potem
przez „kiepskich czytelników Brzozowskiego w butach z cholewami”41, kryje
się jednak nie co innego, jak performatywne kształtowanie podmiotu polityki
w procesie artykulacji społecznych żądań. W eseju o Sorelu42 Brzozowski zwraca
uwagę, że walka robotników nie toczy się o gotowe postulaty, ona sama wykuwa
owe postulaty i nowe prawo pracy. „Walka nie tylko zdobywa realizację gotowych już, istniejących postulatów prawnych, lecz wykuwa samo prawo”43. Tylko
samotwórcza klasa robotnicza, która rozpozna wartość pracy i urzeczywistni jej
nową samoświadomość, wyzwoli się. W tym dziele mobilizacji i performatywnego samoprzekształcenia w dążeniu do celu poważną rolę ma też do odegrania
ideologia. „Wartościowość ideologii polega na tym, że jest ona środkiem służącym organizacji pracy. Na tym zasadza się jej życiowe, praktyczne znaczenie”44. Oprócz wyzwolenia pracy bez spadku jej wydajności ideologia pełni też
funkcję mitu – tu Brzozowski w pełni zaakceptował Sorelowskie jego ujęcie.
Dala polskiego filozofa mit społeczny jest obrazem myślowym przyciągającym
38

S. Brzozowski, Bergson i Sorel, [w:] idem, Idee, op. cit., s. 271.

Co nie wyklucza ważnej roli zaangażowanej inteligencji tworzącej kulturę po stronie proletariatu. Więcej na ten temat zob. A. Walicki, Stanisław Brzozowski..., op. cit., s. 282–300.
39
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S. Brzozowski, Jerzy Sorel, [w:] Kultura i życie, op. cit., s. 520.

Pozwoliłem sobie na aluzję do Petera Slotedijka filipiki o faszystowskich czytelnikach Nietzschego. Stanisław Brzozowski również nie wystrzegł się przyjaznej recepcji w podobnych kręgach
intelektualnych. Por. P. Sloterdijk, Reguły dla ludzkiego zwierzyńca. Odpowiedź na Heideggera
list o humanizmie, przeł. A. Żychliński, „Przegląd Kulturoznawczy” 2008, nr 1 (4).
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twórczość45. „Mit wprowadza pierwiastek czynny, heroiczny do samej naszej
myśli, jest organem niezbędnym filozofii, która nie chce, już według orzeczenia
Hegla, być sową, wylatującą o zmierzchu46”. Tak jak dla Sorela, według Brzozowskiego czyn może zostać dokonany tylko wówczas, gdy napędza go wizja
walki i wieńczącego ją zwycięstwa47. Podobnie jest z mobilizacją grup społecznych wokół wspólnej sprawy. „Mit społeczny to budowanie życia w przyszłości,
to przyszłość ta, stwarzająca samą siebie”. Bez zwornika symbolicznego, który organizuje tożsamość grupy, połączenie różnych żądań, niespojonych jakąś
wcześniejszą jednością (która nigdy realnie nie istnieje), i budowa zbiorowego
podmiotu zdolnego do walki politycznej byłyby niemożliwe. Sorela interesuje
spajająca rola marksizmu jako organizującego świadomość mitu, który ustanawia podmiot działania rewolucyjnego – proletariat48. Marksizm nie jest żadną
analizą społeczeństwa, ale jednoczącym i mobilizującym je zwornikiem (dziś
powiedzielibyśmy pewnie, że ma moc performatywną). Fantazmatyczną jedność
socjalizmu może zagwarantować mit, do którego można się jednocząco odwołać,
który skupia wszystkie socjalistyczne wyobrażenia – strajk generalny. Mit umożliwia polaryzację społeczną, jednak jego charakter nie jest uprzednio zdeterminowany – może być nieklasowy. Można powiedzieć, że jest nieokreślonym treściowo pustym znaczącym, które może przyjmować na siebie różne treści, zawsze
jednak pełniące strukturalnie homologiczną rolę mobilizacji mas. Mit umożliwia
sedymentację politycznej podmiotowości wokół siebie.
Nigdy nie może ona zostać uznana za gotową, wywodliwą z jakichś dziejowych praw. Prowadzi to nie tylko do spoczęcia na laurach („marksizm sytych
leni”) i faktycznej rezygnacji z dziejowej zmiany. Gdy takie myślenie utrzyma
się u ludzi, którym jednak uda się jakoś przejąć władzę nad nieprzygotowanymi
do tego masami, zaprowadzi tylko do ślepego terroru. Nie będzie innej formy
rządzenia – zarówno rządzący, jak i rządzeni nie odsłonią swojej politycznej tożsamości w dialektycznych prawach; jedni będą musieli narzucić ją na drugich,
w warunkach nieprzygotowania obu stron i pęknięcia społeczeństwa uniemożliwiającego prawdziwą rewolucję proletariacką. Z tego wynika nie tylko filo45

Por. A. Walicki, Stanisław Brzozowski..., op. cit., s. 140.

S. Brzozowski, Mity i legendy, [w:] idem, Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy
kulturalnej, http://literat.ug.edu.pl/legenda/index.htm [dostęp: 01.10.2010].
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Na temat Sorelowskiego ujęcia politycznego mitu zob. C. Bottici, A Philosophy of Political
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zoficzna, ale przede wszystkim polityczna krytyka engelsizmu uprawiana przez
Brzozowskiego.
Stanowisko marksizmu w duchu Engelsa prowadzi do bycia „szeregowcami partii”, odbiera sprawczość i realną pracę ideologiczną i twórczą. Engelsizm
zachęca do porzucenia jakiejkolwiek woli i twórczości jako zakorzenionych
w ideologicznie uwarunkowanej pozycji indywidualnej; żadne spośród realnych
emocji, woli, pragnień nie może się ostać w obliczu miażdżącej dialektycznej
krytyki narzucającej formy dogmatycznego myślenia, które, jak dowodzi Brzozowski, okazuje się puste. Myślenie owo nic nie stwarza, nie uwiarygodnia tego,
czym jest klasa robotnicza, a jedynie przystaje w oczekiwaniu na to, aż stanie się
tym, czym nie jest. Taka abstrakcja i wypreparowanie żywotnych sił społecznych
uniemożliwia jakikolwiek realny proces polityczny.
Socjalizm naukowy Engelsa odbiera robotnikom odpowiedzialność samotworzenia i kreuje również w nich bierną postawę spektatorską. Prowadzi tym
nie tylko do oddalenia rewolucyjnego zrywu, ale czyni proletariat niezdolnym
do zbudowania nowego społeczeństwa w dniach przełomu. Rewolucyjne dążenie stwarza się w historii; bez aktywnego udziału robotników oraz etosu walki
i pracy nigdy nie jest ono gotowe do realizacji. Bierni robotnicy poddają się terrorowi, a terror tworzy biernych robotników. O postępowości decyduje już tylko
przynależność do frakcji, która uzurpuje sobie poznanie jedynych prawdziwych
dialektycznych prawideł. A zatem engelsizm powiada tyle tylko:
cokolwiek wyodrębnia was od stronnictwa, jest fazą i dlatego uwstecznia was,
[...] nie trzeba ufać ideologii lecz konieczności, [...] nie polegajcie na sobie, ale
głosujcie jak wam jest wskazane, [...] gdy my posiądziemy władzę, konieczność
zleje się ze swobodą, bo nikt nam nie będzie stawiał oporu, ani nawet my sobie,
[..] tworzymy społeczeństwo absolutnie powszechne49.

Niejako przy okazji krytyki engelsizmu i niebezpieczeństwa, jakie on
niesie, zarówno dla przyszłego kształtu porewolucyjnego społeczeństwa, jak
i w ogóle dla możliwości jego zaistnienia, Brzozowski formułuje ciekawe uwagi
dotyczące podmiotów rewolucyjnego przekształcenia świata. Być może czytając między wierszami uwagi o engelsizmie, można spróbować przełożyć ogólne
antyesencjalistyczne nastawienie Brzozowskiego (głównie dotyczące antropolo-

49
S. Brzozowski, Anti-Engels, op. cit., s. 381. Ta kapitalna filipika wymierzona w dialektyczny
determinizm jest znacznie dłuższa i nie możemy przytoczyć jej w całości.
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gii, ale i ontologii) na nie-fundacyjne ujęcie tożsamości politycznych i procesu
politycznego.
Autor Anti-Engelsa świadomy jest tego, że sytuacja historyczna nie doprowadzi sama do uformowania się jakiegoś zbiorowego podmiotu polityki. Rewolucyjni działacze muszą żmudnie budować jego zręby, mediując między różnymi, często odległymi od siebie tożsamościami politycznymi i próbować łączyć
różne społeczne żądania w większe całości. „Najogólniejszym wymaganiem każdej partii politycznej jest takie zorganizowanie ideologii partyjnej, by stanowiła
ona siłę skupiającą”50. Pomniejsze grupy polityczne nie mają żadnej pozytywnej
charakterystyki wspólnej, która mocą jakiegoś automatyzmu pchałaby je ku sobie. Proces rewolucyjny opiera się początkowo na wielości niegotowych grup
politycznych, które scala tylko antagonizm wobec obowiązującego porządku.
„Wspólnym mianownikiem tych pierwiastków jest tylko to, co w nich jest negatywnym, tylko ich niezrośnięcie się duchowe z tym stanem rzeczy, mocą którego
dziś istnieją one i żyją”51. Grupy te powstały i organizują się w proteście przeciw
zastanej rzeczywistości, która je wytworzyła. Poprzez ich mobilizację można budować szerszy polityczny podmiot.
Stronnictwo dążące do radykalnej zmiany w istniejących stosunkach społecznych może liczyć tylko na współudział tych pierwiastków społecznych, które
z tych lub innych powodów nie znalazły dla siebie wiary w obrębie istniejącego
społeczeństwa52.

Uważać jednak należy na te spośród tych grup, które mogą rozbić kruchą ekwiwalencję między różnymi żądaniami. Określone roszczenia są włączane w szerszy łańcuch i jednocześnie zapośredniczane i uogólniane, by zapobiec nawrotom
rozszczepiającego partykularyzmu.
[...] jednocześnie więc każde z tych stanowisk jest i przyjmowane, i wyłączane.
Wszystkie one jednak muszą czynić zadość jednemu wspólnemu warunkowi: muszą one wszystkie istnieć obok siebie nie wykluczając się wzajemnie53.
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Bardzo ważne jest, by nie przeoczyć ważności samego procesu politycznego,
nie postrzegać polityki jako bezpłodnej, niekształtującej samych postulatów czy
świadomości i niezmieniającej układu elementów konstytuujących polityczną
przestrzeń. Taki błąd popełnia właśnie myślenie poengelsowskie, a zatem duża
część marksistowskiej ortodoksji czasów Brzozowskiego. Tymczasem taka diagnoza nie tylko nie rozpoznaje ważnych elementów procesu politycznego, ale
zwrotnie kieruje go na niepożądane tory. Brzozowski wykrył więc niezwykle
wcześnie możliwy totalitarny zwrot polityki opartej na esencjalistycznym determinizmie engelsowskiej dialektyki czy finalistycznym ujęciu polityki w kategoriach zarządzania czy wytwarzania. Opisał proces konstytuowania się politycznego podmiotu z wielości walk i żądań niewspółdzielących nic poza negatywnym
odniesieniem do swojego systemowego zewnętrza. Można odnieść wrażenie, że
między wierszami (to nie jest przecież główny przedmiot zainteresowania polskiego pisarza) pojawia się myślenie polityczności, nieobecna podstawa, której
brak trzeba zapełnić poprzez odpowiednie działania i mobilizację z poziomu realnej partyjnej polityki. Brzozowski bodaj jako pierwszy dokonał dogłębnego
przemyślenia wątków obecnych u inspirujących go myślicieli. Jedyny w owym
czasie tak konsekwentnie, choć w dostępnym mu horyzoncie filozoficznym, wyraził to, z czym myśliciele marksistowscy mieli się mierzyć przez kilkadziesiąt
następnych lat.
Polskie początki myślenia polityczności
W takim ujęciu waga Brzozowskiego leżałaby nie tyle w podobieństwach do
nieco późniejszych, niezwykle wpływowych i ważnych, propozycji Gramsciego
czy Lukácsa. To, co czyni go i dziś godnym uważnej lektury, wybiegającej daleko
poza badania z dziedziny historii idei, to zawarty tam zapis zmagań z radykalnym zakwestionowaniem dotychczasowego myślenia o społeczeństwie i polityce. U progu politycznej nowoczesności Brzozowski próbował skonceptualizować złożoną rzeczywistość w dostępnym sobie filozoficznym języku i z pomocą
posiadanego aparatu pojęciowego. Historyczne realia nie dały się już domknąć
w starych filozoficznych czy politycznych pojęciach, nie dało się z nich zdać
sprawy, a tym bardziej aktywnie brać w nich udział, z pomocą obowiązujących
narracji o narodzie czy klasie.
W warunkach peryferyjnej modernizacji Królestwa Polskiego, gdzie dążenia socjalne łączyły się ze sprzeciwem wobec ucisku narodowego, walkami
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o uznanie i ekspresją politycznego głosu, procesy polityczne musiały przebiegać
inaczej niż tam, gdzie taki splot nie wystąpił. Wielość walk i różnie definiowane
społeczne antagonizmy oddalały nadzieję na jedność identyfikacji klasowej. Zarówno naród, jak i klasę zaczęto konceptualizować na drodze politycznej, zwracając uwagę na warunki ich tworzenia, opisując polityczną interwencję w ten
proces. W tutejszych warunkach szybciej stało się jasne, że utrzymanie stałej
i pewnej podstawy społeczeństwa, deterministycznej analizy ekonomistycznej
czy organicznej koncepcji narodu, nie jest już możliwe. Walki bowiem nakładają
się, polityczne podmioty mogą przybierać różne kształty, a te same żądania mogą
być wpisywane w odmienne narracje polityczne. Realia te nie dały się spójnie
opisać w dostępnym horyzoncie pojęciowym epoki. Niemniej jednak najciekawsi i najprzenikliwsi jej przedstawiciele podejmowali takie próby.
Antyesencjalistyczny marksizm Brzozowskiego, wraz z uchwyceniem jego
mobilizującej mocy i koniecznie politycznego stanowienia podmiotu zmiany
społecznej, to ujęcie radykalnej, koniecznej kontyngencji obecnej w stanowieniu
społeczeństwa, wyłanianie się polityczności, takiej jak ta przedstawiona w myśli postfundacyjnej drugiej połowy XX wieku. Na skutek specyficznego splotu
wydarzeń historycznych myślenie polityczne styka się już wtedy z taką radykalną kontyngencją, która nie jest jeszcze eksplicytnie opracowana i wyrażona
teoretycznie.
Wedle badacza postfundacjonalizmu, Ottona Marcharta, „trzeba nalegać,
że radykalna kontyngencja, to jest konieczna kontyngencja, zawsze już tu była
w formie »momentu« realizowanego przez pewne specyficzne dyskursy”54. Badanie quasi-transcendentalnych warunków polityczności zawsze opiera się na ich
empiryczno-historycznych, „ontycznych” aktualizacjach. Pisma Brzozowskiego
to właśnie owe specyficzne dyskursy, które bodaj pierwsze w tak pełnej, choć
wciąż bardzo niedoskonałej i unurzanej w starszych formach myślenia formie
podjęły to wyzwanie i usiłowały zdać sprawę z radykalnej kontyngencji właściwej polityczności.
Takie rozpatrzenie myśli Brzozowskiego przyznaje mu znacznie większą,
niż teza o „początkach zachodniego marksizmu”, wagę dla historii intelektualnej
i dzisiejszej filozofii politycznej, za cenę jednak relatywnego zmniejszenia jego
bezpośrednich „zasług”. Poszukiwane momentów polityczności cechuje bowiem
coś z „Heideggerowskiego” ujmowania historii filozofii: polityczność jest czymś
54
O. Marchart, Post-Foundational Political Thought. Political Difference in Nancy, Lefort,
Badiou and Laclau, Edinburgh 2007, s. 31.
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do pewnego stopnia niezależnym od swoich poszczególnych opracowań w dziejach filozofii, co odsłania się w określonych momentach historycznych. Polityczność, jak starał się nas przekonać Marchart, ma status quasi-transcendentalny
„i zawsze już jest”, czasem tylko generując napięcia, z których musi zdać sprawę filozofia polityki. Jest poniekąd jak Heideggerowskie bycie czy Derridiańska
różnia, ujawnia się poza autorską intencją w materii tekstu, dzięki lekturze, która
uwalnia tekst z jego konceptualnego horyzontu i umożliwia pracę polityczności
jako nigdy do końca uchwytnej, quasi-transcendentalnej granicy polityki, generującej napięcia w próbach jej konceptualizacji. Pole polityczne Królestwa Polskiego w omawianym okresie, które starali się opisać i przekształcić wedle swoich
zapatrywań polscy marksiści, było targane sprzecznościami i zarazem pozwalało
na aktualizację takich napięć, jak i ją wymuszało. Niewątpliwa przenikliwość ich
propozycji jest więc w tym ujęciu po części opracowaniem polityczności, a nie
autorskimi projektami filozoficznymi. Czyni to także zrozumiałym niezależne,
równoległe opracowanie analogicznych koncepcji przez protoplastów „zachodniego marksizmu”, którzy do pewnego stopnia mierzyli się z podobnymi wyzwaniami55, odkrywając warunki brzegowe polityczności.
Rzeczywiście więc można mówić o „polskich początkach zachodniego
marksizmu”, przypisując jednak temu sformułowaniu znaczenie zupełnie inne
niż na przykład Andrzej Walicki. Waga polskiego marksizmu nie leży tylko, czy
przede wszystkim, w podobnym zwrocie w interpretacji Marksa, jakiego później
dokonał Lukács, za nim szkoła frankfurcka czy Sartre i różne gałęzie „marksizmu humanistycznego” dominującego w Europie Zachodniej. Tak rozumiany
marksizm zachodni jest dziś również projektem przeszłości. Co z dzisiejszej perspektywy wydaje się ważniejsze, to „polityczna” reinterpretacja marksizmu i wykrycie totalitarnych implikacji jego niektórych wariantów. Takie rozumowanie
obciążone jest pewnym błędem teleologicznym; rozpatruje bowiem wagę ustaleń
myślicieli z początku XX wieku z punktu widzenia teraźniejszości, z której przyszłego nadejścia nie mogli oni sobie zdawać sprawy. Tym samym ujmuje rozwój
myśli jako spójną linię o z góry przewidywalnym przebiegu i szuka ciągłości
w przeszłości, gdy wcale nie był on z góry określony pośród wielości niezrealizowanych nigdy wariantów, a przyszłość pozostawała otwarta. Wydaje się jed55
Warto być może odnotować fakt, że zarówno Lukács (kwestia tożsamości narodowej Węgrów, rewolucja 1919 r.), jak i Gramsci (zacofanie Włoch, różne napięcia ekonomiczne, pęknięcie
„tożsamości” narodowej) mierzyli się z podobnym, „peryferyjnym” kontekstem społeczno-politycznym. Kwestia ta byłaby ciekawym przedmiotem dalszych badań na temat poznawczego przywileju peryferii.
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nak, że marksizm leninowski był od początku skazany na totalitarny zwrot, a dostrzeżenie tego odpowiednio wcześnie było istotnym dokonaniem teoretycznym.
Próby sformułowania teorii, którą dziś, na wyrost i z naszej perspektywy, moglibyśmy nazwać postfundacyjną, zasługują na niemałe uznanie. To właśnie ten
kierunek miała obrać myśl radykalna po definitywnym odwrocie od marksizmu
jako całościowego systemu myślenia filozoficzno-społecznego, na skutek, z jednej strony, zmiany warunków społecznych (koniec proletariatu etc.), z drugiej zaś
definitywnej kompromitacji sowieckiego komunizmu (której uparcie opierało się
wielu zachodnich intelektualistów).
Całe pokolenie europejskich lewicowych myślicieli drugiej połowy
XX wieku cechuje wspólna, specyficzna ścieżka intelektualnego rozwoju; najczęściej wychodzili oni od tak czy inaczej pojętego marksizmu i, stopniowo oddalając się od niego, próbowali cały czas przechować jego emancypacyjną i demokratyczną obietnicę chociażby w „widmowej” formie. W gruncie rzeczy można by uznać, że Ernesto Laclau (wychodzący od marksizmu Althusseriańskiego),
Jean-Luc Nancy, Jacques Ranciére czy Claude Lefort przebyli pod niektórymi
względami podobną drogę krytycznego odróżnicowywania się od marksizmu
i doszli do podobnych ustaleń, jak Brzozowski. Takie par excellence polityczne
myślenie stanowiące podstawę różnych wariantów teorii demokracji radykalnej,
oparte na ruchu autorelatywizacji, uznaniu nigdy niedokończonego, politycznego
stanowienia społeczeństwa, świadomości przygodnego kształtowania politycznych podmiotów i nacisku na demokratyczne uprawianie polityki, ma coś z ruchu
intelektualnego obecnego już in nuce w myśleniu marksistów polskich początku
XX wieku. W poszukiwaniu zgrubnych paraleli można wskazać jeszcze jedną
dotyczącą Brzozowskiego. Paweł Pieniążek, badając Brzozowskiego recepcję
Nietzschego i porównując ją z renesansem myśli niemieckiego filologa w filozofii postmodernistycznej, wskazuje na pewne podobieństwa.
Można powiedzieć, że przed Brzozowskim otworzył się świat świadomości (proto)postmodernistycznej. W jego myśli występuje wiele elementów ukazujących
zbieżność między modernizmem przełomu wieków a postmodernizmem56.

Podobieństwa te to przede wszystkim „idea fikcjonalizacji rzeczywistości”, „doświadczenie przygodności”, „negacja istnienia jakiejkolwiek całości” i wreszcie
rodzaj modernistycznego historyzmu, powtarzany do pewnego stopnia w „pos56

P. Pieniążek, Brzozowski. Wokół kultury – inspiracje nietzscheańskie, Warszawa 1994, s. 149.
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modernistycznym neohistoryzmie”57. Uwagi te dotyczą oczywiście Brzozowskiego „przedmarksistowskiego”, modernistycznego i po części z okresu „filozofii czynu”. I właśnie w wewnętrznej ewolucji Brzozowskiego tkwi klucz do całej
sprawy. Brzozowski starał się przezwyciężyć niszczący ruch autohistoryzacji
(przykładem może być zwłaszcza szkic o Amielu58) i przekroczyć relatywizm
fin de siècle’u. Drogą do tego, jak widzieliśmy powyżej, była filozofia pracy
i osobliwie pojmowany marksizm. Nie był już jednak możliwy powrót na pozycje dogmatyczne; po relatywistycznej immunizacji niepodobna cofnąć się na
stanowisko przedrefleksyjne. Między innymi dlatego Brzozowski poszukiwał takiego wariantu marksizmu, który nie byłby dogmatyczny i nie ulegał naiwnemu
realizmowi. W warstwie politycznej pokazał jego możliwe totalitarne implikacje
i starał się opracować rodzaj marksizmu ukierunkowany na radykalne, polityczne
stanowienia społeczeństwa59. Czy zatem Brzozowski, jako „(proto)postmodernista”, starający się z czasem przekroczyć relatywizm w stronę określonego politycznego projektu, nie jest postacią na swój sposób paradygmatyczną dla dróg filozofii politycznej drugiej połowy XX wieku? Czy zatem jego ścieżka rozwoju nie
jest w przebiegu „ontogenetycznym” (przejście od protopostmodernizmu do niedogmatycznego marksizmu) paralelna do sporów filozofii (po)postmodernistycznej, rozpatrywanej „filogenetycznie” (przekraczanie postmodernizmu w stronę
radykalnych projektów politycznych, jednak bez cofania się w fundacyjne myślenie w kategoriach „wielkich narracji”, jak uniwersalna emancypacja obiecywana
niegdyś przez marksizm)? Kwestię tę należy raczej pozostawić w sferze pytań,
jednak takie, nawet pobieżne, podobieństwo wydaje się inspirujące.

57

Ibidem, s. 150–151.

S. Brzozowski, Amiel, [w:] idem, Głosy wśród nocy. Studia nad przesileniem romantycznym
kultury europejskiej, Warszawa 2007.
58

59
Jest to oczywiście jedna z możliwych interpretacji, nie można zapominać i o momentami
„faszyzujących” aspektach myśli Brzozowskiego.
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HETERODOXICAL MARXISM OF STANISŁAW BRZOZOWSKI
AS A PHILOSOPHY OF THE POLITICAL AVANT LA LETTRE
Summary

Keywords: Brzozowski, the politial, Polish Marxism, contingency
The article attempts at reinterpreting thought of Stanisław Brzozowski as early philosophy of the political, as seen in post-structuralist political thought. The Polish thinker has
faced the particular political situation of the Polish Kingdom in the early 20th century and
dealt conceptually with impossibility of unproblematic political representation. Therefore,
along with his heterodoxical, anti-ontological and praxistic Marxism, he also undertook
the issue of construction of political subjectivities and engaged with groundless thinking
not referring to any ultimate, stable ratio of class or nation. To put a long story short,
he wrestled, and partially successfully ‘thought through’ the “moments of the political”,
i.e. the radical contingency of the social field.
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Rzecz myśląca maszerująca
Przyczynek do krytyki teorii ideologii tout court

Słowa kluczowe: ideologia, Althusser, podmiotowość, post-kapitalizm

I
Do każdej teorii ideologii można kierować pytania dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, możemy pytać o szczególną treść pewnej konkretnej koncepcji, w którym to
przypadku chcemy po prostu poznać pogląd określonego autora na omawiane
zagadnienie. Spytamy więc, czym jest ideologia według Karola Marksa, Karla
Mannheima, Louisa Althussera itd.
Po drugie, możemy chcieć postawić kwestię na modłę krytyczną, to znaczy
spytać, dzięki czemu możliwa jest ta lub inna teoria ideologii. W tym wypadku
analiza treści ustępuje miejsca namysłowi nad formą, którą przyjęła rozpatrywana koncepcja w społecznym procesie produkcji wiedzy, a także nad warunkami, w których mogła ona zostać sformułowana i w których może zachować
trafność.
W poniższym szkicu podejmuję próbę przeprowadzenia tego rodzaju formalnej krytyki teorii ideologii Louisa Althussera, przedstawionej przez niego
w tekście Ideologie i aparaty ideologiczne państwa, stanowiącym – zgodnie
z podtytułem – Wskazówki do badań. Wskazówki, czyli zarys albo wstęp. To odautorskie zastrzeżenie można rozumieć dwojako: jako wyraz ostrożności autora
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(wskazówki do dalszych badań, wstępna tematyzacja zagadnienia) lub jako zachętę dla czytelnika (oto wskazówki do twoich badań, wstęp do podjęcia praktyki
teoretycznej). W ramach prowadzonej analizy skłaniam się ku drugiemu odczytaniu. Przyjmuję, że Ideologie i aparaty należy czytać, rozwijając przedstawione
tezy w duchu althusserowskiej epistemologii, wedle której pojęcia, którymi posługuje się poznający podmiot, nie są przez niego nigdy tworzone ad hoc w odpowiedzi na praktyczne zapotrzebowanie; przeciwnie, podmiot odkrywa je jako
już ustanowione. Według Althussera poznanie jest bowiem jedną z form społecznego działania – „społecznym procesem produkcji wiedzy”. Poznanie jest też
„procesem bezpodmiotowym” – podmiot, jego świadomość i ramy dostępnego
mu poznania są właśnie produktem tej praktyki. Nie jest tak, że poznanie służy
praktycznym celom; poznanie samo jest praktyką i generatorem praktyk. Jak to
ujmuje Marek Siemek:
[Według Althussera] istnieje tylko jeden rodzaj praktyk, który dla marksisty może
być operatywną kategorią epistemologiczną, rzeczywiście określającą cały proces poznawczy pod względem jego właściwej natury oraz prawdziwości. Jest to
mianowicie teoriotwórcza praktyka samego poznania, owa niedowolna technika
myślowej pracy w wytwarzaniu, obróbce i przyswajaniu pojęć jako rzeczywistych
przedmiotów wiedzy. To właśnie obiektywne normy i reguły tej praktyki teoretycznej sprawiają, że – mówiąc językiem Althussera – adekwatne przyswojenie
rzeczywistych przedmiotów poznania (teoretycznych pojęć) jest zarazem prawdziwym przyswojeniem poznawczym przedmiotów rzeczywistych; że mamy do
czynienia z wiedzą we właściwym sensie tego słowa, nie zaś ze zbiorem domysłów, iluzji i pobożnych życzeń potocznego rozsądku1.

Podążając wskazanym tropem, zamierzam zbadać wewnętrzną logikę tekstu, korzystając przy tym w dużej mierze z dostarczonych przez sam tekst narzędzi teoretycznych. W wypadku Ideologii i aparatów przyjęcie tej strategii jest przy tym
nie tylko możliwe, ale i nieuniknione. Koncepcja Althussera poddaje bowiem namysłowi również swój własny status epistemiczny, stając się przez to taką teorią
ideologii, w myśl której poznający podmiot musi zdać sobie sprawę z własnego
nieuniknionego ideologicznego uwikłania.
Projekt Althussera stanowi więc próbę stworzenia marksistowskiej teorii
ideologii tout court. Ideologia jest tu traktowana jako byt ponad- (ale nie poza-)
historyczny mechanizm, który umożliwia dopiero wszelką praktykę. Takie postawienie sprawy pozwala autorowi twierdzić, że
1

M. Siemek, Filozofia, dialektyka, rzeczywistość, Warszawa 1982, s. 188–189.
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[...] ideologie mają własną historię (skoro są w ostatniej instancji zdeterminowane przez walkę klas); a jednocześnie – z drugiej strony – twierdzić, że ideologia
w ogóle nie ma historii, ale nie w znaczeniu negatywnym (historia jest poza nią),
ale w znaczeniu absolutnie pozytywnym2.

Ideologia jest tu ujmowana jako byt omnihistoryczny. Zdaniem Althussera
ideologia istnieje i istnieć musi w każdym społeczeństwie, tak klasowym, jak
i bezklasowym, jako że „komunizm oznacza koniec państwa, a nie koniec stosunków społecznych czy ideologii”3. Według Althussera ideologia stanowi bowiem
mechanizm społecznej reprodukcji. Bytem reprodukowanym jest tutaj, w pierwszej kolejności, zbiór podmiotów o określonej strukturze, przy czym podmiot
rozpatrywany jest dwuaspektowo. Po pierwsze jako „aktor”, forma bytu wolna
do działania; po drugie jako byt podległy strukturze (jak w zwrocie: „być podmiotem prawa”). Pomiędzy dwoma sferami zachodzi tu harmonia przedustawna,
ponieważ podmiot może działać tylko jako zdefiniowany element struktury w dopuszczanych przez nią ramach. Możliwości poznawcze pokrywają się dokładnie
z dyspozycjami praktycznymi.
Zauważmy, że pojęcie podmiotu, wokół którego zbudowana jest analizowana koncepcja, samo jest narzędziem owej „niedowolnej techniki myślowej
pracy”, o której wspomina Siemek. Althusser posługuje się pojęciem podmiotu,
które zostało przez niego jako teoretyka i jako poznający podmiot zastane jako
już ustanowione. W związku z tym, żeby odpowiedzieć na zadane na wstępie
pytanie o możliwość prawomocnego obowiązywania teorii ideologii tout court,
należy przede wszystkim zbadać genealogię stosowanego przez jej autora pojęcia
podmiotowości. Przyjmuję przy tym, że jeśli kluczowy dla filozofii Althussera
koncept „podmiotu interpelacji” pozwala w określonych warunkach na (zgodnie ze ujęciem Siemka) „adekwatne przyswojenie rzeczywistych przedmiotów
poznania”, wówczas to samo można powiedzieć o teorii ideologii, która jest na
nim nadbudowana; w przeciwnym zaś razie teoria traci w danym obszarze swoją
moc wyjaśniającą.

2
L. Althusser, Ideologie i aparaty ideologiczne państwa. Wskazówki do badań. Przekład
Andrzeja Staronia dostępny na stronie http://nowakrytyka.pl/spip.php?article279; cytuję według
edycji: http://skfm.dyktatura.info/download/althusser05.pdf, tu: s. 17.
3
L. Althusser, Marksizm jako teoria skończona. Notatki o państwie, http://www.filozofia.
uw.edu.pl/skfm/publikacje/althusser03.pdf, s. 7.
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II
Główną osobliwością althusserowskiego podmiotu interpelacji jest to, że jest to
podmiot dwudzielny. Według Althussera upodmiotowione jednostki oscylują pomiędzy pojedynczym, ośrodkowym, oderwanym podmiotem absolutnym a mnogością peryferyjnych, konkretnych, podmiotów indywidualnych. Innymi słowy:
Stwierdzamy, że struktura każdej ideologii interpelując jednostki, aby stały się
podmiotami w imię Jedynego i Absolutnego Podmiotu jest strukturą odzwierciedlającą, to znaczy jak w lustrze i podwojeniem zwierciadlanym: to zwierciadlane podwojenie jest konstytutywne dla ideologii i zapewnia jej funkcjonowanie.
Oznacza to, że każda ideologia jest ześrodkowana, że Podmiot Absolutny zajmuje
miejsce jedynego Centrum, i interpeluje wokół siebie niezliczone jednostki do zostania podmiotami, w dwojakiej relacji zwierciadlanej, takiej, jaka podporządkowuje podmioty Podmiotowi, dając im – w Podmiocie, gdzie każdy podmiot może
kontemplować swój własny wizerunek (obecny i przyszły) – gwarancję, że jest to
dobre dla nich i dobre dla Niego, o którego chodzi, i że (skoro wszystko dzieje się
w Rodzinie, świętej Rodzinie: Rodzina jest z istoty swojej święta) „Bóg rozpozna
swoich”, to znaczy tych, którzy rozpoznają Boga i będą w nim rozpoznani, i ci
właśnie będą zbawieni4.

Kiedy policjant ze sławnego althusserowskiego przykładu woła więc na ulicy:
„Hej, ty tam!”, upodmiotawia tym samym wywoływanego jako obywatela albo
też – ściślej rzecz ujmując – wzywa go do upodmiotowienia się wedle pewnego
wzoru. Ale policjant nie woła w imieniu swoim – anonimowego policjanta. Przez
jego usta przemawia podmiot uniwersalny; i właśnie on daje wezwaniu jego moc,
sprawiając, że urojony stosunek wzywanego względem realnych warunków bytowych zyskuje dla niego przemożny pozór adekwatności. W tym samym procesie podmiot krzyczący upodmiotawia się jako policjant.
Znacznej części współczesnych czytelników Ideologii i aparatów uznanie
przedstawionej koncepcji podmiotowości za adekwatną nie sprawia większej
trudności. Istniały jednak i istnieją liczne indywidua, dla których pojęcie podmiotu interpelacji prawdopodobnie byłoby niezrozumiałe z przyczyn zasadniczych.
Dla przykładu: zastanówmy się, jak na pytanie o podmiot odpowiedziałby
starożytny platonik. Sądzę, że mógłby odpowiedzieć tak: „Ty (jednostko), jesteś
duszą nieśmiertelną umieszczoną w materialnym świecie. Wskutek tego utraciłaś
pamięć i nie wiesz już, kim byłaś wcześniej ani skąd przychodzisz, a także, co
najważniejsze, nie wiesz, co jest dobre, prawdziwe i piękne. Jeśli zadasz sobie
4

L. Althusser, Ideologie i aparaty..., op. cit., s. 26.
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trud studiowania filozofii, część zapomnianej wiedzy wróci do Ciebie w procesie
anamnezy. Nawet jednak jeśli nie odczuwasz głodu wiedzy, pozostajesz duszą
nieśmiertelną, tyle tylko, że cokolwiek zaniedbaną”.
Podmiot nie jest tu, jak widać, podmiotem dwudzielnym. W koncepcji platońskiej jednostka nie zostaje upodmiotowiona przez wezwanie i odpowiedź.
Dusza jest samozwrotna i samowystarczalna („początkiem ruchu jest to, co samo
siebie porusza”5), anamnezy zaś nie da się sprowadzić do interpelacji.
Rozważmy z kolei pogląd Arystotelesa. Jego odpowiedź na zadane pytanie
mogłaby brzmieć tak: „Jesteś ciałem materialnym, materią, która przybrała ludzką formę. Masz swego rodzaju duszę, nie jest ona jednak duszą nieśmiertelną
– pomijając twój intelekt czynny, ten jednak w istocie nie jest częścią ciebie,
ale jest wspólny nam wszystkim. W pewnym sensie być człowiekiem to tyle, co
być zwierzęciem, które się porozumiewa za pomocą słów. Jeżeli wychowałeś
się wśród ludzi, znaczy to, że jesteś w stanie wyrażać swe opinie o tym, co jest
dobre, a co złe, co słuszne, a co niesłuszne. Jesteś więc zwierzęciem społecznym
i politycznym, a twoje miejsce we wspólnocie zależy od tego, jaką formę przybrałeś w naturalnym procesie ontogenezy. Jesteś więc człowiekiem wolnym albo
niewolnikiem, mężczyzną albo kobietą itd.”
Również powyższa koncepcja podmiotowości obywa się bez pojęcia interpelacji. Według Arystotelesa ruch we wszechświecie jest wprawdzie możliwy
wyłącznie dzięki istnieniu pierwszego poruszyciela – ten jednak nie jest w ogóle podmiotem, nie pełni więc funkcji analogicznej do podmiotu absolutnego
w teorii interpelacji. W związku z tym nie mamy też do czynienia z „wezwaniem
i odpowiedzią”: podmioty, żeby się ukonstytuować, nie potrzebują tutaj lustra
w althusserowskim rozumieniu.
Wskazane przeze mnie rozbieżności w postrzeganiu procesu upodmiotowienia można interpretować dwojako. Po pierwsze można przyjąć, że wymienieni filozofowie ulegli ideologicznemu złudzeniu. W tym ujęciu zarówno Platon,
jak i Arystoteles nie wiedzieli właściwie, kim są – ponieważ nie znali realnych
warunków bytowych swojej epoki; byli jednak, tak jak wszyscy ludzie, podmiotami interpelacji podobnymi do nas. Z drugiej strony trzeba jednak zauważyć, że
byłoby nam bardzo trudno uczynić teorię interpelacji zrozumiałą dla starożytnego Greka, z tego zaś można wnioskować o skali różnic pomiędzy nami i o nieprzekraczalności dzielącej nas bariery.
5

Platon, Fajdros, przeł. W. Witwicki, Warszawa 1958, s. 69.
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W tym ujęciu althusserowski podmiot interpelacji okazuje się bliskim krewnym podmiotu psychoanalizy. Dzięki badaniom Michela Foucaulta nad historią
seksualności uznajemy dziś bowiem, że psychoanaliza nie jest teorią seksualności tout court, jaką chciała być w czasach Freuda i jego pierwszych kontynuatorów. Wyobraźmy sobie, że stoi przed nami obywatel Rzymu z pierwszego wieku
przed Chrystusem. Zgodnie ze stanowiskiem Foucaulta jednym z badań, których
nie dałoby się na nim przeprowadzić z dobrym skutkiem, jest badanie psychoanalityczne, Rzymianin ze wspomnianego okresu nie znał bowiem tego, co autor
Historii seksualności nazywa „władzą pastoralną” i nie był nigdy jej podmiotem; psychoanaliza zaś sama jest formą takiej władzy opartą na ustalonym kodzie
„wezwania i odpowiedzi”6. Wobec tego, choćbyśmy nawet skłonili nasz obiekt
do wypowiadania wolnych skojarzeń, w procesie analitycznym nie mogłoby
dojść do przeniesienia; tym samym zaś terapia musiałaby pozostać nieskuteczna.
Tym, co różni nas od dawnych Rzymian, a także od Platona i od Arystotelesa, są
bowiem nie tylko warunki społeczno-ekonomiczne, w których żyjemy, ale też
– przede wszystkim – nasze tło epistemiczne i praktyki dyskursywne władzy.
III
Teza, która stanowi punkt wyjścia dalszej analizy, brzmi: podmiot, o którym pisze Althusser, ma wszystkie kluczowe cechy kartezjańskiej res cogitans. Wystarczy przyjrzeć się sumiennie tym dwóm koncepcjom „ja”, aby zauważyć szereg
istotnych funkcjonalnych oraz strukturalnych analogii.
Zdaniem Althussera ideologia jako ogniwo reprodukcji społecznej musi istnieć materialnie, czyli w aparatach ideologicznych państwa: w wojsku, w szkole,
w kościele itp. Rzeczywistość społeczna jest więc, w pewnym rozumieniu, ideologią wcieloną w miejsca, maszyny, jednostki i instytucje. W ramach aparatów ideologicznych podmiot może być w każdej chwili przywołany do porządku
w stale ponawianych aktach interpelacji, w których do nieokreślonej jednostki
apeluje się, aby stała się podmiotem na wzór podmiotu uniwersalnego. Prostym
przykładem takiego działania jest wspomniany apel policyjny: jest to wezwanie
jednostki do umieszczenia się w sieci relacji władzy. Dalsze zarządzanie podmiotami ujętymi w system interpelowania w większości wypadków odbywa się

6
M. Foucault, Seksualność i władza, [w:] idem, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, przeł.
D. Leszczyński, L. Rasiński, Warszawa 2000, s. 208–214.
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bez udziału aparatu represji – podmioty dobrowolnie i z poczuciem sprawstwa
„maszerują same”.
Odwołajmy się teraz do dobrze znanego kartezjańskiego wyliczenia: res
cogitans to „coś, co wątpi, rozumie, pojmuje, twierdzi, przeczy, chce, nie chce,
wyobraża sobie i czuje”7. Podmiot interpelacji ma wszystkie wymienione prerogatywy – dysponuje wyobraźnią (ideologia jako urojony-wyobrażeniowy stosunek podmiotu do jego miejsca w procesie produkcji), własną wolą („pomioty
maszerują same”) i samowiedzą (pomiot interpelowany sam siebie określa jako
taki). Tym samym można więc twierdzić, że obie formy podmiotowości są równoważne funkcjonalnie. Podobieństwa strukturalne wyjdą na jaw, kiedy porówna
się związane z nimi mechanizmy upodmiotowienia.
Według koncepcji Althussera aparat ideologiczny osadzony w materialnej
bazie interpeluje jednostkę, nadając jej odniesienie do ponadziemskiego podmiotu
„pełnego”. Żeby mogło dojść do aktu interpelacji, podmiot określa się więc w relacji wobec ponadpodmiotowych, przedustawnych struktur. Podobnie podmiot
kartezjański określa się zawsze względem absolutu; absolut jest jego negatywem
lub – ujmując rzecz poprawniej – on sam jest absolutu cieniem. Res cogitans
istnieje bowiem tylko o tyle, o ile istnieje coś poza nią, ponieważ w przeciwnym
razie można by było wątpić o wszystkim, aż do samozaprzeczenia. Wątpiący we
wszystko podmiot-negator nie nadaje się na czynnik sprawczy; nie może również
ufundować sam siebie, o ile nie chce się nadać mu prerogatyw boskich, których
oczywiście – jako jawnie niedoskonały – nie posiada. Twierdząc inaczej, popadlibyśmy według Descartes’a w sprzeczność ze źródłowym doświadczeniem,
Łatwo bowiem poznajemy, że nie ma w nas żadnej siły, przez którą sami byśmy
siebie utrzymywali, a że ten, w którym jest taka moc, aby nas różnych od niego
utrzymywać, tym bardziej siebie samego też zachowuje albo raczej nie potrzebuje
od nikogo żadnego zachowania; a więc jest Bogiem8.

Sławny „dowód istnienia rzeczy materialnych” zawarty w czwartej Medytacji nie jest dowodem istnienia rzeczy takich, jakie poznajemy zmysłowo – jest
za to dowodem na istnienie ich pozazmysłowej podstawy. W Medytacji trzeciej
czytamy:

7
R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, przeł. M. i K. Ajdukiewiczowie [et al.] Kęty
2001, s. 51.
8

R. Descartes, Zasady filozofii, przeł. I. Dąmbska, Kęty 2001, s. 35 (cz. I, §21).
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[...] jeżeli rzeczywistość obiektywna którejkolwiek z moich idei jest tak wielka,
że jest rzeczą pewną, iż nie może ona być we mnie ani formalnie, ani eminentnie,
a co za tym idzie, że ja sam nie mogę być przyczyną owej idei – to z tego wynika
niezbicie, że nie jestem sam na świecie, lecz że istnieje jeszcze jakaś inna rzecz,
która jest przyczyną owej idei9.

Jakąś inną rzeczą okazuje się następnie Bóg; idei Boga nie sposób bowiem uznać
za fałszywą materialnie.
Tyle Descartes; oddajmy teraz głos Althusserowi:
Wspomnieliśmy już o tym, mówiąc, że „idee” lub „przedstawienia”, itp., z których zdaje się być złożona ideologia, nie istnieją idealnie, ideowo, duchowo, lecz
materialnie. Sugerowaliśmy nawet, że to, czy „idee” istnieją idealnie, ideowo, duchowo, zależy wyłącznie od ideologii „idei” i ideologii oraz, dodajmy, ideologii
tego, co od czasu pojawienia się nauki może stanowić „fundament” tej koncepcji, a mianowicie tego, co praktycy nauk wyobrażają sobie w swej żywiołowej
ideologii jako „idee” prawdziwe lub fałszywe. Oczywiście, teza ta, przedstawiona
w formie twierdzenia, nie jest udowodniona. Prosimy po prostu, aby uznano ją
– powiedzmy w imię materializmu – po prostu za korzystne założenie. Udowodnienie wymagałoby zbyt długich wywodów10.

Według autora Ideologii i aparatów w czasach nowożytnych „żywiołowa ideologia praktyków nauki” opowiada się za podziałem idei na fałszywe i prawdziwe
materialnie. Sławna „rewolucja epistemiczna”, do której doszło w myśli europejskiej w wieku XVII, polegała właśnie na przyjęciu tego założenia. Wbrew
temu, co twierdzi Althusser, udowodnienie tezy o materialnym charakterze tak
rozumianej ideologii nie wymaga jednak wcale długich wywodów: dokonał tego
właśnie Descartes. Bóg, jako odwiecznie istniejąca „jakaś inna rzecz”, jest dla
niego tożsamy z odkrywaną przez naukowca „naturą ogólnie rozumianą”. Materialnie prawdziwe są tylko te idee, które istnieją w umyśle bożym jako wieczne
prawdy, dlatego zarówno uczony matematyk, jak i uczące się arytmetyki dziecko „maszerują sami” po tej samej, przez Boga ustanowionej ścieżce. Jeśli więc
dziecko pojmie pewną prawdę matematyczną, pojmie z niej tyle, ile może pojąć
człowiek i w żaden sposób już jej nie rozwinie11. Althusserowski podmiot jest jak
kartezjański uczony uprawiający naukę more geometrico, który – według określenia Jean-Paula Sartre’a,
9

R. Descartes, Medytacje..., op. cit., s. 64 (podkr. M.S.).

10

L. Althusser, Ideologie i aparaty..., op. cit., s. 19–20.

11

R. Descartes, Rozprawa o metodzie, przeł. W. Wojciechowska, Warszawa 1981, s. 25.
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podobny jest do człowieka, podążającego bardzo wąską dróżką, gdzie każdy jego
krok, a nawet pozycja ciała są ściśle uzależnione od tego, po jakim gruncie chodzi, i od konieczności zawartych w samym akcie chodzenia, przy czym człowiek
ten jest nieodparcie przekonany, iż wszystkie owe czynności wykonuje wedle
swojej woli12.

Podobnie u Althussera, aktor życia społecznego działając dostosowuje się do warunków wyznaczanych przez byt społeczny – jest wolny, ale tylko do tego, do
czego jest interpelowany.
Bóg Kartezjusza ma więc wszystkie prerogatywy podmiotu absolutnego
Althussera: jest tym, co materialnie prawdziwe; żeby istnieć, nie potrzebuje niczego poza sobą samym (istnieje per se i a se), jest więc jedyną prawdziwą Istotą;
sprawcą wszystkiego i jedynym poruszycielem rzeczy żywych i martwych, jedyną przyczyną ogólną wszelkiej zmiany, w tym tego, co postrzegamy jako własne
działania. Dodajmy, że według Zasad filozofii, „ponieważ w każdym czuciu jest
doznawanie, a doznawać, to być od kogoś zależnym, w żaden sposób nie należy
przypisywać Bogu odczuwania, a tylko to, że On poznaje i chce”13. Bóg zatem
działa, ale sam nie podlega niczyim działaniom, ponieważ w świecie Kartezjusza
nie ma miejsca dla innych czynników sprawczych.
Podsumujmy. W obydwu koncepcjach byt konieczny i najdoskonalszy
zwraca się do jednostki (interpeluje ją) mówiąc: jam jest, który jest. Ciąg dalszy
może przybierać różne formy, zależnie od tego, jak wyglądają realne warunki
bytowe, do których stosunek urojony przedstawia ideologia. Podstawowa struktura ideologii w rozumieniu Althussera obecna jest jednak in nuce w kartezjańskiej koncepcji wiecznych prawd zawartych w absolucie, przy czym absolut ów
może nosić niejedno imię. Możemy nazwać go „naturą ogólnie rozumianą” (jak
Descartes), możemy też określić go jako „proces bez podmiotu”.
Bóg kartezjański i ideologia według Althussera mają przy tym jedną jeszcze
interesującą cechę wspólną: obydwie instancje są efektywnie wszechmocne, ale
nie mogą kłamać. Zgodnie z poglądem Descartes’a byt doskonały z konieczności
musi być prosty, jedyna zaś forma działania odpowiednia dla bytu prostego to
pojedyncza czynność, ponieważ doskonalej jest sprawiać coś jednym aktem niż
wieloma. Dlatego też

12
J.-P. Sartre, Wolność kartezjańska, przeł. I Tarłowska, [w:] Filozofia i socjologia XX wieku,
cz. 2, Warszawa 1965, s. 311.
13

R. Descartes, Zasady..., op. cit., s. 35 (cz. I, § 23).
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Bóg wszystko równocześnie poznaje, chce i sprawia. Wszystko – mówię – to
znaczy wszystkie rzeczy: bo nie chce złośliwości grzechu, ponieważ nie jest ona
żadną rzeczą14.

Bóg Kartezjusza nie kłamie więc, bo kłamać nie może. Wszystko, o czym pomyśli, to jednocześnie sprawia, a poza Jego myślą nie ma żadnej rzeczywistości
(co najwyżej rojenia i fałsze, a te nie są żadną rzeczą). Dlatego też – jak zauważa
Sartre – jest to jedyny Bóg doskonale wolny, przy czym wszystko, co postanowi
On stworzyć, jest dobre – ponieważ to właśnie stworzył15. Jeśli więc postanowi
za chwilę stworzyć świat zupełnie inny niż nam znany, na przykład taki, w którym dwa razy dwa daje pięć, zrobi to, i nikt z nas nie będzie mógł zarzucić mu
kłamstwa. Ponieważ Bóg jest dla nas miarą prawdy, będziemy przekonani, że
wynik tego równania zawsze był taki, jak po zmianie, i nie będziemy mogli pojąć, dlaczego kiedyś myśleliśmy inaczej.
Podobny moment przejścia od jednej do drugiej episteme nazywamy „cięciem epistemologicznym”. Świadomość tego rodzaju zmiany o charakterze rewolucyjnym stała się też udziałem Descartes’a jako reformatora nauk. Przyjrzyjmy
się teraz temu, jak wskutek owej rewolucji epistemicznej przekształceniu uległo
pojęcie podmiotowości.
IV
Renesansowa nauka – taka, jaką młody Descartes poznawać mógł w kolegium
La Flèche – porusza się w horyzoncie wyznaczonym przez cztery podobieństwa:
1) wedle zasady konweniencji rzeczy umieszczone w odpowiednich miejscach
graniczą ze sobą, zachowując związek; 2) rzeczy emulują się z oddali jak ustawione względem siebie i wprawione w ruch zwierciadła; 3) stosunki i relacje
podlegają prawom analogii; i wreszcie 4) dzięki doświadczeniu możemy wykryć
obecne w świecie antypatie i sympatie16. Rzeczy kojarzą się tu w nieprzerwa14

Ibidem, s. 36 (cz. I, § 36).

J.-P. Sartre, Wolność..., op. cit., s. 326–328. W cytowanym przez Sartre’a liście do Mersenne’a z 27 maja 1630 r. Descartes pisze: „Pytacie, co zmusiło Boga do stworzenia tych prawd [wiecznych]; ja zaś powiadam wam, że równie dobrze mógł on sprawić, by nie było prawdą, że wszystkie
linie nakreślone od środka obwodu koła są sobie równe, jak nie stworzyć świata. Jest rzeczą pewną,
że prawdy te nie są w sposób bardziej konieczny związane ze swoją esencją niż inne stworzenia”.
15

16
M. Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. T. Komendant,
Gdańsk 2006 s. 29–36. Jeszcze w pochodzącym z 1618 r. dziełku Compendium musicae Kartezjusz
twierdzi, że bęben wykonany z koźlej skóry nie wyda głosu przy bębnie ze skóry wilczej – mię-
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ny łańcuch bytów, zmiana pociąga za sobą inną zmianę, ale nie można wskazać
w tym oddziaływaniu skutku i przyczyny: rzeczy-zwierciadła wpływają na siebie
wzajemnie niezależnie od odległości, w jakiej się znajdują i kategorii bytu, do
której przynależą. To, co zmienne, jest więc, w sensie mocnym, niejasne i nieprzejrzyste.
Ośrodkiem, w którym krzyżują się powiązania i oddziaływania, jest w tym
ujęciu człowiek, w bezmiarze podobieństw nie ma jednak punktów wyróżnionych. Jeżeli nawet uznamy, że człowiek ma poznawczy dostęp do tajemnic kosmosu jako jego odbicie, zasada różnicowania nadal pozostanie niepojęta: można
poznawać wszystko oprócz niej.
To nieskończone otwarcie siatki skojarzeń mogło rodzić jednocześnie rozpacz i nabożną trwogę. Pisze Giordano Bruno:
Nie ma różnicy między lotem z ziemi do nieba a lotem z nieba na ziemię; nie ma
różnicy między wznoszeniem się w górę a zstępowaniem w dół, ani też między
przechodzeniem z jednego końca na drugi. My nie jesteśmy w większej mierze
punktem w obwodzie dla nich, co oni dla nas; oni zaś nie są w większej mierze
punktem środkowym dla nas, co my dla nich, nie inaczej niż oni chodzimy po
planecie i ogarnia nas niebo17.

W świetle powyższej wizji świat cały jest zwierciadłem, a poznający go
mędrzec okiem ogarniającym cały horyzont – jedności, którą kontempluje, nie
da się jednak wysłowić18. W panteistycznej wizji Bóg-Świat jest tylko słowem
na oznaczenie niepodzielnego, żywego zjawiska sensu largo, które przejawia się
w każdej wyróżnionej przez język istocie.
Mędrzec może jednak równie dobrze uznać, że w obliczu niepoznawalności
niepodzielnego Zjawiska należy zadowolić się poznaniem świata zjawisk. Przyjęcie takiego punktu wyjścia prowadzi w sposób konieczny do rozważenia roli
języka w poznaniu – poznanie zjawisk (w odróżnieniu od poznania Boga-Świata
in toto) jest bowiem poznaniem pojęciowym. Pytając o możliwość wiedzy, pytamy zatem o możliwość istnienia wyróżnionego sposobu różnicowania zjawisk;
wiedza zaś – o ile jest możliwa – powinna tym samym zawierać się w systemie
dzy tymi zwierzętami zachodzi bowiem relacja antypatii. Por. J.S. Spink, Libertynizm francuski
od Gassendiego do Voltaire’a, przeł. A. Neuman, Warszawa 1974, s. 229.
17
Cyt. za: E. Garin, Filozofia odrodzenia we Włoszech, przeł. K. Żaboklicki, Warszawa 1969,
s. 282.
18

Ibidem, s. 270–271.
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pojęć. Uczony ustala odpowiadające istocie rzeczy definicje; następnie zaś wysnuwa wnioski pewne z treści zdefiniowanych pojęć.
Tak wygląda, w największym skrócie, metoda badań stosowana przez
współczesnych Descartes’owi arystotelików. Poznać rzecz to uchwycić istotę
faktu – w tym celu, po dokonaniu indukcji sokratejskiej, określa się rodzaj nadrzędny, do którego należy rzecz, oraz właściwą jej różnicę gatunkową. W ten
sposób wchodzi się w posiadanie definicji rzeczy, która jest nośnikiem jej pojęcia. Pojęcia z kolei wchodzą w skład sądów, którymi posługujemy się we wnioskowaniach sylogistycznych.
Z tak sformułowaną teorią wiedzy wiąże się jednak pewna trudność: nie
sposób bowiem ustalić nie-arbitralnej zasady różnicowania, nie zakładając z góry
tego, że język odwzorowuje świat w sposób ścisły. Jeżeli poda się to założenie
w wątpliwość, okaże się, że program Arystotelesa jest, przynajmniej z pewnego punktu widzenia, absurdalny. Zarzut ten można znaleźć już w jednym z najwcześniejszych znanych nam pism Descartes’a:
Jeżeli bowiem ktoś na przykład twierdzi, że ciało jest substancją cielesną, a nie
określi, co to jest substancja cielesna, to te dwa wyrazy – substancja cielesna –
nie czynią nas bynajmniej mądrzejszymi aniżeli termin ciało. Również jeśli ktoś
twierdzi, że istota żyjąca jest ciałem ożywionym, a nie wyjaśni przedtem, co to
jest ciało i co to jest ożywiona [...] ten w istocie wypowiada słowa, owszem wypowiada je nawet w pewnym jak gdyby porządku, lecz nic nie mówi. Nie oznacza
to bowiem niczego, co by się dało pojąć i mogło utworzyć w naszym umyśle ideę
jasną i wyraźną19.

Wiedza oparta na zawartym w definicji pojęciu kręci się zatem w błędnym
kole. W ramach renesansowej episteme nie stanowi to problemu, celem działań uczonego nie jest bowiem wyjaśnianie zjawisk, ale ich interpretacja. Rzeczywistość jest swego rodzaju pismem, a pismo ludzkie – częścią pisma-świata.
Główne zadanie mędrca polega tu na niekończącym się gromadzeniu odwołań
i komentowaniu komentarzy20.
Podstawowa innowacja metodologiczna zaproponowana przez Kartezjusza w Traktacie o świetle polega na postawieniu następującej tezy: wrażenia są
(lub przynajmniej mogą być) czymś zupełnie innym od wywołujących je rzeczy.
Czym innym może być, dla przykładu, wrażenie światła, jakie posiadamy, to zna19

R. Descartes, Poszukiwanie prawdy poprzez światło naturalne, przeł. L. Chmaj, Kęty 2002,

s. 92.
20

M. Foucault, Słowa i rzeczy..., op. cit., s. 50–51.
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czy pewna idea światła, czym innym światło jako rzecz w sobie21. Obustronna
relacja zachodząca pomiędzy zjawiskiem a jego istotą podobna jest do relacji
oznaczania:
Jeśli zatem słowa, które oznaczają coś jedynie dzięki umowie między ludźmi,
wystarczają do ujęcia rzeczy, z którymi nie posiadają żadnego podobieństwa, to
dlaczego Natura nie mogła również ustanowić jakiegoś znaku, który pozwalałby
nam mieć wrażenie światła, chociaż on sam nie miałby w sobie niczego, co byłoby
podobne do tego wrażenia? Bo czyż nie tak samo ustanowiła ona uśmiechy i łzy,
byśmy mogli czytać radość i smutek na obliczach ludzkich?22

Z tego, że posiadamy pojęcie rzeczy, nie wynika zatem, że rzecz w sobie
jest podobna do pojęcia: w intuicji poznajemy pewną treść, nie przedmiot. Treści
natomiast mogą być pojmowane jasno i wyraźne – lub niewyraźnie i niejasno; to
już jednak nie zależy od podania dobrze sformułowanej definicji, ale od tego, co
dane jest poznającemu w akcie intuicji.
W renesansowym modelu świata zasadę zmiany można tylko poczuć, wzorem Bruna, przez ogarnięcie wszystkiego w jednym akcie – wiedza ta jednak
pozostanie ściśle subiektywna: My nie jesteśmy w większej mierze punktem w obwodzie dla nich, co oni dla nas itd. Dlatego kartezjańska zasada wiedzy pewnej
nie może dopuszczać mnogości możliwych punktów widzenia i zasad różnicowania – stąd projekt znalezienia widoku znikąd, perspektywy anielskiej23. Żeby
ogarnąć bezmiar zjawisk, trzeba odwołać się do zasady leżącej poza ich ciągłym
przepływem i poza wielością możliwych oglądów świata.
Stąd bierze swe źródło doktryna wyłożona przez Descartes’a w Regułach
kierowania umysłem, wedle której dla poznania pewnego wystarczą intuicja i dedukcja. Zgodnie z regułą trzecią:
Przy rozpatrywaniu przedmiotów należy badać nie to, co inni myśleli, ani jakie
my sami o nich czynimy domysły, ale to, co możemy ująć przy pomocy jasnej
i oczywistej intuicji lub co możemy wywnioskować przy pomocy pewnej dedukcji; inaczej bowiem nie zdobywa się wiedzy24.

21

R. Descartes, Świat, albo traktat o świetle, przeł. T. Śliwiński, Kraków 2005, s. 17.

22

Ibidem, s. 19–20.

K. Harries, Descartes, Perspective, and the Angelic Eye, „Yale French Studies” 49 (1973),
s. 30–32.
23

24

R. Descartes, Reguły kierowania umysłem, przeł. L. Chmaj, Kęty 2002, s. 20.
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Jasno i wyraźnie postrzegamy zaś wyłącznie natury proste, czyli takie, które każdy umysł może uchwycić tylko w jeden sposób i których pojmowanie nie zależy
tym samym od przyjętej perspektywy. Żeby zagwarantować prawdziwość materialną uzyskanych w ten sposób idei, Kartezjusz zakłada ponadto, że natury
proste stanowią jednocześnie podstawowe elementy poznania i samego świata25.
Poznawanie sprowadza się więc do kontemplacji wiecznych prawd obecnych
w umyśle boskim, który stanowi naturę ogólnie rozumianą. Ich postrzeganie nie
jest w niczym podobne do postrzegania zmysłowego. Jeśli więc nawet autor Rozprawy o metodzie zgodziłby się z tezą Karola Marksa z Rękopisów z 1844 r.,
według której „zmysły są teoretykami”, dodałby pewnie, że teorie oparte na poznaniu zmysłowym są z konieczności błędne.
Na pomysł reformy metodologicznej opartej na powyższych założeniach
wpadł Kartezjusz prawdopodobnie 10 listopada 1619 roku, kiedy to „pełen entuzjazmu odkrywał podstawy prawdziwej wiedzy”26. Wiemy, jak wielkie znaczenie
przywiązywał on do wydarzeń tego dnia; znamy też dobrze legendę, którą obrosły one w ramach późniejszej doksografii. Z naszego punktu widzenia ważniejsza
jest jednak zmiana, która jednocześnie ze zmianą w poglądach metodologicznych
Descartes’a zaszła w samym Descarcie, który jest dla nas prototypowym podmiotem kartezjańskim. Musimy się tutaj odwołać do sporządzonego przez niego
opisu sławnych snów z nocy świętego Marcina, opisu znanego nam dzisiaj w odpisach sporządzonych przez Adriana Bailleta i Gottfrieda Wilhelma Leibniza.
Według Georges’a Pouleta przed udaniem się na spoczynek, po całym dniu
wytężonej pracy nad „cudowną nauką”, Kartezjusz znajdował się w stanie szczególnego pobudzenia i „ogołocenia”:
Do wygnania fizycznego i materialnej samotności dołączają się zatem wygnanie
i samotność moralna – wygnanie i samotność, które trudno sobie wyobrazić inaczej niż porównując je do skrajnych wyrzeczeń, poprzez które mistycy przygotowują się do autentycznego doświadczenia ekstazy. „Umysł ogołocony”, w obliczu
którego przyszło żyć Kartezjuszowi, nie mógł i nie powinien był mu przypominać
nic znajomego. Nie był on już związany z jakimkolwiek doświadczeniem młodości; był istotą poza przeszłością, poza czasem, poza ludzkim doświadczeniem,

25

K. Harries, Descartes..., op. cit., s. 33–34.

R. Descartes, Olympica, [w:] Andrzej M. Ziółkowski, Filozofia René Descartes’a, Warszawa
1989, s. 135.
26
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czysto duchowym płomieniem abstrakcyjnego pożądania: „Pozostała w nim już
jedynie miłość Prawdy”27.

Kontemplowanie prawd wiecznych jest możliwe tylko dla podmiotu, który sam siebie umieści poza czasem i poza wszelką zmianą i który tym samym
stanie się podmiotem – na ile to możliwe – czysto abstrakcyjnym. Widzimy tu
ostateczne odejście od modelu renesansowego, w którym człowiek jako mikrokosmos odzwierciedla się w makrokosmosie; od wizji świata zwierciadeł, w którym, zgodnie z określeniem Foucaulta, „dzięki relacjom emulacji rzeczy mogą
imitować siebie z jednego na drugi kraniec wszechświata bez powiązania i bliskości”28. Kartezjański „umysł ogołocony” z niczym nie graniczy, z niczym nie
sympatyzuje, niczego nie przypomina i nie emuluje; lecz zamiast tego kontempluje świat – nie taki, jaki jawi mu się w subiektywnym oglądzie, ale jako „naturę ogólnie rozumianą”. Po stronie aktu odpowiada mu abstrakcyjne pożądanie:
gotowość do powiedzenia althusserowskiego „tak, niech się stanie” dla wszystkiego, co umysł odkryje z jasnością i oczywistością jako obecne w odwiecznym
porządku. To odkrywanie jest również istotą procesu interpelacji: procesu, który
nie zachodzi w czasie. Podmiot Althussera odkrywa siebie takiego, jakim był
zawsze, a konkretna forma, którą przyjmie, zależy od miejsca, w którym umieści
się w zastanej strukturze, podobnie jak podmiot kartezjański odkrywa wieczne
prawa matematyki w ramach przez Boga ustanowionego ładu.
W pierwszym widzeniu sennym filozof, wędrując po nieznanych sobie drogach, czuje ból w prawym boku, co zmusza go do zejścia z wytyczonej ścieżki.
Kiedy próbuje na nią wrócić, zostaje porwany przez wir powietrzny i obrócony
kilkakrotnie dookoła. Na drodze napotyka następnie coraz poważniejsze przeszkody i wielokrotnie upada, w końcu jednak dociera do uchylonych drzwi gimnazjum. Wchodzi do środka, licząc na to, że modlitwa w gimnazjalnym kościele
pozwoli mu na odzyskanie zdrowia29. Interpretując sen, Descartes stwierdza:
Wiatr wiejący od kościoła gimnazjalnego, kiedy odczuwał ból po prawej stronie,
nie był niczym innym, jak Złym Duchem, który usiłował siłą doprowadzić go do

27
G. Poulet, Sen Kartezjusza, [w:] idem, Metamorfozy czasu. Szkice krytyczne, przeł. W. Błońska [et al.], Warszawa 1977, s. 74.
28

M. Foucault, Słowa i rzeczy..., op. cit., s. 31.

29

R. Descartes, Olympica, op. cit., s. 136.
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miejsca, do którego zamierzał pójść dobrowolnie. „Przez Złego Ducha prowadzony do Świątyni”30.

Według interpretacji Henriego Lefebvre’a widzimy tu obraz rozterek „świadomości świętokradczej” – Kartezjusz planuje podnieść rękę na wszystko, co należało
do Boga: na naturę i na wiedzę31. Ogrom zadania budzi trwogę; nie bez powodu
Bruno porównywał mędrca do Akteona dającego się dobrowolnie pożreć własnym myślom32. Droga mistyczna, wydanie się na pastwę absolutu – nie interesuje
jednak Descartes’a: nie zamierza on w jednym akcie iluminacji stać się okiem
ogarniającym cały horyzont. Zamiast tego chce dojść na miejsce samodzielnie,
krok po kroku. Dlatego jego zamiar ma charakter świętokradztwa:
To z tego powodu Bóg nie zezwolił, żeby poszedł dalej i dał się porwać w miejsce
święte przez Ducha, którego Bóg zesłał. I to pomimo że był przekonany, iż był to
Duch Boga, który kazał mu czynić pierwsze kroki do kościoła33.

W drugim śnie, który przyszedł po dwugodzinnej przerwie, poświęconej
rozmyślaniom na temat dobrych i złych stron świata, Descartes słyszy ostry i głośny huk podobny do uderzenia pioruna. Strach tym wywołany budzi go. Widzi
wtedy mnóstwo iskier rozsypanych po pokoju, co uznaje za znak zstąpienia Ducha prawdy34. Filozof doświadcza więc wszechmocy Boga; doświadczenie to nie
ma jednak ściśle religijnego charakteru. Dla Kartezjusza zstąpienie Ducha jest
tożsame z uzyskaniem szczególnej łaski – zsyłając Ducha, Bóg zagwarantował
adekwatność nowej teorii wiedzy.
W trzecim śnie, spokojnym i przyjemnym, Kartezjusz widzi słownik (księgę mądrości) i zbiór łacińskich poezji; interpretuje to jako wskazówkę dotyczącą
przyszłości:
Przez wiersze zebrane w zbiorze rozumiał natchnienie i entuzjazm, wspierające
siebie wzajemnie. Część wiersza „Jest i nie jest”, czyli „Tak i Nie” Pitagorasa,
zinterpretował jako Prawdę i Fałsz w poznaniu i naukach świeckich. Widząc, że to

30

Ibidem, s. 139.

31

H. Lefebvre, Kartezjusz, przeł. N.N., Warszawa 1950, s. 39.

32

E. Garin, Filozofia odrodzenia..., op. cit., s. 270.

33

R. Descartes, Olympica, op. cit., s. 139.

34

Ibidem, s. 137.
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wszystko tak bardzo się zgadza z jego zamiarami, uznał, że to sam Duch Prawdy
chciał mu przez te sny rozewrzeć skarbce wszystkich nauk35.

Zasada wiedzy pewnej („jest i nie jest”, „tak i nie”) nie może dopuszczać
mnogości możliwych punktów widzenia i zasad różnicowania. Poznanie jest
możliwe tylko o tyle, o ile poszczególny umysł jest w stanie odzwierciedlać odwieczne prawdy obecne w umyśle Boga; Bóg sam jest tutaj centralnym umysłem-podmiotem, w którym odzwierciedlają się podmioty peryferyjne, a jednocześnie
„naturą ogólnie rozumianą” poznawaną przez jednostkę wyposażoną, zgodnie
z określeniem Sartre’a, w „wolność odcieleśniającą i odindywidualizującą”36:
Podobnie jak człowiek moralny Kanta działa jako prawodawca w państwie celów,
Kartezjusz, jako uczony, decyduje o prawach świata. Albowiem owo „tak”, które wreszcie należy wypowiedzieć, by nadeszło królestwo prawdy, wymaga nieskończenie wielkiej mocy, użytej całkowicie za jednym zamachem: nie można
powiedzieć „trochę tak” lub „trochę nie”. „Tak” człowieka nie różni się zatem
od „tak” Boga37.

Tak oto rewolucja epistemiczna wiąże się z przewrotem metafizycznym, czyli
– w języku Althussera – zmiana sposobu produkcji wiedzy zakłada z konieczności nowe ustanowienie podmiotu ją produkującego: jest to dwudzielny podmiot
tożsamy z podmiotem interpelacji.
V
Kartezjańska koncepcja podmiotu została na gruncie marksistowskim rozpoznana przez Lefebvre’a jako wyraz złudzenia klasowego rodzącej się burżuazji,
w którym idealny wyraz ludzkich możliwości stanowi „człowiek pełny, wolna
jednostka”, a jednocześnie
Każda jednostka uważa się za „człowieka” pełnego; indywidualizm staje się mitem demokracji mieszczańskiej, a zarazem groteskowym wyrazem mieszczańskich roszczeń do urzeczywistnienia człowieczeństwa w każdym posiadaczu,
w każdym brzuchatym notablu, w każdym bakałarzu i w każdym spekulancie38.
35

Ibidem, s. 139.

36

J.-P. Sartre, Wolność..., op. cit., s. 324.
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Ibidem, s. 313 (podkr. M.S.).
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H. Lefebvre, Kartezjusz, op. cit., s. 36.
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Wiemy, że w zakończeniu trzeciej części Rozprawy o metodzie Descartes
chwali Amsterdam jako miejsce, gdzie
[...] wśród tłumu ludzi bardzo czynnych i dbałych raczej o swe własne interesy niż
zaciekawionych cudzymi, mogłem żyć tak samotny i w ukryciu, jak na najodleglejszej pustyni, nie będąc zarazem pozbawionym żadnych wygód, jakie znajdujemy w najludniejszych miastach39.

Dla filozofa, który – jak deklaruje – ceni sobie spokój i odosobnienie, wybór
na miejsce stałego pobytu prężnie rozwijającego się miasta portowego wydaje
się pomysłem dziwnym. Amsterdam jest wówczas cztery razy mniej ludny od
Paryża, tempo wzrostu ma jednak imponujące: w połowie XVI wieku liczył około 35 tysięcy mieszkańców; w czasie, gdy mieszkał w nim Descartes – ponad
sto tysięcy40.
Dla zrozumienia związku łączącego myśl kartezjańską z nurtem epoki istotniejsze jest jednak wskazanie na specyficzną organizację miasta. Dynamiczny
wzrost liczby mieszkańców postawił jego obywateli przed alternatywą: albo zatrudnić naczelnego architekta, albo zgodzić się na architektoniczny chaos. Amsterdamczycy połączyli obie opcje. Zabudowa siedemnastowiecznego Amsterdamu godzi zatem dwie przeciwstawne tendencje – miasto jest starannie zaplanowane i powstaje jako spójna całość, nie jest jednak zuniformizowane. Fasada
każdego z domów może być inna, musi jednak spełniać ustanowione przez radę
miejską wytyczne – tym samym mieści się w wymogach miejskiego „systemu”
i w jego ramach zyskuje estetyczny wyraz41.
Należy podkreślić pewną interesującą zbieżność: opisane postępowanie rady
miasta odpowiada w szerokim sensie procedurze interpelacji. Jeżeli Rzym stanowi par excellence miasto Renesansu, Amsterdam to jedno z pierwszych wielkich
miast nowoczesności. Prawo miejskie stanowi o tym, kto jest jego podmiotem,
a kto nie. Powstający dom reprezentuje jednostkę, która dzięki postawieniu własnej nieruchomości staje się obywatelem miejskim. Kształt architektoniczny domostwa jest materialnym wyrazem jego funkcji ideologicznej: budowla staje się
„podmiotem” zinterpelowanym i wpisanym w miejski system. Mieszczenie pro-

39

R. Descartes, Rozprawa..., op. cit., s. 36.

40

J. Delumeau, Cywilizacja Odrodzenia, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1987, s. 227.

K. Dunn, A Great City Is a Great Solitude: Descartes’s Urban Pastoral, „Yale French Studies” 80 (1991), s. 100–101.
41
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jektujący miasto według rozumnego wzoru wcielają zatem w życie nową ideę
jednostki, którą filozoficznie skonceptualizował Descartes.
***
W świetle przeprowadzonej analizy stosowane przez Louisa Althussera pojęcie
podmiotu okazało się tożsame z pojęciem kartezjańskim – sama teoria należy
więc do postkartezjańskiej episteme. Tym samym należy zrewidować zakres jej
obowiązywania: ograniczałby się on do form, jakie przyjmuje ideologia w czasach nowożytnych. Pojęcie interpelacji nie ma zastosowania dla kultur, w których
system wiedzy nie jest zorganizowany wedle wzoru cudownej nauki – stosując je
do nich, popadlibyśmy w swoisty etnocentryzm.
To, co Althusser nazywa „ideologią tout court”, nie jest więc bynajmniej bytem omnihistorycznym: przedstawiona analiza świadczy raczej za tym, by przyjąć, że tego typu byty w ogóle nie istnieją. Nie znaczy to jednak, że musimy – jak
Paul Veyne – traktować pojęcie ideologii tout court jako równoważnik „kawałka
sznurka”, którym zdesperowany teoretyk wiąże ze sobą władzę i wiedzę, których
wzajemnego stosunku nie potrafi sobie wyobrazić w oderwaniu od swojego pojęcia podmiotowości42. Wystarczy ograniczyć pole badań, opuścić teren, na którym
operuje foucaultowska archeologia wiedzy, i zgodzić się, że historia nowożytna
jest – jak za Marksem przyjmuje Althusser – historią walki klas, toczonej jednak
przez podmioty lub, mówiąc ściślej, za ich pośrednictwem. Do rozstrzygnięcia
pozostanie wówczas kwestia: jakie to podmioty, w jakim stopniu i w jakim sensie
kartezjańskie?
W świetle dokonanych ustaleń pod adresem teorii ideologii tout court należałoby jednak skierować przynajmniej jedno jeszcze istotne pytanie. Skoro
bowiem w jej świetle nawet w społeczeństwie bezklasowym pozostaniemy podmiotami interpelacji, to tym samym – w pewnym istotnym sensie – wszystko
zmieni się, a mimo to zostanie tak, jak jest. Czy jednak można wyobrazić sobie
postkartezjańską i postkapitalistyczną przyszłość, nie wychodząc przy tym poza
kartezjańskie kategorie?

42

P. Veyne, Foucault rewolucjonizuje historię, przeł. T. Falkowski, Toruń 2007, s. 44–45.
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This paper is meant to be a brief account on Louis Althusser’s theory of ideology formulated in Ideology and ideological state apparatuses and on its epistemic conditions
of possibility. As such, it can also be seen as a sort of its critique in a Kantian sense. The
author traces functional and structural analogies between Althusserian notion of “subject
of interpellation” and Cartesian concept of subjectivity. In conclusion, Althusser’s theory
of ideology is shown to be strictly a post-Cartesian one. As such, it is perhaps not well
suited to analyze non- or pre-Cartesian societies. But more importantly, we may ask: is
it possible to think of some radically different, post-Cartesian, and thus post-capitalistic
future while still using Cartesian categories?
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Manifest liberalnej edukacji Marthy C. Nussbaum

Martha C. Nussbaum, Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities, Princeton University Press, Princeton (NJ)–Oxford 2010, 178 s.

Koncepcje edukacyjne Marthy C. Nussbaum nie są już obce polskojęzycznym
czytelnikom. Wydana w 2008 roku książka W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego1
stała się inspiracją dla polskich pedagogów2. Autorka prezentuje postępową
wizję edukacji liberalnej, którą uważa
za podstawę sprawnie funkcjonującej demokracji. W wydanej w 2010 roku książce Not for Profit. Why Democracy Needs
the Humanities Nussbaum w gruncie rzeczy powtarza główne myśli zawarte we
W trosce o człowieczeństwo. Pod względem teoretycznym czytelnicy nie zaobserwują żadnego istotnego postępu; żadnej
pogłębionej problematyzacji własnych,
liberalnych założeń. Jak gdyby pomiędzy rokiem 1997, kiedy ukazała się prze1

M.C. Nussbaum, W trosce o człowieczeństwo.
Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego,
przeł. A. Męczkowska, Wrocław 2008.
2
Pytanie o szkołę wyższą. W trosce o człowieczeństwo, red. B.D. Gołębniak, Wrocław 2008.

tłumaczona po jedenastu latach na język
polski książka, a rokiem 2010 nie nastąpił
żaden rozwój teoretyczny. Wydaje się, że
M.C. Nussbaum konsekwentnie trzyma
się przyjętych wcześniej ram ideologicznych. Zresztą, „mocą” książki Not for
Profit nie mają być analizy teoretyczne,
ale jej polityczny wymiar. Sama autorka
stwierdza, że jej argumentacja ma namówić nas do działania, a nie dostarczyć estetycznych czy czysto poznawczych przyjemności. Wartość Not for Profit określa
moment historyczny, w którym książka ta
się pojawia. M.C. Nussbaum nie prowadzi
wykładu, ale bije w dzwony na alarm.
Neoliberalna hegemonia i ekonomiczny
model edukacji
Według M.C. Nussbaum jesteśmy w środku niewidocznego kryzysu, rozkładającego nasze społeczeństwa niczym rak.
Przy czym autorka nie ma na myśli problemów zapoczątkowanych w roku 2008
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wraz z krachem kredytów typu subprime,
ale coś, co wydarzyło się przypadkiem,
mimochodem, lecz ma znacznie bardziej
destrukcyjne dla demokracji skutki, a co
M.C. Nussbaum określa mianem silent
crisis (cichy kryzys) – kryzys edukacji.
Kryzys ten związany jest z neoliberalną
ideologią, która przybrała postać zdrowego rozsądku, naturalnej matrycy aksjologiczno-empirycznej. Nie tylko w Stanach
Zjednoczonych czy Indiach (stanowiących materiał dla empirycznej refleksji autorki), ale również w Polsce. Wspomniana
ideologia jest podstawą programu reform
między innymi prof. Barbary Kudryckiej,
potęgujących problemy, przed którymi
stajemy jako globalne społeczeństwo.
Reformy inspirowane przez pragnienie wąsko pojętego zysku doprowadziły przez redukcję edukacji do wymiaru
„ekonomicznego” raczej do „produkcji generacji użytecznych maszyn niż
kompletnych obywateli”3. W wymiarze
zdroworozsądkowym ideologia neoliberalna ujawnia się w nastawieniu samych
uczniów, studentów i ich rodziców wobec
edukacji. Przejawia się w dominującym
przekonaniu, że w pogoni za dyplomami,
w przedzieraniu się na kolejne, wyższe
poziomy, chodzi jedynie o to, aby zdobyć
dobrą pracę. Cichy kryzys ujawniający
się na tych dwóch poziomach sprawia, iż
humanistyka traci legitymizację i miejsce
w programach kształcenia oraz sercach
ludzi.
M.C. Nussbaum dostrzega, że model edukacji dla ekonomicznego wzrostu
(education for economic growth), poprzez
redukcyjne ujęcie rozwoju, uzasadnia cięcia w zakresie nauk humanistycznych,
które ujmuje jako zbędne, stanowiące je3
M.C. Nussbaum, Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities, Princeton (NJ)–Oxford
2010, s. 2 (wszystkie tłumaczenia z tej książki
– O.S.).

dynie „ozdobne falbanki”, błyskotki, nie
zaś źródło dochodu czy też przestrzeń
rozwoju potrzebnych społecznie umiejętności. Z czystym sumieniem można zrezygnować z nauki historii niesprawiedliwości klasowej, płciowej, z kształtowania
wśród społeczeństwa podstaw logiki,
krytycznego myślenia. Gospodarce wystarczy, że szerokie grupy opanują podstawowe umiejętności czytania i liczenia, a tylko wąska elita znacznie bardziej
wymagające umiejętności. Z tego punktu
widzenia powszechna edukacja humanistyczna na odpowiednio wysokim poziomie jest chybioną inwestycją. Dominujący paradygmat potwierdzają pragnienia
i niechęci „klientów”: po pierwsze mamy
do czynienia z naciskiem społecznym,
aby „upraktycznić” edukację, co wiąże
się z akceptacją braków kulturowych na
rzecz rynkowych umiejętności; po drugie
– z niechęcią studentów wobec na przykład filozofii, która jest traktowana jako
historyczna skamielina4.
Paradygmat ekonomicznego wzrostu nie dostrzega specyfiki i wagi humanistyki. Po pierwsze, zauważa M.C. Nussbaum, objawia się to w podejściu reformatorów i biurokratów, którzy domagają
się od nauk humanistycznych konkretnych zysków. Postawiona pod ścianą na
przykład filozofia ma ukazać brzęczący
złotymi monetami impact albo wyrok zostanie wykonany. Ideologia impact traktuje badania w duchu wulgarnego pragmatyzmu5. Po drugie – operują wąskim rozumieniem rozwoju i innowacyjności6.
Marginalizacja, a w niektórych wypadkach likwidacja humanistyki, wynika
nie tylko z nieporozumienia, ale również
4

Ibidem, s. 131.

5

Ibidem s. 128–130.

6

Ibidem, s. 52–54.
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ze strachu7. Z lęku przed krytycznymi,
świadomymi jednostkami. M.C. Nussbaum dotyka tutaj ważnego problemu,
choć niestety nie rozwija go szerzej,
a mianowicie kwestii zbędności demokracji w ramach neoliberalnej organizacji
społecznej. Strukturalnej istotności rugowania głosu obywateli i wszelkiej refleksji krytycznej dla funkcjonowania dyktatury rynku.
Humanistyka w obronie demokracji
Według M.C. Nussbaum edukacja humanistyczna w duchu liberalnym nie jest
„rzeczą bez znaczenia”, lecz ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania
demokracji i zdrowego rynku. Jest istotnym składnikiem naszej cywilizacji, chroniącym przed różnego rodzaju dyskryminującymi i faszyzującymi praktykami.
Kluczową postacią w rozważaniach
M.C. Nussbaum jest Sokrates: zarówno
jego techniki pedagogiczne, jak i wizja
edukacji. Oprócz niego autorka przywołuje wielu postępowych pedagogów,
takich jak Rousseau, Dewey, Pestalozzi,
Alcott, Montessori, u których edukacja
nie jest „pasywną asymilacją”, ale krytyczną aktywnością8. Edukacja nie polega
na bezrefleksyjnym wrastaniu w tradycję,
na pamięciowym opanowaniu podstawowych informacji i przyswojeniu uznanych
interpretacji kanonu. Taki model pasuje
do systemów dyktatorskich, a nie demokratycznych.
W tym miejscu trzeba pokrótce zrekonstruować rozumienie demokracji i humanistyki w twórczości M.C. Nussbaum,
aby jaśniej ukazać powiązania i zależności. Poglądy te są już znane polskojęzycz7
8

nemu czytelnikowi, nie są one również
oryginalne, ale stanowią przykład tego, co
określić można jako etyczny liberalizm.
Pole teoretyczne reprezentowane przez
M.C. Nussbaum jest reprodukowane między innymi w twórczości Eugenii Potulickiej czy Joanny Rutkowiak9. Warto jednak
poświęcić kilka słów wspomnianym tematom, nie tylko ze względu na „logikę”
wywodu, ale też z politycznego powodu,
jakim jest rugowanie wspomnianych koncepcji ze sfery publicznej.
Tym, co ulega zapomnieniu w paradygmacie ekonomicznego wzrostu, a co
stanowi ducha humanizmu, jest „ludzka
dusza”, rozumiana jako „zdolność myślenia i wyobrażania”, świadcząca o naszym
człowieczeństwu i umożliwiająca bogate
relację międzyludzkie. Ekonomiczni edukatorzy nie zastanawiają się, jak tak rozumianą ludzką duszę połączyć ze światem
w bogaty, subtelny i złożony sposób10.
Nie dostrzegają człowieka jako jednostki,
wielowymiarowej egzystencji, która wymaga pielęgnacji i rozwijania rozumienia
doświadczenia w sensie Deweyowskim,
czyli nie w wąsko empirycznym stylu.
Tym samym niejako jej istotę stanowi
krytyczny, refleksyjny namysł nad naszą
egzystencją, miejscem w społeczeństwie
i samym społeczeństwem. Literatura nie
jest jedynie rozrywką, ale rozwija naszą
refleksyjną wyobraźnię, umiejętność stawiania się w sytuacji innego, likwidując
kulturowe blind spots11.
Odwołując się do psychoanalizy
Freuda i badań między innymi Donalda Woodsa Winnicotta, psychoanalityka
i pediatry, M.C. Nussbaum wskazuje na
konieczność odpowiedniej edukacji dla
9
J. Rutkowiak, E. Potulicka, Neoliberalne uwikłania edukacji, Kraków 2010.

Ibidem, s. 23.

10

M.C. Nussbaum, Not for Profit..., op. cit., s. 6.

Ibidem, s. 18.

11

Ibidem, s. 108.
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powstania zdrowej, refleksyjnej osobowości, wolnej od uprzedzeń i strachu. Autorka sugeruje, że „derzenie cywilizacji”
musi zostać rozpoznane jako wewnętrzny
konflikt, jako zmaganie się sił narcyzmu
i chciwości z siłami szacunku i miłości
w każdej jednostce12. Nasze „naturalne”
nastawienie, według autorki, sprawia, że
łatwiej dostrzegać nam innego jako jedynie ciało, rzecz, niż jako autonomiczny
podmiot. W wyniku „złej” edukacji, zamiast wyzbywać się strachu, uprzedzeń,
narcyzmu, przenosi się na przykład wstręt
na pewne grupy społeczne. Również
niewłaściwe uporanie się z naszą bezradnością i kruchością ma destrukcyjny
wpływ na nasze egzystencje i byt społeczny. Wspomniany przez M.C. Nussbaum
„mit kontroli”13 jest może funkcjonalny
w odniesieniu do korporacyjnego wyścigu szczurów, przyczyniając się do wąsko
pojętego sukcesu14, lecz jednak utrudnia
relacje podmiotowe i ludzką satysfakcję
z życia. W tym kontekście edukacja humanistyczna przyczynia się do wytworzenia „lepszych” podmiotów, odpornych
na manipulację, jak również społecznej
kultury przeciwko stygmatyzacji i dominacji15.
Jak już wspomniałem, humanistyka
zostaje w pewnym sensie utożsamiona
z duchem sokratycznym: z podejrzliwością, krytycznym namysłem, przestrzeganiem zasad logiki. Podczas zajęć sokratycznych uczniowie i studenci uczą się
konstruować argumenty za i przeciw, roz12

Ibidem, s. 29 i 143.

13

Ibidem, s. 35–39.

ważają ich moc, rozpoznają pozorne argumentacje, chwyty erystyczne i retoryczne.
Sokrates jawi się jako nauczyciel logiki,
która nie jest rozwiązywaniem zadań oderwanym od codzienności, ale integralnym elementem naszego istnienia. Jest
„społeczną praktyką”16. M.C. Nussbaum
stwierdza, że „Logika jest rzeczywista
i często reguluje ludzkie relacje. Sporo
oszczerstw i stereotypów działa w ten
sposób, poprzez fałszywe wnioskowanie.
Zdolność wykrywania błędu jest jedną
z rzeczy, która czyni demokratyczne życie
przyzwoitym”17.
Demokratyczny typ sokratejski jest
aktywny, krytyczny, ciekawy, zdolny
do oporu wobec autorytetu i presji. Nie
przyjmuje niczego na mocy autorytetu
osoby czy tradycji. Wyzwala się z utartych prze(d)sądów, poddając testowi rozumu wszelkie „złote myśli”. Osoba wyedukowana sokratycznie ceni poglądy na
mocy ich logiki, nie zaś „pochodzenia”.
Jak pisze M.C. Nussbaum, „klasa, sława i prestiż nie liczą się, liczą się tylko
argumenty”18.
Logika, o której pisze M.C. Nussbaum, nie jest jedynie formalnym testem.
Nasze rozumowanie potrzebuje danych,
sporej liczby informacji, nie tylko o kulturze, w której wzrastaliśmy, ale również
o innych światach, o sąsiadach bliższych
i dalszych. Potrzeba wiedzy z zakresu historii, literatury, ekonomii, historii prawa,
studiów nad religią, geografii itd. Humanistyczna edukacja winna ukazać zróżnicowanie naszego świata, wielość stylów
wyznań, życia, systemów społecznych
i prawnych, promując realną, rzetelną
wiedzę wyzwalającą od stereotypów.

14

Zob. o dwóch typach sukcesu: B. Jedlewska,
Edukacja do sukcesu. Obszary problemów i zaniedbań, pilne wyzwania, [w:] Rynek i kultura neoliberalna a edukacja, red. A. Kargulowa, S. Kwiatkowski, T. Szkudlarek, Kraków 2005.
15

M.C. Nussbaum, Not for Profit..., op. cit., s. 44.

16

Ibidem, s. 54.

17

Ibidem, s. 75.

18

Ibidem, s. 51.
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Trzecim aspektem wychowania
humanistycznego jest rozwijanie „refleksyjnej wyobraźni”, którą wiąże autorka
z empatią, umiejętnością stawiania się
w sytuacji innego. Literatura jest zapisem
cudzych doświadczeń, które pozwalają lepiej „orientować” się w labiryncie uczuć
i emocji. Rozwijnie współodczuwania,
myślenia z pozycji potwora, kreatury,
wykluczonego, niewidocznego – blokuje
przesądy, usuwa stygmaty, wskazując, że
ludzie to skomplikowane i delikatne istoty, którym należy się nasz szacunek.
Wspomniane powyżej „umiejętności” są kluczowe dla demokracji, którą
pojmuje się w szerszym znaczeniu niż jedynie głosowania raz na parę lat na określonych polityków. Według M.C. Nussbaum demokracja wymaga nieustannego
negocjowania znaczeń, jest codziennym
spotkaniem z innością, różnicą. Demokracja to równościowy dialog odnośnie
do kształtu naszej wspólnej rzeczywistości. Pod względem strukturalnym wymaga ona rozwoju określonych obywateli,
cechujących się wspomnianymi „umiejętnościami”. Bez tych cnot ulega powolnej
degeneracji.
Według M.C. Nussbaum, jako obywatele nie jesteśmy już przypisani określonej tradycji czy określonemu narodowi, ale funkcjonujemy z konieczności
w przestrzeni globalnej, w społeczeństwie
multikulturalnym. Rozwój kapitalizmu
doprowadził do zjednoczenia całego
świata, oplecenia kuli ziemskiej licznymi
skomplikowanym zależnościami. Problemy ekonomiczne, polityczne, religijne,
ekologiczne mają globalny zasięg. Toteż
rozwiązanie ich wymaga globalnej współpracy. „Nikt z nas – stwierdza autorka
– nie pozostaje poza globalnymi zależnościami”19. Musimy więc traktować siebie
19

Ibidem, s. 80.

jako „światowych obywateli”, jako członków heteronomicznych państw, zależnych
od planetarnych relacji, gdzie nic już nie
uzasadnia się na mocy samego istnienia,
ale wymaga testu rozumu.
W tak rozumianej demokracji,
w takich realnych warunkach, rozwój
wiedzy, krytycznego myślenia, refleksyjnej wyobraźni zdaje się kluczowy dla
minimalizacji konfliktów. Tym samym
humanistyka staje się narzędziem pokojowego rozwiązywania sporów, sprawnego
funkcjonowania współczesnych społeczeństw, gdzie obywatele są samodzielni,
odpowiedzialni, przepełnieni szacunkiem
i zrozumieniem dla inności, zdolni do
autorefleksji i refleksji, rozważania argumentów pod względem ich „mocy logicznej”, a nie wąskich interesów grupowych
czy indywidualnych. I chociaż „wiedza
nie stanowi gwarancji dobrego zachowania, [to] ignorancja jest rzeczywistą gwarancją złego zachowania”20.
Dwa modele edukacji
Wymienione wyżej dwa modele: dla ekonomicznego wzrostu i dla demokracji,
nie są sobie radykalnie przeciwstawione.
To znaczy, że nie jesteśmy zmuszeni do
wyboru między wzrostem ekonomicznym
a demokracją. Pierwszy z analizowanych
modeli jest o tyle chybiony, że jest zbyt
redukcyjny, niemniej drugi model nie
oznacza rynkowej afunkcjonalności czy
wykształcania podmiotów antyrynkowych. Wręcz przeciwnie, rozwijając edukację dla demokracji, stwarzamy warunki
do rozwoju i innowacji. „Zdrowy” rynek
potrzebuje podmiotów odpowiedzialnych, kreatywnych, krytycznych, świadomych różnic i umiejących funkcjonować w różnych środowiska, jak również
20

Ibidem, s. 81.
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zdolnych do samokształcenia21. Możemy
dostrzec podobieństwo między stanowiskiem M.C. Nussbaum i Stanisława Kozyra-Kowalskiego, zawartym w jego pracy Uniwersytet a rynek22, gdzie rzetelna
edukacja sprzyja rynkowi i zapobiega jego
korupcji. Przy czym relacji tej nie można odwrócić: edukacja podporządkowana
rynkowi nie przyczynia się do wzrostu
wolności, rozwoju cnot demokratycznych.
Przywołując zaś przeprowadzone przez
Michaela Burawoya23 rozróżnienie modeli uniwersytetu na regulacyjny i rynkowy,
można stwierdzić, że manifest M.C. Nussbaum opowiada się przeciwko jawnemu
podporządkowaniu zasadom zysku, gdzie
zanika „specyfika” akademii, jak również
modelu regulacyjnego, który ma za zadanie uczynić naukę wydajną i sterowalną,
poprzez samą restrukturyzację fabryki
edukacyjnej, wiążący się z „kulturą audytu”24. W ramach modelu rynkowego
i regulacyjnego, stwierdza Burawoy, rozkwita wiedza instrumentalna, a w „modelu
publicznym” – wiedza krytyczna. Jest to
przestrzeń krytyczna istotna dla demokracji nie tylko przez wytwarzanie demokratycznych umiejętności, ale również jako
„najważniejsza instytucja w organizowaniu demokracji deliberacyjnej”25. Roz21

Ibidem, s. 112.

22

S. Kozyr-Kowalski, Uniwersytet a rynek, Poznań 2005.
23
M. Burawoy, Redefinicja publicznego uniwersytetu: ramy analityczne, przeł. T. Leśniak, „Praktyka
Teoretyczna”, http://www.praktykateoretyczna.pl/index.php/michael-burawoy-redefinicja-publicznegouniwersytetu-ramy-analityczne/ [dostęp: 4.11.2012].
24
Ibidem. Zob. również interesujący artykuł:
M. Kruszelnicki, Uniwersytet jako wspólnota audytowanych, [w:] Przeszkody dla rozwoju humanistyki
w szkołach wyższych (z pedagogiką w tle). W perspektywie troski o uniwersytet, kulturę humanistyczną i podręczniki. Kolokwia, t. 2, red. M. Jaworska-Witkowska, L. Witkowski, Toruń 2011.
25

M. Burawoy, Redefinicja..., op. cit.

ważania Burowaya są bliskie koncepcji
M.C. Nussbaum, gdzie uniwersytet nie
jest redukowany do „wieży z kości słoniowej” ani do „fabryki”, ale występuje jako
element kluczowy dla rozwoju demokratycznych społeczeństw i jako przestrzeń
publiczna.
Problem liberalnej edukacji
Stanowisko M.C. Nussbaum wydaje się
pociągające i rozsądne. Częściowo dzieje
się tak dlatego, że stanowi ono element
poprzedniej liberalnej hegemonii, częściowo z powodów empirycznych i pragmatycznych. Właśnie w kontekście „praktyki
społecznej” chciałbym przyjrzeć się bliżej
manifestowi, czy szerzej: strukturze pola
teoretycznego, jakie nam zostaje zaproponowane. Zdaję sobie sprawę, że nie jestem
w stanie przeprowadzić w niniejszym tekście wyczerpującej krytyki. Problem jest
dość skomplikowany, wymagający niekiedy wielce subtelnych analiz, małych, pozornie nieistotnych przesunięć. W gruncie
rzeczy kompleksowa krytyka koncepcji
M.C. Nussbaum oznaczałby krytykę liberalizmu etycznego jako takiego. Poza tym
wymagałoby uwzględnienia, chociażby
dla utrzymania akademickich standardów,
całego kompleksu tekstów wspomnianej
autorki. Z konieczności moja krytyka skupi się jedynie na kilku istotnych kwestiach
o wymiarze bardziej ogólnym. W niektórych miejscach tylko zarysuje przestrzeń
problematyzacji.
W kontekście polityczno-historycznym wypowiedź M.C. Nussbaum wydawać się może postępowa. Trudno się nie
zgodzić, że szacunek dla inności, rozwój
krytycyzmu i empatii – mogą być czymś
niepożądanym. Widzimy, iż od czasu rozwijania kultury testów osłabieniu ulega
„kultura rozumu”. W Polsce mamy do
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czynienia z rozkwitem irracjonalizmów,
gdzie zabobon nadaje ton funkcjonowaniu przestrzeni publicznej, a młodzi ludzie
gromadzą się w ugrupowaniach skrajnie
prawicowych. Wprowadzenie liberalnych
zasad oznaczałoby bez wątpienia postęp
i usunęło przynajmniej część problemów
obniżających jakość życia.
Poza tym warto zwrócić uwagę, że
M.C. Nussbaum opowiada się za zmianami etosu uniwersytetu, za destrukcją
elitarnego charakteru, do której doprowadziła demokratyzacja szkolnictwa wyższego, pojawianie się w murach szacownej instytucji ludzi o innym kapitale kulturowym, reprezentantów innej tradycji.
Ruch ten zrewolucjonizował akademicko
uprawianą naukę, łącząc ją z codziennym
doświadczeniem, upominając się o rozważanie palących problemów społecznych,
analizowanie sytuacji grup marginalizowanych (Women Study, Black Study itd.),
znosząc podział na tematy godne i niegodne, na wysoką i niską kulturę. Transformacja uniwersytetu i produkcji wiedzy, za
którą opowiada się M.C. Nussbaum i której broni, stwierdzając, że obecnie istnieją w Stanach lepsze warunki do edukacji
sokratejskiej, kształcenia obywatelskiego,
niż pięćdziesiąt lat temu – wydaje się pożądana z perspektywy emancypacyjnej.
Można twierdzić, że „z raju głupców” uniwersytet przekształcił się w demokratyczną przestrzeń zaangażowaną w społeczne
problemy, w instytucję dobra wspólnego.
Problem jest jednak niestety znacznie bardziej skomplikowany.
Po pierwsze przyjrzyjmy się relacji
zmian rynkowych i edukacyjnych w ramach analizowanego pola teoretycznego.
Dostrzeżemy, że autorka oddziela kryzys
ekonomiczny od edukacyjnego, ich relacja
zaś opiera się na politycznych decyzjach.
Tym samym nierozpoznane zostają strukturalne uwikłania instytucji w dynami-
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kę zmian fabryki społecznej. „Niechęć”
wobec filozofii ma szersze podstawy niż
tylko złudzenie co do „archaiczności”
danej dyscypliny. Liberalna edukacja jest
podważana przez ekonomiczne przemiany, z jednej strony między innymi przez
tak zwaną pedagogikę długu26, z drugiej
przez proces prekaryzacji27. Inaczej mówiąc, proces demokratyzacji doprowadził
do zakwestionowania narracji nie tylko
merytokratycznej28, ale i liberalnej. Realizacja „obietnicy” wymaga, z jednej strony,
szerszej refleksji o samej strukturze pola
liberalnego; z drugiej zaś – rozpatrzenia
„warunków możliwości” danego projektu.
26
J. Williams, Pedagogika długu, przeł. P. Kowzan, M. Zielińska, Edu-Factory Polska, http://ha.art.
pl/prezentacje/39-edufactory/1659-jeffrey-williams-pedagogika-dlugu.html [dostęp: 4.11.2012];
P. Kowzan, Pedagogika długu: od migracji do zmian
instytucjonalnych, [w:] Przemysły kreatywne i fabryki Wiedzy: Analiza i opór, „Czytanki dla Robotników Sztuki”, z. 2, Wolny Uniwersytet Warszawy
2010,
http://www.wuw-warszawa.pl/download/
raport2010_07.pdf [dostęp: 4.11.2012].
27
G. Standing, Prekariat. Nowa niebezpieczna
klasa, przeł. P. Kaczmarski, M. Karolak, „Praktyka
Teoretyczna”,
http://www.praktykateoretyczna.pl/
index.php/rozdzial-1-prekariat/ [dostęp: 4.11.2012];
C. Newfield, Struktura i milczenie kognitariatu,
przeł. M. Byra, Edu-Factory Polska, http://ha.art.
pl/prezentacje/39-edufactory/1971-christopher-newfield-struktura-i-milczenie-kognitariatu.html [dostęp:
4.11.2012]; C. Vercellone, Kapitalizm kognitywny
a modele regulacji relacji płac: czego nauczył nas
francuski ruch przeciwko umowom o pierwszą pracę
(anty-CPE), przeł. M. Ratajczak, [w:] ibidem, http://
ha.art.pl/prezentacje/39-edufactory/1719-carlo-vercellone-kapitalizm-kognitywny-a-modele-regulacjirelacji-plac.html [dostęp: 4.11.2012].
28
G. Roggero, Skład żywej wiedzy: praca,
przechwytywani i rewolucja, przeł. K. Szadkowski,
[w:] Wieczna radość. Ekonomia polityczna społecznej kreatywności, Warszawa 2011; Nadzieja przeciw nadziei: konieczna zdrada, przeł. Yak, Centrum
Informacji Anarchistycznej, http://cia.media.pl/nadzieja_przeciw_nadziei_konieczna_zdrada [dostęp:
4.11.2012]; Z. Bauman, Niepewna przyszłość edukacji, Gazeta Wyborcza.pl,
http://wyborcza.pl/
1,76842,9324083,Niepewna_przyszlosc_merytokracji.html [dostęp: 4.11.2012].
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Ujmując wspomniany problem na
przykładzie uniwersytetu, należy zwrócić
uwagę, że ani u Michaela Burawoya, ani
u M.C. Nussbaum nie odnajdziemy analizy
bardziej subtelnego ekonomicznego i politycznego podporządkowania „klasycznego uniwersytetu”, a tym samym szerszego uwikłania instytucji edukacyjnych
w ramach całości systemu. W kontekście
uwikłania pojawiają się co najmniej dwa
istotne pytania:
a) na ile „realistyczny” jest projekt liberalny?
b) na ile jest on rzeczywiście postępowy
we współczesnych warunkach społecznych?
W przestrzeni społecznej dostrzegamy silny nurt i obiektywne tendencje
rozsadzające zaistniałe struktury, toteż
całkiem możliwe, że debata o przyszłości
edukacji wymaga problematyzacji instytucji reprezentacji.
Z powyższymi uwagami wiąże się
problem obywatelstwa. Z jednej strony
należałoby się zastanowić, za Chantal
Mouffe, czy możliwa w ogóle jest figura
globalnego obywatela29. Z drugiej należałoby poddać analizie określone upodmiotowienia określane mianem obywatela/
obywatelki. Wprawdzie pojęcie obywatelstwa nie ulega esencjalizacji narodowej,
nie jest oparte na osadzeniu w określonej
grupie, ale konceptualizowane przez Nussbaum jako pewien etos, to jednak uwikłane
jest ono w podział polityczno-prywatne,
związane zarówno z autonomiczną wizją
podmiotu, jak i z określonymi instytucjami reprezentacji.
Problematyka podmiotu została
w ramach refleksji filozoficzno-społecznej
poddana poważnej pracy teoretyczno-krytycznej, która, odnoszę wrażenie, jest
29
C. Mouffe, Paradoks demokracji, przeł.
A. Orzechowski, Wrocław 2005; eadem, Polityczność. Przewodnik Krytyki Politycznej, przeł. J. Erbel,
Warszawa 2008.

przez autorkę ignorowana. Dodatkowo
w przestrzeni bytu społecznego dostrzegamy, że pewien ruch emancypacyjny,
polegający na indywidualizacji, w ramach
neoliberalizmu stał się funkcjonalny dla
praktyk antyemancypacyjnych, legitymizujących nierówności, o raczej destrukcyjnym charakterze dla społeczeństwa
i osób. Jeżeli nie chcemy się odwoływać
do „klasycznych podmiotów” i „zdrowego” kapitalizmu ery fordystycznej, to musimy znacznie głębiej przemyśleć problem
obywatelstwa i upodmiotowienia.
Inną istotną kwestią jest problem
rozumu. M.C. Nussbaum wydaje się rozszerzać jego pojęcie, włączając do racjonalności to, co afektywne. Po drugie, zasada oparcia debaty publicznej na rozumie
wydaje się sensownym posunięciem. Mało
tego – jedynym, jakie można byłoby sobie
wyobrazić, jeżeli mamy w wolny i równościowy sposób negocjować znaczenia
i stanowić wspólne prawa czy reguły.
Trudno nie ulec urokowi, kiedy Kazimierz
Ajdukiewicz uzasadnia wagę „kultury logicznej” dla funkcjonowania społeczeństwa30. Niestety, takie stanowisko wydaje
się utopijne. Po pierwsze dostrzegamy,
że uwzględnienie „afektywności” przez
M.C. Nussbaum ma raczej charakter negatywny, to znaczy, że odpowiednia edukacja działa jak terapia, likwidując psychologiczne bariery w komunikacji. Po
drugie wiemy już od Schopenhauera, że
racjonalna debata jest możliwa jedynie
pomiędzy równymi osobami31. Tymczasem rzeczywistość społeczna cechuje się
wielkimi nierównościami pod względem
posiadanego kapitału kulturowego, których szkoła w żaden sposób nie likwiduje.
30
K. Ajdukiewicz, Co może zrobić szkoła dla
podniesienia kultury logicznej uczniów, [w:] idem,
Język i poznanie, t. 2, Warszawa 1985.
31
A. Schopenchauer, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, przeł. J. Łoziński, Warszawa
2008.
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Po trzecie – nie uwzględnia antagonistycznych sprzeczności, czyli konfliktów, które
nie znajdują zadowalającego rozwiązania.
Po czwarte – materialnych warunków,
w jakich dochodzi od dyskusji32.
M.C. Nussbaum, pozostając w optyce racjonalizmu, nie dostrzega istotnej
kwestii przemocy – ani jej kluczowej roli
w ustanawianiu i utrzymywaniu określonej struktury społecznej, ani kwestii „boskiej przemocy” wykluczonych, przemocy z służbie zmiany społecznej. Przemoc
pojawia się jedynie negatywnie, jako efekt
złej edukacji czy niepowodzeń komunikacyjnych. Można stwierdzić, że do dość
idealistyczna wizja.
Nadto iluzja jednoczącego rozumu
wiąże się z traktowaniem nierówności
nie jako strukturalnych, ale raczej interpersonalnych czy psychologicznych33.
Czy zrozumienie sytuacji wykluczonych,
zwiększenie wrażliwości na wypowiedzi
performatywne, usunięcie kulturowych
stygmatów – oznacza likwidację nierówności? Zbyt łatwo nierówności mogą zostać uznane po prostu za różnice, które
należy celebrować.
Piąty problem wiąże się ściśle z powyższym. Mianowicie M.C. Nussbaum
zdaje się sugerować, że edukacja ma moc
wyrównywania różnic i inicjowania zmiany społecznej. Liczne badania empiryczne
i analizy teoretyczne ukazują, że instytucje
edukacyjne raczej różnicują, raczej hierarchizują i umacniają nierówności (np. poprzez dyplom), niż prowadzą do egalitarnego społeczeństwa34. Raczej konserwują
32

P. Bourdieu, Medytacje pascaliańskie, przeł.
K. Wakar, Warszawa 2006. Szczególnie krytyka habermasowskiej „idealnej sytuacji komunikacyjnej”.
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panującą strukturę społeczną, niż ją rozsadzają. I nie jest to winna nauczycieli. Ponadto w odniesieniu do zmiany społecznej
autorka opowiada się za indywidualizacją
problemu. Podstawą wszelkich przemian
są jednostki, które muszą zostać odpowiednio wychowane. M.C. Nussbaum unika
tym samym problemu dialektycznej relacji
między jednostką a społeczeństwem, między tym, co subiektywne, a tym, co obiektywne, między człowiekiem a warunkami
jego człowieczeństwa.
Ze względu na indywidualistyczną
analizę, poza polem refleksji pozostają
wszelkie zbiorowe akcje społeczne. Masowe protesty i strajki, które w znaczny sposób „zaburzają” racjonalną komunikację.
Sugerować to może, że każdy zbiorowy
protest jest z natury irracjonalny, łamiący
zasady demokratycznego współżycia.
Innymi słowy, można powiedzieć, że
w rozważaniach M.C. Nussbaum została
zignorowana „materialna” podstawa funkcjonowania społeczeństwa. Ignorowanie
zaś tendencji stawia pod znakiem zapytania pozornie oczywistą „realność” postulowanego programu. Wprawdzie wypada
się zgodzić z Paulem Kelly, że „liberalny
egalitaryzm pozostaje [...] jednym z najbardziej atrakcyjnych, ważkich i w najmniejszym stopniu narażających się na
zarzut nieadekwatności stanowisk w łonie
tradycji liberalnej”35, to jednak wypada też
zaznaczyć, iż powyższe stwierdzenie dotyczy jedynie „tradycji liberalnej”, a o nią
właśnie należy zapytać. O adekwatność
„liberalizmu” w porównaniu z innymi tradycjami. Wtedy ocena, w moim przekonaniu, brzmi inaczej.

33
Dostrzega to również Matthew Charles w swojej recenzji analizowanej książki: M. Charles, Carry
on Campus, „Radical Philosophy” 166 (March/April
2011), s. 42.

E. Neyman, Warszawa 2006; Z. Kwieciński, Wykluczenie, Toruń 2002; A. Gromkowska-Melosik,
T. Gmerek, Problemy nierówności społecznej w teorii
i praktyce edukacyjnej, Kraków 2008.

34
Zob. np. P. Bourdieu, J.-C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, przeł.

35
P. Kelly, Liberalizm, przeł. S. Królak, Warszawa 2007, s. 14.

Edward Karolczuk
Tychy

O pracy i obywatelskim dochodzie gwarantowanym

Antonio Negri, Goodbye Mr Socialism, przeł. Krzysztof Żaboklicki, Wydawnictwo
W.A.B., Warszawa 2008, 275 s.
Procesowi neoliberalnej globalizacji towarzyszy niebywały wzrost sprzeczności i podziałów społecznych, co do skali
spotykany w odległej historii chyba tylko
w społeczeństwach niewolniczych. Praca
wielu grup społecznych postrzegana jest
nie tylko jako źródło bogactwa i wyzwolenia, ale jako sposób zniewolenia i zamknięcia w określonym kręgu społecznym i środowisku. W książce Negriego
Goodbye Mr Socialism pojawia się kilka propozycji sposobów podjęcia z tym
walki.
Obywatelski dochód gwarantowany
Zdaniem Negriego w obecnych warunkach trudno odnosić normy prawne do
„miar i kosztów pracy lub do dysproporcji
między współdziałaniem a komunikacją
społeczną”. W związku z tym „dobiegła końca epoka mierzenia pracy”, co
ma poważne konsekwencje społeczne
i wręcz cywilizacyjne. Kryzys w Argentynie związany był z globalizacją, a pojawienie się licznych pikiet bezrobotnych
(piqueteros), dowodzi, że „skończyła się
epoka płacowa i że zderzenie przesuwa
się z terenu konfliktu między kapitałem
a pracą o płace na teren konfliktu między

wielością a państwem o przychód obywatelski”1.
Negri odmawia socjalistom i komunistom miana lewicy, ponieważ pozostają
oni w swych żądaniach programowych
więźniami problemów „zatrudnienia
i koncepcji pracy na czas nieokreślony”2.
Dopóki lewica będzie hołdowała dogmatyzmowi w tych sprawach, nie będzie
w stanie we właściwy sposób podejść do
problemu włączenia poszukujących pracy
imigrantów do produkcji społecznej. Nie
będzie też mogła sprostać wyzwaniom
społecznym, dopóki będzie uważała, że
problem rodzaju zatrudnienia i umowy
o pracę jest ważniejszy niż dynamika
systemu i problem napływu imigracyjnej
siły roboczej. Negri wzywa do tego, żeby
przełamać ten egoizm klasy robotniczej
i korporacjonizm związków zawodowych
w krajach wysoko rozwiniętych i poprzeć nowe formy organizacji produkcji.
Producent powinien bowiem być wolny
i zdolny do demokratycznego działania,
niezależnie od tego, czy jest robotnikiem
miejscowym, czy imigrantem. Aby zagwarantować wolność wszystkim członkom społeczeństwa, nie wystarczy troszczyć się tylko o płace robocze, należy
1
A. Negri, Goodbye Mr Socialism, przeł. K. Żaboklicki, Warszawa 2008, s. 181.
2

Ibidem, s. 121.
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zagwarantować wszystkim podstawowy
przychód obywatelski.
Postulowany przez Negriego podstawowy przychód obywatelski nie jest
celem samym w sobie, tylko środkiem
w dalszej walce, stanowi bowiem „materialną sieć zabezpieczającą przed przeobrażeniami płacowymi. Ponadto poruszanie się na płaszczyźnie zagwarantowanego przychodu powinno umożliwić
otwarcie społecznych frontów walki
i zbiorowego kontraktowania”3. W jaki
sposób ma to ułatwić „zbiorowe kontraktowanie” – Negri nie wyjaśnia.
Zdaniem Negriego żądanie przychodu obywatelskiego ma polityczny charakter i obejmuje prawo do reprodukcji,
między innymi poprzez przyzwoitą płacę.
Ponieważ siła robocza jest w stanie sama,
bez organizującej roli kapitału, tworzyć
bogactwo i gwarantować porządek, musi
to mieć swoje odbicie w płacach. Negri
nie dostrzega, że w pojęciu płacy roboczej zawarty jest stosunek pracy i kapitału. Przedstawia on dwa sposoby rozumienia przychodu obywatelskiego: pierwszy
– mniej radykalny – stanowi element
„funkcjonalny” wobec ustroju kapitalistycznego; w zamian za wypłacenie
tego przychodu „żąda się od podmiotów
świadczeń, mogących być formą podporządkowania różnego rodzaju, zawsze
jednak w ramach kryteriów miary, które
pozwalają na utrzymanie i reprodukcję
stosunku płacowego opartego na wyzysku. Oznacza to, że wysokość dochodu
obywatelskiego musi być dostosowana
do możliwości kapitału reprodukowania
kapitalistycznej władzy i współzależnych
hierarchii”. Ten sposób rozumienia przychodu obywatelskiego, chociaż możliwy
do zaakceptowania dla kapitału, jest raczej dla Negriego, jako zadeklarowane3

Ibidem, s. 124–125.

go komunisty, nie do przyjęcia. Dlatego
przedstawia on drugi – bardziej radykalny
sposób rozumienia tego problemu, który
zakłada „odmowę pracy i stosunku płacowego”4, ponieważ „kapitalistyczna organizacja pracy to prawdziwe niewolnictwo”5. „Przychód obywatelski w radykalnej formie nie oznacza więc już, że daje
się coś w zamian za coś należnego, lecz
jest definitywną deklaracją efektywnej
niezależności i samodzielności pracujących podmiotów wobec kapitału”6. Ta definicja jest jednak bardzo szeroka i może
być różnie rozumiana.
Tymczasowe zatrudnienie
Mnożą się w ostatnich latach głosy protestu przeciwko tak zwanym śmieciowym
umowom o pracę, w tym zwłaszcza przeciwko odbieraniu zdobyczy socjalnych
i powielaniu umów o tymczasowym zatrudnieniu, które neoliberałowie nazywają mobilnością siły roboczej. Negri
dostrzega w tymczasowym zatrudnieniu
siły roboczej jedną z nowych form kapitalistycznego wyzysku i możliwość
społecznej destabilizacji. Uznaje jednak
tę formę zatrudnienia za trwały element
przyszłości, za „niepohamowany i nieodwracalny”7. Jedną z głównych przyczyn
rozpowszechnienia tego rodzaju zatrudnienia dostrzega co prawda w istniejącej
nadwyżce siły roboczej i w bezrobociu,
ale proponuje rozwiązanie, które jest raczej kapitulacją wobec potęgi kapitału niż
walką z nim. Nie znajdujemy u Negriego
postulatu zmuszenia kapitału do ukształtowania innego społecznego podziału
4

Ibidem, s. 239.

5

Ibidem, s. 61.

6

Ibidem, s. 239.

7

Ibidem, s. 241.
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pracy i do zmiany organizacji procesów
produkcyjnych tak, aby nie było tymczasowego zatrudnienia i mających złą sławę
„umów śmieciowych”.
Aby stanąć na gruncie radykalizmu
społecznego i rewolucyjności w kwestii
tymczasowego zatrudnienia, konieczne
jest podjęcie walki o skrócenie czasu
pracy do sześciu godzin dziennie i trzydziestu w tygodniu oraz odrzucenie koncepcji ośmiogodzinnego dnia pracy, powstałej jeszcze w XIX wieku. Keynes już
w 1930 roku, w artykule Ekonomiczne
możliwości naszych wnuków, rokował
skrócenie czasu pracy do trzech godzin
dziennie lub piętnastu w tygodniu.
Bezrobocie jest potężną bronią
burżuazji przeciwko klasie robotniczej
w walce o dyscyplinę i wydajność pracy
oraz obniżenie płacy realnej. W kapitalizmie jest ono głównie pochodną organizacji pracy, uwzględniającą prywatne
interesy kapitału, a nie brania pod uwagę
interesów i kosztów społecznych. Według
Hussona to nie postęp techniczny generuje
bezrobocie, „lecz jego wdrażanie »na sposób kapitalistyczny« [...] wzrost wydajności pracy stwarza bezrobocie tylko wtedy,
gdy dopasowania nie zapewnia skracanie
czasu pracy [...] niedostatek miejsc pracy
jest ściśle związany z niedostatecznym
skróceniem czasu pracy”8.
O ile nie skrócimy dnia pracy na
początek do sześciu godzin dziennie, to
nie stworzymy potencjalnej szansy na
likwidację bezrobocia. Jeśli na ten krok
się nie zdecydujemy, to pobudzany ciągle
postęp techniczny będzie w przyśpieszonym tempie pobudzał wzrost społecznej
wydajności pracy i spychał coraz większą
część siły roboczej w stadium letargicznego uśpienia – tymczasowego zatrudnie8

M. Husson, Koniec pracy i powszechny dochód?, Warszawa 2006, s. 4. http://skfm.dyktatura.
info/download/husson05.pdf [dostęp: 20.04.2009].

nia i bezrobocia. Postęp techniczny jest
ostatnio tak wielki, szybki i wszechogarniający, że wydostanie się z bezrobocia
i znalezienie zatrudnienia będzie coraz
trudniejsze.
Nazywanie wcześniej bezrobotnych
„rezerwową amią pracy” pokazywało ich
możliwą funkcję – powrotu do czynnej
pracy; obecnie zdają się oni po prostu
zbędni9. W neoliberalnej gospodarce postęp i rozwój mierzy się redukcją kosztów
i zatrudnienia, a nie tworzeniem nowych
stanowisk i naborem ludzi do pracy. Ludzie postawieni poza pracą zarobkową
przestają być armią rezerwową. Dlatego
większość ludzi, jeśli raz zostaną wykluczeni, traci szanse powrotu do społeczeństwa. Nie przypadkiem Bertrand Ogilvie
wysunął koncepcję „produkcji człowieka
jednorazowego”, którego system wysysa,
a potem wypluwa jako nieodwracalnie
zbędnego, a Zygmunt Bauman pisał, że
„Produkcja »ludzi-odpadów«, »ludzi-odrzutów« czy też »ludzi na przemiał«
(»nadliczbowych« i »zbędnych« [...]) jest
nieuniknionym skutkiem modernizacji
i nieodłącznym składnikiem nowoczesności; nieuchronnym efektem ubocznym
zaprowadzania ładu [...] i postępu gospodarczego (który nie może trwać, nie niszcząc i nie pozbawiając waloru efektywnych do niedawna sposobów utrzymania,
a co za tym idzie, nie odbierając praktykującym je osobom środków do życia)”10.
Człowiek ma jedną szansę i gdy się ona
wyczerpie, traci pracę, a wraz z nią traci wszystko – plany życiowe, marzenia
i pewność siebie. Na niewiele zdadzą się
kursy dokształcające dla bezrobotnych,
organizowane przez urzędy pracy; ich
celem nie jest zlikwidowanie bezrobocia,
9
Z. Bauman, Życie na przemiał, przeł. T. Kunz
Kraków 2004, s. 25.
10

Ibidem, s. 13.
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lecz doraźne zaspokajanie kadrowych potrzeb kapitału.
Negri łączy wnikliwość w dostrzeganiu nowych form walk klasowych z nie
zawsze słusznymi postulatami programowymi. W demonstracjach licealistów
z przedmieść i centrów Paryża dostrzegł
sprzeciw wobec organizacji pracy kapitalistycznej, ale nie dostrzegł też nic, „co
odpowiadałoby apologii pracy”. Stąd też
skonstatował wniosek, który odpowiada
jego założonym propozycjom programowym: „Pełne zatrudnienie umarło w wyniku wypadku przy pracy – wszyscy mają
tego świadomość”11. Jednocześnie z aprobatą przyjął dyskutowanie przez studentów we Włoszech z rządem problemów
tymczasowego zatrudnienia i przychodu
obywatelskiego, a potępił postawę związków zawodowych, które występują przeciwko tym postulatom.
Wychodząc naprzeciw trudnościom
w rozróżnieniu czasu pracy i „po-pracy”
oraz dla przezwyciężenia sprzeczności
wewnętrznych kapitalistycznego opłacania siły roboczej Hardt i Negri w swojej
książce pt. Imperium odróżniali pojęcie
płacy roboczej, którą nazwali również
płacą rodzinną, od płacy społecznej. To
przy tej okazji pojawiło się proponowane
przez nich polityczne żądanie programowe rzeszy ludzkiej: płaca społeczna i gwarantowany dochód dla wszystkich. „Płaca
społeczna jest przeciwieństwem przede
wszystkim płacy rodzinnej, podstawowego narzędzia podziału pracy ze względu
na płeć, które służy temu, by płacę za
pracę produkcyjną robotnika-mężczyzny
wyobrażano sobie także jako opłacającą
niezarobkową pracę reprodukcyjną żony
robotnika i jego podopiecznych w domu.
Płaca rodzinna utrzymuje władzę w rodzi11

s. 254.
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nie w rękach zarobkującego mężczyzny
i uwiecznia fałszywe mniemanie o tym,
która praca jest produkcyjna, a która nie.
Wraz z tym, jak zaciera się rozróżnienie
między produkcją i pracą nieprodukcyjną,
słabnie też uzasadnienie płacy rodzinnej.
Płaca społeczna rozciąga się daleko poza
rodzinę, na całą rzeszę, obejmując nawet
niezatrudnionych, ponieważ cała rzesza
produkuje i jej produkcja jest niezbędna
z punktu widzenia całkowitego kapitału
społecznego. W przejściu do ponowoczesności i produkcji biopolitycznej siła robocza staje się coraz bardziej kolektywna
i społeczna. Nie można już nawet popierać
starego hasła »równa płaca za równą pracę«, od kiedy nie da się indywidualizować
i mierzyć pracy. Żądanie płacy społecznej
rozciąga na całą populację wymaganie,
by wszelką aktywność niezbędną dla produkcji kapitału uznano poprzez równe
wynagrodzenie, tak aby płaca społeczna
była rzeczywiście gwarantowanym dochodem. Kiedy już obywatelstwo obejmie
wszystkich, będziemy mogli nazwać ten
gwarantowany dochód dochodem obywatelskim, należnym każdemu jako członkowi społeczeństwa”12.
Ten punkt programu Hardta i Negriego wydaje się najsłabszy. Jeśli nie
można popierać hasła „równej płacy za
równą pracę”, to czy należy popierać
hasło „nierówna płaca za równą pracę”,
„niech żyją nierówności społeczne”? Czy
powszechny dochód obywatelski będzie
„wszystkim po równo”, czy też będzie
odbiciem nierówności społecznych? Czy
niepracująca żona potentata przemysłowego otrzyma gwarantowany dochód
obywatelski w tej samej wysokości, co
niepracująca żona rencisty-inwalidy?
Zdaniem Michela Hussona postulat
powszechnego dochodu gwarantowane12
M. Hardt, A. Negri, Imperium, przeł. S. Ślusarski, A. Kołbaniuk, Warszawa 2005, s. 423.
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go wychodzi z tezy o końcu pracy. W jej
myśl postęp techniczny redukuje pracę do
niewielu rzeczy i pełne zatrudnienie jest
już nieosiągalne; zamiast pełnego zatrudnienia celowa powinna być „pełna aktywność”, hasło programowe „prawa do pracy” zastępuje się „prawem do dochodu”.
Realizacja hasła powszechnego dochodu
gwarantowanego prowadziłaby do redystrybucji bogactwa społecznego niezależnie od uczestnictwa w jego tworzeniu,
nastąpiłby transfer bogactwa od tych, co
je wytwarzają, do tych, którzy by je tylko
konsumowali; jeśli dochód gwarantowany
równałby się płacy minimalnej, to żaden
pracownik nie chciałby pracować za płacę
minimalną. Wzrost wydajności pracy skutkowałby dalszym spadkiem liczby miejsc
pracy. Powstałby nowy podział społeczny
między tymi, co mają pracę i dochody,
i tymi, co mają tylko dochody bez pracy;
między tymi, co wytwarzają, i tymi, co
tylko konsumują. Konsekwencją byłoby
obniżenie płacy minimalnej i emerytur do
poziomu ubóstwa; również świadczenia
dla bezrobotnych nie przekroczyłyby tego
pułapu. Występuje sprzeczność pomiędzy
postulatem powszechnego dochodu gwarantowanego a dążeniem do uznania praw
społecznych. Zwolennicy powszechnego
dochodu gwarantowanego wyrażają swoje projekty w kategoriach pieniężnych,
tymczasem wiele praw społecznych ma
wymiar niepieniężny i zaspokajanych
jest na zasadzie dysponowania dobrami
wspólnymi, a nie dystrybucji dochodów
(np. prawo do bezpłatnej służby zdrowia,
prawo do mieszkania). W rzeczywistości
rozszerzają więc sfery utowarowienia.
Postulat powszechnego dochodu
gwarantowanego jest pomyślany jako
pewna dźwignia przeobrażeń społecznych, przez co dyskwalifikuje ruch bezrobotnych postulujący powrót do pełnego

zatrudnienia, które utożsamiają z przymusowym zatrudnieniem na niepewnych
warunkach.
Przemiany w charakterze pracy nie
są tak wielkie, jak Hardt i Negri sugerują. Nawet jeśli powstają nowe formy zatrudnienia siły roboczej, to jednak kapitalizm nadal reprodukuje klasyczne formy
„superwyzyskiwanego proletariatu” i intensyfikuje pracę ogółu pracowników najemnych. „Rzeczywistość społeczna nie
jest więc zgodna z tezą o końcu pracy,
która stawia hipotezę nieubłaganego kurczenia się sfery pracy najemnej i przepowiada swojego rodzaju samorozpuszczenie się kapitalizmu w »gospodarce
wiedzy«. Jasne, że kapitalizm się przeobraża, ale w żadnej mierze nie można
powiedzieć, że więdnie, tak, jakby pole
zastosowania jego logiki stopniowo się
kurczyło, pozostawiając wolne pole rozkwitowi nowych rodzajów stosunku do
pracy. Dlatego wyzwolenia pracy nie
można osiągnąć w sposób peryferyjny,
w jakimś ruchu polegającym na dezercji poza kapitalistyczne serce stosunku
pracy najemnej. Rzecz polega więc na
powierzchownym radykalizmie, który
rezygnuje z oddziaływania na położenie
standardowego pracownika najemnego
– i to akurat wtedy, gdy szerzenie się czegoś, co Marks nazwał »rezerwową armią
przemysłową«, jest warunkiem wzmożonej intensywności pracy. Akurat wtedy, gdy z powodzeniem szerzą się tezy
głoszące, że praca traci swoje kluczowe
znaczenie, kapitalizm utwardza się brutalnie i marginalizuje tych, którzy już nie
mogą pozostawać w stosunku do pracy
właściwym dla pracowników najemnych.
Wielką słabością tych teorii jest wreszcie
to, że nie doceniają tendencji współczesnego kapitalizmu, który zmierza do opanowania całej sfery społecznej i stara się
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zmusić całą tę sferę do uległości wobec
jego logiki towarowej”13.
Zorganizować biedę
W procesie globalizacji pogłębiły się podziały i nierówności społeczne – poszerzyła się rzesza ludzi biednych. Istnieje
niebezpieczeństwo, że wprowadzenie powszechnego dochodu gwarantowanego,
nawet gdyby kapitał to zaakceptował, odbędzie się kosztem ludzi pracy i w ten sposób, aby mógł on z tego osiągnąć większe
zyski. Trudno też przewidzieć, jak wielkie
negatywne skutki tego wystąpią w zakresie motywacji i stymulowania wzrostu wydajności pracy.
Jeśli już lewica powinna mobilizować „biedaków”, o co słusznie apeluje Negri, to nie w imię gwarantowanego dochodu obywatelskiego, ale w imię skrócenia
czasu pracy, likwidacji bezrobocia, pełnego zatrudnienia wszystkich, którzy pracy
poszukują, likwidacji nadmiernych dysproporcji płac i dochodów oraz wprowadzenia określonego maksimum i minimum
płac i dochodów. W ten sposób można połączyć walkę bezrobotnych i pracujących.
Skrócenie czasu pracy rozwiązuje problem
bezrobocia, opieki i pomocy społecznej,
zasiłków społecznych, ale nie likwiduje
problemu dysproporcji płac i dochodów.
Walka z powstałą i ciągle rozwijającą się biedą ma, zdaniem Negriego, podstawowe znaczenie, ale „należy podejść do
niej inaczej, to jest uznać, że nadmiar wartości jest możliwy zawsze i wszędzie”14,
co można interpretować jako uznanie biedy za trwały element rzeczywistości, tym
bardziej że Negri twierdzi, iż człowiek
biedny jest „wolny jak ptak”. Negri od13

M. Husson, Koniec pracy..., op. cit., s. 7.

14

A. Negri, Goodbye Mr Socialism, op. cit., s. 71.

rzuca przy tym pogląd, że bieda jest czynnikiem nieświadomym i niedającym się
zorganizować, „koncepcję biedy rozumianej po prostu jako wykluczenie”, i proponuje „podejść całkiem otwarcie do potęgi
biedy”15.
Emerytura 67
Jest bardzo znamienne, że w dyskusji nad
wydłużeniem okresu pracy i przejściem na
emeryturę w wieku 67 lat strona rządowa
ograniczyła się do argumentu demograficznego – że w przyszłości mniej będzie
osób w wieku produkcyjnym, a więcej
emerytów i rencistów. W dyskusji tej zarówno strona rządowa, jak i opozycyjna
pominęły zupełnie problem wzrostu społecznej wydajności pracy, który dokonał
się i dokonuje w ostatnim okresie. Tymczasem jest to kluczowa kwestia dla przyszłego systemu emerytalnego, a nie tylko
proporcje liczbowe: pracujący–emeryci.
Pominięto też to, że rząd, włączając Polskę do Unii Europejskiej, uzyskał dla kilku
milionów ludzi zdolnych do pracy prawo
do pracy poza granicami kraju. Jest bardzo
znamienne, że pomimo zasilenia gospodarek krajów wysoko rozwiniętych milionami migrantów z Europy Wschodniej,
Azji i Afryki oraz zmiany proporcji zatrudnieni–emeryci, kapitał mimo wszystko
przystąpił do szturmu o wydłużenie czasu
pracy i późniejszą emeryturę. Polska ma
też nieograniczone prawo do importu siły
roboczej z innych krajów, zwłaszcza z krajów Trzeciego Świata, co może w zasadniczy sposób zmienić proporcje między
zatrudnionymi a emerytami i rencistami.
Przykład Zachodu, który wchłonął miliony
migrantów, nie ponosząc żadnych kosztów
na ich wychowanie i wykształcenie, pokazuje, że nie o tę proporcję chodzi.
15

Ibidem, s. 242.
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W dyskusji o wydłużeniu okresu
pracy i przejściu na emeryturę w wieku
67 lat problemem nie są proporcje zatrudnieni–emeryci i renciści, ale zyski kapitału, cięcia socjalne, likwidacja bezrobocia
i wzrost społecznej wydajności pracy.
Negri spłyca problem wieku emerytalnego. Mówi, że „Nie istnieje powszechna zdolność represyjna ze strony kapitały”, że nie widzi jeszcze „staruszków
wyrzucanych na bruk”. Silne uderzenie
kapitału w emerytury było „z jednej strony
wymierzone w dawne przywileje, a z drugiej miało wprowadzić do obiegu zaoszczędzone kapitały – unieruchomione, niedające owoców”. Negri, jak na uczonego
oderwanego od praktycznych problemów
mas przystało, pisze, iż nie chce „nie doceniać niebezpieczeństwa”, ale też nie chce
z tego robić „jakiegoś monstrum”; uważa
za możliwy „wzrost dobrobytu ludności”,
choć widzi tych, którym „nie starcza pieniędzy do końca miesiąca”16.
Podatek Tobina
W latach 1970–1980 nastąpiło odejście od
keynesizmu i zwycięstwo liberalnego monetaryzmu. Rewolucja neoliberalna głównym regulatorem uczyniła „niewidzialną
rękę rynku”. Powstanie globalnej sieci
gospodarczej i przełamanie ograniczeń
geograficznych było możliwe w wyniku
rewolucji naukowo-technicznej i informatycznej, kiedy dzięki internetowi stała się możliwa nieograniczona wymiana
informacji poza kontrolą państwa. Podmioty gospodarcze otrzymały możliwość
błyskawicznego uzyskiwania i przekazywania informacji gospodarczych, rewolucjonizując zarządzanie. Odtąd nastąpiła
separacja sektora finansowego od handlowego i produkcyjnego, a koszty transak16

Ibidem, s. 200–201.

cji handlowych zredukowano do 0,01%
jego ekwiwalentu z lat siedemdziesiątych
XX wieku. Transakcje mogły być realizowane przez 24 godziny na dobę. „Współczesny rynek finansowy przypomina odwróconą piramidę. Jej zwężona podstawa
to finanse obsługujące sektor realny, albo
strumienie towarów, jego udział stanowi
nie więcej niż 10–12% ogólnego obrotu
zasobów finansowych świata. Cały pozostały kapitał pieniężny nie ma materialnego substratu”17. „Tylko 10% codziennych
transakcji finansowych na świecie, których
wartość przewyższa bilion dolarów, ma na
celu finansowanie inwestycji czy innych
działań zmierzających do rozwoju przemysłu i handlu. Natomiast 90% tych operacji to operacje czysto spekulacyjne”18.
Aby ukrócić spekulacyjne machinacje, wielu przedstawicieli lewicy popiera
tak zwany podatek Tobina, czyli postulat
opodatkowania obrotu kapitałowego. James Tobin, amerykański ekonomista, laureat nagrody Banku Szwecji im. Alfreda
Nobla z zakresu ekonomii z 1981 roku,
gdy o globalizacji jeszcze powszechnie nie
dyskutowano, ale gdy USA wycofywały
się z parytetu dolara w złocie, co było zapowiedzią płynności jego kursu i rozwoju spekulacji, w 1972 roku zaproponował
17
H. Chołaj, Ekonomia polityczna globalizacji.
Wprowadzenie, Warszawa 2003, s. 269.
18
Ibidem, s. 270–271. „Spekulacja to mechanizm
robienia pieniędzy, który pojawiał się w historii kapitalistycznej gospodarki-świata zawsze wtedy, gdy była ona w dołku. Zarabianie na produkcji, która jest na
dłuższą metę jedynym sposobem robienia twardego
pieniądza, przychodzi coraz trudniej, o ile nie przeszło już do historii”. I. Wallerstein, Czy system kapitalistyczny przeżyje swoje 500-lecie?, „Le Monde
Diplomatique. Miesięcznik Społeczno-Polityczny”
2006, nr 3. „W 1971 roku 90% transakcji finansowych
dotyczyło gospodarki naturalnej, a 10% miało charakter
spekulacyjny. Obecnie już około 97% transakcji ma spekulacyjny charakter”. K. Lachowski, Sprzężenie zwrotne
procesów globalnych, „Transformacje” 2006, nr 1–4
(47–50), s. 343.
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wprowadzenie specjalnego podatku od
wszystkich spekulacyjnych operacji finansowych na giełdzie, którego wysokość nie
została jednoznacznie określona. Spekulanci bowiem, aby osiągnąć jak największe zyski, sprzedają i odkupują waluty
wielokrotnie w ciągu jednego dnia. Jeśli,
po wprowadzeniu podatku Tobina, za każdą tego typu operację spekulant musiałby
zapłacić podatek proporcjonalny do zamierzonego zysku, działania te miałyby
być mniej opłacalne. W przeciwieństwie
do spekulantów firmy handlujące lub inwestujące za granicą dokonują bardzo
niewielu aktów kupna-sprzedaży walut.
Nie byłyby więc one dotknięte podatkiem
Tobina. Gdyby wówczas taki podatek
wprowadzono, przyniósłby on sto miliardów dochodu rocznie. Wprowadzenie tego
podatku, zdaniem jego zwolenników, mogłoby położyć kres napływowi pieniędzy
z Europy, Japonii i krajów Południa na
pokrywanie wielomiliardowego deficytu
i zbrojeń USA, a zdaniem innych – uratować walutę euro.
W maju 2012 roku Parlament Europejski uchwalił, że od 2014 roku podatek
Tobina wejdzie w życie na terenie Unii Europejskiej. Obliczono, iż gdyby przyjęły
go wszystkie państwa Unii Europejskiej,
roczne wpływy z podatku wyniosłyby 55
mld euro. Gwałtownie sprzeciwia się temu
rząd Wielkiej Brytanii, uważając, że podatek miałby sens, gdyby był powszechny
i globalny, a bez tego może doprowadzić
do ucieczki kapitałów do innych krajów
i generować straty finansowe. Sprzeciwia
się temu podatkowi również Szwecja,
która swego czasu wprowadziła go drogą
eksperymentu, ale szybko się z niego wycofała.
Z podatkiem Tobina jest jeden wielki
problem, ponieważ obroty kapitałowe stanowią jedynie nieznaczny procent realnych
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obrotów towarowych. Między bankami
i giełdami krąży głównie kapitał fikcyjny,
kapitał spekulacyjny. Wielkość tego obrotu, będąca przedmiotem opodatkowania,
nie ma więc żądnego realnego pokrycia
w towarach; ma on natomiast realny wpływ
na dochody bankierów i maklerów giełdowych. Takie naliczenia podatkowe byłyby
znacznie większe niż wynosi obecnie pomoc dla krajów rozwijających się. Jeśli
uwzględni się jeszcze to, że od wielu lat
wzrost kursu papierów wartościowych był
wyższy niż tempo wzrostu realnej gospodarki, to „podatek Tobina” jest podatkiem
od pewnej fikcji, ale może przybrać realny
kształt i wymiar. Być może powstrzymywałby on nieco (chociaż pewności nie ma)
nieograniczony wzrost kursów akcji i obroty kapitału fikcyjnego i spekulacyjnego.
Ale gdyby kraje rozwijające się zechciały
przyznane im kwoty z „podatku Tobina”
wymienić na realne towary, mogłoby to
wywołać perturbacje gospodarcze w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie rozliczenia podatkowe będą szczególnie wysokie,
lub wręcz zlikwidować dotychczasowe
raje podatkowe.
Chęć opodatkowania obrotów kapitałowych, które w większości stanowi kapitał fikcyjny i spekulacyjny, którego wartość w stosunku do rzeczywistych towarów
jest wielokrotnie zawyżona, przypomina
chęć opodatkowania Pana Boga, który
jest tak nieograniczony w swym bogactwie, jak kapitał finansowy. Jeden i drugi
są pewną umowną fikcją. Problemy zaczęłyby się wówczas, gdyby nieograniczone
bogactwo Boga chciano opodatkować nawet minimalnie, kazać tę sumę zapłacić
Kościołowi i wymienić na realne towary.
„Podatek Tobina” zawiera więc wewnętrzną sprzeczność pomiędzy fikcyjną wartością podstawy opodatkowania a realną
wartością towarów, na które chciałoby go
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wymienić, dlatego nie może być wprowadzony bez sprowadzenia obrotów kapitałowych do ich realnych wymiarów.
Exodus
Hardt i Negri już w Imperium wskazali,
że migracje mogą być wyrazem walki mas
pracujących przeciwko kapitałowi. Do
migracji popycha ludzi chęć ucieczki od
nędznych warunków kulturalnych i materialnych oraz chęć skorzystania z bogactwa
Zachodu. Ucieczki od suwerenności były
czynnikiem sprawczym procesów wyzwalania się Trzeciego Świata. Autorzy opowiedzieli się za swobodą przepływu siły
roboczej w skali światowej i przyznaniem
wszystkim ludziom globalnego obywatelstwa. Wszystkie stare potęgi kapitalistycznego świata sprzymierzyły się przeciwko
jawnym i ukrytym migracjom, ale proces
ten jest nie do zatrzymania. Hardt i Negri
dostrzegli, że dezercja i uchodźstwo mogą
być formami walki klasowej przeciwko
ponowoczesności imperialnej i mogą się
przyczynić do „zburzenia reżimu”. Dostrzegli również, iż „Ta ruchliwość jednak wciąż jest walką na poziomie spontanicznym i [...] najczęściej prowadzi dziś
do nowego wykorzenienia, nowej biedy
i nieszczęścia”19. Z kolei w Goodbye Mr
Socialism Negri wskazał na wewnętrzne
sprzeczności polityki migracyjnej państw
wysoko rozwiniętych. Z jednej strony ich
przedsiębiorstwa potrzebują imigrantów
i ich siły roboczej, zarówno wykwalifikowanej, jak i niewykwalifikowanej, a z drugiej – chodzi o tańszą siłę roboczą. Stąd
globalizacji, wbrew pierwotnym przewidywaniom, towarzyszą nacjonalizm i rasizm
w społeczeństwach państw wysoko rozwiniętych. „Emigracja to masowa ucieczka
na kapitalistyczny Zachód, dający pracę
19

M. Hardt, A. Negri, Imperium, op. cit., s. 232.

i płacę, a płaca pozwala przyzwoicie żyć.
Jednak Zachodowi potrzeba siły roboczej
posłusznej, elastycznej i akceptującej reguły gry, a więc zastraszonej i możliwie
jak najtańszej. Chodzi więc o to, aby jej
grozić i utrzymywać ją w najcięższych,
najbardziej rozpaczliwych warunkach biopolitycznych. Odbudowuje się wewnątrz
krajów kapitalistycznych granice, które
imigranci mają przekraczać”20.
Negri słusznie zauważa, że imigranci
nie stanowią jednolitej grupy społecznej,
zarówno jeśli idzie o wykształcenie, jak
i poziom posiadanych środków finansowych. Negri uważa, iż imigracja jest jedną
z głównych przyczyn rozwoju tymczasowego zatrudnienia. Ale chociaż widzi
w tym walkę klas, to nie mobilizuje do
walki z nim, tylko akceptuje jako pewną
ogólną prawidłowość. „Dopóki lewica pozostanie więźniem problemu zatrudnienia
i koncepcji pracy na czas nieokreślony jako
kwestii zasadniczej, nie będzie w stanie we
właściwy sposób podejść do tematu włączenia imigrantów do produkcji. Dopóki
problem zatrudnienia pozostanie ważniejszy od zagadnienia dynamiki systemu, lewica będzie zawsze obawiać się napływu
imigracyjnej siły roboczej”21.
Imigranci otrzymują niższe płace
i pozbawiani są możliwości aktywnego
działania w życiu politycznym. Powinni
zaś być wolni i mieć możliwość funkcjonowania w demokratycznym systemie politycznym. Importowane zwyczaje, religie
z jednej strony dają wykluczonym imigrantom poczucie tożsamości, możliwość
obrony swojej godności, a z drugiej „stwarzają pewien rodzaj próżni w stosunkach
społecznych; skierowują ludzi w stronę
tego, co boskie; przyczyniają się do po20

A. Negri, Goodbye Mr Socialism, op. cit.,

s. 116.
21

Ibidem, s. 121.
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wstania zbiorników głosów dla partii aferzystów”22.
Partia polityczna
Negri dostrzega słabość współczesnych
partii deklarujących się jako lewicowe. Ze
względu na ich dogmatyzm nie próbuje ich
reformować i przekształcać. Pisze: „Nie
sądzę, że dla rozwiązania tych problemów
potrzeba partii rewolucyjnej; wystarczyłaby po prostu demokratyczna governance
i poprawna administracja”23. Jak zbudować
tę „demokratyczną governance i poprawną administrację” bez partii politycznych
– tego już nie wyjaśnia.
Negri proponuje zmianę stosunków
lewicowych partii politycznych z ruchami
społecznymi. Nie wychodzi jednak poza
ogólne stwierdzenia: „[...] lewica nie zrozumiała, że być lewicą oznacza być partią
ruchów. [...] Partia nie żyje dzięki swej reprezentatywności, lecz dzięki swej zdolności do bycia ruchem. Jest w tym może
dwuznaczność, ale jest i prawda”24. Negri
uważa, iż w partii politycznej najważniejszą rolę odgrywa kwestia tożsamości
oparta na ideologii i programie partyjnym,
natomiast ruch społeczny złożony jest
z „jednostkowości, sama podmiotowość
jest zespołem jednostkowości, a nie tożsamością”25. Dzisiejsze ruchy społeczne
nie są już internacjonalistyczne, lecz „globalne, kosmopolityczne; obejmują całe
narody, kraje i kontynenty”. Partie i ruchy
socjalistyczne, zdaniem Negriego, nie są
już „zdolne zbudować nowych, globalnych ram pozwalających zdefiniować ich
politykę”, co spycha je na szowinistyczne

pozycje. „Procesy migracyjne powodują
definitywny kryzys tradycyjnych organizacji, demaskują ich reakcyjny charakter”26. Nowy internacjonalizm proletariacki będzie mógł powstać tylko oddolnie,
drogą zdobywania nowych doświadczeń
w warunkach globalizacji, walki z szowinizmem, korporacjonizmem związków
zawodowych, z obroną idei państw narodowych.
Partie lewicy z klasowych przestawiły się właściwie w partie wyborcze – ważne są dla nich głosy wyborcze, a nie poparcie ze strony określonego środowiska. „Jedyną jej reakcją było przesunięcie się na
prawo, aby pozyskać jak najwięcej ludzi
[...]. »Ludzie« to coś pośredniego między
ludem, klasą a jednostką: lud kształtowało
państwo, klasę – partia, zaś »ludzi« kształtuje mieszanina mediów, telewizji, gazetek
o życiu uczuciowym i najwstrętniejszego
światka wydawnictw”27.
Władza i samorządność
Negri jest z jednej strony bardzo krytyczny
wobec systemu demokratycznego, pisze
nawet, że „Parlamentarny system przedstawicielski jest zmurszały, w jego ramach
niczego już się nie dokona; trzeba szukać
nowych rozwiązań”28. Ale z drugiej strony odrzuca tezę, iż stan wyjątkowy stał
się normą w życiu państw uważanych za
demokratyczne. Pewne pojawiające się
symptomy bierze za istniejącą rzeczywistość i wyciąga daleko idące wnioski.
Relacje władza–obywatel nie opierają się
już na jednostronnym dyktacie władzy
i rozwiązaniach siłowych. Trudno obecnie
wyobrazić sobie podejmowanie decyzji,

22

Ibidem, s. 120.

23

Ibidem, s. 124.

26

Ibidem, s. 131–132.

24

Ibidem, s. 80.

27

Ibidem, s. 96.

Ibidem, s. 96.

28

Ibidem, s. 158.
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które nie opierałyby się na współudziale
obywateli. Władza coraz bardziej ujawnia
swoją dualistyczną naturę. „Władza została przełamana na dwoje; aby się urzeczywistniać, nie można już ustanawiać
norm, aby potem wprowadzać je w życie
drogą konkretnego aktu administracyjnego. Norma nie wejdzie w życie, jeśli nie
ma na nią jasno wyrażonej współudziałem
podmiotów zgody. Zdarzają się jeszcze
rozwiązania siłowe, ale w tym kontekście
nie mają już zastosowania formy wertykalne czy piramidalne, tworzy się raczej
zespół linii równoległych, ograniczany
pewnymi przeszkodami prąd. Nie istnieje
już układ pionowy, warunkujący normy
i wydarzenia”29.
Ale Negri, odrzucając tezę o trwającym stanie wyjątkowym, odrzuca również
idee samorządu w zakładach pracy. Uważa, że „pozwoliły one klasie robotniczej
w XIX wieku uchwycić w technicznej
organizacji pracy moment współudziału i podejmowania decyzji”. Uważa przy
tym, iż próby posługiwania się tą kategorią
zakrawają na „szaleństwo”, „ponieważ nie
ma już ona znaczenia wobec elementów
(politycznych, globalnych i finansowych)
współczesnej produkcji”30.
Potwierdzenie Negriego ocen samorządów można znaleźć w Polsce w wydarzeniach po 1980 roku. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” wysunął jako alternatywę wobec
ówczesnego totalitaryzmu ideę samorządu
pracowniczego. Wyznaczono nawet zakłady, które miały odgrywać wiodącą rolę
w tak zwanej sieci. Ale gdy w 1989 roku
przedstawiciele związku zasiedli w ławach
poselskich i senatorskich, nikt z nich nie
próbował realizować wcześniejszej idei
samorządności. Późniejsze wydarzenia po29

Ibidem, s. 155.

30

Ibidem, s. 154.

kazały, że idee samorządu były dla sił skupionych w NSZZ „Solidarność” środkiem
w politycznej walce z ówczesną władzą
oraz stanowiły wstępny etap w kształtowaniu klimatu korzystnego dla prywatyzacji
zakładów państwowych i spółdzielni.
Negri całkowicie kapituluje wobec
mastodontów globalizacji i nie zastanawia się nad problemem tego, czy idea samorządności może jednak odegrać pewną
rolę w walce o ograniczenie samowoli
kadry menedżerskiej w zakładach pracy,
o sprawiedliwe systemy wynagradzania,
o poprawę BHP oraz w obronie godności
osobistej poszczególnych pracowników.
Zakłady pracy, jako miejsca, w których
ludzie pracy spędzają dużą część swego
życia i tworzą ekonomiczne podstawy istnienia społeczeństwa, są w ogóle wyłączone z walki politycznej klasy robotniczej.
Związki zawodowe są marginalizowane
ciągłymi oskarżeniami o korporacjonizm.
Wydaje się, że te wszystkie poszukiwania Negriego skupiają się na jednym –
jak zapewnić kapitałowi spokojne robienie
pieniędzy. Negri w tej sprawie niczym się
nie różni od krytykowanych przez siebie
socjalistów i komunistów. Nazbyt optymistycznie ocenia funkcjonowanie „przełamanej władzy”. Nie rozpatruje pokojowych, niezbrojnych, nieprzemocowych
sposobów wpływu oligarchii na masy pracujące, aby zapewnić panowanie w realizacji swoich interesów. Negri przypomina
demonstranta, który domaga się bezstronności i uczciwości sądów, ale zapomina, że
prawo jest stronnicze.
Błędy Marksa i marksistów
Negri odrzuca tezę Clausewitza, powtarzaną przez Lenina, o tym, iż wojna jest kontynuacją polityki, tyle że innymi (zbrojnymi) metodami. Wydaje się, iż pod pozorem

307

Recenzje
zmiany pewnych akcentów niewłaściwie
umieszcza jej przyczyny: „Wojna – jego
zdaniem – nie zaczyna się jednak w chwili,
gdy jedna ze stron usiłuje narzucić swoją
wolę; zaczyna się wraz z początkiem oporu”31. Można to interpretować jako przerzucenie winy za jej wybuch na tych, którzy nie chcą się zgodzić na czyjś dyktat, na
tych, którzy stawiają opór. Z pewnością,
gdyby zgodzili się z tym, co im inni „narzucają” – byłby pokój, tylko jaki?
Związek wojny z demokracją polega
na tym, że „W ustroju demokratycznym
nie prowadzi się wojny bez przyzwolenia”.
Zdaniem Machiavellego „w ustroju demokratycznym prowadzi się wojnę [...] po to,
aby demokrację wzmocnić, aby zwiększyć
lub sprawiedliwiej podzielić dobra”. Negri
– mając być może na myśli wojny w Iraku
i Afganistanie – pisze, iż „Demokracji nie
upoważnia do prowadzenia wojny ani chęć
zapanowania nad innymi narodami, ani
nawet zamiar obrony prewencyjnej. Koncepcji demokracji towarzyszy zawsze koncepcja oporu (i wojny jako konsekwencji),
one uzasadniają się wzajemnie”32.
Z tego, że od dłuższego czasu nie
doszło do wojny między największymi
mocarstwami, Negri wyciąga wniosek, iż
koncepcja wojny jest generalnie „przestarzała”. Jego zdaniem współczesne wojny
sprowadzają się do „operacji policyjnych,
do utrzymywania porządku niespokojnego
świata”. Stanowisko Negriego nie jest jasne – z jednej strony potępia wojny USA
w Iraku i Afganistanie, a z drugiej – nazywa je operacjami policyjnymi. To, że Ne31

gri nie chce lub nie potrafi określić, jaką
politykę w ten sposób kontynuują Stany
Zjednoczone, nie znaczy, iż wojny utraciły
swój związek z polityką, nawet jeśli wiele
zmienia się w sposobie ich prowadzenia
i ujarzmiania podbitej ludności. Jasności
nie wprowadza stwierdzenie, że „polityka
jest obecnie operacją policyjną opartą na
gwałcie” czy uwaga, iż „polityka stała się
biowładzą, kontrolującą całokształt ludzkich poczynań”33.
Koncepcję klas społecznych Negri
roztapia w koncepcji „wielości” – „koncepcja wielości obejmuje koncepcję klasy
z bardzo prostego powodu: koncepcja klasy zakłada koncepcję wyzysku”. Uważa
on, że ze względu na wyzysk całych społeczeństw żyjących pod rozkazami światowego kapitału można „połączyć dążenia
robotników z dążeniami innych ofiar wyzysku (pracownicy tymczasowi, kobiety,
imigranci, emeryci itd.), nie unikając bez
wątpienia ogromnych sprzeczności”34.
Negri pisze, iż „siły produkcyjne nie
są już tymi, które zdefiniował Marks”. Jest
to z pozoru banalne stwierdzenie, ale służy
autorowi do wyciągnięcia daleko idących
wniosków. Pisze na przykład, że „Nie istnieje powszechna zdolność represyjna ze
strony kapitału”35, co wydaje się nazbyt
uogólnioną przesadą.
Negri z jednej strony komplementuje
Marksa opis „socjalizmu kapitału” w postaci spółek akcyjnych, a z drugiej w sobie
właściwy sposób łączy słuszne z niesłusznym i pisze, że „kapitaliści zamienili stosunki produkcyjne oparte na wyzysku na
stosunki obiegu i władania w odniesieniu

Ibidem, s. 55.

32

Ibidem, s. 60. Negri wydaje się zwolennikiem
prawa naturalnego, zgodności z naturą, co przypomina trochę dialektykę taoistów: „Jest faktem, że [...]
im bardziej nasz świat się jednoczy, tym bardziej się
dzieli, że im częściej się rozkazuje, tym większe jest
nieposłuszeństwo, że im więcej jest jedności, tym
więcej antagonizmów”. Ibidem, s. 159.
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Ibidem, s. 62–63.
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Ibidem, s. 163.
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Ibidem, s. 200.
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do dochodów niesłużących bezpośrednio
wynagradzaniu niezbędnej pracy”36.
Wbrew temu, co Marks pisał o roli
kapitału w organizacji pracy, nazbyt optymistycznie ocenia Negri sytuację i stwierdza: „To już nie kapitał organizuje pracę, to
praca organizuje się sama, a kapitał przywłaszcza sobie jej subiektywną potęgę”.
Z podobnego powodu, w nieco poetyckim
języku, co pozwala zawsze dorzucić nową
wygodną interpretację, podważa również
podstawową sprzeczność kapitalizmu pomiędzy proletariatem i burżuazją: „[...]
linia podziału przebiega już nie między
kapitałem a pracą, lecz między kapitałem

36

Ibidem, s. 185.

a różnymi formami pracy, organizującymi
się stopniowo, bez bezpośredniej styczności z kapitałem. To już nie kapitał wytwarza
zdolność komunikowania się i współpracy;
te siły same określają się jako potęga. Siły
produktywne są nie tyle siłami, które uzupełniają bezpośrednio potęgę kapitału, ile
częściami siły roboczej, wykraczającymi
poza kapitał”37. Piękne – tylko czy prawdziwe? Wszak nawet praca intelektualna
ma większe szanse, gdy jest wsparta materialnymi środkami technicznymi.
Dzisiaj na lewicy nie ma przeciwników Marksa, są tylko zwolennicy poprawiania jego błędów...

37

Ibidem, s. 237.

Piotr Rymarczyk
Warszawa

Wojna i twarze jej ofiar

Judith Butler, Ramy wojny. Kiedy życie godne jest opłakiwania?, przeł. Agata Czarnacka, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2011, 274 s.; eadem, Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence, Verso, New York 2004, 151 s.

Dzięki wydawnictwu „Książka i Prasa”
polscy czytelnicy mogą zapoznać się
z najnowszą książką Judith Butler Ramy
wojny. Kiedy życie godne jest opłakiwania?, która ukazała się w ramach „Biblioteki Le Monde Diplomatique”. Warto
jednak zauważyć, że Ramy wojny, choć
stanowią oczywiście samodzielną całość,
kontynuują tematykę podjętą przez Butler
kilka lat wcześniej w Precarious Life: The
Powers of Mourning and Violence i stąd
obie te prace warto rozpatrywać razem.
Tym, co łączy obie książki, jest fakt,
iż obie odnoszą się do „wojny z terrorem”,
w którą Stany Zjednoczone zaangażowały
się na dobre po 11 września 2001 roku,
ale która na terytoriach kontrolowanych
przez Izrael trwa z różnym natężeniem
już od dziesiątków lat. Można przy tym
zauważyć, że przy całej różnorodności
składających się na obie publikacje esejów i w jednej, i w drugiej kluczową rolę
odgrywają dwa zagadnienia.
Po pierwsze zatem komiksowemu
językowi walki z „osią zła”, który amerykańscy politycy i media głównego nurtu
poczęły rozpowszechniać po zamachach
z 11 września, Butler próbuje przeciwstawić dyskurs etyczny odwołujący się do
uniwersalnych odruchów moralnych, który pozwoliłby potępić wojenną przemoc.

Po drugie zaś – i to drugie zadanie ściśle
wiąże się z pierwszym – autorka stara
się odpowiedzieć na pytanie: dlaczego
przemoc ta, jeśli w istocie jest sprzeczna
z powszechnymi odruchami moralanymi,
w ogóle jest możliwa? Dlaczego tak wielu
członków zachodnich społeczeństw odnosi się do „wojny z terrorem” z aprobatą
lub obojętnością?
Swój pierwszy cel Butler realizuje,
odwołując się głównie do koncepcji Emmanuela Lévinasa – choć przedstawiając
je w ześwieczczonej, wyjętej z religijnego
kontekstu wersji. Przedstawia zatem koncepcje ludzkiego „ja” jako uzależnionego
od otaczających je „ty”. „Ty” dla „ja” jest
bowiem źródłem sensu jego życia, a być
może nawet warunkiem istnienia, a zatem
niszcząc „ty”, jaźń niszczyłaby samą siebie. Jak czytamy w Ramach wojny: „Kiedy staram się utrzymać cię przy życiu, to
nie tylko dlatego, że staram się zarazem
zachować własne życie, ale też dlatego,
że to, kim »ja« jestem, bez twojego życia
obraca się w pył [...]. Może się zdarzyć, że
stracę owo »ty« wraz z dowolną liczbą poszczególnych innych i wciąż będę w stanie przeżyć owe straty. Jednakże może
się tak zdarzyć tylko pod warunkiem, że
zachowam możliwość jakiegokolwiek
»ty«. Przeżywam, ale wyłącznie dlatego,
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że moje życie jest niczym bez życia, które
poza mnie wykracza i które odnosi się do
jakiegoś deiktycznego »ty«, bez którego
nie może być mnie” (Butler 2011, s. 97).
Butler skłania się zatem ku poglądowi, że źródłem odruchów moralnych jest
lęk przed samozniszczeniem. Tym zaś, co
je wyzwala, ma być uświadomienie sobie kruchości „ty” – jego podatności na
zranienie i zniszczenie przez nas lub za
naszym przyzwoleniem. Filozofka przyjmuje przy tym za Lévinasem, że kruchość
ową odkrywamy poprzez dostrzeżenie
„twarzy” Innego, a więc ekspresywnego
wymiaru jego cielesności, oraz że odkrycie to stanowi pobudkę do wzięcia na siebie odpowiedzialności za jego los (Butler
2004, s. 134).
W tym kontekście kluczowe pytanie
o przyczyny zgody na wojenną przemoc
przybiera zatem następującą formę: co
sprawia, że niektóre „ty” nie jawią się zachodniej opinii publicznej jako „ty”? Dlaczego niektórzy ludzie jawią się jej jako
„istoty, które nie są całkiem ludźmi i nie
są całkiem żywe” (Butler 2011, s. 94)?
Butler, próbując wyjaśnić powyższe kwestie, proponuje posłużenie się, stanowiącym tytuł jednej z omawianych książek,
pojęciem „ram wojny”. Rozumie je jako
ramy postrzegania, o których kształcie decydują relacjonujące wojnę media i kontrolujące ich pracę wojskowe władze. Te
„ramy wojny” decydują o tym, co może
znaleźć się w polu widzenia odbiorców
medialnych przekazów, a co ma pozostać
niedostrzegane. To one właśnie, poprzez
kontrolowanie pola percepcji, mogą sprawić, że życie niektórych ludzi będzie się
jawić jako „nie-życie” lub „cień życia”
(ibidem, s. 37), a czynią to poprzez zacieranie ich twarzy.
Autorka w Precarious Life wymienia
dwie strategie zacierania twarzy stosowane przez kontrolerów dotyczącego wojny

medialnego przekazu: „Pierwszą jest zatarcie twarzy przez zablokowanie; drugą
zatarcie twarzy przez samą reprezentację”
(Butler 2004, s. 147). Zatarcie twarzy
przez zablokowanie polegać ma na dbaniu o to, by medialne relacje nie zawierały
mogących odstręczać od wojny obrazów
cierpienia i śmierci konkretnych osób.
Odnosi się to zarówno do cywilnych ofiar
działań zachodnich wojsk, jak i do amerykańskich żołnierzy ginących w trakcie interwencji, których ciał się w mediach nie
pokazuje, ale już nie do ofiar zamachów
z 11 września czy irackich ofiar dyktatury
Husseina, których śmierć i cierpienie wykorzystywane są do podsycania oburzenia
skłaniającego do poparcia wojny. Z kolei
zatarcie twarzy przez reprezentację polega, paradoksalnie, na personifikowaniu
wroga, ale na personifikowaniu, które
nie oznacza bynajmniej humanizacji. Ci,
przeciw którym toczy się wojna, otrzymują bowiem twarze Husseina czy bin Ladena, które za sprawą nadanej im narracyjnej ramy nie mają cech ludzkiego oblicza,
lecz ucieleśnienia zła.
Butler nie potrafi jednak w przekonujący sposób wytłumaczyć, jakiego
rodzaju czynniki sprawiły, że zdjęcia
przedstawiające tortury w więzieniu Abu
Ghraib – które, przeniknąwszy do mediów, przyczyniły się do wywołania fali
oburzenie przeciwko wojnie – u swoich
autorów wzbudzały bynajmniej nie empatię, lecz raczej zadowolenie z siebie
i chęć kontynuowania przedstawianych
na fotografiach poczynań. Zapewne najlepszym wyjaśnieniem tej kwestii, jakie
u niej napotykamy, jest pojawiająca się
przy okazji innych rozważań teza, iż akt
przemocy wyrażać może dążenie do wytworzenia pozoru, że „podmiot uciekający
się do przemocy sam jest na nią odporny”
(Butler 2011, s. 263). Lęk przed własną
podatnością na zranienie sprawić może
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zatem, że twarz innego wywoływać będzie nie odruchy moralne, lecz destrukcyjno-sadystyczne.
Jednakże – mimo świadomości
faktu, iż „przemoc to jedna z »pokus«,
jakie podmiot może odczuwać, napotykając kruche życie innego komunikowane
mu za pomocą twarzy” (ibidem, s. 256)
– autorka twierdzi, że ukazanie opinii
publicznej ludzkich twarzy tych, których
oblicza były dotąd ukrywane, przyczyniłoby się do rozpowszechnienia sprzeciwu
wobec wojny. Chciałaby, aby opinia publiczna uzyskała możliwość zobaczenia
zdjęć i innych widocznych pamiątek pozostałych po wszystkich ofiarach wojny,
a także mogła poznać ich imiona i historie
ich życia. Domaga się ustanowienia „demokracji zmysłowości”, która położy kres
obecnej sytuacji, w której programowani
jesteśmy do „odczuwania szoku i oburzenia w obliczu jednej ekspresji przemocy,
a chłodnej wyższości w obliczu innej”
(ibidem, s. 107).
Podjęta w Precarious Life i Ramach
wojny próba oparcia etyki non violence na
założeniu o zależności „ja” od „ty” zasługuje z pewnością na uwagę. Choć samo
założenie wydaje się dość przekonujące,
wyciągane z niego wnioski już jednak takie nie są. Być może „ja” w istocie potrzebuje „ty”, by zyskać sens istnienia czy
może nawet, by w ogóle zaistnieć. Nie
znaczy to jednak, że potrzebuje każdego
„ty” – sama Butler w końcu przyznaje, iż
wystarczy „jakiekolwiek”. W gruncie rzeczy chodzić może nawet o „ty”, które nie
jest żadną realną osobą, lecz podmiotem
wyobrażonym w rodzaju Lacanowskiego wielkiego Innego. Tak więc z samej
konstatacji, że „moje życie jest niczym
bez życia, które poza mnie wykracza”
– choć w istocie stanowi ona obiecujący
punkt wyjścia do rozważań nad etyką non
violence – nie da się w prosty sposób wy-

311

wieść zasady poszanowania życia wszystkich ludzi.
Choć jednak Butler nie jest do końca przekonująca, gdy pisze o przyczynach
wpływu, jaki wywiera na nas twarz Innego, samo założenie o istnieniu owego
wpływu jest niewątpliwie słuszne. Filozoficzne spekulacje znajdują w tym wypadku
potwierdzenie zarówno w eksperymentach
z zakresu psychologii społecznej – takich
jak słynny eksperyment Milgrama, gdzie
fizyczna bliskość drugiej osoby redukowała gotowość do podporządkowania się
poleceniom rażenia jej elektrowstrząsami
– jak i w przebiegu wydarzeń historycznych. Warto w tym kontekście zauważyć,
że kwestie podnoszone przez Butler są
podobne do tych, którymi zajmował się
Bauman w Nowoczesności i Zagładzie.
I książki amerykańskiej filozofki, i praca
Baumana podejmują bowiem analizę mechanizmów powodujacych depersonalizację ofiar i umożliwiających w ten sposób
akceptację ich masowego zabijania (co
nie znaczy oczywiście, że pomiędzy Holokaustem a „wojną z terrorem” nie należy dostrzegać różnic).
Butler wydaje się przyjmować za
Lévinasem, że tym, co czyni nas wrażliwymi na wyrażaną przez twarz obecność
„ty”, jest dokonująca się przez nią ekspresja cierpienia – co oczywiście dobrze koresponduje z wojenną tematyką omawianych książek. Założenie to jest niepozbawione racji. Komuś, kto w boski sposób
byłby nieustannie, nieskończenie i niezachwianie szczęśliwy, bylibyśmy bowiem
w oczywisty sposób niepotrzebni, a rozpoznanie tego faktu stłumiłoby w nas skutecznie jakąkolwiek skłonność do identyfikacji. Wykazywanie się pozorami tego
rodzaju boskości tłumaczy zresztą uderzającą „antyempatyczność” lansowanego przez kulturę masową ciała glamour,
które wzbudzać może jedynie zazdrość.
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Z drugiej jednak strony pogląd, iż z innymi za pośrednictwem „twarzy” łączyć się
możemy jedynie w ich cierpieniu, wydaje
się zbyt pesymistyczny. Należy sądzić, że
„twarz” wyrażająca szczęście i radość życia może nawet bardziej skłaniać do identyfikacji, o ile będą to szczęście i radość
postrzegane jako kruche, co mobilizować
będzie do ich obrony.
Warto na koniec wspomnieć o jeszcze jednym temacie powracającym w obu
omawianych książkach, którym jest protest przeciwko wykorzystywaniu lewicowych haseł walki o prawa kobiet czy przeciwko homofobii przez propagandę „wojny z terrorem”. Trzeba się zgodzić, że jeśli
hasła te służą uzasadnianiu rasistowskiej
polityki antyimigranckiej czy zbrojnych
interwencji, mamy do czynienia z manipulacją i nadużyciem. Butler idzie jednak
o krok dalej i afirmuje islamską kulturę
jako taką, broniąc ją w tym wypadku nie
tyle przed zewnętrzną przemocą, ile przed
„dezercją” ze strony własnych uczestni-

ków. Tak więc w Precarious Life z dezaprobatą wspomina o entuzjazmie, jaki
u niektórych jej znajomych wzbudziły zdjęcia Afganek zdejmujących burki,
i powołuje się na konferencję, na której
słyszała „o istotnych kulturowych znaczeniach burki; sposobie, w który oznacza
ona przynależność do wspólnoty, rodziny,
religii i szerszej historii relacji pokrewieństwa, stanowi formę praktykowania
skromności i dumy oraz ochronę przeciw
zhańbieniu” (Butler 2004, s. 142).
Założeniem leżącym u podstaw tego
rodzaju obaw przed perspektywą „spustoszenia islamskiej kultury” (ibidem) wydaje się pogląd, że jednostkowa samorealizacja możliwa jest jedynie w partykularnych kulturowych ramach, które daną
jednostkę ukształtowały. Taka pesymistyczna teza kontrastuje jednak z nadzieją
na wspólnotę międzyludzką wyrastającą
ponad kulturowe partykularyzmy, która
znajdowała swój wyraz w omawianych
wcześniej rozważaniach o twarzy.

NOTY O AUTORACH

Joanna Bednarek, dr (ur. 1982) – filozofka z zawodu i powołania, pisarka z powołania.
Pracę doktorską Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki obroniła w 2011 roku. Publikowała w „Nowej Krytyce”, „Czasie
Kultury” i „Krytyce Politycznej”. Współpracuje z Pracownią Pytań Granicznych, Interdyscyplinarnym Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz czasopismem „Praktyka Teoretyczna”. W latach 2006
–2009 współpracowała z „Krytyką Polityczną”. Obszar kompetencji i zainteresowań: na
przecięciu poststrukturalizmu, feminizmu, marksizmu autonomistycznego i literatury.
Edward Karolczuk – doktor nauk humanistycznych, zainteresowania naukowe dotyczą problemów teorii polityki, historii najnowszej oraz społeczno-politycznych skutków
transformacji ustrojowej. Publikował na łamach „Przeglądu”, „Nowego Obywatela”,
„Dialogu Edukacyjnego”. Ma publikacje naukowe w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. W 2010 roku ukazała się jego książka O wrogu – szkice filozoficzno-historyczne. Żegluje po Mazurach.
Jerzy Kochan (ur. 1952) – profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Zakładu
Filozofii Kultury, absolwent historii i filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, swego czasu
członek redakcji „Colloquia Communia”. Redaktor naczelny czasopisma filozoficznego
„Nowa Krytyka”. Autor wielu publikacji z zakresu filozofii, socjologii, antropologii kulturowej, wśród nich m.in. książek: Wolność i interpelacja, Życie codzienne w matriksie,
Studia z teorii klas społecznych. Członek założyciel i wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Hegla i Marksa. Pisze również i publikuje wiersze.
Tymoteusz Kochan (ur. 1990) – student socjologii na Uniwersytecie Szczecińskim,
przewodniczący studenckiego Koła Naukowego Krytyki Marksistowskiej, felietonista,
publicysta portalu lewica.pl. Interesuje się socjologią i filozofią marksistowską, teorią
krytyczną, krytyką kultury oraz ekonomią. Sekretarz redakcji „Nowej Krytyki”.

314

Noty o Autorach

Herbert Marcuse (ur. 1898 w Berlinie, zm. 1979 w Sternebergu ) – niemiecko-amerykański filozof i socjolog, związany ze szkołą frankfurcką i jej teorią krytyczną. Legenda
i idol Nowej Lewicy. Wywarł ogromny wpływ na rozwój krytyki kapitalistycznego społeczeństwa konsumpcyjnego. Po polsku ukazały się między innymi: Rozum i rewolucja.
Hegel a powstanie teorii społecznej, Eros i cywilizacja, Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego.
Wiktor Marzec (ur. 1985) – łodzianin, socjolog i filozof, do niedawna związany z Uniwersytetem Łódzkim. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Socjologii
i Antropologii Społecznej Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie (CEU).
Interesuje się kulturowymi aspektami metropolitalnej nowoczesności, kulturą nieponowoczesnej Łodzi, teorią społeczną, filozofią polityki oraz socjologią seksualności. Obecnie pracuje w przestrzeni pomiędzy socjologią historyczną, filozofią tego, co polityczne, i teorią dyskursu. Bada procesy mobilizacji politycznej i emancypacji intelektualnej
w okresie rewolucji 1905 roku. Redaktor działu poświęconego krytycznym naukom społecznym czasopisma „Praktyka Teoretyczna”.
Bartosz Mika, dr (ur. 1980) – absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu (2004). Doktorat z nauk humanistycznych w zakresie
socjologii, również na UAM, obronił w październiku 2008 roku. Od 2004 roku jest stałym 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 konfliktu, przeobrażaniem
współczesnej struktury społecznej oraz nowymi technologiami.
Ariel Modrzyk – jest obecnie doktorantem Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, w Zakładzie Socjologii Życia Codziennego. Zakres jego zainteresowań naukowych obejmuje społeczne uwarunkowania procesów ekonomicznych
i zagadnienia z zakresu psychologii społecznej. Do tej pory zajmował się heglowską kategorią uznania i jej rozwinięciami dokonanymi przede wszystkim przez Axela Honnetha,
ale również przez Jürgena Habermasa, Nancy Fraser oraz komunitarian. Obecnie zmiana optyki badawczej kieruje go ku marksowskiej teorii wartości opartej na pracy oraz
problemom społecznym związanym z marnotrawstwem we współczesnym kapitalizmie.
Przemysław Pluciński, dr – 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.
Piotr Rymarczyk (ur. 1970) – studiował w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obronił pracę doktorską na temat ruchu anarchistycznego we współczesnej Polsce. Obecnie pracuje w Zakładzie Socjologii Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i prowadzi badania nad rolą ciała we współczesnej kulturze maso-
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wej, inspirowane koncepcjami szkoły frankfurckiej. Członek redakcji kwartalnika „Bez
Dogmatu”.
Michał Sokolski (ur. 1980) – absolwent socjologii i filozofii, asystent w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego.
Konrad Szocik – doktorant Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, rok III.
Jego zainteresowania naukowe: filozofia religii, historia idei, ateizm filozoficzny. Kończy
pracę doktorską poświęconą genezie i historii współczesnego ateizmu filozoficznego oraz
jego konfrontacji z teistyczną, tomistyczną filozofią.
Oskar Szwabowski, dr (ur. 1981) – absolwent filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim.
Współpracuje z „Praktyką Teoretyczną”. Pracuje w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum. W wolnych chwilach pisuje rzeczy różne.
André Tosel (ur. 1941) – emerytowany profesor Université de Nice-Sophia Antipolis.
Francuski filozof marksista, filozof polityki i historii. Jest autorem licznych prac i artykułów z zakresu filozofii marksistowskiej, przede wszystkim o Marksie, Gramscim i Lukácsu. Ukazały się między innymi: Praxis. Vers une efondation en philosophie marxiste
(1984), Kant révolutionnaire (1988), Etudes sur Marx (et Engels). Vers un communisme
de le finitude (1996). W swoich najnowszych pracach zajmuje się zagadnieniem globalizacji i jej konsekwencjami – Un monde en abîme. Essai sur la mondialisation capitaliste
(2008), Du retour du religieux. Scénarios de la mondialisation culturelle I (2011).
Halina Walentowicz, dr hab. – zatrudniona w Zakładzie Filozofii Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Jej specjalnością jest myśl społeczna XIX i XX wieku. Opublikowała między innymi: Przyszłość w prognozach Marksa i Engelsa (1993), Tęsknota za
lepszym. Historiozofia Maxa Horkheimera (2004). Ostatnie jej publikacje – teksty własne
oraz przekłady – dotyczą zagadnień dialektyki oświecenia oraz racjonalności instrumentalnej.
Zbigniew Wiktor – profesor w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista z zakresu politologii, systemów politycznych i teorii państwa i prawa. Od wielu lat śledzi przemiany w Chińskiej Republice Ludowej, bada zachodzące tam procesy
i czynnie uczestniczy w chińskim życiu naukowym. Oprócz licznych publikacji, w tym
wielu zagranicznych, opublikował książkę poświęconą współczesności Chin pt. Chiny
na drodze socjalistycznej modernizacji (2008) .
Tomasz Rafał Wiśniewski, dr (ur. 1965) – 1984–1989 studia z zakresu dziennikarstwa
na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1986
–1991 studia w Instytucie Filozofii UW, 1990–1994 podyplomowe studia w Instytucie
Religioznawstwa Wydziale Filozofii i Socjologii UW, 1990–1994 studia doktoranckie
na WDiNP UW, 1996 doktorat pt. Rebelia czy rewolucja – kontestacja lat sześćdziesią-
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tych na Zachodzie i jej interpretacje (promotor: prof. dr hab. Jan Baszkiewicz), 1990
–1994 nauczyciel filozofii w liceach ogólnokształcących, 1994–1998 pracownik Zakładu Historii Myśli Politycznej Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk,
od 1999 roku w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej Instytutu Filozofii UW.
Aleksander Zbrzezny (ur. 1979) – doktor filozofii, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Katedrze Historii Sztuki i Teorii Kultury Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa
Hegla i Marksa oraz Ośrodka Badań Filozoficznych. Publikował między innymi w „Etyce”, „Edukacji Filozoficznej”, „Sekcji”. Jest członkiem redakcji „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego”.

