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Marksizm w kulturze polskiej

W Pobierowie 2–7 września 2014 roku odbyła się kolejna ogólnopolska konfe-
rencja naukowa z serii „Filozoficzne źródła nowoczesnej Europy”, tym razem 
pod hasłem: „Marksizm w kulturze polskiej”. Jej organizatorem była redakcja 
„Nowej Krytyki”, Zakład Filozofii Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego i Fun-
dacja Róży Luksemburg przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Hegla i Marksa 
oraz Koła Naukowego Krytyki Marksistowskiej działającego na Wydziale Hu-
manistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

To spotkanie poświęciliśmy problemowi obecności marksizmu w kulturze 
polskiej. Zapraszając do udziału i zgłaszania referatów na konferencję, tak pisa-
łem na stronie konferencji:

„Powstanie i rozwój marksizmu w kulturze europejskiej były bardzo głębo-
ko związane z Polską, polskim ruchem rewolucyjnym, polską teoretyczną myślą 
naukową i rewolucyjną. Chodzi oczywiście nie tylko o prostą recepcję materiali-
zmu historycznego i dialektycznego, ale o fakt jego współtworzenia, przekłada-
nia, twórczego rozwoju.

Od niezwykle popularnej w całej Europie broszury Jan Młota (Szymona 
Diksztajna) Kto z czego żyje, poprzez Akumulacje kapitału Róży Luksemburg, 
prace Stanisława Brzozowskiego, Kazimierza Kelles-Krauza, Ludwika Krzywi-
ckiego, Juliana Bruna, Adama Próchnka, Andrzeja Stawara, Adama Ciołkosza 
.... Juliana Hochfelda, Adama Schaffa, Oskara Lange, Witolda Kuli, Żanny Kor-
manowej, Juliusza Bardacha, Mariana Małowista, Ewy Maleczyńskiej, Marka 
Fritzhanda, Marka Siemka, Zdzisława Cackowskiego, Jarosława Ładosza, Stani-
sława Kozyra-Kowalskiego, Jana Baszkiewicza, Ludwika Hassa... aż po dzisiej-
szych marksistów i okołomarksistów – marksizm stanowił w kulturze polskiej 
niezwykle bogaty, twórczy i znaczący nurt oddziałujący na refleksję teoretyczną 
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na gruncie filozofii, historii, ekonomii, teorii literatury, prawa, myśli politycznej, 
psychologii... 

Miał też wielki wpływ na sztukę, teatr, literaturę, poezję... od poezji Włady-
sława Broniewskiego i twórczości Bruno Jasieńskiego po teatr Jerzego Grotow-
skiego i polską szkołę filmową, od Teorii widzenia Strzemińskiego, po „mierze-
nie się” z marksizmem przez Witolda Gombrowicza w jego Dziennikach. 

Entuzjaści marksizmu, twórczy kontynuatorzy teorii Karola Marksa, wy-
trawni badacze i teoretycy polscy wnieśli też wspaniały wkład w kulturę europej-
ską i światową. Róża Luksemburg, Oskar Lange, Michał Kalecki, Witold Kula, 
Adam Schaff, Jerzy Topolski, Jerzy Kmita, Marek Siemek to przykłady między-
narodowych gwiazd polskiej nauki i humanistyki.

Dzieje marksizmu w Polsce to także dzieje recepcji marksizmu między-
narodowego: dorobku K. Marksa, F. Engelsa, A. Bebla, K. Kautskiego, J. Plecha-
nowa, A. Gramsciego, W. Lenina, L. Trockiego... Sartre’a, Goldmana, Fromma, 
Marcuse’ego, Althussera, Balibara, To historia fascynacji i mód na różnych teo-
retyków. Przekładów ich dzieł i upowszechniania ich poglądów.

To tylko przykłady. Od ręki przywołane postacie i zjawiska dające wstęp-
ne wyobrażenie o potędze polskiej tradycji i współczesności myśli marksistow-
skiej. 

Zapraszamy do udziału w konferencji wszystkich tych, którzy w ramach tak 
szeroko zakreślonego obszaru problemowego znajdują miejsce dla siebie i chcie-
liby się swoimi badaniami, refleksją, pracą teoretyczną podzielić. Konferencja 
z założenia ma mieć charakter interdyscyplinarny. Historyczny, ale i odnoszący 
się także do realnych możliwości marksistowskiej krytyki współczesnego świata 
i poszukiwania dlań marksistowskiej alternatywy”.

Na zaproszenie odpowiedziało ponad czterdziestu autorów niezwykle cie-
kawych i różnorodnych referatów. Dyskusje nad nimi trwały nawet do północy, 
a te nieoficjalne nawet do rana. Będziemy na łamach „Nowej Krytyki” w kolej-
nych numerach pisma drukować najciekawsze z nich.

Zajmując się od lat przecież filozofią polską, dostrzegałem zawsze słabą 
obecność na polskim forum filozoficznym badań, dyskusji i publikacji poświęco-
nych dialektyce. Obecnie sytuacja pod tym względem jest katastrofalna. „Nowa 
Krytyka” postanowiła przeciwdziałać takiemu stanowi rzeczy i od tego numeru 
uruchamia stałą ścieżkę refleksji nad dialektyką na swoich łamach. Tę obecność 
dialektyki rozpoczynamy od publikacji tekstów Ewalda Iljenkowa, wybitnego 
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filozofa marksistowskiego, znawcy dialektyki marksistowskiej i legendarnej po-
staci filozofii radzieckiej, znanej również i tłumaczonej na całym świecie. Także 
w Polsce ukazała się przed laty jego książka Logika dialektyczna1. Nowe teksty 
Iljenkowa publikowane przez nas są rarytasem dla filozoficznych smakoszy, i to 
z bardzo wielu powodów. Także i dlatego, że wraz z opisującym miejsce i zna-
czenie Iljenkowa w filozofii europejskiej tekstem L.K. Naumienko wkraczamy 
niepostrzeżenie w arcyintrygującą przestrzeń filozofii marksistowskiej w ZSRR 
po II wojnie światowej.

Jest faktem zdumiewającym jak mało, prawie nic, wiemy o powojennej fi-
lozofii radzieckiej i współczesnej filozofii rosyjskiej. Również i w tym wypad-
ku prezentowane tłumaczenia rosyjskich autorów traktujemy jako otwarcie tego 
bardzo ciekawego pola intelektualnej penetracji. Trudno zrozumieć współczesną 
Rosję, szerzej Europę na wschód od Polski, bez wiedzy na temat przemian tam-
tejszej filozofii. W filozofii jak pod mikroskopem w szczególnie skoncentrowa-
nej postaci ujawniają się przemiany kulturowe, społeczne i polityczne, uwidacz-
nia się ich uniwersalny sens i specyficzny koloryt.

Potraktujmy więc ten numer naszego pisma także jako zaproszenie do pisa-
nia i publikowania na naszych łamach prac poświęconych zarówno marksizmowi 
w kulturze polskiej, jak i opisaniu oraz zrozumieniu współczesnej filozofii upra-
wianej w Rosji i innych krajach poradzieckich. 

Jerzy Kochan

1  Ewald Iljenkow, Logika dialektyczna, przeł. W. Krzemień, PIW, Warszawa 1978.
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Tadeusz Klementewicz
Uniwersytet Warszawski

Współrządzenie (good governance) technoliberalizmu 
a demokracja partycypacyjna. 

Państwo w krzywym zwierciadle ekonomii głównego nurtu

Słowa kluczowe: rządzenie bez rządu, rządzenie rynkowe, globalny kapitalizm, ekono-
mia ortodoksyjna, monetaryzm, teoria efektywnego popytu Kaleckiego-Keynesa, 
ideologia liberalnego państwa minimum, demokracja reprezentacyjna a demokracja 
partycypacyjna 

1. Politologia o państwie i gospodarce

Polska politologia po przełomie postkomunistycznym odżegnuje się od bada-
nia związków polityki z biznesem. Co więcej, panuje przekonanie, że możliwa 
jest separacja własnej dyscypliny od ekonomii, socjologii, psychologii i historii, 
a nawet że taka separacja to warunek odrębności dyscyplinowej. Przedmiotem 
dyscypliny miałoby być iskanie mitycznej „polityczności” w życiu społeczeń-
stwa. Ponadto, w obiegowej opinii politologów instytucja państwa jest neutral-
na w sensie takim, że stanowi instrumentarium kierowania życiem społecznym, 
o dostępie do niego zaś rozstrzygają wybory. Zgromadzona wiedza zaś ma mieć 
walory praktyczne dla społeczeństwa obywatelskiego. Przede wszystkim ma po-
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służyć do utrwalania ideału demokracji1. W tej strategii badawczej całkowicie 
ignoruje się systemowy kontekst mechanizmów polityki i funkcjonowania pań-
stwa, a mianowicie fakt, że scena polityczna wznosi się na filarach społeczeń-
stwa kapitalistycznego. Imperatywem funkcjonalnym, któremu poddane jest to 
społeczeństwo, jest przymus akumulacji kapitału. Na różne sposoby, w różnych 
formach instytucjonalnych i za pomocą różnych oddziaływań, w tym przymu-
su symbolicznego, swoją część zadania wypełnia także państwo, polityka zaś 
w swojej istocie jest formą krystalizowania się wspólnej strategii klasy rządzącej, 
strategii kształtowania takiego ładu społecznego, w którym bogactwo pochodzi 
z kapitału, dóbr przyrody, kontroli własności środków produkcji, dystrybucji 
i wymiany. A zatem funkcje państwa, ostateczny rezultat polityki można pozna-
wać tylko pośrednio, m.in. analizując strukturę podziału dochodów, zasięg mocy 
społecznej (władzy ekonomicznej, wpływu politycznego, upowszechnianej ideo-
logii) posiadaczy różnych kapitałów. Ten socjoekonomiczny eskapizm prowadzi 
do zerwania z najlepszymi tradycjami holistycznej analizy polityki uosabianej 
przez wielkich mistrzów: Arystotelesa, Thomasa Hobbesa, Monteskiusza, Ale-
xisa de Tocqueville’a, Karola Marksa czy Maksa Webera. Zamiast tego pole 
badawcze współczesnej politologii poszatkowane jest na osobne poletka dobrze 
odgrodzone od sąsiednich specjalności (systemy polityczne, myśl polityczna, 
stosunki międzynarodowe itd.). Co gorsza, za oznakę dojrzałości uchodzi obec-
nie samoizolacja, traktowanie sfery politycznej jako autonomicznej sfery będącej 
królestwem wolności dla obywatela zwanego też homo politicus. Słabną przez to 
związki z dorobkiem ekonomii politycznej, makrosocjologii czy makrohistorii. 
Polscy politolodzy dali się ubiec ekonomistom (Jerzy Hausner, Tadeusz Kowalik, 
Jerzy Wilkin, Grzegorz Konat) i socjologom (Krzysztof Jasiecki, Witold Moraw-
ski, Jacek Wasilewski, Jacek Wódz). Tymczasem należałoby się kierować dyrek-
tywą Jamesa Buchanana: „dla mnie nie jest ważne, czy działam jako ekonomista, 

1  Por. np. B. Ollman, What is Political Science? What Should it Be?, „New Political Science” 
2000, vol. 22, no. 4. Wytrawny badacz kapitalizmu po polsku, Krzysztof Jasiecki, także wytyka 
politologom autarkię, wskazuje bowiem, że „badania politologiczne nad systemem politycznym 
Polski koncentrują się zwykle, zgodnie z preferencjami i metodologią tej nauki, na instytucjonal-
nych aspektach konsolidacji demokracji, systemie wyborczym, partiach politycznych i systemie 
partyjnym oraz spostrzeganiu demokracji”. K. Jasiecki, Kapitalizm po polsku. Między moderniza-
cja a peryferiami Unii Europejskiej, Warszawa 2013, s. 178. Zob. też ważną książkę S. Strange, The 
Retreat of the State. The Diffusion of Power in World Economy, Cambridge 1998, s. xiv–xvi. Autor-
ka zwraca uwagę na poszerzenie podmiotów kształtujących politykę (zacierania się granic polityki 
wewnętrznej i zagranicznej, gospodarki narodowej i globalnej) i w związku z tym na ograniczenia 
tradycyjnego realizmu. Sama zaś opowiada się za ponaddyscyplinowym badaniem zwłaszcza glo-
balnego kapitalizmu.
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politolog czy socjolog, gdyż liczy się to, czy problem jest interesujący i czy jest 
możliwe powiedzenie czegokolwiek na jego temat”, choć niekoniecznie tego sa-
mego, co ten neoliberalny ekonomista2.

W tym samym czasie wśród przedstawicieli nauk społecznych, głównie so-
cjologów i ekonomistów, żywa jest debata nad ewolucją procesu rządzenia, nad 
przejściem od rządzenia do współrządzenia i rządzenia globalnego ze stosunko-
wo małym udziałem samych politologów (Bob Jessop, James Rosenau, Grzegorz 
Rydlewski, Agnieszka Rotert, Anne Mette Kjaer). Ogromny teatr dla kreatyw-
ności państwa widzi Hausner. Jego zdaniem repertuar zadań państwa obejmuje 
funkcje: regulacyjną, kontrolną, strategiczną, adaptacyjną, porządkową i opera-
cyjną3. Warto tu wspomnieć o dokonaniach Webera na tym polu. Przede wszyst-
kim o ukazaniu roli państwowej biurokracji w tworzeniu instytucji i praw dla 
stabilnej gospodarki oraz gwarancji dla systemu pieniężnego, które były dziełem 
państwa absolutnego. Od tego niemieckiego „wieloboisty” badawczego pochodzi 
definicja racjonalnego państwa jako „związku panowania o charakterze instytu-
cji, wyposażonego w monopol prawomocnego posługiwania się przemocą”. Przy 
czym związek ten opiera się na fachowych urzędnikach i racjonalnym prawie, 
a więc przeciwnie niż go charakteryzują neoklasyczni badacze niesprawnego 
państwa pod szyldem ekonomicznej teorii biurokracji, jak William Niskanen4.

Rozpatrując funkcje państwa wobec gospodarki, przede wszystkim nale-
ży wyodrębnić dwie podstawowe funkcje: kształtowanie ładu społeczno-eko-
nomicznego (konstytucyjnego) i bieżącą politykę gospodarczą bezpośrednio 
związaną z regulacją cyklu koniunkturalnego. W pierwszym wypadku chodzi 
o utrzymanie ram własności i funkcjonowanie konkurencyjnego rynku. W tym 
zakresie jest bezpośrednią częścią kapitalistycznego społeczeństwa rynkowego. 
W drugim wypadku chodzi o efektywne posługiwanie się narzędziami polityki 
pieniężnej, fiskalnej, podatkowej, rozwojowej itd. Ogólnie funkcje państwa wo-
bec gospodarki można sprowadzić do pięciu następujących:

2  J.M. Buchanan, R.A. Musgrave, Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje 
państwa, tłum. H. Jelonkiewicz, T. Opalińska, Warszawa 2005, s. 50–51. 

3  Zob. J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008. W tym kontekście surowo ocenia 
polskie państwo, zarówno biurokratyczną „hydrę”, jak i polityków z mandatem od wyborców. Na 
przykład sądzi, że polskie państwo „nie ma prawdziwej strategii długoterminowej, tylko kolejne 
rządowe dokumenty nazwane strategiami”. Idem, Dokąd idziemy? Z prof. Jerzym Hausnerem roz-
mawia G. Sroczyński, „Gazeta Wyborcza”, Magazyn Świąteczny z 9–10 sierpnia 2014 roku.

4  M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. D. Lachowska, 
Warszawa 2002, s. 1023; W.A. Niskanen, Bureacrats and Politicians, „Journal of Law and Eco-
nomics” 1975, no. 3. 
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1. Państwo pozwala spokojnie gospodarować, zapewniając pokój społeczny 
i bezpieczeństwo zewnętrzne („Jeżeli przybędzie król, który ma lepsze żelazo, 
będzie panem całego twego złota”). Dlatego państwo nie może działać i nie moż-
na nim kierować na zasadzie przedsiębiorstwa biznesowego – państwa rynkowe-
go, ponieważ utrzymanie suwerenności jest imperatywem absolutnym – celem 
samym w sobie (Niccolň Machiavelli, Carl Schmitt, Franciszek Ryszka). Pań-
stwo nie jest ani nie może być dobrem rynkowym.

2. Funkcja „bierna”: państwo zapewnia instytucjonalne (prawne) ramy 
własności i wymiany, w tym zwłaszcza ochronę praw własności inwestorów za-
granicznych. Państwo jest tu narzędziem społeczeństwa, kształtując matrycę in-
stytucjonalną gospodarowania, zarówno instytucje formalne, jak i podtrzymując 
za pomocą aparatów ideologicznych instytucje nieformalne. Reguluje warunki 
zatrudnienia i płacy pracowników najemnych. Te funkcje szczególnie podkre-
śla szkoła Douglassa Northa. Państwo rozsądza spory między konkurencyjnymi 
grupami przedsiębiorców, a także reprezentuje ich interesy w konkurencji z ka-
pitalistami innych społeczeństw – „w miarę możliwości metodą dyplomatyczną, 
w miarę konieczności przez wojnę”5. Państwo zawsze będzie tu miało do ode-
grania istotną rolę, choćby jako główny projektant koordynujący produkcję nie-
których spośród tych warunków przez organy niepaństwowe (Geoffrey Ingham, 
Karl Polanyi, Timur Kuran, Eric Wolf), przy czym państwowy aparat przymusu 
jest konieczny w lenniczym i kapitalistycznym sposobie produkcji. Natomiast 
w dziejach gospodarki kapitalistycznej państwo na różne sposoby pomagało 
własnym przedsiębiorcom. Głównie dzięki protekcjonizmowi tworzyło quasi-
-monopole. Obecnie głównie dzięki regulacjom narzucającym firmom zagranicz-
nym normy techniczne, których te nie mogą spełnić. Dalej, ochronie patentowej, 
dotacjom z budżetu, zwolnieniom podatkowym, wymuszaniu na słabszych pań-
stwach rezygnacji ze środków protekcjonistycznych. W epoce kolonialnej była to 
najczęściej zwykła grabież – ich bogactw naturalnych, siły roboczej, nieekwiwa-
lentnej wymiany handlowej za pośrednictwem takich hybryd, jak słynne kampa-
nie handlowe – holenderska i angielska – wyposażone w imperium.

3. Funkcja „aktywna”: państwo musi regulować i kontrolować „auto-
destrukcyjne skutki funkcjonowania rynku”, jego niesprawność, korygując efek-
ty mechanizmu rynkowego. Leseferyzm został wcielony w życie – notabene 

5  E.R. Wolf, Europa i ludy bez historii, tłum. W. Usakiewicz, Kraków 2009, s. 116; G. Ar-
righi, The Long Twentieth Century. Money, Power and the Origins of Our Times, London 1994, 
s. 144–158, a także ważny artykuł autora States, Market and Capitalism, East and West, http://bib-
liotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/reggen/pp25.pdf (19.12.2014).
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podobnie jak neoliberalna globalizacja – przez państwo. Również neoliberalna 
próba stworzenia „jeszcze bardziej wolnych” globalnych rynków finansowych 
paradoksalnie stworzyła dodatkowo więcej zasad i mechanizmów regulacji obro-
tu kapitałowego (np. choćby obecnie Bazylea III, czyli układ mający usprawnić 
nadzór nad sektorem bankowym). W historii samozarządzające się rynki były 
małe i ograniczone przez przedkapitalistyczną gospodarkę, natomiast rynki re-
gionalne i dalekosiężne, „rynki na dużą skalę, typowe dla kapitalizmu, rosły 
w pokojowych i regulowanych przestrzeniach stworzonych przez nowoczesne 
państwo”6. Jest faktem, że kapitalizm rynkowy wymaga nieustannego zarządza-
nia kryzysowego ze strony państwa z dwóch co najmniej powodów – makroeko-
nomicznej stabilizacji cyklu koniunkturalnego i szukania nowego ładu regulacyj-
nego zdolnego pokonać kryzysy strukturalne. Sam bowiem rynek jest niezdolny 
do rozwiązania poważnych okresowych niedopasowań podaży i popytu rodzą-
cych kryzysy nadprodukcji i podkonsumpcji. Oba te mechanizmy regulacji życia 
społecznego (kapitalizm i demokracja) kierują się odmiennymi logikami. Pierw-
szą logiką maksymalizacji nadwyżki na poziomie racjonalności przedsiębiorstwa 
(i ich właściciela czy obecnie właścicieli i udziałowców) i logiką funkcjonowa-
nia wszystkich sfer życia społecznego istotnych dla trwania całości społecznej. 
Obecnie całej ekumeny i globalnego ekosystemu. Obie sfery – państwo i kapitał 
– są zarazem wzajemnie od siebie zależne i antagonistyczne wobec siebie. Tak 
widzi to Ingham: „nie może istnieć żaden pojedynczy związek między państwem 
a kapitalizmem rynkowym oraz odpowiednimi dla nich logikami”7. Na przykład 
związek zakładany w przekonaniu, że kapitalizm i demokracja to syjamskie ro-
dzeństwo. Funkcja makroekonomiczna stabilizowania mechanizmu rynkowego 
jest konieczna, ponieważ funkcją celu poszczególnych firm i ich właścicieli jest 

6  G. Ingham, Kapitalizm, tłum. S. Królak, K. Sosnowska, Warszawa 2011, s. 152; J.E. Stiglitz, 
Ekonomia sektora publicznego, tłum. R. Rapacki, Warszawa 2004. Autor uważa, że oba regulato-
ry gospodarki: państwo i rynek powinny być traktowane równorzędnie, efektywne państwo zaś 
jako dobro publiczne. Zob. też uwagi uogólniające R. Camerona, Historia gospodarcza świata. 
Od paleolitu do czasów nowożytnych, tłum. H. Lisicka-Michalska, M. Kluźniak, Warszawa 2010, 
s. 307–311 (wspólnie z L. Nealem).

7  G. Ingham, op.cit., s. 252. Janos Kornai trafnie stwierdza, że „nie ma demokracji bez ka-
pitalizmu, ale kapitalizm bez demokracji – jak najbardziej”. Podaje przykład Chin i Wietnamu. 
Kapitalizm pozostaje również w udanej symbiozie z różnymi formami dyktatur i autorytaryzmów, 
zwłaszcza kiedy jest sponsorowany przez „wielkie demokracje”, głównie największą. Ale węgier-
ski ekonomista się myli, gdyż w żadnym kraju kapitalistycznym nie powstała demokracja pozwa-
lająca na kształtowanie polityki zgodnie z wolą większości. Zob. G. Kornai, Uwaga, potwory!, 
„Gazeta Wyborcza”, Magazyn Świąteczny z 16–17 sierpnia 2014 roku. Zob. W. Streeck, The Crises 
of Democratic Capitalism, „New Left Review” 2011, no. 71, September–October. 
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maksymalizacja zysku w długim okresie. Ale zachodzi sprzeczność z funkcją 
celu pozostałych firm, gdyż im większy jest zysk w jednym przedsiębiorstwie, 
tym w pewnym stopniu musi być mniejszy zysk w niektórych innych. Dlatego 
celem regulowania gospodarki przez państwo jest tworzenie ogólnych warunków 
sprzyjających maksymalizacji zysku – dałby Bóg! – wszystkich, jeśli nie to tylko 
zagranicznych, albo chociaż wybranych branż, a zwłaszcza tych, w których za-
rządach są do objęcia wysoko wynagradzane posady. Dlatego Lefteris Tsoulfidis 
konstatuje fakt, że „bez instytucjonalnej otuliny [w oryginale muszli – przyp. 
T.K.], jaką stwarza państwo, rynek by nie przetrwał”8. Państwo w tym celu do-
konuje inwestycji w techniczną infrastrukturę, w nierentowne lub mało rentow-
ne gałęzie gospodarki, finansuje postęp techniczny w prywatnych firmach. Po 
II wojnie światowej był to głównie sektor energetyczny i infrastruktura technicz-
na (autostrady, szybka kolej, telekomunikacja). Korzyści z ich funkcjonowania 
trafiały co prawda potencjalnie do wszystkich, jednak największe osiągali naj-
więksi użytkownicy, czyli firmy, np. w postaci taniej energii, tańszego i spraw-
niejszego transportu czy tańszych surowców. Państwo też jako „trzeci rynek” 
absorbuje część nadwyżki ekonomicznej. Działa jako inwestor, pracodawca 
i konsument zwłaszcza na potrzeby sektora militarnego i administracji, zwięk-
szając tym samym popyt globalny ponad absorpcję przedsiębiorców prywatnych. 
Obejmuje ona ich konsumpcję, inwestycje, jeśli trwa nadzieja zwrotu, a także 
eksport kapitału i towarów za granicę. Gospodarka oparta na mechanizmie ryn-
kowym wykazuje tendencję do wykorzenienia się z makrosystemu społecznego 
i do podporządkowania sobie różnych sfer życia społecznego (Polanyi, Wilkin). 
Przeciwdziałanie tej tendencji wymaga znalezienia rozwiązań instytucjonalnych. 
Jednym z takich rozwiązań jest państwo, ale nie ubezwłasnowolnione przez biz-
nes, lecz będące instrumentem wielkiej wspólnoty życia i pracy. Dlatego pełna 
analiza współczesnej polityki wymaga uwzględnienia triady: rynek, państwo i in-
stytucje społeczeństwa obywatelskiego posługującego się mechanizmami demo-
kracji partycypacyjnej. 

4. Co budziło zawsze kontrowersje ideologiczne – dostarcza dobra publicz-
ne oraz zapewnia stabilizację makroekonomiczną (wzrost i zatrudnienie). Przy-
czyną są okresy stagnacji i kryzysów związane z niesprawnością mechanizmu 
rynkowego, a także występowanie „efektów zewnętrznych” (edukacja, obrona, 
ochrona społeczna, transport, łączność – infrastruktura produkcyjna, zanieczysz-

8  L. Tsoulfidis, Economic Theory in Historical Perspective, „The Journal of Economic Analy-
sis” 2011, vol. II, issue 1, s. 43.
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czenia środowiska, badania rozwojowe itd.). Realizacja tych zadań wymaga 
redystrybucji dochodów i progresywnego systemu podatkowego. Według zwo-
lenników ideologii liberalizmu gospodarczego zaangażowanie państwa w go-
spodarkę powinno sięgać do momentu, gdy dojdzie do zrównoważenia kosztów 
funkcjonowania aparatu państwa i zysków, głównie gospodarki („skrajna wy-
dajność marginalna” wydatków budżetowych i ewentualnie długu publicznego). 
Dlatego wydaje się pozornie słuszna myśl, że wyznaczenie tej granicy to kwestia 
techniczna ekonomii, lecz w istocie jest inaczej. Dobra publiczne są finansowane 
z podatków i pożyczek za zgodą podmiotów gospodarczych w ramach społe-
czeństwa obywatelskiego. Dlatego spór o zakres interwencji państwa stanowi 
główną treść „polityki”. Samoregulujący się mechanizm rynkowy był jedynie 
naturalnym przedłużeniem tego założenia, nic więc dziwnego, że istnieje stała 
walka polityczna o skalę i zakres roli państwa w społeczeństwie rynkowym. Jak 
podkreśla Wilkin: 

duży udział państwa w redystrybucji PKB, silnie krytykowany przez większość 
ekonomistów, ma jednak wyraźnie pozytywne efekty: pozwala realizować różne 
rodzaje polityki korygujące efekty mechanizmu rynkowego (w tym tzw. negatyw-
ne efekty zewnętrzne rynku)9.

5. W społeczeństwie rynkowym państwo współdziała z bankiem centralnym 
jako pożyczkodawca ostatniej szansy. Dzięki temu państwo może w znacznym 
stopniu kontrolować kryzysy ekonomiczne10.

Z tych rozważań wyłania się model reprodukcji gospodarki rynkowej z ko-
niecznym udziałem państwa. Obejmuje on w modelu neoliberalnym takie kom-
ponenty, jak: merytokratyczna biurokracja publiczna, niezależny wymiar spra-
wiedliwości, bank centralny, stabilna polityka budżetowa, regulacje antytrusto-
we, nadzór finansowy, ubezpieczenia społeczne, demokracja polityczna, dzięki 
której instytucje publiczne są odpowiedzialne przed ogółem obywateli11. Stanowi 
on wzór na „maksymalizację dobrobytu społecznego”. Polski przedstawiciel eko-
nomicznej teorii państwa, Jerzy Wilkin, precyzuje jakość rządzenia merytokra-

9  J. Wilkin, Państwo a gospodarka – instytucjonalne podstawy autonomii i współzależności, 
[w:] Strukturalne podstawy demokracji, red. A. Rychard, Warszawa 2008, s. 158. 

10  W obecnej fazie zachodzi istotna różnica w tej roli między Europejskim Bankiem Centralnym 
a FED w USA. EBC nie ma jasnego mandatu do odgrywania roli pożyczkodawcy ostatniej instan-
cji, brakuje też skutecznych procedur decyzyjnych w warunkach kryzysowych.

11  D. Rodrik, Jedna ekonomia wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy, tłum. 
S. Szymański, Warszawa 2011, s. 79, 358.
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tycznej biurokracji publicznej w postaci sześciu wskaźników: demokratycznego 
państwa prawa, przejrzystości, rozliczalności, partycypacji, społecznej inkluzji 
i efektywności12.

2. Stratofobia ekonomii głównego nurtu

Przedmiotem ekonomii głównego nurtu jest analiza ludzkich wyborów, decyzji, 
rozdziału posiadanych zasobów lub dóbr między konkurujące potrzeby produk-
cji bądź konsumpcji (problem alokacji). Dyscyplina ekonomii w tym prakseo-
logicznym ujęciu rekonstruuje logikę racjonalnego działania w tej sferze życia 
społecznego, sprowadzając ją do wyboru między alternatywnymi zastosowania-
mi rzadkich środków. Na przykład według popularnej definicji „gospodarowanie 
jest procesem wykorzystywania dostępnych zasobów (naturalnych, ludzkich, ka-
pitałowych, technologii itd.) dla możliwie jak najwyższego stopnia zaspokojenia 
potrzeb człowieka”13. Najczęściej definiuje się ekonomię jako naukę o zasadach 
dokonywania wyboru w odniesieniu do tego, co produkować, jak produkować 
i dla kogo. Główne zadanie badawcze w tej sytuacji to ustalanie prawidłowości 
procesu przekształcania zasobów produkcyjnych w produkty i usługi, wymia-
ny produktów i ich podział wśród członków społeczeństwa. Szkoła klasyczna 
(Adam Smith, Thomas R. Malthus, David Ricardo, John Stuart Mill) wyposażyła 
dyscyplinę w główne kategorii analizy zachowań w tej sferze życia społecznego. 
Znakiem rozpoznawczym jest indywidualizm metodologiczny. Podmiotem go-
spodarującym jest tu człowiek dążący do korzyści materialnych. Z tego założenia 
dedukowano wiele uniwersalnych praw gospodarowania, tzw. praw ekonomicz-
nych. Dwie kolejne kategorie to swobodna konkurencja między producentami 
i konsumentami oraz liberalizm w zakresie polityki gospodarczej (wolny han-
del i wolna konkurencja). Badanie warunków wzrostu gospodarczego łączyło 
się z analizą funkcjonowania gospodarki narodowej, źródłami bogactwa narodu 
jako sumy jednostek zabiegających o polepszenie statusu majątkowego.

Ujęcie gospodarki szkoły klasycznej zostało zarazem zubożone i poszerzone 
przez kontynuatorów zwanych szkołą neoklasyczną (William Jevons, Karl Men-
ger, Alfred Marshall, Léon Walras, Arthur Pigou). Neoklasycy poszerzyli katalog 
pytań badawczych o refleksję nad wyborami jednostek, stąd psychologizm i ka-

12  Zob. J. Wilkin, Kategoria jakości rządzenia w naukach społecznych – zagadnienia metodo-
logiczne, [w:] Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać, red. J. Wilkin, 
Warszawa 2013, s. 29.

13  J. Wilkin, Państwo a gospodarka..., op.cit., s. 140.
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tegoria użyteczności (mikroekonomia), a zubożyli, gdyż wyniki empirycznych 
analiz zastąpili wnioskami z matematycznej analizy przyjętych założeń co do 
warunków, w jakich przebiegają procesy ekonomiczne. Subiektywizm zawarty 
jest w przyjętej koncepcji wartości. Zamiast wartości użytkowej i wymiennej 
pojawia się subiektywna użyteczność malejąca w miarę zwiększania się ilości 
dobra14. Tę zależność wyraża prawo malejącej użyteczności krańcowej. Cena 
towaru określona jest przez użyteczność krańcową i krańcowy koszt wytworze-
nia. Natomiast rozwiązanie problemu optymalnej alokacji między konsumpcję 
a produkcję w warunkach rzadkości dóbr ułatwiają ceny, które spełniają funk-
cję sygnałów informacyjnych, informują bowiem o wartości rynkowej towarów 
i nakładów. Obowiązuje tu prawo malejącej produktywności krańcowej. Jeśli 
dodatkowo konkurencja na rynku prowadzi do maksymalizacji indywidualnych 
korzyści producentów bądź konsumentów, optymalizuje się dobrobyt całego spo-
łeczeństwa. 

Podstawą ekonomii neoklasycznej, ergo głównego nurtu, jest teoria ryn-
ków efektywnych. Zakłada ona wyrafinowany matematycznie model równowagi 
ogólnej Arrowa-Debreu, który z kolei jest przeróbką modelu Walrasa. Wątpli-
we założenia tego modelu to m.in. to, że podejmujący decyzję zna przyszłość 
do końca świata; tzw. aksjomat ergodyczności, który odrzucał John M. Key-
nes głoszący, że „przyszły rozwój gospodarki jest już określony i nie może być 
zmieniony przez obecne działania ludzi”15. Dlatego wszelkie działania państwa 
zmierzające do zapewnienia pełnego zatrudnienia i sprawiedliwej dystrybucji do-
chodu narodowego są szkodliwe, nieskuteczne, co więcej – szkodzą „wolnemu 
rynkowi”. Trzecie założenie to aksjomat neutralności pieniądza. Pomijana jest tu 
okoliczność, że 

w sytuacji znacznego bezrobocia i wolnych mocy produkcyjnych wzrost wydat-
ków rządu stwarza możliwość osiągania zysków, a więc skłania firmy do zwięk-
szenia produkcji i zatrudnienia. W takim przypadku wzrost podaży pieniędzy 

14  Zob. szerzej: J. Tittenbrun, Gospodarka w społeczeństwie. Zarys socjologii gospodarki i so-
cjologii ekonomicznej w ujęciu strukturalizmu socjoekonomicznego, Poznań 2012, s. 26, 32 oraz 
L. Tsoulfidis, Competing Schools of Economic Thought, Heidelberg–London–New York 2010, 
rozdz. 7. 

15  Zob. G. Konat, Problemy Keynesa, „Le Monde diplomatique. Miesięcznik Społeczno-Poli-
tyczny” 2013, nr 4, s. 40–41 oraz P. Davidson, Rozwiązanie Keynesa. Droga do globalnej struktury 
gospodarczej, tłum. P. Kliber, A. Kliber, Warszawa 2012, s. 33, 35–36.
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wydrukowanych w celu sfinansowania dodatkowych wydatków rządu nie musi 
wywołać inflacji16.

Pod koniec lat czterdziestych ubiegłego wieku ekonomia neoklasyczna po-
szerzyła się o makroekonomię. Syntezy ekonomii neoklasycznej i keynesowskiej 
makroekonomii dokonał Paul Samuelson. W głównym nurcie ekonomii pojawili 
się też „keynesowscy bękarci” (Joan Robinson), czyli neokeynesiści.

Wyrastająca z syntezy ekonomii klasycznej i neoklasycznej (dokonanej 
przez Marshalla) ekonomia głównego nurtu wspiera się na trzech filarach. Głów-
nym są założenia dotyczące natury gospodarującego podmiotu, zwane homo eco-
nomicus. Następnie dotyczą optymalnych warunków działalności gospodarczej 
(wolny handel, doskonała konkurencja) oraz ich ostatecznego rezultatu. Stanowi 
go równowaga rynkowa jako globalny efekt działań gospodarujących podmio-
tów na wolnym rynku prowadzących do maksymalizacji dobrobytu społecznego 
(optimum Pareto). 

Suma jednostkowych działań daje inny wynik niż każde z osobna, np. wyj-
ście z teatru podczas paniki czy kiedy rano wyjeżdżają do pracy kierowcy z okre-
ślonej dzielnicy, wówczas powstaje korek na drogach prowadzących do centrum 
miasta.  

Schematycznie kierunek analizy przebiega następująco:

gospodarujący homo economicus => wolna konkurencja i wolny handel => 
równowaga rynkowa i dobrobyt społeczny => doktryna praktyczna 
liberalizmu gospodarczego.

W tym ujęciu gospodarka to sumaryczne kategorie działań podmiotów (konsu-
mentów, firm, rządów). Efekty ich aktywności opisują modele matematyczne 
przypominające mechanikę fizyki (z liczbowymi wskaźnikami kosztu marginal-
nego, produktu marginalnego czy użyteczności marginalnej). Stosowane narzę-
dzia analityczne to m.in. bilanse społeczno-gospodarcze, rachunek marginalny, 
modele ekonometryczne, programowanie liniowe itp. W tym wirtualnym świecie 
matematyki poszczególne akty produkcji czy konsumpcji dzięki wykorzystaniu 
rachunku różniczkowego pozwalają uchwycić tendencję główną wynikającą 
z „marginalnych” zmian poziomu produkcji czy konsumpcji. Stosownie do tych 
zmian kształtuje się cena jednostki produktu. Suma tych zmian za pośrednictwem 
mechanizmu wymiany kształtuje równowagę między podażą a popytem. Dzięki 

16  P. Davidson, op.cit., s. 61–62.
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takim analizom można próbować uchwycić falowanie podaży i popytu oraz po-
ziomu wykorzystania majątku produkcyjnego i siły roboczej. Stąd predylekcja 
do uwzględniania w tych modelach takich zjawisk, które dają się ująć ilościowo, 
co ogranicza merytoryczną trafność tych analiz i prognoz17. Istotą metodyki tych 
analiz jest przekładanie zdarzeń w mikroskali na zjawiska w makroskali, jakimi 
są np. globalna podaż jakiegoś produktu czy zagregowany nań popyt. W mi-
kroskali działa jednostka w warunkach, które kształtują całości przyrodnicze, 
społeczne czy kulturowe, jak np. żyzność gleby dla rolnika wybierającego ro-
dzaj upraw. Rola założenia o racjonalności polega tu na tym, że większość ludzi 
w podobnych sytuacjach społecznych wybierze alternatywę działania na gruncie 
swej wiedzy i preferencji, która najkrótszą drogą prowadzi do celu (maksymali-
zuje efekt lub minimalizuje nakłady). To właśnie „element racjonalny w działa-
niu jednostkowym jest głównym źródłem prawidłowości w życiu społecznym” 
– stwierdza angielski socjolog John Goldthorpe18. Wbrew temu, co sądzili Lu-
cien Levy-Bruhl o „mentalności prelogicznej” społeczności tradycyjnych czy 
Max Weber o racjonalności myślenia i działania, w które miałaby Europejczyka 
wyposażać jego kultura, zwłaszcza po okresie Reformacji – wiele badań z zakre-
su neuropsychologii i psychologii ewolucyjnej potwierdza hipotezę Immanuela 
Kanta o psychicznej jedności rodzaju ludzkiego. Aparat poznawczy i decyzyjny 
Homo sapiens kształtował się podczas długotrwałej ewolucji. Psychomózgowy 
potencjał człowieczeństwa zawsze służył przetrwaniu i orientacji w najbliższym 
środowisku przyrodniczym i społecznym ludzi. Temu zadaniu podporządkowane 
były też procesy poznawcze. Rozpoczyna je rejestracja informacji fizycznej, któ-
ra dalej przekształcana jest w informację semantyczną, tj. ujętą dzięki pojęciom 
w zrozumiałe zdania. Procesy poznawcze mają charakter uniwersalny, ponieważ 
są uwarunkowane gatunkowymi właściwościami ludzkiego mózgu. Ten zaś kie-
ruje zachowaniami człowieka, by mógł on z możliwie oszczędnym nakładem 
energetycznym zaspokajać bytowe i pochodne potrzeby jego jednostkowej egzy-
stencji i homeostazy socjokulturowej. Ciąg warunkowania jest wyraźny: warto-

17  Szerzej: E.O. Wilson, Konsiliencja. Jedność wiedzy, tłum. J. Mikos, Poznań 2011, 
s. 244–246.

18  J. Goldthorpe, O socjologii. Integracja badań i teorii, tłum. J. Słomczyńska, Warszawa 2012, 
s. 226. Ciekawym przyczynkiem jest argument Friedmana przeciwko keynesowskim spekulantom: 
„Wydawało mi się sensowne [podkreślenie – T.K.], że jedynym sposobem na zarobienie pieniędzy 
jest kupowanie tanio i sprzedawanie drogo, a nie na odwrót”. Za: J. Fox, The Myth of the Rational 
Market: A History of Risk, Reword, and Delusion on Wall Street, New York 2009, s. 93. Cytat 
pochodzi z książki A. Leszczyńskiego, Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryfe-
ryjnych 1943–1980, Warszawa 2013, s. 468. 
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ści są powiązane z potrzebami, a te z utrzymaniem parametrów życia, z przetrwa-
niem, z jego jakością w postaci dobrostanu. Jak pisze Antonio Damasio:

wartościowanie, jakiego codziennie dokonujemy w ramach aktywności społecz-
nej i kulturowej, ma bezpośredni związek z homeostazą. Związek ten wyjaśnia, 
dlaczego tak liczne obwody ludzkiego mózgu mają za zadanie przewidywanie 
oraz wykrywanie strat i zysków, nie mówiąc już o faworyzowaniu tych pierw-
szych i wystrzeganiu się drugich19.

Modelowe, idealizacyjne założenia umożliwiające ekonomistom analizę 
stopniowo mogły być konkretyzowane, wzbogacane o realne warunki funkcjo-
nowania gospodarki. Konkretyzacja idealizacyjnej koncepcji działalności gospo-
darczej określonej ludzkiej wspólnoty życia i pracy dokonała się w kilku kro-
kach. W rezultacie główny nurt ekonomii składa się z wielu dopływów płynących 
z dwóch głównych kierunków: urealniających wiedzę o motywacji zachowań 
i urealniających funkcjonowanie rynku. Pierwszy stopniowo uchyla idealizują-
ce założenia co do motywów, wiedzy, hierarchii potrzeb homo economicus. To 
ekonomia behawioralna, koncepcja ograniczonej racjonalności Herberta Simona, 
koncepcja dóbr wspólnych Elinor Ostrom itd. Te badania stopniowo nadawały 
empiryczny charakter subiektywnemu biegunowi głównego nurtu. 

Drugi główny kierunek nawiązuje do obiektywnych, strukturalnych wa-
runków gospodarowania (rola norm prawnych i kulturowych, otoczenia insty-
tucjonalnego, kosztów transakcji). To neoinstytucjonalizm i ekonomia kosztów 
transakcji. Poszerzają one główny nurt o ukonkretnienie społecznych warunków 
działań homo economicus. Ważną rolę odgrywa tu działalność instytucji państwa, 
jego polityka gospodarcza, zwłaszcza pieniężna i fiskalna oraz ochrona instytu-
cjonalnych ram własności. Uwzględnianie realnych warunków, w jakich przebie-
ga działalność gospodarcza, prowadzi do rozdwojenia refleksji ekonomii głów-
nego nurtu w zakresie społecznych podstaw procesów gospodarczych na dwie 
odnogi: kierunki zajmujące się niesprawnością rynku (makroekonomia Keynesa, 
koncepcja konkurencji niedoskonałej Edwarda H. Chamberlaina i Joan Robin-
son, ekonomia dobrobytu Pigou) oraz szerokie dorzecze kierunków badających 
niesprawność państwa (teoria wyboru publicznego, monetaryzm, postkeynesizm, 
ekonomia podażowa itd.). Ten wewnętrzny brak spójności i eklektyzm metodo-

19  A. Damasio, Jak umysł zyskał jaźń. Konstruowanie świadomego mózgu, tłum. N. Radomski, 
Poznań 2011, s. 56–57, a także Z. Cackowski, Filozoficzne problemy człowieka i społeczeństwa, 
Warszawa 1990, s. 11–13.
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logiczny wynika z próby łączenia racjonalności jednostki (podmiotowości) ze 
strukturalnymi warunkami działań ludzi. Problemy metodologiczne, które tu 
powstają, są znakiem rozpoznawczym całej humanistyki. To bowiem problem 
łączenia w jednej procedurze badawczej, jaką jest wyjaśnianie integralne, świa-
domości działającej jednostki (rozumienia) z uwikłaniami społecznymi – kultu-
rowymi, ekologicznymi, politycznymi itd. Tych trudności nie może też ominąć 
ekonomia głównego nurtu. Prócz tego próbuje ona łączyć obiektywizm teorii 
klasycznej (makroekonomiczne czynniki rozwoju, jego mechanizmy i instytu-
cje, koncepcja wartości oparta na ilości i jakości pracy oraz bogactwie przyrody) 
z subiektywizmem, psychologizmem teorii neoklasycznej. Rodzina koncepcji, 
tez i hipotez tworząca główny nurt ekonomii rozwijała się stopniowo, wchłania-
jąc nowe wątki będące odpowiedzią na nowe zjawiska w realnej gospodarce.

Kontestacja homo economicus – człowieka kalkulatora. Idealizacyjną prze-
słankę tego kierunku tworzą założenia racjonalności gospodarującego homo eco-
nomicus. Indywidualizm metodologiczny w sensie Josepha Schumpetera jest za-
sadą analizy zachowań ludzi w całej humanistyce. Domaga się ona w procedurze 
wyjaśniania wszelkich zjawisk społecznych ukazywania ich jako zamierzonych 
i niezamierzonych konsekwencji działań jednostkowych, słowem – jako efektów 
globalnych różnokierunkowych działań ludzi. Jednak w analizach ekonomistów 
głównego nurtu ta postać science fiction dąży wyłącznie do prywatnego zysku, 
korzyści materialnych. W jego zachowaniu dominuje motyw maksymalizacji 
użyteczności, który daje dochód pieniężny, władza, prestiż, komfort, bezpie-
czeństwo, minimalizacja osobistego wysiłku, łatwość kierowania podwładnymi, 
możliwość dokonywania zmian np. w systemie zarządzania firmą. Nie ma on 
żadnych skłonności altruistycznych, kalkuluje racjonalnie środki i cele, nie sto-
suje przemocy ani siły; działa w takiej dziedzinie rzeczywistości, w której panuje 
powszechny dostęp do informacji, istnieje też pełny zakres rynków. Od początku 
analiza ekonomiczna opierała się – jak u Milla – na poszukiwaniu w naturze ludz-
kiej tendencji do określonych zachowań na podstawie autorefleksji i ogólnych 
rozważań. Dla Milla takim „podstawowym prawem było naturalne dążenie czło-
wieka do powiększania liczby posiadanych dóbr, a jedynymi czynnikami, które 
mogą się temu przeciwstawiać, są lenistwo i oddawanie się przyjemnościom”20. 

20  Za: J. Cachro, Filozofia ekonomii, [w:] A. Grobler, Metodologia nauki, Kraków 2006, s. 253 
oraz A. Walicki, Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii, Kraków 2013, s. 349–359. 
Ten wielki klasyczny ekonomista nie opowiadał się bynajmniej za „wolnością umierania z głodu”. 
Bliższy był mu pogląd, że „bez pewnego minimum środków materialnych formalna wolność jest 
pustym słowem”. A. Walicki, op.cit., s. 353. 



22 Tadeusz Klementewicz

Ale ten angielski filozof był też przekonany o tym, że celem jednostki powinna 
być „silna i rozwinięta indywidualność”, a bogactwo społeczne w postaci mająt-
ku poszczególnych jednostek, często przedsiębiorczych inaczej, nie może rosnąć 
kosztem nędzy ludzi pracy21.

Konkretyzacja koncepcji homo economicus dokonywała się stopniowo za 
sprawą samych ekonomistów, historyków gospodarczych i psychologów beha-
wioralnych. Zdaniem Webera tymi cechami miał się odznaczać człowiek Zacho-
du w swoich zachowaniach gospodarczych. Ekonomia uznała, że reprezentuje on 
ponadhistoryczną logikę działalności gospodarczej. A przecież podmiotami go-
spodarującymi są przedstawiciele różnych klas i stanów społecznych w różnych 
typach gospodarki. Jest nim współczesny rolnik żyjący na Wyspach Triobrianda 
w dzisiejszej Papui-Nowej Gwinei. Uprawia on pracowicie przez cały rok bulwia-
stą roślinę jams (Dioscorea esculenta). Po czym dla podtrzymania więzi między 
partnerami zgodnie z zasadą do ut des przekazuje plon najbliższym krewnym. Co 
więcej, jak pisze etnolog, „nieodłącznym elementem tożsamości Triobriandczy-
ków jest to, że nikt nie ma prawa powiedzieć o sobie, że jest bogaty”22. Ale też był 
nim pracujący w kopalni srebra, złota, kamieniołomach czy ergasterionach At-
tyki, Maronei czy górach Laurion publiczny niewolnik (andrapoda), wcześniej 
być może jeniec wojenny lub niewypłacalny dłużnik. W jego „zachowaniu go-
spodarczym” rozerwane były trud i motyw pracy. Motyw pracy docierał do niego 
za pośrednictwem fizycznego przymusu. Właściciele tego „kapitału ludzkiego” 
zainteresowani byli zachowaniem jego ergodynamis, podtrzymaniem zdolności 
do pracy, a więc jedynie zapewniali mu mieszkanie, jedzenie czy elementarne 
warunki sanitarne23. Także we współczesnej gospodarce rynkowej mamy do czy-
nienia z wieloma kategoriami podmiotów gospodarujących różniących się rolą 
w procesie produkcji, formą udziału w podziale dóbr społecznych czy rozmiara-
mi otrzymywanego bogactwa społecznego. Mamy więc przedsiębiorców wiel-
kich i drobnych, i kapitalistów, i samozatrudnionych, i pracowników najemnych 
na podstawie umowy o pracę, i pracowników na podstawie service relationship 
(zawieranej zwykle z osobami o wysokich kwalifikacjach specjalistycznych lub 

21  Zob. J.S. Mill, O wolności, Warszawa 2002, s. 73 oraz uwagi A. Walickiego w pracy Od pro-
jektu komunistycznego..., op.cit., s. 356–357.

22  I. Bell, Papua-Nowa Gwinea: ofiary z plonów na Wyspach Triobrianda, [w:] Jedzenie. Ry-
tuały i magia, red. F.-T. Gottwald, L. Kolmer, tłum. E. Ptaszyńska-Sadowska, Warszawa 2009, 
s. 233.

23  Więcej w: L. Schumacher, Niewolnictwo antyczne. Dzień powszedni i los niewolnych, tłum. 
B. Mrozewicz, Poznań 2005, s. 104–112. 
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menedżerskich przez instytucje o rozbudowanej administracji, zarówno publicz-
nej, jak i prywatnej)24, i rentierów, i korzystających z zasiłków opieki społecz-
nej, itd., itd. Tymczasem dla ortodoksyjnej ekonomii interesujące są dwa modele 
działań: producenta (firmy) i konsumenta.

Pierwszego osłabienia dokonał Herbert Simon, wykazując, że postulowaną 
racjonalność homo economicus ogranicza niemożność ogarnięcia przez działają-
cy podmiot wszystkich parametrów wyboru optymalnego czy maksymalizujące-
go preferencje działania (z powodu czasu, złożoności problemów decyzyjnych, 
poziomu aspiracji czy wykonalności poszczególnych alternatyw działania)25. To 
koncepcja ograniczonej racjonalności ograniczającej w praktyce zasięg rozważa-
nych alternatyw do wykonalnych i spełniających jako pierwsze oczekiwania. No-
wych faktów dotyczących natury ludzkiej dostarczyła psychologia ewolucyjna. 
Człowiek dziedziczy po przodkach żyjących w małych wspólnotach myśliwsko-
-zbierackich także altruizm odwzajemniony, a nawet bezinteresowny. Naśladuje 
również wzory postępowania uświęcone tradycją przez naśladownictwo innych 
(rola konformizmu)26. Ta krytyka pojawiła się ze strony socjologii strukturalnej. 
Na przykład według Emila Durkheima i Talcotta Parsonsa zachowania ludzi two-
rzących wspólnoty wyznaczają normy społeczne nabyte w procesie socjalizacji, 
wynikające z potrzeby integracji i trwania wspólnoty. Także ideologie klasowe, 
narodowe, solidarności lokalne określają tożsamość jednostki, np. głosują one 
w zasadzie według pozycji społecznej, a o wielu postaciach i wydarzeniach hi-
storycznych sądzą pod wpływem obiegowej opinii środowiska bądź poprawności 
urabianej przez media. Swoje dorzucili też psychologowie behawioralni. Ukazali 
oni modyfikującą myślenie jednostki o sytuacji działania i ocenę możliwych al-
ternatyw pod wpływem silnych emocji (zazdrości, uczucia słodkiej zemsty, ryzy-
ka, lęku, myślenia życzeniowego, altruizmu). Dalej, racjonalność działania może 
ograniczać swoisty terror opinii publicznej. Pod jego wpływem jednostka odrzu-

24  Zob. szerzej: J.H. Goldthorpe, op.cit., rozdz. 12, zwłaszcza s. 344–346.
25  H. Simon, Models of Bounded Rationality, Cambridge, Mass. 1982.
26  Zob. np. A. Wierciński, O ekspansji wewnętrznej i zewnętrznej człowieka. Ujęcie biokultu-

rowe, [w:] Człowiek w perspektywie ujęć biokulturowych, red. J. Piontek, A. Wiercińska, Poznań 
1993, s. 57–72; T. Kocowski, Antroposystem, czyli systemowa koncepcja człowieka, jego funkcji 
i potrzeb, [w:] Człowiek w perspektywie..., s. 5–31; T. Bielicki, O pewnej osobliwości człowieka 
jako gatunku, „Kultura i Społeczeństwo” 1991, nr 2, s. 8–22; R. Foley, Zanim człowiek stał się czło-
wiekiem, tłum. K. Sabath, Warszawa 2001, s. 54–76; W.H. McNeill, The Biological Basis of Human 
History, „Perspectives in Biology and Medicine” 2003, vol. 46, no. 3, s. 371–381; S. Pinker, Tabula 
rasa. Spory o naturę ludzką, tłum. A. Nowak, Gdańsk 2005; D.M. Buss, Psychologia ewolucyjna, 
tłum. M. Orski, Gdańsk 2001. 



24 Tadeusz Klementewicz

ca pewne alternatywy działania, które mogłoby prowadzić do większej użytecz-
ności czy stopnia realizacji celu (np. program Polski Jagiellońskiej pod koniec 
II wojny światowej, autarkiczna strategia rozwoju gospodarczego PRL w okresie, 
kiedy skuteczniejsza była orientacja na rynek światowy). Nieprzyjmowanie do 
wiadomości nowych informacji o sytuacji działania, by zachować spójność gru-
powego podmiotu decyzji, jak np. przy podejmowaniu decyzji o zbrojnym po-
wstaniu w wielkim mieście (syndrom grupowego myślenia Irvinga Janisa). Wiele 
informacji o tym, jak faktycznie zachowują się jednostki podczas podejmowania 
decyzji w sytuacji ryzyka i niepewności, przyniosła ekonomia behawioralna (Da-
niel Kahneman, Amos Tversky, Robert Shiller, George Akerlof, Richard Thaler)27. 
W efekcie pomysłowych eksperymentów ukazali oni rolę informacji odbieranych 
podprogowo, skrótowe dochodzenie do decyzji dzięki heurystykom dostępności, 
reprezentatywności czy zakotwiczenia. Pokazali również, jak łatwo ludzie for-
mułują oceny na podstawie niewielkiej liczby danych (prawo małych liczb), jak 
paraliżuje trafność sądu nadmierna obawa przed ryzykiem czy fakt, że bardziej 
boli człowieka utrata tego, co posiada, że najpierw broni status quo. Z punktu 
widzenia aktualnych reguł wynagradzania prezesów korporacji i ich najbliższych 
współpracowników ważne okazuje się ustalenie, że chciwość zaciemnia umysł, 
dlatego racjonalny egoista to racjonalny głupiec (Amartya Sen).

Nie można ponadto pominąć nachalnej reklamy zdolnej wypaczać hierar-
chię potrzeb i utrwalać wybujały konsumpcjonizm kosztem wartości duchowych 
i potrzeb rozwojowych człowieka. Ale z drugiej strony uwzględnienie w analizie 
także reguł „nieracjonalności” pozwala w dalszym ciągu przewidywać zachowa-
nia, gdyż paradoksalnie „o ile jesteśmy nieracjonalni, o tyle jesteśmy przewidy-
walni”.

Również we własnym obozie zrodziła się krytyka głównego założenia o ra-
cjonalności zachowań w gospodarczej sferze życia społecznego. I tak, krytyki 
homo economicus dokonał sam North. Wykazuje on, że podmiot gospodarujący 
faktycznie działa w świecie niepewności. Nierealistyczne jest założenie, że ma 
doskonałą informację o procesie gospodarowania, a jej koszty są zerowe. Jest 
też fikcją, że działaniami podmiotów gospodarujących kieruje „doskonale rozpo-
znawalny interes własny”, a mianowicie materialna korzyść. Poza korzyściami 

27  D. Kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, tłum. P. Szymczak, Poznań 
2012; G.A. Akerlof, R.J. Shiller, Zwierzęce instynkty: Czy ludzka psychika napędza globalną go-
spodarkę i jaki to ma wpływ na przemiany światowego kapitalizmu?, tłum. J. Jannasz, Warszawa 
2010, R. Thaler, C. Sunstein, Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happines, 
New Haven 2008.
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ekonomicznymi działania jednostki mogą być zorientowane na obronę pozycji, 
władzę, aprobatę społeczną itd.28

Bliski prawdy jest surowy sąd Edwarda Wilsona, że nauki społeczne, w tym 
ekonomia, opierają się na potocznej psychologii, czyli pojmowaniu natury ludz-
kiej w kategoriach zdrowego rozsądku. Obejmuje on to wszystko, czego czło-
wiek nauczy się przed ukończeniem osiemnastego roku życia, zawiera wiele 
stereotypów, pośpiesznych uogólnień, błędnych wyobrażeń niewykraczających 
poza horyzont doświadczeń życia codziennego w danej epoce wraz z jej kon-
wencjonalnymi mądrościami29. Najbardziej grzeszy pod tym względem koncep-
cja jednostki ludzkiej przyjmowana przez liberalizm. Bliższa rzeczywistości jest 
koncepcja człowieka społeczno-ekonomicznego zakorzenionego instytucjonal-
nie rozwijana przez socjologów30.

Instytucje i koszty transakcyjne. Kolejną słabością neoklasycznych ana-
liz gospodarki okazało się pomijanie kosztów transakcyjnych i przyjmowanie 
założenia, że instytucje są „przezroczyste” (nic nie kosztują, nie mają własnych 
interesów). Według Wilkina koszty transakcyjne ponoszone przez instytucje pry-
watne i publiczne stanowią w krajach wysoko rozwiniętych ponad 50% PKB31. 
Jak z przekąsem pisze Francis Fukuyama, „ekonomiści wynajdują koło, do któ-
rego zapomnienia sami się przyczynili”32.

Instytucje to „recepty-zalecenia” (Elinor Ostrom), „mosty-integracji” (Wi-
told Morawski) do ustrukturyzowania interakcji w rodzinie, sąsiedztwie, regulacji 
wymiany rynkowej, rozgrywek sportowych, wspólnot religijnych, zbiorowości 
korzystających ze wspólnych zasobów itd. Ich zadaniem jest maksymalizowanie 
korzyści ze współpracy, dlatego przede wszystkim są celowymi konstrukcjami 
stworzonymi dla rozwiązywania problemów koordynacji działań zbiorowych. 
Składają się one z filaru regulacyjnego (formalno-prawnego), chronionych war-

28  Instytucjonalną analizę w ujęciu tego badacza o orientacji historycznej prezentuje jego dzie-
ło Institutions, Institutional Analysis, and Economic Performance, Cambridge 1994. Zob. też 
J. Kwaśniewski, Douglasa Northa wizja rozkwitu Europy, http://jacek.kwasniewki.eu.org/JK_tex-
ts/North-paradox.pdf (10.12.2014).

29  E.O. Wilson, op.cit., s. 229.
30  Zob. np. W. Morawski, Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje, Warszawa 

2010, s. 91, 222; J.H. Goldthorpe, op.cit., rozdz. 7; M. Archer, Człowieczeństwo. Problem spraw-
stwa, tłum. A. Dziuban, Kraków 2013, s. 89–122.

31  J. Wilkin, Państwo a gospodarka..., op.cit., s. 142.
32  F. Fukuyama, Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, tłum. J. Ser-

wański, Poznań 2005, s. 61.
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tości (jak globalne dobra kolektywne, solidarność ogólnoludzka, tożsamość naro-
du) i filaru kognitywnego, struktur poznawczych (światopogląd lewicy/prawicy, 
pamięć historyczna, monetaryzm). Ich przykłady to Komisja Majątkowa powoła-
na przez państwo polskie i Kościół katolicki, system emerytalny po wprowadze-
niu OFE dla zabezpieczenia ludzi na starość, regulacja praw reprodukcyjnych ko-
biet przez ustawę o ochronie płodu ludzkiego, QUALY – system wartościowania 
życia stosowany w systemie ochrony zdrowia i ubezpieczeniach medycznych, 
G-20 dla uzgadniania polityki między przedstawicielami głównych gospodarek 
świata, umowy międzypaństwowe dotyczące podziału wód rzek przepływają-
cych przez terytoria różnych państw (Nil, Eufrat, Mekong).

Wymianę rynkową miałaby ponadto charakteryzować powszechna akcep-
tacja cen sprzedających oraz brak „kosztów zewnętrznych”, zwłaszcza ekolo-
gicznych. Pomija też rolę pieniądza, kredytu i banków, co wytknął i uwzględnił 
w swojej analizie gospodarki kapitalistyczno-rynkowej Schumpeter, a później 
jego uczeń – Hyman Mynsky. Dzięki temu zniknął paradoks mikroekonomii neo-
klasycznej: kapitalistyczne społeczeństwo korzysta z transakcji pieniężnych, a te-
oria jego gospodarki traktuje wymianę, jakby była oparta na barterze33. Według 
Schumpetera bijącym sercem gospodarki są rynki kredytowe i obrót pieniężny, 
ponieważ one określają czas i miejsce uruchomienia produkcji oraz to, w jakim 
stopniu wchłonięta będzie finansowana z kredytu produkcja, słowem – kreowa-
nie bankowego pieniądza kredytowego34.

Podjęto również próbę sprecyzowania roli praw własności w podnoszeniu 
efektywności gospodarki. W koncepcji własności Ronalda Coarse’a własność 
prywatna sprowadza się do prawa otrzymywania części dochodu po opłaceniu 
pracy innych członków zespołu, do prawa najmowania i zwalniania z pracy, pra-
wa do sprzedaży powyższych praw. Ogół tych uprawnień właścicielskich stwarza 
bodźce do optymalnej alokacji zasobów. Po pierwsze, właściciel ponoszący kon-
sekwencje własnych decyzji miałby bodziec do najlepszego użytku własnych za-
sobów. Przeczy temu założeniu empiryczna regularność, z jaką upada 7–8 nowo 
powstających firm na 10. Podobnie Eugene Fama mówił o kupnie własnego 
domu jako jednej z najważniejszych decyzji w życiu jednostki, o czym niestety 
nie wiedziało wiele osób zaciągających kredyty hipoteczne. Po drugie, właściciel 
może przekazać swoje prawo własności komuś bardziej produktywnemu. Znany 

33  C. Lapavitsas, Główny nurt ekonomii w epoce neoliberalnej, [w:] Neoliberalizm przed trybu-
nałem, red. A. Saad-Filho, D. Johnston, Warszawa 2009, s. 66.

34  Szerzej: G. Ingham, op.cit., s. 51–59.
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teoremat Coarse’a głosi, że przy braku kosztów transakcji (koszty zdobycia in-
formacji, negocjacji, sporządzania i egzekwowania umowy) wyjściowa alokacja 
uprawnień własnościowych nie ma znaczenia dla efektywności. Dzięki nieskrę-
powanej wymianie tych uprawnień, głównie na giełdzie, zasoby trafiają do naj-
bardziej efektywnych zastosowań, a wszelkie efekty zewnętrzne są zinternalizo-
wane35. I tu znów rzeczywistość gospodarcza skrzeczy. Jak pokazało empiryczne 
studium Adolfa Bearle i Gardinera Meansa The Modern Corporaton and Private 
Property, uszczuplone współcześnie prawa własności akcjonariuszy przekładają 
się na zwiększoną niezależność zarządów i ich zdolność realizacji własnych inte-
resów kosztem właścicieli36. Przyczyną była koncentracja produkcji prowadząca 
do sytuacji, w której normą jest oligopol, a nie konkurencja (co notabene przewi-
dział Marks). W tych warunkach w korporacji władzy nie sprawują właściciele 
kapitału, lecz biurokracja, CEO – dyrektorzy, główni menedżerowie. Wbrew hi-
potezie Schumpetera dominuje zatem we współczesnym kapitalizmie finansjera, 
„biurokracja, a nie przedsiębiorczość”.

Koncepcja równowagi ogólnej atrybutem lumbago-ekonomii. W skon-
densowanej formie wyraża ją teoremat Arrowa-Debreu głoszący nadzieję, że 
gdyby działania gospodarcze przebiegały w warunkach pełnej informacji o ce-
nach i cechach produktów, a ponadto gdyby nikt nie wpływał na ceny, to kon-
kurencyjne rynki dążyłyby do maksymalizacji dobrobytu całego społeczeństwa. 
Tak więc doskonała konkurencyjna równowaga pozwala osiągnąć optimum Pare-
to, tzn. idealny stan na rynku, kiedy jeden podmiot nie może zwiększyć produk-
cji jednego towaru czy własnej użyteczności bez zmniejszenia produkcji innego 
towaru czy przy zmniejszeniu użyteczności innego podmiotu. Ekonomista osiąga 
teoretyczny orgazm, kiedy znajduje optymalny stan alokacji środków w sytu-
acji, kiedy ceny rządzą czystą logiką popytu i podaży. Kryterium ekonomicz-
nej efektywności jest tu oparte na matematycznej formule, a nie na badaniach 
empirycznych37. To założenie podważa ekonomista niemiecki Heiner Flassbeck 
szczególnie w odniesieniu do rynków finansowych. Zauważa on, że na tych ryn-
kach posługujemy się informacjami na temat przyszłości. Są to zatem informacje 

35  Szerzej: J. Tittenbrun, op.cit., s. 132; R. Coarse, The Problem of Social Costs, „Journal of Law 
and Economics” 1960, vol. 3, s. 1–44.

36  Dzieło A.A. Berle Jr, G.C. Means, The Modern Corporation and Private Property po raz 
pierwszy ukazało się 1932 r. Zob. szerzej J.K. Galbraith, Ekonomia w perspektywie. Krytyka histo-
ryczna, tłum. W. Rączkowska, S. Rączkowski, Warszawa 2011, s. 187–188.

37  Por. J.K. Galbraith, Ekonomia w perspektywie..., op.cit., s. 123–125; J. Tittenbrun, op.cit., 
s. 32–33.
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na temat informacji. Skoro nikt nie zna ceny równowagi, nie może tej nieznanej 
ceny ustabilizować. W tej sytuacji dominują zachowania „ślepego stada”. Na do-
datek decyzje o zakupie bądź sprzedaży papieru wartościowego dotyczą tylko 
wirtualnego majątku, a nie konsumpcji czy produkcji38.

Jednak te idealizacyjne założenia Walrasa i Pareto nie mogą być spełnio-
ne w realnym kapitalizmie. Ceny tutaj określane są w warunkach hipotetycznie 
absolutnie wolnej konkurencji i dostosowują się, by zapewnić popyt i spożytko-
wanie wszystkich czynników. Na tej nadziei wspierało się przekonanie moneta-
ryzmu, że „gospodarki automatycznie się regulują, dążąc do pełnego zatrudnie-
nia”39. Taki optymalny stan gospodarki mógłby zaistnieć, gdyby nikt nie miał 
możliwości wpływania na ceny, gdyby wszyscy uczestnicy gry rynkowej mieli 
doskonały i jednakowy dostęp do informacji o cechach produktu, gdyby nie było 
barier ograniczających dostęp firm do rynku i gdyby konsumenci byli doskonale 
mobilni, a na dodatek surowce do produkcji były substytuowane bez dodatko-
wych kosztów. Przede wszystkim gra rynkowa według reguł zakładanych przez 
omawiany teoremat nie liczy się z wyjściowym stanem zasobów jej uczestników. 
Niektórzy mają kapitał pieniężny odziedziczony w spadku niczym w grze loso-
wej, a wielka liczba potencjalnych graczy nie ma żetonów np. na kwalifikacje, 
które posiadają w danej chwili brak popytu. Powstaje wówczas w zakresie dostę-
pu do dóbr społecznych sytuacja daleka od optymalności, polegająca na dużym 
zróżnicowaniu majątków i dochodów, przy czym szerokie grupy ludności mogą 
być pozbawione dostępu do środków egzystencji, jak w obecnej chwili blisko 
miliard mieszkańców Ziemi (John Rawls, Amartya Sen)40.

Krytyki postulatu konkurencji doskonałej dokonał też North – współtwórca 
nowej ekonomii instytucjonalnej. Stanowi ona próbę połączenia ekonomii neo-
klasycznej z analizą historyczną. Cała ekonomia neoklasyczna jego zdaniem po-
mija interwencje państwa w gospodarkę. A państwo jest najważniejszą instytucją, 
która w procesie gospodarowania redukuje niepewność wymiany. Przyczynia się 
do tego, tworząc reguły formalne obrotu gospodarczego (konstytucje, ustawy, 
prawa własności), a także może współkształtować i wspierać reguły nieformalne 

38  Zob. H. Flassbeck, 10 mitów kryzysu. Dlaczego dziś potrzeba nam demitologizacji?, tłum. 
M. Sutowski, Warszawa 2013, s. 2–33, a także J. Żyżyński, Neoliberalizm – ślepa uliczka globali-
zacji, [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G. Kołodko, Warszawa 2010, s. 34–35.

39  Zob. więcej w artykule T. Palleya, Od keynesizmu do neoliberalizmu: zmiana paradygmatu 
w ekonomii, [w:] Neoliberalizm przed trybunałem..., op.cit., s. 41.

40  Zob. szerzej: J. Rawls, Wykłady z historii filozofii polityki, tłum. S. Szymański, Warszawa 
2010, s. 59; A. Sen, Rozwój i wolność, Warszawa 2002. 
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(sankcje, tabu, zwyczaje, tradycje, konwenanse). W sumie oba rodzaje tych reguł 
dostarczają bodźców zachęcających lub zniechęcających do takich lub innych 
działań. Dzięki tym analizom w kosztach produkcji mogą być uwzględnione 
koszty transakcji. Reguły te stwarzają szanse i bariery dla aktywności gospo-
darczej jak w koncepcji morfogenetycznego realizmu Margaret Archer pokazu-
jącego wpływ zastanych struktur społecznych na jednostkowe działania41. W tej 
koncepcji system poglądów filtruje napływające informacje i tworzy z nich obraz 
rzeczywistości, a ten determinuje dopiero instytucje, bodźce i kierunki działania. 
Pod wpływem narastającego doświadczenia stosowane strategie działania mogą 
ulegać modyfikacji. Zmienia się obraz rzeczywistości, pojawiają się nowe bodź-
ce i kierunki działania. Rodzą się innowacje w technice, organizacji produkcji, 
powstają nowe produkty i potrzeby do zaspokojenia42. Rolę państwa (nawet sze-
rzej: systemu politycznego) na przykładzie Niderlandów i Anglii wprowadzili do 
głównego nurtu Michael Mann i Douglass North. Ukazali oni rolę przyznawania 
monopoli lokalnych, ochrony za opłaty restrykcji cechowych. W ich ujęciu sfera 
polityczna definiuje i egzekwuje ekonomiczne zasady gry. W interakcji państwa 
i gospodarki szukają oni wyjaśnienia rozkwitu Zachodu43.

Ważna korekta poglądów na samoregulację rynku jest dziełem Keynesa. 
Ten wybitny ekonomista XX wieku odrzucił ilościową teorię pieniądza. Twier-
dziła ona, że o poziomie cen ostatecznie decyduje ilość pieniądza w obiegu. 
Dlatego główną przyczyną wzrostu cen miałaby być ekspansja podaży pienią-
dza, kiedy „zbyt duża ilość pieniędzy ugania się za zbyt małą ilością towarów”. 
Keynes wskazał na rolę preferencji płynności, czyli zatrzymywania pieniędzy 
przez przedsiębiorców, którzy nie mogą zlikwidować zapasów niesprzedanych 
towarów. W miarę wzrostu produkcji, zatrudnienia i dochodu konsumpcja z do-
datkowych przyrostów dochodu maleje. W tej sytuacji zmniejsza się krańcowa 

41  M. Archer, op.cit., s. 243–283; F. Pierzchalski, Morfogeneza przywództwa politycznego. Po-
między strukturą a podmiotowością sprawczą, cz. 1, Bydgoszcz 2013, rozdz. 3; D. Acemoglu, 
J.A. Robinson, Why Nations Fail. The Orgins of Power, Prosperity and Poverty, London 2013, 
rozdz. 3 (polskie wyd. Dlaczego narody przegrywają ukazało się nakładem wyd. Zysk i S-ka 
w 2014 roku).

42  D. North, Institutions..., op.cit., s. 80; M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, 
tłum. I. Budzyńska, Warszawa 1994, s. 710–712.

43  Zob. D. North, The Paradox of the West, [w:] The Orgins of the Modern Freedom of the West, 
red. R.W. Davies, Stanford 1995, s. 7–34. Zarys historyczno-ewolucyjnej analizy autora w dziele 
Understanding the Process of Economic Change, Princeton–Cambridge 2005, s. 11–22, o roli 
świadomości rozdz. 4; M. Mann, The Sources of Social Power, vol. 1: A History of Power from the 
Begining to A.d. 1760, Cambridge 2005, s. 416–449.
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skłonność do konsumpcji, rosną zaś oszczędności. Według niego do utrzymania 
zagregowanego popytu potrzebna jest polityka fiskalna i pieniężna państwa, czyli 
zarządzanie wydatkami i opodatkowaniem oraz regulacja przez banki centralne 
stóp procentowych. Sądził, podobnie jak Michał Kalecki, że to zagregowany po-
pyt wyznacza ogólny poziom aktywności gospodarczej. Dzieje się tak dlatego, że 
firmy planują rozmiar produkcji na podstawie swoich przewidywań zagregowa-
nego popytu (stąd waga wskaźnika PIM dla prognozy koniunktury). Efektywny 
popyt kształtuje wiele czynników, wśród nich wielkość inwestycji produkcyj-
nych, stopa oszczędności gospodarstw domowych, wielkość deficytu budżetu 
państwa, saldo bilansu handlu zagranicznego itd. Ale Keynes poza wnioskiem 
praktycznym dotyczącym roli państwa w stabilizacji cyklu koniunkturalnego po-
zostawał zasadniczo w głównym nurcie ekonomii. Na przykład w koncepcji war-
tości odwołał się do kategorii użyteczności, nie uwzględniał interakcji między 
kapitalistą a pracownikiem, a szczególnie wzrostu jego zbiorowej siły przetar-
gowej. Pomijał też ograniczenia ekologiczne wzrostu gospodarczego nasilające 
się wraz z trwaniem kapitalizmu. W ujęciu Keynesa zabrakło wnikliwej analizy 
warunków produkcji w przedsiębiorstwie, wzajemnego oddziaływania między 
poszczególnymi jego elementami, takimi jak właściciele, zarząd, administra-
cja, szeregowi pracownicy. Sam Keynes był zwolennikiem koncepcji produktu 
krańcowego, według której firma tyle płaci pracownikom, ile są warci. W sumie 
konieczność działań stabilizacyjnych państwa świadczyła empirycznie o nieade-
kwatności doktryny neoklasycznej44. Istotną słabość analizy Keynesa wskazuje 
John K. Galbraith. W koncepcji angielskiego ekonomisty rząd zwiększa z de-
ficytu efektywny popyt globalny. Na poziomie makroekonomii celem polityki 
pieniężnej i fiskalnej państwa jest takie sterowanie gospodarką, by zapewniła 
wysoki wzrost produkcji przy zachowaniu możliwie pełnego zatrudnienia, a tak-
że utrzymania stabilnego poziomu cen. Ta koncepcja nie narusza klasycznych 
wyobrażeń o funkcjonowaniu firm, a więc rynku, przedsiębiorstwa, niedoskona-
łej konkurencji, teorii podziału na płace i zyski, a także podziału władzy między 
korporacje, związki zawodowe, indywidualnego robotnika i konsumenta. W te 
stosunki państwo nie ingerowało. Pojawia się tu sztuczny podział na makro- 
i mikroekonomię. Sztuczny, gdyż zdaniem Galbraitha życie gospodarcze stanowi 
całość, a ponadto podział ten uniemożliwia właściwą ocenę silnego wpływu zja-
wisk z poziomu mikro na zjawiska makroekonomiczne, np. wpływu korporacji 
i związków zawodowych, w szczególności wzajemnych oddziaływań płac i cen 

44  Szerzej: T. Palley, op.cit., s. 48.; J.K. Galbraith, Ekonomia w perspektywie..., op.cit., s. 219–220.
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w przedsiębiorstwie45. Na tym bowiem poziomie pojawia się wpływ niskiego 
(„rezerwowej armii pracy”) bądź wysokiego poziomu zatrudnienia na polity-
kę płacową. Kiedy poziom zatrudnienia jest wysoki, wtedy „robotnicy stają się 
wszak krnąbrni i wodzów przemysłu świerzbią ręce, by dać im nauczkę”46. Lecz 
przede wszystkim poza horyzontem makroekonomii Keynesa był główny prob-
lem gospodarki kapitalistycznej, problem „stagnacji wynikającej z wysokiego 
stopnia monopolizacji (oligopolizacji) oraz dojrzałości przemysłowej”47.

Odpowiedzią na powstanie monopoli w gospodarce XX wieku były koncep-
cje niedoskonałej konkurencji (różnych form monopolu i oligopolu prowadzące 
do suboptymalnego funkcjonowania gospodarki) rozwijane w latach trzydzie-
stych przez Chamberlaina i Robinson oraz ekonomia dobrobytu Pigou. Ekono-
mia dobrobytu przyjmuje za kryterium racjonalności gospodarki maksymalizację 
dochodu społecznego przy pełnym wykorzystaniu zasobów, jakimi rozporządza 
dane społeczeństwo. Na przeszkodzie do osiągnięcia optimum dobrobytu stają 
monopole, zakłócając wolną konkurencję, a także działalność kredytowa wiel-
kich banków w formie tzw. przymusowego oszczędzania. Działalność kredytowa 
banków sprzyja bowiem inflacji kredytowej, na której korzystają wielkie firmy, 
przechwytując część kapitału mniejszych firm. Monopole zniekształcają również 
sprawiedliwość podziału dochodu społecznego, wyzyskują bowiem małe firmy. 
Zdarza się też, że robotnicy mogą „wyzyskiwać” pracodawców, kiedy np. ich 
zorganizowani przedstawiciele wymuszają płace nieproporcjonalne do wzrostu 
wydajności ich pracy48. 

Makroekonomia „syntezy neoklasycznej” wyłoniła się w latach pięćdziesią-
tych–sześćdziesiątych na uczelniach amerykańskich i brytyjskich. Ekonomiści 
XX wieku dodali modele teoriogrowe skonstruowane na potrzeby analizy konku-
rencji niedoskonałej. Tak jak kiedyś, tak i obecnie są one odległe od rzeczywistych 
procesów gospodarowania. W istocie były to teoretyczne szczudła wymyślone po 
to, by ominąć okrężnie problem monopolizacji. Teorie ekonomiczne głównego 
nurtu, o których mowa, to m.in. ekonomia kosztów transakcyjnych, teoria rynków 
kontestowanych, różne warianty teorii wyboru publicznego. Charakterystyczną 

45  Zob. J.K. Galbraith, Ekonomia w perspektywie..., op.cit., s. 220.
46  M. Kalecki, Polityczne aspekty pełnego zatrudnienia, [w:] Dzieła, t. I: Kapitalizm. Koniunk-

tura i zatrudnienie, Warszawa 1979, s. 347–348.
47  G. Konat, op.cit., s. 41; B. Silver, Globalny proletariat. Ruchy pracownicze i globalizacja po 

1870 r., tłum. M. Starnawski, Warszawa 2009, s. 234–236.
48  Zob. szerzej: O. Lange, Ekonomia polityczna, t. I, Warszawa 1963, s. 346–349. 
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ewolucję przeszedł instytucjonalizm. Tak zwany nowy instytucjonalizm dokonał 
wolty. Używa mianowicie ekonomii neoklasycznej do wyjaśnienia jakościowych 
zmian w gospodarce, zwłaszcza rewolucji przemysłowej, do wyjaśnienia genezy 
różnych instytucji związanych z powstaniem kapitalizmu, a także kształtowania 
się właściwych mu stosunków społecznych, głównie demokratyzacji (Douglass 
North, Jan de Vries, Jan Luiten van Zanden, Daron Acemoglu, Kevin O’Rourke). 
Dawny instytucjonalizm natomiast stosował odwrotną strategię: na podstawie 
społeczno-historycznych warunków wyjaśniał zjawiska gospodarcze i prawidło-
wości historyczne, które je regulowały (Thomas R. Malthus, Karol Marks, Max 
Weber, Thorstein Veblen, Joseph Schumpeter, John K. Galbraith, Gunna Myrdal, 
Raul Prebisch, Robert Heilbroner). Epokowe dzieło klasycznego instytucjona-
lizmu to Berle i Meansa The Modern Corporation and Private Property, o któ-
rym była mowa. Zwrócili oni uwagę na znaczenie struktury organizacyjnej dużej 
firmy: podział pracy według zadań na produkcję, marketing, reklamę, finanse, 
stosunki z pracownikami, klientami, rządem, strategie rozwoju czy zaopatrzenia. 
Do sprawnego funkcjonowania firmy potrzebni są zatem różni specjaliści róż-
niący się umiejętnościami w zakresie nauk ścisłych, inżynieryjnych, planowania, 
prawa, finansów, marketingu itp. Dlatego są oni cenni dla firmy i są trudni do za-
stąpienia. Żaden właściciel, a tym bardziej drobny akcjonariusz, nie jest w stanie 
podejmować kierunkowych decyzji inwestycyjnych czy dotyczących strategii 
rozwoju firmy. Te cechy funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa mają 
podstawowe mikroekonomiczne znaczenie, ale nie uwzględnił ich w swojej ana-
lizie Keynes. Z tych cech najważniejszą obecnie jest to, że korporacja wymaga 
od swych dyrektorów maksymalizacji zysku dla akcjonariuszy, którzy nie mają 
żadnej władzy nad ustalaniem płac i premii menedżerów, wysokość ich zarobków 
ustala bowiem zarząd. Kosztów płacy sztabu zarządzającego się nie minimalizu-
je. „Na ich wzrost wpływa ortodoksyjna motywacja, że służą interesom organiza-
cji”49. Dlatego nowoczesne konglomeraty powstają drogą usuwania konkurencji 
za sprawą przejęć i „papierowej przedsiębiorczości (Robert Reich). W ten spo-
sób  „nowoczesne zbiurokratyzowane przedsiębiorstwo” zadaje ostateczny cios 
mikroekonomicznej ortodoksji, a „klasyczna równoważność krańcowego kosztu 
płac i krańcowego dochodu okazuje się nieprawdopodobną karykaturą” – stwier-
dza Galbraith50.

49  J.K. Galbraith, Ekonomia w perspektywie..., op.cit., s. 256, a także H.-J. Chang, 23 rzeczy, 
których nie mówią ci o kapitalizmie, tłum. B. Szelewa, Warszawa 2013, s. 196–206.

50  J.K. Galbraith, Ekonomia w perspektywie..., op.cit., s. 258.
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W efekcie debat, przenikających się ustaleń i argumentacji powstawała 
„nowa ekonomia polityczna”. Stopniowo w analizie mikroekonomicznej poja-
wiły się takie elementy, jak informacje, instytucje i problem ich niesprawności, 
zwyczaje społeczne, zwłaszcza znaczenie braku zaufania między działającymi 
jednostkami, członkami różnych wspólnot. I tak, Joseph Stiglitz wskazał źródło 
nieefektywności obrotu wolnorynkowego, którym okazała się asymetria infor-
macji między stronami transakcji, zwłaszcza w obrocie kapitałowym. Dużą rolę 
w naprowadzaniu refleksji ekonomistów na tropy realnej gospodarki odegra-
li instytucjonaliści kolejnych pokoleń, zarówno historyczni (Thorstein Veblen, 
John Commons, Wesley Mitchell, Karl Polanyi, J.M. Clark, John A. Hobson), 
jak i kolejne pokolenie „nowych instytucjonalistów”: Ronald Coarse, Douglass 
North, Olivier Williamson. Wprowadzili oni problematykę kosztów transakcyj-
nych, roli norm społecznych, jak np. stosunku do pracy jako wartości, wyuczonej 
bezradności, dyscypliny społecznej w kręgu cywilizacji postkonfucjańskiej itd. 
Ustalili oni, że koszty transakcyjne zależą od instytucjonalnego otoczenia, stąd 
zrodził się problem jakości funkcjonowania instytucji, a zwłaszcza państwa funk-
cjonującego w otoczeniu historycznym i kulturowym. Wielość szczegółowych 
problemów analizowanych przez ekonomię instytucjonalną da się sprowadzić do 
czterech głównych. Tworzą one cztery poziomu refleksji i badań: analizę otocze-
nia społecznego (macierzy instytucjonalnej), analizę otoczenia instytucjonalnego 
(regulacji), analizę systemu zarządzania (teoria kosztów transakcyjnych, teoria 
kontraktów) i analizę mechanizmu alokacji zasobów (mechanizm rynkowy, teo-
ria agencji). Według Williamsona są trzy poziomy ekonomizacji: najpierw stwo-
rzenie odpowiedniego otoczenia instytucjonalnego dla obniżenia kosztów trans-
akcyjnych, czyli przygotowanie odpowiednich struktur rządzenia i zarządzania, 
potem ochrona praw własności i praw kontraktowych i na trzecim poziomie na-
leży poprawiać warunki marginalne. Odpowiadałaby temu struktura teoretyczna 
ekonomii instytucjonalnej: 1) teoria socjologiczna; 2) ekonomia praw własno-
ści, pozytywna ekonomia polityczna oraz 3) ekonomia kosztów transakcyjnych, 
czyli kosztów współrządzenia, np. kontraktowania, koordynowania i egzekwo-
wania, zintegrowane współrządzenie publiczne, gdyż wielość podmiotów może 
multiplikować struktury organizacyjne i generować wyższe koszty zarządzania; 
4) ekonomia neoklasyczna i teoria agencji51. W dużym skrócie koszty transak-

51  O.E. Williamson, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, 
tłum. J. Kropiwnicki, Warszawa 1998, s. 32, 43–90. Zob. szerzej: Z. Staniek, Zróżnicowanie eko-
nomii instytucjonalnej, www.e-sgh.pl/niezbednik/ (19.12.2014) oraz tegoż Uwarunkowania i wy-
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cyjne to koszty funkcjonowania systemu gospodarczego, koszty utrzymania 
instytucjonalnych ram gospodarowania. Przy czym ekonomia instytucjonalna 
wyodrębnia dwa sposoby tworzenia ram instytucjonalnych: organizowany pry-
watnie (corporate governance) i organizowany publicznie za pomocą mechani-
zmów politycznych. W tym kontekście governance odnosi się zarówno do sfery 
publicznej, jak i prywatnej, jest bowiem „mieszanką działań związanych z orga-
nizowaniem, kontraktowaniem, motywowaniem, kierowaniem i zarządzaniem, 
a także w jakimś stopniu z rządzeniem”52. Dlatego rozwinął się nurt badań pub-
lic choice theory. W nurcie tym stosuje się narzędzia neoklasycznej ekonomii 
(ekonomia konstytucyjna Patricka Buchanana, ekonomiczna teoria biurokracji 
Williama Niskanena, teoria pogoni za rentą polityczną Anne Krueger, Gordona 
Tullocka itp.), inaczej ekonomiczna teoria państwa. To jest też zakres ekonomii 
kosztów transakcyjnych. 

Analizy historycznych procesów modernizacji różnych społeczeństw pro-
wadziły do wspólnego wniosku. Mianowicie, interwencja państwa w gospodarkę 
jest pożądana pod warunkiem, że jest „przyjazna” rynkom i ma na celu usunię-
cie ich niedoskonałości, by lepiej funkcjonowały: rynek pracy, rynek finansowy 
czy rynek dóbr merytorycznych. Na podstawie tez nowej ekonomii informacji, 
instytucji i zwyczajów w latach osiemdziesiątych wykrystalizował się „nowy in-
terwencjonizm” głównego nurtu ekonomii z postulatem przekształcenia funkcji 
państwa z governing na governance. Jak zauważa David Ost, przedstawiciele 
teorii wyboru publicznego twierdzą, że 

państwa są słabe, a następnie wykorzystują to twierdzenie, by uzasadnić zale-
canie państwom ograniczenia instrumentów regulacji oraz gwarancji dla ludzi 
pracy, żeby przez to stały się słabe, co ma być jedyną drogą do dobrobytu społe-
czeństw53. 

Wszystkie te kierunki nie kwestionują sedna neoliberalizmu jako doktryny go-
spodarczej – stwierdza Costas Lapavitsas54.

znaczniki efektywności systemu instytucjonalnego, [w:] Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, 
red. W. Pacho, Warszawa 2005; D. Acemoglu, J.A. Robinson, op.cit., s. 368–403.

52  J. Wilkin, Państwo a gospodarka..., op.cit., s. 159.
53  D. Ost, Klęska „Solidarności”. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, tłum. 

H. Jankowska, Warszawa 2007, s. 382. 
54  C. Lapavitsas, op.cit., s. 58.
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Zanurzony w realiach funkcjonowania kapitalizmu jest także nurt badawczy 
zwany perspektywą instytucjonalnej różnorodności kapitalizmu. Międzykrajowe 
analizy porównawcze pozwalają z jednej strony wykrywać tendencje globalnej 
konwergencji kapitalizmu, z drugiej zaś opisywać wciąż istniejące narodowe i re-
gionalne warianty: kapitalizm liberalny (anglosaski), skandynawski wariant pań-
stwa dobrobytu, kapitalizm kontynentalny (nadreński), śródziemnomorski czy 
odrębne właściwości systemów gospodarczych w Azji Południowo-Wschodniej, 
zwłaszcza kapitalizm chiński z dużą rolą państwowej regulacji55. Różni je m.in. 
zakres roli państwa i mechanizmu rynkowego. 

„Nowy interwencjonizm” – doktryna praktyczna tyciego państwa. Od 
początku ekonomiści, jeszcze wówczas polityczni, poszukiwali instrumentów 
polityki państwa dla wspomagania postępu gospodarczego i dobrobytu. Prowa-
dziła do tego celu swoboda handlu wewnętrznego i zagranicznego. Zwłaszcza ten 
ostatni był ważny z powodu ograniczenia rozmiaru rynku wewnętrznego. Sam 
podział pracy niczym magiczna pałeczka iluzjonisty miał wyczarować przynaj-
mniej bogactwo narodu. Jak wiadomo, to przekonanie Smitha zakwestionował 
Georg F. List. Sądził on, że 

wolny handel był pożyteczny dla tych, którzy do niego doszli jako pierwsi, np. 
dla Brytyjczyków, dla których był atrakcyjnym sposobem utrzymywania później-
szych przybyszów w ich wcześniejszym stadium rozwoju56. 

Potwierdza to na szerokim materiale historycznym Fernand Braudel. Pisze 
bowiem, że „w każdym razie Anglia potrafiła lepiej niż jakikolwiek inny kraj 
Europy chronić swój narodowy rynek i rodzący się przemysł”57. Dodajmy, że 
konkurentkami były w XVII i XVIII wieku Holandia i Francja, a cud pax britani-
ca wywalczyły chyże karawele piratów, pękate kogi kupców i przede wszystkim 
twarde grzbiety „ludów bez historii”. Okazało się jednak, że zastosowanie energii 

55  T. Kowalik, Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys, Warszawa 2000; 
K. Jasiecki, op.cit.; M. Aoki, Toward a Comparative Institutional Analysis, Cambridge Mass. 2001; 
B. Amable, The Divercity of Modern Capitalism, Oxford 2003, na s. 173 tabela z wyodrębnionymi 
5 modelami; P.A. Hall, P. Soskice, An Introduction to Varieties of Capitalism, [w:] Varieties of 
Capitalism. Foundations of Comparative Advantage, red. P.A. Hall, P. Soskice, Oxford–New York 
2004, s. 1–68.

56  J.K. Galbraith, Ekonomia w perspektywie..., op.cit., s. 97, a także D. Cohen, Prosperity słabo-
ści, tłum. E. Siwiec, Katowice 2011, s. 81–82; P. Bairoch, Economics and World History. Myth and 
Paradoxes, Chicago 1993, s. 15–50. Taryfy w handlu międzynarodowym zebrane są na s. 47.

57  F. Braudel, Dynamika kapitalizmu, tłum. B. Baran, Warszawa 2013, s. 132.
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i maszyn w produkcji było źródłem wydajności, nie zaś dobieranie robotników 
według ich specjalności.

Najpierw dzięki syntezie Paula Samuelsona uwzględniona została w kon-
cepcji neoklasycznej makroekonomiczna funkcja państwa oraz polityka pieniężna 
i fiskalna. Później stopniowo sprecyzowano – uchylając idealizacyjne założenia 
– rolę informacji, instytucji i norm społecznych. Na cenzurowanym znalazło się 
państwo, w dyskursie ekonomistów zaczęła dominować koncepcja „niewydol-
ności rządu”. Zatryumfowała retoryka „naturalnych” wolnych rynków, czyli bez 
udziału państwa, z wyjątkiem sytuacji, kiedy interwencje państwa służą elimino-
waniu niedoskonałości rynków po to, żeby poprawić ich funkcjonowanie. U jej 
podstaw leży mniemanie o wyższość rynków nad innymi społecznymi mechani-
zmami alokacji zasobów i organizowania gospodarki. Wiele nowych konceptów 
i konstruktów legitymizowało more geometrico zwrot w polityce gospodarczej. 
I tak, krzywa Philipsa postulująca odwrotną zależność między bezrobociem a in-
flacją została zastąpiona supozycją Edmunda Phelpsa, że bezrobocie to kwestia 
dopasowania zarobkowych oczekiwań do realiów rynku pracy. Okazało się, że 
naturalna jest gospodarka bez interwencji państwa w mechanizm rynkowy, gdyż 
to w nim skrywa się „kolektywna, rozproszona mądrość prowadząca do trafnych 
reakcji na drgnięcia popytu i podaży” (Eugene Fama). Po monetaryzmie „eks-
centrycznych pigmejów” (Milton Friedman, Friedrich von Hayek) główny nurt 
ekonomii zdominowała „nowa ekonomia klasyczna” spod znaku ekonomii poda-
żowej i idei racjonalnych oczekiwań Roberta Lucasa. Głosiła ona, że jeśli znane 
będą zmiany w podatkach, wydatkach publicznych i polityce banku centralnego, 
to można będzie je przewidzieć i uwzględnić w strategii działania, tym samym 
neutralizując ich wpływ. Najlepsza polityka państwa w tej sytuacji to brak poli-
tyki. Zmartwychwstało prawo Saya – „makroekonomiczne interwencje rządu są 
nie tylko bezużyteczne, ale wręcz przynoszą skutki przeciwne do zamierzonych”, 
czyli gospodarka równoważy się sama58. W szczególności zadłużenie państwa 
prowadzące do zaciągania długu publicznego przez emisje papierów wartościo-
wych „wypiera” inwestycje prywatne (idea ekwiwalencji ricardiańskiej Robert 
Barro). Z kolei teoria racjonalnych oczekiwań każe jednostce posługiwać się 
wyższą matematyką przy podejmowaniu codziennych decyzji gospodarczych, 
by wykluczyć rząd w regulowaniu gospodarki. Natomiast hipoteza rynku efek-
tywnego dowartościowuje rynek finansowy. Ci ekonomiści, którzy przekonywa-
li opinię publiczną, że rynki są z natury wolne z wyjątkiem przypadków inge-

58  C. Lapavitsas, op.cit., s. 64, a także A. Leszczyński, op.cit., s. 462–474.
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rencji państwa lub siły roboczej, otrzymali nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda 
Nobla w dziedzinie ekonomii (m.in. John Hicks, Friedrich von Hayek, Milton 
Friedman, George Stigler, Ronald Coase, Olivier Williamson). Choć z katedry 
napiętnowano państwo za aktywność, w praktyce nadal w użyciu były keynesow-
skie narzędzia: cięcia podatkowe, zwiększone wydatki publiczne, obniżka stóp 
procentowych, czyli kanoniczne instrumentarium polityki fiskalnej i pieniężnej 
państwa. Jak podkreśla Lapavitsas, zwiędło tylko przekonanie, że „interwencjo-
nizm gospodarczy powinien mieć na celu pełne zatrudnienie i gwarantowanie 
społecznego dobrobytu”59. W efekcie tej ewolucji poglądów wśród ekonomistów 
głównego nurtu wykształciła się doktryna i praktyka technoliberalizmu realizo-
wanego w polityce państw Zachodu. Jej znakiem rozpoznawczym jest koncen-
tracja na mikroekonomicznych aspektach gospodarki kapitalistycznej, odpowia-
danie się za przyjaznymi dla rynku działaniami rządu w celu skorygowania nie-
doskonałości rynku, w tym również udziałem państwa w świadomym zarządza-
niu procesami rozwoju. W tym punkcie zderzają się niektóre recepty „trzeźwej” 
ekonomii z kanonami doktryny neoliberalizmu (Joseph Stiglitz, Paul Krugman, 
Robert Wade, Dani Rodrik).Wszyscy optują teraz za przejściem from governing 
to governance i badają jakość rządzenia. W zaleceniach pod szyldem governance 
i jakości rządzenia postuluje się szersze stosowanie rachunku ekonomicznego, 
wdrożenie budżetu zadaniowego, wprowadzanie konkurencji w realizacji zadań 
publicznych, przejrzystość decyzji administracji publicznej. W efekcie ukształ-
tował się dekalog uświęconej polityki gospodarczej państwa oraz kanon polityki 
zalecanej przez wielostronne organizacje krajom rozwijającym się (konsensus 
waszyngtoński). Kanon neoliberalny przekuty na praktykę reaganomics obejmu-
je: deregulację rynków finansowych, prywatyzację, osłabienie instytucji osłon 
socjalnych, osłabienie związków zawodowych i mechanizmów ochronnych ryn-
ków pracy, skurczenie administracji państwowej, obcinanie najwyższych stawek 
podatkowych, otwarcie międzynarodowych rynków towarowych i kapitałowych, 
odejście od pełnego zatrudnienia pod hasłem naturalnej stopy bezrobocia. Pożą-
dana jest realizacja usług publicznych poprzez zamówienia rządowe wykonywa-
ne przez sektor prywatny oraz ograniczone środki kontroli rynków. W między-
narodowej polityce gospodarczej globalnego Lewiatana na kanon ten składa się: 
prywatyzacja sektora publicznego, wolny handel, rozwój gospodarczy zorien-
towany na eksport, mobilność kapitału finansowego, deregulacja rynków pracy 
oraz restrykcyjna polityka makroekonomiczna.

59  C. Lapavitsas, op.cit., s. 65.
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Ale z drugiej strony przeciwdziałanie niewydolności rynku za pomocą ma-
kropolityki gospodarczej państwa rodzi wiele problemów praktycznych, które 
przyczyniają się do zmniejszenia efektywności gospodarki, spadku „dobrobytu 
społecznego”. Chodzi o takie patologie funkcjonowania biurokracji państwowej, 
jak wskazywanie zwycięskich firm czy nawet branż w wyniku polityki struktu-
ralnej („destruktywna konkurencja”), problem łapówkarstwa, klientelizmu, kon-
kurencję między systemami podatkowymi państw. Zwłaszcza patronaż i kliente-
lizm prowadzą do zawłaszczania demokracji (captured democracy) przez elity 
polityczne i aparat biurokratyczny państwa. 

Performatywizm ekonomii głównego nurtu: ideologia w kominiarce. 
Jak się wyraził w jednej ze swoich złotych myśli Keynes, „idee głoszone przez 
ekonomistów bez względu na to, czy są słuszne, czy błędne, mają większą siłę 
niż się powszechnie przypuszcza. W rzeczywistości to one właśnie rządzą świa-
tem”60. Kishore Mahbubanni dodaje, że ludzie praktyczni są przekonani, że są 
odporni na obróbkę swoich umysłów, a w istocie są „niewolnikami jakiegoś już 
martwego ekonomisty”61. I faktycznie, rzeczywistość społeczno-ekonomiczna 
w zwierciadle ekonomii głównego nurtu jest odbiciem ideologii i zideologizo-
wanych koncepcji teoretycznych używanych do jej opisu. W wielu wypowie-
dziach kryje się bliskie religijno-eschatologicznemu ujęcie kapitalizmu i rynku 
jako urzeczywistnienia królestwa Bożego na ziemi. Dlatego w skrajnej posta-
ci, np. Herberta Spencera, Ludwiga von Misesa czy Friedricha Hayeka mamy 
do czynienia z ekonomią eschatologiczną, której rynek = Opatrzność. Mówimy 
o kapitalizmie wolnorynkowym, zapominając, o czym nam przypomina Ha-Joon 
Chang, że „jeśli pewne rynki w y d a j ą  się wolne, to tylko dlatego, że do takiego 
stopnia zaakceptowaliśmy regulacje, na których są one oparte, że przestaliśmy je 
zauważać”. Na przykład jakimi towarami można handlować (dopalacze, miękkie 
narkotyki?), od jakiego wieku można rozpoczynać pracę zawodową itd. Wniosek 
jest oczywisty dla znającego dzieje gospodarcze, gdyż „nie ma naukowo okre-
ślonych granic wolnego rynku”. Skoro tak, to „historia kapitalizmu to w istocie 
ciągła walka o granice rynku”, a jedyną skuteczną przeciwwagą dla przedsiębior-

60  J.M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, tłum. M. Kalecki, S. Rącz-
kowski, Warszawa 2003, s. 350. 

61  K. Mahbubani, Wielka konwergencja. Azja, Zachód i logika jednego świata, tłum. H. Bińczak, 
M. Halaba, Warszawa 2013, s. 97.



39Współrządzenie (good governance) technoliberalizmu...

ców były ruchy pracownicze, siła przetargowa związków zawodowych, a w na-
stępstwie regulacje państwowe62.

Co więcej, obiegowe koncepcje gospodarki rynkowej uświęcają blaskiem 
nauki interesy gospodarcze. Jak pisze Galbraith:

zaangażowanie się ekonomii na rzecz klasycznego rynku, głęboko zakorzenione-
go w świadomości społecznej, i popularyzowanie go poprzez wykłady skutecznie 
działają w jego interesie. Ma on również pewną cechę „teologiczną”, która spra-
wia, że nie wymaga on empirycznego dowodu63.

Z kolei Heiner Fassbeck dodaje, że ta „arcykapłanka wiary w wolność 
rynków” podtrzymuje nie tylko „mit niezawodnego rynku i skrajnie nieudolne-
go państwa”. Ekonomiści głównego nurtu przypisują winę za globalny kryzys 
bankom centralnym z powodu luźnej polityki pieniężnej oraz zadłużeniu pub-
licznemu64. Nie mogą w tej sytuacji dziwić kazirodcze związki ekonomistów 
z instytucjami finansowymi (Laura Raim). Mają oni swój udział, stojąc na czele 
międzynarodowych agencji wielostronnych oraz banków centralnych, w finan-
sjeryzacji akumulacji i gigantycznej nierównowadze w finansach publicznych 
i prywatnych. Zwłaszcza medialni ekonomiści wcielają się w rolę telemarke-
terów, będąc właściwie dilerami wiary w wolny rynek.

Medialny ekonomista – młodszy kolega politruka. Ekonomiści dowiedli 
umiejętności marketingowych, pasując swoją dyscyplinę na królową nauk spo-
łecznych. Przedstawiciele głównego nurtu, obok analityków finansowych i publi-
cystów zajmujących się „gospodarką rynkową”, dominują w mediach. Określają 
kanony interpretacji wszelkich zjawisk społecznych za pomocą neoliberalnej ter-
minologii i standardów polityki gospodarczej. Przyozdobili profesję rzekomymi 

62  H.-J. Chang, op.cit., s. 22, 28, 38.
63  J.K. Galbraith, Ekonomia w perspektywie..., op.cit., s. 263. Jak pisze w innym miejscu autor, 

„wrażliwi przyjaciele i beneficjenci systemu nie życzą sobie, by przypisywać korporacji władzę. 
Lepiej łagodnie wskazywać na rynek”. J.K. Galbraith, Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda 
naszych czasów, tłum. G. Łuczkiewicz, Warszawa 2005, s. 23. Symptomatycznym faktem w tym 
kontekście jest wybór prac hiperentuzjastów wolnego rynku okraszony na okładce konterfektem 
Leszka Balcerowicza. Liczący sobie ponad tysiąc stron „pustak” Odkrywając wolność. Przeciw 
zniewoleniu umysłów wolny rynek wycenił na 24,90 zł. Zob. też K.R. Hoover, Economics as Ideo-
logy. Keynes, Laski, Hayek and the Creation of Contemporary Politics, Lanham–Oxford 2003.

64  H. Flassbeck, op.cit., s. 20, 23, a także N. Roubini, S. Mhim, Ekonomia kryzysu, tłum. 
R. Mitoraj, Warszawa 2011.
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nagrodami Nobla65. Pozorują też ścisłość argumentacji i niewzruszalność wnios-
ków praktycznych, posługując się hermetycznym językiem odwołującym się 
do teorii gier, modeli matematycznych i analiz statystycznych. Jak się wyraził 
Krugman, roztaczają „piękno odziane w imponująco wyglądającą matematykę” 
(lecz ekonomia nie jest dziedziną sztuk pięknych!). Język matematyki zapewnia 
pozorną ścisłość, lecz jest nierealistyczny, zbyt idealizacyjny (Wilson, Galbraith, 
Stiglitz, Krugman, Chang, Wilkin). Mowa tu o społecznej funkcji w społeczeń-
stwie rynkowym przedstawicieli nauk społecznych, czyli jak pisze Jan Kurowi-
cki, „przez zorganizowaną w państwowych aparatach ideologicznych podklasę 
akademickich sług”66. Główną ich funkcją jest „produkowanie ideologicznych 
środków legitymizacji ustroju”. W tym celu wytwarzają „medialną, ale popraw-
ną politycznie magmę ideową”. Ich dziewiętnastowiecznych poprzedników kry-
tycznie oceniał Marks w 18 brumaiere`a Ludwika Bonaparte. Było dla niego 
jasne, że „w teorii docierali zaledwie tam, gdzie w praktyce dochodzą sklepika-
rze, albowiem mają wspólny horyzont myślenia i postępowania”67. Współczes-
na konwencjonalna mądrość ekonomii głównego nurtu nie pozwala dostrzegać 
roli wielkich korporacji nadających strukturze rynku oligopolistyczny charak-
ter. Wciąż też mówią o przedsiębiorczości i przedsiębiorcach, mimo roli, jaką 
we współczesnym przedsiębiorstwie odgrywają prezesi, zarząd i korporacyjna 
biurokracja. Wyjątkowo surową ocenę ekonomii formułuje Chang. Podkreśla, że 
przez ostatnie trzy dekady była ona „niezwykle użyteczna jako forma zatrudnie-
nia ekonomistów”. Co gorsza, „przez ostatnie trzydzieści lat ekonomiści odegrali 
ważną rolę w układaniu fundamentów pod kryzys z 2008 roku […], dostarczając 
teoretycznego uzasadnienia dla deregulacji finansowej i niepohamowanej pogoni 
za krótkoterminowym zyskiem”. W konsekwencji „ekonomia okazała się czymś 
gorszym niż tylko nauką bez znaczenia. W takiej wersji, w jakiej była praktyko-

65  Nagrody swojego imienia nie przewidywał dla tej „ponurej nauki” fundator. Nie przyzna-
je ich Akademia, lecz funkcjonariusze Banku Narodowego szwedzkiego państwa. Ciekawe, czy 
zasługiwaliby na nią tacy koryfeusze ekonomii, jak Marks, Keynes czy Schumpeter. Na przykład 
w 2012 roku laureatem został Alvin E. Roth za „teorię stabilnych alokacji i wykorzystanie projekto-
wania rynku”, czyli opracowanie sposobów przewidywania i planowania ekonomicznych posunięć 
w sytuacjach, gdy klasyczne mechanizmy rynkowe sprawdzają się umiarkowanie (np. w organiza-
cji służby zdrowia czy edukacji).

66  J. Kurowicki, Figury i maski w praktykach ideologicznych, Warszawa 2013, s. 151.
67  Ibidem, s. 153.
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wana przez ostatnich trzydzieści lat, czynnie przyczyniła się do krzywdy więk-
szości ludzkości”68.

Wielu reprezentantów dyscypliny samokrytycznie bije się w piersi, wska-
zując słabości jej aksjologii, metodologii i w konsekwencji teorii. Oto krótki ra-
chunek sumienia.

Słudzy biznesu. W tzw. nauce ekonomii „wysiłki osiągnięcia poznania 
wciąż są tłumione przez wiarę, ideologię i nagie interesy”, zwłaszcza w kwes-
tii rynek kontra państwo. Głosząc zalety wolnego rynku, ekonomiści poszerzali 
przy okazji rynek na swoje usługi. Ekonomia stała się nauką służącą użytecz-
ności – zwłaszcza tych, którzy za tę użyteczność potrafią dobrze płacić i to ich 
poglądy ekonomiczne można kupić na rynku (Kołodko, FlassbeckChang). Do-
tyczy to głównie medialnych ekonomistów i analityków finansowych. Zdaniem 
Grzegorza Kołodki „doktrynerstwo i dogmatyzm szerzą się przede wszystkim 
w makroekonomii, choć i mikroekonomia nie jest od nich wolna”69.

Skromnym wkładem polskich ekonomistów obsługujących rodzimy big 
biznes jest argumentacja przeciwko wprowadzeniu płacy minimalnej. I tak, 
„wprowadzona w większości rozwiniętych krajów tzw. płaca minimalna w rze-
czywistości najbardziej szkodzi […] najsłabiej wykształconym oraz osobom 
o najmniejszych umiejętnościach na rynku pracy”. Z jej przyczyny „powstają 
czarne getta w miastach amerykańskich” i na dodatek przyczynia się ona „do 
tworzenia szarej strefy i demoralizacji ludzi, skłaniając ich do łamania prawa” 
(opracowanie Centrum im. Adama Smitha)70. Wynika to z założeń klasycznej te-
orii, że bezrobocie powstaje wówczas, kiedy płace są wysokie lub zbyt sztywne. 
W rzeczywistości płaca minimalna zapobiega patologiom w bogatych społeczeń-
stwach i bynajmniej nie przeszkadza ich rozwojowi. A ponadto, nie ma przy-
musu bycia drobnym przedsiębiorcą. Jeśli nie jest on w stanie oferować płacy 
zapewniającej minimalne standardy egzystencji odpowiadające mocom produk-

68  H.-J. Chang, op.cit., s. 317–318, passim.
69  G. Kołodko, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Warszawa 2013, s. 29, 

176, 325; H. Flassbeck, op.cit., s. 122, passim; H.-J. Chang, op.cit., s. 317, passim.
70  Korzystam z wypowiedzi zebranych przez Piotra Sokołowskiego w artykule Obłuda ekono-

mistów celebrytów, „Przegląd” z 4–10 sierpnia 2014 roku. Na stronach Centrum dostępne są relacje 
z konferencji dających odpór temu „komunistycznemu reliktowi’. Lektura tych wypowiedzi, ich 
perswazyjność potwierdza wyrażoną w tekście opinię o pozornej rzeczowości debaty. Dociekli-
wych zapraszam do przyjrzenia się machinie urabiania opinii publicznej przez trzech obrotnych 
ekonomistów, którzy zorganizowali ten pseudokonglomerat myśli. W tym celu wystarczy obejrzeć 
stronę internetową tego centrum. Jeden z nich – Andrzej Sadowski – jest dyżurnym ekonomistą 
kraju.
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cyjnym i odziedziczonej po poprzednich pokoleniach infrastrukturze technicznej 
społeczeństwa, to powinien zmienić „biznesplan” albo samemu zatrudnić się na 
„śmieciówce”. Nie dziwią kolejne argumenty wolność gospodarczą ubezpiecza-
jących. Zalecaną drogą do wzrostu wynagrodzeń jest, co zrozumiałe, wydajność 
pracy (Ryszard Petru). Jednak firmy podnoszą ją, redukując personel, obdarzając 
pozostałych pracowników obowiązkami zwolnionych. Ci są produktywniejsi, 
lecz ich portfele nie odczuwają zmiany. Inny medialny ekonomista widzi sprawę 
inaczej: „Związkowcy boją się konkurencji ze strony bezrobotnych. Dlatego nie 
chcą pozwolić, by mogli oni taniej sprzedawać swoją pracę” (Robert Gwiazdow-
ski). Ale ogólną receptą jest stwarzanie dobrego klimatu dla inwestycji zagra-
nicznych, a ten klimat tworzą, ma się rozumieć, „niskie koszty pracy”. Droga do 
konkurencji z Bangladeszem szeroko otwarta! Widzimy na tym przykładzie, jak 
ekonomiści w służbie biznesowi lekceważą obiektywne dane i logiczne myślenie 
jako podstawę nauki empirycznej (Flassbeck). Podobną argumentację rozwijają 
amerykańscy Republikanie przeciwko podwyżce godzinowej stawki (minimum) 
do 10,10 dolara: 1) to utajona podwyżka podatków, bo ta stawka to w istocie 
świadczenie opieki społecznej; 2) to ustawowe ograniczenie prawa do swobo-
dy zawierania umów; 3) zmniejsza motywacje najgorzej zarabiających do pod-
wyższania wykształcenia. Zwolennicy zaś dostrzegają zalety: dochody osobiste 
wzrosną o 2 mld dolarów, zatem wzrośnie popyt. Ponadto, zmaleje próg ubóstwa. 
Powołuję się też na badania porównawcze Davida Cada i Alana B. Kruegera. 
Wynika z nich, że 3,5 mln osób uzyskuje minimalne wynagrodzenie federalne, 
co stanowi prawie 3% pracowników. Są to w większości ludzie młodzi i ko-
biety. Co więcej, nadal w USA można pracować w pełnym wymiarze godzin 
bez ubezpieczenia zdrowotnego i płatnego urlopu i zarabiać poniżej progu ubó-
stwa71. Ogólnie rzecz biorąc, ekonomiści społeczni mówią: „nie idźcie tą drogą”, 
jedynym bowiem motorem ożywienia byłby wzrost konsumpcji. Nie zachodzą 
też prawidłowości, na których opiera się omawiana argumentacja, albowiem 
obecnie nie rosną płace, a mimo to panuje wysokie bezrobocie. W tym punkcie 
„neoklasyczna nauka ekonomii dochodzi do swych krańcowych sprzeczności na 
poziomie globalnym: na całym świecie bezrobocie wzrosło, choć nie wzrosły 
płace; bezrobocie nie spada, pomimo że płace spadają” – stwierdza Flassbeck72. 
Potwierdza to uogólnienie Changa, że 

71  Korzystam z artykułu J. Misiuny, USA: wojna o płacę minimalną, „Przegląd” z 19–25 maja 
2014 roku.

72  H. Flassbeck, op.cit., s. 111.
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95 procent ekonomii to zdrowy rozsądek, który ktoś skomplikował, a nawet w od-
niesieniu do pozostałych 5 procent zasadnicze rozumowanie, choć nie wszystkie 
technicznie szczegóły, można wyjaśnić w prosty sposób73. 

Na dodatek według Wilkina „większość ekonomistów nie kształci się, nie-
stety, na badaczy społecznych, lecz na techników, których jedyne zadanie polega 
na rozumieniu rzekomo doskonałych rynków i ich obronie. To raczej swoista 
gra paciorków…”74. Jak podkreśla ten refleksyjny badacz, także u studentów nie 
budzi zainteresowania ekonomia międzynarodowa, ekonomia sfery publicznej; 
w programie studiów jest coraz mniej historii myśli ekonomicznej, historii go-
spodarczej i innych nauk społecznych. Górują zaś finanse, bankowość i rachun-
kowość.

Pozorna ścisłość. „Wyższość ekonomii nad innymi naukami społecznymi 
ma wynikać z jej przywiązania do matematycznego języka, który sugeruje obiek-
tywizm. Opasłe dzieła z tabelami zastąpiły szklaną kulę”, ale ekonomiści po-
winni być traktowani jak wszyscy przedstawiciele mniejszości religijnych, skoro 
traktują ekonomię jako religię (Tomas Sedlaczek)75. Z potrzeby ścisłości bierze 
się predylekcja do uwzględniania w tych modelach takich zjawisk, które dają się 
ująć ilościowo. Jak pisze Wilson, „w rezultacie ekonomiści teoretycy mimo swo-
ich niewątpliwych talentów odnieśli niewiele sukcesów w przewidywaniu biegu 
procesów gospodarczych i doznali wiele przykrych porażek”. Lecz ich autorytet 
nie sięgnął bruku z prostego powodu. „Swoją rangę ekonomiści zawdzięczają nie 
tyle licznym sukcesom, ile prozaicznemu faktowi, że rządy i ludzie biznesu nie 
mają nikogo innego, do kogo mogliby się zwrócić o pomoc”76. Także Francoi-
se Simiand krytykował zmatematyzowaną ekonomię za hipotetyczne konstrukty 
nieuzasadniane przez fakty. 

Zdrowy rozsądek. „Ekonomia głównego nurtu ma potężnego sojusznika 
w uogólnianiu doświadczeń gospodarstw domowych jako reguł obowiązujących 
także w doświadczeniu zbiorowym”. Ilustruje to porzekadło ludowe głoszące, że 
oszczędnością i pracą ludzie się bogacą. Chwali ono cnotę oszczędzania. Maksyma 
ta ma zastosowanie w życiu jednostki, a nie na poziomie systemu gospodarczego. 

73  H.-J. Chang, op.cit., s. 17.
74  J. Wilkin, Dlaczego ekonomia straciła duszę, „Gazeta Wyborcza” z 21–22 grudnia 2013 roku.
75  T. Sedlaczek, Nie ufajcie ekonomistom! Tomas Sedlaczek w rozmowie z Łukaszem Pawłow-

skim i Marcinem Serafinem, „Kultura Liberalna” 2014, nr 287.
76  E.O. Wilson, op.cit., s. 246.
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„Zdrowy rozsądek, nieoceniony towarzysz naszego codziennego postępowania, 
nie jest jednak wystarczającą podstawą do formułowania tez naukowych”77. Eko-
nomiści zalecają przejrzystość rynków finansowych zamiast regulacji; postulują 
politykę kuksańców (idea nudge), przyjaznego trącania łokciem. Taka zachęta 
ma skłaniać ludzi, żeby działali zgodnie z interesem publicznym, który nie jest 
określony poza ewentualnie zmniejszaniem śladu ekologicznego odciskanego 
przez ludzi na środowisku przyrodniczym. I tak, ekonomiści radzą ludziom, żeby 
lokowali oszczędności w funduszach emerytalnych, czyli zwiększali finasjery-
zację oszczędności. Polityka kuksańców sprawia wrażenie zdroworozsądkowej, 
porusza się bowiem w świecie rozsądku i faktów. Ale np. zamiast debatować 
nad zmianą stóp podatkowych i progresywnym systemem podatkowym woli się 
zajmować ich ściągalnością78.

Brak adekwatnego paradygmatu. Ekonomiści głównego nurtu ignorują 
inne orientacje wyrastające ze szkoły historycznej, instytucjonalizmu klasycz-
nego i neomarksizmu79. W ekonomii panuje mozaika paradygmatów prowadzą-
cych debatę bez konkluzji. Ponadto, rozmijają się one z rzeczywistością i nie 
potrafią objaśnić strukturalnych przyczyn długiej stagnacji gospodarki Triady, by 
dać praktyczne wskazówki przezwyciężenia destruktywnej depresji. Tymczasem 
brak adekwatnej teorii, która pozwoliłaby przezwyciężyć, dając wskazówki prak-
tyczne, obecną destruktywną depresję80.

Susan George z kolei wskazuje na fakt, że 

gdyby ekonomia była nauką, ekonomiści pracujący dla międzynarodowych insty-
tucji finansowych byliby już dawno zmuszeni do zmiany swych hipotez, bo rezul-
taty ich społecznych eksperymentów okazały się niszczycielskie, zwłaszcza jeżeli 
weźmie się pod uwagę kryteria dotyczące ubóstwa i nierówności społecznych. 

77  H. Flassbeck, op.cit., s. 141.
78  L. Raim, „Nowa” nauka ekonomiczna jeszcze gorsza niż „stara”, „Le Monde diplomatique. 

Miesięcznik Społeczno-Polityczny” 2012, nr 6, s. 12–15.
79  J.B. Foster, R.W. McCheney, Kryzys bez końca. Jak kapitał monopolistyczno-finansowy wy-

wołuje stagnację i wstrząsy od Stanów Zjednoczonych po Chiny, tłum. G. Konat, Warszawa 2014, 
s. 31; G. Kołodko, Dokąd zmierza świat..., op.cit., s. 16–21.

80  L. Tsoulfidis, Economic Theory..., op.cit., s. 44. Zob. też P. Krugman, Zakończcie ten kryzys, 
tłum. M. Witkowska, Gliwice 2013, rozdz. 6. 
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To dlatego neoliberalna ekonomia nie jest nauką, ale ideologią81. Dobrym 
przykładem jest słynne równanie wymienne Irvinga Fishera (1911), główne na-
rzędzie teoretyczne monetaryzmu. W tym równaniu ceny zależą od sumy będą-
cej w obiegu gotówki i szybkości jej obiegu oraz depozytów bankowych uru-
chamianych za pomocą czeków i szybkości ich obiegu dzielonych przez liczbę 
transakcji, czyli poziom aktywności gospodarczej. Z równania wynika, że podaż 
pieniądza przy niezmienionych pozostałych parametrach, tj. szybkości obiegu 
i rozmiarach handlu, reguluje poziom cen, a zwłaszcza ruch cen w górę można 
zatrzymać przez ograniczenie podaży pieniądza. To zadanie przypadło państwu, 
a w Eurolandzie bankowi centralnemu. To zadanie wyznaczyło główny front wal-
ki państwa, tj. walkę z inflacją, bez względu na ujemny wpływ tej polityki na 
produkcję przemysłową i zatrudnienie. Ale liczy się zachowanie wartości akty-
wów zdeponowanych w różnego rodzaju funduszach przez posiadaczy kapitału 
pieniężnego i drobnych ciułaczy82.

Indywidualizm i kult konsumpcji powiązany z indywidualizmem meto-
dologicznym właściwym ortodoksyjnej ekonomii. Propaguje on strategie życio-
we ludzi osłabiające społeczeństwo jako wspólnotę pracy kultywującą dorobek 
cywilizacyjny minionych pokoleń. Osłabia on ideę „społeczeństwa dobrze urzą-
dzonego jako sprawiedliwego systemu społecznej kooperacji między wolnymi 
i równymi osobami” (Rawls)83. Herosem dziejów jest homo economicus dobrze 
służący postępowi ludzkości dzięki zgromadzonemu bogactwu. Efekt społeczny 
ekonomii pod tym względem to uświęcanie przekonania, że nadmierna konsump-
cja sprzyja rozwojowi gospodarczemu (Wilkin). Na przykład Leokadia Oręziak 
zwraca uwagę, że indywidualizm propagowany w związku z wprowadzaniem ka-
pitałowego filara do systemu emerytalnego przyczynił się dodatkowo do „ogrom-
nego osłabienia, a nawet zerwania więzi międzypokoleniowych”84.

Imperializm ekonomii. Ekonomiści swój teatr widzą ogromny. Na przy-
kład „ekonomia tworzy uniwersalną gramatykę nauk społecznych” (Jack Hir-
shleifer). Najbardziej ekspansywnym ekonomistą był Gary Becker. Tworzył on 
jednolity schemat służący rozumieniu wszelkich zachowań ludzkich od kontraktu 

81  S. George, Down the Geat Finanscial Drain: How Debt and the Washington Consensus De-
stroy Development and Create Poverty, „Development” 2007, no. 50, s. 36, www.palgrave-jour-
nals.com/development/journal/v50/n2/full/1100356a.html (19.12.2014).

82  J.K. Galbraith, Ekonomia w perspektywie..., op.cit., s. 148–149.
83  J. Rawls, Liberalizm polityczny, tłum. A. Romaniuk, Warszawa 1998, s. 39.
84  L. Oręziak, OFE: klęska prywatyzacji emerytur w Polsce, Warszawa 2014, s. 352.
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małżeńskiego, po malwersację, rabunek do zachowań naruszających środowisko 
naturalne. Było to możliwe, gdyż wystarczyło pomijać bardziej złożone motywa-
cje ludzkiego działania. W rozwijanym przez siebie schemacie interpretacyjnym 
sprowadzał różne typy zachowań człowieka do jednej motywacji wynikającej 
z założenia, że ludzie dążą do maksymalizacji zadowolenia, kierując się rachun-
kiem zysków i strat. Jednak zdaniem Wilsona wszystkie formułowane „progi” 
zachowań „odzwierciedlają zdroworozsądkowe intuicje twórcy modelu, czyli 
odwołują się do potocznej psychologii i mimo całego teoretycznego sztafażu po-
twierdzają jedynie potoczne poglądy”85.

Kult wolności gospodarczej, wolnego rynku, świętej własności prywatnej. 
Jak podkreśla Wilkin, „wolność gospodarcza jest bardzo ważnym składnikiem 
wolności, lecz tylko składnikiem”. Tacy ekonomiści i ideologowie jak Hayek, 
którzy patronują prywatyzacji i komercjalizacji usług publicznych, nie stawiają 
sobie pytania, czy „doskonaląc państwo, sferę publiczną i podejmując działa-
nia zbiorowe niemotywowane komercyjnie, poszerzamy wolność człowieka nie 
mniej niż przez wolny rynek. A może bardziej?”86. Przeważa pogląd, że „rynek nie 
kieruje się wartościami”, natomiast wspólną „wartością”, którą realizuje rynek, 
jest efektywność [mikroekonomiczna? – przyp. T.K.]”. Tak z kolei stawia sprawę 
młody badacz gospodarki rynkowej87. W tym miejscu w tekstach ekonomistów 
pojawiają się deklamacje na temat „prawa do wolności, własności i życia”, któ-
re konkretyzuje system ochrony praw własności i egzekwowalność kontraktów. 
Nie dostrzegają wówczas ideologicznej konstrukcji, jaką jest liberalna koncepcja 
jednostki jako atomu społecznego. 

Ideałem ekonomistów głównego nurtu jest tycie państwo. Zdaniem An-
drzeja Walickiego zwolennicy liberalizmu gospodarczego pomijają wkład sek-
tora publicznego i państwa w poszerzanie wolności, począwszy od państwa 
oświeconego absolutyzmu, a na reformach kanclerza Ottona Bismarcka czy lor-
da Williama Bevridge’a skończywszy88. Dla większości ekonomistów głównego 
nurtu państwo to „wielka fikcja, dzięki której każdy usiłuje żyć kosztem innych” 
(Frédéric Bastiat). W tym nurcie lansowany jest program działań dla państwa 

85  E.O. Wilson, op.cit., s. 253.
86  J. Wilkin, Dlaczego ekonomia..., op.cit.
87  Ł. Hardt, Optymalność instytucji w perspektywie implementacji zasad dobrego rządzenia, 

[w:] Jakość rządzenia w Polsce..., op.cit., s. 66–71.
88  A. Walicki, Czy możliwy jest liberalizm lewicowy?, [w:] idem, Od projektu komunistycznego 

do neoliberalnej utopii, Kraków 2013, s. 375–380.
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pod hasłem good governance (dobrego rządzenia). Postuluje on cele, których 
nie daje się realizować, jeśli gospodarka ma funkcjonować zgodnie z neolibe-
ralną doktryną. Z jednej strony realizacja programu miałaby się przyczyniać do 
budowania sprawiedliwego ładu politycznego i gospodarczego oraz wdrażania 
zasady subsydiarności, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, czyli włączania 
się obywateli w proces identyfikacji i zaspokajania kolektywnych (zbiorowych, 
publicznych) potrzeb społeczeństwa, a nawet ograniczania zakresu wyklucza-
nia społeczno-ekonomicznego i poprawy spójności w wymiarze terytorialnym. 
Ale z drugiej strony ma tworzyć „korzystne warunki instytucjonalne dla rozwo-
ju biznesu, wolności ekonomicznej i poprawy konkurencyjności”89. No cóż, ten 
świat już tak ma, że najkrótsza droga do osiągnięcia tych celów prowadzi przez 
uelastycznianie stosunków pracy, brak płacy minimalnej czy minimalnej stawki 
godzinowej, możliwość lokowania nadwyżki w rajach podatkowych czy optyma-
lizację podatkową. 

Kolejną ułomnością jest niedocenianie tego, co nie jest wartościowane 
czy wyceniane przez rynek, a co jest ważną wartością dla jednostek i społe-
czeństw. Najlepszym przykładem jest ułomność PKB jako miernika aktywności 
gospodarczej danego społeczeństwa. Pomija on np. wartość quasi-prac, wartość 
funkcji reprodukcyjnej kobiet czy ubytek bogactwa przyrody, czy takie dobro jak 
wolny czas. Jak uważa Michael Sandel, „wolność rynkowa sprawdza się w tym 
aspekcie, który dotyczy produkcji i konsumpcji, sprzedawania i kupowania. Ale 
nie nadaje się do regulowania tej sfery, która wiąże się z rządzeniem i stanowie-
niem prawa”. I dodaje: 

Interpretowanie wszystkich relacji międzyludzkich za pomocą kryteriów rynko-
wych prowadzi do wynaturzenia wyższych wartości i norm, które powinny defi-
niować inne sfery życia – rodzinne, obywatelskie, edukację. Skutkiem jest erozja 
solidarności społecznej, czyli poczucia, że jako obywatele jesteśmy sobie wza-
jemnie coś winni90. 

W związku z tym celem edukacji powinno być nie tylko umożliwienie zdo-
bycia dobrej pracy, lecz także „rozwinięcie właściwych istocie ludzkiej zdolności 
do refleksji, myślenia krytycznego, kontemplacji sztuki”. Słowem, chodzi o po-

89  J. Wilkin, Kategoria jakości rządzenia w naukach społecznych – zagadnienia metodologicz-
ne, [w:] Jakość rządzenia w Polsce..., op.cit., s. 34 oraz D. Kaufman, A. Kraay, M. Mastruzzi, 
Worldwide Governance Indicators 2009, http://info.worldbank.org/governance/wgi/ (19.12.2014). 

90  M. Sandel w rozmowie z P. Burasem i M. Tiszler, Nie daj się urynkowić, „Gazeta Wyborcza”, 
Magazyn Świąteczny z 5–6 lipca 2014 roku. 
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trzeby rozwojowe, autokreacji, które w społeczeństwie rynkowym wypiera kon-
sumpcjonizm i efektywność ekonomiczna sprowadzona do wzrostu dla wzrostu, 
który w przyrodzie jest „filozofią” komórki rakowej.

Tak zrodziła się „głęboka nędza nauk ekonomicznych” (Flassbeck).
Jednak największą słabością głównego nurtu ekonomii jest traktowanie 

czynników produkcji (kapitału i pracy) jako rzeczy, a nie stosunku społecznego 
między ludźmi. Słowem, brak pojmowanych ekonomiczno-socjologicznie, a nie 
prawnie, stosunków własnościowych. Zwłaszcza praca to tylko czynnik podaży, 
zasób ludzki. Tymczasem kto kontroluje warunki pracy, przejmuje darowo bo-
gactwo przyrody przekształcane dzięki pracy w bogactwo materialne (wartość 
dodaną). Ma zatem władzę nad zmuszonym do utrzymywania się dzięki włas-
nej pracy pracownikiem najemnym (Marks, Weber). W efekcie między stronami 
transakcji (pracodawcą i pracobiorcą) istnieje konflikt o podział nadwyżki (kon-
flikt przemysłowy). Prowadzi on do nierównego podziału bogactwa społeczne-
go (majątków i dochodów), w rezultacie nierówności społecznej i spadku efek-
tywnego popytu. Dopiero ekonomiści instytucjonalni odkryli za pośrednictwem 
Webera, że gospodarka jest de facto systemem władzy (co można przyrównać do 
wynalazku koła; na razie więc ekonomia znajduje się na poziomie cywilizacji 
prekolumbijskich).

W kryterium optymalności według Pareto, po pierwsze, pomijany podział 
majątku i dochodów na starcie gry wolnorynkowej oraz po drugie, pomija się 
w konsekwencji nieoptymalność społeczną, przede wszystkim możliwy brak ma-
terialnych podstaw egzystencji wielkich grup ludzi, zwłaszcza na globalnym Po-
łudniu. Staje się to praprzyczyną dynamiki rozwojowej gospodarki kapitalistycz-
nej, rozwój dokonuje się poprzez regulacje kryzysowe (podczas strukturalnych 
kryzysów). Inną słabością było pomijanie kosztów zewnętrznych, głównie ekolo-
gicznych. Zasoby przyrody traktowane są – czy raczej były – jako dobra nieskoń-
czenie dostępne, mogące być substytuowane przez technikę (problem dyskonta). 
Słabości te stara się przezwyciężyć ekonomia ekologiczna zapoczątkowana przez 
Pigou, a kontynuowana w energetycznej koncepcji wartości Howarda Odluma 
i Hermana Daly’ego91. Poza wyceną rynkową pozostaje funkcja reprodukcyjna 
kobiet i wartość pracy domowej, czas wolny jako coraz cenniejsze dobro czy 
funkcje usługowe ekosystemów lokalnych i ekosystemu globalnego.

91  Przedstawiam ją szerzej w książce Geopolityka trwałego rozwoju. Ewolucja cywilizacji i pań-
stwa w czasie dziejotwórczych kryzysów, Warszawa 2013.
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Ponadto, ekonomia głównego nurtu uprawia kult wolnego rynku bez anali-
zy faktycznej siły korporacji. Galbraith nazwał ten chwyt niewinnym oszustwem 
neoliberalnej ekonomii. Nieuznawanie koncentracji gospodarczej i monopolu 
za ważne zjawisko było „kluczowe dla zmiany całej debaty na temat monopolu 
wśród uczonych, polityków, aktywistów i ogółu społeczeństwa”92. Dlatego wpro-
wadzenie przez Coase’a kategorii kosztów transakcyjnych opierało się na zało-
żeniu, że „nasz system gospodarczy jest zasadniczo konkurencyjny”, a integracja 
firmy miała być podporządkowana optymalizacji „wydajności”. Tak więc ekono-
mia neoklasyczna pozostała przy modelu konkurencji doskonałej (Hicks). 

Jak pokazuje analiza wielu heterodoksyjnych ekonomistów, w ekonomii 
ortodoksyjnej nie odróżnia się konkurencji między kapitałami od konkurencji 
między pracownikami. Pracownicy najemni nie ustawiają się w tej samej kolejce 
w urzędach pracy. Pośredni konflikt między np. polskim a chińskim pracowni-
kiem wywołuje sam kapitał, tworząc rezerwową armię pracy, głównie przez de-
industrializację i outsorcing. Występuje tu przemoc strukturalna Pierre’a Bour-
dieu. Przybiera ona postać strachu wywołanego groźbą utraty pracy. Analogicz-
nie nie ma konkurencji między krajami, konkurują bowiem przedsiębiorstwa, 
a teoria wymiany międzynarodowej jest podteorią konkurencji93.

W nurcie nawiązującym do dorobku Marksa w centrum uwagi umieszcza 
się społeczny kontekst, w którym funkcjonuje gospodarka kapitalistyczna, tym 
samym z konieczności musi pojawiać się wpływ instytucji, informacji oraz norm 
społecznych na jej wyniki. Jednak jej znakiem rozpoznawczym jest zwrócenie 
uwagi na 

eksploatatorski i opresyjny charakter tej gospodarki. Kapitalistyczne instytucje 
i normy społeczne noszą na sobie głębokie piętno podziałów klasowych istnie-
jących w sercu kapitalistycznego społeczeństwa. Na wyniki gospodarki kapita-
listycznej nie można patrzeć w oderwaniu od wyzysku, ucisku i konfliktów mię-
dzyklasowych. Dotyczy to również gospodarczych interwencji państwa kapitali-
stycznego, które nigdy nie są nieskażone klasowymi interesami i nienaznaczone 
klasowymi konfliktami 

92  Zob. J.K. Galbraith, Ekonomia niewinnego oszustwa..., op.cit., s. 20–23; J.B. Foster, 
R.W. McChesney, op.cit., s. 184. Jak podają autorzy, 10 firm wytwarza 70% produkcji samocho-
dów (s. 195); duopol produkuje samoloty cywilne, 3 firmy tworzą oligopol w branży napojów bez-
alkoholowych; zagraniczne filie wytworzyły 60% sprzedaży i stanowią 60% aktywów i zatrudnienia 
(s. 220, 222).

93  Zob. w tej sprawie argumentację Anwara Shaikha w artykule Ekonomiczna mitologia neoli-
beralizmu, [w:] Neoliberalizm przed trybunałem..., op.cit., s. 81–85.
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– pisze Lapavitsas94. I dodaje, że nawet najbardziej radykalni spośród ekono-
mistów głównego nurtu krytykujących społeczne aspekty gospodarki kapitali-
stycznej „na ogół unikają rozważania konsekwencji kapitalistycznych podziałów 
klasowych i stosunków władzy. Wzdragają się wręcz na jakąkolwiek wzmiankę 
o klasach społecznych w analizie teoretycznej”95. 

Jak pisze Chang, świętym Graalem neoliberalnego kapitalizmu jest „zasa-
da maksymalizacji wartości dla akcjonariusza”, a prostą drogą do tego celu jest 
wzrost wartości giełdowej firmy. Znalazł go prezes GM Jack Welch na początku 
lat osiemdziesiątych. Do „maksymalizacji użyteczności” akcjonariuszy i mene-
dżerów prowadzi cięcie kosztów, w tym płacowych, zwiększenie w bilansach 
udziału dywidend i wykup własnych akcji oraz powiększanie zysków kapitało-
wych. W rezultacie udział redystrybuowanych zysków wzrósł z 35 do 70% w cał-
kowitych zyskach amerykańskich korporacji. Spadł natomiast poziom inwestycji 
z 20,5% w latach osiemdziesiątych do 18,7% w latach 1990–200996. Poszukuje 
się nowej drogi wyjścia z długotrwałej stagnacji w syntezie klasycznej ekonomii 
i teorii efektywnego popytu. Z tez klasycznej koncepcji kapitalizmu konieczne 
jest przyswojenie po raz kolejny w dziejach ekonomii teorii wartości opartej na 
pracy, wyodrębnienie pracy produkcyjnej i nieprodukcyjnej zaniechanej przez 
Marshalla. I dalej, przywrócenie teoretycznej wagi rywalizacji między firmami 
zamiast założenia o doskonałej konkurencji, i wreszcie uznania roli konkurencji 
i podziału pracy dla wzrostu skali produkcji. I tu pojawia się problem akumulacji 
kapitału jako inspiracja Marksowskim wyjaśnieniem zanikającego efektywnego 
popytu. Dlatego klasyczna koncepcja gospodarki kapitalistycznej musi zaadop-
tować twórczo teorię efektywnego popytu, sięgając do dorobku Keynesa i Kale-
ckiego – twierdzi Tsoulfidis97. 

W sumie zastrzeżenia powyższe prowadzą do konkluzji, że rynki, jak 
stwierdza Jacek Tittenbrun, są konstruowane historycznie i społecznie98. Nie są 
dla człowieka ani darem bożym, ani koniecznością życiową z mocy praw natu-
ralnych przypominających prawa grawitacji fizyki czy prawa biologii krążenia 

94  C. Lapavitsas, op.cit., s. 71, a także Development Policy in the Twenty-First Century, red. 
B. Fine, C. Lapavitsas, J. Pincus, London 2001.

95  C. Lapavitsas, op.cit., s. 71.
96  H.-J. Chang, op.cit., s. 41–42.
97  L. Tsoulfidis, Economic Theory..., op.cit., s. 43–44.
98  J. Tittenbrun, op.cit., s. 59–60. Łukasz Hardt zaś dodaje, że „niewidzialna ręka rynku nie 

może działać w instytucjonalnej próżni”. Ł. Hardt, op.cit., s. 58.
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węgla w przyrodzie między atmosferą, oceanami i organizmami żywymi. Są zaś 
efektem stosowania ogromnego potencjału psychomózgowego Homo sapiens 
w niepowtarzalnych okolicznościach przyrody i historii. Szuka on sposobów 
gospodarowania ułatwiających zachowanie społeczno-historycznej egzystencji 
ludzkiej wspólnoty życia i pracy. Jednym z przełomowych, dziejotwórczych mo-
mentów była rewolucja przemysłowa w formie organizacyjnej gospodarki wyko-
rzystującej maszyny, pracę najemną i wymianę rynkową. Ale to, w jakim stopniu 
powinna ona podlegać regulacji z punktu widzenia celów makrospołecznych, jest 
kwestią praktyki i kolektywnej decyzji społeczeństwa, którego dana gospodarka 
jest elementem. Jak przewiduje Galbraith, klasyczna ekonomia przetrwa, ponie-
waż pełni ważne funkcje ideologiczne. Mianowicie maskuje raz mniejszą, raz 
większą władzę nowoczesnego wielkiego biznesu nad robotnikami i ich płacami, 
nad cenami dla dostawców i konsumentów. W tej sytuacji 

klasyczna teoria służy do tego, żeby to sprawowanie władzy nie było zbyt widocz-
ne. Mówi się, że władza jest skutecznie podporządkowana rynkowi, że ów rynek 
ustala płace, wynagrodzenia, stopę procentową i ceny dla dostawców i wszech-
władnego konsumenta. Skoro ta władza należy do rynku, to nie może jej posiadać 
ani jednostka, ani przedsiębiorstwo. 

Stąd paradoks władzy w klasycznej koncepcji: „choć wszyscy przyznają, iż 
władza rzeczywiście istnieje, to teoretycznie nie istnieje ona wcale”99.

3. My was urządzimy. Nowa ekonomia polityczna? 

Powstaje na gruncie ekonomii głównego nurtu nowa ekonomia polityczna. Jak 
sądzi Zygmunt Bauman, „od ponownego upolitycznienia ekonomii zależy nie 
tylko przyszłość demokracji (również na poziomie miejskim), ale i przetrwanie 
gatunku ludzkiego”100. W ekonomii głównego nurtu jest ona traktowana jako 
podzbiór ekonomii instytucjonalnej ograniczonej do badania 

interakcji między instytucjami politycznymi, instytucjami gospodarczymi oraz za-
chowaniami poszczególnych grup społecznych, od klasy politycznej poczynając, 
przez przedsiębiorców, na zwykłych konsumentach kończąc101. 

99  J.K. Galbraith, Ekonomia w perspektywie..., op.cit., s. 264.
100  Z. Bauman, Europa. Niedokończona przygoda, tłum. T. Kunz, Kraków 2005, s. 70.
101  J. Falkowski, Siła i słabość państwa w nowej ekonomii politycznej, [w:] Jakość rządzenia 

w Polsce..., op.cit., s. 39; S. Strange, The Retreat of the State. The Diffiusion of Power in the World 
Economy, Cambridge 1998, s. 66–87; R.E. Goodin, M. Rein, M. Moran, The Public and its Policies, 
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Maksyma, którą się kierują w swej refleksji nad państwem, to more steering 
– less rowing. Państwo powinno się ograniczyć do sterowania (steering), wisło-
wanie zaś (rowing) pozostawić innym podmiotom102. Nowa ekonomia politycz-
na pozostaje w wielostronnych relacjach z wcześniejszą od niej teorią wyboru 
publicznego, która koncentruje swoją uwagę na zjawiskach zawodności państwa. 
Sztandarową postacią byłby tutaj J. Buchanan. Kierował się maksymami: „sam 
w sobie rząd jest skomplikowanym procesem interakcji bez wewnętrznie spójnej 
funkcji wyboru” czy „większość chorych postaw moralnych, które obserwujemy 
w zachowaniach zarówno prywatnych, jak i publicznych, można wyprowadzić 
z nadmiernego rozrostu sektora publicznego w stosunku do całej gospodarki”103. 
Pod tym względem teoria wyboru publicznego jest kontynuatorką teorii neokla-
sycznej. Drugą stroną w debacie nad rolą państwa w gospodarce jest teoria za-
wodności rynku reprezentowana m.in. przez Richarda Musgrave’a. Jest on konty-
nuatorem normatywnej teorii finansów publicznych Adolfa Wagnera. Przyświeca 
mu motto: „nie ma dobrego społeczeństwa, jeśli nie istnieje w nim poczucie spra-
wiedliwości społecznej, bez której też nie może funkcjonować społeczeństwo 
demokratyczne”104. W tym celu zadaniem państwa jest dostarczanie dóbr pub-
licznych, czyli dóbr konsumowanych wspólnie, których mechanizm rynkowy nie 
jest w stanie dostarczyć w wystarczającej ilości. Byłyby nimi więc takie dobra, 
jak obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, ład konstytucyjno-prawny 
(traktowane jako czyste dobra publiczne). Jednak większość dóbr dostarczanych 
przez sektor publiczny to dobra prywatne finansowane ze źródeł publicznych. 
Określa się je jako dobra społeczne, merytoryczne lub należne społeczeństwu105. 

[w:] The Oxford Handbook of Public Policy, red. R.E. Goodin, M. Rein, M. Moran, Oxford–New 
York 2006, s. 14 i n.; C. Crouch, Post-democracy, Cambridge 2004; także F. Fukuyama w opozy-
cji do konsensusu waszyngtońskiego domaga się „governace, state capacity, or institutional qua-
lity”. F. Fukuyama, The Imperative of State-Building, „Journal of Democracy” 2004, vol. 15, no. 2, 
s. 17–31; A. Kargol-Wasiluk, Ewolucja sfery publicznej – prolegomena do rozważań teoretycznych, 
[w:] Jakość rządzenia w Polsce..., op.cit., s. 98–119.

102  R.A.W. Rhodes, Nowe współzarządzanie publiczne: rządzenie bez rządu, „Zarządzanie Pub-
liczne” 2010, nr 4, s. 101–118 (wersja angielska: The New Governance: Governing without Gover-
ment, „Political Studies” no. 44, s. 652).

103  J.M. Buchanan, R.A. Musgrave, op.cit., s. 26, 172.
104  Ibidem, s. 32.
105  Omawia je Aneta Kargol-Wasiluk w pracy Zakres i struktura dóbr publicznych we współczes-

nej gospodarce na przykładzie państw UE-27, [w:] Jakość rządzenia w Polsce..., op.cit., s. 120–133, 
a także Maciej Jakubowski, Dobra publiczne i dobra wspólne, [w:] Teoria wyboru publicznego. 
Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, red. J. Wilkin, Warsza-
wa 2005, s. 159–183. Wspólne zasoby zaś tym się odznaczają, że trudno wykluczyć kogoś z ich 
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Metody ich dystrybucji bądź reglamentacji to m.in. opłata za użytkowanie (za za-
opatrzenie w wodę, energię, gaz), system kolejek (opieka zdrowotna), wszystkim 
po równo (edukacja). Są też różne formy interwencji w celu dostarczenia dóbr 
publicznych. Możliwe są m.in.: publiczna produkcja (rozdawnictwo, zaopatrze-
nie po cenie niepokrywającej kosztów), produkcja prywatna połączona z podat-
kami i subsydiami mająca na celu wspieranie pewnych rodzajów działalności lub 
zniechęcenie do nich, produkcja prywatna poddana regulacji państwa, która ma 
zapewnić zgodność działań przedsiębiorstw z intencjami regulatora. W związ-
ku z tym można dokonać typologii dóbr publicznych według głównych funkcji 
realizowanych przez państwo (za: Aneta Kargol-Wasiluk). Będą to wówczas do-
bra publiczne czyste. Reprezentują je np. wydatki na służby ogólnopaństwowe, 
obronę narodową, na porządek i bezpieczeństwo publiczne; stanowią one około 
10% PKB. Drugim typem będą mieszane dobra publiczne. Są to dobra z dzie-
dziny ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, ochrony 
zdrowia, rekreacji, kultury i religii, edukacji, ochrony socjalnej. Wydatki socjal-
ne w Polsce stanowiły w 2010 roku 16,9% PKB przy średniej dla UE-27 wyno-
szącej 19,9% PKB106. To zarazem przykład własności fiskalnej, gdyż wydatki 
z kasy państwa reprezentują wspólną własność publiczną (niepłatną, gratisową). 
Dostarcza ona takich korzyści beneficjentom, jak poprawa jakości życia, jego 
przedłużanie itd.107. Trzeci rodzaj to globalne dobra publiczne. Są to dobra dla 
wielu narodów i pokoleń, noszą cechy dóbr publicznych. Tworzą je dobra wa-
runkujące trwanie populacji ludzkiej w globalnym ekosystemie wymagającym 
zachowania równowagi między biotycznymi i abiotycznymi składnikami. Należą 
zatem do nich: warstwa ozonowa, stabilność klimatu, ale także zasoby wiedzy 
będącej dorobkiem całej ludzkości, dzięki której Homo sapiens wykorzystuje 
prawidłowości przyrody w technice, dziedzictwo kulturowe wszystkich cywi-
lizacji lokalnych, globalna infrastruktura dla transportu i komunikacji oraz do-
bra niematerialne, takie jak pokój, zdrowie, stabilność finansowa, sprawiedliwy 
handel, równość i sprawiedliwość między regionami świata, zwłaszcza centrum 

konsumpcji, jednak kolejni użytkownicy obniżają ich liczbę lub jakość. Podręcznikowe przykłady 
to środowisko przyrodnicze: lasy, łowiska ryb, dzika przyroda, powietrze. Wypełniają one lukę 
między dobrami czysto prywatnymi i czysto publicznymi. Zob. też J. Stiglitza, Ekonomia sekto-
ra..., op.cit.

106  A. Kargol-Wasiluk Zakres i struktura..., op.cit., s. 126 oraz http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
portal/page/portal/government_finance_statistics/data/database (19.12.2014).

107  Zob. szerzej: J. Tittenbrun, op.cit., s. 203.
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i peryferiami108. Jak zauważył Musgrave, „sprawiedliwość międzypokoleniowa 
nie jest czymś, co może być załatwiona przez rynek, więc do tego celu potrzebny 
jest rząd”109. Dlatego dostrzegał trzy problemy – problem charakteru dóbr pub-
licznych, tj. konieczności dostarczania ich przez państwo, problem uczciwości 
i sprawiedliwości dystrybucyjnej przy tworzeniu systemów fiskalnych oraz rolę 
budżetów w skali makroekonomicznej, dla stabilizowania równowagi i rozwoju 
gospodarki.

Innowacją nowej ekonomii politycznej stał się program o chwytliwej mar-
ketingowo nazwie governance. Budzi on rozliczne zastrzeżenia przedstawicie-
li pozostałych nauk społecznych. I tak, Claus Offe dostrzega w samym słowie 
governance modny wytrych ideologiczny. Denotuje ono bezpodmiotowe proce-
sy, podobnie jak globalizacja, przypominające procesy kształtowania się cen na 
rynkach. Podkreśla ono sieciową formę i „multilateralność” struktury (jej wielo-
poziomowość i ponadnarodowość). W sumie zdaniem niemieckiego socjologa 
oznacza ono 

zrytualizowanie i fetyszyzację znaku językowego, który ma cechy wywołujące 
aurę aktualności i nowoczesności i z którego robi się użytek, odnosząc go do roz-
maitych i niezgodnych treści i asocjacji semantycznych. 

Tym samym można dostrzec w tej niewinnej operacji pozornie tylko języko-
wej „ideologiczną funkcję pojęcia i jego dyskursywnych zastosowań” jako rze-
komo „nowej formy koordynacji działań podmiotów” pojawiającą się w „sferach 
całkiem wolnych od rządów uprawnionych do panowania”, jak corporate gover-
nace i global governance110. Otacza governance też aura „równouprawnienia, 
dobrowolności i uczestnictwa, demokracji i przejrzystości”, w dodatku jest ona 
oparta na „wzajemności” jako formie koordynacji. W sumie obejmuje różne pod-
mioty niepaństwowe, które odciążą i wspomogą politykę państwa. Governance 
należy umieszczać w szeregu takich bliskoznacznych pojęć, jak dewolucja, local 
governance czy otwarte metody koordynacji itp. Przykładem aktów governance 
byłoby ustanawianie rynków (tzn. wprowadzanie praw własnościowych i libera-
lizacji cen), np. na rynku praw do emisji zanieczyszczeń w przeciwieństwie do 

108  Ibidem, s. 130; G. Kołodko, Wędrujący świat, Warszawa 2008, s. 124–126 oraz I. Kaul et al., 
Global Public Goods. International Cooperation in the 21 st Century, New York 1999, tab. 6.6. 

109  J.M. Buchanan, R.A. Musgrave, op.cit., s. 186.
110  C. Offe, Governace – „puste pojęcie” czy naukowy program badawczy?, „Zarządzanie Pub-

liczne” 2012, nr 3, s. 90–102.
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nadzoru państwa albo regulacji konkurencji. Dzięki tak praktykowanej gover-
nance powstaje obszar „autonomicznej samoregulacji społecznej”, a więc libe-
ralizacji i prywatyzacji usług (medycznych, zaopatrzenia w energię, transportu, 
mediów publicznych). Kolejnym następstwem jest outsourcing usług (w tym 
policji, więziennictwa i wojska). Dla nas byłby to kanoniczny przypadek tech-
noliberalizmu bez względu na maskę ideologiczną – czy socjaldemokratyczno-
-etatystyczną, czy neoliberalną.

W ujęciu nowej ekonomii politycznej zacierają się dwa porządki regula-
cji życia społecznego: rynek i hierarchiczna władza państwa. Domeną takich 
regulacji jest tradycyjnie pobór podatków, redystrybucja przez budżet, prawo-
dawstwo, policja i sądownictwo, polityka zagraniczna oraz chroniona prawami 
sfera prywatności. Przeciwieństwem byłby zatem tradycyjny termin „rządzenie”. 
Rządzenie ma co prawda charakter kolektywny, ale sterują nim znane z funkcji 
i nazwiska konkretne jednostki i instytucje. Zakresem governance byłyby pro-
cesy zarządzania przedsiębiorstwami (corporate governance), gminami, organi-
zacjami interesów kolektywnych jak komisje trójstronne, agencje wielostronne 
wyręczające państwa dla regulacji obrotu finansowego, handlu, inwestycji. Nic 
zatem dziwnego, że omawianego terminu użył po raz pierwszy w 1989 roku Bank 
Światowy, który wraz z MFW i WTO tworzy klub dla dominujących i bogatych. 
Pomagają one korporacjom w regulacji za pomocą reżimów międzynarodowych 
ważnych dla biznesu dziedzin stosunków międzynarodowych.

Dotychczasowe uwagi pozwalają stwierdzić, że termin governance stosuje 
się zarówno do spraw publicznych, jak i prywatnych oraz ich potomstwa w po-
staci partnerstwa publiczno-prywatnego; zarówno do działań politycznych, jak 
i gospodarczych; a także do polityki zagranicznej, jak i wewnętrznej; oraz do 
działań, jak i norm (good governace); do krajów OECD, jak i globalnego Połu-
dnia. W konsekwencji zaciera się tutaj „różnica między przedmiotem a podmio-
tem, o ile sami adresaci reguł uczestniczą w ich kreowaniu”111.

W konsekwencji państwo nie może przeprowadzać swoich planów w sto-
sunku np. do podmiotów gospodarczych, instytucji naukowych, rodzin itp., są 
one bowiem pod ochroną gwarancji prawnych lub dysponują mocą faktycznego 
wetowania decyzji państwa. Mogą zatem działać autonomicznie, co prowadzi 
do załamania prób sterowania politycznego albo też odebrania państwu funkcji 
dostarczania dóbr publicznych. Zamiast tego państwo może jedynie inspirować 
inne podmioty w rodzaju organizacji pozarządowych do wykonywaniu zadań 

111  Ibidem, s. 94.
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publicznych poddawanych kontroli nadzoru regulacyjnego i wystawianych na 
zachęty ekonomiczne (np. prywatna firma szukająca pracy dla bezrobotnych 
zamiast publicznych urzędów pracy) czy licencjonowanych jako prywatni wy-
konawcy zadań (uprzednio czysto) publicznych (np. rodziny zastępcze zamiast 
domów dziecka). Jednak jak dalej pisze Offe, 

nacisk położony na sterowanie regulacyjne jako prymarne zadanie państwa, wy-
konywane z innymi podmiotami działania, implikuje umniejszenie znaczenia 
innych typów polityki państwowej, przede wszystkim zaopatrzeniowej i redys-
trybucyjnej. Za tym przesunięciem akcentów kryje się wizja państwa zarówno 
„uszczuplonego, jak i wydajniejszego”112.

W tym miejscu pojawia się krytyka z punktu widzenia dylematu pryncy-
pała-agenta i ciągnącego się za nim problemu nadużyć mandatu, asymetrii in-
formacji, wreszcie korupcji. Nie są bowiem jasne kryteria doboru „partnerów” 
administracji, np. w przypadku konfliktowych interesów, kiedy w grę wchodzi 
„inteligentne rozszerzenie bądź substytucja państwa jako konstruktora i gwaran-
ta ładu społecznego”. Z kim kooperuje „państwo kooperacyjne” i jaką rolę gra 
w nieformalnym doborze partnerów do rokowań ich zdolność wetowania i siła 
przetargowa (np. przedstawiciele pracodawców a związki zawodowe w komisji 
trójstronnej). Rozważana koncepcja pomija rolę elit organizacyjnych oraz zna-
czenie konfliktów politycznych w sferze publicznej poza salą obrad, czyli polity-
ki poza okiem kamery telewizyjnej. 

W konkluzji należy stwierdzić, że nowa ekonomia polityczna legitymizuje 
autorytetem nauki technoliberalizm. Ma on być odpowiedzią na ekonomizację 
procesów zarządzania publicznego, decentralizację i dekoncentrację uprawnień 
decyzyjnych; wzrost znaczenia ekspertów i podmiotów prywatnych (think tan-
ków w rodzaju FOR w przygotowaniu strategii i polityk publicznych, np. strategii 
Polska 2030). Ma on u podstaw realne trudności rządzenia, które przynosi global-
ny kapitalizm i nowoczesne społeczeństwo. Pomija lub nie docenia analitycznie 
wzrostu sektora publicznego i konieczności świadczenia dóbr publicznych przez 
państwo. Nie docenia też osłabienia centralnego ośrodka strategicznych decyzji 
przez wielkie korporacje, rynki finansowe i agencje wielostronne. Jednak wnio-
sek praktyczny powinien zmierzać w przeciwnym kierunku. Jak sądzi Wilkin, 
„globalizacja zwiększa zapotrzebowanie na silne i sprawne państwo, a także na 

112  Ibidem, s. 96.
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mocne instytucje obywatelskie”113. Także Fukuyama konstatuje, że sprawne pań-
stwa są niezbędnym składnikiem międzynarodowego ładu społecznego114. Dzieje 
się tak dlatego, że nowa ekspansja kapitału zwana globalizacją 

narusza symetrię między siłą regulacyjną (kompetencjami) państwa a jego odpo-
wiedzialnością za zjawiska zachodzące na jego obszarze. Coraz więcej proble-
mów gospodarczych, ekologicznych oraz politycznych ma swe źródła w działal-
ności podmiotów międzynarodowych. Ta sytuacja zmusza do określenia na nowo 
roli państwa, jego autonomii i sposobów realizacji polityki115.

Tutaj znów pojawia się znajomy wątek. Jak zauważył Stiglitz, 

niezadowolenie z globalizacji powstaje nie dlatego, że ekonomia jest przedkłada-
na ponad wszystko inne, lecz również dlatego, że konkretny pogląd ekonomiczny 
– fundamentalizm rynkowy – jest stawiany ponad innymi116. 

Paradoksalnie nowy podział władzy pomiędzy międzynarodowy kapitał 
i państwa narodowe w znacznie większym stopniu zmierza do wzmocnienia 
państw, niż do ich osłabienia. Chodzi o zwalczanie napływu emigrantów, ochro-
nę własności inwestorów zagranicznych, troskę o wykluczonych z powodu de-
montażu państwa opiekuńczego czy ochronę lokalnego ekosystemu117.

Pojawia się tu jeszcze jeden dylemat. Mianowicie, społeczeństwa chcą 
być włączone w globalny obieg popkultury i globalny supermarket konsumpcji, 
a jednocześnie nie chcą przecinać korzeni tradycji, chcą podtrzymywać gęstą 
wspólnotę związaną z plemiennym pojęciem narodu opartym na religii, pamię-
ci historycznej i wspólnym przeżywaniu traumatycznych wydarzeń. Dlatego 
państwo narodowe wciąż jest jedynym realnym instrumentarium kształtowania 
losu zbiorowego danej wspólnoty polityczno-obywatelskiej, wspólnoty wspól-
not, wielkiej wspólnoty, w której nie ma wykluczonych. Nie ma wykluczonych 
z dostępu do dóbr koniecznych dla utrzymania egzystencji na poziomie odpowia-

113  J. Wilkin, Państwo a gospodarka..., op.cit., s. 140.
114  F. Fukuyama, op.cit. Zob. też G. Kołodko, Dokąd zmierza świat..., op.cit., s. 137.
115  J. Wilkin, Państwo a gospodarka..., op.cit., s. 156.
116  J. Stiglitz, Globalizacja, tłum. H. Simbierowicz, Warszawa 2004, s. 197. 
117  J. Ranciere, Nie żyjemy w demokracjach, „Le Monde diplomatique. Miesięcznik Społeczno-

-Polityczny” 2008, nr 1, s. 21; L. Weiss, The Myth of Powerless State: Governing the Economy 
in a Global Era, Ithaca 1998; A. Bihr, Nowomowa neoliberalna. Retoryka kapitalistycznego fety-
szyzmu, tłum. A. Łukomska, Warszawa 2008, s. 62–64.
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dającym mocom produkcyjnym społeczeństwa ani z możliwości zaspokajania 
potrzeb osobistego rozwoju. Chodzi więc o wspólnotę, która respektuje podmio-
towość wszelkich mniejszości, zarówno narodowych, etniczno-kulturowych, jak 
i wyznaniowych czy wreszcie płciowych118.

Ale dla precyzji warto podkreślić, że po pierwsze, zwiększone jest zapotrze-
bowanie na globalne współdziałanie państw, co najmniej mocarstw regionalnych, 
największych państw Triady oraz BRICs, G-20. Po drugie, w triadzie: rynek, 
państwo, społeczeństwo obywatelskie to ostatnie jest w dalszym ciągu społe-
czeństwem klasowym, a tym samym osią jego organizacji i funkcjonowania jest 
konflikt przemysłowy, który na powrót domaga się instytucjonalizacji w nowych 
warunkach światowej przestrzeni gospodarczej. Większość ekonomistów nie 
kwestionuje tezy, że dobrze zorganizowane i sprawne państwo jest niezbędnym 
warunkiem funkcjonowania efektywnej gospodarki, gdyż tylko ono, wyposażo-
ne w legitymację demokratyczną, może reprezentować co najmniej racjonalność 
makrospołeczną na poziomie danej wspólnoty narodowej. Ale kto reprezentu-
je racjonalność planetarną? – pyta Kołodko119. Jedno pozostaje bez wątpliwości 
– trwałym zadaniem państwa będzie w dalszym ciągu m.in. utrzymanie skompli-
kowanych struktur instytucjonalnych korygujących działanie mechanizmu ryn-
kowego. Problem ten nazywam dylematem Wilkina. Ten refleksyjny ekonomista 
patrzy na państwo zarówno z perspektywy teorii wyboru publicznego (ekono-
mii neoklasycznej), jak i instytucjonalizmu historycznego biorącego pod uwa-
gę funkcjonowanie systemu ekonomicznego oraz społeczeństwa jako całości. 
Dlatego precyzyjnie wyartykułował główny dylemat funkcjonowania państwa 
w wolnorynkowej gospodarce. Na poziomie społeczeństwa jako całości zacho-
dzi napięcie (sprzeczność) między efektywnością gospodarki kapitalistycznej 
a bezpieczeństwem socjalnym ludzi (jest to pochodna konfliktu przemysłowego 
między kapitałem a pracą). Państwo stoi w rozkroku, swoimi działaniami two-
rzy z jednej strony warunki maksymalizacji zysku firm, z drugiej zaś – spełnia 
funkcje ogólnospołeczne harmonizacji, spójności społecznej, tworzenia spo-
łeczeństwa bez ogromnych dystansów i różnic klasowych. Ale państwo samo 
nie jest przejrzyste, wytwarza dodatkowe koszty swojego funkcjonowania. Jego 
funkcjonowanie umożliwia firmom, grupom interesu pogoń za rentą polityczną. 

118  Zob. A. Walicki, op.cit., s. 414–424; J. Sowa, Ciesz się późny wnuku. Kolonializm, globali-
zacja i demokracja radykalna, Kraków 2008, s. 25–29; A. Mencwel, Żebyśmy żyli w ciepłym kraju, 
„Gazeta Wyborcza”, Magazyn Świąteczny z 23–24 sierpnia 2014 roku. 

119  G. Kołodko, Wędrujący świat..., op.cit., s. 126. 
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Powoduje to wiele strat społecznych (jak się mówi w teorii wyboru, „obniżają-
cych dobrobyt społeczny”). Będą to: transfery dochodów wytworzonych poza 
budżetem, zakłócanie sygnałów rynkowych (zyski, ceny, płace, stopy procento-
we), patologie powiązań między państwem a biznesem (klientelizm, paternalizm, 
korupcja, „psucie prawa”) w rodzaju umarzania podatków, subwencjonowania 
różnych dziedzin gospodarki z powodów partykularnych, przetargi na inwestycje 
publiczne itd. W rezultacie wielu polityków po śmierci politycznej doznaje bi-
znesowego zmartwychwstania. Ostatnio do nowo narodzonych należą: Gerhard 
Schroeder, Bill Clinton, Tony Blair czy w Polsce Aleksander Kwaśniewski. Na 
przykład Newt Gingrich otrzymywał za „konsultacje historyczne” przez osiem 
lat 1,6 mln dolarów (30 tys. miesięcznie). Natomiast branża medyczna wyłożyła 
na promowanie „idei” dobrze służących niektórym partiom 30 mln dolarów. 

Ostatecznie działania lobbingowe skutkują podporządkowaniem instytu-
cji państwa grupowym interesom koterii, branż, regionów, np. bractwom węgla 
i stali w PRL czy obecnie sektorowi górniczemu, sektorowi zbrojeniowemu czy 
inwestorom zagranicznym. Tylko częściowym lekarstwem może być decentrali-
zacja, ta grozi bowiem jeszcze większymi nadużyciami i klikowością. Cały am-
baras jest z określeniem zaangażowania państwa w gospodarkę. Państwo tworzy 
ład regulacyjny, którego funkcjonowanie obciąża społeczeństwo kosztami trans-
akcyjnymi. Sięgają one 30–50% PKB. Jak pisze ekonomista:

inwestowanie w dobre instytucje ma jednak sens. Kraje bogate stały się dlatego 
bogate, że potrafiły stworzyć odpowiednie systemy instytucjonalne. Dobre insty-
tucje poprawiają efektywność gospodarowania, lecz także poprawiają stabilność 
społeczną120. 

Wyprowadza z tej konstatacji wniosek praktyczny, że „współczesne pań-
stwo […] musi być państwem dystrybucyjnym, protektywnym, produktywnym 
i rozwojowym. Musi być państwem aktywnym”121. Wyzwaniem praktycznym 
nie jest więc w tej sytuacji tworzenie państwa taniego, lecz państwa, które efek-
tywnie wykorzystuje publiczne fundusze dla realizacji celów dyktowanych ra-
cjonalnością makrospołeczną. Do tego jednak potrzebna jest sprawna kontrola 
biurokracji państwowej i personelu politycznego państwa. Możliwą formą takiej 

120  J. Wilkin, Pogoń za rentą przy pomocy mechanizmów politycznych, [w:] Teoria wyboru pub-
licznego..., op.cit., s. 218. 

121  Ibidem, a także D. Rodrik, Jedna ekonomia, wiele recept..., op.cit., s. 225–232; R.H. Wade, 
Powrót polityki przemysłowej?, „Zarządzanie Publiczne” 2013, nr 1, s. 33–49.
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kontroli jest demokracja partycypacyjna obywateli świadomych swych intere-
sów, a więc w pełni upodmiotowionych. 

GOOD GOVERNANCE OF TECHNOLIBERALISM VERSUS 
PARTICIPATORY DEMOCRACY. STATE IN A DISTORTING MIRROR 

OF MAINSTREAM ECONOMICS

Summary

Keywords: governance, good governance, global capitalism, ideology, mainstream eco-
nomics, homo oeconomicus, efficient-markets hypothesis, anti-government ideolo-
gy, participation democracy

The article gives an idea about the ideological basis for a political program whose goal is 
to further reduce the function of the state in the economy and to be a controlling instru-
ment for social life. That basis is supplied by the mainstream economics and ‘new politi-
cal economy’ developed from this mainstream economics’ groundwork. It postulates the 
evolution of the process of supremacy under the name of governance. The state should 
be limited to the function of steering, whereas the function of rowing should be given to 
other actors, especially civil society organizations. The slogan has become an ideologi-
cal catchphrase for the technoliberalism, eliminating the idea of   participatory democracy 
from the public discourse. However, the program ignores the real problems of governance 
brought by global capitalism, as for example, the need for cooperation between coun-
tries to develop boundary conditions for the use of the global ecosystem and manpower. 
Moreover, in the triad of market, state and civil society, the last is still a class society 
where the industrial conflict is the axis of its organization and functioning. In addition, 
members of national societies want to be involved in global pop culture and worldwide 
supermarket of consumption, and at the same time, do not want to cut the roots of tradi-
tion and national identity based on language, religion and historical reminiscence. The 
nation state is still the only real instrument to shape the collective destiny of political and 
civic community. Therefore, it must be the distribute, protective, productive and develop-
mental state. However, the state itself is not transparent and generates additional costs of 
its functioning. It creates a regulatory order whose operation is the burden of transaction 
costs for the society. These costs range 30–50% of GDP. Functioning of the state in such 
conditions make it possible for companies and business groups to do a political rent-seek-
ing. In such case, the practical challenge is not to create a low-cost state, but the state 
which effectively uses public funds to achieve the objectives dictated by the macrosocial 
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rationality. For this, however, there is a need of efficient control of the state bureaucracy 
and the political state’s personnel. Possible form of such control is the participatory de-
mocracy of citizens aware of their interests and thus, fully empowered.
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Ewald Iljenkow. W kontekście filozofii światowej 

Pierwszy warunek, konieczny dla adekwatnego poznania istoty twórczości fi-
lozoficznej Ewalda Iljenkowa i oceny właściwej wagi jego idei dla filozofii 
światowej, stanowi dokładne określenie kontekstu tej twórczości. Ważne, aby 
wziąć pod uwagę to, że jego dokonań nie da się zrozumieć i ocenić w kontekście 
ewolucji oficjalnej filozofii radzieckiej – „diamatu–histmatu”1. Kontekst ten ma 
znaczenie dla rozumienia zewnętrznych okoliczności jego życia i twórczości, ale 
nie daje absolutnie żadnego pojęcia o istocie tego ostatniego. Iljenkow pracował 
z odmiennym „materiałem myślowym”. Niczego nie da nam także inny kontekst 
– rosyjska niemarksistowska myśl XIX–XX wieku: okcydentaliści i słowiano-
file, rosyjscy hegliści i zwolennicy Schellinga, Wł. Sołowjow, Szestow, Bierdiajew 
i inni. Niewiele daje także ciąg: Bieliński, Hercen, Czernyszewski, Dobrolubow... 
Aby się o tym przekonać, wystarczy po prostu przekartkować jego dzieła (Iljen-
kow jest jednak niewątpliwie rosyjskim myślicielem w takim sensie, w jakim 
Dostojewski mówił o Puszkinie i rosyjskiej kulturze duchowej, o jej chłonności, 
„wszechświatowości”). Nie można tu jednak mówić o jakimkolwiek snobizmie. 
Sprawa jest i prostsza, i bardziej zrozumiała teoretycznie. 

Po pierwsze, Iljenkow uważał europejską klasykę filozofii za awangardę 
filozofii światowej. Klasyka ta była dla niego, można by rzec, filozofią w czystej 
postaci. Po drugie, uznawał on filozofię za naukę. Dlatego w jego twórczości 

1  Popularny w ZSRR skrót nazwy „materializm dialektyczny i historyczny” rozumianej jako 
nazwa oficjalnego, skodyfikowanego marksizmu (przyp. tłum.). 
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nieznaczące miejsce zajmowała problematyka antyscjentystycznych nurtów za-
chodniej filozofii XX wieku – filozofii życia, egzystencjalizmu i innych. Taką 
problematykę odnosił on raczej do kompetencji sztuki, nie filozofii. Twórczość 
Iljenkowa to bezpośrednia kontynuacja linii Platona, Arystotelesa, Kartezjusza, 
Spinozy, Leibniza, Kanta, Hegla, Marksa. Jego idee kształtują się organicznie 
w żywiole tej tradycji oświetlone od wewnątrz światłem klasyki. W jego pracach 
nie zobaczymy ani jednego odstępstwa, ani jednego kroku w bok od logiki jej 
rozwoju. To tłumaczy nie tylko atrakcyjność teoretyczną, ale i moralno-estetycz-
ny urok jego myśli. 

W pracach Iljenkowa nie znajdziemy jakichkolwiek śladów kultu czy czci 
dla Lenina. Odsyłając do Lenina, zwracał się on „do miasta i świata”, wskazu-
jąc palcem, że oficjalny marksizm postawił się poza granicami światowej filo-
zofii, a tym samym i poza granicami autentycznego marksizmu. Wydawało mu 
się ważne, aby pokazać, w jakim szeregu ideowym stoi oficjalny „marksizm-le-
ninizm”, kim są w rzeczywistości jego sprzymierzeńcy, a kim przeciwnicy. Na 
tym polega sens ostatniej pracy E. Iljenkowa Leninowska dialektyka i metafizyka 
pozytywizmu. Faktycznym sprzymierzeńcem jest pozytywizm; nie tyle jako fi-
lozofia, ile jako sposób myślenia, a nawet sposób życia. Z tego właśnie wynika 
nieprzejednana postawa Iljenkowa wobec neopozytywizmu. Pozytywizm to dla 
niego praktyczna i „ukryta” filozofia Systemu, jej »nieczysty rozum«. Już po 
jego śmierci to ów sekret stał się jawny: nie było żadnej »metafizyki«, żadnej 
filozofii, żadnej dialektyki! Do roli ideału już dawno pretendowali idole tego, co 
namacalne, nie tyle nawet wartości, co ceny. Lepszy wróbel w swojej garści niż 
gołąb na wspólnym dachu. Takie myśli rodziły się w głowach wielu „notarialnie 
poświadczonych marksistów zerkających ku egipskim garnczkom z mięsem”2. 
Bez uwzględnienia tej okoliczności nie ma sensu w ogóle mówić o Ewaldzie 
Iljenkowie. Istnieje jeszcze jeden warunek adekwatnej oceny jego twórczości: 
trzeba pamiętać o nierozerwalnej więzi między jego rozumieniem naukowości 
i humanistyczną orientacją klasyki filozoficznej. Dlatego diapazon jego zaintere-
sowań twórczych jest tak szeroki: od logiki do pedagogiki, estetyki, psychologii. 
W każdą z tych dziedzin wniósł on znaczący, nie do końca jeszcze oceniony 
wkład – by wymienić choćby teoretyczne uzasadnienie unikalnego eksperymentu 
nad kształtowaniem się psychiki głuchoniewidomych dzieci, studia nad naturą 
wyobraźni twórczej itp. Cała ta rozmaitość zainteresowań scala się w jedno dzię-

2  M. Лифшиц, Диалог с Эвальдом Ильенковым (проблема идеального), Москва 2003, 
s. 12–13. 
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ki myśli o nierozerwalności prawdy, dobra i piękna, które stanowią trzy oblicza 
najwyższej zdolności twórczej człowieka – myślenia (to słowo, tak jak i słowo 
„logika”, nierzadko pisał on wielką literą). W tym kontekście znamienne są jego 
pośmiertnie opublikowane notatki o twórczości Ryszarda Wagnera, w której, jak 
i Bernard Shaw, widział on muzykalnie przetworzoną filozoficzną krytykę towa-
rowo-kapitalistycznego sposobu życia paralelną wobec krytyki Marksa3. 

Tragedia Ewalda Iljenkowa polegała nie tylko na tym, że będąc synem 
zachodnioeuropejskiej kultury i filozofii, żył on i tworzył w świecie, który się 
od tej kultury odgrodził. Tragedia ta polegała też na tym, że w odróżnieniu od 
całego pokolenia intelektualistów o orientacji prozachodniej wyraźnie widział 
on, iż również sam Zachód wzniósł wysoką ścianę między sobą a klasyczną, 
ogólnokulturową oraz filozoficzną tradycją. Tym, którzy interesują się twórczoś-
cią Iljenkową, polecić należy uważną lekturę tekstu niewygłoszonego na sympo-
zjum w USA referatu Marks i świat zachodni4. W referacie tym znaleźć można 
wyrażoną otwarcie i bez ogródek myśl o tragicznej sprzeczności całej współczes-
nej cywilizacji zachodniej. Aby natomiast ujawnić skryty w nim (ze zrozumia-
łych przyczyn) podtekst, powiedzmy rzecz następującą. 

Alternatywa „Wschód–Zachód” stanowi w istocie wewnętrzną dywergen-
cję samego świata zachodniego. Sowiecki marksizm jest takim samym dzieckiem 
sprzeczności „zachodniej” cywilizacji, jak i jego oponenci po drugiej stronie „że-
laznej kurtyny”. Pęknięcie przeszło także przez filozofię, tworząc dwa kontynen-
ty, które zaczęły dryfować w różne strony. „Gondwana” europejskiej kultury roz-
padła się. Odrzucenie świata zachodniego przez wschodni było tak samo gwał-
towne, jak i odrzucenie przez Zachód świata wschodniego. Ich coraz szybsze roz-
chodzenie się było jednocześnie, tu i tam, ucieczką od siebie samych. Sowiecki 
marksizm był przecież tylko wschodnim – jeśli chcemy trzymać się tego terminu 
– odczytaniem idei i interpretacją sprzeczności samego świata zachodniego. Dla 
Iljenkowa obie te „połówki” są w pełni symetryczne, a na Wschodzie nietrudno 
znaleźć analogie zachodnich paradygmatów. I tu, i tam zachodzi wyobcowanie 
człowieka od jego gatunkowych sił i zdolności, zniewolenie człowieka przez pro-
dukty jego własnej działalności, samoorganizowanie się tych produktów w ano-
nimową siłę, która nad nim panuje. Tutaj – panowanie abstrakcyjnie wspólnego, 

3  Э. Ильенков, Заметки о Вагнере. Искусство и коммунистический идеал, Москва 1984, 
s. 333–343.

4  E. Ilenkov, From the Marxist-Leninist point of View, [w:] Marx and the Western World, red. 
N. Lobkowicz, J.L. Adams, London 1967, s. 391–407.
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tam – panowanie abstrakcyjnie prywatnego. I tu, i tam – okaleczający człowieka 
społeczny podział pracy. Zespolona moc twórcza ludzi po jednej stronie świata 
przeciwstawia się im jako państwowa, tylko na sposób formalno-prawny uspo-
łeczniona własność (Marks nazywał ją „upowszechnioną własnością prywatną”) 
i jako biurokratyczny System (termin ten Iljenkow wprowadził do obiegu o wiele 
wcześniej niż „architekci pierestrojki”), po drugiej zaś – jako kapitał i technokra-
tyczny system rządów.

Alienacja aktywnych sił i zdolności człowieka we współczesnej kulturze 
odbija się jak w zwierciadle w opozycji scjentyzmu i antyscjentyzmu. Pierwszy 
fetyszyzuje całość, przeciwstawiając ją jednostce ze szkodą dla niej; drugi – jed-
nostkę, część, odrzucając wrogą wobec niej całość. Ewald Iljenkow wiele uwagi 
poświęcił krytyce technokratyczno-scjentystycznej mitologii w książce O ido-
lach i ideałach, rozważając m.in. problem stworzenia „maszyny inteligentniej-
szej niż człowiek”. Niejednokrotnie zdarzało mi się słyszeć od niego, że taka 
maszyna powstała dawno temu i człowiek stał się już w niej „śrubką”. To biuro-
kratyczna maszyna państwa. Im bardziej absurdalnie wyglądał zorganizowany 
„umysł” Systemu, tym bardziej wyostrzał się zdrowy rozsądek jego poddanych, 
im bardziej bystre były „śrubki” – tym głupsza Maszyna. Ta antynomia zrodziła 
zadziwiającą kulturę anegdoty – świat paralelny wobec „rozwiniętego socjali-
zmu”. Mechaniczny „rozum” zaganiał zdrowy rozsądek ludzi w ten paralelny 
świat, a twórczą wyobraźnię – w „psychuszki”. Ewald Iljenkow (razem z Alek-
sandrem Zinowiewem) sam wniósł wkład w tę „kulturę”, zamieszczając w ścien-
nej gazetce Instytutu Filozofii anegdoty-karykatury znane całej Moskwie, za co 
gazeta została zresztą zamknięta. W rezultacie „zorganizowany rozum” okazał 
się bez ojca i matki: wyrzekli się go nawet ci, którzy z urzędu stali na jego czele. 
Iljenkow rozumiał, że nie należy odczuwać złośliwej satysfakcji w stosunku do 
zadowolonego z siebie rozumu świata zachodniego. Wydał on na świat swoje 
monstra alienacji. I jeśli stalinizm jest produktem wschodnim, to czyż niemiecki 
faszyzm nie jest zachodnim? 

Pęknięcie, granica między Wschodem i Zachodem nie rozdziela regionów 
geograficznych. „Granica przechodzi przez samo serce całej współczesnej kultu-
ry, często przez umysł i serce tego samego człowieka”5. To ostatnie, bez jakiej-
kolwiek wątpliwości, Iljenkow mówił też o samym sobie. Stąd wynika właśnie 
jego stosunek do filozofii światowej. 

5  Э. Ильенков, Маркс и западный мир, „Вопросы философии” 1988, nr 10, s. 100.
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I jeszcze jedna okoliczność. 
Kontekst, w którym należy umieścić twórczość Iljenkowa, to nie tylko fi-

lozofia światowa w jej najlepszych wzorcach, ale kultura światowa jako całość. 
Całościowy charakter kultury – to jedność sił i zdolności człowieka rozczłonko-
wanych, rozłączonych przez współczesną cywilizację i wyalienowanych wobec 
niego. W tym punkcie Iljenkow jest wiernym uczniem nie tylko Hegla i Marksa, 
ale także Rousseau i Feuerbacha. Dzisiejszą nędzną, opłakaną rolę filozofii za-
równo na Wschodzie, jak i na Zachodzie można wytłumaczyć właśnie tą alie-
nacją. Ewald Iljenkow widział wyraźnie społeczno-historyczne znaczenie tego 
poniżenia filozofii. Było ono dla niego zarazem poniżeniem Człowieka, świade-
ctwem okaleczenia jego bytu, a nędza filozofii obracała się w filozofię nędzy du-
chowej. Najbardziej złośliwy przejaw tej nędzy filozofii to utrata swojego włas-
nego przedmiotu. Usłużny redukcjonizm raz przydzielał jej rolę służącej przy-
rodoznawstwa tylko „uogólniającej” jego osiągnięcia, ciągnąc się w obozie tego 
ostatniego, innym razem sprowadzał ją to do formalnej logiki, to do matematyki, 
lingwistyki, psychologii, teologii... Iljenkow wychodził z założenia, że filozofii 
należy się niczym niezastępowalna rola w kulturze. Jego swoisty filozoficzny 
patriotyzm to zjawisko unikalne we współczesnej filozofii światowej. 

Przedmiot filozofii

Od pierwszych kroków Iljenkowa w nauce przedmiot filozofii znajdował się 
w centrum jego teoretycznych starań i polemik. Jego dramatyczna biografia 
twórcza zaczęła się w roku 1954, gdy on i jego przyjaciel oraz towarzysz bro-
ni, Walentin Korowikow, ogłosili publicznie, że filozofia to marksistowska logi-
ka i teoria poznania, a jej przedmiotem jest myślenie. Po tym nastąpiły zarzuty 
o rewizjonizm, wygnanie Iljenkowa z uniwersytetu, a Korowikowa z filozofii 
w ogóle6. 

Myślenie jest przedmiotem filozofii o tyle, o ile ujmuje ono prawdę. Dlatego 
nie wszystko w myśleniu stanowi przedmiot filozofii. Jak każda nauka, dokonuje 
ona pewnego „cięcia” materiału, zostawiając pozostałe części psychologii, fizjo-
logii wyższych czynności nerwowych itd. Jeśli myślenie zdolne jest adekwatnie 
ujmować prawdę, tzn. jeśli jego rezultaty rozpatrywane w uogólnieniu odpowia-
dają realności poza podmiotem, indywidualnym i kolektywnym, to formy or-

6  Zob. В. Коровиков, Начало и первый погром, „Вопросы философии” 1990, nr 2, 
s. 65–68. 
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ganizacji myślenia oraz regulujące je prawa również powinny być niezależne 
od podmiotu i odpowiadać formom oraz prawom bytu. Uniwersalne prawa ży-
wiołowo działające w przyrodzie i społeczeństwie przyjmują w myśleniu czystą, 
wolną od przypadkowości formę. Właśnie dlatego filozofia nie jest abstrakcyjną 
nauką o wszystkim (albo o niczym), ale konkretną nauką ze swoim wyraźnie 
określonym przedmiotem i ściśle ustaloną, niezastąpioną rolą w zespole nauk, 
w organizmie kultury. Konkretność filozofii nadaje wyjątkowa natura jej przed-
miotu – poznającego myślenia – którego specyfika polega właśnie na tym, że jest 
on pozbawiony specyfiki. 

To paradoksalne twierdzenie rozjaśnia druga teza jednoznacznie określająca 
miejsce Iljenkowa w filozofii światowej – teza o jedności myślenia i bytu. Jest 
ona na tyle ważna, że nazwał on ją „hasłem wejścia do filozofii”7. Właśnie z tego 
poziomu Iljenkow przeprowadzał linię demarkacyjną między klasyką filozofii 
i jej surogatami. W świetle idei jedności myślenia i bytu pozwalającej odciąć 
przedmiot filozofii od tego, co do niego nie należy, rozpatrywał on filozofię świa-
tową w jej kluczowych momentach. 

Wcześni filozofowie greccy (Heraklit, Parmenides) nie mieli wątpliwości 
co do tego, że myślenie i byt są tym samym. Ta zasada pomaga odróżnić wiedzę 
„prawdziwą” od wiedzy „mniemanej”, to, co racjonalne, od tego, co zmysłowe. 
Już doświadczenie sofistów podało jednak w poważną wątpliwość zdolność rozu-
mu do ujęcia przedmiotu samego w sobie, albowiem zmysłowość, stan jednostki 
i pozycja obserwującego, zależność myślenia od języka w sposób nieunikniony 
wypaczają obraz rzeczywistości, wskutek czego wiedza okazuje się zamknięta 
w sferze „mniemań”. U Heraklita prawem myśli jest uniwersalne obiektywne 
prawo – Logos, a u stoików są nim zasady mowy. Ewald Iljenkow uparcie prze-
konuje, że to właśnie od nich, a nie od Arystotelesa, bierze swój początek for-
malistyczna tradycja w logice. Dialektyczne trudności związane z rozumieniem 
relacji między tym, co powszechne i pojedyncze, stałe i zmienne, między prawdą 
i błędem przekształcają się w trudności o charakterze słowno-semantycznym. 
Filozoficzno-logiczna problematyka rozpływa się w retorycznej, gramatycznej, 
semantycznej, psychologicznej.

Sofistyka ze swoim „powrotem do człowieka” postawiła przed filozofią 
problem aktywności podmiotu poznania. Byt odsłania się przed każdym na swój 
sposób. Zależność rezultatów poznania od pozycji, stanu i instrumentarium po-

7  Э. Ильенков, Вопрос о тождестве мышления и бытия в домарксистской философии, 
[w:] Диалектика – теория познания. Историко-философские очерки, Москва 1964, s. 54.
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znawczego podmiotu to oczywisty fakt. Jest jednak nie mniej oczywiste i to, 
że myślenie nie zadowala się tym obrazem, który rysuje zmysłowość. Aktywnie 
przeciwstawia ono przypadkowemu obrazowi realności jej koniecznie prawdzi-
wy obraz, wychodząc z pewnego schematu obiektu, jego pojęcia. To prosty fakt, 
który został potwierdzony i opracowany przez dwudziestowieczną psychologię: 
bez wyjściowego wzorca, „Gestaltu”, tego, co Platon nazywa ideą, w ogóle nie 
ma percepcji. To właśnie on stanowi to, co niezmienne. Nawet ludzkie oko jest 
rozumne, bo syntetyzuje wrażenia według pewnego znanego już schematu.

Sokrates i Platon odkryli obiektywność szczególnego typu, obiekty idealne. 
„Idea” – to idealny, ale obiektywny schemat rzeczy. Jednocześnie jest ona tak-
że pojęciem rzeczy, tzn. schematem jej rozumienia, myślenia; inaczej mówiąc, 
rzecz jest poza myśleniem i zarazem w myśleniu. U Platona „dusza”, zaglądając 
do swojego wnętrza, widzi byt, a patrząc w byt – widzi samą siebie, poza sobą 
i wewnątrz siebie widzi jedno i to samo. Idealną czyni rzecz nie to, co czyni ją 
rzeczą w przedstawieniu, ale to, co czyni ją rzeczą niezależną od przedstawienia, 
obiektywną. Idealność i obiektywność u Platona są tym samym. Myślenie jest 
tożsame z bytem, gdyż schematy jego działania i schematy bytu są takie same, 
o ile myślenie nie zostało zniewolone przez błąd. W ten sposób do nauki o my-
śleniu weszła idea obiektywnej konieczności tego, co subiektywne, tzn. prawa 
myślenia.

„Obiektywność szczególnego typu” to fakt, z którym nie mógł sobie po-
radzić empiryzm w obu swoich wariantach – materialistycznym i subiektywno-
-idealistycznym; odkrywszy ten fakt, Platon poddał go mistyfikacji. Jaka real-
ność stoi za tym faktem? Iljenkow odpowiada na to pytanie w swoich studiach 
z historii filozofii i w cyklu prac poświęconych problemowi tego, co idealne. 

Istota jego odpowiedzi jest następująca. Myślenie, rozum – to związana 
z działaniem zdolność człowieka jako istoty społecznej. „Idee” Platona to sche-
maty realności kolektywnie opracowane przez ludzi w historii, w toku działalno-
ści materialno-praktycznej i duchowo-teoretycznej, w której to, co subiektywne, 
zostaje oddzielone od tego, co obiektywne, to, co prawdziwe – od tego, co tylko 
pozorne, to, co jest – od tego, co się tylko „wydaje”. „Idee” – to wypróbowane 
wzorce prawidłowego, prawdziwego rozumienia rzeczy, nie mniemania czy wra-
żenia, ale właśnie pojęcia, tj. schematy istoty rzeczy i jednocześnie schematy ich 
rozumienia. Te schematy kolektywnego rozumu są wcielone, zobiektywizowane, 
urzeczowione w przedmiotach kultury materialnej i duchowej, w „rzeczach ro-
zumnych” (stworzonych przez człowieka i dla człowieka). Z tymi schematami 
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świadomość indywidualna liczy się bardziej niż z własnym doświadczeniem. Są 
one rzeczywiście obiektywne dla jednostki. W tym – i tylko w tym – sensie są 
one aprioryczne. 

Iljenkow odnajduje w starożytności zalążki podstawowych idei i problemów 
zachodnioeuropejskiej filozofii od scholastyki do naszych dni. Główne wątki 
tego dramatu, jego główne konflikty, w tym także konflikty współczesnej filozo-
fii, mają swoje korzenie w nierozwiązanych sprzecznościach antycznej filozofii. 
Nawet najbardziej oryginalne, najbardziej egzotyczne i paradoksalne „dyskursy” 
filozofii najnowszej skazane są na „wieczny powrót” do swoich źródeł. Tak ma 
się np. sprawa z postmodernizmem. Już po śmierci Ewalda Iljenkowa świętowa-
no hucznie „obalenie Platona”, a razem z nim całej klasyki filozoficznej. Właśnie 
od tego Gilles Deleuze rozpoczyna całe przedsięwzięcie „wywracania na nice” 
tej klasyki. Schemat pozostaje jednak taki sam jak wcześniej, zmieniają się tylko 
nazwy i oceny biegunów, tak jak i odwrócona na lewą stronę rękawiczka pozo-
staje tą samą, tylko nakłada się ją dziś na lewą rękę...

Deleuze przenikliwie zauważył i wyraźnie naświetlił „Achillesową piętę” 
filozofii Platona, a wraz z nią i całej „linii” klasycznego racjonalizmu („wiąz-
ki” Platon–Hegel), i skierował strzały swojej krytyki właśnie w ten punkt. Ta 
„Achillesowa pięta” to Platonowska „ontologia” (jego „gnoseologia” wyczerpu-
je się w teorii „wspomnień”, tzn. w psychologii). Jako prawdziwy, autentyczny 
byt Platon przedstawia to, co określone, stałe, porządek, miarę, powszechność, 
konieczność, ściśle zakreślony, jednoznaczny i niezmienny (wieczny) „sens”, 
„ideę”. Właśnie tak rozumianemu bytowi przeciwstawia on to, co „nieprawdzi-
we” – nieokreśloność, płynność, to, co „bywające”, „stające się”, pojedyncze, 
bezkształtne, wieloznaczne – „mniemanie”. Wszystko to, co wiąże się z daną 
zmysłowo „materią”, tonie u niego w ciemnej otchłani „niebytu”. Na jakiej jed-
nak podstawie pierwszym z tych określeń (inwariantów) przypisuje się status 
obiektywności, prawdziwości, a przeciwnym – subiektywności, „mniemania”? 
Platon nie podaje takiej podstawy. Dlatego też Deleuze ma rację, uznając ontolo-
gię Platona za wytwór „biurokracji czystego rozumu” wdeptującego, ubijającego 
różnorodność ruchomej, płynnej, nigdy nierównej samej sobie realności w Pro-
krustowe łoże „idei”, w których Deleuze widzi jedynie „matryce” nakładane na 
tę realność, samowolne „pauzy” i „zatrzymania”. 

Od Platona swój początek bierze dzielenie wszystkiego, co istnieje, „na 
dwoje”. Rzeczywistość została rozcięta na dwie połówki, z których jedną po-
zostawiono, drugą zaś wyrzucono. Pewne kategorie zostały wpisane do rubryki 
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„prawdziwe”, inne – do rubryki „fałszywe”. Byt – niebyt, spokój – ruch, po-
wszechne – pojedyncze, konieczne – przygodne, konieczność – wolność, jedność 
– wielość, porządek – chaos, sens – bezsens itd. Na tym opierała się zarówno 
„gnoseologia”, jak i logika. U średniowiecznych realistów np. to, co powszechne, 
zostaje utożsamione z obiektywnością, a to, co pojedyncze – z subiektywnością. 
U nominalistów na odwrót: pojedyncze z obiektywnością, powszechne – z su-
biektywnością. Z takim właśnie podejściem mamy do czynienia także w empi-
ryzmie XVII–XVIII wieku, a o wiele później – w atomizmie logicznym. Z po-
dejściem przeciwnym – u racjonalistów. Pewne kategorie przechodzą w ramach 
resortu „ontologii’, inne – „gnoseologii”. To, co pojedyncze, wzięte w oderwaniu 
od powszechnego, jest jednak taką samą hipostazowaną abstrakcją, jak i to, co 
powszechne, oderwane od tego, co pojedyncze, „fantazmat”, mówiąc językiem 
Deleuze’a. 

Co proponuje Deleuze? Otóż rzecz następującą: wziąć za punkt wyjścia 
drugą „połówkę” – „stawanie się”, „syngularność”, wydarzenie (nie „byt”!)8, nie-
określoność, bezsens, „nonsens”, chaos. Pisze on nawet w swojej Logice sensu 
o władzy (!), „panowaniu twórczego chaosu”9. Rękawiczka odwrócona na drugą 
stronę, a z drugiej strony – to samo, tylko „wszystko na opak”. Właśnie to Mi-
chaił Lifszyc nazywał „logiką odwróconych miejsc wspólnych”. Chaos to prze-
cież również abstrakcja, idea, po prostu inne „centrum”, a tym centrum okazuje 
się sam Deleuze, jego „prawda”. Taką pozycję sformułować można następują-
co: „Prawdy nie ma – taka jest prawda!”. I pozycji tej broni się nieustępliwie, 
a nawet agresywnie. Potępiając wszystkie „uprzywilejowane punkty widzenia”, 
autor Różnicy i powtórzenia właśnie swojemu punktowi widzenia oddaje wszyst-
kie przywileje prawdy. W czym władza „biurokracji czystego rozumu” jest niby 
lepsza od władzy „biurokracji antyrozumu”? Deleuze’a najlepiej obala sam De-
leuze. 

To odniesienie do Deleuze’a jest dla nas konieczne, gdyż mówienie 
o Iljenkowie pozostawiające na stronie współczesność oznacza niedopowiadanie 
wszystkiego do końca. Kontekst „filozofii światowej” zobowiązuje do przedsta-

8  W oryginale nieprzetłumaczalna gra słów sobytije – wydarzenie, bytije – bycie, byt 
(przyp. tłum.). 

9  „To władza, władza potwierdzająca rozbieżność i zdecentrowanie”. Zob. Ж. Делез, Логика 
смысла; M. Фуко Theatrum philosophicum; Mосква-Екатеринбург 1998, s. 345–346.  (G. Wil-
czyński przekłada te fragmenty odpowiednio jako „Stanowi moc potwierdzającą rozbieżność i zde-
centrowanie” oraz „ustanowić chaos, który tworzy”. Zob. G. Deleuze, Logika sensu, tłum. G. Wil-
czyński, Warszawa 2011, s. 348–349; przyp. tłum.).
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wienia go na tle krajobrazu filozofii współczesnej, mimo że on sam nigdzie nie 
wspomina o filozofii Deleuze’a. A przedstawiwszy go na tym tle, odkrywamy, 
że „argument” Deleuze’a został przez niego zawczasu obalony. Obala go właś-
nie dialektyka rozumiana jako logika i teoria poznania. Ten punkt podsumowuje 
Iljenkowowskie rozumienie przedmiotu filozofii, tożsamości myślenia i bytu. 

Tym, co odnajdujemy w tym kontekście u Iljenkowa, jest „zwyczajna dia-
lektyka”: nie ma nieskończonego bez skończonego, względnego bez absolutne-
go, płynnego bez stałego, powszechnego bez pojedynczego, prawdy bez błędu 
(i odwrotnie)... Prąd jest tylko tam, gdzie są nieruchome brzegi. Zadanie myśle-
nia polega właśnie na tym, żeby zachować oba bieguny i znaleźć ten „moment 
prawdy”, w którym są one ze sobą tożsame. Właśnie to oznacza wstać wyżej 
i widzieć dalej. Takimi samymi przeciwnościami są „ontologia” i „gnoseologia”. 
„Moment prawdy” to ich tożsamość. Iljenkow podążał tu drogą wskazaną przez 
Arystotelesa i Kanta, który wydał ostateczny wyrok wobec „metafizyki” prze-
ciwstawiającej ontologię logice i gnoseologii jako naukę o bycie nauce o myśle-
niu. Iljenkow pytał ironicznie: cóż to za nauka o myśleniu, jeśli w niej myśl uczo-
nego o rzeczach formułuje się według reguł jednej logiki, a myślenie o myśleniu 
– innej? Logika nauki rozchodzi się tutaj z formalistyczną nauką logiki. Okazuje 
się, że uczony myśli o obiekcie poza myślą, a logik zamierza badać myśl, lecz bez 
obiektu tej myśli. W takim wypadku z myśli zostaje jedynie powłoka – mowa. 
Dogmat o specyfice praw myślenia doprowadza logikę do ślepego zaułka, gdzie 
przestaje ona być już nauką o myśleniu10. Myślenie niefilozoficzne bierze byt, 
przyrodę tylko za obiekt, tzn. za sferę realności, z której wyłącza się wszystko, co 
ma jakiekolwiek odniesienie do podmiotu, świadomości, woli... Przypomnijmy 
sobie, jaki popłoch w fizyce wywołało nieśmiałe dopuszczenie wolności woli 
elektronu. „Byt” fizyki został z góry okrojony, nie ma w nim miejsca dla pod-
miotu. Fizyk jednak myśli, a więc podmiot jednak jest, ale jest poza kadrem, jako 
reżyser, który nie pojawia się na scenie. Nie powinno się też jednak w żadnym 
razie tracić go z oczu – runąłby wówczas cały obraz przyrody. 

Czy jest możliwe, aby z pozycji jednolitości i monizmu przedstawić taki 
obraz bytu, w którym znajdzie się miejsce także dla człowieka z jego rozumem 
i wolnością? Odpowiedź Ewalda Iljenkowa jest jednoznaczna: to nie tylko moż-
liwe, ale absolutnie konieczne. Odpowiedzi może udzielić tylko całokształt wie-

10  Zob. Э. Ильенков, О так называемой „специфике мышления” (к вопросу о предмете 
диалектической логики), [w:] Драма советской философии. Эвальд Васильевич Ильенков 
(Книга-диалог), Москва 1997, s. 183–195.



73Ewald Iljenkow. W kontekście filozofii światowej

dzy o świecie i człowieku. Powstaje tu jednak inne pytanie: w jakiej skali należy 
wziąć świat, a w jakiej – człowieka? 

Iljenkow zawsze twardo stał na stanowisku, na którym stał i Spinoza: my-
ślenie stanowi atrybut substancji, a zatem należy je brać w takiej skali, w jakiej 
ono samo bierze swoje obiekty, byt, tak że stosunek myślenia do bytu jawi się 
jako stosunek bytu (substancji) do samego siebie jak konieczne przekształcenie 
substancji w podmiot (rozwój tego wątku myśli filozoficznej prowadzi przez 
Schellinga do Hegla). To jednak oznacza, że także człowieka należy brać w ta-
kiej samej skali, co obiekt, właśnie jako podmiot myśli i działań. Mniejsza skala 
nie jest właściwa, gdyż wówczas myślenie byłoby szczególnym, być może nawet 
„nieprawomocnym” wydarzeniem w kosmosie. Ten wątek rozmyślań Iljenkowa 
można byłoby nazwać antropologią filozoficzną, gdyby nie to, że rozpatruje on 
problem człowieka na płaszczyźnie tożsamości myślenia i bytu. Właśnie takie 
rozwiązanie tej kwestii stoi u źródła rozbieżności między jego myślą a tą tradycją 
filozofii światowej, która trwa od Feuerbacha do naszych czasów. Warunki jego 
rozwiązania można sformułować następująco: myślenie jest ujmowaniem skoń-
czonego w nieskończonym, myślenie w sposób określony oznacza ustanawianie 
granicy w bezgranicznym, gdyż definicja polega właśnie na takim ustanowieniu 
granicy. Każda określona myśl zakłada pewne pole określeń – przestrzeń logicz-
ną11. W jakiej jednak przestrzeni logicznej należy określać samego człowieka 
jako podmiot myślenia? Kontury tej przestrzeni są zakreślone przez kategorie 
wolności i konieczności. Wolność należy rozumieć, jak tłumaczył Spinoza, jako 
działanie będące przyczyną samego siebie, nienarzucone ani z zewnątrz, ani od 
wewnątrz. Właśnie dlatego Spinoza uważał myślenie za atrybut substancji. Co 
zaś tyczy się człowieka, to posiada on zdolność do bycia wolnym podmiotem 
myślącym tylko dzięki temu i zgodnie z tym, że w nim, istocie skończonej, istnie-
je przedstawienie, odbicie tego, co nieskończone, przy czym przedstawienie to 
ma charakter aktualny, znajdując się w jego rozumie. Mówiąc inaczej, człowiek 
jest wolny, a zatem także zdolny do myślenia, tylko wtedy, gdy wszystko, co 
zewnętrzne, stało się dla niego „wewnętrzne”. W zachowaniu człowieka można 
zauważyć dwie grupy praw. Pierwsza z nich to zachowania celowe, druga – za-
chowania celowe uzgadniające owe cele z uniwersalną całością i jej prawami12. 
Pytanie o stosunek myślenia do bytu okazuje się w ten sposób pytaniem o sto-

11  Zob. Л. Науменко, Монизм как принцип диалектической логики, Алма-Ата 1963, s. 52.
12  Zob. Драма советской философии. Эвальд Васильевич Ильенков (Книга-диалог), Мос-

ква 1997, s. 174.
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sunek logiki ludzkiego postępowania do uniwersalnej logiki rzeczy. Ta ostatnia 
przedstawiona jest w uniwersalnych kategoriach rozumu. 

W swoich studiach z historii filozofii Ewald Iljenkow krok po kroku poka-
zuje, że zarówno wczesna filozofia grecka, jak i jej „okres klasyczny” (Sokrates, 
Platon, Arystoteles) zawsze broniły priorytetu całości wobec części, tego, co po-
wszechne, wobec tego, co pojedyncze, obiektywnej konieczności w stosunku do 
subiektywnego kaprysu i samowoli. Wśród kamieni milowych na drodze dalszej 
ewolucji znajdują się Kartezjusz, Spinoza, Leibniz, Kant, Fichte, Schelling, He-
gel, Marks. Do ciągu tego przynależy, rozwijając go, także sam Iljenkow. Inny 
kierunek reprezentują natomiast sofiści, sceptycy, nominaliści, Locke, Hobbes, 
Hume, Berkeley, pozytywizm, egzystencjalizm i inni. 

Można zadać i inne pytanie: w jaki sposób uniwersalne prawa bytu stają 
się prawami myślenia i zachowania człowieka; jak to, co nieskończone, wciela 
się w to, co skończone? W jaki sposób ciało człowieka jako szczególnej istoty 
skończonej staje się „ciałem myślącym” – kroplą, w której odbija się Wszech-
świat? Z rozwiązaniem tego problemu wiążą się u Iljenkowa jego koncepcje 
tego, co idealne, działalności przedmiotowo-praktycznej i duchowo-teoretycznej. 
Temu zagadnieniu poświęcony został wyjątkowo interesujący esej Kosmologia 
ducha13.

W swoich sympatiach i antypatiach, w ocenie idei i nazwisk filozofii świa-
towej Ewald Iljenkow był konsekwentny, twardy, rygorystyczny. Jego rygoryzm 
teoretyczny określała zasada monizmu. Rozwijanie nauki w jej własnej, właści-
wej jej wewnętrznie więzi, przedstawienie całej różnorodności zjawisk badanego 
obszaru jako różnych, krańcowo sprzecznych wyrażeń substancjalnie właściwej 
im jedności, ujmowanie konkretnego przedmiotu nauki jako jedności tego, co 
różnorodne – oto najwyższa zasada metodologiczna zarówno filozofii, jak i po-
znania teoretycznego w ogóle14. Myśleć logicznie – tzn. w sposób konsekwentny, 
monistyczny – można tylko dialektycznie. Temu przekonaniu Ewald Iljenkow 
był nieprzerwanie wierny. Rozwijać filozofię w jej własnej, wewnętrznie właści-
wej jej więzi – znaczy to doprowadzać ideę obiektywnej konieczności podsumo-
wującej rozumienie istoty bytu do idei wolności podsumowującej istotę człowie-
ka, podmiotu.

13  Э. Ильенков, Космология духа, [w:] Философия и культура, Москва 1991, s. 415–437.
14  Zob. Э. Ильенков, Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом 

мышлении, Москва 1997.
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W historii filozofii światowej szczególną uwagę Iljenkowa przyciągały trzy 
figury: Platon, Hegel i Spinoza (Marks stanowił dla niego alter ego: swojej po-
zycji w filozofii nie odróżniał on od Marksowskiej). Te trzy postaci były dla 
niego nie tyle niebosiężnymi wierzchołkami, co raczej przełęczami, z których 
ukazywały się nowe horyzonty, a krajobraz za każdym razem zyskiwał nowy for-
mat i nowe oświetlenie. Co więcej, Iljenkowowskie rozumienie Platona, Spinozy 
i Hegla można uważać za konkretne zastosowanie jego głównego osiągnięcia 
– koncepcji idealnego.

Iljenkow i Platon

Jak zostało już powiedziane, to do Platona należy zasługa odkrycia idealnych 
obiektów i obiektywności tego, co idealne. Według popularnego wyobrażenia 
to połączenie wyrazów stanowi wizytówkę idealizmu, „oksymoron”, utrwaloną 
w słowach niedorzeczność, wskutek czego i (obiektywny) idealizm jawi się jako 
niedorzeczna filozofia. Jeśli coś jest idealne, nie może być obiektem, gdyż być 
idealnym – znaczy istnieć tylko w świadomości, w psychice, w „duszy”; jeśli 
zaś coś jest obiektywne, to istnieje poza świadomością, poza psychiką i dlatego 
w żaden sposób nie może być idealne. Z takim poglądem wielu ludzi nie rozstało 
się do dzisiaj, z miejsca odrzucając Iljenkowowską koncepcję idealnego. Nie-
uzbrojonym okiem widać, że w ten schemat w żaden sposób nie wpasowują się 
np. obiekty matematyczne. Co jak co, ale akurat one są i obiektywne, i idealne. 
Brednią byłoby tłumaczyć je wyłącznie jako realia świadomości, fenomeny ży-
cia psychicznego, czego żaden matematyk będący przy zdrowych zmysłach nie 
zechciałby nawet rozważać. Punkty, proste, płaszczyzny nie są dla matematyka 
abstrahującą działalnością głowy myślowo odrzucającej długość, grubość, masę, 
ale założeniem. Przestrzegając przepisów popularnej „teorii abstrahowania”, 
otrzymuje się nie „abstrakcyjny obiekt”, ale nonsens, „figę”. Do takich rezulta-
tów doprowadza właśnie teoria tego, co idealne, jako „abstrakcyjnego obiektu”15. 
O ile jednak z punktami, prostymi, trójkątami można się jeszcze jakoś wykręcić, 
to cóż począć z państwem, które nie jest materialne, ale jest realne, tzn. obiek-
tywne, i istnieje bynajmniej nie tylko „w głowie”. Gdzie ich zatem szukać, tych 
„obiektów szczególnego typu”? Poza głową ich nie ma, ale nie ma ich też w gło-
wie. Prawa ruchu ciał niebieskich nie są zapisane na niebie, ale nie są one także 

15  Zob. Э. Ильенков, Понятие „абстрактного” („идеального”) объекта, [w:] Проблемы 
диалектической логики, Алма-Ата 1968, s. 62–71.
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zapisane „na koreczce”, jak wyraził się pewien sympatyczny bohater filmu, ma-
jąc na myśli korę mózgowia, na której starał się zapisać informacje z magnetofo-
nu, wykuwając lekcje we śnie.

U Platona idee są właśnie „zapisane na niebie”, to tam zamieszkują „czyste 
istoty”’ – piękne, wieczne, określone raz i na zawsze „sensy”. Platon jednak zała-
twia sprawę za pomocą mitu, co rozczarowywało już Arystotelesa. Iljenkowow-
ska koncepcja tego, co idealne – to drugie (po Platonie) „odkrycie” obiektów 
„szczególnego typu” zawierające nie tylko uznanie ich szczególnego statusu, ale 
i precyzyjne wskazanie na tę szczególną obiektywną realność, wewnątrz której 
jako jedynej istnieje to, co idealne we wszystkich swoich modusach. To realność 
kultury pojmowanej szeroko jako sfera społeczno-ludzkiej działalności istnie-
jąca nie w głowie, ale i nie bez pomocy głowy. To właśnie do tej kolektywnej 
pracy włączona jest ludzka psychika, świadomość, rozum, wyobraźnia, pamięć, 
to w niej właśnie te zdolności się kształtują. To tu kolektywne doświadczenie 
pokoleń zostaje uprzedmiotowione, zobiektywizowane i staje się wskutek tego 
ogólnodostępne, a jego reguły, schematy i prawa nabierają ogólnego znaczenia. 
Te schematy, reguły, normy, zakazy i zalecenia nie dają się wywieść z indywidu-
alnego doświadczenia, zobowiązując jednocześnie jednostkę do ich wypełniania. 
Jednostka zobowiązana jest do liczenia się z nimi nawet bardziej niż z własnym 
doświadczeniem. Iljenkow nie waha się przed tym, aby oddać siłę tych kolek-
tywnie wypracowanych schematów i norm za pomocą słówka „przymus”, chcąc 
bardziej wyraziście i kontrastowo naświetlić ten moment obiektywności, bez 
którego uwzględnienia wszystkie rozmowy o idealnym i idealności okazują się 
pustą gadaniną. Usuńcie ten moment, a otrzymacie pozbawiony jakiejkolwiek 
stałości, określoności, porządku, formy „potok zdarzeń” i odpowiadający mu 
„potok przeżyć”, chaos, w którym szamocze się także pozbawiona tożsamości 
ludzka samoświadomość, „Ja”.

Wszystko to jest jednak tylko jedną stroną sprawy, jej połówką (niestety, 
wielu autorów przekonanych o tym, że podążają śladami Iljenkowa, ma na myśli 
tylko tę połówkę). A przecież w owym słówku „przymus” skrywa się bynajmniej 
nieprosty problem. Jeśli nad nim przeskoczymy, z koncepcji Iljenkowa zostanie 
tylko to, co można by nazwać „kulturowo-historycznym agnostycyzmem”. 

Objaśnijmy to, co zostało powiedziane. Zasadnicza, bezkompromisowa po-
stawa Iljenkowa wobec pytania o naturę tego, co idealne, charakteryzuje się prze-
de wszystkim następującą przesłanką: sposoby i schematy działalności jednostki 
ludzkiej (tak zmysłowo-przedmiotowej, jak i intelektualno-duchowej) w odróż-
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nieniu od zwierzęcia nie są dane wraz z budową jej ciała i organów, nie są zako-
dowane w jej anatomii i fizjologii, w budowie mózgu, w strukturze instynktów. 
W tym – i tylko tym – sensie człowiek faktycznie stanowi tabula rasa, istotę bez-
względnie plastyczną, zdolną działać na miarę wszystkich rzeczy. Można rzec też 
inaczej: im mniejszą rolę w działalności życiowej człowieka odgrywają „zakodo-
wane struktury”, zafiksowany porządek, tym swobodniej i bardziej adekwatnie 
może on ujmować porządek rzeczy.

Jeśli na miejscu biologicznej organizacji i porządku postawimy organiza-
cję i porządek społeczno-kulturowy, to czy cokolwiek ulegnie zasadniczej zmia-
nie? W obu wypadkach schematy działania będą nie tyle „dane”, co „zadane”, 
w obu wypadkach będą działać „przymusowo”. Tu właśnie pojawia się „biuro-
kracja czystego rozumu”. Jak w takim razie odróżnić człowieka od tresowanego 
zwierzęcia, niedźwiedzia na rowerze działającego według schematów obcych 
jego biologii? Jakkolwiek nie rozumielibyśmy przy tym kultury, jakichkolwiek 
słów nie wymyślalibyśmy, aby opisać „duchową oś” tej czy innej kultury, nie 
uda nam się znaleźć odpowiedzi na postawione pytanie. Jeśli Chińczyk nigdy 
nie zrozumie Kanta, a Europejczyk – Konfucjusza, to wzajemne oddziaływanie 
na siebie kultur, a nawet samo funkcjonowanie w ramach jednej kultury okażą 
się jazdą „niedźwiedzia na rowerze”: przyswajanie zarówno obcych, jak i włas-
nych społeczno-kulturowych schematów nie będzie się niczym różnić od tresury 
(w gruncie rzeczy cała socjokulturowa – czy też historycznokulturowa – tradycja 
nie wyszła poza ten schemat i nie rozwiązała problemu „przymusu”; kto chce, 
może podstawić w niego, jak w „funkcję propozycjonalną”, dowolne z głośnych 
nazwisk filozofii XX wieku – schemat pozostanie ten sam). Lecz jeśli schematy 
działalności człowieka są „zakodowane” w jego społecznym, nieorganicznym 
ciele, w kulturze i oddziałują stamtąd na niego „przymusem”, to czym różni się 
przymus tego typu od przymusu wyżej ukazanego?

Społeczno-kulturowe organizmy według opinii całego szeregu filozofów 
XX wieku (np. O. Spenglera) hermetyzują świadomość człowieka, czynią „świat 
człowieka” zamkniętym, odgrodzonym zarówno od rzeczywistości, jak i od in-
nych społeczno-kulturowych światów. Myśliciele ci mieliby słuszność, gdyby 
„ekrany” kultury, na których nakreślone są schematy myślenia i działania, były 
nieprzezroczyste, tzn. jeśli organizacja kultury polegałaby wyłącznie na uprzed-
miotowianiu, urzeczowianiu kolektywnych przedstawień. W rzeczywistości jed-
nak sprawa ma się tak, że uprzedmiotowienie zakłada proces odwrotny – „roz-
przedmiotowienie”, odkrycie obiektywnego sensu kulturowych stereotypów 
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w procesie kontaktu indywidualnego rozumu ze światem poza kulturą. Myśleć, 
tak jak i czuć, musimy my sami. Gdyby tak nie było, gdyby „jajo” nie stawało się 
przezroczyste, gdyby stereotypy nie były testowane na prawdziwość w indywi-
dualnym doświadczeniu, to rozwój kultur i ich wzajemne oddziaływanie byłyby 
niemożliwe. W najlepszym razie można by mówić tylko o przemianach, muta-
cjach „tekstów” kultury mechanicznie uwarunkowanych przez wpływy zewnętrz-
ne, ale nie o immanentnym rozwoju. Wówczas jednak porównywanie różnych 
kultur nie wychodziłoby poza melancholiczne konstatacje: w jednych kulturach 
nie wolno jeść wieprzowiny, a w innych wolno zjeść i człowieka. Jedna w żaden 
sposób nie jest lepsza od innej. W jednych wierzą w neutrino, w innych w duchy 
lasu, takie jest życie. Tymczasem dowolnej kulturze właściwa jest autonegacja, 
wewnętrzny niepokój, pierwiastek sokratejski, „giez” zwątpienia. I w każdej kul-
turze pierwotnie „kryje się” skłonność do protestu, do kontrkultury. Nawet każdą 
religię drąży robak herezji. I raz po raz, dokładnie w ten sposób, protest znów 
przyjmuje postać kulturowego stereotypu, kanonicznego „tekstu” – i wszystko 
zaczyna się od początku. 

Klucz do rozwiązania zagadki tego procesu stanowi konsekwentnie rozwi-
jana przez Iljenkowa myśl o tym, że człowiek ze swojej natury jest istotą uniwer-
salną, nieutożsamiającą się z żadnym uprzednio danym programem, potencjalnie 
całkowicie plastyczną, wrogą każdemu z góry wyznaczonemu schematowi, czy 
chodzi o anatomię jego ciała, struktury neurodynamiczne, instynkty czy kulturo-
we stereotypy. Brak specyfiki i zaprogramowania to specyfika istoty człowieka 
zdolnego w przeciwieństwie do zwierząt działać według schematów wszystkich 
rzeczy we Wszechświecie i schematów dowolnej kultury. Dlatego jest on skaza-
ny na bycie „protestantem”. W swojej aktualności człowiek jest jednak zaprogra-
mowany przez daną kulturę, a nawet więcej: nie może on być protestantem, nie 
będąc pobożnym katolikiem, i na odwrót. Bez kulturowego programu byłby on 
tylko zwierzęciem (Mowgli) lub automatem. To realna sprzeczność, która rozsa-
dza dowolne społeczno-kulturowe „jajo”. Człowiek żyje nie po prostu w kulturze, 
ale w historii, która jest sposobem ruchu sprzeczności, jej narodzin i rozwiązania. 
Kultura naucza, jednostka się uczy, uczy siebie, na nowo odkrywa powszechnie 
znane prawdy jako prawdy własnego doświadczenia, jako rozumne schematy 
własnych działań. Nauczanie i bycie nauczanym to dwa bieguny myślenia, które 
sytuuje się na przecięciu tych dwóch współrzędnych. Nauczanie bez bycia na-
uczanym skutkuje „biurokracją kultury”. Właśnie to miał na myśli Iljenkow, gdy 
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pisał o tym, że szkoła powinna uczyć myślenia16. W ostatecznym rozrachunku 
nauczenie warunkuje zmianę programów. Tezę, zgodnie z którą rozum jest dla 
siebie samego obiektywny, Iljenkow uważał za najbardziej drogocenne odkrycie 
Platona i Hegla. Co prawda funkcjonalną charakterystykę rozumu, bez uwzględ-
nienia której niemożliwa jest teoria poznania i logika, przedstawili oni jako cha-
rakterystykę substancjalną, sprowadzając cały dramatyzm problemu tożsamości 
myślenia i bytu do stosunkowo płytkiej i banalnej myśli o samopoznaniu rozumu 
światowego. Dalej jednak, zgodnie z opinią Ewalda Iljenkowa, światowa nie-
marksistowska filozofia w zasadzie nie poszła, sprowadzając tę ideę do absurdu 
w filozofii lingwistycznej. Problem nie istnieje, jeśli myślące poznaje myślenie.

Niestety, bardzo wielu ludziom w naszym kraju i „na Zachodzie” wydaje 
się, że wystarczy włączyć w skład pojęć logiki, psychologii, „filozofii nauki” itd. 
czarodziejskie słowo „społeczno-historyczny” (kontekst, determinacja itp.), aby 
wszystko w cudowny sposób stało się jasne. Jeśli macie do czynienia z jakimś 
specyficznym sposobem myślenia jednostki reprezentującej pewną kulturę, to 
szukacie głęboko ukrytej w historii danej społeczności struktury – „archetypu”. 
Z „wulgarną socjologią” sprawa ma się tak samo. Nie mamy nic przeciwko tego 
typu badaniom w obszarze psychologii czy „socjologii poznania”, trzeba jednak 
pamiętać, że odesłanie do „społeczności” (aby objaśnić myślenie) wymaga po-
ważnych ofiar. Przytoczmy przykład. Jeden z twórców „socjologii” objaśnił „fakt 
społeczny” następująco: jeśli wyszli Państwo na ulicę, nie pada deszcz, ale otwo-
rzyli Państwo mimo to parasol, gdyż na ulicy wszyscy stoją z otwartymi paraso-
lami, to jest to już właśnie „fakt społeczny”. Czy faktycznie historia z parasolem 
wskazuje na fakt społeczny? Człowiek, który otwiera parasol tylko dlatego, że 
otworzyli go inni, nie jest w ogóle człowiekiem, ale pajacem z tektury, którego 
pociągnięto za nitkę, automatem, który działa według behawioralnego schematu 
„bodziec–reakcja”. Dokładnie w ten sam sposób na śmiejących się idiotów albo 
automaty wyglądają ci, którzy śmieją się nie dlatego, że coś jest śmieszne, ale 
dlatego, że śmieją się inni. W ten sposób nie da się uzyskać faktu społecznego. 

Wśród znaczeń terminu „idea” podanych przez Platona (powszechne, nieru-
chome, określone, istota, pojmowalne rozumem, prawdziwe, obiektywne, wzór, 
ideał) znajdujemy i takie: idea – to eidos, wygląd, obraz, oblicze. To właśnie 
o tym momencie łatwo się zapomina, mówiąc o idealnym w ogóle oraz idealnym 
w rozumieniu Iljenkowa. Znaczenie to najbardziej przekonująco ujawnił, przed-
stawił i uwypuklił A.F. Łosiew w swoich wczesnych pracach, m.in. w Logice 

16  Э. Ильенков, Школа должна учить мыслить, Москва–Воронеж 2002.



80 Lew K. Naumienko

muzyki. Eidos według Łosiewa to „rzeźbiony posąg sensu”. To przedmiotowo-
-dostrzegalne, plastycznie wcielone, obiektywnie dane zjawisko, objawienie sen-
su. Bez tego odcienia znaczeniowego terminu „idea” wali się cała Platonowska, 
a razem z nią i Iljenkowowska koncepcja.

Dla Platona, Łosiewa i Iljenkowa istotne jest to, że myślenie nie polega 
wcale na operowaniu „czystymi” znaczeniami, myślowymi istotami poddający-
mi się rozumowi w znakach, w języku. Myślenie i dla Platona, i dla Łosiewa, 
i dla Iljenkowa jest właśnie „rozumowym oglądem”17, tj. fenomenem, w którym 
taką samą wagę mają obydwa elementy – i rozum, i patrzenie. U Platona są obec-
ne oba te komponenty. Myśleć trzeba „naocznie”, jak pisał Iwan Iljin, mając na 
myśli Hegla. Trzeba widzieć to, co się myśli, patrzeć na świat „rozumnymi ocza-
mi” (Łomonosow). W tradycji scholastycznej z tego połączenia element oglądu 
znikł, rozpłynął się, pozostawiając tylko rozum, w wyniku czego rozum wyrodził 
się w umiejętność używania znaków; schematy myślenia zmieniły się w sche-
maty języka. Tak stało się jednak tylko w scholastycznej tradycji filozoficznej, 
podczas gdy w przypadku sztuki, np. poezji, Platonowski eidos jest elementem 
nieusuwalnym: „Nie zrozumie, nie uchwyci/ Dumny wzrok obcoplemienny/ Co 
przeziera tak i świeci/ Spoza krasy twej przyziemnej”18. To Tiutczew o Rosji. 
„Nie zrozumie, nie uchwyci wzrok”: żeby zrozumieć, trzeba widzieć; żeby wi-
dzieć, trzeba rozumieć.

Przejdźmy jednak do tekstów Iljenkowa. Wszędzie tam, gdzie mowa o tym, 
co idealne, chodzi z pewnością o byt zmysłowo-nadzmysłowy. Dla Iljenkowa „ide-
alne” to przedstawiony, reprezentowany byt, coś w czymś innym, coś w postaci 
czegoś innego. Znaczenie ma zarówno to, co jest reprezentowane, jak i to, w czym 
jest ono reprezentowane. Pierwsze jest niedostrzegalne, drugie – dostrzegalne. To 
sens działania, forma działania w zmysłowo postrzegalnej formie rzeczy i for-
ma rzeczy pojęta jako forma działania. Właśnie to jest eidos, tzn. przedmiotowo 
pojęte działanie lub czynnościowo pojęty przedmiot, postać [образ] działania 
przedstawiona w postaci rzeczy. Spróbujcie przekazać słowami (lub narysować, 
albo wyrzeźbić) dowolną sonatę Haydna. Sens nie tkwi gdzieś poza, ale właśnie 
w samej materii dźwiękowej, stanowi go logika jej organizacji, a nie jakiś „pro-
gramowy” temat. 

17  W oryginale występuje tu słowo umozrienije, które znaczy tyle, co „abstrakcyjne rozumowa-
nie, spekulacja”. Dla Naumienki ważne jest jednak nie tyle znaczenie tego słowa, co jego budowa 
słowotwórcza łącząca człony um – rozum i zrenije – wzrok (przyp. tłum.).

18  Fragment wiersza Tiutczewa *** (Te chałupy pochylone) w tłum. A. Sandauera (przypis 
tłum.).
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Warto zapewne objaśnić to za pomocą prostego przykładu (takiego typu 
przykładów nie wstydzili się także klasycy przyrodoznawstwa; to przecież i „jabł-
ko Newtona”, i „demon” Maxwella, i kot w jednym pojemniku z licznikiem Gei-
gera u Schrödingera). Zapytajcie mieszkańca miasta, który nigdy nie miał w ręce 
ani toporka, ani siekiery, który nigdy nie rozłupywał szczap ani nie rąbał drewna, 
czym różni się toporek od siekiery. Co wam odpowie? Ano, że to właściwie to 
samo, trzonek z ostrzem z tą różnicą, że toporek będzie lżejszy i bardziej zaokrą-
glony, a siekiera cięższa i bardziej płaska. Jako rzeczy mało różnią się one mię-
dzy sobą. Ale właśnie ich sensy będą inne, a nawet wręcz przeciwne. Próbując 
siekierą rozłupywać szczapy, ryzykujecie utratę oka. A próbując toporkiem po-
rąbać np. kłodę wiązu, ryzykujecie utratę toporka, który ugrzęźnie we włóknach 
drewna. Mieszkaniec miasta widzi rzecz „samą w sobie”, właściwą jej formę. 
Drwal natomiast widzi w formie rzeczy schemat czynności rozłupywania albo 
rąbania i schemat samego obiektu tej czynności – strukturę włókna drzewa. Jed-
no poprzez drugie. Czynności rozdzielania, rozszczepiania włókien odpowiada 
toporek, czynności rozcinania, rozrąbywania włókien – siekiera. Zupełnie prze-
ciwstawne sensy. Schematy kultury mogą być także schematami rzeczy „poza 
kulturą”, ale oswojonymi już przez kulturę. Bynajmniej jednak nie wszystkie rze-
czy można włączyć do danej kultury, oswoić w niej – można tylko takie i w ta-
kiej mierze, w jakiej właściwa im natura, ich „schemat” dają się pogodzić ze 
sposobem ich bycia w kulturze, w działaniu, i tylko w takiej mierze, w jakiej ich 
właściwości dają się pogodzić ze schematami funkcjonalnymi. 

Iljenkow stał twardo na stanowisku, że kulturowo-historyczne schematy 
ludzkiej działalności nie są niczym innym, jak przyrodniczymi, istniejącymi poza 
kulturą i poza działaniem formami, właściwościami i prawami rzeczy, które zo-
stały już oswojone i odtworzone w działalności. Od pełni oswojenia zależy też 
stopień rozwoju samej kultury.

Iljenkow i Hegel

W Iljenkowie (tak jak i w Marksie) chętnie widziano heglistę. Tymczasem stwo-
rzył on wyjątkowo dokładną i przekonującą krytykę filozofii Hegla, a w jego 
osobie i wszelkiego idealizmu, wychodzącą daleko poza ramy „diamatowskiej” 
klasyfikacji kierunków filozofii. Krytyka ta może okazać się pomocna zarów-
no w kształtowaniu swojego stosunku do różnych dwudziestowiecznych szkół 
idealizmu (czy to „ontologicznego”, „witalistycznego”, „lingwistycznego” czy 
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„egzystencjalnego”), jak i w ocenie kierunku współczesnej „metodologii nauk” 
i „filozofii nauki” (przede wszystkim matematyki i przyrodoznawstwa), który 
Kurt Hübner oznaczył jako „krytykę rozumu naukowego”. 

Należy podkreślić, że do tego, co w sowieckich czasach nosiło nazwę „kry-
tyki” (idealizmu, „współczesnej burżuazyjnej filozofii”), Iljenkow nie odnosił 
się po prostu negatywnie – teoria i praktyka tej krytyki były dla niego czymś 
odrażającym. Gdy zwracał on swoje spojrzenie krytyczne w tę stronę, oficjalna 
„marksistowska” myśl filozoficzna witała to z zaniepokojeniem, nieufnie i po-
dejrzliwie. I nie bez powodu, dlatego że „krytyka” była związana dla niego nie 
z „walką”, ale z kategorią zupełnie innego planu – z rozumieniem. 

Jasno i wyraźnie ta „metodologia” rysuje się w stosunku Iljenkowa do Hegla 
jako absolutnego szczytu całej domarksowskiej klasycznej filozofii (podobnie 
do Marksa miejscami „flirtuje” on z heglowską terminologią, „ruchami” myśli, 
obrazami). Jego stosunek do Hegla ujawnia tę główną myśl, której ocena po-
zwala prawidłowo zrozumieć całą tematykę „Iljenkow i filozofia światowa”. Ta 
myśl stanowi wyjściowy „paradygmat”, ogólne światło określające jego oceny 
współczesnej mu zachodniej myśli filozoficznej. 

Myśl ta jest następująca. 

W pojęcie „idealnego” Hegel włącza to, co inny przedstawiciel idealizmu w filo-
zofii (co prawda, siebie za „idealistę” nigdy nieuznający), Aleksandr Bogdanow 
sto lat później oznaczył jako „społecznie zorganizowane doświadczenie” z jego 
ustalonymi, historycznie wykrystalizowanymi schematami, standardami, stereo-
typami, „algorytmami”. Hegla i Bogdanowa łączy (jako idealistów) wyobrażenie, 
że świat „społecznie zorganizowanego doświadczenia” jest dla jednostki owym 
jedynym „przedmiotem”, który ta jednostka „opanowuje” i „poznaje” – jedynym 
przedmiotem, z którym jednostka w ogóle ma do czynienia i za którym nie kryje 
się już nic głębszego. A świat, istniejący do, poza i niezależnie od świadomo-
ści i woli w ogóle (tj. nie tylko od świadomości i woli jednostki, ale również od 
świadomości społecznej i społecznie zorganizowanej „woli”), sam w sobie, jest 
brany w tej koncepcji pod uwagę tylko w takim stopniu, w jakim znalazł on już 
swoje wyrażenie w powszechnych formach świadomości i woli, o ile został już 
oswojony w „doświadczeniu” i przedstawiony w schematach i formach, w jakich 
przebiega to „doświadczenie”, włączony w nie19.

Takim obrotem myśli charakteryzuje się według Iljenkowa idealizm jako 
taki – i Platonowski, i Berkeleyowski, i Heideggerowski, i Gadamerowski... Na 

19  Э. Ильенков, Диалектика идеального. Искусство и коммунистический идеал, Москва 
1984, s. 44.
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tym właśnie polega „sekret idealizmu”. Mowa zatem o podmianie dwóch różnych 
„przedmiotów” jednym. A czyż nie ten sam „sekret” i jego częściowe „zdema-
skowanie” (siłą realnych okoliczności) kryją się za mechanizmem „rewolucji na-
ukowych” T. Kuhna, czyż nie tym tłumaczy się zmiana naukowych „paradygma-
tów”? Rozum to Janus o dwóch obliczach. Jedno zwraca się ku przyrodzie i his-
torii, drugie – ku kulturze. Praca rozumu na tym właśnie polega, aby odnaleźć 
porządek w chaosie, miarę w tym, co bezmierne, określone w tym, co nieokreślo-
ne, aby odnaleźć obrazowy ekwiwalent dla „wrzącej polewki bogów”, bez której 
mit jest płaską bajką z morałem. Czyż starożytna sztuka klasyczna nie personifi-
kuje żywiołu? „Coś” – ustalone, uporządkowane, harmonijne formy sztuki i na-
uki są niczym bez owego „swojego innego”. Natomiast w koncepcji „socjologii 
poznania”, społeczno-historycznego zdeterminowania „paradygmatów” nauki, 
w idei kulturowo-historycznego „kontekstu” druga twarz Janusa zwrócona ku 
obiektowi „w sobie i dla siebie”, ku temu, co znajduje się poza kulturą, starannie 
próbuje „podretuszować się” pod pierwszą, zwróconą ku kulturze. A ponieważ 
kultury są różne zarówno pod względem geograficznym, jak i historycznym, ta 
pierwsza twarz zaczyna sama się dwoić, troić itd., stając się wieloma obliczami 
równocześnie. Tak właśnie wygląda „metodologiczny pluralizm”. Chaos i ży-
wioł wyrzucone drzwiami wracają oknem, godząc w samą kulturę. Właśnie tę 
„chorobę kultury” zademonstrowali na własnym przykładzie „klinicyści kultury” 
– postmoderniści. Jeśli „zawsze niepokorna” realność jest czymś „zbędnym”, to 
mści się ona na zadowolonym z siebie rozumie, naukowym i artystycznym, czy-
niąc właśnie rozum czymś zbędnym – „nonsensem”, niedorzecznością. 

Tożsamość schematów działania i schematyzmu obiektu, dzięki któremu 
jedynie możliwe jest poznanie, nigdy nie jest pełna, gdyż asortyment schema-
tów rozwiniętych w kulturze zawsze ma swoje granice. To zrozumiałe, że żadna 
kultura, żaden asortyment schematów nie może zamienić zdolności do myślenia. 
Jeśli jej zabraknie, jeśli kierowanie się regułami będzie ślepe, jeśli twarz Janusa 
zwrócona ku kulturze nie będzie obracać się natychmiast w przeciwnym kie-
runku, ku przyrodzie, to zamiast człowieka myślącego otrzymamy tego wspo-
minanego przez Kanta durnia, który postępując zgodnie z regułą, żeby ciągnąć 
wszystko to, co czworonożne, rogate i włochate, za to, co wisi u niego z tyłu, doi 
kozła, podczas gdy inny, także zgodnie z regułą, podstawia sito. Stosowanie się 
do reguły musi być odpowiednie, a uniwersalnej reguły, reguły stosowania reguł 
nie ma i być nie może. Janus nie może patrzeć tylko w stronę kultury, gdyż bez 
wątpienia oślepnie. Jeśli każdy tekst należy brać „w kontekście”, to owym kon-
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tekstem nie może być wyłącznie kultura, ale dialog kultury i przyrody, kultury 
i tego, co „kipi w kotle u wiedźmy historii”20 (Marks). 

Rzeźbiarz usuwa wszystko, co zbyteczne, wszystko, co nie odpowiada jego 
koncepcji. Jeśli jednak w kulturze zabraknie tego, co „zbyteczne”, jeśli ten, kto 
mógł, pomieścił już wszystko w swoich schematach, staje się on Narcyzem za-
kochanym w swoim odbiciu. Czyż kultura nie polega na okiełznaniu chaosu, 
na nadaniu formy temu, co formy nie posiada, na dostrzeżeniu postaci, kształtu 
w tym, co bezkształtne?21 Jeśli człowiek nie jest do tego zdolny, to, co bezkształ-
tne, z pewnością ukaże mu się właśnie jako bezkształtne, wstrętne, przerażają-
ce, coś zdolnego rodzić tylko drgawki, mdłości i egzystencjalny strach. W ogóle 
w kulturze, w szczególności zaś w sztuce i nauce, nie da się usunąć tego, co 
„zbyteczne”, tzn. tego, czemu w tej kulturze nie odpowiada żaden schemat, ża-
den obraz, tego, co nie ma ekwiwalentu w języku tej kultury, co początkowo nie 
daje się przedstawić ani wyrazić, co znajduje się „po tamtej stronie”. Ale jeśli 
kultura (tak jak i człowiek) grzęźnie w tej fazie, znowuż umiera ona albo zamiera 
w niemocy. Strachowi odpowiada wszak przerażenie, twórcze „zdrętwienie”22, 
niezdolność znalezienia dźwięku dla niemego, głuchego, wrogiego świata. A po-
nieważ świat ten mimo to istnieje, człowiek czuje się w niego rzucony. Zresztą 
także to, co „po tamtej stronie”, samo jest kategorią kultury. Te „fobie” zrodziły 
się z ruchu samej kultury, jej wyobcowania. Iljenkow (w ślad za Marksem) nie 
przeoczył także tej strony sprawy. To, co „po tamtej stronie”, staje się głuche 
i ciemne właśnie tylko pod takim warunkiem i tylko w takim stopniu, w jakim 
głuchy i ciemny staje się świat również po tej stronie – świat samego człowieka. 
Chaos to przecież także idea, kategoria, „założenie”. „Czysty chaos” jest tym 
samym, co i czysty porządek. 

Interesujące, że świat przyrodniczy i historyczny, przestronny i przejrzysty 
dla Hegla, marszczy się i kurczy, znajdując ostatnie schronienie w języku. I tak, 
w hermeneutyce 

przeniknięcie sekretów „prawdziwego bycia” rysuje się... jako akt wyjaśniania 
utajonych sensów i znaczeń fenomenów ludzkiego istnienia, to znaczy postaci ży-
cia „ducha” zyskujących samoświadomość w języku i poprzez język. Język jawi 

20  Cytat z listu Marksa do Kugelmanna z 3 marca 1868 roku (przyp. tłum.).
21  W oryginale gra słów: uwidiet obraz w bezobraznom – dojrzeć obraz/postać w bezkształtnym/

płynnym/szpetnym.
22  W oryginale gra słów: niedo-umienije (niedoumienije – zdumienie, zdziwienie, konsternacja, 

umienije – umiejętność.
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się tu jako „domostwo bycia” (Heidegger), a hermeneutyka – jako naturalny spo-
sób przeniknięcia w sekrety tego „domostwa”23.

Widać stąd jasno, że dla Iljenkowa zrozumienie Hegla stanowi klucz do zrozumie-
nia współczesnej filozofii.

Ijenkow i Spinoza

Rola, jaką w twórczości Ewalda Iljenkowa odgrywają idee Spinozy, jest abso-
lutnie wyjątkowa. Do idei tych i osoby Spinozy przywiodła Iljenkowa logika 
jego myśli punktowo zarysowana wyżej. Dotkniemy tu tylko tego obszernego 
tematu w stopniu, w którym pozwala on naświetlić ogólny stosunek Iljenkowa 
do historii filozofii, przedstawić go jako historyka filozofii. Ściśle rzecz biorąc, 
historykiem filozofii w „wąskim sensie” tego terminu Iljenkow nigdy nie był. 
Ramy tego sensu były dla niego rzeczywiście wąskie. Badał on nie cudze myśli 
i teksty, ale tę rzeczywistość i ten problem, które badali „klasycy”, a także on sam 
z pomocą „klasyków”, radząc się ich, spierając się z nimi, znajdując u nich „pod-
powiedzi” i „podpowiadając” im. Byli on dla niego nie przedmiotami, ale właś-
nie podmiotami myślenia, jego współ-pracownikami zajmującymi się tą samą 
sprawą. Historia filozofii nie jawi się mu jako panoptikum obumarłych idei. Jest 
ona „wspólno-rozdzieloną działalnością”24 poszukiwania prawdy. Tak rozumia-
na historia filozofii jest dialogiem nie tylko sobie współczesnych (np. Spinozy 
z Kartezjuszem), ale przede wszystkim dialogiem teraźniejszości z przeszłością, 
w głównej mierze samego Iljenkowa ze swoimi poprzednikami. To nie martwa, 
ale żywa historia.

Historyk filozofii „w wąskim sensie” działa tak jak przyrodnik, który przy-
gląda się swoim „brzuchonogom” i „głowonogom”, liczy nóżki, pręciki, słupki, 
rozdziela je według rodzajów i gatunków, nie utożsamiając się z nimi, przestrze-
gając Brechtowskiego „patosu dystansu”. Historyk filozofii jest „chłodnym mędr-
cem”. Każdy z jego obiektów ma swoją własną „specyfikę”, dla niego Hegel, 

23  Э. Ильенков, Гегель и герменевтика (Проблема отношения языка к мышлению в кон-
цепции Гегеля), [w:] Искусство и коммунистический идеал, Москва 1984, s. 77.

24  Pojęcie to, kluczowe dla teorii wychowania Iljenkowa, oznacza proces, w którym nauczyciel 
rozpoczyna od wspólnego z uczniem wypełniania pewnych działań, stopniowo osłabiając kierow-
nictwo i rozdzielając działanie między siebie i ucznia tak, aby uczeń stopniowo stawał się sa-
modzielnym podmiotem, przyswajając sobie uprzedmiotowione w rzeczach specyficznie ludzkie 
sposoby działania, a tym samym stając się rozumnym (przyp. tłum.).



86 Lew K. Naumienko

Büchner, Lukács czy Mitin25 to takie same „fakty” i wszyscy oni układają się 
w jeden faktyczny ciąg historyczny. Nic w tym złego, rzecz jasna: gdzie nie ma 
faktów, nie ma i nauki. Dla Iljenkowa jednak, podobnie jak dla Hegla, ramy tego 
schematu były zbyt „wąskie”. Aby uczynić cudzą myśl przedmiotem, trzeba jej 
przedmiot uczynić swoim przedmiotem, tzn. mieć przed oczami tę samą rzeczy-
wistość, którą „miał na względzie” badany przez nas „przedmiot-podmiot”. Jeśli 
tak się nie dzieje, to z cudzej myśli zostaje tylko sucha „powłoka”. Ta powłoka 
to właśnie „tekst”. Znaczy to, że jeśli przedmiotem waszych badań jest myśl 
Spinozy, nie należy wlepiać oczu wyłącznie w jego teksty. Wasze zadanie polega 
na tym, aby poprzez te teksty zobaczyć to, co widział sam Spinoza, trudności, na 
które natrafiał, wypróbowując schematy wypracowane przed nim (np. przez Kar-
tezjusza), zestawiając je z rzeczywistością, dopracowując i zmieniając, czasem 
radykalnie. Teksty nie mogą nie odzwierciedlać „męki słowa”. Nieuchronnie zo-
staną w nich ślady tej męki – sprzeczności, niezgodności, wątpliwości, wahania 
itp. Jedynie dla historyka-pozytywisty teksty są czymś świętym jako bezwarun-
kowe fakty. Natomiast dla myśliciela są one szkicami, zarysami, śladami nierzad-
ko tytanicznych wysiłków, aby wyrazić „niewyrażalne”. Ten, kto powiedział, że 
„język nie musi wstydzić się blizn zdobytych w walce z myślą”, miał słuszność. 

Właśnie ta walka wymyka się uwadze historyka-pozytywisty. Woli on nie 
zauważać tych blizn: sprzeczności, niezgodności. A gdy inny historyk zauważa 
je i naprawia, wyzwalając sens z jego nieuchronnie ograniczonej „powłoczki” 
(która także nosi na sobie blizny pozostawione przez epokę), historyk-pozytywi-
sta podnosi krzyk: „zniekształcił, wypaczył!”. Różnica między pierwszym i dru-
gim historykiem jest nie tylko ogromna – jest pryncypialna. Dlaczego wyznający 
kult faktów historyk podnosi krzyk? Dlatego, że „tekst” jest dla niego właśnie 
„faktem”, dlatego, że „bycia w kulturze” nie zestawia on z byciem poza kulturą, 
dlatego, że „Sage”, „mowy” nie odróżnia on od „Sache”, rzeczy, nie odróżnia 
tekstu od tego, o czym mówi dany tekst. Różnica między tymi dwoma historyka-
mi jest pryncypialna dlatego, że ich przedmioty są różne i mówią oni o różnych 
rzeczach. Jeden ma na myśli słowa, drugi – myśli. 

Nie musielibyśmy trwonić na tę sprawę tylu słów, gdyby nie jeden „hi-
storyczny” kazus i gdyby nie to, że kazus ten został naświetlony przez pewne-
go skrupulatnego „historyka filozofii” i przedstawiony w ostro demaskatorskim 
świetle jako sensacja. Nie będziemy tu podawać nazwiska tego historyka i tytułu 

25  Autorowi chodzi prawdopodobnie o Marka Borysowicza Mitina, radzieckiego filozofa, pub-
licystę, apologetę stalinizmu (przyp. tłum.).
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publikacji, w której kazus ten został przedstawiony „miastu i światu”. Nie chodzi 
tu o osoby, ale o problem. Problem ten zaś to problem autentycznej lektury histo-
rycznych tekstów. Kazus wygląda następująco. 

We wszystkich tekstach Iljenkowa, w których mowa o myśleniu i Spinozie, 
świadomie użyte zostało wyrażenie „ciało myślące”. W tekstach Spinozy takie-
go wyrażenia nie ma. W łacińskim oryginale na miejscu słowa „ciało” powinno 
stać corpus, a całe wyrażenie powinno wyglądać tak: corpus cogitans – „cia-
ło myślące”. U Spinozy odnajdujemy jednak res cogitans – „rzecz myślącą”. 
Autor publikacji – nazwijmy go „historykiem” – przekonuje, że wyrażenie „ciało 
myślące” to „chimera”, niedorzeczność, „oksymoron”, gruszki na wierzbie. Na 
postawie tego „faktu” przeprowadza on wywód, jakoby Iljenkow przypisał Spi-
nozie swój własny niedorzeczny wymysł, i przyłapuje Iljenkowa na podmianie 
kart, szulerce: „podmienił”, „przypisał”, „okaleczył”, podmalował portret Spino-
zy na obraz siebie samego. Sprawa przyjęła takim sposobem kryminalny obrót. 
U prawdziwego Spinozy zdaniem „historyka” myśli nie ciało, a dusza rozumiana 
nie jako szczególna bezcielesna substancja, ale jako „idea ciała”. Oto i cały kazus 
właściwie.

Można byłoby ograniczyć się wskazaniem na to, że jednym ze słowniko-
wych znaczeń terminu corpus jest „istota żywa, człowiek” i corpus cogitans 
można tłumaczyć także jako „człowiek myślący”. To coś konkretniejszego niż 
„coś myślącego”, gdyż słowo res ma co najmniej dziesięć znaczeń. Można by-
łoby tym zacząć i z miejsca skończyć dyskusję z „historykiem”. Jednakże ten 
„kazus” jest dobrym pretekstem, aby rozważyć nie błahy „skandalik”, mocno 
zresztą pożółkły, a poważny problem. 

Załóżmy, że werbalna rozbieżność między Iljenkowem i Spinozą to bez-
sporny fakt. Z tego nie wynika jednak słuszność oskarżenia (pozostawmy na stro-
nie podejrzenie, o którym była mowa, obraźliwe dla Iljenkowa i absolutnie nie 
do pogodzenia z tym, co my, jego współcześni, o nim wiedzieliśmy). Tego typu 
faktowi można przeciwstawić nie jeden, lecz całą serię faktów, i zapytać naszego 
„historyka”: a jak sprawa ma się z nimi?

Fakt nr 1. Dusza jest „rzeczą myślącą”. Duszę Spinoza określa jako „ideę 
ciała”, ideę z kolei jako „pojęcie, które dusza wytwarza”26. Jak należy czytać Spi-
nozę, żeby nie zauważyć tej jawnej tautologii, że „dusza” definiowana jest przez 
„ideę”, a „idea” przez „duszę”? Dokładnie taka sama sytuacja: jeśli dusza jest 

26  B. Spinoza, Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona, tłum. I. Myślicki, Kraków 1954, 
s. 63.
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„rzeczą myślącą”, wynikałoby, że „myślące myśli” – znów tautologia. W takim 
razie poprawiać Spinozę czy zostawić tak, jak było?

Fakt nr 2. Drugi aksjomat (!) drugiej części Etyki głosi: „Człowiek myśli”. 
A w „dodatku” do twierdzenia 13 tej samej części zostało powiedziane, że „czło-
wiek składa się z duszy i ciała”27. W takim razie kto myśli: człowiek, całość czy 
jego dusza, część? Jeśli myśli dusza, część całości, to dlaczego nie może myśleć 
i jego druga część – ciało? „Dusza” to abstrakcja z człowieka, „ciało” – również. 
Jedno z dwóch: albo niesłuszny jest aksjomat, albo niesłuszny dodatek, a razem 
z nim teza, że „myśli nie ciało, lecz dusza”: powiedzenie tego to tyle, co powie-
dzieć: „chodzi nie człowiek, ale jego nogi”. 

Fakt nr 3. Substancja u Spinozy jest czymś rozciągłym i to coś rozciągłego 
myśli, posiada pewien atrybut – myślenie. Nierozciągłych substancji nie ma. Stąd 
może wynikać tylko jeden wniosek: rozciągła substancja jest właśnie tym, co 
myśli. Ciało też jest czymś rozciągłym. W takim razie dlaczego, jeśli tym czymś 
rozciągłym jest substancja, może ono myśleć, a jeśli ciało – nie? Tak pozostawi-
my?

Fakt nr 4. Idea – to „pojęcie, które dusza wytwarza”. U Spinozy idee istnieją 
jednak przecież nie tylko w duszy, ale i w Bogu, a Bóg duszy nie posiada. Idea 
każdej rzeczy jest dana dwukrotnie – „w duszy” i „w Bogu”, a więc niezależnie 
od duszy. To także pozostawimy? 

Swoją drogą, pomówmy o Bogu: jak ma się z nim sprawa? Pierwsza część 
Etyki nosi tytuł O Bogu. Mamy rozumieć Spinozę dosłownie, ściśle według teks-
tu? Jeśli tak, wyjdzie on na fideistę. A jeśli przenośnie („Bóg albo przyroda”), to 
na ateistę. Jeśli dosłownie, to „przyroda” okazuje się ateistycznym „dodatkiem”, 
a jeśli przenośnie, to Bóg dodatkiem fideistycznym. Kim w takim razie jest Spi-
noza, ateistą czy fideistą? Czego trzeba się trzymać, litery czy sensu? 

Nie będziemy przytaczać innych faktów, choć moglibyśmy. Czy Iljenkow 
widział te sprzeczności i niedorzeczności? Widział, oczywiście, tak jak znał 
różnicę między res i corpus. Łacińskie res to jednak termin wieloznaczny. To 
i „przedmiot”, i „sprawa”, i „majątek”, i „władza”, i „świat” (natura rerum). 
W miejsce wieloznacznej res Iljenkow postawił jednoznaczne „ciało”. „Ciało” 
prowadzi nas na ścieżki nauki, a „dusza” cofa do Kartezjusza, czyniąc problem 
psychofizyczny nierozwiązywalnym. Iljenkow nie ustawał w przypominaniu, że 
teorii, „idei” nie sposób po prostu wywieść z faktów. Bez idei nie można faktów 

27  Ibidem, s. 81.
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nie tylko pojąć, ale nawet zobaczyć. A jeśli się zobaczy, to „nie to”. Antyczni 
Grecy zobaczyli przecież hipopotama, „rzecznego konia”.

Czy Iljenkow powinien był ograniczyć się po prostu do „tekstu”, czy też miał 
on „myśl Spinozy”? Oczywiście, że miał. Czy jednak mógł znaleźć ją w tekstach 
Spinozy? Ależ znajdujemy w nich nie jedną, ale dwie różne myśli: jedna to idea 
Boga jako istoty doskonałej, a druga – przyrody jako „przyczyny samej siebie”. 
Na której rozkażą Państwo się oprzeć? A gdyby Iljenkow nie miał „myśli Spino-
zy”? W takim razie po co sam?... – Czyż mamy czytać teksty jak zakrystian: im 
mniej myślisz samemu, tym lepiej rozumiesz Spinozę? „Myśl Spinozy” Iljenkow 
czerpie nie tylko z tekstów Spinozy, ale także po części z Hegla, Feuerbacha, 
Marksa. Patrzy on na to, co było, wychodząc z tego, co zostało. Czyż można 
inaczej? Można, jeśli wychodzić z przedwczorajszych schematów, powiedzmy, 
z Kartezjusza. Wtedy jednak Spinoza zostanie naprawdę „zniekształcony”. We-
dług Kartezjusza u człowieka jest nie jedna, ale dwie res, dwie istoty, dlatego też 
„duszę” rozumie on substancjalnie; tymczasem według Spinozy są nie dwie res, 
lecz jedna, która zarówno rozciąga się, jak i myśli. Dlatego też „myślące ciało” 
lepiej oddaje myśl Spinozy niż „myśląca dusza”. „Myśląca dusza” nie jest jed-
nak, rzecz jasna, chimerą. Jest czymś gorszym niż chimera, tautologią, tj. czymś 
bezsensownym. Nasz „historyk” stawia więc na miejscu Spinozy bezsens. Otóż 
i cała „autentyczna lektura”. 

Czy sam Spinoza wiedział, kim jest, powiedzmy, panteistą czy ateistą? 
„Ateizmu naukowego” przecież wtedy nie było! Mówi nieomal na każdej stronie 
o Bogu, ale rozumie pod tym słowem przyrodę. Okazuje się, że można patrzeć 
na niego na oba sposoby. Jeśli z przeszłości – będzie on oryginalnym teologiem, 
a jeśli z teraźniejszości – poprzednikiem Marksa. Mamy przed sobą poważny 
problem metodologiczny, a nie przestępstwo i „sprawę kryminalną”. 

Powiedzmy, że macie przed sobą jakiegoś pierwotniaka. Jest ektoderma, 
jest entoderma. Jest jakiś pęcherzyk w środku. Co to? Czy będziecie w stanie 
określić? Przecież nawet on sam, ten pęcherzyk, jeszcze nie wie, czym będzie. 
Dla Was to i serce, i żołądek, i płuca... Może on mieć wiele funkcji, można go 
objaśniać na wszystkie strony, gdyż ewolucja nie pokazała jeszcze, co to takiego. 
Istnieje tu cały wachlarz możliwości. A jeśli spojrzeć na to ewolucyjnie? Wtedy 
sprawa ma się zupełnie inaczej: zobaczycie konkretną funkcję i określicie or-
gan. Będziecie już mieli kryterium, „koncept”, „pojęcie”, „ideę”. Czy nie mając 
w głowie „idei konia”, potrafilibyście rozpoznać go w takiej kosmatej, brzucha-
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tej, szpotawej kobyle? Czy powiedzielibyście raczej: „Naprawdę jesteś koniem? 
Przecież jesteś tylko jakimś niedorozwiniętym wielbłądem!”. 

Iljenkow patrzy w przeszłość z punktu widzenia teraźniejszości. Anatomia 
człowieka stanowi dla niego klucz do anatomii małpy. Pęcherzyk, o którym była 
mowa, to zapowiedź dalszego rozwoju, zapowiedź płuc, serca, żołądka. Możemy 
zrozumieć przeszłość tylko wtedy, gdy wiemy, jaka jest tendencja, gdy zarysował 
się już rezultat. Iljenkow patrzy na Spinozę „przez pryzmat” całej późniejszej 
historii. Patrzy na komórkę, mając przed oczami „rozwinięte ciało”. Jego „punkt 
widzenia” określiła już historia, to nowy szczyt. Z tej pozycji łatwo podać objaś-
nienie i tych faktów, o których była mowa wyżej, w tym także „kuriozów”.

Dlaczego u Spinozy substancja myśli, a ciało nie? Otóż dlatego, po pierw-
sze, że substancja jest nieskończona, a ciało skończone. Rozum jest uniwersal-
ny, nieskończony, tłumaczył Kartezjusz, mamy zdolność pomyślenia dowolnego 
obiektu we Wszechświecie, a ciało nie jest uniwersalne, jest automatem z nie-
wielką liczbą elementów i ich stanów28. „Rozum” i „ciało” są wprost niewspół-
mierne. Ciało u Spinozy to modus substancji, która jest rozciągła, tj. cielesna. 
A zatem ciało nie myśli nie dlatego, że jest „cielesne”, materialne, ale dlatego, że 
jest skończone; po drugie, dlatego, że w epoce Spinozy pod „ciałem” rozumiano 
coś biernego, bezwładnego (później Newton określi masę jako miarę bezwładno-
ści ciał, tzn. tego, co cielesne), a myślenie jest czymś aktywnym. Ani Kartezjusz, 
ani Spinoza nie wiedzieli jeszcze niczego o nieskończonym (potencjalnie) „nie-
organicznym ciele” człowieka społecznego. My jednak powinniśmy to wiedzieć! 
Jednostka to ludzkie organiczne ciało nie jako całość, ale jako część, „dusza” – to 
część gatunkowej całości reprezentowanej w jednostce. „Człowiek myśli” tylko 
dlatego, że w nim i razem z nim myśli ludzkość. Ale i tego Spinoza nie wiedział 
i wiedzieć nie mógł. Nie zadawał on nawet pytania o pochodzenie myślenia, było 
ono dla niego czymś wiecznym, było atrybutem. Nie znał również idei rozwoju, 
ewolucji, ale my powinniśmy to wszystko wiedzieć!

Sprzeczności i niedorzeczności Spinozy nie są jego winą, ale nieszczęściem. 
Wina spoczywa na jego epoce, na tych schematach „społecznie zorganizowanego 
doświadczenia”, wewnątrz których się znajdował. Stąd właśnie jego Bóg, który 
jest „przyrodą”. Mamy więc rozwiązać ten węzeł z duszą i ciałem czy tak go zo-
stawić? A może, jak w przypadku zdefiniowania duszy za pomocą idei, a idei – za 
pomocą duszy, będziemy przyłapywać Spinozę na „wstydliwych grzeszkach”?

28  Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, tłum. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1993, s. 65.
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Oczywiście, że nie. Spinoza waha się, ma wątpliwości, to znaczy – myśli. 
To nie niechlujstwo, niedopatrzenie, ale realna sprzeczność. Nawet tu Spinoza 
jest wielki: odnotował realną sprzeczność i nie poszedł łatwą drogą rozłącza-
nia sprzecznych zjawisk na różne substancje, „wymiary”, „punkty widzenia”, 
kierunki, a zarazem nie sprowadził jednego do drugiego. Jak dobrze byłoby po-
zbyć się ciała, jak robi to nasz „historyk”! Ale Spinoza tego nie uczynił, ciało 
zachowało się u niego, choć tylko w „idei ciała”. Zachowała się także formal-
na sprzeczność. A nam mówią: „Nie tykajcie! Popsujecie! Niech tak zostanie!”. 
Iljenkow zaś zachował ciało, jednak nie martwe, ale żywe, nie bierne, ale aktyw-
ne, nie skończone, lecz nieskończone, nie tylko organiczne, lecz i „nieorganicz-
ne”, i otrzymał pewien rezultat. 

W myśli o aktywnie działającym ciele Spinoza pozostawił nitkę, za którą 
pociągnął Iljenkow. Zostawmy póki co na stronie Spinozę, a zadajmy pytanie 
tym krytykom Iljenkowa, którzy obwiniają go o własne wtręty, pytanie to for-
mułując następująco. Przed Wami noworodek. To ciało czy nie ciało? Jasne, że 
ciało. Jeśli to przyznacie, drugie pytanie brzmi: to ciało ma duszę czy też nie 
ma duszy, jest tylko i po prostu ciałem? Jeśli ma już duszę, a Was samych nie 
niepokoi takie twierdzenie, zadajmy trzecie pytanie: a jak to ciało pozyskało du-
szę, jeśli w nim samym z definicji zawarta być nie może? Skąd i jak wstąpiła 
ona do tego „po prostu ciała”? Jeśli w nie wstąpiła, to sama musi być cielesna, 
znajdować się w rozciągłym ciele, zajmować miejsce, tj. mieć własny rozmiar 
i współrzędne w przestrzeni. Kartezjusz, człowiek konsekwentny i zdecydowany, 
pomieścił ją w szyszynce i... rozśmieszył wykształconą publiczność. Przed tym 
„teoretycznym” problemem stają przecież jednak wszyscy rodzice, patrząc do 
kołyski z niemowlęciem, i dla nich to problem praktyczny: czekać, aż wszystko 
zrobi się samo i dusza obudzi się w tym ciele, czy robić coś z tym „po prostu 
ciałem”, wychowywać, prowadzić, formować duszę? 

Można zaostrzyć i uczynić to pytanie bardziej dramatycznym, stawiając je 
znowu nie jako wyłącznie teoretyczne, ale jako praktyczne. Odpowiedź znajdzie-
my w okrutnym eksperymencie przeprowadzonym przez samą przyrodę: u głu-
choniewidomych od urodzenia dzieci. Aleksandr Mieszczeriakow29 mówił: no, 
oni już nie tylko ludzkiej, ale nawet „zwierzęcej” psychiki nie mają; to raczej 
rośliny – ciała, po prostu ciała. I jeśli niczego z nimi nie robić, a tylko oczekiwać 

29  Aleksandr Iwanowicz Mieszczeriakow (1923–1974) – radziecki psycholog i defektolog pra-
cujący z głuchoniewidomymi dziećmi, autor książki Dzieci głuchoniewidome. Kształtowanie za-
chowania a rozwój osychiczny (przyp. tłum.).
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przebudzenia w nich duszy, to pozostaną oni po prostu ciałami-roślinami: nale-
jemy im do ust płynu – przełkną, nie nalejemy – będą się tylko skręcać jak robak 
na asfalcie. 

Zatem jak: weźmiemy w rozumne ręce „po prostu ciało” i będziemy for-
mować duszę, „lepić” cielesne, przestrzenne działania „po prostu ciała” według 
wzoru innych, nie tylko rozciągłych, ale „rozumnych” ciał, rzeczy stworzonych 
przez człowieka i dla człowieka, czy będziemy czekać na cud? Taką właśnie 
kwestię rozwiązywał Iljenkow, czytając Spinozę i wnikając w jego rozważania. 
Wychodząc od ciała po prostu, posuniemy się jakoś mimo wszystko w stronę 
zrozumienia ciała i duszy, podczas gdy wychodząc od duszy jako idei ciała, nie 
posuniemy się w stronę naszego celu nawet na milimetr. Jeśli nie ma ciała, nie 
ma i idei. 

Myśl Spinozy jest naprawdę złożona, nie dlatego jednak, że pisze on w spo-
sób tajemniczy czy ciemny, ale dlatego, że jest sprzeczna. I w tym, że nie zatu-
szował on swoich sprzeczności, ale wystawił je na widok, tkwi jego wielkość. 
Iljenkow zaś starał się rozwiązać te sprzeczności, życzliwie „nie zauważając” ich 
u Spinozy (wobec Kartezjusza był jednak bezlitosny). 

Iljenkow patrzył na Spinozę „przez pryzmat” Hegla, Marksa, Mieszczeria-
kowa. Patrzy on na komórkę, mając przed oczami „rozwinięte ciało”. Jego „punkt 
widzenia” określiła już historia kultury. Ten punkt widzenia jest nie tylko jego, 
ale nasz. Jego oparciem nie są domysły, nie bazuje on na wymyślnych „sensach” 
wydobywanych z tekstów w sposób dowolny lub tak samo dowolnie im przyda-
wanych. Nietrudno byłoby zaprezentować tego typu intelektualną ekwilibrysty-
kę, gdyby przyszła ochota. O to jednak właśnie chodzi, że Iljenkow w ogóle nie 
wymyśla „interpretacji”, lecz wychodzi z faktów jak Spinoza, te fakty jednak są 
mu już dane inaczej. W czasach Spinozy ich albo nie było, albo nie było tych pry-
zmatów i szkieł powiększających, dzięki którym można te fakty dostrzec. Tylko 
tyle, a „własne wtręty” nie mają z tym nic wspólnego. Jestem przekonany, że tak-
że po nas Spinozę będą rozumieć głębiej niż my dzisiaj. Bynajmniej nie dlatego 
jednak, że w jego tekstach kryją się jakieś sekrety, tajemnice czy wyższy sens, ale 
po prostu dlatego, że tylko mając przed oczami dąb, można zrozumieć, czym jest 
żołądź. Zależy, skąd patrzeć... Nietzsche np. dostrzegł w człowieku drapieżnika, 
Freud – małpę. Takie samo spojrzenie ma, powiedzmy, superwspółczesny Deleu-
ze. Spojrzysz z dołu, a wyjdzie z tego „filozofia nieklasyczna”. 

Tak więc „wygładzenie” Spinozy przez Iljenkowa nie wynika wcale ze 
wstrętnej skłonności mierzenia wszystkiego swoją miarą. Tak oczywiście bywa, 
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ale nie z „wielkimi”, a z miernotami. Iljenkow w takim samym stopniu szuka 
siebie w Spinozie, co Spinozy w sobie. To, co w nich tożsame, będzie właś-
nie prawdą rozumianą jako proces, jako rozwój, jako dojrzewanie wiedzy. Prze-
cież nie można poważnie sądzić, że u Spinozy jest jedna prawda, a u Iljenkowa 
– inna. Prawda jest jedna, jedna na dwóch, jedna dla wszystkich, którzy cenią 
i chcą zrozumieć ich obu. Właśnie dlatego stosunek Iljenkowa do Spinozy to taki 
przypadek, poprzez który przebłyskuje całość jego stosunku do historii filozofii 
światowej. 

Z języka rosyjskiego przełożyła
MONIKA WOŹNIAK
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O sytuacji filozofii (list do KC partii)1 

Sytuacja ta – czuję się nie tylko w prawie, ale i w obowiązku powiedzieć – jest 
bardzo zła, jeśli nie tragiczna. Jeśli mierzyć ją, rozumie się, nie oddzielnymi 
sukcesami i niedostatkami, a tą rolą, którą filozofia zobowiązana jest odgrywać 
w komunistycznym przeobrażaniu świata.

Praktycznie wszelki jej wpływ na przekształcenia, rozwój nauk społecznych 
i przyrodniczych zbliża się do zera. Mam na myśli oczywiście filozofię mar-
ksistowsko-leninowską, „materializm dialektyczny” – chociaż „święte miejsce 
nigdy nie jest puste” i w tym stopniu, w jakim zanika wpływ materialistycznej 
dialektyki, wzrasta wpływ innych najbardziej pstrokatych i licznych szkół oraz 
koncepcji.

W przyrodoznawstwie – to neopozytywizm, tzn. oczyszczona z wszelkich 
filozoficzno-światopoglądowych aspektów, czysto instrumentalnie wyinterpreto-
wana „logika” (logika matematyczna). O ile przyrodoznawcy coraz częściej po-
dejmują wyprawy na tereny humanistyczno-społecznych problemów, to operują 
oni przy tym terminami cybernetyki (informacja, interakcja, optymalność etc.). 
Także w samych naukach społecznych taka tendencja jest bardzo silna. Wystę-
puje ona pod szlachetnym hasłem „wprowadzania nowoczesnych metod” „nauk 
przyrodniczych do nauk społecznych”.

1  List ten napisał Iljenkow, jak można wnioskować z jego treści, w drugiej połowie lat sześć-
dziesiątych. Tekst znajduje się w archiwum Iljenkowa w formie rękopisu i nie wiadomo, czy osta-
tecznie doszedł on do adresata. Jest on świetnym dokumentem ukazującym osamotnienie teore-
tyczne i polityczne Iljenkowa, a jednocześnie niezwykłą charakterystyką ówczesnego środowiska 
filozoficznego w ZSRR.
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W naukach humanistycznych częściej niż inne spotyka się antropologiczno-
-egzystencjalne konstrukcje. Częściowo można je zrozumieć jako znaną reakcję 
na cybernetyczno-matematyczną agresję, jak próby zachowania „niesprowadzal-
ności” człowieka i wszystkich związanych z nim pojęć do przyrodniczo-nauko-
wego, matematycznego ich opisania. Niestety, ta tendencja przechodzi w gene-
ralną opozycję wobec „racjonalizmu” (ponieważ logika matematyczna pretendu-
je do bycia monopolistą na „naukowy racjonalizm”), łącząc się z sympatiami do 
Sołowiowa i Bierdiajewa – aż do odkrytego, śliniącego się chrześcijaństwa…

Ale najbardziej smutna być może jest ta okoliczność, że oryginalna mate-
rialistyczna dialektyka zniknęła i znika dalej z ekonomii politycznej. To już jest 
całkiem tragiczne. A jest to – fakt.

Na nauki przyrodnicze i humanistyczne w rodzaju lingwistyki, literaturo-
znawstwa i nauk o sztuce można by było póki co machnąć ręką – koniec końców 
sprawa nie od nich zależy. Od ekonomii politycznej zależy jeśli nie wszystko, to 
to wszystko, co najważniejsze, kluczowe.

A tutaj przychodzi nam skonstatować – i to rozumieją wystarczająco jasno 
sami ekonomiści – że ekonomii politycznej socjalizmu my nie mamy i nie ma 
nadziei na to, że będziemy ją mieć, jeśli sytuacja pozostanie bez zmian.

Elementarna naiwność, wręcz po prostu niewiedza co do metody myślenia, 
z pomocą której powstał Kapitał K. Marksa – to niezwykle charakterystyczna 
cecha ekonomistów i przede wszystkim dla wykładowców. Fakt ten łatwo udo-
kumentować na przykładzie treści ich wykładów.

Metoda Marksa-Lenina uznawana jest (a nawet czasem stosowana) przez 
nich tam, gdzie sprawy dotyczą krytycznej analizy „zachodniej” gospodarki. Za-
stosowanie jej w analizie naszej gospodarki da się zauważyć często tylko w ogól-
nej formie, nie mówiąc już o tym, że w wymiarze praktycznym jej od dawna nie 
ma i że tym bardziej praktycznie ona nie „pracuje”.

W konsekwencji my strukturę i prawa ekonomiki USA i Republiki Federal-
nej Niemiec znamy lepiej niż „anatomię i fizjologię” swojego własnego ekono-
micznego organizmu. Tutaj mamy do czynienia z płaskim empiryzmem i metodą 
„prób i błędów”.

W pracach ekonomii politycznej socjalizmu dialektyki materialistycznej 
w sensie Marksa i Lenina nie wykorzystuje się. Jest to fakt na tyle oczywisty, że 
na bardziej szczegółowe jego dowodzenie szkoda tracić czasu.

I oto w tych warunkach – pełna, absolutna i wzajemna alienacja filozofii 
i ekonomii politycznej – nieobecność wpływu filozofii na ekonomię polityczną, 
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na metody jej myślenia. Rozumie się, że za powstałą sytuację byłoby śmieszne 
obwiniać filozofię. Jest ona winna tyle, co wszyscy. I żadne apele do teoretyków 
innych nauk: „uczyć filozofii”, tak jak i wezwania do filozofów: „opracowywać 
aktualne problemy” potrzebne i mogące pomóc teoretykom innych specjalności 
niczego nie zmienią.

Sprawa dotyczy bowiem nie subiektywnych życzeń czy ich braku, aby coś 
robić. Sprawa dotyczy o wiele poważniejszych problemów.

Ze strony filozofii ten smutny stan rzeczy  przedstawia mi się w następujący 
sposób.

1. Pierwsze, co rzuca się w oczy – nawet bez żadnej specjalnej analizy – to 
całkowity i absolutny bałagan w rozumieniu przedmiotu filozofii jako specjalnej 
nauki, w pojmowaniu kręgu jej specjalnych problemów. Innymi słowy, całkowita 
niezgodność w pojmowaniu podstawowych zadań, podstawowej roli i funkcji, 
które filozofia jest zobowiązana odgrywać w podziale pracy, jeśli ma być filo-
zofią.

Całkowita niejasność w pojmowaniu tego, jak filozofia jako filozofia po-
winna działać w powszechnym dziele budownictwa komunistycznego, ażeby 
w ogóle była na siłach pomagać innym naukom i partii.

Faktycznie termin „filozofia” przemienił się od jakiegoś czasu w nazywanie 
nim zajęć niemających z sobą absolutnie nic wspólnego. I już od dawna nie ma 
niczego wspólnego z jego leninowskim rozumieniem.

Czym to nie zajmują się nasi „filozofowie”!
Nie starczy setek stron, aby tylko wymienić wszystkie tematy i historie na-

zywane teraz „filozoficznymi”.
„Filozoficzne problemy diagnostyki medycznej”, „filozoficzne problemy 

cybernetyki”, „filozoficzne problemy mechaniki kwantowej”, „filozoficzne prob-
lemy teorii informacji”. „Rozum, uczciwość i sumienie”. „Poglądy filozoficzne 
Tarasa Szewczenki”, „O miłości” etc.

Na pierwszy rzut oka to dobrze: filozofia „pomaga” teoretykom innych 
nauk, aktywnie włącza się we wszystko, wiąże filozofię z praktyką, z życiem. 
Pod takim pięknym hasłem wszystko to i się dzieje.

FAKTYCZNIE WSZYSTKO WYGLĄDA AKURAT NA ODWRÓT.

Praktycznie 95%, jeśli nie więcej, podobnych rozpraw przedstawia sobą nie 
analizę „problemów filozoficznych”, a po prostu pośrednio-powierzchowne roz-
patrywanie powszechnych teoretycznych problemów diagnostyki, cybernetyki, 
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fizyki, chemii, bieżącej polityki, matematyki i innych nauk – „filozoficzne roz-
patrywanie” takich tematów.

Filozofii we właściwym znaczeniu tu w ogóle nie ma, a jeśli i jest, to na tyle 
powierzchowna, że czwarty rozdział Krótkiego kursu może okazać się szczytami 
mądrości.

Praktycznie zdarza się, że filozofia w 95% składa się z powierzchownej 
fizyki, z powierzchownej historii polityki i z powierzchownej bieżącej polityki 
etc.

Praktycznie zdarza się, że „filozoficznymi” mienią się wszystkie bez wyjąt-
ku teoretyczne problemy dowolnej nauki i dowolnej praktyki. Dowolna z nich 
może być nazwana „filozoficzną”.

Co-co, a to – bezsporny fakt: leninowskie pojmowanie filozofii jako wyjąt-
kowej nauki (dialektyka i logika jako teoria poznania) rozpuszczono w bezbrzeż-
nym morzu metodologicznych problemów nauk szczegółowych. Te same proble-
my, które powinni rozwiązywać (i rozwiązują, nie mogą nie rozwiązywać!) sami 
fizycy, sami matematycy, sami ekonomiści, i oni je rozwiązują na PROFESJO-
NALNYM POZIOMIE.

„Filozofowie” zaś rozwiązują te same problemy na poziomie dyletanckim.
W rezultacie fizycy, matematycy, medycy śmieją się z „filozofii”, która za 

nich i wbrew nim usiłuje rozwiązać ich własne problemy, nazywając swoje roz-
prawy „filozoficznymi”.

Dlatego w oczach przyrodoznawców nazwa „filozofia” stała się synonimem  
POWIERZCHOWNO-DYLETANCKIEGO naświetlania tych samych proble-
mów, które przyrodoznawcy rozwiązują na profesjonalnym poziomie. Faktycz-
nie oznacza to, że marksistowsko-leninowskie rozumienie filozofii (specyficzny 
przedmiot jej pracy) po cichutku podmieniono na jej CZYSTO POZYTYWI-
STYCZNĄ WYKŁADNIĘ.

Faktycznie – chociaż zazwyczaj ucieka się od takiej deklaracji – to filozo-
fia okazuje się po prostu „sumą najbardziej ogólnych wywodów z prawdziwych 
nauk”. 

TAKIEJ „filozofii” przyrodnicy uczyć się nie chcą i nie będą, ile by się ich 
nie namawiało. I będą mieli rację. Ponieważ są oni rzeczywiście „WYŻEJ” od 
takiej filozofii. I takiej „filozofii” nie mają się po co uczyć.

Ponieważ opisuje ona po prostu „w ogólnym sensie” TE SAME METODY 
MYŚLENIA, które oni doskonale praktykują i bez filozofii – po prostu powta-



99O sytuacji filozofii...

rzają w abstrakcyjnych terminach TO SAMO, co robią nauki przyrodnicze. A to 
oznacza, że niewolniczo grzęzną w obozie nauk szczegółowych.

Jest to nieuniknione, jeśli marksistowsko-leninowskie pojmowanie filozofii 
jako osobnej nauki posiadającej swój własny przedmiot poznania podmieniono 
na czysto pozytywistyczne jej rozumienie. Jak wtedy, gdy za podstawowe zada-
nie filozofii uznaje się wyjaśnienie „METODOLOGICZNYCH PROBLEMÓW 
WSPÓŁCZESNEGO POZNANIA NAUKOWEGO”, tzn. innych nauk…

A nie swojej własnej nauki – filozofii. Filozofii w jej leninowskim pojmo-
waniu.

Nieprzypadkowo dzieje się to w czasie, gdy OPRACOWANIE SAMEJ FI-
LOZOFII (rozumie się, że z uwzględnieniem tego, co dzieje się w innych na-
ukach) zostaje podmienione na „OPRACOWANIE METODOLOGICZNYCH 
PROBLEMÓW INNYCH NAUK”. A dokładnie na taki kierunek orientował 
„filozofów” wykład towarzysza Iliczewa („Metodologiczne problemy nauki”, 
AN CCCP, 1964).

Było to niekrytyczne sankcjonowanie w imieniu Partii tego realnego bała-
ganu w pojmowaniu istoty i przedmiotu filozofii jako nauki, który od DAWIEN 
DAWNA ZNALAZŁ SIĘ W JEGO WYKŁADZIE. 

Wzywać „filozofów” do mieszania się w sprawy innych nauk, w rozwiązy-
wanie metodologicznych problemów innych nauk byłoby rozumne w tym tylko 
jedynym przypadku, kiedy SAMA FILOZOFIA ZNAJDOWAŁABY SIĘ NA 
NOWOCZESNYM POZIOMIE – na tym poziomie, jaki osiągnęli Marks i Le-
nin.

A TEN WARUNEK NIE JEST SPEŁNIONY.
Dlatego mieszanie się filozofii w problemy metodologiczne innych nauk 

PRAKTYCZNIE OKAZUJE SIĘ PRÓBĄ DAREMNĄ.
Przed wzywaniem filozofii do takiej interwencji w metodologie innych 

nauk, do „aplikacji filozofii” innym naukom, „w życie” w praktykę trzeba naj-
pierw DOBRZE SPRAWDZIĆ: CZY JEST U NIEJ COŚ DO „aplikacji”? I CZY 
ROZPRACOWANA JEST DOSTATECZNIE KONKRETNIE JEJ WŁASNA 
TEORIA? Teoria dialektyki jako logiki i teorii poznania współczesnego materia-
lizmu (Lenin)?

Nie, nie i nie.
Jest bałagan, jest kasza. I oto aplikacja takiej kaszy innym naukom tym „in-

nym naukom” na zdrowie nie wyjdzie.
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W najlepszym przypadku takie aplikowanie da niekrytyczne uogólnienia 
(tzn. gorsze abstrakcyjne opisanie) tego, co jest – opisanie tej „logiki”, którą i bez 
tego praktykuje świadomie dowolny uczony.

To – w najlepszym razie. I w tym „najlepszym” razie zdarza się TA SAMA 
LOGIKA, KTÓRA DAWNO ZOSTAŁA USYSTEMATYZOWANA PRZEZ 
NEOPOZYTYWISTÓW – tzw. logika nowoczesnej nauki.

Zamieniona w scholastykę – tzn. podniesiona do rangi „jedynej nowoczes-
nej” – LOGIKA MATEMATYCZNA.

W żadnym razie nie logika dialektyczna Marksa-Lenina. Chociaż do niej 
– do jej świadomego przyjęcia – „nowoczesna nauka” jeszcze nie doszła, nie 
dorosła.

Liczni filozofowie starają się przypochlebiać nowoczesnej nauce, dowo-
dząc, że ona już dawno przerosła w logikę dialektyczną. Wniosek z tego jeden 
– „nowoczesna nauka” uczyć się dialektyki nie ma po co.

Na odwrót, „logika dialektyczna” POWINNA UCZYĆ SIĘ OD FORMAL-
NO-MATEMATYCZNEJ „logiki”, trzeba REFORMOWAĆ samą dialektykę, 
„MODERNIZOWAĆ” ją – na podstawie tych pryncypiów, które stworzyli kla-
sycy „nowoczesnej logiki” – tzn. R. Carnap, L. Wittgenstein, Reichenbach, Ayer 
i inni prorocy neopozytywizmu, „logiki nowoczesnej nauki”.

A dziedzictwo logiczne Spinozy i Leibniza, Kanta i Hegla, Marksa i Lenina 
– to „przestarzałe heglowskie śmieci”, to wczorajszy dzień logiki, to logika nie-
odpowiadająca nowoczesnemu poziomowi przyrodoznawstwa.

I to co mówię – niestety – nie jest fikcją.
To jest ten realny program, według którego przygotowuje się filozoficzne 

kadry na FILOZOFICZNYM FAKULTECIE MGU2. Podstawowej kuźni kadr 
filozoficznych.

A to już nie tylko smutne, ale i po prostu straszne. Ale to fakt. Faktem też 
jest, że SEKTOR MATERIALIZMU DIALEKTYCZNEGO (przy okazji, jeden 
z najmniej licznych sektorów Instytutu filozofii AN CCCP) NIE BYŁ W STA-
NIE PRZEZ OSTATNIE DZIESIĘĆ LAT POZYSKAĆ SPOŚRÓD ABSOL-
WENTÓW FAKULTETU ANI JEDNEJ OSOBY NIE TYLKO PRZYDATNEJ 
ZAWODOWO, ALE TAKŻE PO PROSTU CHCĄCEJ PRACOWAĆ W OB-
SZARZE MATERIALISTYCZNEJ DIALEKTYKI.

2  Moskiewski Państwowy Uniwersytet (Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова).
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Absolwenci ci po prostu kpiąco prychają, usłyszawszy propozycję pracy 
w obszarze DIALEKTYKI JAKO LOGIKI I TEORII POZNANIA MARKSI-
ZMU (phi, heglowszczyzna! Też mi „logika współczesnej nauki”! To dzisiaj – lo-
gika matematyczna, cybernetyka!).

Tak że przedtem, nim się wezwie filozofów do aktywnego mieszania się 
w sprawy innych nauk – w „metodologiczne problemy nauk przyrodniczych”, 
w „życie i praktykę” – TRZEBA WEWNĄTRZ SAMEJ FILOZOFII STWO-
RZYĆ PRZESŁANKI DLA TEGO TYPU AKTYWNOŚCI.

Trzeba skończyć z bałaganem w pojmowaniu SAMEJ ISTOTY FILOZO-
FII JAKO SAMODZIELNEJ NAUKI, trzeba zaprowadzić porządek w jej włas-
nym bagażu, trzeba KONIECZNIE W PEŁNI PRZYWRÓCIĆ LENINOWSKIE 
NORMY W OBSZARZE FILOZOFII. Przywrócić leninowski poziom jej kultu-
ry i umiejętności. 

W innym przypadku niczego dobrego od wezwań do „rozpracowania ak-
tualnych metodologicznych problemów współczesnej nauki i praktyki” NIE 
OTRZYMA SIĘ. W innym przypadku filozofia dalej będzie istnieć na poziomie, 
który jest jasno widoczny w artykule 

„FILOZOFICZNE PROBLEMY HANDLU ARBUZAMI W DUŻYCH 
MIASTACH”.

Przede wszystkim jednak PRZYWRÓCENIE LENINOWSKIEGO POJ-
MOWANIA PRZEDMIOTU FILOZOFII JAKO SPECJALNEJ NAUKI – ro-
zumienie jej w rodzaju DIALEKTYKI JAKO LOGIKII I TEORII POZNANIA 
NOWOCZESNEGO MATERIALIZMU.

W ten sposób wyraźnie wykreśla się granice oddzielające FILOZOFIĘ jako 
NAUKĘ od pseudonaukowej paplaniny o naukach przyrodniczych, o polityce 
i w ogóle o rzeczach praktycznych; do czego w 95 przypadkach na 100 taka „fi-
lozofia”, niestety, się sprowadza.

Tutaj ani „handel arbuzami”, ani „miłość”, ani „informacja”, ani „konkret-
no-socjologiczne badania poziomu kulturalnego robotników miasta Swierdłow-
ska”, ani „problemy anizotropii przestrzeni” JUŻ PO PROSTU NIE WLEZĄ.

Tak więc filozofowie będą musieli zajmować się przede wszystkim FILO-
ZOFIĄ. A dopiero później i na podstawie tego będą mogli głosić przemyślane 
filozoficzne rekomendacje NAWET NA TEMAT HANDLU ARBUZAMI, jeżeli 
pojawi się taka potrzeba, jeśli sami handlujący zapytają się, a „filozof” jasno zo-
baczy – W CZYM SIĘ ONI NAPRAWDĘ POGUBILI.
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Przecież teraz „nowatorstwo” w filozofii pojmuje się przede wszystkim jako 
staranie się o MODERNIZACJĘ FILOZOFII w stronę jej użyteczności w związ-
ku z „najnowszymi osiągnięciami” matematyki, cybernetyki, fizyki, ekonomii 
politycznej socjalizmu etc. – obszarów, które do prawdziwej dialektyki jeszcze 
nie dorosły.

Ponieważ jako reguła dokonuje się to na bazie ZŁEJ ZNAJOMOŚCI FILO-
ZOFII Marksa-Lenina, to i prowadzi prościutko do POZYTYWISTYCZNEGO 
WYPACZENIA FILOZOFII.

Jaskrawym przykładem takiej sytuacji, niestety, jest tom za tomem Encyklo-
pedii filozoficznej.

Filozofii w jej ścisłym znaczeniu poświęca się w niej coraz mniej i mniej 
miejsca – w tomach trzecim i czwartym logika matematyczna zajmuje o wiele 
więcej miejsca (prawie dwa razy!) niż DIAMAT i ISTMAT razem wzięte. A to 
fakt, który przychodzi mi przedstawić jako byłemu redaktorowi Encyklopedii fi-
lozoficznej. W trzecim tomie dla logiki matematycznej było zaplanowane 800 
tysięcy znaków, a na diamat i istmat 600 tysięcy znaków. Mało tego, rozdział 
poświęcony logice matematycznej ciągle się powiększa kosztem artykułów doty-
czących materializmu dialektycznego. W związku z tym przyszło mi przedstawić 
oficjalny protest, zdjąć z siebie obowiązek redaktora. W czwartym tomie sytuacja 
jest jeszcze gorsza.

2. Główna bieda takiego stanu filozofii polega na SYTUACJI Z PRZYGO-
TOWANIEM KADR.

I przede wszystkim fakultet filozoficzny MGU.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat z tego fakultetu W OGÓLE NIE WYSZEDŁ 

ANI JEDEN SPECJALISTA OD MATERIALIZMU DIALEKTYCZNEGO.
Kierownik fakultetu W.S. Mołodcow wprost i świadomie orientował kate-

drę „diamatu” na prace nad „filozoficznymi”, tzn. metodologicznymi problema-
mi nowoczesnego przyrodoznawstwa. W.S. Mołodcow niejeden raz oświadczał 
publicznie, że w obszarze „dialektyki w ogóle” WSZYSTKO JUŻ ZROBIONO, 
tak że już tutaj nie ma niczego do roboty.

Teraz więc cała sprawa w tym, aby od rozmów o „dialektyce w ogóle” 
przejść do „dialektyki nowoczesnego przyrodoznawstwa” i do „dialektyki nowo-
czesnej logiki”.

U niego nazywa się to „zastosowaniem dialektyki” do „przyrody” i do „my-
ślenia”.
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PRAKTYCZNIE – gdyby to ująć dokładniej, sprawa w końcu kształtuje się 
tak, że „dialektyka w ogóle” POZOSTAJE NA POZIOMIE CZWARTEJ CZĘ-
ŚCI KRÓTKIEGO KURSU – a jej rozwinięcie sprowadza się w stu procentach 
do DOPEŁNIENIA TEORETYCZNEGO BAGAŻU CZWARTEJ CZĘŚCI PO-
SZCZEGÓLNYMI POJĘCIAMI „współczesnego przyrodoznawstwa”.

Czwarta część + takie pojęcia jak „informacja”, „sprzężenie zwrotne”, „kod 
genetyczny”, „anizotropia” etc. – oto cały zestaw „dialektyki przyrody” Mołod-
cowa.

NIC DZIWNEGO, ŻE TAKI DIAMAT – personifikowany Maładcowem, 
Kazarinowem i im podobnymi wykładowcami – NA CAŁE ŻYCIE ZASZCZE-
PIA STUDENTOM IRONICZNY STOSUNEK DO FILOZOFII W OGÓLE.

Ani jeden jako tako zdolny student fakultetu do katedry diamatu nie idzie.
Z drugiej strony cała problematyka DIALEKTYKI MYŚLENIA została 

sprzedana przez Mołodcowa na pastwę KATEDRZE LOGIKI.
A katedra logiki (kierownik I.S. Narski) W CAŁOŚCI PRZEKIEROWAŁA 

PRACĘ W KIERUNKU LOGIKI FORMALNO-MATEMATYCZNEJ.
„Dialektyka jako logika” jest pojmowana tutaj jedynie jako DIALEK-

TYCZNO-MATERIALISTYCZNE PRZYSWOJENIE OSIĄGNIĘĆ WSPÓŁ-
CZESNEJ LOGIKI. To znaczy formalno-matematycznej logiki Kołmogorowa, 
Markowa, Carnapa, Schicka i innych.

Idea „DIALEKTYKI JAKO LOGIKI” jest przez nich wprost i otwarcie 
prześladowana – na zajęciach, seminariach, wykładach, w wydawnictwach kate-
dry, nazywa się tę ideę „antykwaryczną heglowszczyzną”, „mistyką” i podobny-
mi nim miłymi słówkami. I jeśli gdzieś tam Lenin orientował filozofów na prace 
nad LOGIKĄ DIALEKTYCZNĄ (dialektyką jako logiką), to tylko dlatego, że 
„nie znał on jeszcze współczesnej logiki”, jej „osiągnięć”, i dlatego, że on sam 
jeszcze pozostawał „w niewoli heglowskich wyobrażeń o filozofii i logice” etc.

JEŚLI FAKULTET DALEJ BĘDZIE FORMOWAŁ U STUDENTÓW TA-
KIE POGLĄDY NA FILOZOFIĘ, TO MOŻNA ZASADNIE POWIEDZIEĆ, ŻE 
ZA 10–15 LAT W NASZYM KRAJU W OGÓLE NIE BĘDZIE LUDZI ZAJ-
MUJĄCYCH SIĘ FILOZOFIĄ W JEJ MARKSOWSKO-LENINOWSKIM RO-
ZUMIENIU.

JUŻ TERAZ JEST BARDZO MAŁO – Rozental, Sitkowski, Kiedrow, ta 
grupa „młodzieży” w wieku 30–45 lat w sekcji „materializmu dialektycznego” 
w Instytucie Filozofii, która w całości została rzucona na odcinek „historii dia-
lektyki”, I TO WSZYSTKO.
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Za 10–15 lat ICH NIE BĘDZIE. A nowego napływu NIE MA.
POWSTAŁA SYTUACJA WYMAGA NIEZWŁOCZNYCH ZMIAN JA-

KOŚCIOWYCH. Jest ich dwie:
1. Odbudowa leninowskiego rozumienia filozofii jako samodzielnej nauki 

– dialektyki materialistycznej jako LOGIKI I TEORII POZNANIA współczes-
nego materializmu. Wyraźne zrozumienie tego, że CZYM – PO LENINIE – PO-
WINNA ZAJMOWAĆ SIĘ FILOZOFIA JAKO SPECYFICZNA NAUKA, aby 
nie zamieniała się w kaszę, w ogólnikowe morze „metodologicznych problemów 
współczesności”.

2. Radykalne przekształcenie KSZTAŁCENIA FILOZOFICZNEGO. Póki 
jeszcze nie jest za późno, trzeba wszystkim pozostałym jeszcze kadrom specja-
listów od materializmu dialektycznego dać możliwość przygotowania swoich 
następców, złączyć diamat PRZEDE WSZYSTKIM Z HISTORIĄ FILOZOFII, 
tzn. z profesjonalnym filozoficznym wykształceniem, z tymi tradycjami, w zgo-
dzie z którymi uprawiali filozofię K. Marks i W.I. Lenin.

Z języka rosyjskiego przełożył
JERZY KOCHAN
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Ewald W. Iljenkow

Psychika i mózg 
(rozmowa z E.A. Asratianem, 24 grudnia 1969 r.)

I znowu to samo – gdzie zlokalizowana jest psychika. Mózg, mózg, mózg – zapo-
minacie o mózgu… Jeśli będziecie mówić, że ona nie jest w mózgu, to my wtedy 
nazwiemy was idealistą.

Będziemy wyrażać się dokładniej – psychika lokalizowana w systemie 
mózg–receptor (przede wszystkim ręce) – przedmiot.

„Jeśli człowiekowi odciąć głowę, to i psychiki nie będzie” (Asratian). Dzię-
ki za absolutną prawdę. No i oto prawda, że nie będzie psychiki, jeśli „utną” 
podmiot – ale to nie jest takie znów oczywiste. Okazuje się, że mózg w wyniku 
inercji będzie mimo to kontynuował działanie funkcji psychicznych. I jeśli za-
brać pośredniczące połączenie systemu – receptory – to wtedy także i psychika 
gaśnie. Literalnie gaśnie!

Odcięta głowa właśnie dlatego nie będzie myśleć – nie tylko dlatego, że 
ona biologicznie umiera. Wyobraźmy sobie izolowany mózg, któremu udało się 
zachować życie, tzn. umieśćmy go w warunkach pełnej zmysłowej izolacji od 
zewnętrznego świata. Psychika zgaśnie. – Eksperyment z kąpielą w ciemności.

Jest mądrością Spinozy to, że poprawił on Kartezjusza właśnie w tym punk-
cie – „myśli” w najszerszym sensie SUBSTANCJA, a nie „mózg”. Stąd też się 
bierze określenie Feuerbacha – z pomocą mózgu PRZYRODA (substancja) po-
znaje sama siebie, a nie „mózg” poznaje przyrodę. Ponieważ mózg też jest cząst-
ką przyrody, to i twierdzenie to jest nieprawdziwe.
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Hegel wspaniale rozumiał, że uznać konkretnie głowę (mózg) za organ myśli 
– razem z Diderotem i Helwecjuszem – oznacza wciąż jeszcze nic nie powiedzieć 
ani za, ani przeciw w związku z podstawowym pytaniem, wokół którego toczy 
się spór. Dlatego też nie zgodził się z Diderotem, a jego spór z Helwecjuszem 
uznał wkrótce za nieistotny. Stwierdził, że różnice w psychice spowodowane są 
„częściowo wewnętrznie, częściowo zewnętrznie” – tzn. częściowo fizycznymi 
różnicami osób, po części warunkami ich „wychowania” w określonym środo-
wisku.

Problem precyzuje się bardziej, jeśli się go przeformułuje w ten sposób: 
gdzie znajduje się zespół faktów, w badaniu których ujawnia się PSYCHIKA? 
Ujawniają się prawidłowości i formy PSYCHICZNEGO rozwoju indywiduum?

Jeśli pojmujecie to, co psychiczne, jako „aspekt wewnętrzny” działalności 
mózgu, jako „samopoczucie” mózgu, to macie też prawo uznać tzw. psychologię 
introspekcyjną, i żadnej innej.

Ale przeciwko niej był na sto procent akurat I.P. Pawłow, twierdząc, że to 
nie jest samodzielna nauka, a raczej swego rodzaju beletrystyczne wariacje na 
kanwie naukowych, tzn. fizjologicznych, pojęć.

Tak. Introspekcjonizm w psychologii – to idealizm w najściślejszym znacze-
niu tego słowa. Termin „idealizm” użyto tutaj nie w sensie obraźliwym, a w jego 
naukowym rozumieniu oznaczającym znany sposób badania – takiego badania, 
które zaczyna się nie od analizy materialnych faktów, przechodzenia od nich do 
objaśniania psychicznych fenomenów (zjawisk psychicznych), lecz od początku 
do samego końca pozostaje w sferze fenomenów (zjawisk) świadomości, w sfe-
rze tego, co my przywykliśmy oznaczać słowem „JA”.

Klasycznym przykładem takiej introspektywno-dramatycznej PSYCHO-
LOGII był system Fichtego („Fakty świadomości”). Schemat introspekcjonizmu 
jest następujący: pomyślcie przedmiot; tak; a teraz pomyślcie sobie tego, KTO 
pomyślał ten przedmiot. Ten „ktoś” jest „JA”, „Jaźń”, Das Selbst – i oto są czysto 
psychiczne fenomeny (zjawiska).

Psychologię rozumie się tutaj jako systematycznie prowadzony samoodczyt 
tego „JA”, zmian jego stanów wewnętrznych. Cała filozofia Fichtego jest taką 
właśnie „dramatyczną psychologią”, i w jego krytyce akurat Pawłow ma w zu-
pełności rację. To jest idealizm najczystszej wody.

Jesteśmy obaj materialistami, w najgorszym wypadku naprawdę staramy się 
nimi być, tzn. przestrzegać zasady „byt określa świadomość (to, co psychiczne)”, 
tzn. w stu procentach jest określana tym, co „materialne”.
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Jeśli mówicie, że raz poznanie (psychika) jest funkcją mózgu jako material-
nego organu – i w tym sensie dostępność poznania (samopoznania „JA”) uwa-
runkowana jest dostępnością MÓZGU i może być rozpatrywane na mocy tego 
jako „wewnętrzne stany mózgu” – to macie rację, a jednocześnie konkretyzujecie 
w ten sposób zasadniczą tezę materializmu: to, co psychiczne, jest tylko funkcją 
materialnego organu – mózgu, i wszystko tu, wszystko, co pozostałe, to już nie 
materializm.

Ale przyjrzyjcie się bliżej tej podstępnej logice, która jest tu zamknięta 
i w sieci której złowił kiedyś to uczonych-psychologów nie kto inny jak He-
gel…

W sposób bardziej przekonujący pokazał im, że wychodząc z takiego wyob-
rażenia o psychice, nie mogą oni w żadnym przypadku zostać materialistami. 

Kiedy mówicie, że „materialne”, tzn. MÓZG, okazuje się być określają-
cym w stosunku do „zjawisk psychicznych”, że w tej parze MÓZG okazuje się 
być materialnym podmiotem-substratem zjawisk PSYCHICZNYCH, a zjawiska 
psychiczne – to swojego rodzaju predykat sprowadzający materialne procesy do 
grubości skorupy je okrywającej, to wtedy – jeśli przetłumaczyć to na język filo-
zofii – to mówicie całkiem nie to, co chcieliście powiedzieć.

A mianowicie, chcieliście powiedzieć, że poznanie jest określane przez byt 
rozumiany jako materialno-rzeczowe istnienie. A powiedzieliście już coś prawie 
całkiem innego, a konkretnie – POZNANIE (to, co psychiczne) jest określane 
istnieniem… MÓZGU.

Ale dlatego od razu jest jasne, że „bycie” (istnienie) i „bycie MÓZGU” 
(istnienie MÓZGU) – a przy tym jeszcze pojedynczego, indywidualnego – to 
zasadnicza różnica Taka jak między „materią MÓZGU” i MATERIĄ.

KOMENTARZ

Tekst prawdopodobnie napisał Iljenkow zaraz po „ostrej”, na granicy ostre-
go teoretycznego konfliktu, rozmowie z E. Asratianem. 

Trzeba pamiętać i o tym, że rok wcześniej w czasopiśmie „Woprosy fiło-
sofii” ukazał się artykuł Ewalda Wasiliewicza pod takim właśnie tytułem, który 
na ówczesne czasy wyprowadził z pozytywistycznej arogancji filozoficzną i przy-
rodniczo-naukową „społeczność”. Poszczególni jej przedstawiciele rościli sobie 
jednak prawo do odniesienia się do „dyskusyjnego” artykułu Iljenkowa.
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Ezras Asratowicz Asratian (1903–1981) – fizjolog, członek-korespondent 
AN CCCP od roku 1939, były przedstawiciel szkoły Pawłowa w fizjologii wyż-
szych funkcji nerwowych. Jeden z podstawowych oponentów Iljenkowa w dysku-
sjach z lat 1960–1970 o miejscu tego, co społeczne i biologiczne w człowieku, 
w tym także o problemie wzajemnych odniesień między psychologią i fizjologią 
wyższych funkcji nerwowych; reprezentował w nich czysto naturalistyczny po-
gląd na przyrodę i pochodzenie ludzkiej psychiki.

Z języka rosyjskiego przełożył
JERZY KOCHAN
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Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej 

Drugi brzeg Stanisława Wygodzkiego 
– od przekroczenia Rubikonu po Exodus 

Leniwa czarna woda rzeki 
przeze mnie snuje się i wlecze.
Smakują słono jej dorzecza,
te, które płyną spod powieki.

Stanisław Wygodzki z tomu Pożegnanie

Nie były to nawet ogólniki – w ten sposób mówiło się po prostu w kręgach 
towarzyszy partyjnych i wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Jemu samemu również 
wydawało się, że słowa te są wytarte jak monety, lecz bywały potrzebne jako znak 
obiegowy, który ułatwia wymianę myśli. Nie wymagały dodatkowych wyjaśnień, 
uzupełnień.

Stanisław Wygodzki, Serca mego rodzeństwo

Słowa kluczowe: literatura polsko-żydowska, poezja, komunizm, Holocaust, emigracja 

Konsekwencje politycznych wyborów literatów najwyraźniej widać z od-
dali. Gdzieś „między ulicą Gimel i Dalet” przypominało o tym Stanisławowi 
Wygodzkiemu „kilkanaście starych tomów, / trochę wierszy, niedzisiejszych, 
/ przywiezionych tutaj z domu – / wiernych, polskich, najpiękniejszych” 
(S.W., Pożegnanie).

Zniewolony umysł, klasyczne polityczne studium „autora Trzech zim” – bo 
tak określała cenzura Czesława Miłosza po jego ucieczce do Paryża w 1951 
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roku1 – pisane było z myślą o czytelnikach z Zachodu. Czterech polskich pisarzy, 
których w Zniewolonym umyśle Miłosz sportretował jako Alfę, Betę, Gammę 
i Deltę, w dramatycznych okolicznościach dokonało brzemiennych w konse-
kwencje wyborów, które doprowadziły ich pisarstwo w rejony konformistycz-
nego dostosowania się do stalinowskiego reżimu. Pierwowzorami literatów 
zarażonych „nową wiarą” byli Jerzy Andrzejewski, Tadeusz Borowski, Putra-
ment i Konstanty I. Gałczyński. 

Ponad pół wieku później Amerykanka Marci Shore napisze książkę 
łamiącą wytyczoną przez naszego noblistę konwencję wiwisekcji totalitaryzmu. 
Jej znaczący tytuł – Kawior i popiół – nawiązuje do menu pewnej wystawnej 
moskiewskiej kolacji wydanej przez Brunona Jasieńskiego, wyglądającej na 
inscenizację NKWD2, oraz zapewne do norwidowskich wersów, cytowanych 
przez Andrzejewskiego, a za nim i Andrzeja Wajdę. Wykładowczyni europej-
skiej kultury i historii Uniwersytetu Yale swoim dziełem Kawior i popiół. Życie 
i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem3, bo tak brzmi 
pełny tytuł jej książki, zaprosi amerykańskich czytelników do zapoznania się 
z szaloną opowieścią o przedstawicielach dwudziestowiecznej polskiej awan-
gardy literackiej i opowie o drodze, jaką oni z kolei pokonali, począwszy od 
„literackich kawiarń, przez więzienne cele, by dojść do korytarzy władzy”. 

1  M. Głowiński, Marcowe gadanie: komentarze do słów 1966–1971, Warszawa 1991, s. 108–109: 
„Magiczna zasada głosi, że ten, kogo się nie nazywa po imieniu, nie istnieje. Zasadę tę wyznają 
władze PRL, zabraniając wymieniania w druku nazwisk tych osób, które im się naraziły. […] Trzy 
zimy zostały wybrane z pewnością dlatego, że stanowią pozycję względnie neutralną, opubliko-
waną przed wojną, a przez jakiś czas – w pierwszych latach po Październiku – wolno było pisać 
o wczesnej twórczości Miłosza. Paradoks polega na tym, że Trzy zimy są książką trudno dostępną, 
wielu z tych, którzy potrafiliby wymienić tytuły późniejszych dzieł Miłosza, o Trzech zimach sły-
szało tylko dzięki tej peryfrazie. Stała się ona formułą w jakiś sposób rytualną (8 II 1969)”.
Na temat wierszy z tego tomu autorka książki Romantyzm, rewolucja, marksizm. Colloquia gdań-
skie pisała tak: „Tomik poezji wydany w 1936 roku w Wilnie. Jeden z trzystu egzemplarzy (tak, taki 
był nakład!) wpadł mi w ręce podczas okupacji. Właśnie w Wilnie mieszkaliśmy wtedy z mamą 
i bratem. Na zawsze utrwalił się we mnie wstrząs obcowania z nieznaną i nawet nieprzeczuwalną 
poezją, odczucie czegoś niepowtarzalnego. […] Aleksander Wat kilkoma swoimi tekstami zrobił 
na mnie podobne wrażenie, ale to właśnie «Trzy zimy», chyba mogę tak zawyrokować, zmieniły 
moje życie”. M. Janion, Książki, które zmieniły moje życie, „Książki. Magazyn do Czytania” 2011, 
nr 1, s. 54.

2  J. Sobolewska, Poparzeni ogniem rewolucji. Rozmowa z Marci Shore, autorką książki Ka-
wior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem, laureatką 
tegorocznej nagrody – historycznej „Polityki”, „Polityka” z 11 maja 2009 roku, www.polityka.
pl/tygodnikpolityka/kultura/290787,1,rozmowa-z-marci-shore.read (21.09.2014).

3  Tytuł oryginału brzmiał Caviar and Ashes. A Warsaw Generation’s Life and Death in Mar-
xism, 1918–1968.
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Shore mrocznej diagnozie komunizmu w stalinowskiej wersji Miłosza prze-
ciwstawi komunizm z lat dwudziestych, który dla młodych literatów okazywał 
się „kosmopolityczny, awangardowy i seksowny”4, bo nieskażony jeszcze zapo-
wiedziami złowieszczych pokazowych procesów. A przecież już dekadę później 
jako jeden z wielu polskich komunistów został zamordowany w ZSRR młodszy 
brat pisarza – Leon Lejb Wygodzki znany w polonijnych radzieckich redakcjach 
pod nazwiskiem Andrzeja Sosny5.

Wśród wymienionych przez amerykańską historyczkę oczarowanych mark-
sizmem literatów pierwszego planu znaleźli się: Władysław Broniewski, Bruno 
Jasieński, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Anatol Stern, Julian Stryjkowski, Julian 
Tuwim, Aleksander Wat, Adam Ważyk… Na końcu alfabetycznego wyliczenia 
nie pojawiła się osoba Stanisława Wygodzkiego – pisarza, poety, krytyka, eseisty 
oraz tłumacza literatury niemieckiej i żydowskiej, ale z drugiej strony działacza 
KPP, PPR, a później PZPR. Człowieka, który głęboko doświadczył dwóch 
dwudziestowiecznych totalitaryzmów. Był więźniem obozu w Auschwitz i mar-
cowym emigrantem. Choć jak sam często podkreślał, wyjechał z kraju na dwa 
miesiące przed marcem, w styczniu 1968 roku – głównie ze względu na swoje 
dzieci Adama i Ewę, które doznawały w polskiej szkole antysemickich szykan 
i stały się obiektem rasistowskiego napiętnowania6, zresztą podobnie jak sam 
pisarz, w którego wymierzono w 1967 roku obrzydliwy paszkwil, ale także ze 
względu na konflikt z władzą spowodowany niedopuszczeniem do druku książki 
Zatrzymany do wyjaśnienia (1957). „W 1968 roku zjechał do nas Stanisław 
Wygodzki, świetny poeta, długoletni komunista, człowiek prawy. Komunista 
– człowiek prawy nie brzmi dobrze w naszych czasach, ale Stanisław Wygodzki 
takim był” – pisała o jego eksodycznym wyjściu z „domu niewoli” i dotarciu do 
Ziemi Obiecanej Maria Lewińska w Emigracji dzień pierwszy7.

4  M. Shore, Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksi-
zmem, tłum. M. Szuster, Warszawa 2008, s. 28.

5  Szereg informacji biobibliograficznych odnaleźć można [w:] Z. Gębołyś, Wygodzki Stanisław, 
[w:] Materiały do księgi życiorysów ludzi kultury literackiej Zagłębia Dąbrowskiego, cz. 2, red. 
A. Jarosz, Katowice 1993, s. 121–127 oraz: M. Toczkowska, Wygodzki Stanisław (1907–1992), 
[w:] Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim. Słownik biobibliograficzny, t. II, red. 
P. Majerski, Sosnowiec 2002, s. 203–213. 

6  K. Koźniewski, Poeta bez grobu, „Polityka” 1993, nr 17.
7  M. Lewińska, Od Adama i Ewy, [w:] eadem, Emigracji dzień pierwszy, Warszawa 1999, 

s. 101–105.
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„Biografia poetycka Wygodzkiego, a zarazem jego los osobisty – to cykl 
pożegnań tragicznych, […] «Pożegnanie» Wygodzkiego jest pożegnaniem 
wielokrotnym, sumą pożegnań i rozstań, na jakie został skazany” – pisał z kolei 
w recenzji tomiku poezji Jerzy Ficowski8, ponieważ Wygodzki to postać trochę 
zapomniana, tyleż znacząca, co głęboko tragiczna, również poprzez swoje poli-
tyczne uwikłanie. Przypuszczalnie aż do wydarzeń czerwcowych 1956 roku, 
czyli jak pisze, „do pewnego czerwcowego dnia”, autor uważał się wyłącznie 
za pisarza politycznego, a nawet za „pisarza komunistów”, który mógł żywić 
głęboką wiarę, że dzięki swojej twórczości wpływa na czytelników9. Jako literat 
i urzędnik przystąpił do legitymizacji nowego powojennego ustroju, a w tekstach 
eseistycznych nawoływał innych twórców do zaangażowania się w nurt prze-
mian ustrojowych i społecznych. Na przestrzeni lat rozegrał się dramat twórcy 
zaangażowanego, którego główne idee zbankrutowały podobnie jak wcześniej 
poetyka z okresu pierwszej połowy lat pięćdziesiątych, w której sławił partię, jej 
przywódców, pracę oraz walkę o pokój. Tymczasem jego powieść Zatrzymany do 
wyjaśnienia, w której opisał autentyczne prześladowania działacza KPP Leona 
Herszta przez władze PRL, stał się pierwszą polską powieścią obrachunkową, 
która aby ujrzeć światło dzienne, musiała czekać aż do 1968 roku, kiedy to została 
wydana przez paryską „Kulturę”.

Niejednokrotnie o Wygodzkim zapominano, skazywano go na banicję, 
również tę literacką. Niemniej pisarz, żyjąc w Izraelu, stale podkreślał związek 
duchowy z dawną ojczyzną i wpływ, jaki wywarły na jego twórczość kultura 
i literatura polska. Po śmierci wydano garść listów, które ciągle płynęły do niego 
z Polski: Władysław Bartoszewski, Roman Brandsteatter, Wisława Szymborska, 
Mieczysław Jastrun, Julian Przyboś, Jerzy Zagórski, Aleksander Wat…10 Wat 
wspominał o Wygodzkim na kartach Mojego wieku m.in. jako o sygnatariuszu 
petycji w sprawie torturowania więźniów politycznych w Łucku w 1930 roku11.

8  Zob. N. Gross, Żydowskie treny Wygodzkiego, [w:] idem, Poeci i Szoa. Obraz zagłady Żydów 
w poezji polskiej, Sosnowiec 1993, s. 76.

9  Z. Gębołyś, op.cit., s. 125.
10  Zeszyt pamięci o Stanisławie Wygodzkim, red. K. Bernard, Tel Aviv 1992.
11  A. Wat, Mój wiek, t. I, Warszawa 1990, s. 171–172: „Nie wiem czy pamiętasz, była spra-

wa więźniów politycznych w Łucku. Stosowano tortury. Właśnie ten rotmistrz Kajdan, o którym 
pisze Żeromski. To nie były wymyślone rzeczy, to rzeczywiste tortury, straszne tortury. Wiedzia-
łem o nich bezpośrednio od siostry poetki, która była torturowana. Przyjechała w tej sprawie do 
Warszawy Nina Matuliwna i opowiadała mi szczegóły. A poza tym miałem potwierdzenie, że to 
są rzeczy prawdziwe, bo Sejm się tym zajął. I Wieniawa w «Ziemiańskiej» opowiadał szczegóły 
o tym, potwierdzał stosowanie tortur. Więc zorganizowałem taki list otwarty w sprawie torturo-
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Borowski, czyli Miłoszowy Beta, w opowiadaniu Proszę państwa do 
gazu, zapewne pod wpływem relacji Wygodzkiego, przedstawił przyjazd do 
oświęcimskiego obozu transportu ze zlikwidowanego w Będzinie–Sosnowcu 
getta. Miało to miejsce 1 sierpnia 1943 roku. Wśród 997 zarejestrowanych tego 
dnia w KL Auschwitz osób pod numerem obozowym 132 43412 znalazł się uro-
dzony w 1907 roku w Będzinie pisarz i publicysta – Stanisław Szyja Wygodzki, 
który nawet tam w komórce PPR prowadził obozową działalność konspiracyjną. 

W Auschwitz Wygodzki był świadkiem śmierci najbliższych mu osób 
– młodej żony i córeczki: „I odjechała mała dziewczyna / w ciemnym wago-
nie, / ale nie było w wierszu Tuwima / o niej” (S.W., Lokomotywa) Pisane tuż 
po wojnie wiersze Wygodzkiego zostały zebrane w tomie Pamiętnik miłości13. 
Żałobne treny Wygodzkiego, lirykę „epoki pieców”, wydano w tym samym 1948 
roku co opowiadania obozowe Borowskiego. Co więcej, los sprawił, że ci dwaj 
pisarze – polski i żydowski – znaleźli się w tym samym miejscu śmierci14. Na 
marginesie można dodać, że o „planecie Auschwitz” pisał później w Izraelu sos-
nowiczanin – znany pod swoim literackim pseudonimem Ka-tzetnik 135633, 
urodzony w 1909 roku Jehiel Feiner. 

Zarówno Borowski, jak i Wygodzki tuż po wojnie leczyli się, przebywając 
w Monachium. Z tego okresu pochodzi wiersz, który Borowski dedykował 
swojemu przyjacielowi (Do xxx): 

Powrócisz do Ojczyzny, poeto –
do Sosnowca albo do Będzina,

wania więźniów w Łucku. «Treści listu nie możemy w tym miejscu opublikować». Podpisani są: 
Władysław Broniewski, Deutcher, Grot, Hempel, Hulanicki, prof. Stanisław Reichman, Schiller, 
prof. Rudniański, Antonina Sokolicz, Stawar, Wat, Wygodzki, Żarnowerówna. Jakoś widocznie się 
nie udało. Pamiętam, chodziłem do Nałkowskiej i do Tuwima. Ale Tuwim i Nałkowska odmówili 
dania podpisów. Nałkowska się tłumaczyła, że nie mogłaby chodzić na przyjęcia do prezydentowej 
Mościckiej, przyjaźń. Tuwim znowu Wieniawą się tłumaczył. Tuwim nigdy nie podpisywał nicze-
go wbrew temu, co potem Broniewski pisał”. Por.: „Władysław Broniewski wspominał, że Tuwim 
nigdy nie odmówił podpisu pod apelami czy protestami wymierzonymi we władzę, nawet tymi, 
za którymi można było domyślić się inspiracji Komunistycznej Partii Polski (choć akurat Wat nie 
omieszkał mu wypomnieć, że odmówił mu podpisu pod protestem w sprawie torturowania więź-
niów w Łucku)”. M. Urbanek, Tuwim. Wylękniony bluźnierca, Warszawa 2013, s. 118.

12  A. Strzelecki, Zagłada Żydów z Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz. Opracowanie i wy-
bór źródeł, Oświęcim 2014, s. 405.

13  Zob. B. Kaliski, Siła tradycji. O poezji Stanisława Wygodzkiego, [w:] Stosowność i forma. Jak 
opowiadać o Zagładzie?, red. M. Głowiński i in., Kraków 2005, s. 209–222.

14  W. Panas, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin 1996, 
s. 113.
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będziesz chodził na żydowski rynek,
na Umschlagplatz, do getta.
Powrócisz samotny, niepotrzebny,
Jak strzęp odartej kory –
stamtąd, gdzie córka popiołem spłonęła 
do nieba,
z krematorium. 
Powrócisz niepotrzebny nikomu…”

Rzeka dzieciństwa – syjonistyczny dom, gdzieś między mykwą a chrzcielnicą 
nad Czarną Przemszą

Wygodzki urodził się 13 stycznia 1907 roku w małym prowincjonalnym Będzinie, 
przemysłowym mieście socjalistycznego, „czerwonego” Zagłębia Dąbrowskiego. 
Miejscowość miała charakter na poły mieszczański, a jednocześnie robotniczy, 
zarówno żydowski, jak i katolicki – polski. Będzin, od wieków związany kul-
turowo z Małopolską i Krakowem, a „odległy od Warszawy o okrągłe trzysta ki-
lometrów”15, od Oświęcimia dzieliła odległość pięćdziesięciu… To w dużej mie-
rze żydowskie w swym charakterze miasteczko stało się bardziej rozpoznawalne 
również dzięki piosence zaczynającej się od słów „Miasteczko Będzin w Polsce 
jest…”, którą Tuwim16 napisał dla Ordonki. 

Najbardziej znany polsko-żydowski pisarz pochodzący z Zagłębia był sy-
nem Izaaka i Reginy. Pierwotne jego nazwisko brzmiało Fürstenberg. Choć rodzice 
najstarszemu synowi nadali imię Jehoszua, to w domu był dla nich Szają bądź 
Szyją. Dopiero znacznie później narodził się Stanisław. „To Broniewski namówił 
mnie na zmianę imienia […] Broniewski powiedział, jakby to wyglądałoby na 
przykład, gdyby Słowacki miał na imię Korfanty?”17 – wspominał pisarz, dla 
którego Broniewski był niemal wyrocznią, jak się okazało – nie tylko w kwes-
tiach literackich. Wygodzki należał do kolejnego już pokolenia zasymilowanych 

15  K. Nastulanka, Dlaczego piszę o komunistach. Rozmowa ze Stanisławem Wygodzkim, laure-
atem nagrody Nowej Kultury, „Polityka” 1961, nr 2.

16  Znamy relację z pierwszego powojennego spotkania obydwu poetów, które miało miejsce 
w Warszawie wiosną 1947 roku. Wtedy Wygodzki wrócił do kraju schorowany po przejściach obo-
zów Auschwitz i Dachau. Młody poeta zobaczył w kawiarni Tuwima, który pomimo zmienionego 
wyglądu rozpoznał go i wykrzyknął nazwę rodzinnego miasta: „Będzin!”. Młody Wygodzki był 
wzruszony do łez. Tuwim zapytał go: „Czy wie pan, co oni zrobili z moją matką?”. Wygodzki mil-
czał. „Wyrzucili ją z okna na bruk”. S. Wygodzki, Będzin!, [w:] Wspomnienia o Julianie Tuwimie, 
red. W. Jedlicka, M. Toporowski, Warszawa 1963, s. 170–171. Por. M. Shore, op.cit., s. 316.

17  Wspomnienia Anny Frajlich. Zob. M. Szabłowska-Zaremba, Stanisław Wygodzki in me-
moriam, Forum: Żydzi – Chrześcijanie – Muzułmanie z 11 stycznia 2007 roku, http://znak.org.
pl/?lang1=pl&page1=people&subpage1=people00&infopassid1=136&scrt1=sn (21.09.2014).
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Żydów, których rodziny były wewnętrznie rozdarte, niejednokrotnie podzielone, 
targane sprzecznymi i wykluczającymi się postawami wobec zmieniającej się 
rzeczywistości, w jakiej przyszło im żyć. I tak, ojciec warszawiaka Aleksandra 
Wata był kabalistą, który co prawda na co dzień mówił w jidysz, ale czytał Fry-
deryka Nietschego po niemiecku, a Lwa Tołstoja po rosyjsku18. Wygodzki w jed-
nym z ostatnich swoich wywiadów prasowych, który mógł ukazać się w „Poli-
tyce” dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych, wspominał: 

Wywodziłem się z domu syjonistycznego, mój ojciec aktywnie działał w tym ru-
chu, ale mnie była ta idea obca. Do powstającego państwa żydowskiego odnosi-
łem się z obojętnością. Tworzyli je ludzie, którzy pragnęli w nim mieszkać i je 
budować, którzy żyli żydowską kulturą, tradycją i religią. Ja byłem daleki od tych 
spraw, moją ojczyzną była Polska19.

Charakterystycznym motywem twórczości Wygodzkiego była rzeka. Co 
ciekawe, ta rzeka przeważnie miała u niego rysy Przemszy, którą znał z rodzin-
nego miasta nazywanego Jerozolimą Zagłębia i którą według słów drugiej żony, 
Ireny, wspominał nawet, żyjąc w pobliżu Jerozolimy. Woda tej rzeki niczym 
dekoracja teatralna (scenae frons) toczyła swoje nurty przez całą jego twórczość, 
począwszy od przedwojennych wierszy („Gdy wrócę tu w jesieni mrok / już 
niepoznany i daleki, / nie będzie to szalony krok, / gdy pójdę w stronę tam-
tej rzeki…”; S.W., Strofy o powrocie do domu z tomu Żywioł liścia), poprzez 
szereg opowiadań, twórczość dla dzieci (Rzeki i księżyc), jak i socrealistyczne 
wersy Nad Engelsem („a w murach, gdzie woda się sączy, / i pluskiem dopada 
do ciszy, / więziony do plusku dołączy / dźwięk oków, co jęku nie słyszą”; Pieśń 
o zamkniętym na wieży).

Żywioł wody, który był zbawienny, bywał i groźny. W rzekach miały siedli-
ska bóstwa, a przekraczanie ich granicy wymagało ofiar zwanych najpierw przez 
Greków, później i Rzymian diabateria (διαβατήρια). Rzeka bywała zdradzie-
cka, czasem nieprzewidywalna jak decyzje i losy, które dotykały polskich ko-
munistów. Bohaterem jednego z opowiadań Wygodzkiego Szatanek20 jest uczeń 
szkoły rabinackiej, przyszły mędrzec, biegły w świętych księgach, nazywany 
Rabinkiem. Nad rzeką, „która trzyma jak na wodzy”, spotkał trzech jeźdźców 
– Czarnego Chila, który grywał w bilard, pływającego po dalekich morzach Mak-

18  A. Wat, Mój wiek, t. II, Warszawa 1990, s. 278. Zob. też. M. Shore, op.cit., s. 26.
19  P. Sarzyński, Służyłem złej sprawie [Rozmowa z S. Wygodzkim], „Polityka” 1990, nr 9, s. 7.
20  S. Wygodzki, Szatanek, [w:] idem, Opowiadania, Warszawa 1964, s. 217–250.



116 Magdalena Cyankiewicz

sa oraz Manele Tajsera, który był tragarzem i dźwigał ogniotrwałe kasy. Męż-
czyźni ci skłonni byli zaakceptować chłopca jako przyszłego rabina jedynie pod 
warunkiem zbliżenia się do zwykłych ludzi i zrównania się z innymi. Przełomem 
w życiu młodego człowieka staje się chwila, w której dosiądzie nagi konia, a ten 
poniesie go ku miasteczku przygotowującemu się do Dnia Sądnego – Jom Kipur. 
Opisana przez Wygodzkiego metamorfoza, jaką przeszedł Rabinek, stając się ty-
tułowym Szatankiem, wiodła od zbliżenia do klasy pracującej z równoczesnym 
odrzuceniem go przez religijną wspólnotę, poprzez studiowanie komunistycznej 
„bibuły”, aż po udział w rewolucji hiszpańskiej. 

Bunt przeciwko Bogu i przeciw normom organizującym całość życia in-
dywidualnego i społecznego Żyda pozostawiał go w nihilistycznej pustce. Stąd 
rodziła się potrzeba „ucieczki od wolności”, przyjęcie nowych norm, rygorów 
i światopoglądu – pisał w swoim szkicu z lat osiemdziesiątych XX wieku Ży-
dzi a komunizm Abel Kainer, a właściwie Stanisław Krajewski21, czyli prawnuk 
Adolfa Warskiego. Na temat związków judaizmu z komunizmem i ich wspólnych 
źródeł rosyjski filozof Nikołaj Bierdiajew dodawał:

Marks był bardzo typowym Żydem, który do analiz społecznych użył języka bi-
blijnego. W nowej formie, w socjalizmie chciał odnaleźć spełnienie żydowskiego 
pragnienia wiecznego pokoju i sprawiedliwości. Jego mesjanizm zakorzeniony 
był w idei ludu wybranego. Tyle że wybrańcem był już nie Izrael, ale proletariat, 
klasa robotnicza22.

Z proletariackich nizin wywodzili się także inni bohaterowie opowiadań 
Wygodzkiego. Charakterystyczne jednak było to, że w nowelach o tematyce 
martyrologicznej narodowość była wyraźnie zaznaczona, gdyż shoah doświad-
czył tylko naród wybrany. W opowiadaniach o robotniczej walce z kapitalistami, 
gdzie komunizm łączył proletariat polski i żydowski, Wygodzki zacierał wszel-
kie podziały narodowościowe23.

Przywołany w tytule Rubikon to debiut zaskakujący jak na młodego wie-
kiem, dwudziestojednoletniego mieszkańca prowincjonalnego miasta. W lipcu 
1928 roku ukazał się w „Wiadomościach Literackich” tekst krytycznoliteracki 

21  A. Kainer [właśc. S. Krajewski], Żydzi a komunizm, „Krytyka” 1983, nr 15, s. 221–224. 
Por. M. Shore, op.cit., s. 405.

22  N. Bierdiajew, Smysł istorii [Sens historii], Moskwa 1990, s. 68. Cyt. za: P. Śpiewak, Żydo-
komuna. Interpretacje historyczne, Warszawa 2012, s. 143.

23  J. Wróbel, Tematy żydowskie w prozie polskiej 1939–1987, Kraków 1991, s. 43.
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Wygodzkiego Zadania poezji w Polsce dzisiejszej. O zmianę frontu24. Pierwszy 
poważny artykuł, którego druk był nagrodą w konkursie ogłoszonym przez naj-
bardziej wpływowy periodyk literacki tego okresu, zamieścił naczelny redaktor 
Mieczysław Grydzewski na pierwszej stronie. W programowym artykule liryce 
skamandryckiej i postskamandryckiej (gdzie „mocą talentów Tuwima, Lechonia, 
Wierzyńskiego i Iwaszkiewicza” szerzącej oderwanie od problemów ogólno-
ludzkich zaczęto uprawić „samorództwo słowa” przynoszące „kuglarstwo meta-
fizyczne”) Wygodzki przeciwstawił dorobek twórczy autorów Trzech salw, wzy-
wając tym samym do tworzenia walczącej poezji proletariackiej25. Wśród poetów 
darzonych przez Wygodzkiego atencją znaleźli się Tuwim, Bruno, a szczególnie 
Broniewski.

Powojenne „Rubikony” były konsekwencją wcześniejszych wyborów pisa-
rza buntu i krzywdy społecznej. Drugi brzeg to film Zbigniewa Kuźmińskiego 
z początku lat sześćdziesiątych ze scenariuszem opartym na wątkach twórczości 
Wygodzkiego26, dla którego był to zawsze „lewy brzeg”. Dzieło filmowe z udzia-
łem Józefa Nowaka, z surowymi czarno-białymi zdjęciami, które określano pod-
ówczas mianem filmu wybitnego (KTT), nie przetrwało jednak próby czasu. 

Z kolei Nad rzeką to miniaturowe studium ludzkiej tęsknoty za wolnością 
będącej udziałem więźniów – komunistów – pisał w 1959 roku w „Polityce” 
przyjaciel Wygodzkiego, Kazimierz Koźniewski, w recenzji tomu kapepowskich 
opowiadań Milczenie, przyznając mu miano liryka ówczesnej walki politycz-
nej27. 

Tylko po naszej stronie, między murem więziennym a brzegiem rzeczki, nie wy-
budowano nic. Widocznie władze nie pozwalały przekroczyć bystrej wody. Rzeka 
stanowiła niejako granicę między pustym terenem przylegającym do murów wię-
zienia a przestrzenią po części zabudowaną i zamieszkałą. Rzeka i pola odgrywa-
ły jeszcze inną rolę, ważną, zasadniczą. Więzień przybyły zza murów, spośród 
morza kamiennych domów, wyniosłych budowli, kominów, gwaru miasta, huku 
pociągów, dźwięku dzwonów kościelnych – wpadał tu w przerażającą ciszę senną 
i nużącą. Przybyłego administracja pytała: chłop czy robotnik? – Jeżeli skazanym 
komunistą był robotnik, wędrował ku celi z oknem zwróconym ku miastu, jeśli 

24  S. Wygodzki, Zadania poezji w Polsce dzisiejszej. O zmianę frontu, „Wiadomości Literackie” 
1928, nr 29.

25  K. Woźniakowski, O międzywojennej poezji Stanisława Wygodzkiego, „Ekspres Zagłębiow-
ski. Magazyn” 1993, nr 21 (48), s. 12–15.

26  J.F. Lewandowski, Kręcone nad Przemszą, „Nowe Zagłębie” 2009, nr 1, s. 53.
27  K. Koźniewski, Wygodzki – pisarz komunistów, „Polityka” 1959, nr 3, s. 7.
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chłop, wędrował do celi z oknem na pole i rzekę. To wszystko. I tu mógłbym 
właściwie zakończyć moją opowieść28

– to słowa Wygodzkiego, który sam doświadczył więzienia. 7 listopada 1924 
roku przed maturą został przyłapany na kolportażu nielegalnej literatury w jed-
nym z będzińskich gimnazjów. Aresztowano go pod zarzutem przynależności do 
Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej i oskarżono o działalność ko-
munistyczną. Swój trwający rok i cztery miesiące pobyt w więzieniu opisał na 
łamach „Miesięcznika Literackiego” Wata29. Później z racji wyznawanych prze-
konań politycznych prewencyjnie zamykano go w areszcie tymczasowym przed 
rocznicami 1 Maja i 7 Listopada.

W pierwszą rocznicę śmierci pisarza, również na łamach „Polityki”, Koź-
niewski w artykule poświęconym swemu przyjacielowi i dobremu pisarzowi, 
przypominając, że nie ma on grobu, by można było położyć na nim kwiaty bądź 
żydowskie kamienie, postulował, aby wydać obszerny wybór jego opowiadań 
z całej twórczości, opublikować również tom wybranych poezji, a także nową, 
opatrzoną gruntownym historycznym komentarzem krajową edycję pierwszej 
powieści rozrachunkowej Zatrzymany do wyjaśnienia. Od tej pory minęło ponad 
dwadzieścia lat, a tego testamentu literackiego nie spełniono. Wielka szkoda, że 
utwory literackie i osoba pisarza nie są obecnie szerzej znane. 

Dla Wygodzkiego bardzo tragiczny był Exodus. Wydarzenia poprzedzające 
Marzec 1968 roku zamknęły bolesną klamrą okres przeżyty w kraju. Pisarz po-
czuł się zmuszony do wyjazdu. Wybrał Izrael. Już wkrótce okazało się, że poza 
Polską pozbawiony środowiska naturalnej polszczyzny nie czuł się najlepiej, 
o czym świadczyła metamorfoza jego twórczości.

Autorka tego artykułu jest mieszkanką miasta, w którym urodził się i z któ-
rego pochodził świetny poeta i długoletni komunista – Stanisław Wygodzki, 
który był prawym człowiekiem. Jak wielu innych mieszkańców często mijam 
rzekę wielokrotnie wspominaną na kartach utworów Wygodzkiego, istniejący do 
dziś dom, w którym mieszkał, a także dzielnicę Kamionka, gdzie zlokalizowane 
było będzińskie getto aż do 1 sierpnia 1943 roku, kiedy to wyruszył transport do 
Auschwitz. Poświęcając osobie Wygodzkiego ten krótki tekst, zastanawiałam się, 
czy sam pisarz pragnąłby, aby patrzeć na jego twórczość i osobę również z tego 

28  S. Wygodzki, Nad rzeką, [w:] idem, Opowiadania, Warszawa 1964, s. 181–182 lub idem, 
Pusty plac, Warszawa 1955, s. 220.

29  A. Wat, Mój wiek, t. I, s. 165: „W jedenastym [numerze Wiadomości Literackich – przyp. M.C.] 
mam reportaż o Wilnie, o fabryce. Mam reportaż Wygodzkiego z więzienia piotrkowskiego”.
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drugiego – „lewego brzegu” zabarwionego komunizmem i marksizmem. Pomi-
mo tego, że w jednym z ostatnich wywiadów wyznał, że służył złej sprawie, do 
końca pozostał wierny uniwersalnej idei, którą ujął w słowach: 

Z jakiej tradycji wywodzi się niewielkie pisanie moje. To paranie się zawodem 
napełniającym mnie ciągle wątpliwościami, zniechęceniem i goryczą?
Z tego wszystkiego, co w literaturze polskiej, i nie tylko polskiej, było pochy-
leniem się nad niedolą ludzką, cierpieniem, osaczeniem, pogardą i nędzą. Z tej 
literatury się wywodzę i ku niej zmierzam. Jej pragnę pozostać wiernym tak dłu-
go, jak długo pogarda, nienawiść, łaknienie krwi będzie tradycyjnym składnikiem 
społeczności ludzkich30.

Wybrane utwory Stanisława Wygodzkiego

Nad Engelsem, Warszawa 1950.
Opowiadania, Warszawa 1964.
Pamiętnik miłości, Warszawa 1948.
Pożegnanie, Warszawa 1990.
Pusty plac, Warszawa PIW 1955.
Rzeki i księżyc, Warszawa 1965.
Serca mego rodzeństwo, Warszawa 1961.
Zadania poezji w Polsce dzisiejszej. O zmianę frontu, „Wiadomości Literackie” 
1928, nr 29.
Zatrzymany do wyjaśnienia, Paryż 1968 (Biblioteka „Kultury”, t. CLXV).
Żywioł liścia, Kraków 1936.

DRUGI BRZEG BY STANISŁAW WYGODZKI 
– FROM RUBICON TO EXODUS

Summary

Keywords: Polish-Jewish literature, poetry, communism, Holocaust, Emigration

The article describes the life and works of Stanisław Wygodzki (1907–1992), a writer, 
a poet, a translator of German and Jewish literature and a critic, born in Będzin. He had 
bitter experiences of the two totalitarianisms of the 20th century – nazism (as a prisoner 

30  Por. S. Taczanowski, Stanisław Wygodzki (1907–1992), „Polityka” 1992, nr 21.
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of the Auschwitz concentration camp) and communism. Wygodzki was a writer of rebel-
lion and social injustice, somewhat forgotten and banished, also in a literary sense. It 
was a conscious political choice of a writer, a prewar communist, who was engaged in 
the legitimization of communist rule. The tragedy of a committed artist took place over 
the years. The motif of a river, mentioned in the article and ever-present in the literary 
works of the Polish-Jewish writer and poet, may be compared to the unpredictable fate 
that communists faced.

Exodus was also particularly tragic for Stanisław Wygodzki. The events preceding 
March ’68 made it impossible for him to stay in Poland. The writer left for Israel. Away 
from Poland where his literary works had gone through a metamorphosis, he did not feel 
good because of the lack of Polish – speaking environment. In one of the last reviews he 
admitted he had served a bad cause.
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Pomimo różnorodności poruszonych przez Karola Marksa zagadnień estetycz-
nych wśród zainspirowanych jego teorią teoretyków i praktyków przez wiele 
lat prym wiodła kategoria „realizmu”. Co więcej, w pewnym momencie rea-
lizm został uznany za główny i zarazem najistotniejszy składnik marksowskiej, 
a w szczególności marksistowskiej myśli estetycznej. Poskutkowało to najpierw 
w Związku Radzieckim (od 1932 roku), a po 1949 roku, choć w dużo mniejszym 
stopniu, również i w Polsce wykluczeniem ze świata sztuki wszelkich zjawisk, 
które nie mieściły się w kanonie realizmu socjalistycznego. W niniejszym eseju 
zamierzam przyjrzeć się bliżej recepcji marksowskiej myśli estetycznej w powo-
jennej Polsce na przykładzie sporu o „realizm” w sztuce.

I

Zacząć trzeba jednak od początku, czyli od Marksa i jego poglądów na sztukę. 
Pomimo tego, że jak podaje Stefan Morawski, Marks dwa razy przymierzał się do 
systematycznego wyłożenia swoich poglądów z zakresu estetyki, to jednak nigdy 
nie udało mu się tego zamierzenia zrealizować1. Badaczom jego myśli pozostaje 

1  S. Morawski, The Aesthetic Views of Marx and Engels, „The Journal of Aesthetics and Art 
Criticism” 1970, vol. 28, no. 3, s. 302. 
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więc skrupulatne rekonstruowanie całości na podstawie rozsianych po pismach 
i listach wzmianek, w których wypowiada się on na tematy mniej lub bardziej 
związane z zagadnieniami estetyki. Wśród nich zaś najistotniejsze zdają się kwe-
stie genezy zmysłu artystycznego człowieka, twórczości artystycznej jako formy 
pracy, alienacji artysty w społeczeństwie kapitalistycznym, klasowych uwarun-
kowań sztuki oraz jej roli w społeczeństwach klasowym i komunistycznym. 

Sztuka jest dla Marksa przede wszystkim aktywnością społeczną. Stanowi 
jedną z form pracy – rozumianej przez autora Rękopisów ekonomiczno-filozo-
ficznych jako spontaniczna działalność będąca wynikiem wewnętrznej koniecz-
ności człowieka zdolnego i twórczego, który poznaje i kształtuje otaczającą go 
rzeczywistość. Wyrasta z pracy i wykształca się niejako równolegle z procesem 
uspołeczniania się człowieka. „Wykształcenie pięciu zmysłów jest dziełem całej 
dotychczasowej historii”2 – pisze Marks, ręka i oko artysty są efektem historycz-
nego rozwoju możliwości społecznych sił wytwórczych, a produkt jego pracy 
pozwala zaspokoić powstającą równocześnie z umiejętnościami wytwórczymi 
ludzką potrzebę piękna: „Dzieło sztuki – a tak samo każdy inny produkt – stwa-
rza publiczność, która sztukę rozumie i potrafi się rozkoszować pięknem. Pro-
dukcja produkuje więc nie tylko przedmiot dla podmiotu, lecz również podmiot 
dla przedmiotu”3. Człowiek marksowski nie jest bowiem istotą w pełni racjo-
nalną, równie istotną rolę pełni sfera afektywna. Potrzeba piękna staje się więc 
i dla artysty, i dla odbiorcy jego dzieł potrzebą w pełni naturalną, rozumianą jako 
potrzeba człowieka społecznego. „Milton – pisze Marks – stworzył Raj utracony 
z tych samych przyczyn, dla których jedwabnik produkuje jedwab. Było to dzia-
łanie wynikające z jego natury”4. Produkty pracy ludzkiej stanowią pełny wyraz 
„sił jego [człowieka – przyp. MK] własnej istoty”, są „przedmiotami potwierdza-
jącymi i urzeczywistniającymi jego indywidualność, jego przedmiotami”5.

Tymczasem jednak głęboka relacja wzajemnego współtworzenia się czło-
wieka i wytworów jego pracy ulega zupełnemu odwróceniu w społeczeństwie 
klasowym i w systemie kapitalistycznym. Praca jako czynność wynikająca z na-
tury w coraz większym stopniu przeistacza się w wymuszoną potrzebami rynku 

2  K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła (dalej: MED), 
t. I, Warszawa 1960, s. 584.

3  K. Marks, Wprowadzenie do krytyki ekonomii politycznej, [w:] MED, t. XIII, Warszawa 1966, 
s. 413.

4  K. Marks, Teorie wartości dodatkowej (Kapitał t. IV), [w:] MED, t. XXVI.1, Warszawa 1979, 
s. 464.

5  K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne, op.cit., s. 583.
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pracę produkcyjną. Sztuka zostaje wprzężona w mechanizmy funkcjonowania 
rynku, staje się jednym z wielu towarów, których wartość określana jest ich war-
tością wymienną. Ponadto, jak pisze Marks: „miejsce wszystkich zmysłów fi-
zycznych i duchowych zajęła prosta alienacja wszystkich tych zmysłów – zmysł 
posiadania”6. Tak jak stosunki społeczne zostają uprzedmiotowione poprzez za-
pośredniczenie ich cyrkulacją towarów, tak również bezpośrednie, zmysłowe od-
bieranie sztuki zostaje zastąpione jej zapośredniczoną przez pieniądz konsump-
cją. Alienacja pracy artysty odbywa się na tej samej zasadzie, co alienacja pracy 
robotnika, z tym wyjątkiem, że w chwili, gdy w przypadku pracy robotnika „pra-
ca wyobcowana zniża samorzutną, swobodną działalność do poziomu środka, 
przekształca życie gatunkowe człowieka w środek jego egzystencji fizycznej”, 
tak w przypadku artysty jego praca może być produkcyjna bądź nieprodukcyjna 
(jak w przypadku Miltona piszącego swój poemat). Nie oznacza to jednak, że 
może być ona niezależna od panujących w danym momencie historycznym uwa-
runkowań. Tak jak wszystkie gałęzie produkcji, tak również wyniki pracy niepro-
dukcyjnej uzależnione są od ich społecznych uwarunkowań. W tym kontekście 
również kwestia artystycznego geniuszu nie może być rozumiana ahistorycznie, 
na co zwraca uwagę Marks w polemice z Maksem Stirnerem: 

To, czy taka jednostka jak Rafael rozwinie swój talent, zależy całkowicie od po-
pytu, który z kolei zależny jest od podziału pracy i od wynikających z niego wa-
runków kształcenia się ludzi […]. Wyłączne skupienie się talentu artystycznego 
w jednostce – czytamy dalej w Ideologii niemieckiej – i związane z tym stłumienie 
talentu w szerokich masach jest wynikiem podziału pracy. […] W społeczeństwie 
komunistycznym nie ma malarzy, są co najwyżej ludzie, którzy zajmują się mię-
dzy innymi i malarstwem7. 

II

Ludzka świadomość jest zależna od panujących w danym momencie historycz-
nym warunków życia i stosunków społecznych. Sztuka jest w tym sensie wy-
tworem ideologicznym: „Czegóż dowodzi historia idej – pytają Marks i Engels 
w Manifeście komunistycznym – jeżeli nie tego, że produkcja duchowa przeobra-
ża się wraz z materialną? Ideami panującymi każdej epoki były zawsze tylko 

6  Ibidem, s. 582.
7  K. Marks, F. Engels, Ideologia niemiecka, [w:] MED, t. III, Warszawa 1961, s. 444.
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idee klasy panującej”8. Szczególny przypadek stanowi jednak wytwór, jakim jest 
dziewiętnastowieczna powieść realistyczna, wskazuje bowiem na fakt, że nawet 
wytwory ideologiczne klasy posiadającej mogą mieć charakter subwersywny. 
Dzieje się tak w chwili, gdy za sprawą dobrze skrojonego w powieści opisu re-
alnych uwarunkowań jej czytelnik uświadomi sobie sprzeczność w istniejących 
stosunkach społecznych. 

Uważam to za jedno z największych osiągnięć realizmu – pisze Engels9 w jed-
nym z listów – i za jeden z najcenniejszych rysów starego Balzaka, że musiał on 
zwrócić się przeciwko własnym sympatiom klasowym i przesądom politycznym, 
że widział nieuchronność upadku swoich umiłowanych arystokratów i pisał o nich 
jako o ludziach niezasługujących na lepszy los, że widział prawdziwych ludzi 
przyszłości tam, gdzie w owym czasie jedynie można było ich znaleźć10. 

Wierne przedstawienie typowych postaci i charakterów w typowych warunkach 
i okolicznościach – oto zadanie realizmu według Marksa i Engelsa11. Najbardziej 
cenionymi przez nich twórcami realistycznymi byli, obok wspomnianego powy-
żej Honoré de Balzaka, m.in. Miguel de Cervantes, Homer i William Szekspir. 
Z tego też względu, używając metafory malarskiej, wołali oni o „mocne, rem-
brandtowskie barwy”, jakimi powinny zostać odmalowane postacie. To właśnie 
„rembrandtowskie barwy” przeciwstawiane „pełnym glorii rafaelowskim obra-
zom”, w których „zatraca się cała prawda portretu”12, pozwalają ich zdaniem 
uchwycić w przedstawieniu człowieka z krwi i kości. 

Pomimo tego, że Marks traktował dzieło sztuki jako twór posiadający cel 
w sobie samym, istotną rolę w późniejszych interpretacjach estetyki marksowskiej 
odgrywa – obok terminu „realizm” – „tendencyjność” dzieła. Dzieło tendencyjne 
to takie, którego bezpośrednim celem jest formowanie jego odbiorcy poprzez 
pokazanie w odpowiednim świetle popieranych przez twórcę wartości i wyzna-

8  K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, [w:] MED, t. IV, Warszawa 1962, s. 534.
9  Wobec panującego wśród wielu badaczy przekonania, że poglądy estetyczne Marksa różniły 

się znacząco od poglądów Engelsa, obecność cytatu z Engelsa w artykule o Marksie tłumaczę 
opinią Stefana Morawskiego: sądził on zaś, że myśl estetyczna Marksa nie różni się od poglądów 
estetycznych Engelsa, przez cały długi czas ich współpracy poglądy Marksa na sztukę przenikały 
się z poglądami Engelsa. Zob. S. Morawski, The Aesthetic Views..., op.cit., s. 302.

10  F. Engels, List do M. Harkness, kwiecień 1888, [w:] MED, t. XXXVII, Warszawa 1977, 
s. 54.

11  Ibidem, s. 53.
12  K. Marks, F. Engels, O literaturze i sztuce: wybór tekstów, Warszawa 1958, s. 95. 
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wanych przezeń poglądów. Dla Marksa i Engelsa tendencyjność nie powinna jed-
nak wynikać z założeń, jakie twórca poczynił wobec swojego dzieła, nie mogła 
być nachalną indoktrynacją. Tendencyjność realistycznego, nawet niekoniecznie 
z zasady socjalistycznego utworu literackiego była dla nich skutkiem wiernego 
ukazania panujących w danej chwili stosunków społecznych i obecnych w nich 
sprzeczności. To właśnie nieostentacyjność poglądów autora i wierne ukazanie 
realiów historycznych służyć miało pobudzeniu u odbiorcy dzieła krytycznego 
nastawienia wobec otaczającego go stanu rzeczy13.

Ani Marks, ani Engels nie obstawali nigdy za tym, by każde, nawet tenden-
cyjne dzieło sztuki cechowało realistyczne odmalowanie charakterów w typo-
wych dla nich okolicznościach14. Ba!, Marks niejednokrotnie afirmatywnie od-
nosił się do twórczości obcej bądź nawet przeciwstawnej wszelkim tendencjom 
realistycznym (niezmiernie cenił Dantego, znany był również z tego, że „namięt-
nie czytał powieści, a osobliwą słabość miał do opowiadań awanturniczych i hu-
morystycznych”15). Faktem jest jednak, że pomimo obecnych w późniejszej re-
cepcji myśli marksowskiej tendencji formalistycznych ostatecznie ze względów 
politycznych na długie lata zwyciężyło podejście uznające socjalistyczny realizm 
za jedyny dopuszczalny w krajach obozu socjalistycznego rodzaj twórczości ar-
tystycznej, a sam „realizm” na długo miał być łączony bezpośrednio z poglądami 
estetycznymi Marksa i Engelsa. Przyczynił się do tego m.in. Gyӧrgy Lukács, któ-
ry, jak pisze Morawski, „skodyfikował […] ostatecznie estetykę ufundowaną na 
kategorii realizmu, budując system uzasadniający jej kluczowe znaczenie”16. Fi-
lozoficznego uzasadniania socrealizmu w sztuce nie uniknęli jednak inni estety-
cy. Ich teoretyczne teksty miały służyć filozoficznemu, a nie tylko ideologiczne-
mu uzasadnieniu słuszności doktryny nakazującej tworzenie sztuki „realistycznej 
w formie i socjalistycznej w treści”. Wielu z nich odnosiło się później do tych 
publikacji krytycznie, zaś twórczość artystów socrealizmu uznawana jest w wielu 
przypadkach za dużo mniej interesującą od ich późniejszego dorobku – tak stało 
się chociażby w przypadku sztuki Wojciecha Fangora.

13  F. Engels, List do M. Kautskiej, 26 listopada 1885, [w:] MED, t. XXXVI, Warszawa 1976, 
s. 459–460.

14  S. Morawski, The Aesthetic Views..., op.cit., s. 309.
15  Wspomnienie Franciszka Mehringa, [w:] K. Marks, F. Engels, O literaturze i sztuce..., op.cit., 

s. 238.
16  S. Morawski, O marksistowskiej myśli estetycznej, pthm.org.pl/downloads/teksty-moraw-

ski02.pdf, s. 6 (23.07.2014).
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III

Jednym z polskich autorów teoretycznych uzasadnień socrealizmu był wspom-
niany już Morawski, który przekreślił zresztą później cały swój pochodzący z lat 
1949–1955 dorobek filozoficzny – ówczesne filozoficzne próby własnego ujęcia 
estetyki radzieckiej nazwał „nieudanymi”17, a Szkice z podstawowych zagadnień 
estetyki marksistowskiej18 – „dziełem żałosnym”19. Należy traktować je więc 
raczej jako świadectwo epoki, niż wyraz faktycznych poglądów Morawskiego. 
Świadectwo o tyle ciekawe, że napisane zostało, jak przyznał sam autor, „w spo-
sób logicznie zwarty i uzasadni[one] w sposób racjonalny, gdyż tego nauczy[li] 
[go] Tatarkiewicz i Kotarbiński”20. Fragment Szkiców stanowił opublikowany 
wcześniej w formie artykułu tekst pt. Dlaczego dzieło sztuki powinno być rea-
listyczne?21 (1949), w której to wersji Morawski pozwolił sobie na komentarze, 
jakich nie znajdziemy już w poszerzonym wydaniu z 1951 roku.

Swój wywód za słusznością normy realistycznej Morawski buduje na 
podstawie dwóch głównych argumentów: epistemologicznego i historycznego. 
Głównym zarzutem, jaki kieruje wobec wszelkich tendencji antyrealistycznych 
– czyli dzieł formalistycznych lub takich, które odtwarzają tylko rzeczywistość 
metafizyczną, psychiczną bądź są oparte na prosto rozumianej zasadzie mimesis 
– jest ich uwikłanie w błędne z perspektywy materializmu dialektycznego syste-
my filozoficzne, a więc wszelkiego rodzaju idealizmy (subiektywny i obiektyw-
ny). Dzieło realistyczne, pisze Morawski, to takie, którego twórca w procesie 
kreacji artystycznej bierze pod uwagę przede wszystkim rzeczywistość społecz-
ną, którą uchwytuje empirycznie i interpretuje, wykorzystując narzędzia materia-
lizmu dialektycznego. Z tego względu doświadczenie estetyczne stanowi jedną 
z form poznania: będąc doznaniem estetycznym, jest zarazem przede wszystkim 
doświadczeniem intelektualnym. Skoro zatem doświadczenie estetyczne jest jed-
ną z form poznania, to zgodne z obowiązującą w państwie socjalistycznym ideo-
logią dzieło sztuki musi spełnić z jednej strony założenia tejże ideologii, a więc 
materializmu dialektycznego w wersji marksistowsko-leninowskiej, z drugiej zaś 

17  Ibidem, s. 18.
18  S. Morawski, Szkice z podstawowych zagadnień estetyki marksistowskiej, Kraków 1951.
19  S. Morawski, za: P.J. Przybysz, A. Zeidler-Janiszewska, Stefan Morawski – wstępny szkic do 

portretu, [w:] S. Morawski, Wybór pism estetycznych, Kraków 2007, s. VIII.
20  Ibidem.
21  S. Morawski, Dlaczego dzieło sztuki powinno być realistyczne?, „Twórczość” 1949, rok V, 

z. 11, s. 42–67.
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– musi być empirycznie weryfikowalne, czyli odpowiadać określonemu momen-
towi historycznemu. W teorii więc podstawą tak rozumianego dzieła sztuki jest 
leninowska teoria odbicia: „od żywego doznania do abstrakcyjnego myślenia i od 
niego do praktyki”22. 

Drugim argumentem jest argument historyczny, wyjątkowo chwiejny i nie-
ukrywający stojących za doktryną socrealizmu w sztuce interesów politycznych. 
Wydaje się, że dzięki temu Morawski ukazał mimo wszystko swój dystans do 
przedstawionych w artykule uzasadnień. Wpisując realizm socjalistyczny w obec-
ną w historii tradycję realizmu, polski estetyk pisze, że „historia literatury i sztuki 
wskazuje na to, że najlepszymi, najbardziej trwałymi dziełami były i są dzieła 
realistyczne, związane z życiem społecznym, dokumentujące głęboko i wszech-
stronnie swoją epokę”23, a także że pomimo swojej niewątpliwie wysokiej jakości 
utwory antyrealistyczne w treści (do których zalicza twórczość Jamesa Joyce’a, 
Virginii Woolf, Aldousa Huxleya i Marcela Prousta) nie mogą jednak równać się 
z osiągnięciami realizmu. Z drugiej zaś strony dodaje za chwilę: „marksizm nie 
uważa realizmu za uniwersalną, gotową receptę na tworzenie dzieł genialnych”24. 
Co zatem jest w socrealistycznym dziele sztuki najistotniejsze? Oczywiście, nic 
więcej, jak istotna dla sztuki od czasów jej powstania funkcja polityczna: ideolo-
giczna i dydaktyczna, legitymizująca w ostateczności właściwie tylko aktualnie 
panujący ustrój: „Realizm radziecki jest świadomie polityczny. Pracuje dla partii, 
dla swego narodu, w imię interesów całego proletariatu na całym świecie”25. Jest 
w dodatku, jak czytamy, 

szczególnie konieczny i potrzebny właśnie w naszej epoce, jest jej najwyżej kul-
turowo zaawansowanym wyrazem. Wyraża on bowiem to, co jest historycznie 
konieczne i nieuniknione: polityczne zwycięstwo proletariatu i narodziny nowej, 
proletariackiej kultury walczącej o zupełne zniesienie wyzysku człowieka przez 
człowieka26. 

Nietrudno zauważyć, że pełniąc określoną wobec partii funkcję, realizm tra-
ci tym samym swój wcześniejszy krytyczny pazur, który tak doceniali w balza-
kowskim realizmie Marks z Engelsem. Zapewne z tego względu już w słowach 

22  Ibidem, s. 47.
23  Ibidem, s. 56.
24  Ibidem, s. 67.
25  Ibidem.
26  Ibidem, s. 57.
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kończących interesujący nas artykuł Morawski wskazuje na fakt, że socrealizm, 
czyli inaczej realizm radziecki, jest przede wszystkim partyjną dyrektywą służą-
cą dyscyplinowaniu artystów: 

Realizm to dyrektywa. Realizm to tyle, co perswazja naukowo umotywowana 
w stosunku do artysty, który bezwładnie ciążąc ku tradycjom mieszczańskim, są-
dzi wciąż jeszcze, że jest arcykapłanem piękna otoczonym przez motłoch27.

Zaskakujące, choć raczej z powodów teoretycznych niż praktycznych, było 
wplątanie w doktrynę socrealizmu elementów romantycznych, a nawet „elemen-
tów narodowych” – klechd i mitów. Być może właśnie z tego powodu Morawski 
nie pisze o nich zbyt dużo. Zaznacza tylko, że socjalizm romantyczny służyć miał 
„romantycznemu przedstawieniu rzeczywistości przewidywanej zgodnie z zasa-
dami trzeźwej analizy rozwoju”28, zaś elementy narodowe, a także „bajka i fanta-
zja” – zgodnie ze stalinowskim hasłem o jednakowej treści w różnorodnej formie 
– formy tej ożywieniu29. Tak więc już z perspektywy artykułu, który służyć miał 
przecież teoretycznemu uzasadnieniu zasadności realizmu socjalistycznego, sama 
doktryna realizmu zdaje się być zbyt ograniczona nawet dla jej twórców. Dziwi 
więc tak szczególne przywiązanie do realistycznej formy nie tylko w kontekście 
pism Marksa, ale nawet samych dyrektyw partyjnej ortodoksji. Piotr Piotrow-
ski, autor Znaczeń realizmu, podaje za Wojciechem Włodarczykiem, że wbrew 
pozorom wytyczne socrealizmu odnosiły się przede wszystkim do zagadnień 
kompozycji, kompozycja obrazu była bowiem w okresie socrealizmu w Polsce 
najważniejszym przedmiotem na uczelniach artystycznych: 

Tu, w rozmieszczaniu motywów plastycznych na płaszczyźnie obrazu, w porząd-
ku jego elementów, a nie w temacie, ideologii, propagandowej treści etc. tkwiła 
zasadnicza cecha „dobrze namalowanego obrazu socrealistycznego” […]. Para-
doksalnie więc „socrealizm był formalizmem”30.

Można powiedzieć – nic dziwnego, wszak od zawsze wiadomo, że ortodok-
sja partyjna niewiele miała z Marksem i Engelsem wspólnego, a tym bardziej 
nie przejmowała się zasadami teoretycznej spójności. Przywiązanie do pojęcia 

27  Ibidem, s. 67.
28  Ibidem, s. 63.
29  Ibidem.
30  P. Piotrowski, Znaczenia modernizmu, Poznań 2011, s. 33.
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„realizm” widać jednak nie tylko wśród obrońców dyrektywy socrealistycznej, 
ale także jej, zdałoby się odległych, choć również czytających Marksa antagonis-
tów. Pora więc na kontrapunkt w postaci teorii widzenia Władysława Strzemiń-
skiego.

IV

W swoim ostatnim dziele teoretycznym, jakim jest Teoria widzenia (1952), 
Strzemiński w dość zaskakujący na pierwszy rzut oka sposób definiuje realizm 
w sztuce. Posługuje się przy tym przejętą od Marksa społeczno-historyczną per-
spektywą opisywania zjawisk świata ludzkiego. Wychodzi, również za Marksem, 
od pojmowania człowieka jako istoty racjonalno-zmysłowej, zaś najważniejszym 
ze zmysłów jest dla niego zmysł wzroku. Nie ma czegoś takiego jak niewinne 
oko – tym zdaniem można by ująć główną myśl zawartą w Teorii widzenia. Oko 
fizjologiczne, ale przede wszystkim to, co interesuje Strzemińskiego najbardziej, 
czyli świadomość widzenia – są wynikiem historycznego rozwoju człowieka. 

Proces narastania świadomości wzrokowej – pisze Strzemiński – jest procesem 
historycznym i historycznie uwarunkowanym przez potrzeby społecznie ukształ-
towanego procesu pracy w różnych, następujących po sobie formacjach historycz-
nych31. 

Historia sztuki jest tak naprawdę historią widzenia rozumianą z kolei jako 
historia rozwoju świadomości wzrokowej. Każdemu określonemu stopniowi roz-
woju sił wytwórczych odpowiadać więc będzie szczególny rodzaj świadomości 
wzrokowej, świadomości wzrokowej zaś – szczególny i określony rodzaj ekspre-
sji artystycznej. 

Czym jest zatem realizm? Strzemiński zwraca uwagę na ciągle popełniany 
przez idealistów błąd w rozumieniu tej kategorii artystycznej, pojęciem „realizm” 
określa się bowiem z jednej strony stale obecną w sztuce tendencję artystyczną 
polegającą na mimetycznym odwzorowaniu obrazu świata zmysłowego uznawa-
nego przez idealistów za stały i niezmienny, z drugiej zaś – jego szczególny przy-
padek określany pojęciem „realizmu prawdziwego”. Idealistyczne pojęcie roz-
woju sztuki zakłada, że istnieje jeden stały, niezmienny i pozahistoryczny obraz 
świata, któremu odpowiada w sztuce realizm rozumiany jako typ idealny. Jego 
powstanie umiejscawia się na przełomie XV i XVI wieku. Estetyka idealistyczna 
traktuje realizm jako „raz na zawsze dany, obowiązujący po wszystkie czasy. Je-

31  W. Strzemiński, Teoria widzenia, Kraków 1958, s. 17.
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den z historycznych etapów realizmu przyjmuje się tutaj za absolut realizmu”32. 
Odejście od tego realizmu w stronę deformacji i abstrakcji znamionuje początek 
tzw. sztuki nowoczesnej i poczytywane jest „za zasługę artysty”33, wszelkie prze-
miany w sztuce rozumie się bowiem jako wynik czystych aktów woli artystów.

Realizm taki, jakim go rozumie Strzemiński, jest ni mniej, ni więcej tylko 
historycznie zmiennym i ograniczonym przez poszczególne warunki historyczne 
procesem rozwoju świadomości wzrokowej. Procesualne rozumienie pojęcia „re-
alizm” pozwala autorowi Teorii widzenia dopasować do każdego jego typu okre-
ślony typ sztuki i wpisać go w konstruowaną przez siebie nową historię sztuki 
(Teoria widzenia napisana została jako podręcznik, opisuje rozwój świadomości 
wzrokowej i odpowiadających jej okresów w sztuce od prehistorii do Vincenta 
van Gogha – dzieło pozostało niedokończone). 

Kryterium jest jedno – pisze Strzemiński – To, co odpowiada świadomości 
wzrokowej – jest realizmem. Te środki, które wyrażają prawdę świadomości 
wzrokowej – są realistycznymi środkami wyrazu, lecz subiektywnie mogą one 
nie dla każdego być takimi. Np. dla niżej ukształtowanej świadomości wzroko-
wej – jej wyższe rodzaje będą się przedstawiały jako nierealne [nierealistyczne 
– przyp. M.K.]34. 

Strzemiński odrzuca nieuwarunkowane historycznie pojęcie realizmu. 
Równocześnie realizmem określa każdy rodzaj twórczości, który odpowiada 
osiągniętemu w danym momencie historycznym stopniowi rozwoju świadomo-
ści wzrokowej, czyli temu, w jaki sposób określony przez społeczno-historycz-
ne warunki człowiek widzi otaczającą go rzeczywistość. Tak rozumiany realizm 
nie opiera się na zasadzie mimesis, nie ma być fotograficznym odwzorowaniem 
rzeczywistości, ale wyrazem tego, w jaki sposób człowiek tę rzeczywistość po-
strzega. Z tej perspektywy również wszelkie przemiany w sztuce są w rzeczywi-
stości wynikiem przemian w sferze warunków bytowych i odpowiadającego im 
procesowi narastania świadomości wzrokowej. Tak tłumaczy tę zależność Julian 
Przyboś, pisząc, że 

Strzemiński głosi więc realizm, ale realizm ustawicznie się rozwijający, realizm 
dla każdej epoki inny. Kubizm rozpatrywany w tej perspektywie historycznej jest 

32  Ibidem, s. 18.
33  Ibidem, s. 250 (przypis).
34  Ibidem, s. 21 (przypis).
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więc realizmem swojego czasu, podczas gdy malarze impresjonistyczni tworzący 
w tym samym okresie muszą być już uznani za epigonów, a więc nierealistów35.

V

W opublikowanej niedługo po wydaniu Teorii widzenia recenzji Morawski 
ostro skrytykował Strzemińskiego, pisząc, że 

praca jest niewiarygodną zbitką karykaturalnie aplikowanej metody marksistow-
skiej i metody formalistycznej. Autor wyprowadza przemiany w świadomości 
społecznej i wzrokowej […] bezpośrednio z rozwoju sił wytwórczych36. 

Kolejnymi zarzutami, jakie wysunął, było przyjęcie przez Strzemińskiego 
jednego kryterium wartościowania zjawisk artystycznych (rozwój świadomości 
wzrokowej) – którego jednak ważność zmniejsza się poprzez uzależnienie go 
od „innych, pozaplastycznych elementów”, niejednoznaczność i mieszanie się 
znaczeń pojęcia „realizm” (różnice w rozumieniu tego terminu na początku i na 
końcu książki) oraz arbitralność definicji zaproponowanej przez autora, a także 
zbyt sztywne ramy teorii, w których nie mieściły się fakty. 

Tych kilka zarzutów, w większości natury filozoficznej (z których, jak pi-
sze Morawski, nawet jeden wystarczyłby do zdyskwalifikowania rozprawy jako 
naukowej), odnosi się jednak do Teorii widzenia traktowanej jako praca ściśle 
naukowa – do czego zresztą Strzemiński miał pretensje, przedstawiając swój wy-
wód w formie podręcznikowej. Tymczasem jednak, na co zwraca uwagę Moraw-
ski, należy, abstrahując od jej pretensji do naukowości, traktować Teorię widze-
nia raczej jako wyraz „zdrowego i koniecznego buntu przeciw uproszczeniom 
zawartym w ówczesnym marksistowskim interpretowaniu dziejów sztuki”37 i po-
litycznemu usankcjonowaniu realizmu w wersji dziewiętnastowiecznego natura-
lizmu. Choć recenzja Morawskiego nie idzie tak daleko, można w Teorii widzenia 
znaleźć zdanie, które wydaje się być idealnym, choć zakamuflowanym komen-
tarzem do realizmu socjalistycznego. W drugiej połowie XX wieku tego rodzaju 
sztuka musiała zostać uznana przez Strzemińskiego za – wbrew uzasadniającym 
socrealizm teoriom – nieodpowiadającą aktualnemu poziomowi świadomości 

35  J. Przyboś, Przedmowa: nowatorstwo Władysława Strzemińskiego, [w:] W. Strzemiński, 
op.cit., s. 10.

36  S. Morawski, Teoria Strzemińskiego – pro i contra, „Przegląd Humanistyczny” 1966, nr 4 
(10), s. 145.

37  Ibidem, s. 149.
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wzrokowej u człowieka. Jej fakt tłumaczyć jednak trzeba nie tyle za pomocą po-
jęcia epigonizmu, co raczej powodami czysto politycznymi – interesami władzy, 
które ujął w swojej teorii Strzemiński: 

realizm świadomości wzrokowej narasta w ciągu całej historii – pisze autor Teorii 
widzenia – i w ciągu prawie całej historii wyniki tego narastania zostają przy-
właszczone przez kolejno panujące klasy społeczne i użyte dla wyrażenia treści 
utwierdzających to panowanie38. 

Z tej perspektywy socrealizm będzie właśnie tym użyciem realizmu, które 
choć epigońskie względem aktualnego poziomu świadomości wzrokowej czło-
wieka, wciąż może służyć interesom klasy panującej. 

Należy odróżniać – dodaje Strzemiński – to, co jest związane z narastaniem sił 
wytwórczych (i rozwija się w sposób ciągły), od tego, co jest nadbudową, co jest 
narzędziem walki klasowej (i rozwija się przeskokowo, przez zaprzeczenie dia-
lektyczne)39. 

VI

Kategoria realizmu wiele w ostatnim wieku namieszała, wydaje się jednak, że 
przyczyny olbrzymiej kariery pojęcia „realizm” w teoriach inspirowanych myślą 
marksowską nie należy szukać w sferze polityki i propagandy komunistycznej. 
W rzeczywistości bowiem wszelkie teorie uzasadniające realizm w sztuce socja-
listycznej opierały się na ekwiwokacji. Pisze o tym Morawski w opublikowanym 
na początku lat sześćdziesiątych artykule O realizmie jako kategorii artystycz-
nej:

Pojęcie realizmu jest jednym z najbardziej wieloznacznych pojęć estetycznych 
[…] – i dalej: – Najczęstsze nieporozumienia wywołuje posługiwanie się termi-
nem zarówno dla określenia kategorii artystycznej, jak i określonego prądu arty-
stycznego, który powstał w XIX wieku40. 

Obecne w pismach Marksa i Engelsa wzmianki na temat konieczności bal-
zakowskiego realizmu w sztuce i naturalistycznie pojmowanej „prawdy szcze-
gółów” należy tłumaczyć raczej atmosferą epoki, niż uważać je za przyczynek 

38  W. Strzemiński, op.cit., s. 250–252.
39  Ibidem, s. 252.
40  S. Morawski, O realizmie jako kategorii artystycznej, „Estetyka” 1961, rok II, s. 17.
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do ustanowienia realizmu za centralny punkt marksowskiej teorii estetycznej. 
Realizmu w rozumieniu Marksa i Engelsa nie należy traktować ahistorycznie ani 
tym bardziej absolutyzować. A także, jak pisze Morawski, 

teorii realizmu socjalistycznego nie ma powodu traktować – jak to niektórzy czynią 
– jako slogan polityczny bądź też, jak tłumaczą inni, wyłącznie jako hasło świato-
poglądowe bądź programowy manifest pewnych artystów pozbawiony jakichkol-
wiek racji naukowych. Teoria realizmu socjalistycznego po prostu nawiązuje do 
kierunkowej, wektorowej koncepcji Diderota i Madame de Staël, Merciera i Les-
singa [chodzi o poszerzenie koncepcji realizmu artystycznego o uchwytywanie tła 
społecznego zjawisk jednostkowych – przyp. M.K]. To znaczy sztuka XX wieku 
uchwytuje – według owej teorii – nową istotę rzeczywistości, gdyż pojawiły się 
jakościowo odmienne wydarzenia i postaci41. 

Realizm socjalistyczny był więc szczególną kontynuacją realizmu dziewięt-
nastowiecznego, a przy tym, o czym zdołała już nas przekonać historia myśli 
estetycznej, wyjątkowo nieszczęśliwie skrojoną teorią, którą obaliły jej własne 
założenia – aby sprostać swoim czasom, stosowała, jak by powiedział Strzemiń-
ski, epigońskie względem swojej współczesności środki wyrazu.

MARX, REALISM AND SOCIAL REALISM: 
THE NOTION OF REALISM IN POLISH POST-WAR AESTHETICS

Summary

Keywords: Marx, Morawski, realism, social realism, theory of vision

In the paper, the author describes one of currents in Marx-inspired arts and aesthetics, 
as present in post-war Poland. The first part focuses on the aesthetic views of Marx and 
Engels. The second one analyzes the ideological background of social realism in the light 
of the Polish philosophy (Stefan Morawski “Why the Artwork Should Be Realistic?”). 
The third one offers a counterpoint by introducing an alternative model of Marx-inspired 
realism, as perceived by Władysław Strzemiński (from “The Theory of Vision”) and 
Morawski (in the review of Strzemiński’s essay). The conclusion uses Morawski’s-own 
article (“About the Realism As an Artistic Category”) to undermine the concept of social 
realism as built on wrong and ahistorical interpretations of Marx and Engels.

41  Ibidem, s. 30.
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Paul Tiry d’Holbach – religia a System przyrody1

…jeśli nieznajomość przyrody zrodziła bogów, to znajomość przyrody 
musi ich obalić

Nie jest prawdopodobne, aby ten, kto odrzuca rozum w sprawie, którą uważa 
za najistotniejszą dla swego szczęścia, usłuchał go w jakiejkolwiek innej

Paul Tiry d`Holbach

Słowa kluczowe: religia, Holbach, rewolucja francuska, bóg, materializm, ateizm, kato-
licyzm, deizm, agnostycyzm

Pisząc kolejne strony o nieistnieniu boga, piszę mimowolnie jakby kronikę kry-
minalną. To prawda, że śladem Sokratesa idzie wielu filozofów i wielu z nich 
zasługuje na to, aby zdobiąc ich portretami ściany sal wykładowych i lekcyj-
nych, a także karty podręczników historii filozofii, opatrywać zarazem wziętym 
z westernów napisem WANTED, POSZUKIWANY, ŚCIGANY, a czasem nawet 
„WANTED alive or death”. 

Naprawdę zasługują na to.
Na szczęście tzw. społeczeństwo nie zawsze połapało się w skomplikowa-

nych treściach i stosowanym maskowaniu. Poglądów ateistycznych dotyczy to 
w szczególności. Spalony na stosie za bezbożne publikacje Cesare Vanini, po-
ćwiartowany i spalony za napisanie w domu dzieła o nieistnieniu boga Kazimierz 

1  Artykuł jest fragmentem przygotowywanej do druku książki zatytułowanej DE NON EXI-
STENTIA DEI, czyli o nieistnieniu boga, która powinna się wkrótce ukazać drukiem. Nie jest łatwo 
we współczesnej Polsce wydać książkę pod takim tytułem.
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Łyszczyński, Jean Meslier upubliczniający swój Testament po własnej śmierci… 
Ale oto mamy do czynienia tym razem z postacią jeszcze inaczej wkomponowa-
ną w otaczającą go rzeczywistość historyczną osiemnastowiecznej Francji.

Paul Tiry d’Holbach (1723–1789) był postacią niezwykłą z bardzo wielu 
względów, a do tego – jak się okazywało z latami – bardzo tajemniczą. Marian 
Skrzypek, wybitny znawca filozofii francuskiej czasów nowożytnych, francu-
skiego oświecenia, pisał we wstępie do Etokracji o niedawno wydrukowanym 
artykule poświęconym Holbachowi, że wszystkie dane o nim poza datą urodzin 
i śmierci były w tym tekście błędne2. Kłopoty z nazwiskiem, krewnymi, boga-
ctwem. Ale – co dla nas szczególnie ważne – również kłopoty z autorstwem 
poszczególnych prac Holbacha, a także z oceną ich znaczenia i jakości. Dość 
powiedzieć, że w jedynym polskim wydaniu Testamentu Mesliera z połowy 
XX wieku omyłkowo opublikowano Zdrowy rozsądek jako „przeróbkę Testa-
mentu dokonaną przez Holbacha”, podczas gdy jest to praca autorstwa Holbacha, 
a nieporozumienia wynikały z tego – piszę „nieporozumienia”, bo nie było to tyl-
ko jednostkowe wydarzenie w polskiej edycji – że pracę swą wydał Holbach jak 
i wiele innych anonimowo. Maniera wydawania prac anonimowo była wówczas 
we Francji dość powszechna i umożliwiała szerzenie ryzykownych myśli incog-
nito, co automatycznie wywoływało całe fale domysłów, domniemań i podejrzeń, 
a także śledztw, wyroków i nieporozumień, często na całe wieki!

Holbach wywodził się z Niemiec. Z biednej rodziny. Tylko dzięki bogatemu 
wujowi, który prawdopodobnie go adoptował, wzbogacił się i osiadł w końcu 
w Paryżu. Wiódł tam dostatnie życie i zajmował się filozofowaniem. Prowadził 
przy tym salon towarzyski, w którym bywały najświetniejsze umysły Francji: 
Jean d’Alambert, Denis Diderot, Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, Jean-
Jacques Rousseau, Anne Robert Turgot, nawet przybyły zza Kanału Angielskiego 
David Hume. Filozofowie, przyrodnicy, lekarze, politycy… Nie były to salon 
„gadający”, lecz raczej forum spotkań, dyskusji i koordynacji różnych rewolu-
cyjnych przedsięwzięć w swej istocie przygotowujących – jak pokazały to póź-
niejsze lata – ideowe, teoretyczne przesłanki Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

Najwybitniejszym dziełem Holbacha jest wydany poza granicami Francji 
w roku 1770 System przyrody – opasłe dzieło systematyzujące poglądy ateistycz-
nego materializmu XVIII wieku. Ale mimo że autorem był Holbach, osoba na-
leżąca do najwybitniejszych postaci kultury francuskiej, bogacz, znajomy wielu 

2  M. Skrzypek, Między fizjokratyzmem a teokracją, [w:] P. Tiry d’Holbach, Etokracja, tłum. 
M. Skrzypek, Warszawa 1979, s. XV.
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polityków, to dzieło swe publikował pod pseudonimem z notą wydawcy wyjaś-
niającą, że: 

Rękopis niniejszego dzieła został znaleziony pośród innych w zbiorze pew-
nego uczonego, zamiłowanego zbieracza prac różnego rodzaju. A oto, co mówi 
nam ta notatka umieszczona na manuskrypcie, według którego książka to została 
wydrukowana.

Dzieło to przypisywane jest nieboszczykowi panu Mirabaud, dożywotniemu 
sekretarzowi Akademii Francuskiej, przez osoby bardzo blisko związane z nim 
samym i z panem de Matha, przyjaciółmi, których tylko śmierć mogła rozłączyć… 
Niezależnie od tego, jakie były poglądy pana Mirabaud, wszyscy, którzy go znali, 
wystawiając jak najlepsze świadectwo jego uczciwości, szczerości i prawości, 
jego cnotom społecznym i nieskazitelności jego obyczajów. Pan Mirabaud zmarł 
w Paryżu 24 czerwca 1760 roku w wieku 85 lat3.

Deklarowanym przez wydawcę autorem dzieła jest więc osiemdziesięciopięcio-
letni starzec nieżyjący już od dziesięciu lat, posiadacz nieskazitelnego charakteru 
i naręcza różnych cnót.

Prace Holbacha wydawane były na różne sposoby, przede wszystkim za 
granicą. Były też wielokrotnie publicznie palone, a ich wydawcy i kolporterzy 
srogo karani. Sam Holbach jednak w wyniku głębokiej konspiracji, a może i po 
części przymykania oka przez władzę, pozostał do swej śmierci poza zasięgiem 
surowego prawa. System przyrody jeszcze w roku swej publikacji wywołał wiel-
kie poruszenie i wyrokiem parlamentu miasta Paryża został skazany na zakaz 
rozpowszechniania i uroczyste spalenie ręką kata. Pogłoski o tym, że to Diderot 
jest prawdziwym autorem dzieła, skłoniły go do ucieczki z Paryża na prowincję. 
Wolter zaś wystąpił manifestacyjnie przeciwko tezom książki w celu prewen-
cyjnej ochrony przed atakiem prześladowców na środowisko encyklopedystów. 
Nie było to próżne tchórzostwo. Zarówno Wolter, jak i Diderot przebywali pod 
zarzutem ateizmu w różnych więzieniach Francji.

Holbach miał świadomość ciągłego prześladowania poznania naukowego 
przez religię i kościół. Pisał, że w żadnym wieku nie można było 

3  Paul-Henri d`Holbach, System przyrody, czyli prawa świata fizycznego i moralnego, t. I, tłum. 
K. Szaniawski, Warszawa 1957, s. 3–5. Mamy tu dodatkowy kłopot: nazwisko autora Systemu przy-
rody. Jest ono przekręcone i poprawna forma to ta, którą podaje wraz z obszernym wyjaśnieniem 
Skrzypek w swej książce Holbach (Warszawa 1978, s. 7–10). Powinno się pisać Paul Tiry baron 
d’Holbach. W tekście piszę jednak skrótowo Paul Holbach, pozostawiając jednocześnie realne hi-
storyczne wersje niezmienionymi.
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czynić żądnych odkryć, najświetniejsi ludzie mogli jedynie mówić półsłówkami 
lub często przez tchórzliwą uprzejmość haniebnie łączyć kłamstwo z prawdą… 
Najwięksi ludzie, drżąc ze strachu, dostrzegali prawdę i bardzo rzadko mieli od-
wagę ją głosić; ci zaś, którzy odważyli się na to, bywali najczęściej ukarani za 
swoją zuchwałość. Dzięki religii nigdy nie było wolno ani myśleć otwarcie, ani 
walczyć z przesądami, których ofiarą zawsze pada człowiek4.

Co stanowi o tak wielkiej sile oddziaływania Systemu przyrody? Co jest no-
wego w podejściu Holbacha? Dlaczego jego dzieła były tak groźne a jednocześ-
nie dlaczego mają tak fundamentalne znaczenie dla tradycji ateistycznej? Wydaje 
się, że odpowiedź na te pytania musi zwrócić uwagę nie tylko na same walory 
teoretyczne pracy Holbacha, lecz także na wiele aspektów dotyczących konteks-
tu społecznego, historycznego i politycznego powstania i funkcjonowania tego 
dzieła.

Najbardziej znaczącym zjawiskiem jest chyba to, że księga Holbacha jest 
momentem zasadniczym dla procesu zastępowania w świadomości społecznej 
religii przez ideologię. Wierzenia religijne z całą ich mityczną i metaforyczną 
formą odchodzą wraz ze średniowieczem w przeszłość, a ich miejsce zajmuje 
tworzona na wzór nauki wiedza świecka, która ma stanowić motywację do dzia-
łań mas ludzkich w coraz bardziej kształtującym się burżuazyjnym, demokra-
tycznym, masowym, konsumpcyjnym społeczeństwie kapitalistycznym. 

Miejsce religijnych pasterzy i ich owiec zajmują ideologowie i obywatele.
Miejsce pielęgnowania tradycji mitu i opowieści Księgi zajmuje wrogi mu 

kult poznania naukowego, nauki, teorii, eksperymentu i doświadczenia. Toczy 
się bój o strukturalną, nowoczesną alternatywę kulturową. Nie jest to bitwa czy 
też chwila w historii, lecz cały etap dziejów, który w Polsce np. nie jest ukończo-
ny do dziś, a nawet przeżywa tragiczny okres nawrotu średniowiecza i marzeń 
o państwie wyznaniowym podporządkowanym religii katolickiej nawet w takich 
kwestiach, jak leczenie czy godziny pracy sklepów.

W ówczesnej Francji nie chodzi tylko o poznanie, ale o to, aby filozofia 
trafiła do ludu. Jak to ujął Diderot: „Jak najszybciej uczyńmy filozofię popular-
ną. Jeżeli chcemy, aby filozofowie szli naprzód, przybliżmy lud do tego punktu, 
w którym obecnie znajdują się filozofowie”5.

4  P. Holbach, Zdrowy rozsądek, [w:] J. Meslier, Testament, tłum. Z. Bieńkowski, Warszawa 
1955, s. 293–294.

5  P. Holbach, System przyrody..., op.cit., t. I, s. XXV.
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Wraz ze stworzeniem w miejsce teocentrycznego humanocentrycznego 
obrazu świata, po wyrzuceniu boga i wstawieniu w centrum człowieka sensem 
egzystencji staje się świat ludzki, a drogą do nieskończoności, jedynej możli-
wej, praca na rzecz dobra ogólnego. Właśnie wychowanie do dobra wspólnego, 
do tego, aby być „dobrym człowiekiem, bardzo dobrym obywatelem, dobrym 
małżonkiem, ojcem, przyjacielem, członkiem drogim społeczeństwu”6, jest dla 
Holbacha najważniejsze.

Walka o dominację świeckiej ideologii ma swój wymiar także w przeło-
mowym jej powiązaniu z rozwojem poznania naukowego i rewolucją naukową, 
jakiej doświadcza w tych czasach Europa. Związana z filozofią ideologia swe 
soki życia czerpie z otwarcia ówczesnej filozofii na odkrycia naukowe, z entu-
zjazmu do wspaniałej wiedzy, która całkowicie odmienia możliwy do uzyskania 
obraz świata, przyrody i społeczeństwa. Walka o postęp w poznaniu naukowy 
i rozwój naukowego obrazu świata były walką przede wszystkim z kościołem, 
religią i teologią. 

Teologia – pisał autor Systemu przyrody – ta, nadprzyrodzona nauka, wróg wszel-
kiego doświadczenia, stanowiła niepokonaną przeszkodę dla rozwoju nauk przy-
rodniczych, które prawie zawsze spotykały ją na swej drodze. Fizyka, historia na-
turalna i anatomia mogły patrzeć na wszystko jedynie chorymi oczami zabobonu. 
Z pogardą i zgrozą odrzucano najbardziej oczywiste fakty, jeżeli nie dawały się 
pogodzić z hipotezami religijnymi7.

Moc dzieła Holbacha polega też na tym, że stanowiło ono nie tylko podsu-
mowanie rozproszonych wątków podnoszonych przez różnych autorów wcześ-
niej, także Vaniniego, Bruno, Meslier czy samego Holbacha i jego przyjaciół, 
ale przede wszystkim na tym, że zaprezentowało ono uwolnione od indywidu-
alnych niedociągnięć, sprzeczności i uwikłań zawartych w tych rozproszonych 
rozprawach treści teoretyczne i zakamuflowane często głęboko aluzje i stworzy-
ło z nich wszystkich klarowny i spójny, całościowy system filozoficzny. Nie jest 
on oczywiście wolny od historycznych ograniczeń, również tych wynikających 
z ograniczeń w rozwoju nauk szczegółowy, przyrodniczych i „moralnych”. Ale 
w swych zasadniczych momentach stanowił on całościowy obraz świata, alterna-
tywną perspektywę cywilizacyjną uwolnioną od bogów i mistyki, opartą mocno 

6  P. Holbach, Etokracja..., op.cit., s. 131.
7  P. Holbach, System przyrody..., op.cit., t. I, s. XXXII.
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na fundamencie konsekwentnego ateizmu, na filozoficznym monizmie materia-
listycznym i determinizmie.

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na fakt, że tak System przyrody, jak 
i Zdrowy rozsadek powstają w okresie przedrewolucyjnym, i to jeszcze w czasie 
dość pesymistycznym, jeśli chodzi o realny wpływ na kształtowanie polityki pań-
stwa. Ostrość widzenia Holbacha jest umocowana w wyraźnej opozycji wobec 
rządów i skoncentrowana na podkreślaniu zasadniczej odmienności pożądanego 
świata od status quo. Podobnie, to filozofowie („ideolodzy”) są tu wyraźnie od-
dzieloną grupą o szczególnym przeznaczeniu w kreowaniu przyszłych przemian 
społecznych.

Punktem odniesienia dla nich jest dobro ludzi i państwo, które traktują 
jako instrument realizacji sprawiedliwości i zasadniczy punkt odniesienia dla 
wszystkich wartości. Wychowanie winno prowadzić do przygotowania „dla każ-
dej gałęzi administracji obywateli zdolnych do gorliwego służenia państwu na 
stanowisku ministrów, sędziów, żołnierzy, księży, dyplomatów itd.”8. Tego typu 
instrumentalizacja powinna dotyczyć wszystkich obywateli. Mają oni współ-
zawodniczyć między sobą w doskonaleniu się i użyteczności dla ogółu obywateli 
i zgodnie z wynikami tego współzawodnictwa powinni też być nagradzani. Do-
tyczy to również księży. Z perspektywy przedstawionej przez Holbacha muszą 
być oni podporządkowani państwu i zobowiązani do działania na rzecz państwa 
i dobra obywateli. Ten właśnie wkład w ogólne dobro winien być jedyną podsta-
wą oceny osób duchownych.

Czytając te fragmenty dzieł naszego barona, które mówią o podporządko-
waniu kleru państwu i zasadzie pożytku społecznego, widzimy już oczyma duszy 
reformy (m.in. Konstytucja Cywilna Duchowieństwa z 1791 roku) zbliżającej się 
rewolucji: podporządkowanie kościoła państwu, rozwiązanie zakonów, nacjona-
lizację majątków kościelnych, wypłacanie pensji przez państwo czyniące z księży 
państwowych urzędników… Pamiętajmy, że Francja w XVIII wieku liczy około 
25 mln mieszkańców, w tym 23 mln chłopów, a z pozostałych 2 mln 200 tys. to 
duchowieństwo, które posiada 25% powierzchni ziemi i gigantyczne nieopodat-
kowane dochody, wobec których nawet dwór królewski był biedny. Zniszczenie 
tego pasożytniczego molocha było wielkim zadaniem.

Pamiętam dobrze, jak biorąc kiedyś w Paryżu udział w obchodach święta 
rewolucji z ludem na ulicach Paryża, oglądałem i słuchałem dramatyczne sceny 
z okresu rewolucji wyświetlane na wielkim ekranie i muzykę z komentarzem 

8  P. Holbach, Etokracja..., op.cit., s. 133.
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lektora opowiadającym o kolejnych etapach zwycięstw i przemian rewolucji. Pa-
miętam też wręcz powszechny ryk triumfu i radości otaczającego mnie „ludu 
Paryża”, gdy pojawiło się hasło rozwiązania zakonów i zabrania majątków koś-
cielnych. Zrozumiem wtedy w lot i empirycznie, co to znaczy „lud Paryża”, co 
to znaczy „lud Paryża bawi się” i „lud Paryża cieszy się”, i co to jest historyczna 
pamięć klasowa własnych triumfów. Pamięć zwycięstwa po ponad dwustu la-
tach w trakcie śpiewów i zabawy dla uczczenia rocznicy obalenia feudalizmu. 
Nie przypadkiem kamienne postacie w kościołach pamiętających czasy rewolucji 
noszą do dziś ślady „gniewu ludu”, który w furii skierowanej przeciwko wyzy-
skowi feudalnemu utrącał im głowy, obtłukiwał ręce, często niszcząc dookoła 
i rabując, co się da. Antyfeudalny gniew był bowiem w olbrzymim stopniu też 
gniewem spersonalizowanym na sukienkowych członkach Kościoła katolickie-
go, który był największym feudałem, bezwzględnym wyzyskiwaczem, okrutnym 
pacyfikatorem buntów, upartym wychowawcą dla poddaństwa i pokory, a także 
samozwańczym arendarzem zbawienia i nieskończoności, życia po życiu, boga 
i cmentarza.

Rewolucyjny bunt zmiatał to wszystko także w sensie materialnym, paląc 
i demolując z zapałem realizowanej zemsty za wieki zniewolenia i wyzysku.

Ateizm Holbacha miał podstawy zarówno filozoficzne, jak i społeczno-
-polityczne, poznawcze, ale i rewolucyjnie związane z nadchodzącymi latami 
dominacji rozumu, nauki i uniwersytetów. Gdy przyjrzymy się argumentacji za 
ateizmem i przeciwko religii, to również i tu możemy uznać, że trudno znaleźć 
u niego wiele nowych elementów krytyki. Uderza jednak jej systematyczność, 
całościowość i intencja jak gdyby praktycznego, operacyjnego już konstruowa-
nia będącego w zasięgu czynu świata społecznego, w którym religia zostałaby 
rozbrojona ze swoich funkcji destrukcyjnych wobec poznania naukowego i/albo 
unicestwiona czy też instrumentalnie zutylizowana w formę państwowego wy-
chowawcy.

W sensie poznawczym religia i teologia są dla Holbacha przykładami sy-
tuacji, w której poglądy ludzkie w sposób niepojęty nie opierają się na zdrowym 
rozsądku, lecz akceptują „najbardziej uderzające niedorzeczności”. 

Uznaje się przy tym teologię „za rzecz najważniejszą, najużyteczniejszą 
i najbardziej niezbędną dla szczęścia społeczeństw”. Tymczasem jest ona tylko 

ryzykownymi przypuszczeniami wymyślonymi przez niewiedzę, szerzonymi 
przez entuzjazm albo złą wiarę, przyjętymi przez trwożliwą łatwowierność, za-
chowanymi przez przyzwyczajenie, które nie rozumuje nigdy, a czczonymi dla-
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tego tylko, że nikt nic z nich nie rozumie. „Jedni, powiada Montaigne, wmawia-
ją światu, że wierzą w to, w co nie wierzą; inni – i to liczniejsi – wmawiają to 
w samych siebie, nie umiejąc zgłębić tego, co znaczy wierzyć”. […] ktokolwiek 
zechce poradzić się zdrowego rozsądku w sprawie wierzeń religijnych […], spo-
strzeże łatwo, że wierzenia te nie mają żadnej trwałej podstawy, że każda religia 
jest budowlą zawieszoną w powietrzu, że teologia jest jedynie usystematyzowaną 
nieznajomością przyczyn naturalnych, długim pasmem urojeń i sprzeczności9.

Religia, teologia, bóg nie byłyby intelektualnie jako urojenie nigdy żadnym 
poważnym problemem intelektualnym, gdyby nie to, że stały się przyczyną „nie-
zliczonych zniszczeń na ziemi”. Podstawowe klęski związane są ze spustosze-
niem ludzkich umysłów i trzymaniem ich w niewiedzy i strachu. Zmuszano ludzi 
„do spoglądania w górę, by nie patrzyli pod nogi”. Dla Holbacha zasadniczym 
źródłem każdej religii jest pragnienie władzy, którą umacnia przerażanie ludzi, 
zmuszanie do milczenia, dezorientacja i zwątpienie we własne myślenie.

Samo pojęcie boga jest dla autora Systemu przyrody mętne i kompletnie 
nieuzasadnione. Zabawne jest to, że już wtedy, w XVIII wieku, ośmiesza on po-
glądy redukujące religie do jakiegoś mętnie pojmowanego „ducha” czy jakiejś 
przedziwnej nieokreślonej „siły”10. Szukanie ucieczki przed nędzą intelektualną 
religijnych interpretacji świata w drastycznej deontologizacji religii i redukcji jej 
do… niewiadomoczego sięga swą tradycją – jak widać – stulecia wstecz i wcale 
nie jest najnowszym wynalazkiem. Wynika to – zdaniem autora Zdrowego roz-
sądku – z braku jakiejkolwiek podstawy do uznania istnienia boga i braku postę-
pu w tym względzie w całej historii człowieka. Ten negatywny stosunek rozciąga 
się też na tzw. dowody na istnienie boga, którym poświęca Holbach wiele stron 
w drugim tomie Systemu przyrody11. 

9  P. Holbach, Zdrowy rozsądek..., op.cit., s. 73–74. W innym miejscu, zwracając uwagę na 
straszne, potężne zjawiska przyrody jako źródło religii, Holbach pisze tak: „nie widząc na ziemi 
czynników dość potężnych, aby mogły wywołać na niej tak znaczne zaburzenia, narody wzniosły 
niespokojne i zalane łzami oczy ku niebu, gdyż mniemały, że tam muszą przebywać nieznane 
czynniki, których nienawiść burzy ich ziemskie szczęście. Źródłem pierwotnych pojęć ludzkich 
o bóstwie była zawsze ciemnota, strach i nieszczęścia”. P. Holbach, System przyrody..., op.cit., 
t. II, s. 10.

10  P. Holbach, Etokracja..., op.cit., s. 88.
11  Holbach odnosi się tutaj obszernie do dzieła Samuela Clarke’a Traktat o istnienieu i atrybu-

tach Boga, przedmiotem jego krytyki są też m.in. koncepcje Kartezjusza, Malabrnche’a, Newtona, 
Spinozy… P. Holbach, System przyrody..., op.cit., t. II, zwłaszcza s. 53–220. Nie zajmuję się kryty-
ką tych dowodów. Bo i po co? Setki lat temu zostały słusznie wyśmiane. Kto ciekaw, nich się uda 
w odwiedziny do salonu barona Holbacha.
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Jak pisze, „każda religia jest absurdem”12 i dlatego nic dziwnego, że: „Naj-
bardziej ucywilizowane narody i najgłębsi myśliciele wiedzą o Bogu tyle samo, 
co narody najdziksze i najbardziej nieokrzesani prostacy”13.

Zaczynając od fundamentów, Holbach rozwija tezę o wiecznym istnieniu 
materii i nieodłącznym od niej istnieniu ruchu. Materia „utrzymuje się w ruchu 
własną mocą, która wynika z jej różnorodności”, jest swoją samoprzyczyną i nie 
potrzebuje żadnego, zwłaszcza osobowego, stwórcy do swego istnienia.

Ruch jest 

dla materii tak samo istotny jak rozciągłość i […] bez ruchu nie można jej pojąć. 
Jeśli nawet w sposób uporczywie wykrętny traktuje się oczywiste dowody tego, że 
ruch jest istotą oraz właściwością materii, to trzeba jednak przyznać, że materie na 
pozór martwe i pozbawione wszelkiej energii czerpią ruch same z siebie z chwilą, 
kiedy znajdą się w warunkach, które umożliwiają im wzajemne oddziaływanie. 
Pirofor zamknięty w butelce i odizolowany od powietrza nie może się zapalić. 
A czyż nie zapala się natychmiast, kiedy powietrze ma doń dostęp? Czyż mąka 
i woda nie zaczynają natychmiast fermentować, kiedy się je zmiesza? W ten spo-
sób martwe materie same przez się rodzą ruch. Materia więc posiada moc poru-
szania się. I natura, ażeby działać, nie potrzebuje motoru, któremu przypisywane 
przez nas właściwości umożliwiałyby wszelkie działanie14.

Udowodnienie możliwości „samoruchu materii” demoluje oczywiście 
wszelkie majaczenie o konieczności istnienia „poruszyciela”, zarówno na „po-
czątku”, jak i w trakcie istnienia świata15. Wieczna i dynamiczna materia nie 
potrzebuje w tym ujęciu ani jakieś niezależnej od niej „siły”, „mocy”, „czegoś 
wyższego”, ani innych bajdurzeń. Tym bardziej nie potrzebuje żadnego osobo-
wego sprawcy. Dzieje się tak dlatego, że na generalnym poziomie ontologicznym 
Holbach zrywa z tradycją wiązania ruchu tylko ze świadomym podmiotem i re-
dukowaniem materii do „martwej rzeczy”. Jak dowodzi, zarówno samozapłon 
piroforu, jak i fermentacja są samoistnymi procesami materialnymi przebiega-

12  P. Holbach, Etokracja..., op.cit., s. 84.
13  Ibidem, s. 89. Absurdalność religii polega też na jej notorycznym antropomorfizmie: „wbrew 

wszelkim swoim wysiłkom teologowie byli i będą zawsze antropomorfistami, ponieważ nie mogą 
nie czynić z człowieka jedynego modelu swego bóstwa”. P. Holbach, System przyrody..., op.cit., 
t. II, s. 38. 

14  P. Holbach, Etokracja..., op.cit., s. 102.
15  „Wyprowadzenie z nicości, czyli stworzenie, jest pustym słowem, które nie może nam dać 

wyobrażenia o powstaniu świata; słowo to jest pozbawione wszelkiego sensu… Gdy więc zapy-
tają nas, skąd się wzięła materia, odpowiemy, że istniała zawsze”. P. Holbach, System przyrody..., 
op.cit., t. I, s. 76–77.
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jącymi niezależnie od świadomości jakiegokolwiek podmiotu i posiadającymi 
wewnątrzmaterialne możliwe do poznania przyczyny: zetknięcie piroforu z po-
wietrzem powoduje zapłon, mąki z wodą – fermentację.

Znamienny jest tu też sposób przedstawienia zagadnienia. Odwołuje się 
on do wiedzy eksperymentalnej i na jej podstawie formułuje wnioski dotyczące 
ogólnych cech materii. Holbach w rozumowaniu idzie dalej. Skoro materia sama 
może się zapalać, fermentować, to i wytworzenie przez nią człowieka jest możli-
we: „Wydaje mi się, że człowiek jest dziełem natury podobnie jak wszystkie inne 
jej twory”. Przyznaje, że „maszyna ludzka mnie zadziwiła”. Ale niezwykłość 
tego tworu, jakim jest człowiek, nie osłabia jego przekonania o przyrodzie jako 
twórcy ludzi. Jest to trudne do pojęcia, ale

tym bardziej niepojęte byłoby dla mnie stworzenie maszyny ludzkiej, gdyby po-
wiedziano mi, chcąc je wyjaśnić, że duch czysty, który nie ma oczu ani rąk, ani 
głowy, ani płuc, ani ust, ani oddechu, stworzył człowieka, dmuchając na kupkę 
błota16.

Materialnym i dynamicznym czasoprzestrzennym światem rządzą prawa. 
Sprawiają one, że wszystkie byty są koniecznymi skutkami pewnych material-
nych przyczyn. „Nic w naturze – pisze Holbach – nie dzieje się przypadkiem, 
wszystko podlega stałym prawom, prawa zaś te nie są niczym innym jak koniecz-
nym związkiem skutków i przyczyn”17.

Holbach niedialektycznie radykalnie przeciwstawia konieczność i przypa-
dek. Daleki jest od zrozumienia istoty dialektyki przypadku i konieczności, po-
jęcia, że przypadek jest formą przejawiania się konieczności, że ma charakter 
relatywny z uwagi na pewien konieczny proces i że obie te kategorie nie można 
odrywać od siebie i rozpatrywać w izolacji. Pełne ujęcie tej kwestii znajdziemy 
dopiero w filozofii Georga W.F. Hegla. Ale odrzucenie przypadku ma u Holbacha 
przede wszystkim sens i znaczenie w kontekście tworzenia fundamentów teo-
riopoznawczych i ontologicznych pod uznanie mocy i uniwersalności poznania 
naukowego, którego istotą jest formułowanie praw i prawidłowości rządzących 
badaną rzeczywistością. Bez stałych związków przyczynowo-skutkowych nie ma 
praw nauki, musiałyby one bowiem wtedy przyjmować dziwne formy, jak np.:

16  Ibidem, s. 103–104.
17  Ibidem, s. 105.
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Ciało zanurzone w wodzie traci pozornie na wadze tyle, ile waży wyparta przez 
to ciało woda, albo nie.

Każdy obiekt we wszechświecie przyciąga czasem każdy inny obiekt z siłą, która 
bywa wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalna do 
kwadratu odległości między ich środkami.

Oczywiście, poznanie prowadzące do takich wyników jest tylko komiczne. 
Generalnie generowałoby ono świat, który świetnie został opisany w Alice’s Ad-
ventures in Wonderland Lewisa Carolla pod postacią gry flamingiem w krykieta 
przy „urozmaiconym” boisku i nierespektowaniu reguł gry. Alicja słusznie skar-
ży się na taki świat, mówiąc: 

Myślę, że nie grają fair […] i kłócą się strasznie, że w ogóle nie można usłyszeć 
własnego głosu… i zdaje się, że nie mają żadnych określonych zasad gry: nawet 
gdyby istniały jakieś, to nikt się do nich nie stosuje… I nie masz pojęcia, ile za-
mieszania wprowadza to, że te wszystkie rzeczy są żywe: na przykład bramka, 
pod którą mam przetoczyć kulę, spaceruje w drugim końcu boiska…18

Świat bez stałych związków przyczynowych to świat bez możliwości prze-
widywania, skutecznego osiągania celów, to także świat bez praw i bez nauki. 
Panuje chaos i przypadek. Tak więc stanowcza obrona determinizmu jest obroną 
fundamentu całego Systemu przyrody i fundamentów gmachu nowego paradyg-
matu kultury zbudowanego na panowaniu nauki19.

To także jednocześnie wyrzucenie na śmieci nie tylko przypadku, lecz przede 
wszystkim cudów będących spoiwem nieporadnych eklektycznych mitów i filarem 
trzymającym święte niebo nad ludzkością20. 

Bez cudów, tych sakralizowanych form hołdów dla niczym nieuzasadnionej 
nadziei na przypadek, łut szczęścia, który wszystko szczęśliwie odmieni, trudno 

18  L. Caroll, Przygody Alicji w Krainie Czarów. O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie 
lustra, tłum. M. Słomczyński, Warszawa 1975, s. 92–93.

19  Bertrand Russell pisał na ten temat tak: „Odkrywanie praw przyczynowych stanowi istotę na-
uki, nie może więc być wątpliwości co do tego, że uczeni postępują słusznie, gdy ich szukają. Jeśli 
istnieje dziedzina, w której nie ma żadnych praw przyczynowych, to jest to dziedzina niedostępna 
dla nauki. Jednakże zasada, zgodnie z którą ludzie nauki powinni szukać praw przyczynowych, jest 
równie oczywista, jak zasada, że zbieracze grzybów powinni szukać grzybów”. B. Russel, Religia 
i nauka, tłum. B. Stanosz, Warszawa 2011, s. 119.

20  „Nic nie dowodzi prawdziwości cudów […]. Każdy powołuje się na swoje cuda, swoich 
wróżbitów, proroków i męczenników. Człowiek rozsądny odpowiada im wszystkim, że stracili 
rozum”. P. Holbach, Zdrowy rozsądek..., op.cit., s. 194–195.
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o religię. Odrzucenie cudów nie polega więc na wątpieniu w przypowieść czy 
prawdomówność bajarza. Pojawia się ono u Holbacha już na poziomie ontolo-
gicznym i epistemologicznym uwolnionym od ludowej formy przypowieści z ży-
cia wziętej. Cud jako zaprzeczenie praw rządzących przyrodą powinien być raz 
na zawsze zakopany na cmentarzu i przyklepany łopatami. Można go oczywiście 
używać w kulturze, ale już tylko dla zabawy… Czyż nie komiczne jest histerycz-
ne poszukiwanie dokonania cudu, choć jednego, w procesach beatyfikacyjnych 
kolejnych papieży? Choć jednego! Choć jednego, małego, jedynego, w zakonie 
na końcu świata, w gęstej puszczy Amazonii czy Meksyku! 

Holbach obiera boga z kolejnych warstw przypisywanych mu właściwo-
ści jak cebulę. Bez ruchu, bez cudów bóg traci też wszystkie inne swoje cechy, 
które są tylko wprost przypisywanymi mu cechami ludzi bądź też ich cechami 
wyolbrzymionymi. To, co powstaje, to jedynie chimera21. Posklejane w jedno 
fragmenty otaczającej nas rzeczywistości, twór ludzkiej świadomości. 

Dante w pieśni o raju opowiada – przypomina Holbach – że bóstwo objawiło 
mu się w postaci trzech kół tęczowych, których żywe barwy powstawały jedne 
z drugich. Kiedy jednak poeta chciał przyjrzeć się jego olśniewającemu blaskowi, 
zobaczył jedynie własną twarz.
Wielbiąc Boga, człowiek wielbi samego siebie22.

Mimo że to ostatnie twierdzenie otwiera perspektywę na potraktowanie re-
ligii jako formy alienacji, nie znajdziemy u Holbacha rozwijania konsekwencji 
tego spostrzeżenia. Służy ono tutaj w zasadzie tylko do ujawnienia kompletnej 
pustoty pojęcia boga z uwagi na jakiekolwiek „święte treści”. Bóg to pustka, chi-
mera i trochę nieświadomego samouwielbienia marnego i głupiego człowieka.

Wszyscy bogowie pochodzą z czasów dzikości i zostali przez dzikich wy-
myśleni: 

Wszystkie religie są odwiecznymi pomnikami ignorancji, przesądu, okrucieństwa. 
A religie nowożytne są odmłodzonymi starymi szaleństwami. […] Wymyśliły ich 
najwidoczniej ludy, a może żądni władzy i przebiegli prawodawcy narzucili ich 
prostym i prymitywnym ludom niemającym ani zdolności, ani odwagi, aby w spo-
sób rozsądny zbadać przedmioty, które siłą kazano im wielbić23.

21  Ibidem, s. 109.
22  Ibidem.
23  Ibidem, s. 186.
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Holbach jest trochę bezsilny wobec tajemnicy przyjęcia religii. Waha się 
między spontaniczną głupotą dzikich ludów i tradycją, która przechowuje je 
z pokolenia na pokolenie, a celowym wymyśleniem ich przez „władców i pra-
wodawców”. W obu jednak wersjach zasadniczą rolę odgrywa przemoc stosowa-
na przez aparat władzy i instrumentalne używanie religii do umocnienia władzy 
i intensyfikacji wyzysku ekonomicznego. Wydaje się, że trzeba przy tej okazji 
koniecznie pamiętać o bezpośrednio dostępnych wtedy historycznie doświad-
czeniach nawracania na chrześcijaństwo różnych ludów na wszystkich konty-
nentach w ramach podboju kolonii i towarzyszącej temu ewangelizacji świata. 
Masowe ludobójstwo na odkrytych kontynentach dokonywało się przecież od 
czasów Krzysztofa Kolumba pod sztandarami chrześcijaństwa i hasłami troski 
o nieśmiertelne dusze dzikich, ale metodami administracyjnymi, państwowymi, 
przemocą i ze wsparciem kleru. Ten panujący model chrystianizacji miał jednak 
swoje zbyt daleko idące ograniczenia jako uniwersalna teoria genezy wszelkiej 
religii.

Przemoc, umacnianie władzy despotów to prawdziwa społeczna treść reli-
gii. 

Z niebios pochodzą kajdany, którymi posługiwano się do zakuwania umysłów 
śmiertelników – pisze Holbach – […] religia została wymyślona po to, aby wyno-
sić władców ponad ich narody i zdać ludy na ich łaskę i niełaskę24. 

Religia nie ma na celu dobra poddanych, tylko dobro władców. Kapłani kierują 
oczy wiernych na niebo, aby tam szukali źródła nieszczęść, jakie ich spotyka-
ją. Gniew boga za złe czyny człowieka na ziemi ma być uznany za przyczy-
nę nieszczęść. Chodzi przede wszystkim o ukrycie rzeczywistych przyczyn zła 
i nędzy oraz podsuwanie ludowi jedynie nieskutecznych, pozornych środków do 
likwidacji zła: modlitwy, samoumartwiania, postów, datków, procesji… „Kapłani 
zachowują się nieomal jak owe ubogie matki, które nie mając chleba, usypiają 
swoje zgłodniałe dzieci piosenkami lub dają im zabawki, aby zapomniały o mę-
czącym je głodzie”25.

Oczywiście, Holbach zdaje sobie sprawę z tego, że centralnym problemem 
łączącym społeczne funkcje religii, jej rolę światopoglądową i zindywidualizo-
wany sens egzystencjalny, jest wiara w istnienie duszy, i to duszy nieśmiertel-

24  Ibidem, s. 219.
25  Ibidem, s. 220.
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nej, wraz z obudowaną wokół niej ideą dobrej nowiny, zbawienia oraz przyszłej 
wiecznej beztroski i szczęśliwości… lub potępienia. Wypowiadając się na ten 
temat, odrzuca on na wstępie nie tylko teocentryczną koncepcję świata, ale także 
koncepcję humanocentryczną. Świat nie został stworzony dla człowieka. To tyl-
ko pycha tak podpowiada człowiekowi.

Człowiek to tylko fragment materii, bogatego, skomplikowanego świata, 
w którym są też zwierzęta, również stworzone przez naturę „dla życia i umie-
rania, dla radości i cierpienia”. Argumentem na rzecz wyjątkowości człowieka 
ma być posiadanie przez niego „nieśmiertelnej duszy”. Ale zwolennicy tej tezy 
na pytanie o to, „co to jest dusza, odpowiadają bełkotem”. Szydzi przy tej okazji 
Holbach z dualizmu uznającego ciało i duszę za niezależne dwie substancje jako 
poglądu, który nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak nierozciągliwa du-
sza może oddziaływać na rozciągłą materię:

Skoro dusza jest substancją co do swej istoty odmienną od ciała i niemogącą utrzy-
mywać z nim żądnych stosunków, to związek ich nie jest tajemnicą, ale w ogóle 
rzeczą niemożliwą. Zresztą dusza ta, mając istotę odmienną od ciała, musiałaby 
z konieczności działać w sposób odmienny niż ciało, tymczasem widzimy, że owa 
rzekoma dusza odczuwa doznania ciała i że te dwie substancje, tak różne w swej 
istocie, działają zawsze zgodnie. Powiecie mi jeszcze zapewne, że ta harmonia 
jest tajemnicą. A ja wam powiem, że nie widzę mojej duszy, że znam i czuję je-
dynie moje ciało, że tym, co czuje, myśli, sądzi, cierpi i raduje się, jest moje ciało 
i że wszystkie jego zdolności wynikają w sposób konieczny z jego własnego me-
chanizmu, czyli z jego organizacji. 

Istnienie duszy jest niedorzecznym przypuszczeniem. A istnienie duszy 
nieśmiertelnej – przypuszczeniem jeszcze bardziej niedorzecznym [kursywa 
– J.K.]26.

Rzecz jasna, Holbach wie, że człowiek chce być nieśmiertelny i że dlatego 
właśnie pojawia się ten tani pomysł nieśmiertelnej duszy. Ale zapytuje zgryźli-
wie: „Czyż z tego […], że pragniecie usilnie jakiejś rzeczy, wynika, że to prag-
nienie ma być spełnione?”, czy „pragnienia zrodzone w wyobraźni ludzkiej są 
miarą rzeczywistości?”27.

26  Ibidem, s. 165–166. Ze zgrozą stwierdzam, że i dzisiaj studentów w Polsce w zdecydowanej 
większości nie da się do tego stanowiska przekonać. Potoczna świadomość w Polsce XXI wieku na 
studiach jest na poziomie materializmu mechanistycznego i dualizmu kartezjańskiego.

27  Ibidem, s. 167.
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Człowiek „umiera cały” i jest to jasne dla każdego, kto nie majaczy… 
Po śmierci ciało człowieka jest „jedynie masą niezdolną do wykonywania 

ruchów”, ustają wszelkie funkcje życiowe, jak oddychanie, krążenie krwi, tra-
wienie, mowa, myślenie. Człowiek umarły nie żyje i twierdzenie, że umarły żyje 
jeszcze, bo żyje jego nieśmiertelna niewidoczna dusza, jest niedorzeczne.

Twierdzić, że po śmierci ciała – głosi nasz filozof – dusze ludzkie będą szczęśliwe 
albo nieszczęśliwe, to utrzymywać, że ludzie będą mogli widzieć bez oczu, sły-
szeć bez uszu, smakować bez podniebienia, wąchać bez nosa, a dotykać bez rąk 
i skóry. I pomyśleć tylko, że podobne poglądy wyznają narody, które się uważają 
za bardzo rozumne28.

W wyjaśnianiu świata majaki, zmyślenia, cuda, niedorzeczności trzeba za-
stępować trzymaniem się rzeczywistości, natury, poznaniem materii i sposobów 
jej działania. Holbach stawia przy tej okazji tezę, że samo myślenie, myśl łatwiej 
można zrozumieć jako rezultat „układu materii”, niż jako „myślenie ducha”. 
Oczywiście, zbawienie nieśmiertelnej duszy jest w tej perspektywie tylko kpiną. 
I kpiną je Holbach zbywa, twierdząc, że jest ono dla zwykłych śmiertelników 
bezużyteczne i nie ma żadnego znaczenia, natomiast bardzo użyteczne jest dla 
tych, co ludziom mają je załatwić.

Religia w całości nie może ostać się też w swej funkcji fundamentu i gwa-
rancji moralności. Jej strukturalna sensowność wali się w gruzy bez boga, nie-
śmiertelnej duszy, piekła i innych akcesoriów, które w konfrontacji z rozumem, 
naukowym poznaniem okazują się być po prostu brednią i oszustwem. Nie na-
dają się one w najmniejszym stopniu na podstawę czegokolwiek. Założenie ist-
nienie boga nie jest, na szczęście, w ogóle potrzebne dla istnienia i utrzymania 
moralności, choć są tacy, co „wychodzą ze skóry”, aby nam wmówić, że bez boga 
nie ma moralności. Tymczasem – głosi baron – zasady moralne mogą wypływać 
z własnej natury człowieka i z prawa: „istota czująca i myśląca musi jedynie czuć 
i myśleć, aby odkryć to, co powinna czynić dla siebie i dla innych. Ja czuję, a inni 
czują jak ja: oto podstawa każdej moralności”29. 

Miejsce związanego z religią strachu jako instrumentu ugruntowania mo-
ralności powinny zająć siła zwyczaju, chęć podobania się innym, obawa śmiesz-
ności, a wreszcie honor.

28  Ibidem, s. 168.
29  Ibidem, s. 253.
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Religia instytucjonalna ulega żądzom władzy oraz chciwości swoich du-
chownych i widzimy, że we wszystkich krajach zachowują się jednakowo. Pod 
pozorem, iż służą chwale swojego boga, zżerają wszędzie narody, upodlają du-
sze, dławią przedsiębiorczość, sieją niezgodę. 

Ksiądz wszędzie wynosi się ponad władców i ponad prawa. Wszędzie widzimy 
go pochłoniętego zaspakajaniem swojej ambicji chciwości oraz despotycznego 
i mściwego usposobienia. Wszędzie narzuca pokuty, ofiary, obrządki i praktyki ta-
jemnicze, jednym słowem, wynalazkami dochodowymi dla siebie zastępuje cnoty 
pożyteczne dla społeczności30. 

Wskazuje też Holbach na związek religii z najokrutniejszymi zbrodniami 
i wojnami. Jest ona dla niego wrogiem człowieka i wrogiem miłości między ludź-
mi. Pokój, zgoda, miłość bliźniego to tylko hasła ukrywające rzeczywistą treść 
moralną funkcjonowania religii: „Nie ma takiej zbrodni, której by ludzie nie po-
pełnili, pragnąc przypodobać się Bogu lub uśmierzyć jego gniew”31.

Wniosek Holbacha jest radykalny.
Zarówno poznanie realnych skutków działania religii, jak i lektura Starego 

oraz Nowego Testamentu budzą tylko grozę i zdziwienie, że taka nielogiczna 
mieszanka fanatyzmu, zbrodni, sentymentalizmu i bredni może być uważana za 
podstawę moralności.

Moralność Ewangelii nie nadaje się do zastosowania i żadnej sensownej 
moralności nie da się pogodzić z religią, która jakby generalnie zakładała, że aby 
przypodobać się Bogu, trzeba być nieszczęśliwym na ziemi:

We wszystkich częściach naszego globu istnieją pokutnicy, samotnicy, fakirzy, 
fanatycy, wydaje się, że zgłębili oni starannie środki samoudręczenia na cześć 
istoty, której dobroć wszyscy zgodnie sławią! Religia w samej swojej istocie jest 
wrogiem radości i dobrobytu ludzi. Błogosławieni ubodzy! Błogosławieni, którzy 
płaczą! Błogosławieni są ci, co cierpią! Biada tym, którzy żyją w obfitości i rado-
ści! Oto rzadkie odkrycia głoszone przez chrystianizm32.

Religia czyni człowieka wrogiem wiedzy i rozumu, czyni go też nieszczę-
śliwym. Trzeba więc ją odrzucić! Cnocie wystarczy moralność nabyta z doświad-
czeń filozofii – głosi Holbach, przeciwstawiając związaną z nauką filozofię re-

30  Ibidem, s. 227.
31  Ibidem, s. 229.
32  Ibidem, s. 238.
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ligii i teologii, a filozofów i naukowców – klechom i kościołowi jako instytucji. 
Filozofia i rozum prowadzą człowieka od niedorzecznej religii do teorii i nauki, 
od złośliwości i okrucieństwa boga („Czcicie Boga strasznego, o bigoci!”) do 
szczęśliwego społeczeństwa ludzi, którego fundamentem jest ateizm. Ateista ma 
więcej niż świętoszek powodów, by czynić dobrze, i ma wrażliwsze sumienie niż 
tamten, Król ateista lepszy byłby od króla bardzo religijnego i bardzo złego, ja-
kich jest wielu, Rozum wiedzie człowieka do niereligijności i ateizmu, gdyż religia 
jest niedorzeczna, a Bóg księży to istota złośliwa i okrutna, Pycha, zarozumia-
łość i oschłość serca to raczej cechy księży niż ateistów i ludzi niewierzących, 
Przesądy przemijają. Tylko ta potęga jest trwała, która się opiera na prawdzie, 
rozumie i sprawiedliwości – oto tytuły całych rozdziałów w rozprawie Holbacha, 
które w sposób jasny, oczywisty i manifestacyjny odrzucają religię, krytykują 
klar i wprowadzają ateizm. 

Są jak sztandary dumnego ateizmu! 
Doceńmy to, że ateizm nie jest tu przedstawiany jako pogląd egzotyczny 

(„spotkałem dziwnego człowieka w Aleksandrii, który twierdził, że boga nie 
ma…”), jak to bywało często wcześniej. Nie ma tu też walki o uznanie prawa 
ateistów do bycia osobnikami moralnymi, a więc walki o uznanie, że ateista też 
może być porządnym człowiekiem i rozróżniać dobro od zła. Jest coś znacznie 
więcej. Holbach uznaje niemożność istnienia moralności wywiedzionej z religii, 
niemożność istnienia moralności religijnej…. i konieczność wyrugowanie błęd-
nego wyobrażenia o niezbędności religijnej podstawy dla jakiejkolwiek moral-
ności. 

Mamy tu więc rewolucyjną ideę ateistycznego społeczeństwa jako jedynego 
realnie możliwego społeczeństwa moralnego.

Poglądy Holbacha wchodzą tutaj na bardzo radykalne ścieżki, które także 
dzisiaj są trudne i niebezpieczne do odwiedzania. Wskazują one jednocześnie 
świetnie drogę dla teoretycznego rozwoju sformułowanego stanowiska. Rzeczy-
wiście, współcześnie wiemy doskonale33, że moralność chrześcijańska, religijna 
nie istnieje, lecz stanowi tylko regionalne religijne przybranie dla historycznie 
zmiennych moralności, które mogą występować i często występują koło siebie 
w formie religijnej i świeckiej lub innej religijnej. Rzeczywista ewolucja moral-
ności ma bowiem zmienną historycznie treść społeczną, w epokach – klasową, 
zaś jej przystrojona forma religijna nie posiada własnej historii i jest wtórnym 

33  „My”, tzn. „wszyscy jako tako wykształceni ludzie”, że odwołam się raz jeszcze do tej formu-
ły użytej przez Kazimierza Ajdukiewicza przy definiowaniu pojęcia prawdy.



152 Jerzy Kochan

echem historycznych zmian moralności wyrażonych w języku mitu, przypowie-
ści i powiązanej z nimi, jak w zlepieńcu czy keksie, mistyki. Nie ma więc „moral-
ności chrześcijańskiej”, gdyż w tej samej formie religijnej możemy historycznie 
i współcześnie w ujęciu horyzontalnym znaleźć czasem diametralnie odmienne 
poglądy, zasady postępowania, wartości moralne, wzory osobowe, tak odmienne, 
jak Chrystus z karabinem w teologii wyzwolenia i upierścieniony przebieraniec-
-teokrata w Watykanie. 

Ateizm Holbacha to ateizm wschodzącej burżuazji, która choć jeszcze prze-
śladowana i ograniczana, widzi już z daleka Aurorę swojej nadchodzącej epoki, 
już opływa w dostatki i radości życia. Ma to swą pozytywną rolę w stanowczym 
zerwaniu z plebejskim i chrześcijańskim w swej istocie kontynuowaniem logiki 
gloryfikacji ubóstwa, siermiężności i ascezy. Ateizm Holbacha głosi epikurejską 
radość i bogactwo życia połączone z „dobrem wspólnym”34 i odrzuceniem nie-
wolnictwa pokory wobec przerażającego boga. To tu mamy jedno ze źródeł prze-
konania, że przyszłość i postęp muszą się wiązać z wszechstronnym rozwojem 
osobowości człowieka, ze szczęściem, radością i wolną miłością promowanymi 
w miejsce sakralizacji pokornej beznadziejności i akceptacji własnego niewolni-
ctwa, paranoicznej „miłości ran”.

Ale perspektywa uczestnictwa we władzy i możliwości panowania ma róż-
ne konsekwencje. Sam Holbach, choć pisał swe traktaty filozoficznie skrycie 
i w zasadzie konspirował, to opływał w dostatki, a i przyjaciół miał często z naj-
wyższych kręgów władzy Francji. Ateizm jako fundament nowego społeczeń-
stwa im bardziej realny, tym bardziej odsyła do kwestii możliwości popularyza-
cji ateizmu, szans na realizację oświeceniowego projektu społecznego, którego 
rdzeniem ma być mądra jednostka, podmiot racjonalny, nowoczesny człowiek 
o naukowym światopoglądzie. Przywołani wcześniej Vanini i Meslier wspomina-
li o kłopotach ludzi myślących ze zmanipulowanym często przez aparat władzy 

34  J. Skrzypek, op.cit., s. LXI. Autor słusznie zwraca przy tym uwagę, że „dobro wspólne” nie 
oznacza u Holbacha komunizmu, lecz jedynie ograniczenie prawa własności. Nie prowadzi więc 
do odrzucenia kapitalizmu czy zanegowania prawa własności. Może natomiast być przywoływane 
przez bardzo różne formy egalitaryzowania społeczeństwa opartego na własności prywatnej. Swo-
ista historyczna dwuznaczność pojęcia „dobra wspólnego”, używanego w sensie komunistycznym 
negującym kapitalizm i w sensie egalitaryzującym aprobującym kapitalizm, ma jeszcze swój trzeci 
wymiar w bezpośrednim odbiorze potocznym, dla którego teoria kapitalistycznego i komunistycz-
nego sposobu produkcji jest poza zasięgiem poznania. Jest to współcześnie nadużywane na tzw. 
lewicy społecznej, gdzie „dobro wspólne” poprzez swoją łatwą akceptowalność jest poręcznym 
środkiem destrukcji społecznej obecności teorii Karola Marksa, dyskretnym powrotem do kapita-
listycznego „dobra wspólnego” i zastąpieniem nim całego historycznego dorobku naukowej teorii 
socjalizmu.
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vox populi, którego elementami są przecież kościół, religia, teologia i duchowni, 
chrzciny, komunia, wesele, pogrzeb… Światli ateiści stają się nie tylko wrogami 
religii, lecz także wrogami ludu i wrogami ludzkości. Panujący uniwersalizm 
wyklucza ich ze społeczności chrześcijan, obywateli, krewnych, znajomych… 
czasem z grona żywych… i to przy aplauzie tłuszczy! Zdaniem Holbacha żaden 
system wymagający dyskusji nie nadaje się dla mas. Dlatego ateizm nie jest dla 
pospólstwa, podobnie jak nie są dla pospólstwa przeznaczone badania astrono-
ma, przyrodnika, chemika, obliczenia geometry, dociekania lekarza… 

chociaż każdy z nich pracuje dla ludu bez jego o tym wiedzy […]. Pisać dla ludu 
lub zamierzać go wyleczyć za jednym zamachem z jego przesądów byłoby przed-
sięwzięciem doprawdy szalonym. Pisze się jedynie dla tych, którzy czytają i rozu-
mują. Lud wcale nie czyta i jeszcze mniej rozumuje […]. Światło wiedzy rozcho-
dzi się powoli, aż wreszcie dojdzie także do oczu ludzi35.

Z perspektywy Holbacha problem ten wygląda trochę inaczej niż wcześniej. 
Francuskie oświecenie sprawiło, że nie czuje się on już samotnikiem jak Meslier, 
Vanini czy biedny Łyszczyński. Ma świadomość, że reprezentuje szeroki ruch 
intelektualny, społeczny, polityczny i ideowy, który jest w stanie ukonstytuować 
się w rządzące państwo. Ale czy bez lub przeciwko kościołowi, klerowi, religii, 
wiernym jest to możliwe??? 

Na stronach Zdrowego rozsądku i Systemu przyrody znajdziemy ślady po-
dobnych rozterek i przemyśleń. Widać pewną zmianę podejścia Holbacha. Przej-
ście od zewnętrznej krytyki do wewnętrznego konstruowania sił panowania. Chce 
on nie tylko podporządkowania religii filozofii i państwu, lecz także podporząd-
kowania duchownych, księdza czy zakonnika obywatelowi. Zajęcie miejsca re-
ligii przez filozofię oznacza również pomysł na „zatrudnienie” duchownych do 
głoszenia nowych treści: 

Księży będziemy wówczas szanowali – woła Holbach – kiedy zostaną obywate-
lami […]. Jak wielkie słudzy bogów mieliby poważanie i władzę, gdyby stali się 
apostołami rozumu i obrońcami wolności! […] Księża! Porzućcie wasze chimery, 
wasze niepojęte dogmaty, wasze nędzne spory. Odeślijcie do krainy imaginacji te 
widma, które mogły być użyteczne jedynie w dzieciństwie narodów. Używajcie 
wreszcie mowy rozumu. Miast nawoływać do prześladowań waszych przeciwni-
ków, miast zaprzątać umysły ludów nierozumnymi dysputami, miast nauczać ich 
cnót bezużytecznych i fanatycznych głoście nam moralność ludzką i społeczną, 
nauczajcie nas cnót rzeczywiście pożytecznych dla świata. Stańcie się apostołami 

35  P. Holbach, Zdrowy rozsądek..., op.cit., s. 281–282.
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rozumu, światłem narodów, obrońcami wolności, reformatorami nadużyć, przyja-
ciółmi prawdy. A będziemy was błogosławić, czcić i kochać. Wszystko zapewni 
wam wieczną władzę nad sercami waszych współobywateli36.

Pojawia się tu nowa problematyka teoretyczna i etyczna zarazem. Wiąże się 
ona z zasadniczymi pytaniami: Jak zdobyć władzę, zwłaszcza władzę państwo-
wą, dla oświeceniowej myśli ateistycznej? Jak zakląć ją w instytucje państwowe? 
Jak utrzymać świecką władzę w ludowo-religijnym społeczeństwie? Jakie w tej 
złożonej sytuacji powinny być stosunki państwo–kościół, teologia–filozofia, na-
uka–religia? 

Nadchodzące wielkie wydarzenia i kolejne wieki były areną prób dawania 
różnych odpowiedzi na te pytania. W Systemie przyrody i Zdrowym rozsądku 
kształtują się oznaki rezygnacji burżuazji ze swojej rewolucyjnej postawy atei-
stycznej i antyreligijnej w imię optymalizacji dostępnych środków sprawowania 
władzy nad pospólstwem. Nowy system społeczny będzie z podobną troskliwoś-
cią co feudalizm korzystał z możliwości „utrzymywania w ignorancji” i „odbie-
rania nawet ochoty poznawania rzeczy” za pomocą wypróbowanych środków 
religijnych, choć dostosowanie się kościoła do nowych funkcji stanowiło całą, 
pełna sprzeczności epokę. Kłopoty z upowszechnieniem ideałów oświecenia nie 
mają więc charakteru intelektualnego, naukowego – jeśli oczywiście traktować 
naukę i intelekt jako samodzielne pola ontologiczne nieuwikłane w złożony pro-
ces społeczno-historycznego poznania, w społeczną praxis – lecz bezpośrednio 
polityczny i siłowy. Zasada cuius regio, eius religio nie dotyczy tylko cesarza Ka-
rola V i niemieckich książąt w XVI wieku. Dzięki tym przeróżnym społecznym 
mechanizmom coraz pełniej rozpoznanym naukowo, ale też bardzo skutecznie 
politycznie i praktycznie tabuizowanym, ogólna diagnoza Holbacha, choć już 
dzisiaj trochę egzotyczna, pozostaje prawdziwa. A pisał on tak:

Tak oto z pokolenia w pokolenie śmiertelnicy korzą się przed czczymi widma-
mi poczętymi niegdyś przez strach w łonie ignorancji i nawiedzających ziemię 
nieszczęść. Tak oto drżąc z bojaźni, wielbią czcze bożyszcze utworzone w głębi 
własnego mózgu, z którego uczynili sanktuarium. Nic nie jest w stanie wypro-
wadzić ich z błędu, nic nie potrafi przekonać ich, że wielbią właściwie siebie, że 
padają na kolana przed własnym dziełem, że boją się dziwacznego obrazu, który 
sami namalowali. Ze ślepym uporem poniżają się, niepokoją i drżą. Nie poznają 
naiwnego wytworu swego własnego obłędu; postępują jak dzieci, które boją się 

36  Ibidem, s. 274–275.
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same siebie, gdy zobaczą w zwierciadle swoje własne i przez siebie samych znie-
kształcone rysy.

Dziwactwa ludzi tak szkodliwe dla nich samych istnieją na świecie od cza-
su, jak istnieje ponure pojęcie Boga. Będą one trwać i powtarzać się dopóty, do-
póki to niezrozumiałe pojęcie nie przestanie być uważane za doniosłe i konieczne 
do szczęścia społeczeństw. Tymczasem zaś nie ulega wątpliwości, że ten, komu 
udałoby się zburzyć to zgubne pojęcie lub przynajmniej ograniczyć jego straszli-
we wpływy, byłby niezawodnie przyjacielem ludzkości37.

Umierając w przeddzień Wielkiej Rewolucji Francuskiej Holbach nie do-
czekał wielkich przemian w obecności religii w społeczeństwie i nowych sukce-
sów w walce o zapanowanie Rozumu. 

PAUL TIRY D’HOLBACH: RELIGION AND THE SYSTEM OF NATURE

Summary

Keywords: religion, Holbach, French Revolution, god, atheism, materialism, Catholi-
cysm, deism, agnosticism 

The presented article is a study of views on religion which presented Paul-Henri d’Holbach 
creator of the wonderful System of Nature. Special attention is devoted to the evolution of 
his views from the atheism and radical anti-clericalism, to the concept of using the church 
and religion to create a new capitalist social order.

37  P. Holbach, System przyrody..., op.cit., t. II, s. 84–85.
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Dyskutując o ideałach społecznych lewicy, nie sposób pominąć tak ważnej pracy 
teoretycznej w jej dziejach jak Manifest Partii Komunistycznej napisany przez 
Karola Marksa i Fryderyka Engelsa w połowie XIX wieku, który na długie lata 
określił linię programową ruchu robotniczego. Pokazał on, że ideały społeczne 
generalnie uwarunkowane są przez panujące stosunki produkcji, potrzeby i inte-
resy, a zwłaszcza przez istniejące stosunki własności. Służą też ich utrwaleniu, 
zmianie albo zniesieniu. Wyobrażano sobie, że wystarczy dokonać formalnego 
uspołecznienia własności w postaci nacjonalizacji, aby zasadniczo zmieniły się 
relacje przełożony–podwładny, aby stosunki kapitalista–pracownik straciły na 
znaczeniu i ideałem życiowym nie był wyzysk innego, chęć wywyższenia się 
ponad innych, aby solidarność pracownicza i stosunki w miejscu pracy nabrały 
nowego znaczenia. Ten nawet formalny charakter uspołecznienia w krajach „re-
alnego socjalizmu” zablokował bowiem na jakiś czas marzenia o tym, aby zostać 
biznesmenem i wyzyskiwaczem, aby móc wznieść się na wyżyny prestiżowej 
konsumpcji, aby kapitalizować posiadane oszczędności. Jednak doświadczenie 
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historyczne pokazało, że dopiero rzeczywiste uspołecznienie własności, którego 
w „realnym socjalizmie” nie było, niesie ze sobą uwolnienie człowieka od groź-
by powrotu wyzysku, czyni go wolnym i twórczym na niespotykaną skalę.

Prywatyzacja i reprywatyzacja środków produkcji dokonane w ramach 
kapitalistycznej transformacji ustrojowej na początku lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku otworzyły drogę do pełnej realizacji czasowo ograniczonych ideałów 
opartych na wyzysku najemnej siły roboczej. Dokonywana prywatyzacja siły ro-
boczej w jakimś sensie zbliżyła pozycję społeczną jej właściciela do drobnego 
posiadacza kapitału, który chce kapitalizować nakłady na swoje wykształcenie, 
marzy o awansie i ucieczce z własnej klasy do klas wyzyskiwaczy i antagoni-
stów, o wyjeździe z miejsca urodzenia na „zieloną wyspę”.

Antyutopijność Manifestu

Utopijność socjalizmu zwykło się łączyć z Robertem Owenem, Charles’em Fo-
urierem i Henri Saint Simonem. W powszechnym dziś odczuciu do utopistów 
tych należy dołączyć autorów Manifestu Partii Komunistycznej. Dążenia te 
mają swe źródło z jednej strony w tradycji konserwatyzmu, który dyskredytuje 
wszystko, co wykracza poza status quo, który uważa, że historia się skończyła, 
a z drugiej strony w klęsce „realnego socjalizmu” i kryzysie rewolucyjnego ruchu 
robotniczego i marksizmu w skali światowej. Zarzut utopizmu ma ograniczo-
ną wartość poznawczą i praktyczną, warto bowiem pamiętać o tym, że twórcy 
neoliberalizmu, którzy celują w atakach na Manifest Partii Komunistycznej, cią-
gle narzekają, że nie pozwala im się na realizację czystego modelu gospodarki 
rynkowej wolnej od ingerencji państwa i jego polityki socjalnej. Równie dobrze 
można byłoby im przypisać utopijność poglądów, skoro od lat nie mogą zrealizo-
wać tego swego ideału.

Tymczasem Manifest wbrew powszechnemu mniemaniu miał praktyczny 
charakter. Marks i Engels nie zajmowali się w nim konstruowaniem przyszłego 
ustroju, opisali natomiast rozwój społeczeństwa burżuazyjnego i jego sprzecz-
ności, czyli przesłanki komunizmu, oraz zajęli się problemami strategii i taktyki 
komunistów w odniesieniu do poszczególnych klas i partii politycznych, wymie-
nili nawet konkretne nazwiska osób panujących. Jeśli przyjrzymy się nazwiskom 
osób wrogich komunizmowi wymienionym w tym programie opublikowanym 
w przededniu Wiosny Ludów, to zobaczymy, że już w pierwszych dniach swego 
funkcjonowania potwierdził Manifest swoją praktyczność. Wymieniony w dru-
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gim zdaniu Manifestu François Guizot, który podpisał nakaz wydalenia z Francji 
Marksa w 1845 roku, został pozbawiony stanowiska premiera 23 lutego 1848 
roku; król Ludwik Filip, za panowania którego tłumiono zbrojnie wystąpienia 
robotników, republikańskie dążenia Szwajcarów i niepodległościowe dążenia 
Algierii, abdykował następnego dnia i wyjechał do Anglii, a jego tron dosłow-
nie stanął w płomieniach. Austriacki kanclerz Klemens von Metternich, który 
współdecydował o losach ponapoleońskiej Europy, został obalony trzy tygodnie 
później i musiał uciekać do Holandii, a następnie do Anglii. 18 marca rewolucja 
dotarła do Berlina. Panujący wówczas papież Pius IX, gdy wybuchło powstanie 
w samym Rzymie, uciekł do Gaety (koło Neapolu). Władający Rosją car Miko-
łaj I, który jeszcze pomógł stłumić Wiosnę Ludów na Węgrzech, nie doczekał się 
pomocy ze strony Austrii oraz Prus i doznał porażek w wojnie krymskiej, a jego 
następca Aleksander II został poniżony kończącym tę wojnę paryskim traktatem 
pokojowym. Rosja z „żandarma Europy” przekształciła się w „kolosa na glinia-
nych nogach”. Powstanie robotnicze w czerwcu 1848 roku w Paryżu przyniosło 
kres iluzji burżuazyjnych i utopijnych socjalistów o wspólnocie interesów prole-
tariatu i burżuazji.

Cele postulowane w Manifeście nie były wynikiem objawienia czy ilumina-
cji spływającej na Marksa i Engelsa. Zostały w nim umieszczone w następstwie 
długiej i złożonej dyskusji w rodzącym się ruchu komunistycznym. Podkreślając 
ich związek z praktyką społeczną i polityczną, pisali: 

Tezy teoretyczne komunistów nie opierają się bynajmniej na ideach, na zasadach 
wymyślonych lub odkrytych przez tego czy owego naprawiacza świata. Są one 
jedynie ogólnym wyrazem rzeczywistych stosunków istniejącej walki klas, wyra-
zem odbywającego się w naszych oczach ruchu dziejowego. Zniesienie dotych-
czasowych stosunków własności nie jest czymś właściwym specjalnie komuni-
zmowi. Wszystkie stosunki własności podlegały ciągłym zmianom historycznym, 
ciągłym przeobrażeniom historycznym. […] Tym, co wyróżnia komunizm, jest 
nie zniesienie własności w ogóle, lecz zniesienie własności burżuazyjnej1. 

Podobnie ma się rzecz z zarzutami wobec komunistów o chęć zniesienia 
rodziny, wprowadzenia wspólnoty żon, zniesienia wolności, osobowości, religii. 
W historii zmieniają się funkcje rodziny, rola kobiet, rozumienie i zakres wolno-
ści, religie i ich rola społeczna. 

1  K. Marks, F. Engels, Manifest Partii Komunistycznej, [w:] idem, Dzieła (dalej: MED), t. IV, 
Książka i Wiedza, Warszawa 1962, s. 528.
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Rewolucja komunistyczna jest najradykalniejszym zerwaniem z przekazanymi 
nam stosunkami własności; nic dziwnego, że w swym przebiegu przyniesie ona 
również najradykalniejsze zerwanie z przekazanymi nam ideami2.

Manifest a „kapitalizm”

Poglądy Marksa i Engelsa były wynikiem krytycznego przewartościowania kla-
sycznej ekonomii angielskiej, klasycznej filozofii niemieckiej i genialnych pro-
gnoz francuskiego socjalizmu i komunizmu utopijnego. Słownictwo używane 
przez nich odzwierciedlało konkretny etap ich teoretycznego rozwoju.

Jako ciekawostkę odnotujmy to, że w Manifeście Partii Komunistycznej nie 
pada ani razu słowo „kapitalizm”, twierdzenie o zawartej w nim krytyce kapita-
lizmu jest więc uzasadnione przez wieloletnią tradycję interpretacyjną. Jakich 
zatem słów używają Marks i Engels odnoszących się do ówczesnych warunków 
i sytuacji? Mówią oni o „kapitale”, „burżuazyjnym sposobie produkcji”, „pracy 
najemnej”, „nowoczesnym społeczeństwie”, „burżuazji”, „proletariacie”, „ro-
botnikach”, „nowoczesnych robotnikach”, „najemnych robotnikach”, „burżua-
zyjnym państwie”, „burżuazyjnych stosunkach społecznych”, „burżuazyjnych 
stosunkach produkcji i wymiany”, „burżuazyjnych stosunkach własności”. Wy-
rażenie „kapitalizm” pojawia się w przedmowie do Manifestu z 1893 roku, a więc 
dwa lata przed śmiercią Engelsa.

Marks i Engels posługiwali się w Manifeście terminami „cena pracy” oraz 
„wartość pracy” i dopiero po głębokich studiach ekonomicznych zastąpili je bar-
dziej precyzyjnymi: „wartość siły roboczej” i „cena siły roboczej”.

Tytuł Manifest Partii Komunistycznej jest trochę mylący, gdyż partia o takiej 
nazwie wówczas nie istniała, dlatego od 1872 roku nazywany jest Manifestem 
komunistycznym. Engels w przedmowie do niego z roku 1888 wyjaśnił, dlaczego 
nie nazwano go „socjalistycznym”. Pisał, że w roku 1847 socjalistami nazywano 
zwolenników różnego rodzaju systemów utopijnych (owenistów, fourierystów), 
którzy stanowili wymierające sekty, oraz zwolenników różnego rodzaju reform, 
którzy w niczym nie naruszali interesów kapitału i poparcia nie szukali u klasy 
robotniczej, lecz u warstw „oświeconych”. Komunistami natomiast nazywała się 
ta część robotników, która „żądała zasadniczej przebudowy społeczeństwa”. 

Był to jeszcze komunizm prymitywny, z gruba tylko ciosany, czysto instynktowny; 
ale trafiał w sedno rzeczy i był wśród klasy robotniczej dość silny, by zrodzić uto-

2  Ibidem, s. 535.
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pijny komunizm Cabeta we Francji i Weitlinga w Niemczech. Tak więc socjalizm 
był w roku 1847 ruchem stanu średniego, komunizm – ruchem klasy robotniczej. 
Socjalizm, przynajmniej na kontynencie, miał „wstęp do salonów”; komunizm 
– wręcz przeciwnie. Ale skoro od samego początku byliśmy zdania, że „wyzwo-
lenie klasy robotniczej musi być dziełem samej klasy robotniczej”, nie mogliśmy 
ani przez chwilę mieć wątpliwości, którą z tych dwóch nazw należy wybrać3.

Ten pierwszy dojrzały program międzynarodowego ruchu robotniczego 
składa się z krótkiego wstępu i czterech zasadniczych rozdziałów.

Rozdział pierwszy, najbardziej obszerny, pt. Burżua a proletariusze – to 
krótki wykład materialistycznego pojmowania rozwoju społeczeństwa. Znajdu-
je w nim wszechstronne rozwinięcie i uzasadnienie twierdzenie, że historia do-
tychczasowych społeczeństw, poza wspólnotą pierwotną, jest historią walki klas. 
Z tego punktu widzenia rozpatrując społeczeństwo burżuazyjne, w pierwszej czę-
ści rozdziału wskazuje się na materialne, a w drugiej części na społeczne prze-
słanki komunizmu. Z jednej strony postępuje rozwój sił wytwórczych, pogłębia 
się sprzeczność pomiędzy ciągle rozwijającymi się siłami wytwórczymi a bur-
żuazyjnymi stosunkami produkcji opartymi na własności prywatnej. Natomiast 
z drugiej strony powstaje i rozwija się proletariat jako obiektywna siła społeczna 
zmuszona do zniesienia burżuazyjnych stosunków społecznych, pogłębia się an-
tagonistyczna sprzeczność pomiędzy proletariatem a burżuazją.

Ci, którzy znają Marksa i Engelsa tylko z opowiadań oraz publikacji IPN 
i widzą w nich ociekające krwią burżuazji bestie, zdziwią się podziwem wyraża-
nym przez nich w Manifeście dla burżuazji i jej początkowych ideałów. Burżua-
zja dokonała czynów większych niż budowniczowie piramid w Egipcie. Jednak 
nie można zapominać o tym, że podziw ten był warunkowy i dotyczył postępu 
burżuazyjnego społeczeństwa w stosunku do wspólnoty pierwotnej, niewolni-
ctwa, a zwłaszcza feudalizmu. Nie uważali oni bowiem kapitalizmu za „koniec 
historii”, lecz tylko za pewien etap w rozwoju ludzkości.

Tym wszystkim, którzy uważają, że teoria globalizacji jest najnowszym 
tworem nauk politycznych i ekonomii, można przytoczyć opis procesów doku-
mentujący trafność obserwacji Marksa i Engelsa: 

Potrzeba coraz szerszego zbytu dla swych produktów gna burżuazję po całej kuli 
ziemskiej. Wszędzie musi się ona zagnieździć, wszędzie zadomowić, wszędzie za-
dzierzgnąć stosunki. Przez eksploatację rynku światowego burżuazja nadała pro-

3  F. Engels, Przedmowa do wydania angielskiego Manifestu Partii Komunistycznej z roku 1888, 
[w:] MED, t. IV, s. 647–648.
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dukcji i konsumpcji wszystkich krajów charakter kosmopolityczny. Ku wielkiemu 
żalowi reakcjonistów usunęła przemysłowi spod nóg grunt narodowy. Odwieczne 
narodowe gałęzie przemysłu uległy zniszczeniu i są dalej co dzień niszczone. Są 
wypierane przez nowe gałęzie przemysłu, których wprowadzenie staje się kwestią 
życia dla wszystkich cywilizowanych narodów, przez gałęzie, które przetwarzają 
surowce już nie miejscowe, lecz sprowadzane z najodleglejszych stref, i których 
fabrykaty spożywane są nie tylko w kraju, lecz także we wszystkich częściach 
świata. Miejsce dawnych potrzeb zaspokajanych przez wyroby krajowe zajmują 
nowe, których zaspokojenie wymaga produktów najodleglejszych krajów i kli-
matów. Dawna lokalna i narodowa samowystarczalność i odosobnienie ustępują 
miejsca wszechstronnym stosunkom wzajemnym, wszechstronnej współzależno-
ści narodów. I to zarówno w produkcji materialnej, jak i w produkcji duchowej. 
Wytwory duchowe poszczególnych narodów stają się wspólnym dobrem. Jedno-
stronność i ograniczoność narodowa staje się coraz bardziej niemożliwa, a z wielu 
literatur narodowych i regionalnych powstaje literatura światowa4. 

Marks i Engels nie potępiają tych procesów – konstatują je jako fakt.
Jeśli doszukiwać się w pierwszym rozdziale Manifestu treści o komunizmie, 

to ich się tam nie znajdzie. Traktuje się w nim bowiem komunizm jako ruch, któ-
ry znosi stan obecny5, co pozwala Marksowi i Engelsowi uniknąć typowych dla 
utopistów dyskusji o szczegółowych rozwiązaniach przyszłego ustroju.

Rozdział drugi nosi tytuł Proletariusze a komuniści. Marks i Engels wska-
zują w nim na rolę partii komunistycznej oraz stwierdzają, że komunizm jest teo-
retycznym wyrazem ruchu proletariackiego. Komuniści nie mają żadnych innych 
interesów niż klasa robotnicza, w teorii i programie wyprzedzają ruch robotniczy. 
Zagadnienie to rozpatrują na początku rozdziału. W jego dalszej części wskazują 
natomiast, że bezpośrednim zadaniem komunistów jest „ukształtowanie proleta-
riatu w klasę, obalenie panowania burżuazji, zdobycie władzy politycznej przez 
proletariat”6. Jeśli pominąć nazwy klas, to cele takie w historii stawiała sobie 
każda klasowa partia, która chciała zdobyć władzę polityczną.

Znaczną część rozdziału drugiego Marks i Engels poświęcają odparciu za-
rzutów zwolenników ustroju burżuazyjnego przeciwko komunizmowi w kwestii 
własności środków produkcji, wolności, osobowości, wykształcenia, rodziny, 

4  K. Marks, F. Engels, Manifest Partii..., op.cit., s. 518.
5  W Ideologii niemieckiej Marks i Engels pisali: „Komunizm jest dla nas nie stanem, który na-

leży wprowadzić, nie ideałem, którym miałaby się kierować rzeczywistość. My nazywamy komu-
nizmem rzeczywisty ruch, który znosi stan obecny. Warunki tego ruchu wynikają z obecnie istnie-
jących przesłanek”. K. Marks, F. Engels, Ideologia niemiecka, [w:] MED, t. III, Książka i Wiedza, 
Warszawa 1975, s. 38.

6  K. Marks, F. Engels, Manifest Partii..., op.cit., s. 528.
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narodowości i religii. Wskazują, że cele i zamiary przypisywane przez burżuazję 
komunistom są w rzeczywistości już efektem rozwoju społeczeństwa burżua-
zyjnego. Burżuazja obaliła własność feudalną, a w wyniku wolnej konkurencji, 
centralizacji i koncentracji kapitałów znosi drobną własność burżuazyjną, nie 
mówiąc już o tym, że pozbawiła własności środków produkcji większość spo-
łeczeństwa – proletariat. W tym odwiecznym ruchu przeciwko poszczególnym 
formom własności prywatnej proletariatowi przypada tylko zadanie zniesienia 
własności burżuazyjnej.

W 10-punktowym programie-minimum zawarte są bezpośrednie zadania 
stojące przed proletariatem w nadciągającej Wiośnie Ludów i znajdują w nim 
odzwierciedlenie ogólne doświadczenia i prawidłowości rewolucji burżuazyjnej 
we Francji. Sprowadzają się one do dwóch ogólnych zadań, tj.: l) odebrania bur-
żuazji wszystkich środków produkcji i skupienia ich w rękach proletariackiego 
państwa oraz 2) pomnożenia ilości sił wytwórczych i masy produkcji. Dlatego 
jest bardzo znamienne, że program ten, gdy został skonkretyzowany w Żąda-
niach partii komunistycznej w Niemczech, nabrał wyraźnie antyfeudalnego 
i antyoligarchicznego charakteru.

Od lat pokutuje przekonanie, że ten 10-punktowy program-minimum zawar-
ty w rozdziale drugim Manifestu jest programem budowy socjalizmu po zdobyciu 
władzy przez proletariat. Tymczasem program ten nie stanowił „komunistycznej 
projekcji”, lecz był uogólnieniem doświadczeń Wielkiej Rewolucji Francuskiej 
1789 roku, a zwłaszcza okresu dyktatury jakobinów. Realizacji tych zadań mogła 
równie dobrze podjąć się demokratyczna część burżuazji, a w przypadku braku 
jej radykalizmu – proletariat pod przywództwem komunistów. W polemice ze 
współczesnymi liberałami dążącymi do ograniczenia roli państwa w gospodarce 
ta część Manifestu zachowuje swoją aktualność i polityczną nośność metodolo-
giczną. W momencie pisania Manifestu Marks i Engels nie zdawali sobie nawet 
sprawy z głębi jego powiązań z Rewolucją 1789 roku, chociaż Marks w 1848 
roku mówił: „Jakobin z roku 1793 stał się dziś komunistą”7. Dlatego dopiero po 
latach Engels po przeczytaniu książki Alfreda Bougearta o Jean-Paulu Maracie 
(1743–1793), który był jednym z najradykalniejszych przywódców jakobinów, 
związanym z klubem kordelierów, pisał: „pod niejednym względem naśladowali-

7  K. Marks, F. Engels, W sprawie Polski. Przemówienie wygłoszone 22 lutego 1848 r. w Bruk-
seli, [w:] MED, t. IV, s. 578.
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śmy nieświadomie wielki wzór, jakim był prawdziwy (nie zaś sfałszowany przez 
rojalistów) «Ami du peuple»”8.

Trudno uznać za „socjalizm” punkt nr 8 mówiący o „przymusie pracy dla 
wszystkich” i utworzeniu „armii przemysłowych, zwłaszcza dla rolnictwa”9.

Rozdział trzeci Manifestu pt. Literatura socjalistyczna i komunistyczna za-
wiera krytykę różnych nurtów i kierunków w łonie ruchu socjalistycznego pre-
tendujących do narzucenia swych ideałów i przewodzenia w walce o interesy 
klasy robotniczej. Istota zarzutów Marksa i Engelsa sprowadza się do tego, że 
nie rozumieją oni dwoistej roli burżuazji – zarówno postępowej, jak i konser-
watywnej. Marks i Engels przeciwstawili się próbom podporządkowania kla-
sy robotniczej interesom feudałów, drobnomieszczaństwa i burżuazji oraz ich 
wyobrażeniom i ideałom społeczno-ustrojowym. Podkreślając pozytywną rolę, 
jaką w początkowym okresie rozwoju ruchu robotniczego odegrał socjalizm 
i komunizm krytyczno-utopijny, wskazali jednocześnie, że w miarę jego dalsze-
go rozwoju coraz bardziej staczał się on na pozycje reakcyjno-konserwatywne. 
Rozdział ten zachowuje swoją krytyczną aktualność wobec socjalizmu chrześ-
cijańskiego (społecznej nauki kościoła), wobec różnego rodzaju nawiedzonych 
filantropów, uszczęśliwiaczy ludzkości, społeczników oraz organizatorów akcji 
charytatywnych, a także specjalistów od teorii organizacji, którym się wydaje, że 
poprzez usprawnienia organizacyjne można wyeliminować przyczyny konflik-
tów społecznych i politycznych.

W rozdziale czwartym pt. Stosunek komunistów do różnych partii opozy-
cyjnych Marks i Engels przedstawili podstawy rewolucyjnej strategii i taktyki 
politycznej ruchu komunistycznego w walce o swoje ideały. Komuniści repre-
zentują cele ostateczne ruchu robotniczego i popierają każdy ruch rewolucyjny, 
który zmierza w tym kierunku. Popierają radykalnych burżua, kiedy występują 
oni przeciwko monarchii absolutnej, własności feudalnej i reakcyjnemu miesz-

8  F. Engels, Marks i „Neue Rheinische Zeitung”, [w:] MED, t. XXI, Książka i Wiedza, Warsza-
wa 1969, s. 23. „L’Ami du peuple” – dziennik wydawany w Paryżu od 12 września 1789 roku do 
14 lipca 1793 roku przez Marata. Pod tym tytułem od 16 września 1789 roku do 21 września 1792 
roku ukazywał się na gazecie napis: „Marat L’Ami du peuple” („Marat przyjaciel ludu”).

9  K. Marks, F. Engels, Manifest Partii..., op.cit., s. 536. Théodore Dézamy pisał, że armie te 
zaspokoją potrzebę młodzieży do podróżowania. Powstaną ich „setki tysięcy; obejmą one wiele mi-
lionów ludzi, rozprzestrzenią się na cały świat, by uprawiać, użyźniać, upiększać ziemię i wykony-
wać, jakby za dotknięciem różdżki czarodziejskiej, prace tak cudowne, jakich dziś wyobrazić sobie 
nie sposób”. T. Dézamy, Kodeks wspólnoty, tłum. I. Tarłowska, Książka i Wiedza, Warszawa 1977, 
s. 239.
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czaństwu, ale jednocześnie walczą o świadomość przeciwstawności interesów 
między burżuazją i proletariatem. 

Słowem, komuniści popierają wszędzie każdy ruch rewolucyjny przeciw istnie-
jącym stosunkom społecznym i politycznym. We wszystkich tych ruchach wysu-
wają oni jako podstawowe zagadnienie ruchu zagadnienie własności, bez względu 
na to, czy przybrało ono bardziej lub mniej dojrzałą postać. Wreszcie komuniści 
działają wszędzie na rzecz łączności i porozumienia między partiami demokra-
tycznymi wszystkich krajów10.

Cel ostateczny… każdemu według potrzeb!?

Marks i Engels dla określenia w Manifeście komunizmu nie użyli formuły, że jest 
to ustrój, w którym funkcjonuje zasada: od każdego według zdolności, każdemu 
według jego potrzeb. Engels w Zasadach komunizmu pisał co prawda, o tym, 
że podział produktów w nowym ustroju będzie na podstawie „wspólnego poro-
zumienia”11, że „nadmiar produkcji, przekraczając aktualne potrzeby społeczeń-
stwa – zamiast stwarzać nędzę, zapewni zaspokojenie potrzeb ogółu, stworzy 
nowe potrzeby i zarazem środki dla ich zaspokojenia”, że „rozwój przemysłu 
da społeczeństwu do dyspozycji ilość produktów dostateczną do zaspokojenia 
potrzeb ogółu”, że „społeczeństwo będzie […] wytwarzało dostateczną ilość pro-
duktów, co umożliwi mu takie zorganizowanie podziału, aby potrzeby wszyst-
kich członków były zaspokojone”12. Mogą one świadczyć o tym, że Engelsowi 
znane były poglądy Dézamy’ego13. Ale powyższe zapisy Engelsa zostały przez 

10  K. Marks, F. Engels, Manifest Partii..., op.cit., s. 548.
11  F. Engels, Zasady komunizmu, [w:] MED, t. IV, s. 408.
12  Ibidem, s. 414.
13  Dézamy pisał: „W ulu każda pszczoła w miarę swych sił i zdolności z zapałem bierze udział 

we wspólnej pracy. Spożywa przypadającą jej cząstkę wspólnych dóbr proporcjonalnie do swych 
potrzeb. Dlaczego więc republika ludzi miałaby być mniej doskonała niż republika pszczół?”. 
T. Dézamy, op.cit., s. 76. Adam Sikora we wstępie do Kodeksu wspólnoty pisał: „Dézamy nie 
chciał bynajmniej ludzkich potrzeb reglamentować czy ograniczać, lecz pragnął je maksymalnie 
zaspokajać. Proponując tedy gruntowną reorganizację życia społecznego, zmierzał nie tylko do 
urzeczywistnienia równości, wolności i braterstwa – choć to było głównym celem jego reforma-
torskich propozycji – lecz nadto do osiągnięcia stanu powszechnego dobrobytu. Pragnął bowiem, 
iżby to nowe społeczeństwo zaspokajało wszelkie ludzkie potrzeby, tak moralne, intelektualne 
czy estetyczne, jak i materialne. […] Komunizm – wedle zdania Engelsa – dotąd «instynktow-
ny» i «prymitywny», stawał się oto rozwiniętą «nauką realnego humanizmu», programem rozwoju 
osobowości, wizją wszechstronnej emancypacji”. A. Sikora, Dézamy, czyli metafizyk wspólnoty, 
[w:] T. Dézamy, op.cit., s. 60–61.
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Marksa pominięte w ostatecznej redakcji Manifestu pomimo tego, że zasada ta 
jest wymieniona w Odezwie izby ludowej Związku Sprawiedliwych z lutego 1847 
roku14 napisanej bezpośrednio po rozmowach kierownictwa Związku z Marksem 
i Engelsem i służącej przygotowaniu kongresu Związku Sprawiedliwych, który 
przeszedł do historii jako pierwszy kongres Związku Komunistów. Rozdział dru-
gi Marks zakończył bardzo ogólnym wskazaniem celu ostatecznego, czyli pro-
gramu-maksimum. Gdy proletariat 

jako klasa panująca znosi przemocą dawne stosunki produkcji, to wraz z tymi 
stosunkami produkcji znosi warunki istnienia przeciwieństw klasowych, znosi 
w ogóle klasy i tym samym swoje własne panowanie jako klasy. Miejsce dawnego 
społeczeństwa burżuazyjnego z jego klasami i przeciwieństwami klasowymi zaj-
mie zrzeszenie, w którym swobodny rozwój każdego jest warunkiem swobodnego 
rozwoju wszystkich15. 

Cel ten jest bardzo ogólnie wyrażony, ale pokazuje, że w sensie formalnym 
był do zaakceptowania nawet przez ludzi wychowanych na tradycji oświecenio-
wej czy liberalnej.

Dopiero w Krytyce Programu Gotajskiego w 1875 roku Marks w niezwykle 
syntetyczny sposób przedstawił program-maksimum i dokonał charakterystyki 
ogólnych prawidłowości budowy komunizmu, powracając do zasady sformuło-
wanej wcześniej przez Dezamy’ego. Pisał: 

W wyższej fazie społeczeństwa komunistycznego, kiedy zniknie ujarzmiające 
człowieka podporządkowanie podziałowi pracy, a przez to samo zniknie też prze-
ciwieństwo pomiędzy pracą fizyczną a umysłową; kiedy praca stanie się nie tylko 
źródłem utrzymania, ale najważniejszą potrzebą życiową, kiedy wraz ze wszech-
stronnym rozwojem jednostek wzrosną również ich siły wytwórcze, a wszystkie 
źródła zbiorowego bogactwa popłyną obficiej – wówczas dopiero będzie można 
całkowicie wykroczyć poza ciasny horyzont prawa burżuazyjnego i społeczeń-
stwo będzie mogło wypisać na swym sztandarze: Każdy według swych zdolności, 
każdemu według jego potrzeb!16.

14  Obrashtchenije narodnoj pałaty Sojuza Spraviedlivych, luty 1847 r., [w:] Sojuz kommunistow. 
1836–1849. Sbornik dokumientow, red. J.P. Kandielja, S.Z. Lieviovoj, Moskwa 1977, s. 160–161.

15  K. Marks, F. Engels, Manifest Partii..., op.cit., s. 536.
16  K. Marks, Krytyka Programu Gotajskiego, [w:] MED, t. XIX, Książka i Wiedza, Warszawa 

1972, s. 24.
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Należy tu zauważyć, że takie określenie celu programowego i ogólnych pra-
widłowości budowy komunizmu nie było reminiscencją poglądów utopijnych ko-
munistów czy też młodzieńczą fantazją Marksa. Krytyka Programu Gotajskiego 
powstała po wieloletnich studiach Marksa nad burżuazyjną ekonomią i polityką, 
po opublikowaniu pierwszego tomu Kapitału, była swoistą kwintesencją nauki 
ekonomicznej marksizmu. Wprowadzenie tej zasady widział realne Marks w wy-
niku długiego i złożonego procesu możliwego na bazie postępującego rozwoju 
sił wytwórczych, dokonującego się społecznego podziału pracy, uspołecznienia 
własności i rozwoju społecznego funduszu spożycia.

Zasada podziału według potrzeb była w przeszłości i jest dzisiaj najchęt-
niej ośmieszana przez zwolenników liberalizmu i neoliberalizmu jako całkowicie 
niepraktyczna. Tymczasem jej elementy towarzyszą ludzkości od początku jej hi-
storii, chociaż ograniczana jest ona przez panujące stosunki ustrojowe i stosunki 
towarowo-pieniężne. 

Na początkowym etapie rozwoju ludzkości potrzebom ludzkim pod-
porządkowana była cała działalność zbieracka i łowiecka. Z chwilą dokonania 
się rewolucji neolitycznej i rozwoju społecznego podziału pracy potrzeby ludzkie 
nabrały historycznego charakteru i związane zostały z miejscem danej jednostki 
w strukturze społecznej i społecznym podziale pracy. Sprzeczności społeczno-
-ekonomiczne powstałe wraz z rozwojem cywilizacji prowadziły do rozwoju 
społecznego funduszu spożycia, co pozwalało na zaspakajanie nowych i zmien-
nych obszarów według potrzeb, bez wykorzystania mechanizmów gospodarki 
towarowo-pieniężnej. Z czasem zaczęły funkcjonować bezpłatne szkolnictwo 
i oświata, służba zdrowia, komunikacja miejska, żywienie i dożywianie dzie-
ci w szkołach oraz bezrobotnych i bezdomnych, bezpłatne wczasy i sanatoria, 
bezpłatne podręczniki szkolne, szwedzki stół w restauracjach i sanatoriach. Za 
darmo i według potrzeb można korzystać ze spacerów po komunalnych parkach 
i lasach państwowych, z nabożeństw w kościołach. Te przykłady podziału we-
dług potrzeb nie stały się wynikiem „komunistycznego spisku”, lecz są wyrazem 
pewnych konieczności ekonomicznych i przezwyciężania zaostrzonych sprzecz-
ności społecznych na bazie gospodarki towarowo-pieniężnej. Wielu twórców już 
dziś pracuje bez oglądania się na godziny i czas pracy.

Realizacja zasady podziału według potrzeb już w starożytnym Rzymie jako 
zawołanie proletariatu „chleba i igrzysk” pokazuje, że nie była czystą filantropią, 
lecz pełniła służebną rolę wobec ówczesnego ustroju. Nie zmieniała ona bowiem 
panujących stosunków społecznych, nie znosiła niewolnictwa. Można nawet 
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przypuszczać, że służyła ich trwałości. Jednak w komunizmie ta zasada podziału 
przestanie mieć charakter szczątkowy i służebny wobec celów ustrojowych klas 
posiadających, a stanie się wewnętrzną potrzebą i warunkiem rozwoju społeczne-
go. Natomiast zajadli antykomuniści i neoliberałowie oznajmiają i każą wierzyć 
ludziom pracy, że żyją w najlepszym ze światów, ponieważ to, co niezbędne, jest 
niemożliwe.

Engels zdawał sobie sprawę z tego, że nawet w komunizmie będą sprzecz-
ności pomiędzy produkcją a konsumpcją, ale przestaną one mieć charakter kla-
sowy. Dlatego interpretując komunistyczną zasadę podziału, pisał, że nie będzie 
chodziło o zaspokojenie wszelkich potrzeb, lecz tylko racjonalnych w stale ros-
nącej skali17.

Kapitalizm monopolistyczny i neoliberalizm całkowicie zmieniły potrzeby 
i ich funkcję. O ile na początkowych etapach rozwoju ludzkości potrzeby były 
dominujące i określały w dużym stopniu aktywność produkcyjną społeczeństwa, 
o tyle obecnie potrzeby stały się służebne wobec konieczności reprodukcji kapi-
talistycznych stosunków produkcji i wyzysku społecznego. W wyniku rozwoju 
gospodarki kapitalistycznej i jej sprzeczności „naturalne” potrzeby ludzkie18 oka-
zały się niewystarczające i muszą być ciągle aktywnie rozwijane, kształtowane 
i modyfikowane w wyniku wszechobecnej, agresywnej i zróżnicowanej co do 
poziomu intelektualnego i emocjonalnego reklamy. To konieczność kapitali-
stycznej produkcji i reprodukcji kapitału generuje ciągle nowe potrzeby aż do ich 
absurdalnych i karykaturalnych rozmiarów19.

17  F. Engels, Karol Marks, [w:] MED, t. XIX, s. 120. Szerzej o związku potrzeb z procesami 
rozwoju społecznego zob. W. Wołczew, Potrzeby społeczne a proces rozwoju społecznego, „Acta 
Politica” 1988, nr 1, s. 31–54.

18  „Same naturalne potrzeby, jak pożywienie, odzież, opał, mieszkanie itd., bywają rozmaite, 
zależne od klimatycznych czy innych naturalnych właściwości kraju. Z drugiej strony zakres tak 
zwanych niezbędnych potrzeb, a także sposób ich zaspokojenia jest wytworem historii i dlatego 
w znacznym stopniu zależy od szczebla rozwoju kultury danego kraju”. K. Marks, Kapitał, t. I, 
[w:] MED, t. XXIII, Książka i Wiedza, Warszawa 1962, s. 198.

19  Marks pisał, że skala produkcji nie jest określana według potrzeb, lecz odwrotnie. To sposób 
produkcji i konieczność produkcji w stale rosnącej skali określają wielkość produkcji i potrzeby 
społeczne. Aby pojedynczy produkt zawierał możliwie dużo pracy nieopłaconej, konieczna jest 
produkcja „w celu produkcji”. Wynika to z działania prawa wartości, które mówi, że o wartości 
towaru decydują nakłady pracy społecznie niezbędnej oraz są podstawą wyznaczania ceny. Ka-
pitalista, który produkowałby w zbyt małej skali, „zawarłby w produktach więcej niż społecznie 
niezbędne kwantum pracy”. Dlatego „pojedynczy kapitalista dąży do tego, by prawo to przełamać 
albo przechytrzyć na swoją korzyść, i stara się obniżyć indywidualną wartość swojego towaru 
poniżej jego społecznie określonej wartości”. K. Marks, Kapitał 1.1. Rezultaty bezpośredniego 
procesu produkcji, tłum. M. Ratajczak, Warszawa 2013, s. 110. Kapitał, aby zapewnić ciągłość 
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System reklam przechodzi do porządku dziennego nad podziałami społecz-
nymi i ich genezą. Różnice społeczne sprowadzane są do różnicy gustów i zasob-
ności portfeli. Rola reklamy w utrwalaniu fragmentacji społeczeństwa, obok jej 
innych funkcji, jest przeogromna. Rozbudzane potrzeby rodzą wzrost produkcji 
i (o czym się z reguły zapomina) proporcjonalnie wzrost wyzysku społecznego, 
zużycia surowców, zanieczyszczenia środowiska. Nie ma chyba człowieka, który 
nie chciałby ograniczyć lub wyeliminować reklamy z telewizorów czy kompute-
rów i nie czułby się w tym żądaniu bezsilny. Zgodnie z normą Unii Europejskiej 
reklamy mogą być nadawane przez 12 minut w ciągu godziny. Siedząc 5 godzin 
przed telewizorem, zaliczamy 1 godzinę reklam. Firmy reklamowe twierdzą, że 
tak jest lepiej dla potencjalnych klientów, którzy są lepiej poinformowani o no-
wościach towarowych na rynku, i telewidzów, którym sponsoruje się programy 
i filmy. Nie uwzględniają jednak one faktycznych kosztów reklamy, jakie ponosi 
klient. Nie tylko tych ukrytych w cenach towarów, ale również tych płaconych 
z rachunkami za prąd. Rocznie każde gospodarstwo domowe posiadające nowo-
czesny odbiornik musi doliczyć do swego rachunku za prąd elektryczny od 20 do 
30 zł za każdy używany telewizor. Człowiek siedzący przed telewizorem traci 
rocznie 365 godzin w wyniku najazdu reklamy na program. Stanowi to 45 dni 
roboczych. Ale czas stracony przez telewidza, jego zmarnowany wypoczynek 
nie jest opłacany przez zleceniodawcę reklamy ani nadawcę reklamy. Społeczne 
koszty reklam są ogromne, ale ponieważ większość ludzi uważa, że znajomość 
ekonomii jest obowiązkiem tylko ekonomistów – ma to, co ma… Ta tracona 
dziennie godzina to okres indoktrynacji na rzecz konsumpcjonizmu, gospodarki 
kapitalistycznej, uproszczonego, wręcz prostackiego obrazu świata i jego mecha-
nizmów.

Szacuje się, że płacąc za jakiś towar, tylko 25% tego, co płacimy, jest opłatą 
za produkt, a 75% stanowią opłaty za badania, projekt, certyfikaty, strategie mar-
ketingowe, reklamę, adwokatów, księgowych, czyli „aktywa niematerialne”.

Większość reklam zlecana jest przez niewielką liczbę wielkich korpora-
cji oferujących ograniczony wachlarz produktów. Nie rozwiązują one kryzysu 
strukturalnego gospodarki rynkowej, bo jeśli w wyniku reklamy jednego produk-
tu wzrasta jego sprzedaż, to spada sprzedaż drugiego. Wolna konkurencja z jej 

produkcji i zysków, dokonuje m.in. planowego postarzania produktów, a zwłaszcza podzespołów 
elektronicznych, aby przyśpieszyć zużycie urządzeń. Produkuje się tanie wyroby spożywcze prze-
znaczone dla mniej zamożnych warstw społeczeństwa, które zawierają coraz mniej czystego skład-
nika podstawowego.
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wszechobecną reklamą pozostaje więc współczesną rynkową wersją Hobbesow-
skiej „wojny wszystkich przeciwko wszystkim”.

Konsument jest ofiarą reklam. Spełnia ona pokładane w niej nadzieje, gdy 
sprawia, że człowiek bez reklamowanego produktu czuje się przegrany. Kupuje 
wtedy rzeczy bezużyteczne i zwiększa czas pracy, aby spłacać kredyty wydane na 
takie wymuszone zakupy. Racjonalność z punktu widzenia pojedynczej korpora-
cji zamienia się w nieefektywność makroekonomiczną. Prowadzi do impasów na 
wielką skalę dla środowiska, do konieczności leczenia otyłości, do indywidualnej 
akumulacji dóbr, do wydatków na bezpieczeństwo, do dyskomfortu wynikają-
cego z nierówności i elitaryzacji społecznej. Ci, którzy dali się opętać natrętnej 
reklamie, chcą posiadać coraz szybsze samochody, chociaż w wielkich miastach 
przeciętna prędkość spada w godzinach szczytu do kilkunastu kilometrów na go-
dzinę, czyli do prędkości dorożki. Kupując samochód, stają się więźniami wydat-
ków na benzynę, ubezpieczenie, parkingi, mandaty, szpitale…

Miał zapewne rację Jerzy Kochan, gdy pisał o daleko idących konsekwen-
cjach budowy ideału społeczeństwa konsumpcyjnego, w którym potrzeby są 
sztucznie powiększane: 

To nie bomby i zdesperowani straceńcy są największymi terrorystami naszej epo-
ki, nie są nimi nawet prezydenci łamiący prawa człowieka, prawo międzynaro-
dowe, kartę ONZ i wywołujący pod fantazyjnymi pretekstami wojny w różnych 
częściach naszego globu. Superterrorystą współczesnego zglobalizowanego świa-
ta jest konsumpcja, rozbudowany aparat napędzający procesy reprodukcji kapitału 
globalnego. Penetruje i terroryzuje on świat makro, co może owocować wojnami 
toczonymi w celu zapewnienia możliwości napełnienia baków wielocylindrowych 
pożeraczy benzyny…, ale penetruje też naszą subiektywność, wyznaczając hierar-
chie wartości, konstytuując naszą wrażliwość i kształtując ostatecznie człowieka 
jako konsumenta20.

Nacjonalizacja

Jeszcze przed napisaniem Manifestu Partii Komunistycznej Marks i Engels do-
strzegli ogromną rolę własności środków produkcji w całokształcie stosunków 
społecznych i znalazło to w nim swoje odzwierciedlenie. Potocznie komunizm 
utożsamia się z nacjonalizacją środków produkcji.

20  J. Kochan, Socjalizm, Warszawa 2013, s. 165.
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Engels już w przeddzień rewolucji burżuazyjnej w Niemczech pisał, że siła 
proletariatu może wzrastać tylko w warunkach zachowania ciągłości i konse-
kwencji rewolucyjnych przeobrażeń, w walce o zniesienie pozostałości włas-
ności feudalnej, a następnie burżuazyjnej własności. Jeśli proletariat spróbuje 
zachować nawet drobną własność prywatną, to bez zmiany sposobu produkcji 
i przy utrzymaniu wolnej konkurencji nastąpi restauracja wielkiej własności, co 
w konsekwencji doprowadzi do rozwoju i umocnienia się stosunków burżuazyj-
nych w innych sferach życia społecznego i podkopie polityczne panowanie prole-
tariatu. Dlatego Engels uważał, że proletariat bez względu na istniejące trudności 
i niedomagania w budowie nowego ustroju „będzie musiał iść coraz dalej i dalej, 
aż do całkowitego zniesienia własności prywatnej, jeśli nie będzie chciał utracić 
na powrót tego, co już zdobył”21.

Najbardziej radykalni burżuazyjni ekonomiści uznali nie tylko konieczność 
wywłaszczania feudałów uważanych za zbędnych w procesie produkcji spo-
łecznej i konfiskaty ich ziemi, ale widzieli również możliwą jej nacjonalizację, 
tj. przejęcie przez państwo i płacenie przez kapitalistę renty gruntowej za wy-
dzierżawioną ziemię państwu. Uważali oni, że dzięki temu kapitalizm mógłby 
rozwijać się o wiele swobodniej. Na gruncie znacjonalizowanej ziemi mogą więc 
również rozwijać się antagonistyczne stosunki społeczne.

Marks i Engels zdawali sobie sprawę z klasowych uwarunkowań i ograni-
czeń każdej nacjonalizacji przeprowadzanej przez klasy posiadające. Uważali, że 
dopiero nacjonalizacja środków produkcji po zdobyciu władzy politycznej przez 
klasę robotniczą usunie podstawową sprzeczność kapitalizmu pomiędzy społecz-
nym charakterem procesu produkcji a prywatno-kapitalistyczną formą zawłasz-
czania jej efektów oraz sprzeczność pomiędzy planowaniem w poszczególnych 
przedsiębiorstwach a anarchią całej gospodarki. Dzięki nacjonalizacji podstawo-
wych środków produkcji przez państwo klasy robotniczej możliwe miało być 
zlikwidowanie ekonomicznej podstawy panowania burżuazji oraz pozostałości 
stosunków feudalnych i półfeudalnych, które nie zostały usunięte w procesie re-
wolucji burżuazyjnej i rozwoju kapitalizmu. Nacjonalizacja dokonana przez bur-
żuazję mogła bowiem jedynie usunąć sprzeczność pomiędzy dążeniem każdego 
kapitalisty do zwiększania produkcji, poszerzania rynków i zwiększania własne-
go zysku a różnego rodzaju feudalno-cechowymi ograniczeniami.

Postulat przejęcia renty gruntowej przez państwo i pokrycia z niej wszyst-
kich wydatków państwowych zgłoszony został przez burżuazyjnych ekonomi-

21  F. Engels, Komuniści a Karol Heinzen, [w:] MED, t. IV, s. 344.



172 Edward Karolczuk

stów szkoły Ricardo. Marks, wskazując na klasowe funkcje i źródła tego postu-
latu, pisał, że stanowił on „otwarty wyraz nienawiści żywionej przez kapitalistę 
przemysłowego do właściciela ziemskiego (feudalnego – przyp. E.K.), który 
wydaje mu się kimś bezużytecznym i zbędnym w całokształcie produkcji bur-
żuazyjnej”22.

Wiele lat później Engels w liście do Edwarda Bernsteina pisał: 

Nazwać „socjalizmem” wszelką ingerencję państwa w sferę wolnej konkurencji: 
cła ochronne, cechy, monopol tytoniowy, upaństwowienie pewnych gałęzi prze-
mysłu, handel morski, królewską fabrykę porcelany – to zwyczajne tendencyjne 
fałszerstwo manczesterskich burżua. Powinniśmy poddać to krytyce, nie zaś da-
wać temu wiarę. Jeśli w to uwierzymy i oprzemy na tym wywód teoretyczny, to 
runie on wraz ze swymi założeniami, czyli z chwilą, gdy wykaże się po prostu, 
że ten rzekomy socjalizm nie jest niczym innym jak z jednej strony feudalną re-
akcją, a drugiej zaś – pretekstem do wyciskania pieniędzy. Jego ubocznym celem 
jest przekształcenie jak największej liczby proletariuszy w zależnych od państwa 
urzędników i emerytów, zorganizowanie obok zdyscyplinowanej armii żołnierzy 
i urzędników takiej samej armii robotników. Przymusowe wybory pod komendą 
zwierzchników państwowych zamiast nadzorców fabrycznych – piękny socja-
lizm! A do tego dochodzi się, gdy wierzy się w to, co burżua mówi, a w co sama 
nie wierzy, lecz tylko udaje: państwo = socjalizm23.

Rozwój burżuazyjnej gospodarki w XX wieku udowodnił więc, że klaso-
wym interesom burżuazji może odpowiadać nacjonalizacja nie tylko ziemi, ale 
również niektórych branż przemysłu, oraz że nie musi to mieć cokolwiek wspól-
nego z budową komunizmu.

Wpływ uspołecznienia formalnego i realnego na politykę

Doświadczenia „realnego socjalizmu” wykazały, że sama nacjonalizacja ziemi, 
zakładów przemysłowych, handlu i usług nie oznaczała jeszcze komunizmu. 
Była ona jedynie formą formalno-prawnego, ale jeszcze nie realnego uspołecz-
nienia własności środków produkcji. Kapitał na początku swej historii dokonał 
bowiem najpierw jedynie formalnego uspołecznienia procesu produkcji poprzez 
system nakładczy i manufakturowy. Było to uspołecznienie formalne, gdyż da-
wało ono jeszcze możliwość rozerwania tego związku producentów i produkcji 

22  K. Marks, Nędza filozofii. Odpowiedź na „Filozofię nędzy” pana Proudhona, [w:] MED, 
t. IV, s. 187.

23  F. Engels, List do Edwarda Bernsteina z 12 marca 1881 r., [w:] MED, t. XXXV, Książka 
i Wiedza, Warszawa 1977, s. 194–195.
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na własną rękę. Dopiero przy produkcji fabrycznej uspołecznienie stało się re-
alne, gdyż rozwinął się podział pracy, powstały maszyny, na które nie było stać 
bezpośrednich producentów, kapitał podporządkował sobie poszczególne prace 
organizacyjnie i architektonicznie. Przy tym uspołecznieniu realnym powrót do 
samodzielnego wytwarzania produktu na sposób rzemieślniczy stał się już w ska-
li masowej niemożliwy.

Drugi wymiar uspołecznienia polega na uspołecznieniu własności, a właści-
wie na likwidacji prywatnej własności środków produkcji. W społeczeństwie bur-
żuazyjnym uspołecznienie produkcji następuje w warunkach dominacji prywat-
nej własności środków produkcji. Zanim nastąpiło dostosowanie uspołecznienia 
własności (formalnego) do uspołecznienia realnego, występowała podstawowa 
dla kapitalizmu sprzeczność pomiędzy społecznym charakterem procesu produk-
cji i prywatnym sposobem zawłaszczania. Dążenie burżuazji do maksymalizacji 
zysku i wartości dodatkowej sprawia, że powstaje sprzeczność pomiędzy orga-
nizacją pracy w poszczególnej fabryce a anarchią w całej gospodarce. Dążenie 
kapitału i burżuazji do maksymalizacji zysku nie pokrywa się z maksymalizacją 
produkcji i maksymalizacją zaspokojenia potrzeb. Sprzeczność pomiędzy spo-
łecznym charakterem produkcji a prywatnym zawłaszczaniem jej efektów miało 
zdaniem Marksa i Engelsa usunąć uspołecznienie własności poprzez nacjonali-
zację.

Uspołecznienie własności (nacjonalizacja) w okresie przejścia od kapitali-
zmu do socjalizmu miało jednak charakter formalny, ponieważ nakładało się na 
odziedziczony po kapitalizmie społeczny podział pracy, a zatem zawierało poten-
cjalną możliwość reprywatyzacji. Można było tego uniknąć w wyniku walki klas 
i aktywnej roli tzw. czynnika subiektywnego, zachowania jedności i hegemonii 
klasy robotniczej, pracy politycznej i agitacji, ale partie komunistyczne w krajach 
„realnego socjalizmu” nie chciały i nie były już w stanie tego zrobić ze względu 
na daleko posunięty stopień wewnętrznego rozkładu. Po upadku „realnego so-
cjalizmu” atak na własność uspołecznioną (znacjonalizowaną) przypuściło rów-
nież państwo, podważając znaczenie planu centralnego, który był m.in. wyrazem 
pewnego faktycznego uspołecznienia własności, a także wzywając do tworzenia 
„klasy średniej” i powszechnej prywatyzacji oraz paraliżując walkę wymiaru 
sprawiedliwości z przestępczością gospodarczą, aby dodatkowo wesprzeć proce-
sy prywatyzacji własności i akumulacji pierwotnej kapitału.

Występowanie w „realnym socjalizmie” sprzeczności pomiędzy formalnym 
i realnym uspołecznieniem było nieuchronne. Otworzyło to drogę do przekształ-
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cania własności społecznej najpierw w grupową własność załóg poszczególnych 
fabryk, a następnie poszczególnych osób prywatnych. Taka własność grupowa 
nie podlegała planowi centralnemu, ogólnospołecznemu zarządzaniu, regułom 
gospodarowania w sensie zatrudnienia, podatków, kredytów, handlu, eksportu. 
Takie podmioty gospodarcze będące formalnie własnością ogólnospołeczną sta-
wały się prywatną własnością grupową, często poprzez więzi kooperacyjne pa-
sożytowały na własności ogólnospołecznej, dążyły do maksymalizacji korzyści 
jedynie dla załóg poszczególnych przedsiębiorstw. Do tego dochodziło zwycza-
jowe „wynoszenie” z zakładów pracy różnego rodzaju surowców, narzędzi, a na-
wet gotowych wyrobów. „To grupowe uprywatnienie własności społecznej jest 
przejawem różnych form sprzeczności w łonie własności społecznej, źródłem 
konfliktów, walki, a czasem i katastrofy”24.

Formalny charakter uspołecznienia własności w wyniku nacjonalizacji 
w „realnym socjalizmie” sprawił, że powstały ustrój bardziej przypominał kapi-
talizm państwowy niż „komunizm”. O klęsce „realnego socjalizmu” nie przesą-
dziło więc powstanie „Solidarności” czy imperialistyczny spisek i dywersja, lecz 
sprzeczności w ramach własności społecznej, konflikty interesów, prywatyzo-
wanie własności ogólnospołecznej przez poszczególne kolektywy pracownicze 
i osoby. „Formalna własność społeczna została zniszczona przez realne procesy 
prywatyzacyjne w jej własnych ramach”25. Wszyscy ci, którzy świadomie lub 
nieświadomie dążyli do prywatyzacji i reprywatyzacji gospodarki w ramach tzw. 
transformacji ustrojowej, mitologizowali swoje cele i podnosili niczym zasłonę 
dymną kwestie „wolności”, „demokracji”, walki z „biurokracją”. W rezultacie 
powstała kuriozalna sytuacja – zaczął funkcjonować ruch antykomunistyczny 
bez swego głównego wroga – komunizmu, który nadal nie istniał realnie, lecz 
jedynie jako krążące widmo… Problem nacjonalizacji jako forma uspołecznienia 
własności musi więc zostać przemyślany na nowo.

Zdaniem Stanisława Kozyr-Kowlskiego (1936–2004) własność środków 
produkcji nie musi opierać się na bezpośrednim kontakcie właściciela z obiek-
tem swej własności, może ona bowiem być zapośredniczona poprzez własność 
pieniądza26. Doświadczenie „realnego socjalizmu” wskazało, że konieczne było 
takie ukształtowanie różnic płac i dochodów, aby nie mogły one ulegać swoistej 

24  Jerzy Kochan, op.cit., s. 68.
25  Ibidem.
26  S. Kozyr-Kowalski, Klasy i stany. Max Weber a współczesne teorie stratyfikacji społecznej, 

Warszawa 1979, s. 88–89.
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akumulacji pierwotnej i przekształceniu w kapitał, gdyż był to jeden z czynni-
ków, który podważył efekty formalno-prawnej nacjonalizacji i przekreślił możli-
wość budowy socjalizmu. Ulgi podatkowe dla zamożnych warstw społeczeństwa 
wprowadzane przez rządy neoliberalne przyczyniają się do wzrostu długu pub-
licznego i dalszej prywatyzacji gospodarki.

Konieczność programu

Doświadczenie związane z Manifestem wskazuje, że w warunkach społeczeń-
stwa klasowego i toczącej się walki politycznej ideały i marzenia społeczne mu-
szą zostać sformułowane, usystematyzowane, zhierarchizowane w programie 
partyjnym.

Program wyrastający z potrzeb ludzi pracy najemnej ma decydujące znacze-
nie dla powstania i rozwoju ich klasowej partii, świadczy o poziomie „ruchu par-
tyjnego”27, jest „wzniesionym publicznie sztandarem, podług którego świat oce-
nia partię”28. Dopóki partia nie wypracuje programu uwzględniającego warunki 
jej działalności, dopóty „wieść będzie egzystencję jedynie zalążkową; może ist-
nieć w skali lokalnej, lecz nie w skali całego kraju, jest partią potencjalnie, ale nie 
jest jeszcze partią rzeczywistą”29.

Konsekwentny i jasny program partyjny przyczynia się do zwiększenia 
zwartości organizacyjnej partii, jej siły politycznej, zdolności i skuteczności 
w mobilizacji mas pracujących do walki o burżuazyjno-demokratyczne i socja-
listyczne przeobrażenia. Dlatego Engels w liście z 28 listopada 1882 r., podkre-
ślając wpływ programu na charakter partii, pisał, że nic dziwnego, iż oportuniści 
mają wielu zwolenników swojej „nieokreślonej jałowej zupy”. „Kiedy tworzy się 
partię bez programu, do której każdy może należeć, nie jest to już jednak żadna 
partia”30.

Niestety, współczesne neoliberalne partie polityczne, które nawet mienią 
się lewicowymi, poszły w sprawach programowych w zupełnie przeciwstawnym 
kierunku. Formułują one programy wyborcze obliczone na konkretną kampanię 
wyborczą, kierując się wskazaniami ośrodków badania opinii publicznej, a nie 

27  K. Marks, Krytyka Program..., op.cit., s. 13–14.
28  F. Engels, Lista do Augusta Bebla z 18–28 marca 1875 r., [w:] MED, t. XIX, s. 8.
29  F. Engels, Przedmowa do amerykańskiego wydania „Położenia klasy robotniczej w Anglii” 

z 1887 r., [w:] MED, t. XXI, s. 378–379.
30  F. Engels, List do Edwarda Bernsteina z 28 listopada 1882 r., [w:] MED, t. XXXV, s. 453.
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analizą obiektywnych tendencji rozwojowych. Dla nich historia neoliberalnego 
kapitalizmu się skończyła, kapitalizm ma być wieczny, a jego kryzysy są tyl-
ko nieprzewidywalnymi wypadkami przy pracy. Rządzące i opozycyjne partie 
polityczne podejmują tematy bulwersujące opinię publiczną i wydające się po-
czątkowo nie do przyjęcia, np. równouprawnienia kobiet na listach wyborczych, 
wprowadzenia parytetów płciowych w ciałach przedstawicielskich, zakazu bicia 
dzieci, praw mniejszości seksualnych i transwestytów, bardzo skąpych strojów 
kąpielowych, plaż dla nudystów, nowych obyczajów i codziennej moralności. Są 
to w większości tematy zastępcze wobec sprzeczności liberalnego kapitalizmu, 
stanowiące swoiste zasłony epistemologiczne wobec sensu panującego systemu 
neoliberalnego, jego nieracjonalności i antyhumanizmu.

Manifest Partii Komunistycznej pozostaje niedościgłym wzorem programu 
politycznego pozwalającego na realizację ideałów pracującej większości ludz-
kości i wezwaniem do analizy obiektywnych procesów społecznych. Nic więc 
dziwnego, że pomimo niewielkiej swej objętości i tego, że był przeznaczony do 
czytania przez ludzi o niższym wykształceniu niż dzisiejsi gimnazjaliści, za spra-
wą interesów panującej oligarchii nie stanowi on obowiązkowej lektury uczniów 
szkół średnich i studentów.

MANIFESTO OF THE COMMUNIST PARTY AND COMMUNISM

Summary

Keywords: communism, nationalisation, private property, real and formal socialisation, 
division based on needs

Neoliberals claim that the Manifesto of the Communist Party is utopian. In fact, Marks 
and Engels did not use the term “capitalism” or refer to the communistic rule of division 
based on one’s needs. Their programme was prepared on the basis of experience gained 
after the Revolution which took place in France in 1789. According to them, the main 
idea of communism is the abolition of the contradictions of the bourgeois society. Na-
tionalisation is the first formal step taken to achieve this goal. It is necessary to socialize 
the means of production. However, during “real socialism” people were not aware of it. 
Human needs are historical and cultural needs. Their function is to make reproduction of 
the relations of production easier. Pervasive advertising proves it.
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