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Materializm historyczny jako teoria  
i jako metodologia humanistyki

Współczesna recepcja dorobku teoretycznego Karola Marksa i Fryderyka Engel-
sa przybiera przeróżne formy. Najzabawniejsza może ostatnio to ta, jaką przyjęła 
w przypadku Kapitału XXI wieku Thomasa Piketty’ego. Autor „nowego Kapitału” 
świadomie korzysta ze sławy Marksa i jego genialnego dzieła, ale sam – jak się zwie-
rza – nawet nie przeczytał Kapitału w całości, bo „zbyt rozwlekły”. Przypomina więc 
naszego marszałka Piłsudskiego, który lewicujący w młodości, próbował podobno 
czytać dzieło Marksa, ale ugrzązł na niezrozumiałych dla niego analizach wymiany 
surdutów na zboże. Z tym że tenże marszałek nie tylko wysiadł z tramwaju socjalizm 
na przystanku niepodległość, lecz także pytany w wiele lat później o swój program 
polityczny odpowiedział: „Bić kurwy i złodziei, panie hrabio!”. Na żadną skompli-
kowaną teorię się więc nie silił, a i ambicji bycia ekonomistą również nie przejawiał. 

Inaczej Piketty. Używając tytułu i sławy Marksa, odcina się od jego teorii i po-
glądów. Jak donosi „Newsweek”, głosi on: „Apokalipsa w stylu Marksa nie pocią-
ga mnie ani trochę. Należę do pokolenia, które upadek komunizmu przyjęło jako 
wyzwolenie. Nie ma we mnie choćby okruszka nostalgii za sowiecką dyktaturą. 
Obrzydzają mnie też antykapitalistyczne tyrady, pełne stereotypów i lenistwa, za to 
niezawierające cienia pomysłu na przyszłość. Nie chcę się też bawić w nieustanne 
piętnowanie nierówności – nie stanowią one dla mnie problemu same w sobie, o ile 
usprawiedliwia je dobro ogółu”. 

Główne odkrycie Piketty’ego to stwierdzenie, że bogatych jest coraz mniej i bo-
gacą się oni jeszcze bardziej, a biedni są coraz liczniejsi i coraz biedniejsi, ba, i że to 
normalne dla kapitalizmu. Niczego innego niż kapitalizm oczywiście nie dopuszcza, 
bo to apokalipsa…

Nieopatrzny dziennikarz, reklamując książkę Piketty’ego pisze, że Piketty odgry-
wa taką samą rolę teraz, jak w latach 90. Francis Fukuyama, który nieopatrznie głosił 
„koniec historii”, po czym historia, między innymi w wyniku terrorystycznego ataku 
na wieże WTC w Nowym Jorku, radykalnie przyśpieszyła. Fukuyama musiał potem 
wszystko odszczekiwać i świecić oczyma za swoją imperialną koncepcję bezproble-

Jerzy Kochan
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mowego panowania pax american po wsze czasy. Nieopatrzny dziennikarz życzy mu 
więc nieświadomie jak najgorzej.

Mamy tu do czynienia z czynem poniekąd ekstremalnym: nadużyciem tytułu dzie-
ła i sławy jego twórcy dla komercyjnego promowania treści radykalnie wrogich okra-
danemu i treści niewyszukanych teoretycznie, drastycznie odstających poziomem od 
tańca rozwijanych pojęć Marksowskiej teorii kapitalistycznego sposobu produkcji. 

Pop-teoria, pop-teoretycy. Takie czasy. Ale sprawa ma też wymiar poważniejszy. 
Nawet wśród nie-popowych teoretyków ceniących Marksa, ba, uznających się za 
jego kontynuatorów, podejście do… z wielkim przecież trudem skonstruowanej… 
struktury teoretycznej nie tylko Kapitału, ale całego materializmu historycznego, 
oryginalnego systemu teoretycznego stworzonego przez Marksa i Engelsa, a potem 
kontynuowanego i rozwijanego przez wielu „Czytelników Karola Marksa”, otóż to 
podejście przypomina czasem zachowanie kapryśnego klienta supermarketu. Wybie-
ra się elementy z dorobku Marksa i aprobuje jakieś „mizerne szczątki” wyciągane 
przez kierującego się kaprysem badacza. Tezy, kawałki, drzazgi mają być „ciekawe”, 
a nawet „genialne”, Marks zaś wspaniały… ale bez „tej przestarzałej teorii wartości”, 
bez „teorii wartości dodatkowej”, bez „religijnej wiary w komunistyczną utopię”, 
bez „marksistów”, bez „prostaka Engelsa”…

W ten prosty sposób ze stworzonego przez Marksa i Engelsa materializmu histo-
rycznego – teorii, która nie tylko jest rozbudowaną strukturą teoretyczną, ale również 
nowym paradygmatem uprawiania nauk społecznych i poznania naukowego w ogóle, 
a także nową formacją intelektualną i kulturową radykalizującą perspektywę Oświe-
cenia i wiążącą się w sposób fundamentalny z ruchem społecznym, politycznym na 
rzecz przezwyciężenia kapitalistycznych stosunków społecznych – pozostaje co naj-
wyżej worek z przypadkowymi tezami, które w sposób przypadkowy i instrumen-
talny są wykorzystywane w zupełnie obcym mu i wrogim kontekście teoretycznym.

Materializm historyczny jest teoretycznym systemem, rozwiniętą teorią, któ-
ra zawłaszczyła dorobek tradycji filozoficznej ze szczególną rolą tradycji materia-
listycznej, osiągnięcia nauk ścisłych i przyrodniczych, analizy współczesnej jego 
formowaniu się myśli ekonomicznej, dorobek tradycji ateistycznej i humanistycznej 
oraz osiągnięcia teoretyków socjalizmu i komunizmu. Powstały w ten sposób system 
wiedzy jest dynamiczną i ciągle rozwijającą się całością teoretyczną, którą stanowi 
interdyscyplinarna wielość powiązanych ze sobą teorii tworzących, tak jak Oświe-
cenie dla stworzenia społeczeństwa postfeudalnego, zaplecze intelektualne, ideowe, 
poznawcze społeczeństwa postkapitalistycznego i ruchu społecznego na rzecz jego 
ustanowienia. Fundament nowego paradygmatu kulturowego.

Nie jest więc materializm historyczny, nazywany też czasem materializmem 
historycznym i dialektycznym, jedną z teorii socjologicznych, tworem genialnego 
Marksa czy skrzynką z ciekawymi aforyzmami. To obiektywna struktura teoretyczna 
o randze nowego uniwersalizmu.
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W tym też duchu na łamach „Nowej Krytyki” ukazuje się zbiór przeróżnych in-
terdyscyplinarnych artykułów, które poprzez swoją różnorodność wskazują na praw-
dziwość takiego pojmowania materializmu historycznego. Jest on z jednej strony 
teorią, ale z drugiej strony także metodologią bogatych i inspirujących badań oraz 
odkryć naukowych, metodologicznym zapleczem nauk społecznych i humanistycz-
nych. Stąd też i występujące obok siebie rozprawy z zakresu ekonomii, socjologii, 
historii, nauk politycznych, pedagogiki czy estetyki.

Mam nadzieję, że ta swoista „renesansowa” perspektywa, wymagająca dla Czy-
telnika, ale też niewątpliwie przekraczająca ku jego pożytkowi granice sztywnych 
podziałów na wąskie poletka specjalistycznych badań, będzie też źródłem głębokiej 
satysfakcji intelektualnej i elementem własnych szerokich kompetencji.

Jerzy Kochan
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Florian Nowicki
Warszawa

bogdana Suchodolskiego koncepcja  
uspołecznienia kultury a marksizm

Słowa kluczowe: pedagogika, marksizm, kultura, „królestwo wolności”

Wstęp

Będzie nas tu interesować kwestia następująca: czy formułowany przez Bogdana Su-
chodolskiego (1903–1992) społeczno-pedagogiczny program uspołecznienia kultury 
i kształcenia „nowego człowieka” można uznać za marksistowski „program maksi-
mum” w dziedzinie pedagogiki i (szeroko rozumianej) kultury?

Zacznijmy od charakterystyki tego programu. W twórczości Suchodolskiego mo-
żemy wyróżnić trzy okresy (ze względów objętościowych wyłączam z niniejszych 
rozważań ostatni okres twórczości obejmujący lata osiemdziesiąte i początek lat 
dziewięćdziesiątych):
1. Okres przedmarksistowski, którego podsumowaniem jest zbiór rozpraw Uspo-

łecznienie kultury opublikowany po raz pierwszy w roku 1937, a wznowiony 
z istotnymi zmianami w roku 1947. 

2. Pierwszy okres marksistowski, w którym wyjściowy program kulturalno-peda-
gogiczny zostaje przełożony na język Marksowskiej antropologii (filozoficznej) 
i aksjologii, w tym ich wariancie, który postuluje upodobnienie „królestwa ko-
nieczności” do „królestwa wolności” (a nie rozszerzanie „królestwa wolności” 
poprzez „skracanie” „królestwa konieczności”). Za szczególnie reprezentatywne 
publikacje tego okresu ukazujące dobitnie całościowy sens ówczesnej koncepcji 
Suchodolskiego uznaję dwie książki z 1967 roku: Podstawy wychowania socja-
listycznego oraz zbiór rozpraw: Świat człowieka a wychowanie, a także artykuł 
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Konflikty humanizmu: wychowanie człowieka i wychowanie obywatela publiko-
wany w pracy zbiorowej: Humanizm socjalistyczny (1969).

3. Drugi okres marksistowski, w którym – właściwa dwóm okresom poprzednim – 
wiara w możliwość upodobnienia królestwa konieczności do królestwa wolności 
zdaje się nieco załamywać. Wyodrębniając ten okres w twórczości Suchodolskie-
go, mam na względzie tom zawierający trzydzieści siedem artykułów pisanych 
w latach 1974–1979, zatytułowany Wychowanie i strategia życia.
Całą twórczość Suchodolskiego organizują te same idee, problemy, wątpliwości 

i obawy, które swoje dobitne sformułowanie znalazły już w Uspołecznieniu kultu-
ry. Jakkolwiek prace z okresu trzeciego można interpretować jako wyraz osłabienia 
nadziei zapładniających twórczość Suchodolskiego w okresach pierwszym i drugim 
(a mianowicie wiary w możliwość względnie równomiernej estetyzacji, intelektuali-
zacji i „utwórczenia” wszystkich odcinków ludzkiego życia, którą karmiły oczeki-
wania związane z dobroczynnymi efektami rewolucji naukowo-technicznej mającej 
czynić pracę człowieka coraz bardziej twórczą i osobotwórczą), w okresie trzecim 
nie dochodzi do zasadniczej reorientacji dotychczasowego programu, która byłaby 
nieuchronna, gdyby Suchodolski zdecydował się podążyć konsekwentnie śladem 
nowych znaków zapytania. Z kolei rozbieżności między okresem drugim i pierw-
szym – jakkolwiek nie dadzą się zredukować do samych tylko różnic terminologicz-
nych – wydają się nie dotykać istoty sprawy, którą będziemy tu rozpatrywać. O tyle 
też ogólną koncepcję Suchodolskiego możemy – na użytek niniejszych rozważań – 
wyłożyć, odwołując się (w pierwszym rzędzie) do rozpraw zamieszczonych w zbio-
rze Uspołecznienie kultury, w których architektonika całego programu zarysowana 
zostaje w sposób szczególnie skondensowany i finezyjny. 

Program Suchodolskiego opiera się w mojej interpretacji na sześciu ideach ele-
mentarnych:
1 )  i d e i  j e d n o ś c i  k u l t u r y  i  ż y c i a ,  którą można ująć również jako ideę 

zniesienia różnicy między dniem świątecznym i dniem powszednim;
2 )  i d e i  d z i a ł a n i a  ( w e  w s z y s t k i c h  d z i e d z i n a c h  l u d z k i e j  d z i a -

ł a l n o ś c i )  c a ł ą  o s o b o w o ś c i ą  (a nie jej poszczególnymi, wyspecjalizo-
wanymi „wycinkami”, w rodzaju intelektu, woli czy zmysłu estetycznego), którą 
można ująć również jako ideę jedności osobowości (odsyłającą do idei jedności 
kultury);

3 )  i d e i  a u t o t e l i c z n o ś c i  ż y c i a ,  „wizji życia nieprzełamanego rozróżnia-
niem celów i środków, życia jednolitego, wartościowego w każdej chwili bieżącej, 
radosnego działaniem”1, idei życia teraźniejszością traktowaną jako wartościowa 
sama w sobie (a nie jako środek do jakiegoś celu usytuowanego w przyszłości); 
idei życia przypominającego raczej przechadzkę drogą nadmorską (cel jest za-

1 B. Suchodolski, Wielkość sztuki, w: Uspołecznienie kultury, Warszawa 1947, s. 220.
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wsze równie blisko) niż wspinanie się po drabinie (szczebel wyższy odbiera war-
tość niższemu);

4 )  i d e i  ż y c i a  a k t u a l n o - t w ó r c z e g o  przezwyciężającego przeciwieństwa 
między „umiłowaniem chwili i projektowaniem przyszłości”, skoro w „aktach 
twórczych budujemy przyszłość, ale zarazem oddajemy się niepodzielnie teraź-
niejszości”2;

5 )  i d e i  k s z t a ł c e n i a  o s o b o w o ś c i  domagającej się waloryzowania typów 
uczenia się, nauczania i badania naukowego (a także wszystkich innych rodzajów 
działania ludzkiego) pod kątem ich walorów osobotwórczych; idei prymatu kul-
tury subiektywnej nad kulturą obiektywną albo służebności kultury obiektywnej 
względem kultury subiektywnej;

6 )  i d e i  k u l t u r y  j a k o  p r z e s t r z e n i  w s p ó l n o t y ,  idei twórczości, któ-
ra nie unika (intersubiektywnych) sprawdzianów i liczy na społeczny rezonans, 
twórczości, która odwołuje się do wspólnoty „człowieczego losu”; idei wspólnoty 
jako zespolenia przeżytego i wytworzonego (a nie wymuszonego i zorganizowa-
nego), w ramach którego „to, czego doświadczamy jako członkowie grupy, staje 
się naszym osobistym i osobiście ważnym przeżyciem, a nasza jaźń prywatna 
wchłania w siebie troski i obowiązki zbiorowe”3.

Charakterystyka programu Suchodolskiego

Idea pierwsza domaga się zniesienia odrębności i ekskluzywności tak zwanej kultury 
duchowej, uczynienia jej dobrem powszechnym w dwojakim rozumieniu, a więc po 
pierwsze, dobrem (potrzebą) wszystkich, po drugie, atrybutem wszelkich czynności 
ludzkich, rzeczą najzupełniej powszednią:

To stanowisko, według którego postawa badacza oraz wysiłek uczenia się nie po-
winny być zjawiskiem izolowanym od konkretnego życia i zachodzącym tylko 
w pracowni lub w szkole, ale powinny wyrastać z rzeczywistych i codziennych 
warunków istnienia, stanowisko to znajduje również odpowiedniki w innych dzie-
dzinach kultury. Podobnie wobec sztuki i przeżyć estetycznych dojrzewa prze-
konanie, iż powinny one rodzić się w konkretnej, życiowej, codziennej rzeczy-
wistości, a nie izolowanej i sztucznej atmosferze muzeów i teatrów. Przekonania 
te są wyrazem pogłębiającego się niezadowolenia z rozwoju kultury nowożytnej, 
w której zachodzi coraz większa rozbieżność między konkretnym, codziennym 
stylem życia a tak zwaną kulturą duchową. Kultura ta – w religii, moralności, na-
uce i sztuce – stała się dla ogółu wielką rzeczą od święta, a dostępną na co dzień 
jest tylko dla specjalistów w danym zakresie. Uczynić z niej prawdziwą i szczerą 

2 Ibidem, s. 224.
3 Ibidem, s. 202–203.
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potrzebę mas, realizowaną i pogłębianą w codziennym życiu, jednolitą i harmo-
nijną, nierozbitą na odrębne i zwaśnione dziedziny – oto zarysowujący się ideał 
przyszłości4. 

Kultura musi więc objąć swoim zasięgiem całą sferę pracy: 

Winna ona ogarnąć zarówno służbę prawdzie i pięknu, jak obowiązek i trud co-
dziennego żywota wielkich mas ludzkich […]. Musi być w jej królestwie miejsce 
nie tylko na książkę, obraz lub rzeźbę, ale także i na pług, także i na miecz5. 

przezwyciężając uroszczenia artystów i uczonych, iż w ich tylko działaniu wy-
twarza się i trwa kultura, przezwyciężamy zasadę, iż kultura istnieje poza pracą. 
Ta grecka zasada nie może trwać w życiu nowoczesnym. […] treści, na których 
[kultura – przyp. F.N.] się opiera, mają być dostępne każdemu. Stąd mniejsza rola 
szkolnego wprowadzania w kulturę6.

Realizacja tego zamiaru wymaga równoczesnego uspołecznienia wszystkich 
dziedzin ludzkiego życia:

wszelka działalność zmierzająca do uspołecznienia kultury w dziedzinie nauki 
i sztuki, o co przede wszystkim dziś chodzi intelektualistom i artystom, byłaby 
pozbawioną podstaw igraszką dobrej woli, gdyby nie prowadzono równocześnie 
akcji mającej na celu uspołecznienie kultury we wszystkich innych jej zakresach. 
Zwłaszcza zaś gdyby nie dążono do uspołecznienia państwa i gospodarki7.

Jeśli uspołecznienie kultury ma być rzeczywiście przeprowadzone, musi być prze-
prowadzone we wszystkich zakresach równocześnie8.

Idea kształcenia implikuje ujmowanie kultury (a właściwie całej rzeczywistości) 
jako wielkiego narzędzia wychowawczego. 

„Wychowawczy pogląd na świat” oznacza, iż „decydującym kryterium oceny rze-
czy, instytucji, stosunków, przeżyć ludzi jest ich znaczenie wychowujące, jakie mają dla 
człowieka”9. 

4 B. Suchodolski, Badanie a nauczanie, w: Uspołecznienie kultury…, s. 274.
5 B. Suchodolski, Spór o pojęcie kultury, w: Uspołecznienie kultury…, s. 59.
6 Ibidem, s. 60.
7 B. Suchodolski, Problem i metody uspołecznienia kultury, w: Uspołecznienie kultury…, s. 158.
8 Ibidem, s. 160.
9 B. Suchodolski, Zwycięstwo wychowania, w: Uspołecznienie kultury…, s. 286.
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Skłonność do ujmowania rzeczywistości w kategoriach wychowawczych „jest 
rewolucyjnym spojrzeniem na świat istniejący”10. 

Punkt widzenia wychowawczy jest wyrazem wiary w siłę ludzką. Wychowanie nie 
powinno przystosowywać człowieka do tych warunków życia, które są niedosko-
nałe i mają być zmienione. Wychowanie powinno buntować ludzi przeciwko nim. 

Co więcej, jeżeli szkoła ma wychowywać nowe pokolenia, 

to już dziś życie starszego pokolenia musi się stawać posłuszne wymaganiom 
wychowawczym reprezentowanym przez szkołę11. 

Pedagogika Suchodolskiego jest więc – we wszystkich swych sformułowaniach – 
pedagogiką wybitnie nieadaptacyjną albo adaptującą do rzeczywistości jeszcze nie-
istniejącej (a przeto w swej intencji sprzyjającą jej szybszym narodzinom) – domaga-
jącą się stałego zwiększania roli elementu nieadaptacyjnego. „Wychowanie dla przy-
szłości” nie jest więc po prostu wychowywaniem nowych kadr (uwzględniającym 
prognozowane zmiany w zakresie zapotrzebowania gospodarki narodowej na siłę 
roboczą określonych rodzajów), ale wychowywaniem ludzi jakościowo „nowych”. 

Z idei pierwszej, drugiej i szóstej wypływa żarliwa krytyka postawy estetycznej 
jako po pierwsze, przeciwstawiającej sztukę życiu, po drugie, redukującej kontakt 
człowieka z pięknem do samych tylko doznań estetycznych, po trzecie, przeciwsta-
wiającej wyspecjalizowanych „estetów” „szarym ludziom”. Z idei drugiej wynika 
program pedagogiczny zalecający organizowanie wychowania nie wedle podzia-
łu podmiotowego (na wychowanie estetyczne, intelektualne i moralne), ale wedle 
podziału przedmiotowego, podziału na obiektywne dziedziny cywilizacji: materiał 
każdej takiej poszczególnej dziedziny powinien angażować i wychowywać całego 
człowieka (a nie tylko jedną z jego specjalnych dyspozycji psychicznych). Na ma-
teriale sztuki można i należy wychowywać całą osobowość człowieka, a nie tylko 
człowieka „estetycznego”: 

I nie byłoby wielką przesadą, gdybyśmy powiedzieli, iż można wyłącznie na sztu-
ce wychować człowieka, który byłby pod każdym względem nowoczesnym czło-
wiekiem, zdolnym do uczestniczenia i w życiu naukowym, i w technice, i w obo-
wiązkach społecznych. Bo wychowanie przez sztukę, chociaż wychodzi z okre-
ślonego materiału, może promieniować na całego człowieka, organizować jego 
działalność we wszystkich dziedzinach12. 

To samo odnosi się również do „materiału” nauki i działalności społecznej. 

10 Ibidem, s. 290.
11 Ibidem, s. 289.
12 B. Suchodolski, Podstawy wychowania socjalistycznego, Warszawa 1967, s. 144.
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Krytyce postawy estetycznej odpowiada analogiczna krytyka postawy intelektu-
alnej, krytyka badacza jako „człowieka obiektywnego”, który starając się obiektyw-
nie odzwierciedlić rzeczywistość obiektywną, odrywa swoją aktywność naukową 
od rozwojowych potrzeb własnego życia osobowego; który orientując się na same 
rezultaty, nie traktuje swojej walki o prawdę jako wartościowej samej w sobie. Jest 
to zarazem krytyka procesu uczenia się pojmowanego jako przyswajanie wiedzy 
czy sprawności (gwoli uzyskania takich czy innych korzyści), a nie jako kształcenie 
osobowości; krytyka uczenia się jako „izolowanego procesu intelektualistycznego”, 
a nie jako „procesu osobotwórczego”. Zalecany przez Suchodolskiego typ uczenia 
się jest dokładnie zbieżny z zalecanym przez niego typem badania naukowego:

Jeśli pragniemy się czegoś nauczyć naprawdę trwale, dobrze i głęboko, musimy 
rzecz tę poddać badaniu […]. Jeśli zaś pragniemy coś badać trwale i owocnie, mu-
simy dbać o wewnętrzny oddźwięk, jaki to w nas budzi, musimy w toku tej pracy 
uczyć się, tj. rozrastać wewnętrznie. 

pogłębiona forma uczenia się i pogłębiona forma badania dają się charakteryzo-
wać zupełnie podobnie. Podobną jest geneza zależna od niepokoju, potrzeb i za-
interesowań, podobne jest poszukiwanie i próby, podobna nietrwałość zewnętrz-
nych osiągnięć i doniosłość osobotwórcza wysiłków, podobne okresy chwilowe-
go zadowolenia i zaspokojenia, z których znowu wyrastają podniety. Uczenie się 
i badanie są tym samym wysiłkiem psychicznym, by osiągnąć stale i na nowo ład 
intelektualny w sobie13. 

Ze wszystkich sześciu idei wypływa krytyka zdegenerowanej kultury dwuwar-
stwowej (w ramach której nadbudowana nad życiem i samoistnie się rozrastająca 
kultura obiektywna – domagająca się specjalizacji, a przeto niszcząca wspólnotę – 
krępuje „bezpośredniość życiową”) i pewna tęsknota za kulturą jednowarstwową, 
a więc taką, 

która w całości mieści się w aktualnych przeżyciach i czynnościach zbiorowi-
ska ludzkiego, w której wszelkie wiadomości i sprawności, cały system wartości 
i norm jest zdobywany i doświadczany przez wszystkich w bieżących działaniach 
życiowych14. 

W takiej kulturze wychowanie może być całkowicie wychowaniem uczestniczącym, 
wychowaniem polegającym na uczestnictwie w życiu (a takie właśnie wychowanie – 
wychowanie pośrednie, w którym funkcje wychowawcze nie stanowią celu bezpo-
średniego – jest według Suchodolskiego optymalne). Kultury dwuwarstwowe wy-

13 B. Suchodolski, Badanie a nauczanie…, s. 257.
14 B. Suchodolski, Kultura jedno- i dwuwarstwowa, w: Uspołecznienie kultury…, s. 63.
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magają natomiast sztucznego (tak zwanego stwarzającego wychowankom sztuczne 
warunki) wychowania przygotowującego (do życia). Ucisk życia przez nadbudowę 
kultury obiektywnej fragmentaryzującej ludzką osobowość niweczy źródła twórczo-
ści, która rozkwitnie bujnie dopiero wtedy, gdy 

charakter epoki zbliży się do typu niezróżnicowanej jeszcze kultury jednowar-
stwowej15.

Krytykowana przez Suchodolskiego teoria postawy estetycznej jest właśnie 

wyrazem zdegenerowanej kultury dwuwarstwowej, która utraciła bezpośredni 
kontakt z życiem, która podzieliła pełnię duszy ludzkiej na dziedziny odrębne 
i niezależne, na różne władze psychiczne i postawy zmuszające człowieka do 
funkcjonowania w różnych zakresach różnymi fragmentami swej osoby. Teoria ta 
jest szkodliwym mitem kodyfikującym naukowo odsunięcie sztuki od życia, za-
mknięcie jej w pewnej sferze doznań. Jest […] wyrazem tego faktu, iż nie przeży-
wa się sztuki w sytuacjach życiowych, ale w wędrówce po muzeach i wystawach16. 

Idea jedności kultury i życia zakłada „powszedniość” sztuki i piękna, bezpośred-
niość kontaktu z pięknem, którego nie deformuje wyrafinowany – izolujący się od 
życia – estetyzm. Chodzi zatem o nadanie życiu takiej formy, by samoistnie – i we 
wszystkich swoich odgałęzieniach – przeradzało się w sztukę. „Bunt życia przeciw 
martwej i abstrakcyjnej kulturze” może być jednak zarówno wyrazem sił twórczych 
i konstrukcyjnych, jak i niszczycielskich i barbarzyńskich. „I jedne i drugie prowadzą 
do kultury żywej i jednolitej”, ale w jednym wypadku uzyskamy pełne wyzyskanie 
uzdolnień człowieka, a w drugim – „obniżenie poziomu, zacieśnienie możliwości 
ludzkich do sfery drapieżnego wegetowania”17. Jakkolwiek (wczesny) Suchodolski 
docenia typ życia ludów pierwotnych jako typ życia aktualnego, „nieprzełamanego 
rozróżnianiem celów i środków” (podczas gdy zdegenerowana kultura dwuwarstwo-
wa charakteryzuje się nadużywaniem „w organizacji życia i w sposobie ujmowa-
nia go kategorii celu i środków”18), opowiada się on oczywiście za typem wyższym, 
w którym życie teraźniejszością jest zarazem życiem twórczym, wyzyskującym tę 

15 Ibidem, s. 68.
16 B. Suchodolski, Wielkość sztuki…, s. 196.
17 Ibidem, s. 201.
18 Ibidem, s. 217.
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cudowną zdolność człowieka, dzięki której oddanie się chwili nie jest obojętno-
ścią wobec przyszłości, a radość bieżących doznań nie jest rezygnacją z trwałych 
i wartościowych owoców19. 

Postulatu życia twórczego nie należy jednak interpretować jako postulatu niepo-
hamowanego rozbudowywania świata ludzkich dzieł (kultury obiektywnej). Sucho-
dolski walczy w istocie na dwa fronty: przeciwko życiu nietwórczemu, ale również 
przeciwko kapitalistycznemu produktywizmowi kulturalnemu odrywającemu twór-
czość w sferze kultury obiektywnej od kształcenia kultury subiektywnej: 

Jak w dziedzinie gospodarczej stawało się ideałem usprawnienie i wzmożenie pro-
dukcji bez względu na jej prawdziwą użyteczność dla konsumentów i bez wzglę-
du na dobro pracowników traktowanych jako siła robocza, podobnie w dziedzinie 
kultury, w zakresie działalności intelektualnej stawało się ideałem wzmożenie 
produkcji naukowej, wzbogacenie wiedzy coraz nowymi przyczynkami i utylitar-
ne jej wyzyskiwanie bez względu na to, jaki jest wewnętrzny stosunek człowieka 
do nauki i do prawdy. Określenie funkcyj badacza, nauczyciela i ucznia w kate-
goriach obiektywnych jako odkrywanie, pośredniczenie i utrwalanie się wyraża 
dokładnie to industrialno-produktywistyczne pojmowanie człowieka20.

Walczy więc również przeciwko sytuacji, w której człowiek staje się niewolni-
kiem kultury obiektywnej traktującym jej rozbudowę jako cel sam w sobie, podczas 
gdy zdaniem Suchodolskiego kultura obiektywna powinna służyć człowiekowi – 
kształcić jego kulturę subiektywną. Rozbudowa kultury obiektywnej – wbrew na-
dziejom wpisanym w oświeceniową doktrynę postępu – nie podnosi automatycznie 
poziomu kultury subiektywnej, a może nawet prowadzić do jej degeneracji. Huma-
nizm jest według Suchodolskiego pragnieniem wyzwolenia człowieka „od ciężaru 
kultury niekształcącej”21, „protestem przeciw przytłoczeniu człowieka przez kulturę 
obiektywną, przeciw traktowaniu go wyłącznie jako narzędzia jej rozwoju”. Prze-
rost świata obiektywnego sprawia, iż „świat wytworów przestaje kształcić człowieka, 
wciągając go w coraz bardziej wyniszczającą służbę”22. 

Między kulturą obiektywną i subiektywną zachodzi zawsze pewne napięcie prze-
ciwieństw. Potrzeby wewnętrzne żywych ludzi krzyżują się często z silnymi ten-

19 Ibidem, s. 220.
20 B. Suchodolski, Badanie a nauczanie…, s. 272.
21 Ibidem, s. 273.
22 Ibidem, s. 246.
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dencjami rozwojowymi, które rządzą narastaniem wytworów w zakresie kultury 
obiektywnej23. 

Kulturze produkowania i konsumowania (środków utrzymania i dzieł kultury) 
przeciwstawia Suchodolski k u l t u r ę  t w o r z e n i a  i  k s z t a ł c e n i a ,  kładąc 
większy nacisk na kształcenie (niż tworzenie): 

byłoby trochę prawdy w twierdzeniu, że kształcenie ważniejsze jest od tworzenia 
i że główna troska dotyczyć winna niedomagającej, niedostatecznej wciąż jeszcze 
zdolności przyswajania sobie dóbr kultury. 

Wyzwolenie się z sideł uroku, jaki rzuca na nas hasło produktywizmu, jest ko-
nieczne, by wzmocnić ideał kształcenia, rozszerzyć kult pracy nad uprawą dusz. 
Nie wydźwignie się bowiem z barbarzyństwa i nie uchroni od degeneracji ludz-
kość, opętana fałszywą dumą wyłącznego tworzenia.

…twórcza żądza, tkwiąca w piersi ludzkości, może nas darzyć skarbami natchnie-
nia i jednocześnie prowadzić na bezdroża. Dlatego trzeba ciągłej baczności i spra-
wiedliwej miary wyznaczającej prawdziwie ludzką równowagę między tworze-
niem a kształceniem24. 

Suchodolski wypowiada się nie tylko przeciwko twórczości nadmiernej (ilościo-
wo), ale również przeciwko twórczości nadto wielorakiej (jakościowo). Sprzeciw 
wobec hasła „wielorakości typów życia kulturalnego”, „skłonności do nieograniczo-
nego polimorfizmu”, „powierzchownej oryginalności zmierzającej do tego, aby się 
za wszelką cenę różnić” wypływa u niego z między innymi z idei wspólnoty. W haśle 
uspołecznienia kultury obok zasady, iż twory kultury obiektywnej powinny być jak 
najściślej „zespolone z osobowym życiem człowieka”, zawiera się również druga 
zasada, iż 

zespolenie to dawać powinno społeczny rezonans, wiążąc coraz głębiej ludzi mię-
dzy sobą więzami wspólnych doświadczeń wewnętrznych, rozrywając i niszcząc 
skorupę osamotnienia i egoizmów tamującą żywość i pełnię kontaktów między-
osobowych25. 

Nie niszcząc różnorodności, należy zatem – w imię wspólnoty – bronić jedności kul-
tury (aczkolwiek nie w taki sposób, jak to postulują nacjonaliści).

23 Ibidem, s. 245–246.
24 B. Suchodolski, Kultura a barbarzyństwo, w: Uspołecznienie kultury…, s. 105.
25 B. Suchodolski, Problem i metody…, s. 155.



18 Florian Nowicki

Mogłoby stąd wynikać, iż Suchodolski postuluje twórczość prostą i niewyrafino-
waną. Choć tego typu sugestie pojawiają niewątpliwie się na łamach Uspołecznienia 
kultury, nie wyrażają one, jak sądzę, intencji zasadniczej – o czym dobitnie świadczy 
studium Mit produktywizmu, w którym Suchodolski – występując w obronie „od-
biorczego stosunku do życia” zorientowanego na kształcenie się na dziełach cudzych, 
a nie na wytwarzanie dzieł własnych (i z tego względu potępianego przez produkty-
wizm jako pasożytniczy styl życia) – broni zarazem twórczości wysokogatunkowej. 
Postulując poskromienie produktywistycznej żądzy twórczej, atakuje Suchodolski 
przede wszystkim powierzchowną, łatwo przyswajalną kulturę masową pozbawioną 
walorów kształceniowych. Idea kształcenia – w imię której zwalcza on twórczość 
produktywistyczną – domaga się tego, by dzieła kultury stawiały odbiorcom okre-
ślone wymagania. 

Człowiek winien zachować wobec nich pewien dystans wytwarzany przez odczu-
cie, iż spotyka się z czymś, co go przerasta. „Korzystać” z nich może tylko przez 
podniesienie się ku nim. Na tym właśnie polega kształcenie się26. 

Muszą to być zatem dzieła o wartości trwałej, a nie zrodzone w „zgubnej psychozie 
przejściowości”, dzieła, które długo ostają się w ludzkich duszach (niektóre z nich 
zostaną docenione dopiero w przyszłości), a nie towary przeznaczone do natych-
miastowej konsumpcji (by zrobić miejsce kolejnym, równie „przejściowym”). Nie 
można zabronić ludziom tworzenia dzieł bezwartościowych, możliwa jest jednak 

droga inna: wytwarzania ideału, który by, ukazując wartość kształcenia, przesu-
wał w duszach ludzkich oś wartościowania ku wewnątrz i pozwalał na zaspo-
kojenie instynktu autoestymacji na drogach wewnętrznych osiągnięć. Wiązałoby 
się to z podniesieniem skali wymagań, jakie jednostka powinna stawić własnej 
twórczości27. 

Rzecz nie polega więc na tym, by obniżać jakość twórczości do poziomu, przy któ-
rym wszyscy mogą być twórcami i odbiorcami, ale na tym, by wszyscy kształcili się 
na dziełach wybitnych („wielka kultura – w obrębie Europy, a może nawet w obrębie 
całego świata – jest jedna”28), a ponieważ nie wszyscy mogą tworzyć takie dzieła, 
prawdziwą twórczość należy pozostawić „niektórym” (zalecając twórcom marnym, 
by poświęcili się raczej kształceniu). Sprawą powszechną ma być kształcenie, a nie 
tworzenie. Z uwagi na tego rodzaju prymatu kształcenia nad tworzeniem Suchodol-
ski sympatyzuje raczej z Edwardem Abramowskim niż z Stanisławem Brzozowskim. 

26 B. Suchodolski, Mit produktywizmu, w: Uspołecznienie kultury…, s. 353.
27 Ibidem, s. 359.
28 B. Suchodolski, Problem i metody…, s. 151.
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Prymat ten wychodzi jednak na dobre twórczości prawdziwej, gdyż wytwarzana 
przez produktywizm mania wytwarzania skłania twórców prawdziwych do wytwa-
rzania dzieł o wartości chwilowej, a przecież „głęboka idea twórczości, w każdej 
dziedzinie, ma w sobie ducha wieczności”29. Produktywizm szkodzi twórcom, gdyż 
w jego atmosferze „nie może powstać głębszy związek człowieka z jego dziełami”30. 

Z idei autoteliczności życia wypływa u (wczesnego) Suchodolskiego sprzeciw 
wobec oświeceniowej doktryny postępu, która nakazuje faktycznie, by życie aktu-
alne traktować jako środek życia przyszłego. Wbrew założeniu, iż w historii zacho-
dzi postęp polegający na przechodzeniu od barbarzyństwa do kultury, Suchodolski 
twierdzi, iż w każdej epoce walka sił barbarzyństwa i kultury toczy się od nowa (gdy-
by było inaczej, pokolenia późniejsze byłyby niesprawiedliwie uprzywilejowane), 
a barbarzyństwo co najwyżej przybiera formy coraz bardziej wyrafinowane. Dzięki 
temu pesymistycznemu założeniu może Suchodolski optymistycznie stwierdzać, iż 

„człowiek z każdego miejsca i czasu sięgnąć może w królestwo doskonałości”31. 
Idea wspólnoty łączy się u (wczesnego) Suchodolskiego z heroistycznym rygo-

ryzmem moralnym zorientowanym nie tylko na wzmocnienie wspólnoty aktualnej, 
ale również na żywą więź z przodkami wyrażającą się w wierności ich surowym 
obyczajom. 

Przeszłość […] ostaje się czasami dzięki temu, iż się o niej wie i pamięta, czasami 
dzięki temu, iż się nią żyje32. 

Pielęgnowanie pamięciowej formy „ostawania się przeszłości”, a nawet rozbu-
dowywanie – dzięki badaniom historycznym – tradycji pamiętanej, jest w gruncie 
rzeczy bezwartościowe, ponieważ taka – coraz szersza – tradycja złożona z elemen-
tów należących do sprzecznych ze sobą systemów wartości ustawianych obok siebie 
niczym okazy w muzeum (pomimo iż w dawnym życiu toczyły one między sobą 
morderczą walkę) do niczego nie zobowiązuje, a przeto prowadzi do relatywizmu 
moralnego. Nie cała przeszłość, którą możemy poznać, jest naszą tradycją: histo-
ryzm, który traktuje całą przeszłość jako tradycję, odebrał jej 

element wartości zobowiązującej do określonego typu życia33. 

Wiedza zaprowadzić nas może wszędzie, […] ale żyć możemy i musimy tylko 
w jednym, określonym przez los miejscu czasu i przestrzeni, dając wyraz samym 

29 B. Suchodolski, Mit produktywizmu…, s. 351.
30 Ibidem, s. 350.
31 B. Suchodolski, O wielkości człowieka, w: Uspołecznienie kultury…, s. 142.
32 B. Suchodolski, Zagadnienie tradycji żywej, w: Uspołecznienie kultury…, s. 74.
33 Ibidem, s. 87.
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sobą przeszłości, która w nas trwa i ostaje się w teraźniejszości. Nikt nie wybiera 
sobie ojczyzny. W ten sposób podkreślenie wagi przeszłości, którą się żyje, ozna-
cza uwydatnienie roli obyczaju narodowego i roli obowiązków związanych z kon-
kretną sytuacją dziejową, oznacza wyższość realnych, wiążących, organicznych 
form życia nad dowolnością wyłącznie intelektualnego wyboru i powierzchowne-
go przeżywania różnorodnych wartości minionych34. 

Wartość obyczaju i obowiązku jest miarą wspólną wszystkim, niezależnie od ma-
jątku i wykształcenia. Jest miarą, którą wytrzymuje człowiek prosty, związany 
z ziemią rodzinną miłością pracy i własności, miarą, którą powinien wytrzymać 
również i wyrafinowany intelektualista, jeśli ma żyć odpowiedzialnie35.

Napięcie między tendencją subiektywistyczno-indywidualistyczną 
a tendencją obiektywistyczno-wspólnotową

Tradycjonalizm tego rodzaju zaniknie w późniejszym – marksistowskim – okresie 
twórczości Suchodolskiego. Kwestią istotną pozostaje jednak pojęcie obowiązku 
i służby – zawarte w samej idei uspołecznienia kultury: 

Uspołecznienie oznacza, iż w czynnościach kulturalnych zyskują znaczenie moty-
wy współdziałania lub służby36. 

Dotykamy tu centralnego, jak sądzę, napięcia aksjologicznego programu Su-
chodolskiego będącego zarazem faktycznie centralnym napięciem aksjologicznym 
marksizmu. Chodzi o napięcie między indywidualistyczną, subiektywistyczną orien-
tacją na rozwój osobowości (każdej) jednostki (jako cel zasadniczy) implikującą 
prymat kultury subiektywnej nad obiektywną, a więc szczególną doniosłość kształ-
cących, osobotwórczych (jednostkę) funkcji pracy, badań naukowych i działalności 
artystycznej (przeciwstawianych ich funkcjom rzeczowym, utylitarnym, społecz-
nym), a orientacją wspólnotową domagającą się od jednostki zaangażowanej służby 
na rzecz wspólnoty, a przeto kładącą nacisk na obiektywne sprawdziany i rezultaty 
pracy i nauki, a także intersubiektywną komunikatywność sztuki (przeciwstawianą 
jej funkcjom ekspresyjnym). Z pierwszego punktu widzenia badacz, który całe ży-
cie – wszystkimi siłami swej osobowości – zmagał się z pewnym problemem, ale nie 
zdołał się nijak przyczynić do jego rozwiązania, żył życiem wartościowym, z drugie-
go – poniósł sromotną klęskę. 

34 Ibidem, s. 85–86.
35 Ibidem, s. 86.
36 B. Suchodolski, Wstęp, w: Uspołecznienie kultury…, s. 8.
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Problem ten – z którym Marks zmagał się jedynie podskórnie – Suchodolski stara 
się rozstrzygnąć w sposób definitywny, kwestionując explicite samo jego istnienie, 
to znaczy wykluczając sprzeczność między dążeniami osobotwórczymi a dążeniami 
społecznie ważnymi i pożądanymi: 

kształcić siebie to nie znaczy: troszczyć się bezpośrednio i celowo tylko o siebie. 
Najgłębiej i najtrwalej kształci się człowiek w czynnościach, które osiągają rezul-
taty społecznie ważne lub kulturalnie wartościowe. Pogłębianie i rozwijanie siebie 
jest jak gdyby ubocznym rezultatem tych działań mających charakter pewnej służ-
by, podobnie jak nauczającą siłą promieniować mogą czynności, które nie były 
podejmowane w celach nauczających37. 

Jeżeli kształcenie określimy jako 

proces ludzkiego dojrzewania w działaniach kierowanych wymaganiami spo-
łecznymi i wartościami kulturalnymi, wówczas zyskamy podstawę do określenia 
czynności intelektualnych jako osobotwórczych dążeń ku celom nieosobistym38. 

Założenie o możliwości osiągnięcia zasadniczej zgodności celów osobowościowych 
i społecznych towarzyszy Suchodolskiemu także w drugim etapie jego twórczości. 
Głosi on wówczas tezę, iż ideałem wychowawczym socjalizmu jest nie tylko osobo-
wość twórcza i pogłębiona, ale również osobowość zaangażowana: 

Zaangażowanie nie jest więc zubożeniem osobowości przez jej zawężenie, jak 
to niejednokrotnie próbowano przedstawiać w burżuazyjnej publicystyce. Jest 
zasadniczym warunkiem jej autentycznego rozwoju, który jedynie w ten sposób 
może się dokonywać. Zaangażowanie nie jest przeciwstawne ani wolności ludz-
kiej, ani temu, co się przywykło nazywać otwartością umysłu; wręcz przeciwnie – 
to właśnie najwyższa postać ludzkiej wolności urzeczywistnia się w uczestnicze-
niu w „czołówce” rozwoju, w podejmowaniu problematyki żywej39. 

Prawdziwa wolność ludzkiej osobowości i umysł otwarty urzeczywistniają się tyl-
ko poprzez zaangażowanie, gdy wszystkie najlepsze siły człowieka – jego cieka-
wość intelektualna, jego zamiłowania, jego potrzeby twórcze – zostają zmobilizo-
wane do działalności, której owoce muszą wytrzymać rygory tego obiektywnego 
świata, w jakim są osiąganie. Właśnie tak powstawała zawsze nauka i sztuka, tak 
się rodziła technika, tak walczono o lepszy porządek społeczny40.

37 B. Suchodolski, Badania a nauczanie…, s. 276.
38 Ibidem, s. 277.
39 B. Suchodolski, Podstawy wychowania…, s. 188.
40 Ibidem, s. 188–189.
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Powyższe stwierdzenia odsyłają do nurtującej Suchodolskiego problematyki mo-
tywacyjnej, do pytania o pożądaną – z perspektywy procesu uspołecznienia kultu-
ry bądź rozwoju ku komunizmowi – dynamikę relacji między heroizmem i hedo-
nizmem (egocentryzmem). Odpowiedzi na to pytanie – stawiane jednak w formie 
nieco bardziej „nowoczesnej” niż na łamach Uspołecznienia kultury – Suchodolski 
szukać będzie w trzecim okresie swojej twórczości. 

Między „marksizmem standardowym” i „marksizmem renesansowym”

Nas jednak interesować będzie przede wszystkim kwestia wiary w możliwość uczy-
nienia królestwa konieczności terenem masowej realizacji dążeń osobotwórczych 
(bez względu na charakter motywacji kierujących postępowaniem jego mieszkań-
ców, a więc bez względu na to, czy dążą oni do realizacji celów nieosobistych, czy 
też osobistych). Do wiary w taką możliwość zobowiązuje idea jedności kultury i ży-
cia ujmowana przez pryzmat wszystkich pozostałych. Jeżeli życie ludzkie ma być 
równomiernie pokryte kulturą, a więc równomiernie wypełnione działaniami wyko-
nywanymi całą osobowością, autotelicznymi, twórczymi, kształcącymi i budujący-
mi wspólnotę, całe królestwo konieczności musi zostać radykalnie zdezalienowane, 
upodobnione do królestwa wolności. Idea ta wyklucza możliwość podziału życia na: 
1) część wyalienowaną (i dlatego sukcesywnie skracaną – dzięki rozwojowi techniki 
i ograniczaniu wyalienowanych potrzeb konsumpcyjnych), w trakcie której wyko-
nujemy konieczne obowiązki społeczne, a więc na przykład pracujemy; i 2) część 
niewyalienowaną, w trakcie której zajmujemy się działalnością samorozwojową, 
osobotwórczą, nieskrępowaną wymogami społecznej użyteczności (co nie znaczy, że 
obowiązkowo: bezużyteczną i społecznie niekomunikatywną). Tego rodzaju rozwią-
zanie uznaje Suchodolski za kompromisowe i tradycyjne41, co wydaje się logiczną 
konsekwencją głoszonej przez niego 

wyzwalającej prawdy, iż w każdej sytuacji życiowej, w każdym naszym przeżyciu, 
bez względu na to, czy dotyczy rzeczy naukowych, czy rzeczy społecznych, czy 
prywatnych, możemy i powinniśmy się kształcić i rozwijać42.

41 Stanowisko to charakteryzuje Suchodolski w sposób następujący: „Warunki pracy mają po-
zostać, na ogół biorąc, takie, jakie są, rozwijać zaś i ulepszać człowieka można i trzeba poza 
pracą, dostarczając mu sposobności do najlepszego zużycia czasu, jaki mu pozostaje wolny 
od zajęć zawodowych. Ideałem tego stanowiska jest ograniczanie czasu pracy i wydłużanie 
czasu swobody. W wizjach utopijnych marzy się o jednej lub dwóch godzinach pracy dziennej 
przypadającej na każdego”. B. Suchodolski, Praca jako zagadnienie kultury, w: Uspołecznienie 
kultury…, 304.

42 B. Suchodolski, Zwycięstwo wychowania…, s. 285.
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Przeciwko takiemu ustrojowi (dopuszczającemu, iż pewnego rodzaju czynności 
ludzkie nie będą wykonywane na sposób cało-osobowy) przemawia cała „psycholo-
gia” Suchodolskiego, w świetle której jest on po prostu niemożliwy, albowiem: 

kto pracę traktuje jako bezwartościowe i przymusowe zajęcie, ten i odpoczynek 
pojmuje również jako ucieczkę od siebie samego, jako «spędzanie» czasu43. 

Ergo: nadbudowane nad wyalienowanym królestwem konieczności królestwo 
wolności musiałoby być równie wyalienowane i degradujące. Suchodolski utrzy-
muje, iż nowoczesna psychologia potwierdzająca doniosłość elementu aktywnego 
w naturze ludzkiej, a więc potwierdzająca, iż najistotniejszą potrzebą człowieka jest 
działanie, dowodzi tym samym, iż najistotniejszą potrzebą człowieka jest praca (Su-
chodolski nie bierze pod uwagę możliwości całkowitego zaspokajania potrzeby dzia-
łania na drodze działalności twórczej, nieskrępowanej wymogami społecznej uży-
teczności), z czego wynikać ma następnie, iż wszelka ludzka praca musi być „pracą 
dobrą”, dostosowaną do potrzeb pracownika, a więc spełniającą dwa warunki: 

1) by pracujący miał poczucie wartości tego, co własną pracą wytwarza”; 2) „by 
sam proces pracy był dla niego przyjemny i wartościowy44. 

Praca, która spełnia te warunki, rozwija i kształci człowieka, wszelka inna pognę-
bia go i niszczy45.

Suchodolski nie podejmuje w ogóle rozważań nad możliwością przejścia ilości 
w jakość, a więc wyeliminowania niszczących efektów pracy wyalienowanej w sy-
tuacji skrócenia czasu pracy do sześciu godzin, jak postulował Tomasz Morus, bądź 
czterech godzin – jak postulował Tomasz Campanella. Zwolennicy skracania czasu 
pracy reprezentują – jak wynika z rozważań (wczesnego) Suchodolskiego – stano-
wiska obalone przez nowoczesną psychologię, a więc albo stanowisko intelektuali-
styczne odnajdujące najistotniejsze cechy człowieka w sferze refleksyjno-kontem-
platywnej, albo stanowisko eudajmonistyczne głoszące, iż człowiek jest 

rachmistrzem swego szczęścia, a szczęście jedynym regulatorem jego postępo-
wania46. 

43 Ibidem, s. 287.
44 B. Suchodolski, Praca jako zagadnienie…, s. 303.
45 Ibidem, s. 304.
46 Ibidem, s. 301. „Tomasz Morus wyznaczył obowiązek sześciogodzinnej pracy dla wszystkich 

bez wyjątku, ale nie dlatego, iżby praca była wartościowa dla każdego człowieka, ale dlatego, 
iż sądził, że im więcej ludzi stanie do pracy, tym mniej godzin trudu przypadnie dla każdego. 
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Tymczasem człowiek jest przede wszystkim działaczem (Suchodolski nie będzie 
trzymał się tego założenia konsekwentnie i dojdzie w końcu do wniosku, iż między 
perspektywą człowieka-działacza i perspektywą człowieka wszechstronnego zacho-
dzi pewne napięcie: w pokojowym okresie budownictwa socjalistycznego większe 
znaczenie zyskuje perspektywa druga47). 

Jeśli więc zgadzamy się z psychologiczną argumentacją Suchodolskiego, od tech-
niki oczekujemy nie tego, że będzie ona skracać nasz pobyt w królestwie działalno-
ści społecznie użytecznej, ale tego, że będzie ona nasz pobyt w nim sukcesywnie 
„utwórczać”, a przeto usuwać samą potrzebę jego skracania. Oczekiwania alterna-
tywne będą przez Suchodolskiego zwalczane jako wiodące ku nietwórczej „cywiliza-
cji wczasów”. (Suchodolski straszy czytelnika/czytelniczkę ponurą wizją „cywiliza-
cji wczasów”, ilekroć tylko pojawia się w jego rozważaniach temat czasu wolnego). 

W pierwszym okresie za wielkiego sojusznika swojego programu uważa Sucho-
dolski Williama Morrisa (autora Wieści znikąd, Lwów 1902), w którego utopii obo-
wiązuje następująca zasada: 

Wszelka praca, która by robiona ręką nudziła, jest wykonywana przez niezmier-
nie ulepszoną maszynerię, przy wszelkiej zaś pracy, której wykonanie ręczne jest 
przyjemnością, maszyn całkiem nie znamy. 

Dzięki temu – komentuje Suchodolski – 

praca staje się swobodą i umiłowaniem. Dzięki temu zbliża się do sztuki. Doko-
nywając tego zestawienia, wypowiada Morris myśli pierwszorzędnej wielkości48. 

W szkicu Zagadnienie pracy ze stanowiska humanizmu wiąże Suchodolski pewne 
nadzieje z maszynami przyszłości, tak zwanymi maszynami refleksowymi, „posia-
dającymi jakby zaczątki świadomości”, stanowiącymi przeciwieństwo tych maszyn, 
których „inteligencja” skazuje człowieka na coraz mniej inteligentną pracę przy ich 
obsłudze. Te ostatnie należą do fazy przejściowej i niedoskonałej. Maszyny przyszło-
ści będą bardziej inteligentne – do tego stopnia, że uwolnią człowieka od wszelkiej 
pracy nieinteligentnej. 

Ganił wszelki zbytek i zalecał skromność, aby ludzie mogli jak najmniej pracować. Bowiem, 
jak pisał, «najwyższym celem jest pomóc obywatelom do przezwyciężenia ciała, uwolnienia 
i wykształcenia ducha, w czym jest istotne szczęście życia»”. Ibidem, s. 294.

47 Por. na przykład: B. Suchodolski, Kim jest człowiek?, Warszawa 1980, s. 179–181.
48 B. Suchodolski, Wielkość sztuki…, s. 192.
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Zżycie się człowieka z nimi będzie łatwiejsze i głębsze, niż kiedykolwiek dawniej 
było to możliwe49. 

W tym samym szkicu Suchodolski – atakując socjalizm doktrynerski, który ogra-
niczając się do postulatu zmiany stosunków własności, nie dostrzega wagi całej (nie-
zależnej od kwestii własności) techniczno-organizacyjnej problematyki podporząd-
kowywania pracy osobowym potrzebom człowieka – odcina się od krańcowego hu-
manizmu („fałszywego egotyzmu”) wysuwającego hasło „przekształcenia wszelkiej 
pracy w twórczość”. Stanowisko to nie dostrzega 

w pracy tego, co jest jej zasadniczą wartością moralną: zaprawiania w systema-
tyczności trudu. 

Humanizm współczesny, z którym identyfikuje się Suchodolski, nie chce usuwać 
trudu, ale pragnie 

rozróżniać trud, który jest wartościowy dla duchowego życia ludzi, od trudu, który 
jest niewolącym gwałceniem osoby50. 

Na marginesie wypada dodać, iż Suchodolski pomimo wiary w możliwość upo-
wszechnienia pracy wartościowej dla duchowego życia ludzi i pomimo podkreślania 
moralnej wartości trudu nie głosił nigdy postulatu uczynienia pracy zasadniczym 
ośrodkiem i punktem odniesienia działalności pedagogicznej (jego pedagogika do-
ceniała zawsze wagę wychowania przygotowującego do wartościowego spędzania 
czasu wolnego) – nie był więc nigdy zwolennikiem idei „szkoły pracy”51. 

A oto typowe wypowiedzi z okresu drugiego:

Wielu socjologów sądzi, iż są one [wczasy – przyp. F.N.] jedynym terenem wy-
życia się człowieka, który w pracy traci swe człowieczeństwo; sądzą też oni, że 
cywilizacja przyszłości będzie cywilizacją wczasów. Prawdopodobnie jest to zu-
pełnie fałszywy obraz. Możemy się raczej spodziewać, iż cywilizacją przyszłości 
będzie cywilizacja upowszechnienia pracy twórczej. W takich warunkach wczasy 
nie miałyby już charakteru obrony ludzkiej osobowości; człowiek odnajdywałby 
siebie w pracy swobodnie wybranej, dla niego osobiście ważnej, twórczej. Jeśli 
ta perspektywa jest słuszna, nie powinniśmy dziś organizować osobno wycho-
wania przygotowującego do pracy i osobno wychowania przygotowującego do 

49 B. Suchodolski, Zagadnienie pracy ze stanowiska humanizmu, w: Uspołecznienie kultury…, 
s. 333.

50 Ibidem, s. 326.
51 Por. B. Suchodolski, Praca jako zagadnienie…, s. 306–311.
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wczasów. Wychowanie rozwijające siły twórcze człowieka służyłoby obu tym za-
daniom równocześnie, a jednocześnie pozwalałoby przerzucić most między teraź-
niejszością, w której praca i wczasy są dość często przeciwstawne – i przyszłością, 
w której będą raczej do siebie zbliżone52. 

Powiązanie socjalistycznej kultury przede wszystkim z pracą jest możliwe dla-
tego, iż nowoczesny postęp techniczny i społeczny przekształca warunki i treść 
pracy w ten sposób, iż coraz więcej ludzi może mieć możność pracy twórczej za-
spokajającej ich osobiste potrzeby. Racjonalną wizją przyszłości jest wizja, która 
ukazuje ją raczej jako cywilizację upowszechnianej twórczej działalności ludzi 
wszechstronnie rozwiniętych niż cywilizację wczasów mających wynagradzać lu-
dzi za ich niewolniczą pracę robotów53.

Wątpliwości pojawiają się dopiero w okresie trzecim. Suchodolski głosi wówczas, 
iż twórczość artystyczna pełniej niż praca mobilizuje całego człowieka, że 

twórcza działalność jest wyższą postacią pracy. 

gdy w funkcjonowaniu zawodowym nie angażujemy zazwyczaj naszego we-
wnętrznego świata, to w działalności twórczej przerzucamy ten pomost, dzięki 
któremu wyobraźnia materializuje się, uczucia wypełniają dzieło stworzone54. 

W innej pracy stwierdza: 

Żywimy dziś wprawdzie większą niż dawniej nadzieję, iż postęp techniczny po-
zwoli na zwiększenie w pracy ludzi elementów twórczych, ale trudno byłoby 
wierzyć w to, iż zwiększenie takie będzie udziałem szerokich mas. Organizacja 
pracy produkcyjnej, jak również działalności usługowej na szeroką skalę wymaga 
i będzie wymagać raczej dobrego wykonawstwa niż indywidualnej twórczości.

Pracownicy służby komunikacyjnej powinni wykonywać swoje obowiązki solidnie 
i punktualnie, ale 

trudno oczekiwać, że kiedyś będą działać «twórczo». 

W działalności produkcyjnej racjonalnie zorganizowanej 

52 B. Suchodolski, O właściwościach młodzieży współczesnej i problemach jej wychowania, 
w: Świat człowieka a wychowanie, Warszawa 1967, s. 548–549.

53 B. Suchodolski, Podstawy wychowania…, s. 245–246.
54 B. Suchodolski, Twórczość jako styl życia, w: Wychowanie i strategia życia, Warszawa 1987, 

s. 154.
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margines swobody innowacyjnej nie jest duży, a udział w zarządzaniu całością nie 
tak wielki, aby mógł zaspokajać potrzeby poszczególnych jednostek w zakresie 
twórczości. Upowszechnianie zasad „dobrej roboty” wydaje się w tych warun-
kach bardziej celowe niż ideał upowszechniania „pracy twórczej”. 

Ten sceptycyzm odnosi się również do innej gałęzi królestwa konieczności, a mia-
nowicie tak zwanej działalności społecznej. Suchodolski przewiduje, iż coraz więk-
sze znaczenie w tym zakresie 

zyskiwać będą wielkie organizacje i instytucje, dla których twórcza inicjatywa 
jednostek i małych grup będzie raczej kłopotliwa niż pożądana55. 

Zasadniczą domeną twórczości, jak stąd wynika, pozostanie nauka, a przede 
wszystkim sztuka.

W dwóch pierwszych okresach swojej twórczości – przedmarksistowskim i mark-
sistowskim – Suchodolski pozostawał wierny ogólnemu stanowisku przyświecające-
mu zarówno marksizmowi kibicującemu realnemu socjalizmowi, jak i marksizmowi 
odnoszącemu się doń krytycznie czy wręcz wrogo, iż zasadniczą perspektywą, ku 
której orientuje się marksizm, jest dezalienacja (demokratyzacja) pracy i polityki, 
czyli dezalienacja (demokratyzacja) królestwa konieczności, przekształcenie (albo: 
permanentne przekształcanie) królestwa konieczności w królestwo wolności. Sta-
nowisko to możemy określić mianem „marksizmu standardowego”. Wizję alterna-
tywną znajdujemy w słynnej wypowiedzi Karola Marksa z trzeciego tomu Kapitału 
o królestwach wolności i konieczności56. Wolności, która może być urzeczywistnio-
na w królestwie konieczności (produkcji materialnej), przeciwstawia Marks wol-
ność prawdziwszą, osiąganą w oddzielnym królestwie wolności, królestwie czasu 
wolnego, królestwie „rozwoju sił ludzkich jako celu samego w sobie”, królestwie 
działalności nieinstrumentalnej, jak możemy się domyślać, królestwie działalno-
ści artystycznej i naukowej. Wizja ta implikuje nie tyle przekształcanie królestwa 
konieczności w królestwo wolności, ile „zwijanie” królestwa konieczności w celu 
rozszerzenia domeny królestwa czasu wolnego. Dlatego też Marks kończy swoją 
wypowiedź w tej kwestii stwierdzeniem: „Skrócenie dnia roboczego jest tu przesłan-
ką podstawową”57. Przynależność koncepcji oddzielnego królestwa wolności (dla 
którego królestwo konieczności jako królestwo wolności istotnie ograniczonej jest 
tylko „niezbędną bazą”) do marksizmu ma jednak solidniejsze podstawy niż tylko ta 

55 B. Suchodolski, Twórczość – rzeczywistość, nadzieje, wątpliwości, w: Wychowanie i strategia…, 
s. 162.

56 Por. K. Marks, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. III, cz. 2, w: MED, t. 25, cz. 2, Warszawa 
1977, s. 560–561.

57 Ibidem, s. 561.
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pojedyncza – wyrwana z kontekstu – wypowiedź Marksa z trzeciego tomu Kapitału. 
Ma ona również oparcie w założeniu artykułowanym przez Marksa w różnych frag-
mentach Grundrisse, iż człowiek przyszłości będzie się „rozwijał” raczej w czasie 
wolnym niż w czasie pracy58 (praca może natomiast – z pożytkiem dla siebie – kon-
sumować owoce działalności samorozwojowej podejmowanej przez ludzi w czasie 
wolnym59). Kapitalizm jest tu atakowany nie tylko z punktu widzenia wartości użyt-
kowej (a więc jako system, który nie zaspokaja w pełni rzeczywistych potrzeb, gdyż 
wytwarzanie wartości użytkowych podporządkowuje „ograniczonemu” celowi, czyli 
akumulacji wartości wymiennej), ale także z punktu widzenia oddzielnego króle-
stwa wolności, a więc jako system kradnący (wytwarzany przez technikę) czas wolny, 
a więc czas, w którym ludzie mogliby się rozwijać. Kapitalizm zamiast skracać 

czas pracy do stale spadającego minimum i […] dać przez to wszystkim wolny 
czas na ich własny rozwój, 

przekształca go w czas pracy dodatkowej. W przyszłości 

miarą bogactwa nie będzie już w żadnym razie czas pracy, lecz disposable time 
[rozporządzalny czas]. 

W Grundrisse Marks wyraża wiarę w możliwość uzgodnienia obydwu wchodzą-
cych tu w grę interesów antykapitalistycznych – interesu wartości użytkowej i inte-
resu królestwa wolności: 

rozwój społecznej siły wytwórczej będzie się dokonywał tak szybko, że cho-
ciaż produkcja obliczona będzie na bogactwo dla wszystkich, to disposable time 
wszystkich będzie się zwiększał60.

Tę alternatywną wizję – przy założeniu, iż oddzielne, rozrastające się kosztem 
królestwa konieczności królestwo wolności będzie królestwem twórczej działalności 
artystyczno-naukowej, a nie luksusowym ośrodkiem wczasowym – możemy okre-
ślić mianem „marksizmu renesansowego”, podkreślając tym samym aksjologiczne 
pokrewieństwo tej wizji z tym nurtem myśli renesansowej, który łączył „godność” 

58 „Zaoszczędzenie czasu pracy jest równoznaczne z powiększeniem wolnego czasu, to znaczy 
czasu dla pełnego rozwoju indywiduum”. K. Marks, Zarys krytyki ekonomii politycznej, tłum. 
Zygmunt Wyrozembski, Warszawa 1986, s. 578.

59 Por. ibidem, s. 578–579.
60 Ibidem, s. 575.
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czy też „wielkość” człowieka właśnie z jego twórczością artystyczno-naukową61. 
Otóż Suchodolski w trzecim okresie swojej twórczości zdaje się – nieśmiało i nie-
konsekwentnie – zbliżać ku tak rozumianemu „marksizmowi renesansowemu” (nie 
wycofując dotychczasowych postulatów zorientowanych na dezalienację królestwa 
konieczności). 

Pisząc o konieczności dialektycznego powiązania instrumentalnej i nieinstrumen-
talnej orientacji życia, twierdzi Suchodolski, iż 

dokładne warunki takiego powiązania i jego proporcje”62 

muszą być odmienne dla różnych faz rozwoju socjalizmu, a następnie dodaje, jak 
gdyby w duchu Marksowskiej formuły o królestwach wolności i konieczności, iż 
ostatecznie 

życie instrumentalne jest życiem walki z koniecznością, podczas gdy życie niein-
strumentalne jest życiem w wolności, 

zaś związek między nimi polega na tym, iż 

to, jaką wolność uzyskać możemy, zależy od zwycięstw w tamtej walce63. 

Oznaczałoby to, iż królestwo pracy i działalności społecznej nie jest docelowym 
królestwem wolności, ale tylko środkiem dla zewnętrznego królestwa wolności. Taką 
samą sugestię znajdujemy także w innym artykule z tego okresu, w którym Sucho-
dolski bezpośrednio nawiązuje do wypowiedzi Marksa z Grundrisse o ekonomii jako 
nauce o oszczędzaniu czasu pracy dla powiększania czasu wolnego, czyli czasu prze-
znaczonego na pełny rozwój jednostki, czasu zapewniającego swobodę i możliwość 
uprawiania wyższych form działalności. Komentarz Suchodolskiego brzmi następu-
jąco: Marks mówi tu o 

przeciwstawnych, chociaż powiązanych elementach życia ludzkiego: wysiłku 
pracy i swobodzie rozwoju osobistego. […] W socjalistycznym społeczeństwie 

61 Możemy się powołać na następującą charakterystykę renesansu: „Renesans darzył umiłowa-
niem życie doczesne, nie znał jednak entuzjazmu pracy. Ludzie renesansu wielbili pełnię prze-
żyć i różnorodność silnych wrażeń. Kochali twórczość. Praca wydawała się im zbyt uciążliwa, 
zbyt monotonna, zbyt szara”. Bogdan Suchodolski, Praca jako zagadnienie…, s. 293.

62 B. Suchodolski, Problematyka celów i wartości w życiu społecznym, w: Wychowanie i strategia…, 
s. 44.

63 Ibidem.
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przyszłości powstawać będą większe możliwości tego życia „w wolności” i dlate-
go niezmiernie ważne staje się, aby do niego przygotowywać64. 

W jeszcze innym artykule Suchodolski bezpośrednio solidaryzuje się z wypowiedzią 
Marksa o odrębnych królestwach wolności i konieczności, którą komentuje w spo-
sób następujący: 

Kultura szeroko rozumiana to jest właśnie „rozwój sił ludzkich jako cel sam w so-
bie”, który osiągany być musi zawsze „tu i teraz” wedle możliwości tej „niezbęd-
nej bazy”, jaką buduje ludzka praca i działalność społeczna.

Człowiek należy do dwóch porządków istnienia – praktycznego, czyli instrumental-
nego, w którym obowiązuje racjonalne planowanie, i poetyckiego, nieinstrumental-
nego, w którym rządzą wyobraźnia, uczucie, sztuka i filozofia. 

Ten drugi porządek życia zyskiwać będzie na społecznym i indywidualnym zna-
czeniu w warunkach, w których problemy organizacji życia materialno-społecz-
nego będą rozwiązywane coraz sprawniej65.

Dwóm zasadniczym „elementom” „sytuacji człowieka”, wolności i konieczności, 
odpowiadają dwie orientacje wychowawcze – wychowanie instrumentalne służące 
walce z koniecznością i wychowanie bezinteresowne, wychowanie ku wolności słu-
żące tylko i wyłącznie rozwojowi człowieka. Orientacje te muszą być zintegrowa-
ne, jednakże nacisk na wychowanie ku wolności musi się zwiększać. Po co – pyta 
Suchodolski – prowadzimy walkę z koniecznością, „jeśli nie po to, aby zyskiwać 
większy margines swobody dla naszego życia?”66

Wszystkie cytowane tu wypowiedzi są na tyle nieśmiałe, iż dałyby się (przynaj-
mniej niektóre) interpretować jako nawołujące jedynie do rozszerzania królestwa 
wolności w e w n ą t r z  królestwa konieczności, to znaczy do intensyfikacji niein-
strumentalnych aspektów działań instrumentalnych. Jednakże w powiązaniu z cyto-
wanymi wcześniej wypowiedziami wskazującymi na wątpliwości odnośnie do moż-
liwości (a nawet celowości) „utwórczenia” pracy ludzkiej i działalności społecznej 
w całym ich zakresie zdają się one wyrażać przeświadczenie, iż przyszłe królestwo 
konieczności będzie jedynie królestwem „dobrej roboty”, zaś matecznikiem praw-
dziwej twórczości (a przeto i osobo-twórczości) pozostanie oddzielne królestwo wol-
ności, do udziału w którym polską młodzież należy przysposabiać już teraz.

64 B. Suchodolski, System wartości w powszednim życiu ludzi, w: Wychowanie i strategia…, s. 56.
65 B. Suchodolski, Motywacja działań ludzi w społeczeństwie socjalistycznym, w: Wychowanie 

i strategia…, s. 66–67
66 B. Suchodolski, O strategii życia, w: Wychowanie i strategia…, s. 17.



31Bogdana Suchodolskiego koncepcja uspołecznienia kultury a marksizm 

Krytyka programu Suchodolskiego

Niezależnie od podniesionych tu wątpliwości interpretacyjnych, a więc niezależnie 
od trafności/nietrafności interpretacji, wedle której Suchodolski w trzecim okre-
sie swojej twórczości zbliża się ku pozycjom „marksizmu renesansowego”, nale-
ży stwierdzić, iż pedagogika Suchodolskiego w swych aspektach nieadaptacyjnych, 
buntujących przeciwko teraźniejszości, a więc tych, które uzasadniają nazywanie 
jego programu pedagogicznego w y c h o w a n i e m  d l a  p r z y s z ł o ś c i 6 7 ,  jak 
również w swych aspektach „inwazyjnych”, obliczonych na programowanie cało-
życiowej dynamiki rozwoju osobowości68 w kierunku rozwijania potrzeb twórczych, 
tudzież z uwagi na jej (poważnie traktowane) założenie, iż oprócz problematyki 
rozwijania zamiłowań i uzdolnień owocujących w późniejszej pracy zawodowej 
humanistyczna pedagogika obejmuje odrębną (choć pokrewną) „problematykę po-
trzeb i zainteresowań”, owocujących w życiu pozazawodowym69 – jest pedagogiką 
przygotowującą raczej do życia w królestwie wolności niż pedagogiką wychowującą 
zaangażowanego pracownika i obywatela. W pedagogice tej bardzo istotny nacisk – 
pomimo uporczywie ponawianych deklaracji, iż cywilizacja przyszłości nie będzie 
cywilizacją czasu wolnego – położony jest bowiem na zagadnienia twórczego spę-
dzania czasu wolnego, a także na kształtowanie nieinstrumentalnego (niezwiązanego 
z potrzebami życia zawodowego) stosunku do edukacji.

Ale właśnie w tym punkcie naszych rozważań, w którym stwierdziliśmy, iż pro-
gram pedagogiczny Suchodolskiego jest zasadniczo programem adaptacji do przy-
szłego królestwa wolności, wypada sformułować istotną uwagę krytyczną pod jego 
adresem odnoszącą się nie tyle do samego programu pedagogicznego, ile całościo-
wego programu przebudowy kultury. Nie jest to mianowicie program konsekwentnie 

67 „Pedagogika wychowania dla przyszłości wychodzi więc poza alternatywę wolności i przymusu 
formułowaną przez autorytatywne i liberalistyczne nurty pedagogiki. Pedagogika wychowania 
dla przyszłości przeciwstawia się pedagogice autorytatywnej […], ale równocześnie przeciw-
stawia się i pedagogice liberalistycznej. […] To, w imię czego kwestionujemy słuszność zasady 
swobodnego rozwoju, nie jest ani zespołem wartości wyniesionych ponad czas, ani tradycją, ani 
teraźniejszością interpretowaną jako wola grupy. Naszym trybunałem jest przyszłość”. B. Su-
chodolski, Wychowanie dla przyszłości, Warszawa 1968, s. 180.

68 „Chodzi przecież o dotarcie do głębszej warstwy osobowości, do tej warstwy, w której kształtują 
się zainteresowania i zamiłowania, potrzeby i aspiracje, siła intelektualna i żywość uczuć, zdol-
ność działania twórczego i komunikowania się z ludźmi we wszystkich dziedzinach aktywności 
społecznej i doświadczeń wewnętrznych”. B. Suchodolski, Moja pedagogika, w: Świat człowie-
ka…, s. 28–29. „[…] powinniśmy dotrzeć do struktury i dynamiki życia osobowego, oddziałać 
na motywy postępowania, na sposób wyboru wartości i typu życia, na potrzeby i upodobania, na 
kierunek dynamiki rozwojowej”. B. Suchodolski, Podstawy wychowania…, s. 155.

69 Por. B. Suchodolski, Konflikty humanizmu: wychowanie człowieka i wychowanie obywatela, 
w: Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne „Studiów Filozoficznych”, Warszawa 1969, 
s. 315.
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egalitarny, przy czym jego odstępstwa od zasady konsekwentnego egalitaryzmu wy-
nikają z faktu, iż był on formułowany i rozwijany w myśl perspektywy „marksizmu 
standardowego”, a więc (przede wszystkim) jako program humanizacji królestwa 
konieczności. Rzecz w tym, iż program Suchodolskiego nie stawia poważnie kwestii 
zniesienia tej nierówności, która okazałaby się nierównością zasadniczą w świecie, 
w którym ludzie żyliby przede wszystkim w królestwie wolności, a mianowicie nie-
równości między twórcami i odbiorcami. Nierówność ta byłaby zniesiona wówczas, 
gdyby wszyscy ludzie bywali w swoim życiu i twórcami, i odbiorcami. Zmierza-
jąc w tym kierunku należałoby postulować, by każdy człowiek został wyposażony 
w warsztatowe umiejętności tworzenia (bądź twórczego wykonawstwa) w jakiejś 
wybranej dyscyplinie artystycznej i w jakiejś wybranej dyscyplinie naukowej (by 
mógł ją uprawiać na poziomie akademickim). 

Owszem, Suchodolski protestuje niekiedy przeciwko zbyt wyraźnemu dzieleniu 
ludzi na twórców i odbiorców70, a problematyce równości w wychowaniu poświęca 
nawet oddzielne studium71, niemniej jednak w jego programie istnieje wiele elemen-
tów, które wybitnie nie sprzyjają poważnemu podejściu do tego problemu. Sucho-
dolski bardzo wiele pisze o rozbudzaniu potrzeb twórczych, jednak gdy tylko mowa 
o konkretach, zamiast twórczości otrzymujemy osobo-twórczość poprzez kształce-
nie – przez autentyczne (cało-osobowe) przeżywanie sztuki i nauki, a więc przez 
recepcję dzieł cudzych. Suchodolski postuluje upodobnienie ucznia do naukowca, 
jednakże chodzi tu wyłącznie o określony sposób uczenia się, a nie o to, by każdego 
ucznia realnie przysposabiać do samodzielnego uprawiania jakiejś dyscypliny na-
ukowej. Do elementów programu Suchodolskiego przeciwdziałających poważnemu 
traktowaniu kwestii uczynienia wszystkich ludzi prawdziwymi twórcami/twórczy-
niami (a nie tylko osobo-twórczymi odbiorcami/odbiorczyniami) należy zaliczyć 
jego elementy wspólnotowe i zazębiające się z nimi (szczególnie w pierwszym okre-
sie) elementy prymitywizmu kulturalnego ukrywające się za hasłem jedności kultury. 

„Droga do kultury prowadzi przez szukanie więzi, przez dorastanie do wspólnoty”72. 

Określając tedy kulturę jako dążenie do osiągania osobowego wyrazu w czynach 
i myślach, jako służbę wartościom, […] oraz jako szukanie więzi wspólnej 

dochodzimy do wniosku, że 

jest to droga niezależna od wielu czynników, które uchodzą często za właściwe 
źródła kultury. […] Nie decyduje o niej wyłącznie wykształcenie […] W jej pro-

70 Por. B. Suchodolski, Powszechność kultury, w: Uspołecznienie kultury…, s. 178.
71 B. Suchodolski, Pojęcie równości w wychowaniu (Zadania, metody i trudności badań porów-

nawczych), w: Świat człowieka…
72 B. Suchodolski, Droga do kultury, w: Uspołecznienie kultury…, s. 93.
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gi wstępuje bowiem każdy, kto żyje uczciwie, a nie tylko ten, kto potrafi pisać 
lub studiować traktaty etyczne. Należy do jej królestwa ten, kto wyczuwa piękno 
w widoku przyrody, w urządzeniu domu, w pieśni przy pracy i w obrzędzie […] 
A bardzo często ten człowiek skromny, z dalekiej prowincji lub ze wsi, posiada 
kulturę głębszą, trwalszą i bardziej szczerą niż zarozumiały mieszkaniec wielkie-
go miasta73. 

Dawniej kultura była dla klas uprzywilejowanych. Jeśli ma być dla wszystkich, 
musi być wspólnym językiem porozumienia. Znaczy to, że treści, na których się 
opiera, mają być dostępne każdemu. Stąd mniejsza rola szkolnego wprowadzania 
w kulturę74. 

każdy „szary człowiek”, który nie jest ani wielkim uczonym, ani wielkim artystą, 
wchodzi na tę wyzwalającą drogę twórczości wówczas, gdy odnajduje pole pracy 
umiłowanej, gdy może się czemuś oddawać, a nie tylko spełniać75. 

Siły przeciwstawiające się kulturze konsumowania i produkowania 

chcą we wszystkich wyrabiać zdolność do głębokiego przyswajania dóbr stworzo-
nych oraz – w niektórych – śmiałość oryginalnej twórczości”76. 

Szerokie rozumienie pojęcia twórczości pozwala – pod hasłem powoływania wszyst-
kich do twórczości – projektować kulturę zachowującą stary podział na „szarych 
ludzi” i owych „niektórych”, którzy wykazać się będą mogli „śmiałością oryginalnej 
twórczości”. Głoszenie 

tej prawdy, iż kultura jest sprawą głębszych wymiarów, niż te, które wyznaczone 
być mogą przez długotrwałe kształcenie szkolne i specjalizację, 

albo tej, iż twórczość i odbiorczość są pojęciami ściśle zespolonymi wzajemnie, sko-
ro z równą słusznością stwierdzamy, iż 

twórca kształci odbiorców oraz iż odbiorcy kształtują twórcę77, 

73 Ibidem, s. 93–94.
74 B. Suchodolski, Spór o pojęcie…, s. 60.
75 B. Suchodolski, Wielkość sztuki…, s. 220.
76 Ibidem, s. 213.
77 B. Suchodolski, Powszechność kultury…, s. 179.



34 Florian Nowicki

usprawiedliwia w istocie (aktualne i przewidywane) zaniechania systemu edukacji, 
który utrwala przewagę inteligencji nad masami (w królestwie wolności). O tyle też 
nieprzekonująco brzmią tyrady Suchodolskiego przeciwko przekonaniu o „wyższo-
ści inteligencji” i naśladowaniu przez masy inteligenckiego stylu życia: 

Z dawnym przekonaniem o wyższości inteligencji rozprawiają się nie tylko ak-
tywne prądy społeczno-polityczne, ale również zwalczają jej prestige oświatowcy, 
którzy służą zaspokajaniu różnorodnych potrzeb środowiskowych, zupełnie od-
rębnych, różnych od potrzeb wielkomiejsko-inteligenckich. W dążeniu do kultury 
poczynamy uznawać drogi różnorodne78.

Ilekroć w rozważaniach Suchodolskiego – należących do wszystkich okresów 
jego twórczości – pojawia się problematyka wspólnoty estetycznej, ma on zazwy-
czaj na względzie iluzoryczną wspólnotę odbiorców/odbiorczyń, współ-przeżywa-
jących identyczne treści (a nie na przykład zupełnie realną wspólnotę współtwórczą 
w formie amatorskich zespołów artystycznych czy naukowych, o których wspomina 
jedynie marginalnie). Odnosi się to zarówno do całego społeczeństwa jako (postu-
lowanej) wspólnoty przeżywającej jednolitą kulturę, jak i wspólnot sprofilowanych 
tematycznie. Gdy więc w trzecim etapie swojej twórczości podejmuje Suchodolski 
problem: „Czy twórczość buduje ludzką wspólnotę?”79, do głowy jako przykład 
przychodzi mu „wspólnota miłośników muzyki Bacha czy Chopina”, która – nieste-
ty – „nie staje się wspólnotą ludzi w realnych warunkach ich życia”80.

Elementarne założenie, iż celem zasadniczym jest raczej humanizacja królestwa 
konieczności niż rozbudowa królestwa wolności, determinuje zasadniczy sens postu-
latu powoływania wszystkich do twórczości, który okazuje się nie tyle postulatem 
krzewienia rzeczywistych umiejętności twórczych, ile postulatem społecznego do-
wartościowania działań „powszednich”. Chodzi więc w istocie o krzewienie prze-
świadczenia, iż drogi zwykłego człowieka i wybitnego artysty są drogami różno-
rodnymi, ale równowartościowymi, i trzymanie kciuków za powodzenie rewolucji 
naukowo-technicznej, która być może sprawi, iż to ewidentnie fałszywe przeświad-
czenie stanie się kiedyś nieco mniej fałszywe. We wspomnianym wcześniej studium 
o problemie równości w wychowaniu orientuje się Suchodolski na taką właśnie rów-
nowartościowość w różnorodności:

Można się mianowicie spodziewać, iż coraz mniej ludzi będzie przymuszanych do 
pełnienia pracy fizycznie ciężkiej lub monotonnej, a coraz więcej będzie mogło 
wykonywać pracę wymagającą wykształcenia, apelującą do zamiłowań i uzdol-

78 B. Suchodolski, Badanie a nauczanie…, s. 274.
79 B. Suchodolski, Twórczość – rzeczywistość…, s. 166.
80 Ibidem, s. 167.
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nień indywidualnych, a może nawet i do możliwości twórczych. Gdy równocze-
śnie postęp społeczny pozwalać będzie znacznej liczbie ludzi na coraz pełniejsze 
uczestnictwo w życiu kulturalnym, znaczyć to będzie, iż różnorodne warunki bytu 
ludzi nie będą mieć charakteru społecznej nierówności, lecz że będą równowarto-
ściowe – z punktu widzenia ludzkich potrzeb i wartości. 

Oznacza to, iż przy odpowiednim postępie społecznym i technicznym ludzie będą 
mogli „prowadzić życie równowartościowe” nawet przy zachowaniu pewnych nie-
równości w wychowaniu, które w innych okolicznościach prowadziłyby do „trwa-
łych różnic między ludźmi w możliwościach wyboru pracy i form życia kulturalne-
go”81. 

Tak jak w drugim okresie swojej twórczości wiernym „marksizmowi standardo-
wemu” Suchodolski, cytując obficie Marksa, dyskretnie przemilcza jego „renesanso-
wą” wypowiedź o królestwie wolności rozpoczynającym się dopiero poza granicami 
królestwa produkcji materialnej, tak też w całym okresie swojej twórczości marksi-
stowskiej Suchodolski pomija (o ile zdołałem się zorientować) następującą wypo-
wiedź Marksa z Nędzy filozofii: 

A. Smith widział o wiele dalej, niż mniema pan Proudhon. Widział on doskonale, 
że „odmienność przyrodzonych uzdolnień u różnych ludzi jest w rzeczywisto-
ści dużo mniejsza, niż nam się wydaje; a ta różnorodność uzdolnień, które, jak 
się zdaje, wyróżniają ludzi różnych zawodów, gdy dojdą do dojrzałości, jest nie 
tyle przyczyną, ile raczej skutkiem podziału pracy”. [Smith, cyt. dzieło, I, 33–34]. 
W zasadzie tragarz mniej się różni od filozofa niż kundel od charta. Przepaść po-
między nimi wytworzył właśnie podział pracy82.

Suchodolski stara się nie zajmować stanowiska w kluczowym dla problematy-
ki pedagogicznej sporze o genezę zdolności (między koncepcją głoszącą, iż są one 
czymś wrodzonym, a koncepcją, wedle której są one wynikiem warunków i wycho-
wania) i nawet wówczas, gdy – jak w artykule o problemie równości w wychowa-
niu – wspomina o istnieniu takiego sporu, zapomina przytoczyć stanowisko Mark-
sa w tej kwestii83 będące, podkreślmy, nie tyle sądem empirycznym, ile wyrazem 
pewnej orientacji aksjologicznej czyniącej rozwój sił twórczych człowieka „celem 
samym w sobie”, a przeto obligującej do zacierania różnic między ludźmi w zakresie 
dysponowania (podmiotowymi) środkami aktywności twórczej (oczywiście drogą 

81 B. Suchodolski, Pojęcie równości…, s. 402.
82 K. Marks, Nędza filozofii, w: MED, t. IV, tłum. K. Błeszyński, Warszawa 1974, s. 158.
83 Aleksander Ochocki twierdzi, iż „w późniejszym okresie Marks zrezygnował z tego poglądu”. 

A. Ochocki, Refleksje nad zagadnieniem pracy w Marksowskiej koncepcji człowieka, w: Huma-
nizm socjalistyczny…, s. 122.
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„równania w górę”). Suchodolski (wczesny) przyznaje otwarcie, iż „nie wszystkie 
wartości są w równej mierze dostępne uspołecznieniu”. 

Wartości naukowe […] mają w gruncie rzeczy charakter elitarny i mogą być 
uspołeczniane tylko hierarchicznymi szczeblami. Społeczeństwo z tego punktu 
widzenia musi mieć charakter jak gdyby kastowy, nawet jeśli starać się będziemy 
o uelastycznienie granic między nimi. Podobnie w zakresie wartości artystycz-
nych. […] Ten punkt widzenia hierarchizujący społeczeństwo w stopnie wtajem-
niczeń zależnie od długotrwałości wykształcenia lub talentu […] stanowi stałe 
niebezpieczeństwo dla wszelkiej akcji uspołecznienia. […] doprowadza […] do 
rozbicia wspólnoty, która miała być osiągnięta84.

Otóż wspólnota ta zostałaby rozbita jedynie przy założeniu, które (wczesny) Su-
chodolski najwyraźniej przyjmuje, iż różnice dyspozycji twórczych między ludźmi 
są tak znaczne, iż wszelka akcja wyrównawcza – obliczona na upowszechnienie 
umiejętności naukowych i artystycznych – pozbawiona jest sensu, a tym, co można 
faktycznie upowszechnić jest jedynie mgliście definiowany twórczy (= cało-osobo-
wy) stosunek do życia. Ponieważ tylko „niektórzy” ludzie zostaną powołani do twór-
czości oryginalnej, ratowanie wspólnoty – oprócz okrężnego poskramiania twórczo-
ści nadto „różnorakiej” (wszelkie bezpośrednie poskramianie Suchodolski odrzu-
ca) – polegać będzie na zabieganiu o to, by wszyscy pozostali żyli życiem „równo-
wartościowym”. Otóż nie jest to marksistowski program maksimum, a co najwyżej 
program minimum (zawierający oprócz elementów prowadzących we właściwym 
kierunku niejedną „ślepą uliczkę”). Krytyka inteligencji, choć zawiera w sobie ele-
menty niewątpliwie słuszne, w tej wersji, w jakiej uprawiał ją (wczesny) Suchodol-
ski, zakłada niewiarę w możliwość posunięcia się dalej poza ów program minimum.

Za program maksimum należałoby uznać walkę o odebranie inteligencji twórczej 
monopolu w zakresie (podmiotowych) środków produkcji „duchowej”, walkę o ega-
litarne królestwo wolności, w którym – choć wyniki twórczości zapewne nie będą 
równe – wszyscy dysponować będą elementarnymi umiejętnościami „warsztatowy-
mi”. Powszechność tego rodzaju umiejętności uchroni ludzkość przed apokaliptycz-
ną „cywilizacją wczasów”. Aby iść tą drogą, trzeba oczywiście wierzyć Marksowi, iż 

„tragarz mniej się różni od filozofa niż kundel od charta”. 
Na zakończenie wypada wyjaśnić, iż wszystkie uwagi krytyczne wysunięte tu 

pod adresem programu Suchodolskiego mają w pewnym sensie charakter ahistorycz-
ny. W tych czasach, w których działał i tworzył Suchodolski, w czasach, w których 
wygłodzone i straumatyzowane doświadczeniem II wojny światowej masy ludowe 
domagały się przede wszystkim naprawy królestwa konieczności (aczkolwiek nie-
koniecznie w tym kierunku, który odpowiadałby intencjom Suchodolskiego), kon-

84 B. Suchodolski, Problem i metody…, s. 171–172.
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sekwentny program budowy królestwa wolności – nawet gdyby został zgłoszony – 
musiałby zawisnąć w próżni. Nie znaczy to, iż program minimum był w tych oko-
licznościach programem realnym.

BOGDAN SUCHODOLSKI’S CONCEPTION OF SOCIALIZATION  
OF THE CULTURE AND MARXISM

Summary

Keywords: pedagogics, marxism, culture, „kingdom of the freedom”

This paper presents Bogdan Suchodolski’s (1903–1992) general programme of sociali-
zation of the culture and pedagogical programme of creation „the new man”. The main 
question is: is this conception a marxist’s „programme maximum”? And, if not, what’s 
the marxist’s „programme maximum” in the subject of culture (in the wider meaning), 
and what’s the main goal of the marxist’s pedagogics? Is it a programme of humanization 
of the work, or a programme of egalitarian „kingdom of freedom”, where everybody are 
an artists? What’s the role of pedagogics in preapering to future „kingdom of freedom”? 
Could be Suchodolski’s pedagogics usefull in this area?

Although Suchodolski’s vision of culture based on optimistic presumptions accord-
ing possibility of the future humanization of the work, one of the most important goal 
of his pedagogical programme is preapering to creativity activity during free time and 
popularization of non-instrumental style of life (also, non-instrumental attitude to the 
knowledge). The author tries to reconstruct of evolution of Suchodolski’s conception of 
the future, and suggests, that late Suchodolski modifies his old views on the possibility of 
radical dezalienation of the work.
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Wstęp

Zagadnieniem wyznaczającym ramy niniejszego artykułu jest część dorobku Oskara 
Langego związana z tak zwaną ekonomią dobrobytu, która sama z kolei – jak ujął to 
Joseph E. Stiglitz –

stanowi gałąź ekonomii, która zajmuje się […] kwestiami normatywnymi. Najważ-
niejszą z tych kwestii normatywnych, na których skupia się ekonomia dobrobytu, 
jest sposób organizacji gospodarki: Co powinno się produkować? W jaki sposób 
powinno się produkować? Dla kogo? Kto powinien podejmować te decyzje?1. 

W tak zarysowanym kształcie ten wycinek refleksji nauki o gospodarowaniu roz-
waża rolę państwa w gospodarce (wolno)rynkowej w celu „efektywnej” alokacji za-
sobów, to znaczy zapewniającej dobrobyt społeczny, co w praktyce oznacza właśnie 

„sposoby interwencji państwa w celu usunięcia niedoskonałości rynku”2, a zatem – 
potencjalnie – wiąże się z alternatywnym systemem społeczno-gospodarczym.

Tematyka ekonomii dobrobytu w dorobku Langego posłuży w tym opracowaniu 
przede wszystkim za pretekst do rozważenia kwestii bardziej zasadniczej, a miano-
wicie teoretycznych podstaw socjalizmu, gdyż

1 J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, tłum. B. Czarny, Warszawa 2004, s. 69.
2 D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, tłum. B. Czarny, Warszawa 2007, s. 455. 
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w gospodarce planowej – jak można sądzić na podstawie doświadczenia – nie da 
się całkowicie uniknąć dyskusji na temat kryteriów dobrobytu w niektórych jego 
postaciach i formach niezależnie od tego, czy ma to coś wspólnego z podejściem 
klasycznym bądź neoklasycznym, z marksowską teorią wartości i wartości dodat-
kowej bądź też z teorią podziału Jevonsa lub Pareta3.

Jednakże przy okazji rozważania statusu ekonomii politycznej Lange zauważył, że 

od chwili, kiedy burżuazja stała się klasą panującą, przestała być zainteresowa-
na w rozwoju [tejże – to jest ekonomii politycznej – przyp. M.B.] jako nauki 
obejmującej całokształt stosunków ekonomicznych między ludźmi, a zwłaszcza 
stosunków produkcji4. 

Co najwyżej poszczególne części całościowo pojętej ekonomii politycznej były 
rozwijane, ale były to tylko „ujęcia fragmentaryczne”5, które dotyczyły 

stosunków dystrybucji i procesów rynkowych, jak w przypadku teorii niedosko-
nałej konkurencji i ekonomii dobrobytu; jeżeli zaś dotyczą – pisze Lange – sto-
sunków produkcji, jak w ekonomii wzrostu, to nie stawiają tego zagadnienia jako 
całości6.

Podstawy ekonomii dobrobytu 

W skrótowym ujęciu Langego „ekonomia dobrobytu (welfare economics) zajmuje się 
warunkami, które decydują o łącznym dobrobycie gospodarczym społeczeństwa”7. 
Natomiast w wymiarze teorii ekonomii artykuł The Foundations of Welfare Econo-
mics skupia się na technicznej próbie wyeliminowania koncepcji interpersonalnej 
porównywalności użyteczności, która stanowiła podstawę klasycznego ujęcia zagad-
nienia dobrobytu:

3 M. Dobb, Ekonomia dobrobytu a ekonomia socjalizmu. Próba krytyki z pozycji zdrowego 
rozsądku, tłum. L. Zacher, Warszawa 1974, s. 12–13.

4 O. Lange, Ekonomia polityczna, t. I: Zagadnienia ogólne, Warszawa 1974, s. 404. W tejże pracy 
ekonomia polityczna nazywana ekonomią społeczną została szeroko zdefiniowana jako „nauka 
o społecznych prawach rządzących produkcją i podziałem materialnych środków zaspokojenia 
potrzeb ludzkich”. Ibidem, s. 17. 

5 Ibidem, s. 403.
6 Ibidem.
7 O. Lange, Podstawy ekonomii dobrobytu, w: Wybór pism, t. I: Drogi do socjalizmu, Warszawa 

1990, s. 200. Tekst ten po raz pierwszy ukazał się w czasopiśmie „Econometrica”, vol. 10, 
no. 3/4 w 1942 roku pod angielskim tytułem The Foundations of Welfare Economics.
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Teoria tradycyjna ujmowała łączny dobrobyt społeczeństwa jako s u m ę  dobro-
bytu (użyteczności) wszystkich wchodzących w jego skład jednostek. Problem 
maksymalizacji łącznego dobrobytu pociągał zatem za sobą konieczność przy-
równywania strat w użyteczności ponoszonych przez niektóre jednostki do przy-
rostów użyteczności zdobywanych przez inne. Wynika stąd postulat interperso-
nalnej porównywalności użyteczności, którego ilustracją jest zwrot o krańcowej 
użyteczności dolara dla biedaka i bogacza. Postulat taki jednak podlegać może 
krytyce epistemologicznej natury ze względu na to, że brak mu operacyjnego zna-
czenia8.

Rozwiązaniem problemu tego postulatu według Langego jest określona redefini-
cja pojęcia dobrobytu społeczeństwa, w którym ujmuje się je jako wektor, a nie jako 
wielkość skalarną9:

u = (u(¹) , u(²), … , u (ᶿ)).
Porządkując wektory, autor Podstaw ekonomii dobrobytu, który uprzednio okre-

ślił u(i) jako użyteczność osiąganą przez i-tą jednostkę, zaś liczebność społeczeństwa 
jako Ѳ, założył, iż:

wartość danego wektora jest większa od wartości innego wektora wtedy, gdy co 
najmniej jedna z jego składowych jest większa niż odpowiadająca jej składowa 
drugiego wektora, żadna zaś z wartości pozostałych składowych nie jest mniejsza. 
Stąd wartość wektora – stwierdza Lange – rośnie, jeśli co najmniej jedna z jego 
składowych rośnie, natomiast żadna nie maleje. Zgodnie z przyjętą definicją cał-
kowity dobrobyt osiąga m a k s i m u m  wówczas, gdy żadna zmiana warunków 
nie może spowodować wzrostu wektora u, tzn. gdy niemożliwe jest zwiększe-
nie użyteczności dla jakiejkolwiek jednej osoby bez zmniejszenia jej dla innych 
osób10.

W ten sposób uzyskujemy u = max, jeżeli11:
u(i) = max     (i = 1, 2, … , Ѳ)

z zastrzeżeniem, że:
u(j) = const     (j = 1, 2, … , i - 1, i + 1, … , Ѳ).

W dalszej części pracy Lange zajmuje się problemem „maksymalizacji całego 
dobrobytu przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z funkcji transformacji”12, 
co w konsekwencji doprowadza do wypracowania równań „zawierających in nuce 

8 Ibidem.
9 Ibidem, s. 201.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ibidem, s. 202.
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większość teorematów ekonomii dobrobytu, np. wszystkie twierdzenia zawarte 
w Ekonomii dobrobytu Pigou”13. W tym miejscu należy mieć na uwadze, że to Arthur 
C. Pigou wykazał – co podkreślają Harry Landreth i David Colander – że

funkcje kosztów krańcowych przedsiębiorstw mogą niedokładnie odzwierciedlać 
społeczne koszty produkcji, a krzywe popytu jednostek mogą niedokładnie od-
zwierciedlać społeczne korzyści konsumpcji. Badał on rozpiętości między korzy-
ścią prywatną i społeczną, między kosztami prywatnymi i społecznymi. Rozpię-
tości te, znane zamiennie jako efekty zewnętrzne, efekty trzeciej strony lub efekty 
rozrzutu, uznaje się za uzasadnienie działania państwa14.

Wnioski, które formułuje Lange w swoim nader technicznym i sformalizowanym 
artykule, zostały podzielone na dwa następujące obszary:

Jedna część opiera się na maksymalizacji wektora u i zajmuje się warunkami, któ-
re pozwalają na zwiększenie użyteczności dla poszczególnej jednostki bez rów-
noczesnego zmniejszenia użyteczności dla kogokolwiek innego […]. Druga część 
wymaga tworzenia jakiejś społecznej funkcji wartości W(u), która jest maksyma-
lizowana. Otrzymane w ten sposób warunki maksymalizacji mogą być wyrażone 
albo bezpośrednio w kategoriach towarów i dochodów przydzielanych różnym 
jednostkom, albo w kategoriach krańcowej użyteczności dla jednostki15.

Elementem nie najistotniejszym, ale charakterystycznym wywodu Langego jest 
wspomniany wyżej techniczny i sformalizowany sposób argumentowania, lecz gwoli 
ścisłości trzeba dodać, iż ekonomia dobrobytu w ogóle 

posługuje się bardzo specyficzną i niełatwo poddającą się analizie metodą badaw-
czą. Wykład prowadzony jest na ogół przy zastosowaniu wielu sformalizowanych 
konstrukcji logicznych, które często tylko z dużą trudnością dają się przełożyć na 
język powszechnie stosowany w teorii ekonomii16.

13 Ibidem, s. 203.
14 H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, tłum. A. Szeworski, Warszawa 1998, 

s. 644. Por. także: O. Lange, Dodatek, w: Wybór pism, t. I, op.cit., s. 212.
15 O. Lange, Podstawy ekonomii…, s. 208.
16 A. Michalewski, Ekonomia dobrobytu. Prezentacja i próba analizy, Warszawa 1972, s. 9.
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Spory wokół koncepcji langego

W późniejszych, mniej technicznych pracach Lange postrzega ekonomię dobrobytu 
jako tę dyscyplinę, która 

ustala normy postępowania czyniące zadość wymogom społeczno-gospodarczej 
racjonalności działania gospodarczego. Jako kryterium społeczno-gospodarczej 
racjonalności przyjmuje zazwyczaj maksymalizację dochodu społecznego17. 

Choć welfare economics z jednej strony podważa racjonalność funkcjonowania 
monopoli oraz założenie o niedoskonałej konkurencji, to czyni to z perspektywy ka-
pitalistycznego porządku gospodarczego:

Normy postępowania ustalone przez ekonomię dobrobytu mają zapewnić opty-
malny użytek zasobów społeczeństwa. Za pomocą tych norm ekonomia dobroby-
tu poddaje krytycznej ocenie działalność przedsiębiorstw kapitalistycznych oraz 
przebieg procesów rynkowych. Dochodzi ona do wniosku, że zjawisko monopolu 
i niedoskonałej konkurencji są sprzeczne z normami ekonomii dobrobytu i prowa-
dzą do marnotrawstwa zasobów gospodarczych społeczeństwa. Za idealny użytek 
zasobów gospodarczych społeczeństwa ekonomia dobrobytu uważa taki użytek, 
jaki ma miejsce w warunkach wolnej konkurencji. W ten sposób ekonomia dobro-
bytu idealizuje warunki kapitalizmu wolnokonkurencyjnego i staje się teoretycz-
ną podstawą dążeń drobnej i średniej burżuazji do odwrócenia biegu historii, do 
przywrócenia stosunków ekonomicznych kapitalizmu wolnokonkurencyjnego18.

Powyższe sformułowania na temat ekonomii dobrobytu oddają określone „napię-
cia” występujące w tej części refleksji ekonomicznej, gdzie z jednej strony dąży się 
do wypracowania najefektywniejszych sposobów wykorzystania zasobów, czyli za-
pewnienia dobrobytu społecznego, a z drugiej ustanawia się typ idealny rynkowego 
kapitalizmu jako warunek zapewnienia ów dobrobyt. Lange polemizował z rzekomą 
niemożliwością „rozwiązania problemu racjonalnej alokacji […] zasobów”19 w ra-
mach gospodarki socjalistycznej, a zatem konkurencyjnej wobec kapitalizmu opcji, 
już w pracy O ekonomicznej teorii socjalizmu z lat 1936–1937. Tak pisał ironicznie 
w nawiązaniu do argumentów przedstawiciela szkoły austriackiej w ekonomii:

17 O. Lange, Ekonomia polityczna…, s. 400.
18 Ibidem, s. 400–401.
19 O. Lange, O ekonomicznej teorii socjalizmu, w: Wybór pism, t. I, op.cit., s. 141. Po raz pierwszy 

praca ta pojawiła się pod postacią dwóch artykułów: On the Economic Theory of Socialism: 
Part One i On the Economic Theory of Socialism: Part Two opublikowanych w „The Review of 
Economic Studies” vol. 4, no. 1 (1936) oraz vol. 4, no. 2 (1937).
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Profesor L. von Mises zasłużył sobie niewątpliwie na wdzięczność ze strony so-
cjalistów, występując jako advocatus diaboli ich sprawy. Prowokujące bowiem 
wyzwanie, które rzucił on socjalistom, zmusiło ich do uświadomienia sobie do-
niosłej wagi, jaką ma w gospodarce socjalistycznej z punktu widzenia alokacji 
zasobów właściwy system rachunku ekonomicznego20.

Zasadniczy problem alokacji zasobów związany jest procesem podejmowania 
decyzji, który z kolei determinowany jest dostępnymi informacjami na temat: „1) 
skali preferencji rządzących aktami wyboru; 2) znajomości warunków, na jakich 
oferowane są nam różne alternatywy; 3) znajomości ilości rozporządzalnych zaso-
bów”21. Kluczową rolę odgrywają w tym wypadku teoria cen oraz teoria produkcji, 
przy czym za pomocą tej pierwszej – według Langego – można obalić tezę na temat 
kluczowego problemu ekonomicznej teorii socjalizmu:

L. von Mises pomieszał, jak się wydaje, ceny w węższym znaczeniu, tj. relacje 
wymienne dóbr na rynku, z cenami w szerszym znaczeniu „warunków, na któ-
rych oferowane są alternatywy”. Ponieważ zaś w rezultacie uspołecznienia wła-
sności środków produkcji w socjalistycznej gospodarce nie istnieje żaden rynek, 
na którym by rzeczywiście odbywała się wymiana dóbr kapitałowych, przeto 
oczywiście nie istnieją i ceny dóbr kapitałowych w znaczeniu rynkowych relacji 
wymiennych. Wobec tego zaś, jak rozumuje L. von Mises, w dziedzinie dóbr kapi-
tałowych nie dysponujemy żadnym „wskaźnikiem alternatyw wyboru”. Wniosek 
ten jednak wynika z pomieszania pojęcia „ceny” w węższym znaczeniu z „ceną” 
w szerszym znaczeniu wskaźnika alternatyw wyboru. Jednakże właśnie „ceny” 
w tym ostatnim znaczeniu są niezbędne dla celów alokacji zasobów i „ceny” te 
dane są także w gospodarce socjalistycznej na podstawie technicznych możliwo-
ści transformacji jednego dobra na drugie22.

Bezpośrednią kontynuacją sporu Langego z von Misesem była konfrontacja 
z Friedrichem Hayekiem i Lionelem Robbinsem, którzy „nie zaprzeczali […] teore-
tycznej możliwości racjonalnej alokacji zasobów w gospodarce socjalistycznej; kwe-
stionowali jedynie możliwość zadowalającego rozwiązania tego problemu w prakty-
ce”23, do czego wrócimy w dalszej części artykułu.

20 Ibidem, s. 140.
21 Ibidem, s. 142.
22 Ibidem.
23 Ibidem, s. 143.
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Gospodarka socjalistyczna i odpowiedź krytykom

Próbując określić ustrój socjalistyczny, Lange zauważa, co będzie istotnym elemen-
tem całościowego podejścia tego polskiego ekonomisty, że 

sam fakt istnienia publicznej własności środków produkcji nie przesądza jeszcze 
ani o systemie rozdziału dóbr konsumpcyjnych i przydziału ludzi do różnych ro-
dzajów zatrudnienia, ani o zasadach rządzących produkcją24. 

Podobnie Jerzy Kochan, mówiąc o socjalizmie jako o s o c j a l i s t y c z n y m 
s p o s o b i e  p r o d u k c j i ,  podkreśla, iż istota tego ostatniego sprowadza się do 

„likwidacji prywatnej własności środków produkcji i ogólnospołecznego korzystania 
z owoców produkcji”25, dodając, co z punktu widzenia zdroworozsądkowego myśle-
nia często jest pomijane, że 

próby robienia z socjalistycznego sposobu produkcji jakiegoś bezkonfliktowego 
„raju” to czasem ludowa forma oswajania trudnych treści teoretycznych, forma 
propagandy i agitacji w języku lokalnie definiowanych aborygenów, ale najczę-
ściej specjalny konstrukt ideologiczny, za pomocą którego próbuje się w ramach 
walki politycznej skompromitować Marksa i teorię socjalizmu poprzez sprowa-
dzenie do jakiejś chiliastycznej sekty religijnej26. 

Nie jest celem przedkładanego tekstu eksplikacja powszechnych mniemań na te-
mat socjalizmu (czy kapitalizmu). Bardziej interesująca kwestia dotyczy rozumienia 
tego pojęcia w kontekście dorobku Langego, który wiąże się z tytułowym zagadnie-
niem ekonomii dobrobytu. Otóż autor On the Economic Theory of Socialism odróż-
niał socjalizm, który uspołeczniał jedynie produkcję, od komunizm obejmującego 
procesem uspołecznienia także konsumpcję27. W innej pracy, formułując dwa po-
stulaty społeczno-gospodarcze socjalizmu dotyczące kolejno „własności publicznej 
i społecznej organizacji pracy” oraz „użytkowania środków produkcji w interesie 
i pod kontrolą szerokich mas ludności, a nie uprzywilejowanej mniejszości”28, Lange 
stwierdza:

24 Ibidem, s. 149.
25 J. Kochan, Socjalizm, Warszawa 2013, s. 34.
26 Ibidem, s. 36.
27 O. Lange, O ekonomicznej teorii…, s. 150.
28 O. Lange, Istota socjalizmu. Struktura ekonomiczna społeczeństwa socjalistycznego, w: Wybór 

pism, t. I, op.cit., s. 315.
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Drugi z wyżej wspomnianych postulatów okazuje się […] najistotniejszy z tego 
powodu, że socjaliści tylko dlatego żądają uspołecznienia środków produkcji, aby 
móc użyć ich dla dobra całego społeczeństwa, a nie uprzywilejowanej mniejszo-
ści. Pierwszy postulat określa więc tylko warunki do osiągnięcia drugiego29.

Posiadając wiedzę na temat tego, jak Lange pojmował socjalizm, przejdźmy do 
zasygnalizowanego uprzednio sporu z Hayekiem i Robbinsem, czyli do kwestii tech-
nicznej argumentacji na rzecz racjonalnej (i aplikowalnej) alokacji zasobów w gospo-
darce socjalistycznej30. Co do tej kwestii Robbins sformułował następującą obiekcję:

Można sobie wyobrazić – powiada on – rozwiązanie tego problemu na papierze, 
za pomocą całego szeregu rachunków ekonomicznych. […] Ale rozwiązanie takie 
jest zupełnie niewykonalne w praktyce. Wymagałoby to ułożenia milionów rów-
nań na podstawie milionów danych statystycznych opartych na jeszcze większej 
ilości szczegółowych obliczeń. Zanim udałoby się rozwiązać te równania, infor-
macje stanowiące ich podstawę okazałyby się już przestarzałe i wszystko trze-
ba by było obliczać na nowo. Przypuszczenie, jakoby problem planowania mógł 
zostać rozwiązany w praktyce na podstawie równań paretowskich, oznacza po 
prostu, że ci, którzy je wysuwają, nie pojęli właściwego znaczenia tych równań31. 

Lange, będąc zwolennikiem wyeliminowania rynku pojmowanego jako mecha-
nizm wyznaczania cen z zasadniczych segmentów gospodarki, zaproponował zastą-
pienie go przez Centralny Urząd Planowania:

W gospodarce socjalistycznej, gdzie produkcja i własność wszystkich zakładów 
wytwórczych poza pracą są scentralizowane, decyzje kierowników produkcji nie-
wątpliwie mogą wywierać, i wywierają, wpływ na ceny. Wobec tego parametrycz-
ny charakter cen musi być narzucony przez Centralny Urząd Planowania jako 
pewna „zasada kalkulacji”. Cały rachunek należy przeprowadzać tak, jak gdyby 
ceny były niezależne od podjętych decyzji. Dla celów kalkulacji ceny należy trak-
tować jako wielkości dane z zewnątrz, tak właśnie, jak te traktują przedsiębiorcy 
na rynku wolnokonkurencyjnym32.

29 Ibidem.
30 W tym miejscu chodzi właściwie o kwestię informacji, gdyż – jak zauważa Jacek Tittenbrun, 

analizując podejście Hayeka – „wzrost cen danego dobra sygnalizuje, że stało się ono 
relatywnie rzadsze, a tym samym, że zyskowne jest zaangażowanie środków w jego produkcję. 
Ceny stanowią zatem niesłychanie ważny mechanizm przekazywania informacji”. J. Tittenbrun, 
Ekonomiczny sens prywatyzacji. Spór o wyższość własności prywatnej nad publiczną, Poznań 
1995, s. 111.

31 L.C. Robbins, The Great Depression, London 1934, s. 151. Cyt. za: O. Lange, O ekonomicznej 
teorii…, s. 143.

32 O. Lange, O ekonomicznej teorii…, s. 155.
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Proces wyznaczania układu cen równowagi przez dany ośrodek cybernetycz-
ny w istocie jest bardzo skomplikowanym mechanizmem, gdzie ceny kalkulacyjne 
mogą zostać mylnie wyznaczone, co miałoby swoje konsekwencje w rzeczywistym 
niedoborze lub nadmiarze danego dobra. Takie przypadki należałoby rozwiązywać 
za pomocą korekty owych cen i dostosowania ich do przyjętych scenariuszy plano-
wania. Ponadto, scentralizowany ośrodek (czy jak chce Lange – urząd) planowania 
ma przewagę nad rynkiem wolnokonkurencyjnym, ponieważ ten pierwszy 

znacznie lepiej od prywatnego przedsiębiorcy orientuje się w tym, co dzieje się 
w całej gospodarce, a wobec tego prawdopodobnie mógłby osiągać właściwe ceny 
równowagi za pośrednictwem „znacznie mniejszej” liczby kolejnych prób niż ry-
nek wolnokonkurencyjny33. 

Zatem jeszcze w 1937 roku Lange odpowiadał na argumenty Hayeka i Robbinsa, 
pokazując, że poziom cen w gospodarce planowej da się wyznaczyć w sposób obiek-
tywny, pomijając de facto główne ostrze krytyki tego drugiego, które zostało przy-
toczone powyżej, stwierdzeniem o słabej mocy eksplanacyjnej (czy nawet – erudy-
cyjnym), iż „już w 1911 r. F.W. Taussing zaliczał argument o «niemożności wyceny 
dóbr» do rzędu «pomniejszych» zarzutów wysuwanych przeciwko socjalizmowi”34. 
Rzeczywiste rozwiązanie wyartykułowanego przez Robbinsa problemu dało się 
wyklarować dopiero pod wpływem upowszechnienia zaawansowanych technologii 
komputerowych, co znalazło swe ujście w tekście Maszyna licząca i rynek z 1965 
roku, gdzie Lange stwierdził:

Gdybym pisał dziś na nowo mój artykuł, miałbym zadanie o wiele łatwiejsze. 
Hayekowi i Robbinsowi odpowiedziałbym: na czym właściwie polega trudność? 
Dajmy układ równań równoczesnych komputerowi do rozwiązania i wyniki otrzy-
mamy w niecałą sekundę. Proces rynkowy i jego kłopotliwe tâtonnements okazują 
się przestarzałe. W gruncie rzeczy można go uznać za swoistą aparaturę oblicze-
niową ery przedelektronicznej35.

Innymi słowy, ostrze krytyki adwersarzy Langego załamało się, a intuicje autora 
O ekonomicznej teorii socjalizmu znalazły techniczną możliwość rozwiązania zasy-
gnalizowanego uprzednio problemu na korzyść możliwości racjonalnego kształto-
wania cen w gospodarce socjalistycznej. Przynajmniej w tym aspekcie wcześniejsze 
przewidywania Langego można uznać za trafne, co z punktu widzenia sporu o socja-
lizm nie było bez znaczenia.

33 Ibidem, s. 160.
34 Ibidem, s. 161.
35 O. Lange, Maszyna licząca i rynek, w: Wybór pism, t. I, op.cit., s. 213.
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Podsumowanie

Przedstawiona powyżej próba odtworzenia części poglądów znanego polskiego eko-
nomisty na temat – tak naprawdę – socjalizmu za pomocą studium o ekonomii dobro-
bytu ma sens, gdyż wedle Tadeusza Kowalika to właśnie welfare economics „uważał 
[Lange – przyp. M.B.] za teoretyczną podstawę swoich poglądów na gospodarkę 
socjalistyczną”36. I chociaż ta część dorobku ekonomii jest zazwyczaj utożsamiana 
z rozważaniami ekonomistów neoklasycznych, to w przypadku Langego mamy do 
czynienia z odwróceniem akcentów, gdyż 

Ekonomię marksowską określił tam [w Ekonomii marksowskiej a współczesnej 
teorii ekonomii – przyp. M.B.] Lange jako socjologię gospodarczą czy też ogólną 
teorię rozwoju i upadku kapitalizmu. Współczesna zaś ekonomia neoklasyczna, 
a zwłaszcza jej część, ekonomia dobrobytu, jest jego zdaniem mało użyteczna do 
rozumienia procesu gospodarki kapitalistycznej, natomiast może służyć za pod-
stawę racjonalnego gospodarowania w socjalizmie37.

To ciekawe przesunięcie akcentów względem usytuowania i zastosowania eko-
nomii dobrobytu w dorobku Langego może prowadzić do licznych nieporozumień. 
Szczególnie, jeśli chcielibyśmy, jak to się powszechnie czyni, postrzegać tegoż eko-
nomistę jako przedstawiciela (czy lepiej: zwolennika) gospodarki socjalistycznej. 
Z jednej strony odrzucał on teorię wartości opartej na pracy, jakże charakterystyczną 
dla marksistowskich ekonomistów, a z drugiej – czerpał z neoklasycznej ekonomii. 
Według Grażyny Musiał 

Lange zakładał przekładalność języka marksistowskiego na język marginalistów. 
To pierwsze rozumowanie opiera się na teorii wartości opartej na pracy, to drugie – 
w sposób jawny lub ukryty – na krańcowej produktywności czynników wytwór-
czych38. 

Istnieje też ważny wątek, który nie został do tej pory zaprezentowany, a rzuca 
określone światło na ocenę dorobku Langego z perspektywy jego poglądów na socja-
lizm. Chodzi o to, iż jego niestandardowe rozwiązania były podważane także przez 
ekonomistów marksistowskich, na co zwrócił uwagę Edward Łukawer:

36 T. Kowalik, Przedmowa, w: O. Lange, Wybór pism, t. I, op.cit., s. 5.
37 Ibidem, s. 15.
38 G. Musiał, Racjonalność działań w teorii ekonomii, w: Z punktu widzenia ekonomii, Katowice 

2008, s. 73.
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Przedstawiona przez O. Langego koncepcja koordynacji funkcjonowania i rozwo-
ju gospodarki w rezultacie pełnienia przez centralnego planistę roli rynku została 
poddana ostrej krytyce nie tylko przez neoliberałów, lecz także – co istotne! – przez 
centralistycznie nastawionych zachodnich marksistów. Otóż ich zdaniem wytycz-
ną alokacji zasobów – co jest węzłowym elementem procesu koordynacji – nie 
może być (wbrew O. Lange) mechanizm wyrównywania produkcyjności krańco-
wej (P. Baran). Co więcej, owa alokacja powinna występować już w ramach planu, 
a nie dopiero (jak zaznacza O. Lange) poprzez wywoływanie określonych reakcji 
przedsiębiorstw na zmianę cen (P. Sweezy). A w ogóle – jak podkreślili oni – pod-
stawowe decyzje dotyczące rozwoju gospodarczego powinny być podejmowane 
jako decyzje polityczne przez określony organ rządu centralnego (M. Dobb). Jak 
zatem widać, konieczne stało się – w przekonaniu tych ekonomistów – połączenie 
procesu koordynacji gospodarczej z wyraźną centralizacją tej ostatniej39.

Zaprezentowane powyżej argumenty zachodnich ekonomistów nie świadczą 
o jednoznacznej słabości propozycji Langego, a co najwyżej stanowią wyraz polemi-
zujących głosów, które musiały zmierzyć się z rozpoznawalną i szeroko dyskutowa-
ną wykładnią gospodarki socjalistycznej polskiego badacza. Miały te głosy również 
charakter technicznych sporów w ramach wspólnie podzielanych priorytetów gospo-
darki centralnie planowanej. Natomiast komentarz Kowalika odnoszący się przede 
wszystkim do pracy Droga do socjalistycznej gospodarki planowej, współautorstwa 
Marka Breita, ma bardziej zasadniczy wydźwięk, gdyż mówi się tam, że 

najistotniejszą cechą Langego jako myśliciela socjalistycznego [jest – przyp. 
M.B.] traktowanie ustroju socjalistycznego nie tylko jako negacji kapitalizmu, 
lecz także jako jego kontynuacja […]. Rewolucja polityczna i społeczna koniecz-
na jest dlatego, że kapitalizm sprzeniewierzył się sobie w dwóch podstawowych 
kwestiach: wprowadzenie faszyzmu zniszczyło demokrację, monopolizacja go-
spodarki zaś zniszczyła mechanizm wolnej konkurencji. Obie te wartości może 
i powinna uratować klasa robotnicza, zresztą odpowiednio je przekształcając 
i w pewien sposób rozszerzając40. 

Dodajmy do tego komentarza spostrzeżenie na temat stosunków własności w pra-
cach Langego, gdzie dopuszcza się możliwość „realizacji celów socjalistycznych 
za pomocą gospodarki mieszanej: uspołecznionego wielkiego przemysłu i sektora 

39 E. Łukawer, Rola i rodzaje koordynacji w rozwoju gospodarczym, w: Nierówności społeczne 
a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, 
Rzeszów 2008, s. 15.

40 T. Kowalik, op.cit., s. 10.
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prywatnego”41, by ujrzeć w całej okazałości „oryginalność” dorobku polskiego eko-
nomisty. 

Zdaje się, że ekonomia dobrobytu z jej całą marginalistyczną tradycją, którą znał 
i z którą polemizował Lange, wywarła olbrzymi wpływ na koncepcję gospodarki 
socjalistycznej tegoż, stając się jednocześnie wyrazem z jednej strony heurystycznie 
płodnej perspektywy teoretycznej, a z drugiej – krytyki w ramach sposobów ujmo-
wania socjalistycznego systemu gospodarczego.

AROUND OSKAR LANGE’S WELFARE ECONOMICS

Summary

Keywords: welfare economics, socialist economy, economic efficiency, perfect competi-
tion market

The main aim of this paper is the reconstruction of the position of Oskar Lange on 
welfare economics in the context of contemporary discussion on the relationship 
between perfect competition markets and economic efficiency (usually concep-
tualized by Pareto optimum). It will also look at the contribution to the achieve-
ments of Polish economist in terms of the development of economic thought and 
theory of socialism.

41 Ibidem, s. 16.
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Wstęp

Dorobek naukowy polskiego ekonomisty Michała Kaleckiego stanowi unikalne osią-
gniecie w zakresie ekonomii politycznej. Oryginalność twórczości Kaleckiego wy-
nika z faktu, że uczony ten miał okazję badać różne systemy ekonomiczne i na tej 
podstawie opracować  teorię makroekonomiczną. Jego krytyka kapitalizmu czerpała 
z marksistowskiej ekonomii politycznej, dostrzegała ograniczenia propozycji keyne-
sistowskich, z którymi niekiedy jest łączony jako prekursor teorii Johna M. Keynesa. 
Wywarł również znaczący wpływ na heterodoksyjną (nieortodoksyjną) myśl eko-
nomiczną, między innymi na lewicową postkeynesistkę Joan Robinson oraz przy-
czynił się do rozwoju badań nad kapitalizmem monopolistycznym, jakie w Stanach 
Zjednoczonych prowadziła marksistowska grupa Paula Sweezy’ego i Paula Barana 
skupiona wokół pisma „Monthly Review”1.

Kalecki zajmował się zarówno wysoko rozwiniętym kapitalizmem, w szczegól-
ności problematyką koniunktury i bezrobocia, krajami peryferyjnymi systemu świa-
towego (słabo rozwiniętymi), jak i postkapitalistycznymi gospodarkami PRL-u i re-
wolucyjnej Kuby. Dzięki uczestnictwie w praktyce planowania centralnego w Polsce 
Kalecki był w stanie zaprezentować wiele cennych uwag o praktycznych problemach 

1 Zob. J.B. Foster, Polish Marxian Political Economy and US Monopoly Capital Theory. The 
Influence of Luxemburg, Kalecki and Lange on Baran and Sweezy and Monthy Review, w: The 
Legacy of Rosa Luxemburg, Oskar Lange and Michał Kalecki. Volume 1 of Essays in Honour of 
Tadeusz Kowalik, red. R. Bellofiore, New York 2014.
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„budowy socjalizmu”. W centrum jego zainteresowań znajdowała się przede wszyst-
kim kwestia efektywności inwestycji i racjonalności planowania. 

Gospodarkę planową badano w sposób czysto normatywny, to znaczy: pisano 
o tym, jak powinna wyglądać, próbowano opracowywać najróżniejsze jej abstrak-
cyjne modele (radziecka „ekonomia polityczna socjalizmu”). Niewielu badaczy, 
zarówno sympatyków socjalizmu, jak i jego zdeklarowanych przeciwników, miało 
okazję praktycznego sprawdzenia swoich poglądów w praktyce. Kalecki należy do 
tego niewielkiego grona. Akcent na praktyczną stronę twórczości Kaleckiego po-
zwala uniknięcie metodologicznych pułapek związanych z rozpatrywaniem praktyki 
gospodarczej z punktu widzenia samej teorii. Cytując uwagę Johna B. Fostera i Ro-
berta McChesneya sporządzoną przy okazji omawiania neoliberalizmu, a która moim 
zdaniem bardzo dobrze oddaje również stan badań nad gospodarką planową, tego 
typu „ekonomia poszła drogą bezkompromisowego idealizmu całkowicie pozbawio-
nego warunków materialnych”2. Dużym osiągnięciem Kaleckiego jest właśnie to, że 
na tyle, na ile było to możliwe, ustrzegł się tego błędu. W moim przekonaniu bez 
zrozumienia realnych warunków funkcjonowania i reprodukcji danego systemu spo-
łecznego nie jest możliwe właściwe zrozumienie jego dynamiki, a także, co miało 
miejsce w przypadku gospodarki Polski, upadku. Gospodarcze prace Kaleckiego są 
tutaj istotnym osiągnięciem intelektualnym, mimo że nie ze wszystkim, co głosił 
ekonomista, można się zgodzić. Nie wszystkie problemy dostrzegł również w sposób 
zadowalający. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych problemów go-
spodarki planowej sformułowanych przez jej przeciwników i próby ich rozwiązania 
z perspektywy Kaleckiego. By możliwie najpełniej wypełnić to zadanie, pomocne 
będzie również odniesienie się do niektórych heterodoksyjnych ekonomistów-zwo-
lenników podejścia Kaleckiego, którzy zajmowali się problemami nieporuszonymi 
przez polskiego ekonomistę lub przedstawionymi przez niego w sposób niedokoń-
czony. 

W celu możliwie najpełniejszego i logicznego zaprezentowania wybranego tema-
tu niniejszy artykuł rozpoczyna się od przedstawienia krytyki, jakiej Kalecki poddał 
kapitalizm, i wynikającej z niej konieczności jego przezwyciężenia. W dalszej kolej-
ności zaprezentowana zostanie wizja demokratycznej gospodarki planowej sformu-
łowana przez Kaleckiego w 1942 roku, która w moim przekonaniu wpłynęła również 
na jego stanowisko w kwestii reform gospodarczych z 1956 roku. Następnie, jako 
postawienie problemu, omówione zostanie występowanie niedoborów w gospodarce 
planowej, którego najpełniejsza analiza z perspektywy ekonomii neoklasycznej zo-

2 J.B. Foster, R.W. McChesney, Kryzys bez końca. Jak kapitalizm monopolistyczno-finansowy 
wywołuje stagnację i wstrząsy od Stanów Zjednoczonych po Chiny, tłum. G. Konat, Warszawa 
2014, s. 20. 
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stała zaprezentowana przez węgierskiego ekonomistę Janosa Kornaia, wraz z kryty-
ką, jakiej Andrea Szego, zwolennik Kaleckiego, poddał wybrane elementy jego teorii. 

Terminologia pracy

W artykule traktuję ustrój PRL-u jako postkapitalistyczny, to znaczy taki, w którym 
obalono podstawowe zasady gospodarki kapitalistycznej, a jednocześnie nadal wy-
stępują w nim elementy wcześniejszego systemu. Dotyczy to produkcji, która staje 
się coraz bardziej planowa i uspołeczniona, z kolei dystrybucja ma nadal głównie 

„charakter burżuazyjny” (Karol Marks). W dalszym ciągu występują również sektory 
gospodarki oparte na własności prywatnej3. Z tego powodu system taki ma charakter 
przejściowy i w dalszym ciągu podlega ewolucji (wyrodnieje do poprzedniej formy 
lub zmierza ku coraz bardziej społecznej produkcji i dystrybucji, która stanowi pod-
stawę dla socjalizmu w sensie ścisłym). 

Struktura gospodarcza PRL-u, wzorowana na Związku Radzieckim, miała cha-
rakter planowany i tym różniła się od okresu sprzed 1945 roku. W niniejszym opra-
cowaniu przez „gospodarkę planową” rozumiem taką strukturę ekonomiczną, która 
zlikwidowała podstawowe mechanizmy kapitalizmu. Przyjmuję za radzieckim eko-
nomistą Jewgienijem Preobrażeńskim i amerykańskim marksistą Paulem Sweezym, 
że postkapitalistyczny system gospodarczy charakteryzuje się stopniowym przej-
mowaniem przez planowanie funkcji, jakie we wcześniejszych sposobach produkcji 
pełniło tak zwane prawo wartości, które z kolei na potrzeby niniejszego artykułu de-
finiuję jako występowanie konkurencji rynkowej między przedsiębiorstwami i brak 
całościowej koordynacji gospodarczej4. Chodzi przede wszystkim o funkcję alokacji 
zasobów i nadawania dynamiki całemu systemowi. W moim przekonaniu właśnie 
akcent na mechanizm wprowadzający w ruch cały system stanowi o jakościowej róż-
nicy między różnymi sposobami produkcji. Tak jak dla kapitalizmu mechanizmem 
tym jest rynek, za pomocą którego przejawia się prawo wartości, tak dla reżimów 
planowanych (samorządowych lub biurokratycznych) jest to nierynkowa koordyna-
cja, a tę może zapewnić tylko plan. Przyjmując ten punkt widzenia, unikamy błędu, 
jaki popełnia między innymi liberalna ekonomia wulgarna, która akcentuje czysto 
statyczne cechy danego systemu, na przykład kwestie własności (państwowa, pry-
watna), dochodząc do wniosku, że występowanie jednej z nich przesądza o naturze 
społecznej ustroju. Jednocześnie, jak pokazało doświadczenie historyczne, kapita-
lizm potrafi stworzyć silny sektor państwowy z dużym udziałem monopolu, równo-

3 Więcej na ten temat zob. E. Mandel, Marxist Economic Theory, t. II, New York–London 1970. 
Zob. także: T. Kowalik, Róża Luksemburg. Teoria akumulacji i imperializmu, Warszawa 2012, 
s. 162–163.

4 Por. P.M. Sweezy, Teoria rozwoju kapitalizmu. Zasady marksistowskiej ekonomii politycznej, 
tłum. E. Lipiński, Warszawa 1960, s. 88–90. 
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cześnie nie podważając rynku i prawa wartości jako podstawowych mechanizmów 
koordynacji gospodarczej, tym samym zachowując również kapitalistyczne stosunki 
produkcji (stosunki wyzysku opartego na zawłaszczaniu przez kapitał państwowy 
lub prywatny produktu dodatkowego wypracowanego w społecznym procesie pro-
dukcji). Analogicznie należy podejść do postkapitalistycznych gospodarek byłego 
bloku wschodniego. Planowanie oparte na decyzjach centrali planistycznej kreowało 
zarówno nowy mechanizm koordynacyjny, jak i stosunki produkcji, gdzie centralną 
rolę odgrywały relacje aktorów gospodarczych w stosunku do planu. W ten sposób 
planowanie stawało się „nowym stosunkiem społecznym”. 

Przyjęcie powyższego kryterium (planowania czy stosunku do rynku i konkuren-
cji) stawia problem badawczy od strony wspomnianych wcześniej warunków mate-
rialnej reprodukcji systemu. Unikamy w ten sposób zarówno błędów wynikających 
z przyjęcia bardziej formalnych kryteriów definicyjnych, jak i zbyt dużego akcentu 
położonego na deklaracje ideologiczne, które wcale nie muszą pokrywać się z realną 
praktyką społeczno-gospodarczą5.

Kaleckiego teoria kryzysów kapitalizmu 

Dla Kaleckiego podstawowym problemem kapitalizmu była jego chroniczna nie-
stabilność wynikająca z funkcjonowania mechanizmu rynkowego. Objawia się to 
najbardziej w postaci cyklów koniunkturalnych i niemożliwości uzyskania stałego 
stanu pełnego zatrudnienia. Jednocześnie ekonomista nie wiązał niestabilności ka-
pitalistycznej z cechami osobistymi kapitalistów (jak Keynes postulujący „eutanazję 
rentierów”), ale zgodnie z tradycją, która dała początek radykalnej ekonomii poli-
tycznej, tj. z mechanizmami systemowo-strukturalnymi. Za dobry przykład owego 
irracjonalizmu systemu kapitalistycznego mogą posłużyć relacje między płacami 
a zyskami rozpatrywanymi w skali przedsiębiorstwa i ogółu gospodarki. Według Ka-
leckiego to, co leży w interesie jednego kapitalisty, niekoniecznie będzie wskazane 
dla nich wszystkich jako klasy. Jeżeli dojdzie do obniżki płac w jednym zakładzie, to 
przy niezmienionym rynku zbytu kapitalista wyciśnie większą ilość dodatkowej, nie-
odpłatnej pracy z robotników, dzięki czemu będzie mógł zrealizować większy zysk. 
Jeżeli jednak takie działania podjęłaby w tym samym czasie cała klasa kapitalistycz-
na, oznaczałoby to spadek efektywnego popytu w związku z brakiem adekwatnej do 
poziomu akumulacji i produkcji siły nabywczej6.

5 Przykładem „marksistowskiego rządu”, który nie zlikwidował kapitalizmu (zależnego, peryfe-
ryjnego w stosunku do centrum świata kapitalistycznego), był reżim Ludowo-Demokratycznej 
Partii Afganistanu z lat osiemdziesiątych, który upadł po wycofaniu się wojsk radzieckich z tego 
kraju. 

6 J. Toporowski, Kalecki, Marx and Economics of Socialism, w: An Alternative Economic Theory. 
The Keynesian Model and Post-Keynesian Economics, red. J.E. King, London 1996, s. 172.



55Gospodarka planowa w ujęciu Michała Kaleckiego

Kalecki w przeciwieństwie do klasycznej marksistowskiej ekonomii politycznej 
nie przywiązywał znaczenia do prawa wartości opartego na pracy czy spadku stopy 
zysku jako źródła kryzysów7. Według ekonomisty źródłem kryzysów kapitalizmu 
jest niedostateczny popyt społeczny na produkty wytwarzane przy danym pozio-
mie technologii i zatrudnienia. W słynnym artykule Walka klas a podział dochodu 
narodowego przyjął, że przy braku presji ze strony zorganizowanego świata pracy 
dochodzi do spadku poziomu płac, co odbija się na dziale wytwarzającym środki 
konsumpcji robotniczej (przy niezmienionym poziomie w działach produkcji środ-
ków wytwórczych i konsumpcji kapitalistów). Prowadzi to do ogólnego spadku za-
trudnienia i produkcji. Tak więc przeciwnie do tego, co głosi ekonomia neoklasyczna 
i wulgarna, wzrost poziomu płac nie powoduje spadku zysków, ale ich powiększenie. 
O ile w działach wytwarzających środki produkcji i konsumpcji kapitalistów nie od-
notujemy spadku zysków (raczej ich wolniejszy wzrost), to w dziale konsumpcji ro-
botniczej wzrosną zarówno zyski, jak i globalny poziom zysków. Wszystko to jednak 
jest możliwe przy niewykorzystanych zdolnościach wytwórczych8. 

Jeżeli wzrost płac pobudza popyt, a dzięki temu i poziom zysków, dlaczego nie 
można uzyskać tego efektu w systemie kapitalistycznym i doprowadzić do jego sta-
bilizacji, likwidacji bezrobocia i ogólnej poprawy położenia warstw pracujących? Na 
pytanie to Kalecki próbował odpowiedzieć w artykule Polityczne aspekty pełnego 
zatrudnienia z 1943 roku, gdzie wymienił najważniejsze jego zdaniem powody, dla 
których kapitaliści nie są zwolennikami stabilnego pełnego zatrudnienia. 

Pierwszy powód (i drugi według numeracji Kaleckiego – tutaj traktuję je suma-
rycznie) z nich to ogólne przywiązanie do zasad leseferyzmu negujących wszelką 
ingerencję państwa w gospodarkę, a w szczególności w kwestię tak wrażliwą, jak 
zatrudnienie i płace, bowiem żeby móc utrzymać poziom zysków, państwo musi in-
terweniować, by wykreować efektywny popyt. Kalecki pisał:

Gdy rząd podejmuje inwestycje publiczne (np. buduje szkoły, szpitale, drogi) lub 
subsydiuje masową konsumpcję robotniczą […], co więcej, gdy wydatki te finan-
suje się z długu publicznego, a nie poprzez wzrost opodatkowania (co mogłoby 
ujemnie wpłynąć na inwestycje prywatne i na konsumpcję), to efektywny popyt 
na dobra i usługi można zwiększyć aż do takich rozmiarów, przy których zosta-
nie osiągnięte pełne zatrudnienie. Zwróćmy uwagę, że takie wydatki państwowe 
zwiększają zatrudnienie nie tylko bezpośrednio, ale i pośrednio, gdyż zwiększone 

7 J. Lopez, M. Assous, Michal Kalecki (Great Thinkers in Economics Series), New York 2010, 
s. 192–202. 

8 M. Kalecki, Walka klas a podział dochodu narodowego, w: Dzieła, t. II, Warszawa 1980, 
s. 133–134.
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dzięki nim dochody wywołują wtórny wzrost popytu na dobra konsumpcyjne i in-
westycyjne9.

Drugi powód jest związany z politycznymi skutkami wykreowania pełnego za-
trudnienia. O ile część kapitalistów dopuszcza możliwość interwencji państwa w te 
elementy życia społecznego, które nie stanowią dla nich zagrożenia, wielu będzie 
jednak przeciwko rozszerzaniu programów nacjonalizacyjnych na inne gałęzie go-
spodarki, bojąc się nie tylko perspektywy wywłaszczenia, ale i konkurencji ze stro-
ny państwowo subsydiowanego sektora publicznego. Kalecki pisał, że kapitalistom 
może chodzić o sektory „niekonkurując[e] z aparatem wytwórczym kapitału pry-
watnego, w przeciwnym bowiem razie zwiększenie inwestycji publicznych mogłoby 
oddziaływać ujemnie na rentowność inwestycji prywatnych”10. 

Zarazem w opinii Kaleckiego usunięcie opozycji kapitalistycznej wobec wymie-
nionych powyżej aspektów związanych z pełnym zatrudnieniem, na przykład pod 
wpływem akcji masowych zorganizowanego ruchu związkowego, nie likwiduje 
wszystkich czynników, które trzeba byłoby przełamać. To, co stanowi najważniejsze 
źródło oporu „wodzów przemysłu”, dotyczy radykalnego wzrostu siły przetargowej 
świata pracy w jego stosunkach z kapitałem: 

Przy systemie pełnego zatrudnienia zwalnianie z pracy przestałoby odgrywać rolę 
środka dyscyplinarnego. Pozycja pryncypała w hierarchii społecznej byłaby za-
chwiana, a wzrosłaby pewność siebie i świadomość klasowa robotników. Straj-
ki o wyższe płace i poprawę warunków pracy wytwarzałyby napięcie polityczne. 
Zyski kształtowałyby się, co prawda, w systemie pełnego zatrudnienia powy-
żej przeciętnego ich poziomu w warunkach laissez-faire. […] Ale „dyscyplina 
w zakładach pracy” i „stabilizacja polityczna” są dla kapitalistów ważniejsze niż 
bieżące zyski. Ich instynkt klasowy mówi im, że trwałe pełne zatrudnienie jest 

„niezdrowe” z ich punktu widzenia i że bezrobocie jest integralnym elementem 
normalnego systemu kapitalistycznego11.

Ta logika, ogólnie prawidłowa, wymaga jednak krytycznego komentarza. Takie 
przedstawienie problemów kapitalizmu (efektywny popyt i opozycja polityczna ka-
pitału) oznacza, że w sprzyjających warunkach gospodarczych, instytucjonalnych 
i politycznych „przełomowa reforma kapitalizmu” zapewniająca pełne zatrudnienie 
jest możliwa. Mimo bycia zwolennikiem socjalizmu i gospodarki planowej, które 
uważał za „lepsze” od kapitalizmu, pod koniec życia Kalecki doszedł do podobnego 

9 M. Kalecki, Polityczne aspekty pełnego zatrudnienia, w: Dzieła, t. I, Warszawa 1979, s. 339.
10 Ibidem, s. 343.
11 Ibidem, s. 344.
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wniosku, gdy w 1970 roku napisał dla organu teoretycznego Włoskiej Partii Komu-
nistycznej słynny artykuł o „reformie przełomowej”:

Przypuścimy, że silny nacisk mas doprowadza, i to wbrew klasie rządzącej, do 
tak radykalnej reformy systemu, że – nie obalając istniejących stosunków produk-
cyjnych – otwiera nowy wentyl dla dalszego rozwoju sił wytwórczych. Powstaje 
wtedy paradoksalna sytuacja: „przełomowa reforma” narzucona klasie rządzącej 
może prowadzić do – okresowej przynajmniej – stabilizacji systemu. […] Z taką 
sytuacją mamy właśnie do czynienia we współczesnym kapitalizmie12.

Nie odmawiając zasług Kaleckiemu, warto zastanowić się nad dzisiejszym sen-
sem tego typu stanowiska i porównać je z późniejszymi dokonaniami radykalnej eko-
nomii politycznej, głównie Michela Hussona i Paula Sweezy’ego, którzy w swojej 
analizie zajmowali się zarówno kwestią popytu, jak i spadku stopy zysku. Zdaniem 
Hussona kryzysy kapitalizmu należy rozpatrywać w dwóch nierozerwanych ze sobą 
aspektach: nadprodukcji dotyczącej sfery produkcji i podkonsumpcji dotyczącej sfe-
ry cyrkulacji i realizacji wartości dodatkowej na rynku. Kapitał, wyzyskując pracę, 
uzyskuje wartość dodatkową i tym samym doprowadza do podstawowego konfliktu 
klasowego, który objawia się między innymi walką o wzrost płac po stronie pracow-
niczej lub ich obniżkę po stronie właścicieli. Zarazem jednak wartość ta ma dla ka-
pitalisty charakter wirtualny i potencjalny, jeżeli nie zostanie zrealizowana na rynku 
w postaci uzyskanego zysku, a ten można uzyskać tylko za pomocą efektywnego 
popytu13. Do tego momentu analiza ta pokrywa się z ustaleniami Kaleckiego. Ważne 
jest jednakże to, że na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych „fordowski 
sposób akumulacji” oparty na „kompromisie keynesistowskim”, tj. powiązaniu pro-
gresji płac z wydajnością produkcji i pracowniczym popycie potencjalnym, zaczął 
się załamywać, podważając nadzieje na „reformę przełomową”, kiedy to wzrost płac 
został zahamowany na rzecz pobudzania akumulacji za pomocą kapitału finansowe-
go. Żeby zatrzymać spadek zysków, po szoku stagflacyjnym (1973–1974) rozpoczę-
to likwidowanie zdobyczy społecznych lat poprzednich, które wzmacniały położenie 
świata pracy względem kapitału i przyczyniały się do spadku dochodów burżuazji. 
Ostatecznie doszło do spadku udziału płac w PKB i odejścia od polityki bliskiej 
pełnemu zatrudnieniu, a efektywny popyt napędzany dotychczas przez wzrost płac 
zastąpiono finansjeryzacją i wzrostem znaczenia kredytu i zadłużenia. Polityka ta, 
zwana neoliberalizmem, doprowadziła do wzrostu nierówności społecznych, coraz 
większej polaryzacji dochodowej i podważyła specyficzne dla powojennego fordy-
zmu w krajach wysoko rozwiniętych bezpieczeństwo materialne klasy robotniczej14.

12 M. Kalecki, Uwagi o „reformie przełomowej”, w: Dzieła, t. II, op.cit., s. 501. 
13 M. Husson, Kapitalizm bez znieczulenia, Warszawa 2011, s. 221–222. 
14 Ibidem. 
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Dlaczego w pewnym momencie zyski zaczęły spadać, mimo że według ustaleń 
Kaleckiego powinny rosnąć dzięki wzrostowi płac, który był napędzany wzrostem 
wydajności pracy? Wstępną hipotezę można przedstawić, odwołując się do teorii sta-
gnacji występującej w kapitalizmie monopolistycznym opracowanej przez Sweezy-
’ego i jego następców. W warunkach, kiedy gospodarka jest w pełni rozwinięta, to 
znaczy oba najważniejsze jej działy – wytwarzania środków produkcji i konsumpcji – 
są w pełni mocy produkcyjnych i nieustannie przejawiają tendencję do ekspansji, do-
chodzi do sytuacji, w której wzrost płac nie jest w stanie zagwarantować zbytu towa-
rów, to zaś oznacza również stagnację inwestycji i przyhamowanie wzrostu gospo-
darczego. Jeżeli ma to miejsce w warunkach wzrostu znaczenia świata pracy, który 
domaga się coraz większej części nadwyżki ekonomicznej (produktu dodatkowego) 
wytwarzanej w procesie wytwórczym, dochodzi do sytuacji, w której zyski przeja-
wiają tendencję spadkową. Na tę sytuację nałożyła się również charakterystyczna 
dla fordyzmu tendencja do wzrostu oporu robotniczego przeciwko alienującym wa-
runkom pracy (linia montażowa) podważająca kontrolę kapitału nad procesem pracy 
i przyczyniająca się do dalszej erozji istniejącego układu. Dopóki kapitał znajdywał 
kolejne, coraz to nowsze możliwości rentownych inwestycji, takie jak powojenna 
odbudowa gospodarek europejskich czy nienasycony rynek produktów elektronicz-
nych, można było napędzać wzrost przy utrzymaniu korzystnych dla pracowników 
układów społecznych. Jednak od lat sześćdziesiątych kapitalizm zaczął natrafiać na 
bariery rozwojowe, które ominąć jedynie poprzez ograniczenie znaczenia świata pra-
cy, co zarazem zmusiło go do rozwoju alternatywnych form kształtowania popytu, 
między innymi za pomocą kredytu15. Z kolei problem, jaki pojawił się przypadku 
zastosowania tego typu mechanizmów, unaocznił kryzys gospodarczy z 2008 roku, 
kiedy załamał się wzrost napędzany zadłużeniem.

Niemniej jednak, co równie istotne, Kalecki do końca życia pozostał zwolenni-
kiem socjalistycznego planowania, któremu poświęcił dużą część swojego dorobku 
naukowego. Na ten aspekt zwracają także uwagę polscy wydawcy dzieł Kaleckiego16.

Demokratyczna gospodarka planowa

Kalecki nie zamierzał stworzyć ogólnego modelu gospodarki planowej, co też niekie-
dy mu wypominano. Bardziej skupiał się na bieżących problemach, jakie gospodar-
ka państwowa generowała, i temu poświęcił najwięcej swojej twórczości naukowej. 
Jedyną bardziej abstrakcyjną teorią, jaką opracował, była tak zwana teoria wzrostu 
gospodarki socjalistycznej oparta na odpowiednim łączeniu inwestycji, bilansów fi-
nansowych i wykorzystania siły roboczej.

15 Zob. J.B. Foster, R.W. McChesney, op.cit. 
16 Por. M. Kalecki, Przypisy i dodatki, w: Dzieła, t. II, op.cit., s. 630.



59Gospodarka planowa w ujęciu Michała Kaleckiego

W 1942 roku Kalecki napisał bardzo ważny artykuł Podstawowe warunki pow-
stania demokratycznej gospodarki planowej. Zwrócił w nim uwagę na występowa-
nie na świecie dwóch rodzajów planowania ekonomicznego. Pierwszym z nich było 
planowanie typowe dla kapitalizmu monopolistycznego, które podważając niektóre 
z funkcji konkurencji (prawa wartości), stosowało je w interesie grup burżuazji, dą-
żąc do „zapewnienia na dłuższą metę maksymalnych zysków właścicielom przedsię-
biorstw”. W przeciwieństwie do niego demokratycznie planowana gospodarka dąży 
do zaspokojenia ogółu potrzeb społeczeństwa, wykorzystując do tego wszystkie do-
stępne siły produkcyjne, co w kapitalizmie utrudnia kryterium rentowności w dobo-
rze zaspokajanych potrzeb17. Ogólnokrajowy plan ma za zadanie ustanowić także 
kontrolę nad systemem bankowym, inwestycjami i handlem zagranicznym. 

W obszarze stosunków produkcji Kalecki zgadzał się z tymi, którzy postulowali 

zapewnienie rzeczywistym wytwórcom (robotnikom, personelowi technicznemu 
i kierownikom) kontroli nad działalnością przedsiębiorstw, w których pracują, 
i dać im pole do wyrażania własnej inicjatywy twórczej, a więc wprowadzić de-
mokrację przemysłową18. 

W tej materii Kalecki proponował ustanowienie rad robotniczych i „komitetów 
produkcji”, które będą sprawowały władzę gospodarczą w imieniu klasy robotniczej. 
Do tego pomysłu powrócił w 1956 roku na fali „odwilży październikowej” i liberali-
zacji systemu politycznego za sprawą dojścia do władzy Władysława Gomułki i usta-
nowienia rad robotniczych w zakładach pracy. Według ustawy o radach z 1956 roku 
rady robotnicze miały zarządzać zakładami w imieniu społeczeństwa: zajmować się 
organizowaniem produkcji (poprawa wydajności, jakości, racjonalizacja) i nadzorem 
nad warunkami pracy w zakładach, być wybierane drogą demokratyczną i odpowia-
dać przed załogą. Dyrektor zakładowy odpowiadał przed radą, która kontrolowała 
jego działalność, a także był mianowany przez władze centralne po uzgodnieniach 
z radą. Jej skład w dwóch trzecich miał składać się z robotników. 

Jako zwolennik samorządności robotniczej Kalecki zdawał sobie sprawę z ko-
nieczności skoordynowania jej z centralnym planowaniem. W artykule z 1956 roku 
Rady robotnicze a centralne planowanie przedstawił koncepcję koordynacji plano-
wania centralnego i demokracji robotniczej jako mechanizmu polepszenia jakości 
produkcji i bariery przed biurokratyzacją:

Nie ulega wątpliwości, że na dalszą metę rady robotnicze, które przeciwdziała-
ją biurokratyzacji systemu centralnego planowania, ale go nie rozsadzają, mogą 

17 M. Kalecki, Warunki powstania demokratycznej gospodarki planowej, w: Dzieła, t. III, Warsza-
wa 1982, s. 76–77. 

18 Ibidem. 



60 Paweł Szelegieniec

przynieść olbrzymie korzyści, wyzwalając inicjatywę twórczą, która w systemie 
całkowicie scentralizowanym nie dochodzi o głosu. Natomiast na bliższą metę 
decydujące dla stopy życiowej są raczej kierunki wytyczane przez plany central-
ne, a zwłaszcza odpowiednia polityka w dziedzinie struktury inwestycji, handlu 
zagranicznego i rolnictwa19.

Kalecki był przeciwnikiem planowania w warunkach gospodarki rynkowej. Jego 
zdaniem „socjalizm rynkowy” niewiele by zmienił w ogólnej niestabilnej naturze 
systemu gospodarczego i byłby podatny na te same „plagi”, co „rynkowy” kapi-
talizm. Zdaniem ekonomisty, by nie dopuścić do kryzysu, należało dokonywać in-
westycji i ogólnych bilansów w sposób planowany, tak by zmiany w popycie nie 
wpływały na ogólne rozchwianie systemu. Tylko „socjalistyczne planowanie” może 
wyzwolić klasę robotniczą od bezrobocia i zagwarantować bezpieczeństwo socjalne 
(mówimy tutaj o jego poglądach sprzed 1970 roku). 

Zarazem ekonomista pozostawał wielkim przeciwnikiem tak zwanych planów 
heroicznych, to znaczy nieliczących się z możliwościami produkcyjnymi i zmusza-
jących do wyrzeczeń całe społeczeństwo. Plan miał być tworzony w ten sposób, aby 
minimalizować koszty, czyli przeciwnie niż miało to miejsce na przykład w okresie 
klasycznego stalinizmu w ZSRR. W 1962 roku napisał artykuł polemiczny z poglą-
dami Edwarda Szyra, w którym zawarł następujące ważne stwierdzenie:

Chciałbym zwrócić uwagę na pewne wykroczenie przeciwko kompleksowo-
ści w planowaniu […]. Mam na myśli pojawiający się jeszcze ciągle w dysku-
sjach nad planami, zwłaszcza perspektywicznymi, zwyczaj żądania podnoszenia 
wskaźników wytwórczości w poszczególnych gałęziach przemysłu bez należy-
tego ich uzasadnienia po stronie zapotrzebowania. Tego rodzaju odchylenia od 
zwykłej metody bilansowej […] prowadzą do naruszenia proporcji właściwych 
danemu planowi. Dzieje się to często w ten sposób, że sztucznie zwiększa się 
zapotrzebowanie na jakieś produkty przemysłowe, „wytypowane” do przyspie-
szenia wzrostu ich wytwórczości, co jest niczym innym, jak marnotrawstwem. 
[…] Można […] żywić uzasadnione obawy, że nadmiary stworzą apetyty i w ten 
sposób marnotrawstwo […] stanie się faktem. Zbyt małe rezerwy prowadzą do 
napiętych planów, zbyt duże – i to nie tam, gdzie są najbardziej potrzebne – są 
źródłem rozrzutności20. 

Uważał również, że zasada preferowania sektora wytwarzania środków produk-
cji nad sektor wytwarzania dóbr konsumpcyjnych nie zawsze przynosi pozytywne 
rezultaty i może skutkować rozchwianiem gospodarki krajowej. Podczas II Zjazdu 

19 M. Kalecki, Rady robotnicze a centralne planowanie, w: Dzieła, t. III, op.cit., s. 101.
20 M. Kalecki, Kilka uwag o „Gospodarce Planowej” i planowaniu, w: Dzieła, t. III, op.cit., 

s. 263–264. 
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Ekonomistów Polskich w 1956 roku postulował zwiększenie środków przeznaczo-
nych dla sektora konsumpcyjnego, bowiem wzrost produkcji w dłuższej perspekty-
wie wcale nie musi doprowadzić do zwiększenia się konsumpcji21. 

To, czego w moim odczuciu zabrakło w pracach Kaleckiego, to problem wzajem-
nych relacji między komisją ustalającą ogólnokrajowy plan a przedsiębiorstwami. 
O ile uwagi o konieczności kontrolowania zbyt autonomicznych decyzji rad robot-
niczych przez ograny ogólnospołeczne wydają się ważne, zwłaszcza w świetle do-
świadczeń z samorządnością robotniczą opartą na likwidacji planowania na rzecz 
rynku w Jugosławii (zwiększanie się nierówności majątkowych i dochodowych 
między zakładami czy regionami, rozwój tak zwanego patriotyzmu zakładowego22), 
trudno nie zauważyć, że Kalecki podchodził do kwestii planowania z nazbyt tech-
nokratycznej strony, tworzył poważne modele koordynacji międzysektorowej, ale 
zarazem nie dostrzegał, że każdy z uczestników procesu ustalania i realizacji planu 
również posiada swoje interesy (niekoniecznie rozumiane jako forma prywatnego 
bogacenia się lub zdobywania prestiżu). Tutaj znajduje się najsłabszy element kon-
cepcji Kaleckiego w stosunku do planowania i samorządności robotniczej, ponieważ 
praktyka gospodarcza pokazała, że centralny i niezależny od samych rad robotni-
czych aparat planistyczny hamuje nie tylko negatywne, ale także pozytywne aspekty 
samorządności, choć trzeba oddać mu sprawiedliwość, że w 1956 roku postulował, 
by rady miały swoich przedstawicieli w Sejmie23. Chodzi tutaj o brak koordynacji 
międzyzakładowej i regionalnej rad oraz oparcia na niej planowania ekonomiczne-
go, tak by stworzyć bardziej efektywny mechanizm reagowania na potrzeby eko-
nomiczne. W historii PRL-u nigdy nie doszło do żadnego zjazdu rad, który mógłby 
ustanowić taką koordynację, zaś ustawa o tak zwanej Konferencji Samorządu Robot-
niczego radykalnie zmniejszyła udział rad robotniczych w zarządzaniu i tym samym 
przyczyniła się do ich neutralizacji przez aparat administracyjny. 

Kalecki cały czas pozostawał wielkim zwolennikiem bodźców ekonomicznych 
(„zainteresowania materialnego”) jako efektywnych form stymulacji wydajności 
pracy w działalności przedsiębiorstw czy innych aktorów gospodarczych i w moim 
przekonaniu wyróżnia go to pozytywnie na tle innych autorów piszących o gospo-
darce planowej, u których kwestia odpowiedniej motywacji materialnej nie zawsze 
znajdywała należyte miejsce. Na podkreślenie zasługuje tutaj perspektywa połącze-
nia bodźców z samorządem robotniczym. Swoim poglądom dał wyraz w artykule, 
który napisał wraz z Oskarem Lange w 1956 roku:

21 J. Toporowski, op.cit., s. 175.
22 Por. E. Mandel, Yugoslav Economic Theory, „Monthly Review” 1967, vol. 18, no. 11, s. 40–49. 
23 K. Chojnacka, Michał Kalecki o relacjach państwo-gospodarka, Kielce 2013, s. 131. 
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Bez usamodzielnienia się przedsiębiorstw rady robotnicze i pracownicze byłyby 
fikcją, nie miałyby bowiem o czym decydować. […] Wymaga to przejścia przed-
siębiorstw, a zatem i całej gospodarki narodowej, od metod pracy opartych na 
administracyjnych nakazach do metod opartych na umiejętnym posługiwaniu się 
bodźcami ekonomicznymi oraz społecznej odpowiedzialności pracujących24. 

Kalecki proponował system premii nagradzających za wykonanie i przekrocze-
nie planu25. Istotne dla funkcjonowania zakładów było odpowiednie zbilansowanie 
udziału w zyskach dla załogi z płacą i innymi wynagrodzeniami, ale w taki sposób, 
by nie generowało to zbyt wielkich nierówności dochodowych wśród pracowników. 
Według ustawy o radach z 1956 roku pokrywałby to tak zwany fundusz zakładowy 
i nie stanowiłby on więcej niż 8,5 procent ogólnego funduszu przedsiębiorstwa. Ka-
lecki pisał:

Bodźce ekonomiczne wydatnie pomagają w wykonywaniu planów produkcji, ale 
nie zastępują ich całkowicie. Zwłaszcza system oparty na udziale załogi w zysku 
natrafia w ustroju socjalistycznym na szereg poważnych trudności. […] udział 
w zysku nie można ustalać na poziomie zbyt wysokim w porównaniu z płacami 
podstawowymi, gdyż prowadziłoby to do nadmiaru fluktuacji zarobków robotni-
czych; jeżeli zaś udział w zyskach nie stanowi znacznej części dochodów zało-
gi, bodziec ten okaże się nieefektywny. Ponadto zysk często zależy w większym 
stopniu od kosztów niż od wielkości produkcji; przedsiębiorstwa mogą więc dą-
żyć raczej do zmniejszenia kosztów niż do zwiększenia produkcji, co w pewnych 
przypadkach może dać wyniki zupełnie niepożądane z punktu widzenia gospodar-
ki jako całości26. 

Postulował także oddzielenie aparatu produkcyjnego od aparatu kontroli jakości: 

Poprawę jakości można osiągnąć […] przede wszystkim przez zorganizowanie 
niezależnego od producentów aparatu, który przejmowałby od nich produkcję, 
przy czym za podstawę premiowania brałoby się produkcję przyjętą27. 

24 O. Lange, Budowa nowego modelu gospodarczego musi oprzeć się na dynamice klasy robotni-
czej i socjalistycznej inteligencji, w: idem, Dzieła, t. II, Socjalizm, Warszawa 1973, s. 475–476.

25 M. Kalecki, Bodźce zainteresowania materialnego w gospodarce socjalistycznej, w: Dzieła, 
t. III, op.cit., s. 88.

26 M. Kalecki, Nie przeceniać roli modelu, w: Dzieła, t. III, op.cit., s. 106. 
27 M. Kalecki, Bodźce zainteresowania…, s. 91.
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Zjawisko niedoboru w gospodarce planowej

Kalecki nie zajmował się w przeciwieństwie do takich ekonomistów, jak Kornai czy 
Wiktor Nowożyłow, problemem niedoborów w gospodarce planowej, jednak można 
w jego twórczości wyszczególnić wątki związane z zagadnieniem braku towarów 
i produktów. Kalecki zdawał sobie sprawę z tego, że problemy zaopatrzeniowe ge-
nerujące przestoje i brak zabezpieczenia „frontu robót” dla pracowników wpływają 
negatywnie na wykonanie planów produkcyjnych. Kalecki dość optymistycznie za-
łożył, że dzięki bodźcom materialnym zakłady będą walczyły o wyższy plan, a przez 
to będą domagać się więcej środków na wykonanie bardziej ambitnych projektów28, 
jednak występowanie niedoborów podawało w wątpliwość postulat poprawy wydaj-
ności pracy dzięki premiom za wykonanie planów. Propozycja Kaleckiego nie mogła 
przynieść zamierzonych efektów, jeżeli nie zostałaby rozwiązana kwestia efektyw-
nego zaopatrzenia.

Teoretyk „gospodarki niedoborów ” Kornai zwrócił uwagę na problem „zasysania” 
środków produkcji przez zakłady produkcyjne. Do tego dochodził tak zwany pry-
mat produkcji nad konsumpcją, czyli faworyzowanie działu pierwszego gospodarki 
w ujęciu Marksa, wytwarzającego środki produkcji, kosztem działu drugiego, czyli 
produkcji środków konsumpcji. Sam Kornai wyszedł z założenia, że decyzje o po-
zyskiwaniu środków z budżetu przez pojedyncze jednostki produkcyjne wypływają 
z racjonalnych przesłanek. Kierownictwa fabryk dążą do uzyskania jak największej 
ilości materiałów i innych środków, by jak najlepiej wykonać plan, co z kolei łą-
czy się ze „spokojem na zakładzie” (zadowoleniem załogi), jak i ułatwieniem pracy 
zarządowi. Z faktu, że nie istniały charakterystyczne dla kapitalizmu wolnokonku-
rencyjnego „twarde ograniczenia budżetowe” (konieczność efektywnych, zyskow-
nych inwestycji, ograniczony dostęp do zasobów) ograniczające skutecznie rozrost 
przedsiębiorstw i „efekt ssania”, popyt ze strony „zakładów socjalistycznych” był 
niemal nieograniczony. Jedynym sztywnym i „twardym” ograniczeniem dla „firm 
socjalistycznych” stanowią administracyjne i bardzo restrykcyjne odgórne blokady 
na wydatki inwestycyjne. Zdaniem węgierskiego ekonomisty dopiero wprowadzenie 
takich środków doprowadziło do ograniczenia „ssania” i zjawiska niedoboru. Zara-
zem metody te wprowadzono jedynie tymczasowo.

Sam Kornai przyjął od Kaleckiego rozróżnienie dwóch typów gospodarek, które 
okazało się bardzo użyteczne w badaniach nad kapitalizmem i „socjalizmem” (post-
kapitalistycznym okresem przejściowym). Pierwszą z nich, opartą na ograniczeniu 

„efektu ssania” ze strony efektywnego popytu, zaliczając do niej kapitalizm, określił 
jako zdeterminowaną przez stronę popytową. Druga miała być oparta na ogranicze-
niach po stronie zasobów („przez stronę podażową”) i była charakterystyczna dla 

28 Ibidem, s. 89–90. 



64 Paweł Szelegieniec

gospodarek państw bloku radzieckiego29. Rozróżnienie to może tłumaczyć, dlaczego 
Kalecki nie stosował swojej teorii efektywnego popytu i koniunktury dla gospodarki 
planowej. To właśnie fizyczne ograniczenia dostępności środków miały stanowić je-
dyną skuteczną barierę przed nieustannym zasysaniem generującym niedobory i ko-
lejki. Ograniczenia te wynikały także z decyzji centrum planistycznego o tym, który 
sektor i branża są bardziej priorytetowe, a które mniej30. Tak więc w gospodarce typu 
radzieckiego nie było możliwości, by zaistniał cykl koniunkturalny w takim znacze-
niu, jaki występuje w kapitalizmie. 

Mimo że zjawisko niedoborów nie znalazło u Kaleckiego pełnego teoretycznego 
omówienia, zapewne z tego powodu, że zostało ono właściwie nagłośnione dopiero 
po jego śmierci, perspektywa Kornaia (uważana za zgodną z wykładnią ekonomii 
neoklasycznej) została skrytykowana przez Andrea Szego, węgierskiego zwolennika 
poglądów Kaleckiego. 

Szego starał się podważyć przekonanie Kornaia, że kapitalizm opiera się na twar-
dych ograniczeniach budżetowych, które dla gospodarek typu radzieckiego są z ko-
lei zbyt „miękkie”. Biorąc pod uwagę politykę kredytową bazującą na  pieniądzu 
fiducjarnym kreowanym przez banki centralne firmy kapitalistyczne również podle-
gają stosunkowo miękkim ograniczeniom w tej materii31. Odkąd kapitalizm wszedł 
w fazę rozchodzenia się „funkcji przedsiębiorczej” (kapitalisty) i „funkcji zarządza-
nia” (menedżera), kadry kierownicze w obu systemach pełnią w zasadzie identyczne 
funkcje. Co więcej, przykład Węgier z końca lat osiemdziesiątych, gdy większość 
przedsiębiorstw była już w dużej mierze samofinansująca się (z przychodów), nie 
doprowadziło to do zaniku niedoborów. Efekt zagarniania zasobów pozostawał ze 
względu na dalsze istnienie biurokratycznego planowania.

Szego zgadzał się z Kornaiem, że zakłady w gospodarce planowej przejawiają 
tendencję do niepohamowanego wzrostu, który z kolei generuje nierównowagę mię-
dzysektorową. Rozwiązaniem byłoby większe oparcie się na efektywnym popycie 
i wyartykułowanych potrzebach konsumenckich. Jako ekonomista z nurtu radykal-
nej ekonomii politycznej Szego przestrzegał jednak przed pokładaniem zbyt dużego 
zaufania w urynkowieniu przedsiębiorstw, bowiem w ten sposób likwidowano inny 
czynnik, który potrafił przyhamować tendencję do gromadzenia środków – central-

29 M. Kalecki, Teorie wzrostu w różnych systemach społecznych, w: Dzieła, t. IV, Warszawa 1984, 
s. 123–131. 

30 J. Kornai, Niedobór w gospodarce, Warszawa 1985, s. 52–60. 
31 Co ciekawe, sam Kornai przyznał, że obecny kapitalizm  również opiera się na miękkim ograni-

czeniu finansowym, co jego zdaniem jest źródłem aktualnego kryzysu ekonomicznego i stanowi 
groźbę odrodzenia się „zagrożenia socjalizmem”. Por. J. Kornai, Widmo socjalizmu nad świa-
tem, „Gazeta Wyborcza” z 12 lipca 2012 roku. Zdaniem autora niniejszego artykułu miękkie 
finansowanie budżetowe to nie przyczyna kryzysu, ale próba wyjścia z poprzedniego załamania 
i ponownego uruchomienia wzrostu gospodarczego (por. rozdział Kaleckiego teoria kryzysów 
kapitalizmu). 
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ny plan32. Problem jednak nadal pozostawał, ponieważ także w czasach największej 
centralizacji ekonomicznej w okresie klasycznie stalinowskim nie udało się zlikwi-
dować tego zjawiska.

Uważam, że poglądy te można warunkowo uznać za pewne rozwinięcie teorii 
Kaleckiego lub przynajmniej za niebędące z nią w sprzeczności ze względu na zaan-
gażowanie polskiego ekonomisty w ustanowienie planowania opartego na badaniach 
rynku i efektywnym popycie, niż na administracyjnych decyzjach odgórnych. W 1956 
roku na II Zjeździe Ekonomistów Polskich zespół, w którego obradach uczestniczył 
Kalecki, zaproponował szereg reform gospodarczych, które miały usprawnić system 
ekonomiczny, między innymi właśnie taką reformą w opracowywaniu planów. 

Na marginesie warto zaznaczyć, że propozycje zwiększenia siły konsumenckiej 
w stosunku do aparatu produkcyjnego nie są ograniczone jedynie do wymienionych 
przeze mnie współczesnych autorów. Problem ten zauważono już w ZSRR i powią-
zano z kwestią tak zwanej władzy monopolistycznej w gospodarce państwowej. Eko-
nomista Preobrażeński bodajże jako pierwszy zwrócił uwagę na fakt występowania 

„pasożytniczych tendencji monopolistycznych” w radzieckim sektorze publicznym. 
Aparat kierowniczy oparty na pozycji jedynego dostarczyciela dóbr kieruje się jedynie 
własnym interesem, nie zaś, jak głosi normatywna teoria socjalizmu, dobrem ogółu 
społeczeństwa. Żeby zrównoważyć ten czynnik, przywrócić równowagę między róż-
nymi aktorami gospodarczymi, konieczne jest wzmocnienie „robotniczej siły konsu-
menckiej”, które może zapewnić demokracja robotnicza i kontrola konsumencka33.

Podsumowanie

Wkład Kaleckiego do teorii ekonomicznej jest bezsporny. W niniejszym artykule 
przedstawiłem jedynie niewielką część jego bogatego dorobku w zakresie gospodar-
ki planowej, zaś ograniczoność miejsca wymusiła selektywne potraktowanie wybra-
nych zagadnień. Liczę jednak, że i z tego siłą rzeczy ograniczonego studium będzie 
można zrozumieć jego wizję gospodarki postkapitalistycznej, której był nie tylko 
teoretykiem, ale również praktykiem. 

Istotne będzie jednak za Janem Toporowskim zwrócenie też uwagi na braki w teo-
rii Kaleckiego. Niestety, nie znajdziemy u niego bardzo istotnej analizy rynku pracy, 
nawet w warunkach pełnego zatrudnienia w gospodarce postkapitalistycznej, a także 
szerszych badań nad problemem konsumpcji w gospodarce planowej. Niemniej  bra-
ki te nie wpływają na ogólną ocenę dorobku ekonomisty polskiego, który zdaniem 
niektórych miał stanowić „pomost” między Marksem a Keynesem. 

32 A. Szego, The Logic of a Shortage Economy. A Critique of Kornai from a Kaleckian Macroeco-
nomic Perspective, „Journal of Post Keynesian Economics” 1991, vol. 13, no. 3, s. 329–335. 

33 Por. P. Broué, The History of the Bolshevik Party (CP) of the U.S.S.R., rozdz. IX, https://www.
marxists.org/history/etol/writers/broue/works/1971/ussr/ch09.htm (2.09.2014).
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MICHAŁ KALECKI ON THE PLANNED ECONOMY

Summary

Keywords: planned economy, capitalism, socialism, planning, shortage

This article attempts to present the question of ideas of Polish heterodox economist 
Michał Kalecki on the planned economies and general problems with capitalist and post-
capitalist systems. To analyze the problem I start with Kalecki’s theory of capitalist crisis, 
question of effective demand and full employment, and then describe the quasi-model of 
democratic planned economy. Next, I focus on relations of workers’ self-management 
with central planning and motivation problems under state-run economy. I also put on 
agenda the so-called shortage problem, analyzed by the Kalecki’s supporter, Andrea Sze-
go, in opposition to neo-classical approach of Hungarian economist Janos Kornai. 
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Problem mas, ruchów masowych, masowych strajków i protestów w teorii spo-
łecznego rozwoju Róży Luksemburg można dziś podejmować i rozważać z dwóch 
przynajmniej powodów i na dwa sposoby. Po pierwsze, ze względów historycznych: 
myśl Luksemburg – z uwagi na wybitną rolę tej niezwykłej postaci w historii myśli 
i emancypacyjnego ruchu społecznego w wymiarze zarówno narodowym, jak i po-
wszechnym – z a w s z e  zasługuje na przypomnienie i nowe spojrzenie. Jak przy 
tym wiadomo, Luksemburg z rozmaitych względów, nie tylko politycznych, nie była 
szczególnie faworyzowana przez historyków polskiego marksizmu i polskiej myśli 
społecznej nawet wtedy, gdy jej poglądy przestały być postrzegane i oceniane głów-
nie przez pryzmat „błędów luksemburgizmu” ukształtowany w polemice z Włodzi-
mierzem I. Leninem i w osobliwy sposób utrwalony w epoce stalinowskiej. Ukazało 
się co prawda kilka wartościowych prac poświęconych autorce Akumulacji kapitału, 
szczególnie artykuły Marii Szlezinger, prace Tadeusza Kowalika i rozprawa Grze-
gorza Kotlarskiego, istotne miejsce poglądy Luksemburg zajmują także w historii 
marksizmu polskiego Seweryna Dziamskiego1. Pewne wątki tej koncepcji podjęto 
również w ostatnich latach, co wraz z inicjatywą wydania dzieł Luksemburg przez 

1 M. Szlezinger, Spontaniczność procesu rewolucyjnego w doktrynie Róży Luksemburg, „Stu-
dia Socjologiczno-Polityczne” 1959, nr 3; eadem, Podstawy filozoficzne doktryny społecznej 
Róży Luksemburg, „Studia Socjologiczno-Polityczne” 1963, nr 15; T. Kowalik, Róża Luksem-
burg. Teoria akumulacji i imperializmu, Wrocław 1971, wyd. II poszerzone, Warszawa 2012; 
S. Dziamski, Zarys polskiej filozoficznej myśli marksistowskiej 1878–1939, Warszawa 1973; 
G. Kotlarski, Myśl społeczna Róży Luksemburg. Próba rekonstrukcji historiozofii, Poznań 1987. 
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Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa” (wspierany finansowo przez Fundację im. 
Róży Luksemburg) zasługuje na specjalne uznanie. Biorąc jednak ogólnie – bilans 
jest skromny, zaś wśród opracowań przeważają „ogólne” i poświęcone problematyce 
ekonomicznej – akumulacji kapitału właśnie. Gdyby jednak nawet było inaczej, hi-
storię, jak mówią, pisze się wciąż od nowa, w nowych historycznych warunkach, co 
szczególnie w zastosowaniu do myśli społecznej przynosi lub przynosić może nowe 
efekty.

Po drugie, w realiach współczesnego świata na szczególne zainteresowanie zasłu-
guje sam problem mas, masowych ruchów i przewrotów. Sytuacja ma się przy tym 
tak, że z jednej strony mamy do czynienia z okresowo narastającymi, także inicjo-
wanymi i pobudzanymi (w formie choćby „latających” czy „kolorowych rewolucji”) 
ruchami masowymi, które zmieniają polityczny i społeczny pejzaż współczesnego 
świata i które w zależności od okoliczności określane są jako walka o emancypa-
cję ludu bądź terroryzm. Traktowane jako wyraz słusznego gniewu mas lub gniewu 
niesłusznego, wypływającego z szaleństwa i pociągającego za sobą najwyższe bar-
barzyńskie zagrożenie cywilizacji. O zamieszanie tym łatwiej, że często chodzi o te 
same ruchy i te same masy; ocena zmienia się oczywiście wraz ze zmianą „przydat-
ności” owych ruchów dla wielkich tego świata. Z drugiej zaś strony humanistyka 
i nauki społeczne, zgodnie zresztą z tendencją bardziej ogólną i powszechną, do spra-
wy tej podchodzą w sposób techniczny, praktyczny. O ile w ogóle podchodzą – moż-
na dodać po namyśle, ponieważ w centrum zainteresowania tych nauk sytuuje się 
dziś raczej indywidualny poznający umysł, badaczom zaś przyświeca wiara, że są już 
o krok od poznania mechanizmów jego funkcjonowania, a co za tym idzie – od opa-
nowania skutecznych technik oddziaływania nań (co jest zresztą w pewnym stopniu 
uzasadnione w praktyce nie tylko handlowej, ale także politycznej). Społeczeństwo 
zatem – a i to pojęcie jest „niemodne”, podobnie jak „klasy społeczne” czy „społecz-
na świadomość” – jawi się jako zbiór takich umysłów. Że jednak wiedza o umyśle 
jest jeszcze niepełna i w znacznym stopniu „nieoperacyjna”, a co istotniejsze, przej-
ście od jednostkowego umysłu do „tłumu” trudne, a nawet wątpliwe, ów tłum, jak 
pogoda, stanowi rzecz w znacznej mierze nieprzewidywalną. Nieprzewidywalność 
ta nie jest jednak wyłącznie porażką nauki czy polityki, daje bowiem możliwość 
owej zmiennej oceny, o której pisaliśmy. Konkludując, problem ruchów masowych 
obecnych we współczesnym świecie należałoby na nowo postawić jako kwestię 
teoretyczną, to znaczy jako przedmiot także teoretycznych rozważań2. Jeśli historia 
myśli (i działania – w naszym bowiem przypadku plany te są ściśle związane) może 
czegoś nauczyć, to wydaje się, że koncepcja mas Luksemburg stanowić może dobry 
punkt wyjścia do dyskusji nad takim zagadnieniem i zamierzeniem.

2 Dobrym przykładem takich poszukiwań i żywego zapotrzebowania na teorię społeczną jest 
między innymi koncepcja wspólnoty Antonia Negriego, a także dyskusje, jakie wywołała idea 
multitude. 
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W przedstawionych rozważaniach – w zakresie bardzo skromnym – stawiamy 
sobie za cel połączenie obydwu wskazanych sposobów podejścia do tematu. Historia 
myśli zatem, ale by przyczynić się do rozpoznania rzeczywistości, do ułatwienia 
orientacji w niej, a nawet skutecznego działania. Można przy tym zasadnie przyjąć, 
że postawa taka byłaby bliska i samej Luksemburg. 

Choć tytułowe sformułowanie „bunt mas” pochodzi z głośnego eseju José Ortegi 
y Gasseta z roku 1929, sama problematyka mas pojawia się w myśli europejskiej 
znacznie wcześniej. Historia filozofii pokazuje, że w refleksji nad dziejami zbioro-
wości ludzkie wstępują na dziejową arenę w czasach nowożytnych, w konsekwencji 
procesu laicyzacji wiedzy i odrzucenia „paradygmatu heroicznego”3. Wielkie zbio-
rowości (narody, społeczności) spełniają główne role w filozofii niemieckiej, a wraz 
powstaniem marksizmu łączącego podejście historiozoficzne z powstającą nauką 
społeczną (ekonomią i socjologią) na plan pierwszy wysuwa się pojęcie klas spo-
łecznych.

Analitycy teorii Luksemburg, szczególnie Kotlarski4, wskazują na kilka istotnych 
okoliczności towarzyszących „zaistnieniu” tej problematyki w refleksji tak zwane-
go drugiego pokolenia marksistów. Decyduje przede wszystkim sama rzeczywistość 
społeczna i niezwykła dynamika masowych ruchów charakterystyczna dla epoki, 
a także jej polityczne „momenty” i konsekwencje. Zmiany te – i wstrząsy – znajdują 
swoje odzwierciedlenie i komentarz w teorii. Należy tu wskazać na wzrost znaczenia 
i wpływów filozofii Fryderyka Nietzschego programowo niechętnego masom czy 
„tłumowi” i zapewne w ogóle wpływy filozofii modernistycznej, w której stosunek 
do „tłumu” nie przedstawiał się jednoznacznie, lecz uwaga skupiona była na wolnej, 
twórczej jednostce. Koniec XIX wieku to także, a może przede wszystkim, szybki 
rozwój nauk społecznych, socjologii i psychologii. Wiadomo, że Luksemburg in-
teresowała się ich osiągnięciami, że atmosfera tych nauk wpływała na jej poglądy. 
Szczególnie podkreślić tu należy rolę, jaka spełniała ówcześnie teoria socjologiczna 
Émile’a Durkheima zawierająca postulaty „obiektywnego”, empirycznego podejścia 
do faktów społecznych, w tym także do społecznej świadomości, której jako „świa-
domości zbiorowej” przyznawany był prymat i charakter nadrzędny w stosunku do 
świadomości jednostkowej, odpowiednio do nadrzędności grupy nad jednostką. Ba-
danie społeczeństw, i społecznej dynamiki – dodajmy, łączyło się tu z analizami „du-
szy społecznej” odmiennej od jednostkowej psychiki i uzależnionej od społecznego 
porządku i struktury. 

3 Zbigniew Kuderowicz w pracy Filozofia dziejów wskazywał na przemiany, jakie następowały 
w nowożytnym podejściu do dziejów. O Monteskiuszu pisał: „Historii nie sprowadzał do dzie-
jów dynastii ani perypetii panujących, lecz otwierał perspektywę rozumienia dziejów jako prze-
mian ustrojowych i społecznych, jako dziejów zbiorowości, ludów i państw”. Z. Kuderowicz, 
Filozofia dziejów, Warszawa 1973, s. 33.

4 Por. G. Kotlarski, op.cit., s. 50–52.
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W naukach społecznych nierzadka była wówczas negatywna opinia o masach. 
Lecz niekiedy „nierozumności” i „destrukcyjności” mas socjologia przeciwstawiała 
wizję człowieka raczej racjonalnego (dobrym przykładem będzie tu niewiele póź-
niejsza koncepcja Maksa Webera), choć racjonalność tę pojmowano nie tyle psycho-
logicznie, co „praktycznie”, to znaczy jako skuteczność społecznego działania. 

Nie sposób nie wspomnieć także o sławnej Psychologii tłumu Gustawa Le Bona 
z roku 1895. 

Obecnie tradycje polityczne, dążenia osobiste panujących, ich współzawodnictwo 
niewiele znaczą. Najważniejszy stał się głos tłumu, którego nasłuchują królowie, 
a on im nakazuje, jak mają postępować. Losy narodów rozstrzygają się teraz nie 
w radach książąt, lecz w d u s z y  t ł u m ó w  [podkreślenie moje – E.K.]. Najbar-
dziej charakterystycznym i najsilniej uderzającym rysem obecnego przejściowego 
okresu jest dojście do głosu warstw ludowych, a raczej powolne i stopniowe za-
mienianie się tych warstw w warstwy panujące5.

Rekonstrukcji takiej właśnie zbiorowej duszy tłumu poświęcona jest rozprawka 
Le Bona. Trudno przy tym zgodzić się z Grzegorzem Kotlarskim, że autor Psycho-
logii tłumu reprezentuje „pozytywną orientację” w polemikach nad rolą mas6. Domi-
nacja tłumu to dla Le Bona niezbicie i jednoznacznie wyraz pierwszego lub drugiego 
barbarzyństwa: 

Wraz z ostatecznym zatraceniem ideału umiera bezpowrotnie dusza rasy. Zamie-
nia się wtedy w bezduszne zbiorowisko jednostek i staje się tym, czym była na 
początku – tłumem. Cywilizacja zachwiana u swych źródeł staje się pastwą losu 
i przypadku. Rozpoczynają się rządy tłumów, a u wrót państwa pojawiają się hor-
dy barbarzyńców7. 

Faktycznie, opis tłumu pozbawiony jest tu osobistej emocjonalnej niechęci, tak 
charakterystycznej dla Nietzschego, posiada pozory pewnej „obiektywności”, co 
wydaje się wynikać raczej z samej historiozofii Le Bona, w której rasy i cywilizacje 
powstają i giną w naturalny i nieuchronny sposób, „jak nie przymierzając, kapusta”. 
Niezależnie jednak od oceny w filozofii i naukach społecznych (a także literaturze 
i sztuce) ostatnich dekad XIX stulecia wyraźnie zaznacza się pogląd o szczególnym, 
decydującym wpływie mas na rzeczywistość społeczną i historię, co, swoją drogą, 

5 G. Le Bon, Psychologia tłumu, tłum. B. Kaprocki, Warszawa 1994, s. 12.
6 Por. G. Kotlarski, op.cit., s. 50.
7 G. Le Bon, op.cit., s. 128–129.
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przynosić ma skrajnie odmienne skutki: od ostatecznego upadku cywilizowanego 
świata do – zdecydowanie rzadziej – królestwa bożego na ziemi8.
Nie ulega także wątpliwości, że 

dla marksistów drugiego pokolenia pogląd o  d o m i n u j ą c e j  r o l i  m a s 
w  d z i e j a c h  (nawiasem mówiąc, sama nazwa «masa» występuje u nich zwykle 
w postaci zbitki pojęciowej: «masy ludowe», «masy robotnicze») ma znaczenie 
fundamentalne9. 

I choć rzeczywiście, marksiści (obok Róży Luksemburg na przykład Karol 
Kautstky czy Antonio Gramsci), mówiąc o masach, rozważania te prowadzą z reguły 
w kontekście refleksji nad klasami społecznymi – co przecież wynika z samej istoty 
teorii społecznej marksizmu – pojęcia te wydają się różnić znaczeniowo, a także 
funkcjonalnie. Pojęcie mas szczególną rolę pełni oczywiście w teorii społecznej 
Róży Luksemburg.

„Wszędzie i zawsze siłą burzącą stare rządy i budującą nowe są tylko masy ludo-
we”.10 Wydaje się, że ta właśnie wypowiedź Luksemburg (i podobne, których w jej 
twórczości nie brak) oddaje istotę jej koncepcji mas, rzuca także światło na teorię 
spontaniczności i rewolucji oraz wizję organizacji politycznej. Zaczynając niejako 
od końca, powiedzieć można, że masy w teorii tej oznaczają wielkie zbiorowości 
u j ę t e  w  d z i a ł a n i u .  Masy to empiryczny, rzeczywisty podmiot wielkich wy-
stąpień, zmagań, strajków, wreszcie – rewolucji. To czynny podmiot protestu i zmia-
ny (także destrukcji) istniejącego systemu. Luksemburg posługuje się oczywiście 
również pojęciem klas społecznych, które cechują się określonym stosunkiem do 
środków produkcji, specyficznym interesem i ideologią. Opisując i projektując roz-
wój (i upadek) imperializmu, stosuje analizę klasową. Przykładem może być charak-
terystyka imperialistycznego militaryzmu bądź ocena demokracji parlamentarnej11. 
Podejmując jednak problem zasadniczy, to znaczy problem rewolucji, autorka mniej 
lub bardziej świadomie zastępuje charakterystykę procesu społecznego z użyciem 
pojęć klas społecznych „realnym opisem” masowych działań. 

Rekonstrukcja koncepcji mas w twórczości Luksemburg przysparza jednak wie-
le trudności (trudności te towarzyszą zapewne wszystkim analitykom myśli autor-

8 W ówczesnej kulturze polskiej problem ten miał także pierwszoplanowy charakter. Dobrym te-
go przykładem jest ewolucja stanowiska Stanisława Brzozowskiego i polemiki, w jakich uczest-
niczył. Por. A. Walicki, Stanisław Brzozowski – drogi myśli, Warszawa 1977, s. 208 i n.

9 G. Kotlarski, op.cit., s. 51. 
10 R. Luksemburg, Sprawa robotnicza, w: SDKPiL. Materiały i dokumenty, t. I, cz. 1, Warszawa 

1957, s. 42.
11 Por. R. Luksemburg, Socjaldemokracja i parlamentaryzm, w: Wybór pism, t. I, Warszawa 1959, 

s. 319.
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ki Strajku masowego z uwagi na charakter jej wypowiedzi najczęściej polemiczny 
i „praktyczny”). Niezbyt jasne jest, po pierwsze, pojęcie samych mas. Masy ludowe, 
masy proletariackie, żołnierskie, chłopskie czy po prostu masy w sensie: ludzie pracy, 
a może jeszcze szerzej – aktywni uczestnicy działań zbiorowych, strajków i prote-
stów12. Wieloznaczność ta daje podstawę, a nawet „domaga się” precyzacji. Wydaje 
się, że procedurę taką stosuje w swym opracowaniu Szlezinger, interpretując po pro-
stu „masy” jako „masy proletariackie” lub „masy robotnicze”13. Rację ma jednak Ko-
tlarski, sugerując, że „istotniejsze dla charakterystyki «mas» są cechy, które w nich 
dostrzega Róża Luksemburg”14. I choć bez wątpienia charakterystyka jest pozytywna, 
a autorka krytykuje i odrzuca poglądy pomniejszające rolę mas lub wręcz masom 
niechętne, to jednak obraz – po pewnym namyśle – jest niejednoznaczny. Dwie waż-
ne cechy mas to właściwa im mądrość oraz charakter żywiołowy i spontaniczny. Aby 
własności te dały się pogodzić, należy odpowiednio rozumieć mądrość mas. Chodzi 
tu bowiem nie tyle o samowiedzę czy refleksyjność, choć i taka mądrość jest w zasię-
gu mas w następstwie rozwoju przyśpieszonego przez proces rewolucyjny oraz skut-
ki działalności politycznej i propagandowej partii socjaldemokratycznej. Mądrość 
dana masom niejako w sposób „naturalny” to raczej instynkt czy społeczna intuicja, 
dzięki której są one zdolne do uchwycenia dziejowych konieczności i skutecznego 
działania na podstawie tej wiedzy. To swego rodzaju „przywilej prawdy” przejawia-
jący się przede wszystkim praktycznie. Mądrość ta to także zdolność do gromadzenia 
i przyswajania doświadczeń, do uczenia się i organizowania, co w okresie rewolucji 
przebiega w sposób lawinowy. Luksemburg zdecydowanie zatem odrzuca koncep-
cję „wnoszenia” świadomości klasowej proletariatu przez uświadomioną mniejszość. 
Szczególnie zaś krytycznie przedstawia roszczenia „talmudycznie medytujących in-
teligentów”15.

Cecha spontaniczności czy żywiołowości oznacza z kolei nie tylko bezpośred-
niość i naturalność, ale również nieprzewidywalność. Skutkuje to opinią w kwestii 
rewolucji: „Rewolucje nie bywają «robione», wielkich zaś ruchów ludowych nie 
da się inscenizować za pomocą technicznych recept wydobytych z kieszeni władz 
partyjnych”16. W ogóle ludzkie działania wynikające z wielu konkretnych i szcze-
gółowych przyczyn noszą znamiona nieprzewidywalności. Żywiołowość mas 
oznacza także specyficzną dynamikę ich działań. Luksemburg pisze o swoistych 

„pływach” nastrojów rewolucyjnych, o ich okresowych wzrostach i upadkach, pod-

12 Sytuację komplikuje w dodatku uwikłanie w kwestię mas problematyki narodu. Problem ten 
jednak – z uwagi na jego znaczenie i obszerność polemik – nie będzie tu przedmiotem rozważań.

13 Por. M. Szlezinger, Podstawy filozoficzne…, s. 120 i n.
14 G. Kotlarski, op.cit., s. 52.
15 R. Luksemburg, Przykład do teorii strajku powszechnego, w: O Rewolucji. Rosja 1905, 1917, 

Warszawa 2008, s. 63.
16 R. Luksemburg, Kryzys socjaldemokracji, Warszawa 2005, s. 226.
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kreśla też, że gwałtowne protesty, masowe strajki wybuchać mogą i wybuchają 
z nieprzewidywalnych, konkretnych przyczyn, które jak iskry są zdolne wywołać 
prawdziwy pożar: 

Każdy z tych wielkich strajków masowych powtarza, że tak powiem, w miniatu-
rze ogólną historię rosyjskich strajków masowych: zaczyna się od jakiegoś czysto 
ekonomicznego lub w każdym razie lokalnego konfliktu na gruncie zawodowym, 
aby przebiec potem wszystkie stopnie aż do manifestacji politycznej17.

W charakterystyce tej wskazać także należy na ponadnarodowy solidaryzm mas, 
w tym szczególnie proletariatu, w który Luksemburg głęboko wierzy i do którego 
apeluje w sytuacjach rozmaitych kryzysów politycznych18.

Ze swoistej wizji „mądrości” i spontaniczności mas wynika rola, jaką w kształto-
waniu się świadomych działań politycznych pełni polityczne doświadczenie. „Żaden 
strajk nie jest chybiony, każdy przynosi olbrzymie skutki” – pisze autorka w bro-
szurze: Co dalej? z roku 190619. Chodzi tu przede wszystkim o błyskawiczną edu-
kację czy raczej samoedukację mas, która dokonuje się w działaniu, zaś bez „czynu 
politycznego” jest w ogóle niemożliwa. W procesie tej praktycznej edukacji masy 
ludowe organizują się, odrzucając doraźne, przypadkowe formy i przywództwo. Ze 
sprawą tą wiąże się ściśle funkcja partii socjaldemokratycznej oraz oczywiście cała 
koncepcja partii, co stanowiło zasadniczy przedmiot sporu pomiędzy Luksemburg 
a Leninem. I chociaż stanowisko autorki ewoluuje przede wszystkim pod wpływem 
zdarzeń politycznych i ulega pewnemu „odromantycznieniu”, funkcję partii nie-
zmiennie określić można jako służebną. Szlezinger pisze: 

Głównym zadaniem partii socjaldemokratycznej, która w swej działalności 
uwzględniać musi rzeczywisty mechanizm kształtowania się procesu dziejowego 
w całej konkretności, jest więc przejęcie we właściwej chwili przewodnictwa nad 
spontanicznym ruchem mas proletariackich20. 

W okresach „odpływu” zadaniem zaś socjaldemokracji jest głównie agitacja 
i edukacja. Wszystko to jednak w pełnym poczuciu więzi, jedności i wskazywanej 
już służebności, co śladem komentatorów określić można jako rolę raczej „skromną”.

Poglądy Luksemburg były przedmiotem krytyki niejako „od początku”, bowiem 
sama autorka Akumulacji kapitału miała temperament wysoce polemiczny i jej stano-
wisko krystalizowało się właśnie w dyskusjach czy wręcz ideowych walkach. Można 

17 R. Luksemburg, Strajk masowy, partia, związki zawodowe, w: O Rewolucji…, s. 149.
18 Por. R. Luksemburg, Rewolucja w Rosji, w: O Rewolucji…, s. 203–204.
19 R. Luksemburg, Co dalej?, w: O Rewolucji…, s. 89.
20 M. Szlezinger, Podstawy filozoficzne…, s. 124.
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by wprost uznać jej koncepcję za k r y t y k ę ,  co również oznacza, że jej zrozu-
mienie zakłada konieczność uwzględnienia całego kontekstu polemiki. Były także, 
jak wiadomo, całe okresy, w których to właśnie krytycy narzucali ton interpretacji 
„luksemburgizmu”. Mowa tu przede wszystkim o krytyce Lenina i przypisywanym 
mu zestawie błędów tegoż luksemburgizmu. Dyskusja miała jednak charakter znacz-
nie szerszy. Spory w interesujących nas kwestiach przedstawimy w dużym skrócie 
i niejako symbolicznie.

Teorię mas i masowych ruchów Luksemburg poddawano krytyce w ścisłym 
powiązaniu z sytuacją polityczną – sytuacją rewolucji. Wyjściowe i mimo pewnej 
korekty stałe stanowisko autorki przypisujące właśnie masom decydującą dziejową 
rolę pierwotnie nie odbiegało jakoś szczególnie od ówczesnego marksistowskiego 
standardu, choć wykazywało istotne podobieństwo do koncepcji anarchistycznych 
czy syndykalistycznych. Zmiana dokonała się wraz z pojawieniem się leninowskiej 
koncepcji rewolucji, partii i dyktatury proletariatu, zaś zwycięstwo rewolucji rosyj-
skiej sprawiło, że koncepcję tę uznano za potwierdzoną praktycznie, a zatem słusz-
ną. Aż do lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia krytykowano zatem Luksemburg za 
odmienną koncepcję rewolucji i partii, gdzie rolę wiodącą pełniły spontaniczne masy, 
nie zaś kadrowy, zorganizowany na wzór armii aparat polityczny planujący i wciela-
jący w życie polityczne zamierzenia. Dziamski, prezentując stanowiska marksistów 
polskich okresu międzywojennego w kwestii rewolucji i partii, pisze: 

W przeciwieństwie do dawnej koncepcji R. Luksemburg, która role partii w ru-
chach masowych sprowadzała do czułego sejsmografu żywiołowo rozwijającej 
się walki rewolucyjnej, Koszutska dowodziła konieczności opracowania przez 
partię nie tylko teoretyczno-taktycznej koncepcji rewolucji, ale ponadto ujęcia 
całego ruchu w wyraźne ramy organizacyjne. W tym wypadku wzorem była dla 
niej bolszewicka partia Lenina i jej struktura organizacyjno-taktyczna21. 

Maria Koszutska, jak wskazuje historyk, ale także inni teoretycy polskiego ruchu 
rewolucyjnego tę „bolszewizację” uznawali za niezbędną.

W Polsce powojennej prezentacja i krytyka poglądów Luksemburg miała charak-
ter skromny i stereotypowy. Pisze o tym Szlezinger22. Dodać można, że ważne jest 
tu nie tylko to, o czym się mówi, lecz także, a może nawet bardziej to, co zostało 
przemilczane. Dobry przykład takiego znaczącego przemilczenia stanowi praca Ada-
ma Schaffa Narodziny i rozwój filozofii marksistowskiej z roku 1950. W książce tej 
Schaff krytykuje znaczących polskich marksistów i teoretyków „marksizujących”, 
sporo miejsca poświęcając Edwardowi Abramowskiemu, Stanisławowi Brzozow-
skiemu czy Stanisławowi Kelles-Krauzowi. Lewica socjalistyczna potraktowana jest 

21 S. Dziamski, op.cit., s. 409–410.
22 Por. M. Szlezinger, Spontaniczność procesu…, s. 138–139.
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nad wyraz skromnie, o Róży Luksemburg zaś autor pisze, że z uwagi na fakt, iż była 
ekonomistką, nie będzie przedmiotem rozważań. Wskazuje jedynie na jej „monoeko-
nomizm” i błędną teorię automatycznego krachu kapitalizmu. Autor wyraźnie powie-
la stalinowski model krytyki. Charakterystyczne jest jednak zupełne przemilczenie 
teorii spontaniczności, która w istniejących okolicznościach politycznych mogła być 
uznawana przez władze czułe (a nawet mocno przeczulone) na zagrożenie ideolo-
giczne za jakoś niewygodną.

Okres „odwilży” rozpoczyna zmiany. Krytyka „kultu jednostki” to wszak tak-
że krytyka jeśli nie koncepcji partii, to przynajmniej „partyjnej praktyki”. W wie-
lu sprawach oznaczało to „nowe otwarcie”, co w naszym przypadku zaowocowało 
zarówno publikacją dzieł Luksemburg, jak i edycją poświęconych jej opracowań. 
Za najważniejsze z nich – w interesującej nas kwestii – uznaliśmy prace Szlezinger 
i „młodszą” o ćwierćwiecze rozprawę Kotlarskiego. W największym skrócie: stano-
wisko obojga autorów jest zupełnie odmienne od przedwojennych i tuż powojennych 
krytyk. Przede wszystkim obydwie prace stanowią realizację rzetelnych projektów 
badawczych, w których krytyka ma głównie podstawy teoretyczne. Jest to oczy-
wiście wyraźna zaleta, nie należy jednak tracić z oczu ważnej kwestii odniesienia: 
uzasadnienie teoretyczne czy nawet historyczno-teoretyczne ma przewagę z reguły 
d l a  t e o r e t y k a .  W naszym przypadku chodzi o to, że we wskazywanych opra-
cowaniach w przeciwieństwie do stanowisk wcześniejszych problem mas, sponta-
niczności itd. stał się w zasadzie problemem teoretycznym, podczas gdy wcześniej, 
dla samej Luksemburg i jej następców, aż właściwie po lata pięćdziesiąte, był przede 
wszystkim kwestią polityczną, praktyczną. Nie oznacza to oczywiście, że autorzy 
świadomie bądź nie zupełnie abstrahują od owej praktyki. Lecz jeśli nawet są jej 
świadomi, stanowi ona dla nich już kwestię historycznych rozważań, na przykład 
oboje autorzy uważają Luksemburg przede wszystkim za twórczynię t e o r i i ,  rolę 
polityczną stawiając na dalszym planie. Gdyby uprawnione były wnioski tak daleko 
idące, można by zaryzykować hipotezę, że w okresie „poodwilżowym” mamy do 
czynienia z istotnym rozejściem się teorii i praktyki w rzeczywistości być może nie 
tylko polskiego socjalizmu. 

Szlezinger kwestię mas rozważa w ramach Luksemburg koncepcji spontanicz-
ności ruchu rewolucyjnego, skupiając wysiłek na obronie stanowiska Luksemburg 
przed historycznymi zarzutami, przede wszystkim Lenina. Stara się udowodnić, że 
żywiołowość nie oznacza tu chaotyczności, braku organizacji i klasowo-rewolucyj-
nej świadomości, lecz raczej bezpośredniość, która w dodatku może i musi być od-
powiednio kierowana. Jak już wskazywaliśmy, termin „masy” autorka interpretuje 
jako „masy proletariackie”. 

Koncepcja spontaniczności ruchu rewolucyjnego R. Luksemburg jest zatem nie 
koncepcją sensu stricte taktyczno-organizacyjną, lecz określoną teorią traktującą 
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o mechanizmie kształtowania się i prawidłowościach rozwoju ruchów masowych, 
przede wszystkim zaś masowych ruchów proletariackich. Stanowi ona swego ro-
dzaju konkretyzację ogólnego poglądu R. Luksemburg na proces rozwoju spo-
łecznego, która jednak nic wspólnego nie ma ani z fatalizmem, ani z wulgarnym 
ekonomizmem. Raczej wnosi szereg twórczych myśli i korektur do marksowskiej 
teorii ruchu społecznego23.

W pewnej mierze także zgodnie z owym poodwilżowym paradygmatem, które-
go specyfiką była koncentracja wokół problematyki antropologicznej, autorka ów 
twórczy wkład rozumie jako teoretyczne zainteresowanie problematyką ludzkiego 
działania, „czynnika subiektywnego. Szlezinger wydaje się również żałować, że ta 

„psychologia człowieka” i „psychologia mas” zainicjowana przez Luksemburg zosta-
ła w teorii marksistowskiej później kompletnie zarzucona.

Monografia Kotlarskiego stanowi w polskim piśmiennictwie poświęconym filo-
zofii społecznej Luksemburg pozycję wyjątkową. Jest to również rozprawa najbar-
dziej wyczerpująca. Problematyka mas i masowych ruchów zajmuje w rozprawie 
pokaźne miejsce. Ton rozważań w Myśli społecznej Róży Luksemburg jest podob-
ny do stanowiska Szlezinger, choć zaznaczają się także różnice. Przede wszystkim 
Kotlarski też „bierze w obronę” autorkę Akumulacji kapitału przed historycznymi 
już właściwie zarzutami „luksemburgizmu” i podkreśla, że współcześni ekonomiści 
wysoko cenią sobie teorię Luksemburg, i to nie tylko jako ideową inspirację. Przypo-
mnijmy, że Szlezigger teorię akumulacji uznała za błędną, choć „uwolniła” autorkę 
Akumulacji kapitału od zarzutu ekonomicznego fatalizmu. Co prawda „marksistka 
polska niewątpliwie idealizuje «masy» i ten fakt implikuje określone konsekwen-
cje” – pisze Kotlarski24. Konsekwencje te to w zasadzie „uszczuplenie” roli klas spo-
łecznych w teorii procesu historycznego i teorii rewolucji na rzecz właśnie mas oraz 
„żywiołowa” bądź „masowa” koncepcja zarówno rewolucji, jak i partii. Ale krytycy 
mają rację tylko częściowo – stwierdza autor Myśli społecznej Róży Luksemburg. 
Rację tę jest gotów przyznać tym, którzy uznają, że Luksemburg nadmiernie ekspo-
nuje mądrość mas i wpływ działań żywiołowych na rewolucję. Jednak i tu można 
powiedzieć sporo na jej obronę: 

Zauważmy, że R. Luksemburg odnosi twierdzenie o żywiołowości mas jedynie do 
rewolucji w sensie politycznym i to do jej fazy wstępnej – początkowej, a nie do 
całego okresu jej trwania. Nawiasem mówiąc, prawdziwość powyższego przeko-
nania R. Luksemburg potwierdzają w całej rozciągłości doświadczenia historycz-
ne i badania społeczne25. 

23 M. Szlezinger, Podstawy filozoficzne…, s. 123.
24 G. Kotlarski, op.cit., s. 55.
25 Ibidem, s. 99.
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A zatem koncepcja mas i teoria spontaniczności nie wyklucza roli organizacji 
w ogóle, ale zakłada inną jej koncepcję. Inną – dodajmy – od leninowskiej wizji partii 
(a także dyktatury proletariatu itd.), do której z racji historycznych Kotlarski ma już 
zdecydowanie mniej aprobatywny stosunek, co tym samym niejako znosi wymóg 
akceptacji „przez praktykę”26.

W najlepszym zatem z możliwych uproszczeniu podstawowym, a może jedynym 
błędem Luksemburg byłaby w tym ujęciu owa nadmierna idealizacja mas, co zresztą 
Kotlarski powtarza wielokrotnie. Autor wskazuje również na brak precyzji i konse-
kwencji w samej charakterystyce mas, a szczególnie ich „przyrodzonej” mądrości. 
Wszystko to jednak nie przeszkadza mu stanowisko Luksemburg uznać za możliwe 
do obrony, a tam, gdzie obrona ta byłaby trudna, wskazywać na poważne „okolicz-
ności łagodzące”. Romantyczny profetyzm, idealizm (w potocznym znaczeniu tego 
określenia), swoisty teoretyczny manicheizm, ograniczenia wynikające z tempera-
mentu teoretyka raczej niż praktyka – wszystko to zaliczyć można raczej do „win 
chwalebnych”. Konkluzja jest przy tym jednoznaczna:

Na pytanie, czy pisarstwo Róży Luksemburg zawiera jakieś myśli oryginalne, 
swoiste, można odpowiedzieć twierdząco. Przejawiają się one w jej teorii aku-
mulacji, teorii ekonomicznego wcielenia, w poglądach na rolę i znaczenie mas27. 

Koncepcja mas i ruchów masowych zostaje zatem uznana za jeden z filarów do-
robku Luksemburg, za ważne i trwałe osiągnięcie jej myśli stanowiącej przy tym bez 
wątpliwości twórcze rozwinięcie teorii Karola Marksa.

Jednak ocena koncepcji mas i masowych ruchów Luksemburg nie jest sprawą tak 
oczywistą. Jeśli postawić pytanie, czy poglądy te, nawet w tej „roboczej”, wstępnej 
fazie rozwoju, stanowiły rzecz oryginalną i twórczą na gruncie marksizmu i ów-
czesnej nauki społecznej, czy posiadały prekursorski charakter, patrząc także z per-
spektywy „działania”, to wydaje się, że zasługi takie i wartość raczej nie były i nie 
są im dane. Wydaje się wręcz, że mówienie o jakiejś „psychologii mas” czy teorii 
masowych ruchów jest w tym przypadku sprawą mocno przedwczesną. Przekonania 
Luksemburg w powyższych kwestiach wydają się w istotnym stopniu nie wykraczać 
poza empiryczny opis zjawisk masowych, teoretyczne założenia budzą wątpliwości. 
Zacznijmy od samego pojęcia „masy”. Jeśli nie traktować tej kategorii jedynie jako 
swoistego prowizorium, wstępu do dalszych analiz społecznych zarówno struktury, 
jak i świadomości zbiorowości, to zastosowanie pojęcia wydaje się bardzo ograni-
czone. Ograniczenie to widoczne jest w dalszej „karierze” pojęcia mas i masowości 
w społecznym i naukowym dyskursie. Chodzi tu przede wszystkim o „masowość” 
społeczeństwa, a szczególnie kultury. Masowość ta kojarzy się raczej (pamiętając 

26 Por. ibidem, s. 19–20.
27 Ibidem, s. 260.
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o wszelkich rzeczywistych i potencjalnych różnicach) z bierną konsumpcją „produk-
tu kulturalnego” o niskiej jakości. W teorii kultury masowej sama masowość oznacza 
zatem raczej negatywne skutki procesu industrializacji, co z intencjami Luksemburg 
wyposażającej masy w emancypacyjną dziejową siłę sprawczą nie ma nic wspólnego. 
Kategoria mas spełniała również i w pewnym, choć znacznie skromniejszym zakre-
sie, spełnia nadal określoną funkcję ideologiczną i polityczną jako narzędzie walki 
politycznej w warunkach demokracji, i nie tylko. Nie jest to jednak pojęcie specyficz-
ne w tym sensie, że jego zastosowanie, sens i „wartość” zależą od konkretnych oko-
liczności. Mówiąc zatem ogólnie, samo pojęcie mas, a co za tym idzie – teoria mas 
w rozumieniu Luksemburg, nie ukonstytuowało się jako swoisty i ważny instrument 
poznawczy czy praktyczny na gruncie marksizmu i nauk społecznych.

W kwestii przypisywanych owym masom własności zgłaszać można także prawie 
same wątpliwości. Do pewnego stopnia uczyniła to już krytyka. Dana im „mądrość” 
nie tylko budzi wątpliwości w obliczu powszechnie znanych przypadków walki mas 
o „własną śmierć jak o życie”, co przede wszystkim stanowi hipotezę i postulat sła-
bo teoretycznie umocowany, niedający zatem możliwości teoretycznego rozważania. 
Można jednak dodać, że wysiłek owego teoretycznego umocowania podjęli za Luk-
semburg jej następcy, szczególnie György Lukács, do sprawy tej powrócimy jednak 
poniżej. Spontaniczność, żywiołowość czy nieprzewidywalność z kolei to „cechy 
obserwowalne”. Można by również przypuścić, że obserwacji dokonuje w takim 
przypadku oko „nieuzbrojone” teoretycznie albo też że opinia taka właściwa jest 
stanowisku praktyka, przed którym stoją konkretne wybory taktyczne. O wszyst-
kim zresztą można powiedzieć to samo: masy – to znaczy określone grupy ludzi 
podejmujące zbiorowe działania –  m o g ą  wykazać się mądrością, zdolnością do 
samoorganizacji, m o g ą  się szybko politycznie wyedukować, m o g ą  nawet wy-
kazać się internacjonalizmem. Mogą, ale bynajmniej nie muszą. Wszystko zależy od 
tego, j a k i e  są to masy, w j a k i c h  działają okolicznościach i j a k i  jest prze-
bieg tego działania. Na te pytania jednak u Luksemburg znajdziemy odpowiedź tylko 
cząstkowo28, to znaczy odpowiedzią są opisy i uwagi na temat konkretnej sytuacji 
w ruchu robotniczym końca XIX i początku XX wieku, co posiada istotną wartość 
poznawczą, ale jeszcze nie stanowi teorii, choć zapewne jest „warunkiem”. Założyć 
można nawet, że cała koncepcja spontaniczności jest „samowiedzą” takiego właśnie 
stanu rzeczy w tym sensie, w jakim nierozpoznawalność rzeczywistości społecznej 
podnosi się do rangi nie tylko zasady poznawczej, ale przede wszystkim postulatu 
moralnego. Wiadomo przecież, jak szczerze i gorąco Luksemburg broniła owej spon-
taniczności, którą utożsamiała z autentycznym życiem mas. 

28 Że autorka Rewolucji rosyjskiej doskonale zdawała sobie sprawę ze złożoności problemu mas 
i całej sytuacji rewolucyjnej. Świadczyć może o tym przykładowo ustęp pracy poświęcony pro-
blemowi lumpenproletariatu i trudności, jakich przysparza także w okresach rewolucyjnych. Por. 
L. Luksemburg, Rewolucja rosyjska, w: O Rewolucji.., s. 253–254.
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Kwestią podstawową jest w zajmującej nas dziedzinie świadomość mas, jednak 
w koncepcji Luksemburg problem ten zasadniczo nie wykracza jeszcze poza zagad-
nienie z jednej strony owej naturalnej przypisanej masom mądrości, z drugiej nato-
miast poza kwestie związane z polityczną edukacją (także samoedukacją) mas oraz 
nauczycielską funkcją partii socjaldemokratycznej. Zarzut z takiego ograniczenia 
perspektywy można autorce czynić jak zwykle jedynie częściowo. Co prawda cała 
koncepcja wydaje się być naznaczona pewną naiwnością epistemologiczną: świa-
domość społeczna stanowi wprost wyraz interesów klas społecznych29, jednak jest 
sprawą oczywistą, że problematyka świadomości interesowała autorkę Akumulacji 
kapitału właściwie głównie od strony praktycznej, to znaczy w powiązaniu z dzia-
łaniem, jako jego strona czy moment. Można również dodać – i jest to sprawa bar-
dzo ważna – że marksizm i nauka społeczna dopiero niejako dojrzewa do pytania 
o ideologię i problematyki ideologii i fałszywej świadomości, która na długo okre-
śli horyzont badawczy teorii. Okoliczności ukonstytuowania się tej problematyki 
są znane: od „odkrycia” dzieł młodego Marksa, w tym szczególnie Ideologii nie-
mieckiej w latach dwudziestych, po projekt socjologii wiedzy. Teoria ideologii jest 
w jakiś sposób odpowiedzią na marksizm okresu II Międzynarodówki i krytyką jego 
ograniczeń. Nie ulega jednak wątpliwości, że teoria ta podejmuje również wyzwania 
swoich poprzedników30. W takim kontekście można rozważać powiązania pomiędzy 
koncepcją mądrości mas Luksemburg a teorią świadomości klasowej, w tym szcze-
gólnie potencjalnej świadomości klasowej proletariatu Lukácsa. W koncepcji Lukác-
sa widoczny jest wyraźnie wysiłek tworzenia filozofii i teorii świadomości poprzez 
przezwyciężenie empiryzmu, podporządkowanie „naoczności” całości. W naszym 
przekonaniu, patrząc z perspektywy teoretycznej, koncepcja mas Luksemburg posia-
da wartość przede wszystkim jako „moment przejściowy” teorii świadomości, jako 
element niezbędnego stadium w rozwoju teorii ideologii. Szczególnie interesujące 
mogą tu się okazać rozważania Luksemburg na temat roli świadomości celu działa-
nia dla masowych zorganizowanych ruchów31, ale nie jest to kwestia jedyna. Wypada 
w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że przytaczani historycy i krytycy myśli Luk-
semburg właściwie związków pomiędzy jej myślą a problematyką ideologii nie do-
strzegli bądź też nie uznali ich za ważne. Stanowisko takie wydaje się jednak mocno 
ograniczać ogląd i ocenę teorii Luksemburg.

W refleksji nad problematyką mas należałoby również dokonać próby odpowiedzi 
na pytanie, czy koncepcja ta ma jakieś cechy specyficzne, jaki jest jej teoretyczny 

29 Por. G. Kotlarski, op.cit., s.75.
30 Róża Luksemburg posługuje się pojęciem ideologii w różnych zresztą kontekstach. Ogólnie 

biorąc, ideologię rozumie jako polityczny wyraz pozycji klasowej, choć pojawia się także 
rozumienie szersze, zgodnie z którym ideologia to społeczna świadomość jako taka. Por. 
zwłaszcza R. Luksemburg, Kwestia polska a ruch socjalistyczny, Kraków 1905.

31 Por. R. Luksemburg, Rewolucja rosyjska…, s. 233.
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i pozateoretyczny rodowód. Rzec tu można, że w wypowiedziach Luksemburg widzi-
my wpływy różnorodnych czynników teoretycznych, politycznych i ideologicznych, 
a nawet kulturowych, wśród których decydujące znaczenie ma „dziejowa wizja”. 
Biorąc konkretnie, Luksemburg wizja mas i masowych ruchów miała u swych źródeł 
„bezpośrednie doświadczenie rewolucji”, ale w o wiele większym stopniu ukształ-
towana była przez „pragnienie rewolucji” w „eschatologicznej” atmosferze epoki, 
której autorka Strajku masowego… była gorącą zwolenniczką i czynną uczestniczką. 
Idealizacja mas wynika z „samej obserwacji” masowych strajków i protestów, ale ob-
serwacji uzbrojonej w przekonanie o rychłym zwycięstwie rewolucji, o spełnieniu się 

„celu ostatecznego”. To właśnie ów cel niejako „uświęcał”, a zwłaszcza jednoczył 
walczące masy. I możliwe, że wówczas było tak rzeczywiście. Co jednak nie oznacza, 
że uzasadnione jest wprowadzanie do teorii społecznej r ó w n o r z ę d n e j  „trzeciej 
siły”. Że problem mas został ujęty odpowiednio (oczywiście na gruncie teorii mark-
sowskiej).

Ciekawym przedmiotem rozważań mógłby też być „wątek romantyczny” w kon-
cepcji Luksemburg, co zresztą wiąże się z jej pojmowaniem rewolucji i ogólnie – 
perspektywą eschatologiczną. Słuszne są opinie, że wizja socjalizmu, ale także sa-
mych mas, masowych ruchów i organizacji – dodajmy, ma wiele cech romantycz-
nych. Ze sprawą wiąże się również otwarcie wyrażany pozytywny stosunek autorki 
do romantyzmu i romantycznej twórczości. Ślad ten mógłby nas doprowadzić aż 
do „ludowej” koncepcji emancypacji ludu i rewolucji Jana Jakuba Rousseau i jego 
ideowych oraz politycznych spadkobierców. W ogóle powiązania pomiędzy socjali-
zmem a romantyzmem wydają się być obszarem nie do końca wyeksploatowanym 
i jeszcze obiecującym.

Ostatni i może najtrudniejszy problem to sprawa wniosków, jakie wyprowadzić 
można z analizy teorii mas i ruchów masowych Luksemburg na użytek badania 
współczesnych zjawisk społecznych, choć mamy nadzieję, że wnioski takie nasu-
wają się niejako naturalnie w konsekwencji powyższych rozważań. Pisze Kotlarski: 

Oczarowana sukcesami niemieckiego i zachodnioeuropejskiego proletariatu (ale 
i własnymi), przebiegiem rewolucji 1905–1907 roku w Rosji – głęboko, zbyt głę-
boko, uwierzyła w mądrość mas i proletariatu. Nic więc dziwnego, że nie może 
zrozumieć ani postawy posłów socjaldemokratycznych do Reichstagu w sierpniu 
1914 roku (na wiadomość, że głosowali oni zgodnie z oczekiwaniem rządu Róża 
Luksemburg zemdlała), ani sensu terroru rewolucyjnego w pierwszych miesią-
cach sprawowania władzy przez bolszewików, ani biernej (po krótkim zrywie) 
postawy mas proletariackich w rewolucji niemieckiej 1918 roku32.

32 G. Kotlarski, op.cit., s. 255.
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Z bolesnej nauki, że masy nie zawsze mają rację, wynika konieczność nie tylko 
rewizji założenia o bezwzględnej mądrości mas, nie tylko konieczność przekroczenia 
i konkretyzacji samej kategorii mas, ku czemu są w teorii marksistowskiej dobre pod-
stawy, ale także zmiany spojrzenia na owe r a c j e .  Tu posiłkować się można teorią 
ideologii i świadomości fałszywej. Wydaje się, że bynajmniej nie naruszy to funda-
mentu myśli Luksemburg, to znaczy „ścisłego uzależnienia rozwoju świadomości 
i działalności mas proletariackich od obiektywnego układu warunków ekonomicz-
nych i ich tendencji rozwojowych” – jak to określiła Szlezinger33. Przy tym właśnie 
model owego obiektywnego układu warunków ekonomicznych, a szczególnie wizja 
jego światowych tendencji rozwojowych w ujęciu autorki Akumulacji kapitału, sta-
nowić może i stanowi dziś dla wielu podstawę refleksji nad współczesnością.

ROSA LUXEMBURG AND REBELLION OF THE MASSES

Summary

Keywords: Rosa Luxemburg, masses, mass movements, spontaneity, ideology

The subject of this article is the concept of the masses in the social theory of Rosa Lux-
emburg. In this approach the masses are a big collective and a subject of social trans-
formation, and the revolution. These masses also possess a specific wisdom (social and 
political instinct) and they act spontaneously. In this article I also present the positions 
of Luxemburg’s critics and my own opinion about the meaning of her theory. It is my 
opinion that Rosa Luxemburg’s concept should be viewed as a „transistional moment”, 
and as a necessary requirement for a marxist theory of ideology and social consciousness.

33 M. Szlezinger, Podstawy filozoficzne…, s. 123–124.
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Komunistyczna Partia Robotnicza Polski powstała 16 grudnia 1918 roku podczas 
zjazdu połączeniowego Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy oraz PPS-
-Lewicy. Od początku polscy komuniści (niemal jednogłośnie) krytycznie odnosili 
się do świeżo odzyskanej niepodległości Polski, co wyraźnie odróżniało ich od mniej 
radykalnej lewicy (głównie PPS), jak i prawicy. Działacze KPRP twierdzili, że na-
stroje narodowościowe nie odgrywają istotnej roli w polskim ruchu robotniczym. 
Zakładali też, że wybuch rewolucji w Niemczech, a potem na całym świecie położy 
kres nie tylko kapitalizmowi, ale również państwom narodowym. Miało to daleko 
idące konsekwencje dla programu ich działań. Polityka polskich komunistów zakła-
dała między innymi potępienie ogłoszonej przez Piłsudskiego niepodległości, odrzu-
cenie traktatu wersalskiego za usankcjonowanie decyzji marszałka, bojkot wyborów 
do Sejmu Ustawodawczego w 1919 roku1, zrzeczenie się Górnego Śląska i Pomorza 
Nadwiślańskiego na rzecz Niemiec oraz oddanie ziem wschodnich Rosji Radziec-
kiej. KPRP odcięła się również od powstań śląskich, oskarżając walczących robot-
ników o narodowe odchylenia. Obojętny stosunek do niepodległości Polski wiązał 
się z bierną postawę wobec polityki Moskwy. W 1920 roku KPRP – sprzeciwiając 
się kierunkowi rozwoju Polski pod przywództwem Piłsudskiego – stanęła po stro-

1 Decyzja o bojkocie wyborów do Konstytuanty nie wywołała żadnych dyskusji wewnątrz KPRP. 
Taką strategię przyjęli również niemieccy komuniści. Podobnie jak Polacy, uznali oni, iż party-
cypacja w wyborach przyczyni się do ustanowienia burżuazyjnej republiki parlamentarnej. 



84 Michał Siermiński

nie rosyjskiej w konflikcie polsko-bolszewickim. Wojna ta, jak przekonywali polscy 
komuniści, została wypowiedziana przez rodzime klasy posiadające z definicji wro-
gie wobec rewolucji rosyjskiej – ruchu, od powodzenia którego zależy przyszłość 
światowego proletariatu2. Znamienny był również brak jakiejkolwiek reakcji i oporu, 
gdy w 1923 roku Józef Stalin i Grigorij Zinowiew siłą usunęli część kierownictwa 
komunistycznego w Polsce za rzekome popieranie polityki Lwa Trockiego3. Anty-
niepodległościowy kurs KPRP zaczął się zmieniać dopiero w kolejnych latach4.

Internacjonalistyczna polityka polskich komunistów przez cztery pierwsze lata 
istnienia ich partii nie wydawałaby się niczym osobliwym, gdyby nie fakt, że wy-
raźnie odbiegała od tendencji panujących w III Międzynarodówce. W ciągu kilku lat 
po I wojnie światowej wewnątrz Kominternu toczyły się zażarte spory ideologicz-
ne dotyczące kwestii państw narodowych. Na przykład polityka Stalina zakładająca 
utworzenie unitarnego państwa radzieckiego spotkała się ze znacznym oporem ko-
munistów gruzińskich. O przywiązaniu do niepodległości własnego kraju świadczy 
wysunięty przez nich postulat utworzenia federacji państw narodowych o równym 

2 Bardziej złożone było stanowisko komunistów polskich, którzy po rewolucji radzieckiej zna-
leźli się w Moskwie. Na przykład Julian Marchlewski i Karol Radek nie przebierali w środ-
kach, by przekonać Lenina, że marsz Armii Czerwonej na Warszawę niechybnie zakończy się 
katastrofą. Ich zdaniem należało zaproponować Polsce pokój, gdy tylko wojska Piłsudskiego 
wyparte zostaną z Ukrainy. Marchlewski i Radek przekonywali, że w Polsce nastroje narodo-
wościowe i niechęć do Rosji spowodowana niedawnymi zaborami okażą się na tyle silne, że 
polscy robotnicy nie przywitają Armii Czerwonej jako siły wyzwalającej. Do ich strategii dał 
się skłonić jedynie Lew Trocki, ówczesny komisarz ludowy wojny. Lenin jednak pozostał nie-
ugięty – wkrótce wszyscy mieli się przekonać, jak negatywne skutki będzie miał jego upór. 

3 W wyniku interwencji Stalina i Zinowjewa z kierownictwa KPRP zostali usunięci Wera Ko-
strzewa, Adolf Warski i Henryk Walecki. Jak zauważa Izaak Deutscher, nawet ich najwierniejsi 
sprzymierzeńcy nie wyrazili żadnego sprzeciwu. 

4 Pierwsze symptomy przemian obserwować można już w latach 1923–1924, gdy w imię „bol-
szewizacji” KPRP wypowiedziano z inicjatywy Zinowjewa bezpardonową walkę wrogim wo-
bec niepodległości Polski tradycjom wywodzącym się od Róży Luksemburg. Niedługo potem 
podobna walka, tym razem pod kryptonimem wojny z „błędami luksemburgizmu”, wypowie-
dziana została przez Stalina. Stalin uważał antyniepodległościowe tradycje luksemburgizmu 
za przejaw wrogiego wobec ZSRR trockizmu, co popchnęło go do wyplenienia dziedzictwa 
Luksemburg z KPRP. Taka polityka Moskwy odniosła sukces. Polscy komuniści mówić zaczęli 
o „grzechach” luksemburgizmu wobec narodowego interesu Polski i Polaków. Rozpoczęło się 
ostentacyjne (a momentami groteskowe) epatowanie czcią i przywiązaniem do niepodległości 
Polski. Podajmy jeden przykład. W 1925 roku Warski stwierdził, iż polskie interesy narodo-
we są zagrożone i jedyne, co może uratować niepodległość kraju, to powrót Piłsudskiego do 
czynnej polityki. Warski – niegdyś bliski współpracownik Luksemburg – mówił o tym samym 
Piłsudskim, o którym na początku XX wieku polska socjaldemokratka twierdziła, iż jego patrio-
tyzm nie jest niczym więcej niż sublimacją snów zdeklasowanego drobnego szlachciury, który 
od zawsze marzy o sterach władzy w „jego” przyszłej niepodległej Polsce. Całkowita zmiana 
kursu KPRP dokonała się w maju 1926 roku, gdy polscy komuniści poparli zamach stanu Pił-
sudskiego.



85Dziedzictwo luksemburgizmu a kwestia niepodległości Polski  

statusie. Podobne żądania stawiali komuniści ukraińscy, dla których niepodległość 
kraju była wręcz politycznym priorytetem. Wystarczy wspomnieć, że w latach dwu-
dziestych członkowie Komunistycznej Partii Ukrainy forsowali politykę przymuso-
wej ukrainizacji5. Podobne tendencje mogliśmy obserwować również u komunistów 
innych krajów, które świeżo odzyskały polityczną suwerenność lub dalej tkwiły 
w kleszczach imperialnej polityki europejskich mocarstw. Zadeklarowanym orędow-
nikiem republik narodowych w ramach Związku Radzieckiego był tatarski komu-
nista, członek władz Komisariatu Ludowego do spraw narodowościowych, Sułtan 
Galijew, który jako „element niepewny ideologicznie” został aresztowany z rozkazu 
Stalina w 1923 roku6. Co więcej, odmienną wobec KPRP postawę prezentowali także 
rosyjscy przywódcy rewolucji październikowej z 1917 roku. Przykładem może być 
doktryna Włodzimierza Lenina o prawie narodów do samostanowienia7, które oczy-
wiście objąć miało również Polskę8. Także Trocki zdawał sobie sprawę z powszech-
nych wśród klas pracujących nastrojów niepodległościowych. W 1920 roku jako ko-
misarz ludowy do spraw wojny protestował przeciwko marszowi Armii Czerwonej 
na Warszawę, twierdząc, iż nastroje narodowościowe w Polsce skutecznie podsycane 
w tracie ponad stuletnich zaborów uniemożliwią traktowanie armii radzieckiej jako 
siły wyzwalającej. 

Postawa członków KPRP stanowi, jak widać, historyczną osobliwość, która do-
maga się uważnej analizy. Ruchy komunistyczne w Polsce – w przeciwieństwie do 
tych na Ukrainie i w Gruzji – wywodzą się bezpośrednio z tradycji lewicy antyniepo-
dległościowej. Obie partie, z których połączenia powstała KPRP, wyraźnie wpisują 
się w tę właśnie tradycję. PPS-Lewica już w 1908 roku odcięła się od programu PPS, 
który przypisywał odzyskaniu niepodległości Polski rangę priorytetu9. W przypad-
ku SDKPiL sprawa jest jeszcze bardziej jednoznaczna – podczas gdy PPS-Lewica 
rezygnowała z przywiązywania do niepodległości przesadnej wagi, teoretycy socjal-
demokratów, tacy jak Róża Luksemburg10, z bezwzględną konsekwencją walczyli 

5 Polityka ta okazała się na tyle skuteczna, że pierwsza dekada po I wojnie światowej uważana 
jest za drugi okres rozkwitu kultury ukraińskiej (pierwszy obserwowaliśmy po rewolucji kozac-
kiej). 

6 Sułtan Galijew przeżył w więzieniu jeszcze osiemnaście lat, w 1941 roku Stalin rozkazał go 
rozstrzelać. 

7 Zob. W.I. Lenin, O prawie narodów do samostanowienia, w: Lenin – dzieła wybrane, Warszawa 
1949, s. 788–844.

8 Warto wspomnieć, że doktryna Lenina była mocno kontestowana w partii bolszewików. 
9 Zresztą do samego rozłamu PPS w 1906 roku doszło między innymi w wyniku sporów toczo-

nych wokół niepodległości Polski. 
10 Luksemburg była założycielką i wieloletnią działaczką Socjaldemokracji Królestwa Polskiego 

i Litwy. Była też jedną z fundatorek KPRP, została zamordowana 30 dni po założeniu pierw-
szej polskiej partii komunistycznej. Podobne do Luksemburg (choć znacznie mniej radykalne 
i wpływowe) poglądy prezentował Marchlewski. 
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z wszelkimi odchyleniami nacjonalistycznymi w polskim ruchu robotniczym. Wy-
daje się to istotne, szczególnie jeśli uwzględnić fakt, że – jak zauważa Izaak Deut-
scher – „w Komunistycznej Partii Polski tradycja SDKPiL od samego początku była 
dominująca”11. Zgodnie z uwagą Deutschera postawę polskich komunistów po I woj-
nie światowej można zrozumieć przez odniesienie jej do antyniepodległościowego 
dziedzictwa Luksemburg, której poglądy kształtowały się w trakcie polemiki z teo-
retykami PPS na przełomie XIX i XX wieku. Dalsza część artykułu poświęcona jest 
analizie tego dziedzictwa. 

W całym teoretycznym dorobku polskiej socjaldemokratki znaleźć można cztery 
argumenty12 przeciwko nacjonalizmowi. Pierwsze dwa wywodzą się wprost z teorii 
marksistowskiej, trzeci odwołuje się do tradycji niemieckiego idealizmu, ostatni zaś 
ma charakter historyczny.

Jak wiadomo, Luksemburg przejmuje marksowskie rozróżnienie na mistyfikację 
i prawdę oraz – w sposób bardziej stanowczy od samego Karola Marksa – dowo-
dzi, że klasy podporządkowane znajdują się pod wpływem burżuazyjnej ideologii. 
Bardzo ważnym przykładem takiej ideologii jest nacjonalizm, którego głównym za-
daniem jest maskowanie podziałów klasowych społeczeństw i zapewnianie klasom 
posiadającym stabilnego rynku wewnętrznego. Dzięki istnieniu państw narodowych 
kapitał zyskuje stateczne, dobrze zdefiniowane pole swojego działania, które – w ra-
mach burżuazyjnej ideologii – nazwane zostaje mityczną ziemią ojców. Wykreowana 
zostaje idea narodu jako homogenicznej metafizycznej wspólnoty, która doskonale 
zespala rozrywane materialnymi konfliktami klasowymi społeczeństwa. Takie ma-
skowanie walki klasowej służy pacyfikacji proletariatu drogą koncentrowania jego 
uwagi na narodowej tożsamości.

Z tym rozumowaniem ściśle związany jest drugi marksistowski argument polskiej 
filozofki. Ideologia nacjonalistyczna nie tylko maskuje konflikty klasowe o charak-
terze ekonomicznym, ale ukrywa także polityczne panowanie jednych ludzi nad dru-
gimi i jako taka zawsze pozostaje w radykalnej opozycji względem wartości demo-
kratycznych. Nacjonaliści pod pretekstem walki o zachowanie narodowej „wolności” 
nieustannie podkreślają potrzebę politycznej autonomii narodu. Milczą jednak o tym, 
w jak niedemokratyczny sposób rządzone są społeczeństwa państw narodowych. Nie 
zwracają uwagi na to, że arogancka i represyjna władza tych państw zawsze pozosta-
je na usługach kapitalistów chcących wesprzeć klasową dominację.

11 I. Deutscher, The Tragedy of the Polish Communist Party, s. 131(tłum. własne). Tekst dostępny 
na stronie: http://pl.scribd.com/doc/182163071/Isaac-Deutscher-The-Tragedy-of-the-Polish-
Communist-Party (19.07.2015).

12 Zob. na przykład R. Luksemburg, The National Question, http://www.marxists.org/archive/lux-
emburg/1909/national-question/ lub J. Cocks, From Politics to Paralysis. Critical Intellectuals 
Answer the National Question, http://www.jstor.org/discover/10.2307/191925?uid=3738840&u
id=2&uid=4&sid=21104631272863 (2.09.2014).
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Kolejny argument wywodzi się wprost z filozofii Georga W.F. Hegla, w myśl 
której warunkiem możliwości ustanowienia jakiejkolwiek stabilnej jedności jest 
wykluczenie jej zewnętrza. Dokładnie taka jest logika powstania każdej tożsamości 
narodowej – jej istnienie możliwe jest tylko dzięki ekskluzywnemu wskazaniu tego, 
co inne. Prawo do narodowego samostanowienia nie może zostać zuniwersalizowa-
ne: w chwili, w której przyznaje się je jednym, natychmiast odbiera się je innym. 
Wcześniej widzieliśmy, że nacjonalizm jako ideologia burżuazyjna służy budowaniu 
poczucia fałszywej wspólnoty interesów pomiędzy członkami jednej społeczności. 
Teraz możemy powiedzieć więcej: nacjonalizm doskonale sprawdza się również jako 
narzędzie budowania antagonizmów pomiędzy różnymi społecznościami. Z punktu 
widzenia interesów światowego proletariatu, który zwrócić ma się przeciwko global-
nemu systemowi ucisku, tylko w pełni inkluzyjne wspólnoty mają postępowy cha-
rakter.

Czwarty argument bazuje na wskazaniu na pewną inherentną względem ideologii 
nacjonalizmu sprzeczność. Z jednej strony jej zwolennicy uważają naród za natural-
ny i odwieczny fenomen, który stoi całkowicie poza społecznym rozwojem histo-
rycznym. Zakorzeniona w ludowej kulturze danego regionu tożsamość narodowa 
opiera się ich zdaniem wszelkim historycznym kolejom losu. Z drugiej jednak stro-
ny jest faktem historycznym, że państwa narodowe, w obronie których tak zażarcie 
walczą nacjonaliści, są produktem nowoczesności i powstały jako skutek ewolucji 
stosunków produkcji w nowożytnej Europie. Oczywiście wspólnoty narodowe nie 
wyłoniły się w całkowitej próżni – zawsze rodziły się na konkretnym terytorium, na 
którym ludzie władali określonym językiem, w konkretnych warunkach społecznych 
czy w ramach określonej tradycji i historii. Kapitalizm jednak wykorzystał te wa-
runki, by – dokonując odpowiedniej ich rekonstytucji – utworzyć polityczne całości 
użyteczne z punktu widzenia rodzącej się burżuazji.

Wychodząc od tych czterech argumentów, Luksemburg na całym świecie zwal-
czała wszelkie przejawy nacjonalizmu, którego stronników konsekwentnie nazywała 
piewcami burżuazyjnej ideologii. Ze pewnych względów jej szczególne zaintereso-
wanie budziły jednak dyskusje wokół niepodległości Polski. Nie tylko dlatego, że dla 
Luksemburg jako Żydówki urodzonej w zasymilowanej rodzinie w Kongresówce, 
Polska była naturalnym punktem odniesienia. Sprzeciw Luksemburg wobec nacjo-
nalizmu polskiego należy również rozumieć w kontekście postawy PPS, który na 
przełomie XIX i XX wieku uczynił z kwestii niepodległości Polski punkt swojego 
obsesyjnego zainteresowania. Jakie są ideologiczne korzenie takiej postawy PPS? 

Przez większą część XIX stulecia sprawa niepodległości Polski budziła żywe za-
interesowanie w międzynarodowym ruchu socjalistycznym na Zachodzie. Co cie-
kawe, chodziło o coś więcej niż współczucie i solidarność z uciskanymi politycznie 
Polakami w trakcie powstań w 1830 czy 1863 roku. 
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Odkąd carat rosyjski w „świętym aliansie” wkroczył do polityki wewnętrznej Eu-
ropy jako żandarm międzynarodowej reakcji, demokraci francuscy, a zwłaszcza 
niemieccy, musieli rachować się z nim jako ze swoim własnym wrogiem, którego 
obezwładnienie było warunkiem powodzenia rewolucji europejskiej. Ale w sa-
mej Rosji, wewnątrz społeczeństwa rosyjskiego, nie były jeszcze widoczne żadne 
czynniki rewolucyjne. Pierwsze objawy tego rodzaju na początku i w połowie 
XIX stulecia, a nawet później – ruch dekabrystów, zamach Korakozowa – zdawały 
się wybuchać tylko po to, by na chwilę tym jaskrawiej oświetlać beznadziejne 
ciemności zakrzepłego barbarzyństwa społecznego w caracie. Zatem rzecz prosta, 
że orężne powstania polskie grały w oczach Zachodu rolę jedynego czynnika re-
wolucyjnego, a to w tym znaczeniu, że absorbowały siły absolutyzmu rosyjskiego 
i osłaniały sprawę rewolucji demokratycznej na Zachodzie13.

Można powiedzieć, że około połowy XIX wieku Polska postrzegana była jako 
mur ochronny przed rosyjską reakcją, zaś polscy robotnicy jako jedyna siła rewolu-
cyjna w absolutystycznej Rosji. Kierując się tymi przekonaniami, Marks na początku 
Wiosny Ludów w Niemczech forsował wypowiedzenie wojny caratowi w połączeniu 
z wybuchem zbrojnego powstania w Polsce. W „Nowej Gazecie Reńskiej” pisał 
wówczas:

Dopóki my, Niemcy, dopomagamy do uciemiężenia Polaków, dopóki przykuwa-
my część Polski do Niemiec, dopóty pozostajemy sami przykuci do Rosji i ro-
syjskiej polityki, dopóty nie zdołamy u siebie w domu zmiażdżyć doszczętnie 
patriarchalno-feudalnego absolutyzmu. Urzeczywistnienie demokratycznej Pol-
ski – to pierwszy warunek urzeczywistnienia demokratycznych Niemiec. […] 
A czym byłaby wojna z Rosją? Wojna z Rosją – to otwarty i rzeczywisty rozbrat 
z naszą haniebną przeszłością, to rzeczywiste wyzwolenie i zjednoczenie Niemiec, 
to wzniesienie demokracji na gruzach feudalizmu i krótkiego snu panowania bur-
żuazji. Wojna z Rosją – to jedyny sposób uratowania naszego honoru względem 
naszych słowiańskich sąsiadów, a przede wszystkim Polaków14.

Podobne poglądy przedstawiał Fryderyk Engels. Jeszcze w 1875 roku w artykule 
w „Der Volksstaat” twierdził on, iż Polacy są kluczowym czynnikiem podminowują-
cym absolutyzm w Rosji15. Pięć lat później obydwaj niemieccy filozofowie w liście 
do Ludwika Waryńskiego pisali:

13 R. Luksemburg, Kwestia polska a ruch socjalistyczny, Kraków 1905, s. IV (z przedmowy).
14 Ibidem, s. 144–145.
15 Co jak na tamten czas było przekonaniem budzącym kontrowersje. W rzeczywistości po po-

wstaniu styczniowym i wygaszaniu walk narodowych we wszystkich zaborach Polska przestała 
koncentrować na sobie uwagę międzynarodowych socjalistów.
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Okrzyk: „Niech żyje Polska!”, który rozległ się wówczas [po upadku powstania li-
stopadowego – przyp. M.S.] w całej Europie zachodniej, nie był wyłącznie daniną 
sympatii i podziwu dla bojowników patriotycznych brutalną siłą zgniecionych – 
okrzykiem tym witano naród, wszystkie powstania którego, dla niego samego fa-
talne, zatrzymywały zawsze pochód kontrrewolucji, naród, najlepsi synowie któ-
rego nie zaprzestawali nigdy wojny odpornej, walcząc wszędzie pod sztandarem 
rewolucji ludowych. […] Polacy więc […] odegrali wielką rolę w walce za oswo-
bodzenie proletariatu – oni byli głównie jej międzynarodowymi bojownikami16.

Engels nigdy nie zmienił swoich zapatrywań, o czym możemy się przekonać, czy-
tając przedmowę do polskiego wydania Manifestu komunistycznego, którą napisał 
w 1892 roku17. 

Chociaż pierwsi socjaliści polscy, a więc założyciele Proletariatu, bardzo po-
lemicznie odnosili się do przedstawionych poglądów Marksa i Engelsa18, wkrótce 
i w Polsce powstało środowisko robotnicze stawiające kwestię niepodległości na pie-
destale. Pierwsze zwiastuny tego zwrotu obserwować mogliśmy 

na międzynarodowym kongresie w Brukseli w r. 1891, [gdy – przyp. M.S.] dele-
gaci polscy odłączyli się od swych odnośnych towarzyszy walki politycznej, by 
utworzyć odrębną polską delegację. […] [Fakt ten – przyp. M.S.] uzasadniali tym, 
że wspólne siedzenie leży w interesach rozwoju socjalizmu w Polsce, jak również 
w interesach rozwoju międzynarodowej polityki socjalistycznej19.

Kolejne kroki w stronę nacjonalizmu zostały poczynione rok później, gdy galicyj-
scy działacze robotniczy na zjeździe w Wiedniu domagali się przyjęcia statutu partii 
socjalistycznej w Austrii przyznającego im większą niezależność. Nie te wydarzenia 
miały jednak odegrać kluczową rolę. Prawdziwy przełom na polskiej lewicy nastą-
pił wraz z powstaniem PPS. Działacze PPS już od 1892 roku afirmatywnie odnosili 
się do przytaczanych poglądów Marksa i Engelsa, kompulsywnie podkreślając wagę 

16 R. Luksemburg, Kwestia polska…, s. VI (z przedmowy).
17 Chociaż Engels nigdy nie zmienił zdania, że Polska ma do spełnienia wyjątkową rolę w obale-

niu absolutyzmu w Rosji, pod koniec życia utrzymywał, że carat końca XIX wieku jest bardzo 
słaby i z racji braku sił oficerskich, niskiego morale żołnierzy, rozlicznych patologii biurokracji 
oraz całkowitego zastoju gospodarczego (a przez to i finansowego) nie stanowi żadnego zagro-
żenia dla zachodniej Europy. Oznacza to, że choć częściowo musiał odejść od koncepcji głoszo-
nej w połowie XIX wieku. Rosja nie jest już potęgą jak za czasów Mikołaja I, od której najazdu 
powinna bronić Europę fizyczna granica w postaci Polski. 

18 List Marksa i Engelsa, z którego pochodzi powyższy cytat, spotkał się z bardzo krytyczną odpo-
wiedzią Waryńskiego. 

19 R. Luksemburg, Kwestia polska…, s. 2.
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polskiej niepodległości . Jak twierdziła Luksemburg, system politycznego działania 
PPS od samego początku polegał na 

zbieraniu „kwitków na odbudowanie Polski” od wszystkich luminarzy zachodnio-
europejskiego socjalizmu, kwitków zdobywanych w ten sposób, iż […] zapew-
niano francuskich, włoskich, niemieckich, angielskich itp. socjalistów, iż „cały 
socjalizm polski” „chce” odbudowania Polski, i proszono z góry o wyraz sympatii 
dla tych dążności. […] Socjaliści Zachodu dawali oczywiście żądany „kwitek”, 
pisali, niewiele myśląc, stalowany list czy artykulik, lub wypowiadali przy okazji 
parę słów na jakim zgromadzeniu, na które ich z góry w tym celu proszono20.

Dzięki takiemu działaniu w ostatniej dekadzie XIX wieku poglądy polskich so-
cjalpatriotów – takim mianem zaczęto określać działaczy PPS – zaczęły cieszyć się 
ogromną popularnością w gremiach zachodniej lewicy. 

W 1896 roku w trakcie Międzynarodowego Kongresu Socjalistycznego w Lon-
dynie delegaci PPS próbowali przeforsować specjalną rezolucję dotyczącą kwestii 
niepodległości Polski21:

Zważywszy, że ujarzmienie jednego narodu przez drugi może leżeć tylko w in-
teresie kapitalistów i despotów, natomiast jednakowo szkodliwe jest dla ludu 
pracującego zarówno narodowości uciskanej, jak i uciskającej; że szczególniej 
carat rosyjski, czerpiący swoje siły wewnętrzne i swoje znaczenie zewnętrzne 
z ujarzmienia i podziału Polski, stanowi stałe niebezpieczeństwo dla rozwoju 
międzynarodowego ruchu robotniczego; kongres oświadcza: że niepodległość 
Polski stanowi jednakowo niezbędne żądanie polityczne zarówno dla całe-
go międzynarodowego ruchu robotniczego, jak i dla proletariatu polskiego 
[podkr. – M.S.]22.

Aby uzasadnić swój program, teoretycy socjalpatriotyzmu przedstawiali liczne 
argumenty, które świadczyć miały o szczególnym znaczeniu polskich walk o niepod-
ległość. Wymieńmy najważniejsze z nich. 

Po pierwsze, nieustannie odwoływano się do autorytetu Marska, Engelsa lub in-
nych wybitnych socjalistów XIX wieku, którzy afirmatywnie wypowiadali się o nie-
podległości Polski. Jak pisała Luksemburg: 

Imiona Marksa, Engelsa, Liebknechta, Bebla, Kautskyego Bernsteina, Guesda, 
Labrioli, Hyndmana, Eleonory Marks-Avelingowej, Mottelera, Lesnera itp., jako 
zapalonych stronników odbudowania Polski, były wyliczane bez końca w litera-

20 R. Luksemburg, Kwestia polska…, s. VIII (z przedmowy).
21 Ostatecznie rezolucja ta nie została przyjęta przez międzynarodowy ruch socjalistyczny. 
22 R. Luksemburg, Kwestia polska…, s. 28.
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turze socjalpatriotycznej, jak również żadna okazja nie była pomijana dla odświe-
żania odnośnych tradycji w prasie zachodnioeuropejskiej23.

Po wtóre, socjalpatrioci przekonywali – jak pokazuje treść rezolucji z Londynu – 
że przywrócenie niepodległej Polski doprowadzi do natychmiastowego upadku cara-
tu, gdyż absolutyzm rosyjski czerpie swą siłę zewnętrzną i wewnętrzną z uciskania 
Kongresówki. W parze z tym stwierdzeniem szło powoływanie się na słabość ruchów 
robotniczych w Rosji i ogólny zastój społeczny, który nie daje żadnych nadziei na 
wybuch rewolucji. Jedynie polski ruch robotniczy prezentuje dojrzałość polityczną 
niezbędną do obalenia caratu. Zadaniem polskiego proletariatu jest więc nie tylko od-
budowanie własnej niepodległej ojczyzny, ale także wyzwolenie robotnika rosyjskie-
go z kleszczy carskiego ucisku. Jest to argument szczególnie dziwny, gdy uwzględni 
się fakt, że socjalpatrioci, skupiając się wyłącznie na niepodległości polski, całkowi-
cie lekceważyli jakiekolwiek reformy wolnościowe w samej Rosji24.

Wreszcie autorzy programu socjalpatriotycznego twierdzili, że konstytucja przy-
szłej niepodległej Polski z pewnością będzie bardziej demokratyczna niż ewentualna 
konstytucja rosyjska po obaleniu caratu. 

Agitacja PPS nie ograniczała się oczywiście tylko do zaboru rosyjskiego. Celem 
politycznego działania było połączenie ruchów robotniczych z Kongresówki, zaboru 
pruskiego i Galicji. Tym, co miało spajać zmagania robotników żyjących i pracują-
cych w zupełnie innych realiach politycznych, było oczywiście poczucie „narodo-
wej więzi”. W zaborze galicyjskim i pruskim konieczność odbudowania niepodległej 
Polski tłumaczona była w sposób szczególnie osobliwy. Oba zabory – jak dowodzili 
socjalpatrioci – zalewane są przez kapitały niemieckie, co naraża robotników pol-
skich na poczucie czysto nacjonalistycznej wrogości w stosunku do zaborców. Za-
grożenie nacjonalizmu miało być więc niwelowane przez… nacjonalizm. 

Wsparta siłą tych argumentów agitacja PPS zataczała pod koniec XIX stulecia 
coraz szersze kręgi. W związku z tym krytyka programu socjalpatriotów stała się pa-
lącą potrzebą internacjonalistycznej lewicy skupionej wokół Luksemburg i SDKPiL. 
Większość argumentów przeciwko programowi socjalpatriotów, które przytaczamy 
dalej, pochodzi z artykułów prasowych polskiej działaczki napisanych po roku 1895. 

Zdaniem Luksemburg podstawowy błąd socjalpatriotów polega na bezkrytycz-
nym podejściu do publicystyki Marksa z okresu wielkich rewolucji ludowych po-
łowy XIX wieku. Polska rewolucjonistka pokazuje, że stanowisko autora Ideologii 
niemieckiej w kwestii Polski jest całkowicie sprzeczne z jego teorią materializmu 
historycznego. Marks 

23 Ibidem, s. VIII (z przedmowy).
24 W tym samym czasie SDKPiL żądała republiki w całej Rosji z autonomią krajową dla Polski. 
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rozpatruje [bowiem – przyp. M.S.] Polskę i Rosję nie jako społeczeństwa klasowe 
zawierające w swym łonie sprzeczności ekonomiczne i polityczne, nie z punktu 
widzenia rozwoju historycznego, tylko w stanie skrzepłym, absolutnym, jako jed-
nolite, niezróżnicowane całości25.

W jego oczach Polska w połowie XIX wieku była krajem powstańców, Rosja 
zaś krajem reakcji. Poglądy te, już wtedy szalenie kontrowersyjne, z czasem zaczęły 
jeszcze bardziej odbiegać od rzeczywistości. W drugiej połowie XIX wieku, a szcze-
gólnie od początku lat sześćdziesiątych, Polacy stawali się w pełni nowożytnym 
społeczeństwem w coraz większym stopniu rozdzieranym przez konflikty klasowe26. 
Dlatego właśnie zdaniem Luksemburg artykuły prasowe Marksa jako przestarzałe 
i niezgodne z duchem wypracowanej przez niego teorii powinny być potraktowane 
jako nieprzemyślane i błędne wypowiedzi z zakresu polityki bieżącej. W żadnym 
razie nie powinniśmy przypisywać im wiecznego obowiązywania. 

Istota marksizmu polega [bowiem – przyp. M.S.] nie na tych lub owych poglądach 
na kwestie bieżące, tylko na dwóch zasadach podstawowych: na dialektyczno-ma-
terialistycznym sposobie badania historii, którego jednym z kardynalnych wnio-
sków jest teoria walki klas, oraz na uzasadnionej przez Marksa analizie rozwoju 
kapitalistycznej gospodarki27.

Zgodnie z pierwszą z tych zasad każda „prawda” dziejowa podlega żywej kry-
tyce ze strony rzeczywistego rozwoju historycznego, a więc nie może być mowy 
o żadnych transhistorycznych inwariantach. Szczególne poglądy Marksa na temat 
Polski – gdyby nawet przypisać im pewną słuszność w chwili ich sformułowania – 
niekoniecznie obowiązują także w innych realiach historycznych. Do analizy kwestii 
Polski winno się stosować wyłącznie ogólne metody marksizmu, 

drogą zaś do tego może być […] tylko zbadanie istotnego kierunku rozwoju spo-
łecznego Polski, badanie szukające klucza do zrozumienia objawów natury poli-
tycznej, umysłowej, moralnej w stosunkach wytwórczych i wypływających z nich 
stosunkach klasowych28.

Analiza, do której przekonuje Luksemburg, prowadzi do dwóch wniosków. Po 
pierwsze, dążenie do odbudowania Polski na warunkach proponowanych przez PPS 
jest niemożliwą do zrealizowania utopią. Po drugie, najważniejszym zadaniem po-

25 R. Luksemburg, Kwestia polska…, s. IV–V (z przedmowy).
26 Świadczy o tym fakt, że na polskiej scenie politycznej zaczęły się pojawiać ruchy socjalistyczne.
27 R. Luksemburg, Kwestia polska…, s. XV (z przedmowy).
28 Ibidem, s. XVII.
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litycznym polskiego ruchu robotniczego w Królestwie jest wspólna z robotnikami 
rosyjskimi walka z caratem, czyli walka o prawa demokratyczne przeciwko absolu-
tyzmowi. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z tych wniosków.

Tym, co z nieubłagalną logiką każe uznać program odbudowy Polski przez pro-
letariat za utopijny, jest aktualny obraz stosunków społecznych w zaborze rosyjskim. 
Jeszcze w 1848 roku Marks i inni wybitni socjaliści Zachodu, gdy wypowiadali 
swoje stanowisko w sprawie Polski, liczyli się wyłącznie z narodowymi działaniami 
szlachty. Rewolucjoniści z wysoko rozwiniętych krajów europejskich „na polski ruch 
socjalistyczny nie mieli i nie mogli mieć względów, ponieważ ruch taki naówczas 
nie istniał”29. Od tamtej pory społeczeństwo polskie przeszło jednak dogłębną ewo-
lucję. Po stłumieniu powstania styczniowego Królestwo coraz wyraźniej ogarnia-
ły nowoczesne stosunki produkcji30, zaś gospodarka Polska, szczególnie w zaborze 
rosyjskim, nabierała cech właściwych zachodnim gospodarkom kapitalistycznym. 
Szło to w parze z postępującym wrastaniem przemysłu Kongresówki w przechodzą-
cą izomorficzną ewolucję gospodarkę carskiej Rosji31. W obu krajach rosło znaczenie 
bogatej burżuazji, w której interesie nie leżało bynajmniej połączenie ziem polskich 
z trzech zaborów i przywrócenie Polsce niepodległości. Jak w maju 1905 roku pisała 
Luksemburg, „stosunki gospodarcze pomiędzy trzema częściami Polski są tak mało-
znaczne, że dla życia ekonomicznego tychże zaledwie być mogą wzięte w rachubę”32. 
W tej sytuacji nie należy się dziwić, że całkowicie sztuczne połączenie ziem pol-

29 Ibidem, s. XX.
30 Wskażmy na najważniejsze etapy tych przemian. Dziewiętnastowieczne powstania na ziemiach 

polskich miały zasadniczo charakter szlachecki (oczywistym wyjątkiem jest tu rabacja gali-
cyjska). Szlachta nie była w stanie obalić caratu bez poparcia chłopstwa. Jedynym sposobem 
pozyskania tego poparcia było zniesienie poddaństwa. Nie wchodziło to jednak w grę, gdyż po-
łożyłoby kres istnieniu samej szlachty. Istniejąca sprzeczność, fundamentalna dla społeczeństwa 
polskiego, była wykorzystywana przez zaborców, by tłumić wszelkie zrywy niepodległościowe. 
Aż do powstania styczniowego Polska pozostawała krajem rolniczym, o gospodarce naturalnej, 
oddzielonym od Rosji granicą celną (do roku 1851). Reforma włościańska z 18 marca 1864 
roku, która wprowadzona została rękoma cara Aleksandra II, zakończyła epokę szlachecko-na-
rodowych powstań w Królestwie Polskim i doprowadziła do gigantycznych zmian w jego go-
spodarce. Nadejście i rozwój kapitalizmu zwiastuje pojawienie się wielkiego przemysłu, znie-
sienie granicy rosyjsko-polskiej połączone z ustanowieniem systemu wyjątkowo korzystnych 
ceł protekcyjnych, rozwój gospodarki pieniężnej, rozpoczęcie budowy kolei żelaznych, które 
doprowadziły do połączenia Polski z całą Rosją. Wszystko to przeniosło przemysł Królestwa 
Polskiego do raju pierwotnej akumulacji. Między rokiem 1870 a 1890 produkcja wzrosła tak 
bardzo, że prześcignęła trzykrotnie wszystko to, co osiągnięto w trakcie pierwszej połowy XIX 
wieku. Łódź, Sosnowiec oraz inne miasta w zaborze rosyjskim przestały być osadami, a stały 
się wielkimi miastami przemysłowymi.

31 Jak w artykule Socjalpartiotyzm w Polsce z „Die Neue Zeit” z przełomu roku 1895 i 1896 poka-
zuje Luksemburg, dwie trzecie całej produkcji fabryk polskich konsumuje Rosja, pozostałe zaś 
gałęzie polskiego przemysłu zależą bezpośrednio od tych, które produkują na rynek rosyjski.

32 R. Luksemburg, Kwestia polska…, s. 5.
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skich zniknęło z planów sztabowych posiadającego mieszczaństwa. To, co w coraz 
większym stopniu absorbowało teraz burżuazję, to utrzymanie sprzyjających ekono-
micznie warunków, które biorą się z przynależności do państw zaborczych. Chodzi 
między innymi o dalsze wyzyskiwanie protekcyjnej polityki celnej w Rosji, zbożo-
wego rynku w Niemczech czy stałego popytu na surowce naturalne w Dolnej Austrii 
i Czechach. Co równie ważne, także wśród innych klas społecznych zainteresowanie 
walką niepodległościową znacznie osłabło33. Nawet socjalpatrioci zauważają, że pol-
skie duchowieństwo i szlachta coraz rzadziej odwołują się do tradycji niepodległo-
ściowych powstań sprzed kilkudziesięciu lat. Ogólnie rzecz biorąc, jak przekonywała 
autorka Akumulacji kapitału, rozwój ekonomiczny Polski rozchodzi się w trzech cen-
tryfugalnych kierunkach, co wzmacniane jest przez obiektywne różnice pomiędzy 
wielkoprzemysłowym Królestwem Polskim oraz opartymi na wielkich majątkach 
ziemskich, na wpół jeszcze feudalnymi zaborami pruskim i galicyjskim. W tych oko-
licznościach Polski proletariat, jakkolwiek socjalpatrioci by tego nie chcieli, nie jest 
w stanie przeciwstawić się ogólnym tendencjom rozwojowym. Wszystkie nowocze-
sne państwa tworzone były przez klasy posiadające, które działały we własnym inte-
resie. Nie należy oczekiwać, co zdają się sugerować polscy socjalpatrioci, że polski 
proletariat – uświadomiwszy sobie swą własną „misję” – zdolny będzie powołać do 
życia niepodległe państwo polskie. Co więcej, przypuszczalnie klasowy charakter 
tego państwa stoi w jawnej sprzeczności z interesami ludzi pracy34. 

Bez odpowiedzi pozostaje również pytanie, w jaki sposób wciąż młody proleta-
riat polski miałby przeciwstawić się potędze trzech silnych i dobrze ugruntowanych 
europejskich rządów. 

Także przekonanie socjalpatriotów o wyjątkowym znaczeniu niepodległości Pol-
ski dla upadku caratu jest całkowicie błędne. Rosyjski absolutyzm – jak przekonuje 
Luksemburg – nie czerpie swej siły z ucisku Polski. Wewnętrzna siła caratu wynika 
ze stosunków społecznych panujących w samej Rosji. 

33 Szlachta, która niegdyś stała na czele polskiego społeczeństwa, w wyniku przemian kapitali-
stycznych w Królestwie Polskim znalazła się w ogonie burżuazji. System pracy najemnej oraz 
spadek cen zboża doprowadził większość średniej szlachty do ekonomicznej ruiny, co spowo-
dowało, że szuka ona raczej protekcji u rosyjskiego zaborcy, zamiast wypowiadać mu wojnę 
w ramach niepodległościowych powstań. Po zniesieniu pańszczyzny, czyli osiągnięciu główne-
go celu politycznego, całkowicie obojętni na kwestię narodową pozostają chłopi. Poza tym na 
wsi wciąż widoczna pozostaje tradycyjna niechęć chłopstwa w stosunku do szlachty, co unie-
możliwia jakąkolwiek kooperację przeciwko zaborcy. Całkowicie rozbite politycznie pozostaje 
również drobnomieszczaństwo. Część rzemieślników korzysta z rynków rosyjskich, co natural-
nie stawia ich po stronie wielkiej burżuazji, pozostali zaś, odczuwając konkurencję wielkiego 
przemysłu, wciąż mają powody do niezadowolenia z istniejących stosunków. Ta druga część 
drobnomieszczaństwa wraz z bardzo nieliczną warstwą inteligencji wywodzącej się z podupa-
dłej szlachty stała się ostatnim, jakże słabym zarzewiem narodowych aspiracji. 

34 R. Luksemburg, Kwestia polska…, s. 6.
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Historyczne podścielisko wszechwładztwa rosyjskiego – to gospodarka natural-
na, oparta na archaicznej własności gminnej chłopów. Pozostałości tej zacofanej 
struktury społecznej, o ile się jeszcze przechowały w Rosji, w połączeniu z ugru-
powaniem pozostałych czynników społecznych stanowią dziś podstawę caratu. 
Szlachtę przywiązuje on do siebie nieustannymi darami z kieszeni chłopstwa 
opłacającego podatki. Ku wygodzie burżuazji zewnętrzna polityka jest skierowa-
na na uzyskanie nowych rynków zbytu, […] wreszcie i wewnętrzna działalność 
caratu stoi na usługach kapitalizmu: urządzanie wystaw przemysłowych, budowa 
syberyjskiej drogi żelaznej itp., wszystko ma na oku interesy kapitalizmu. W ogó-
le, burżuazja gra na wewnętrznej i zewnętrznej polityce caratu nieodpowiednio 
wielką rolę, której by przy swej słabości liczebnej nigdy bez caratu grać nie mogła. 
To jest kombinacja czynników w społeczeństwie rosyjskim, z której carat czerpie 
swe siły wewnętrzne. Wlecze on swe istnienie dlatego, że formy przeżyte jeszcze 
nie obumarły całkiem, a nowożytne stosunki klasowe jeszcze się nie dość wyraź-
nie skrystalizowały35.

Podobnie zewnętrzna potęga caratu nie wynika z ucisku Polski, ale z ogromnej 
liczby ludności i niezwykłej rozległości terytorialnej. Rosja jest wszak łącznikiem 
między Wchodem i Zachodem, co stale wpływa na interesy największych gospoda-
rek świata. 

Zdaniem Luksemburg polski proletariat z Kongresówki, by przyśpieszyć zrzuce-
nie kapitalistycznego jarzma, musi zgodnie współdziałać z rosyjską klasą robotni-
czą. Społeczeństwo rosyjskie nie znajduje się już w absolutystycznym odrętwieniu 
i – podobnie jak społeczeństwo polskie – coraz szybciej ogarniane jest kapitalistycz-
nymi stosunkami produkcji. „Rosja posiada […] walczących proletariuszy i są oni 
najnaturalniejszą gwarancją wyzwolenia Europy od duszącej zmory samowładztwa 
petersburskiego”36. Otwiera się więc możliwość unicestwienia rosyjskiego absoluty-
zmu od wewnątrz. 

Proletariusze polscy są zaś tego najnaturalniejszymi sprzymierzeńcami. Teraz […] 
interes ruchu międzynarodowego, zarówno polskiego, jak i rosyjskiego, nakazuje 
żądać nie praktycznie niewykonalnego odbudowania polskiego państwa klasowe-
go, co mogłoby mieć za skutek tylko rozdrobnienie sił w państwie cara i zepchnię-
cie części tego proletariatu na manowce beznadziejnych dążności narodowych, 
lecz na odwrót – wymaga zjednoczenia wszystkich sił proletariatu w państwie 
rosyjskim do walki o zburzenie caryzmu37.

35 Ibidem, s. 84.
36 Ibidem, s. 30.
37 Ibidem.
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Widzimy, że także argumenty bazujące na stagnacji społecznej i słabości ruchów 
robotniczych w Rosji opierają się na oczywistych przekłamaniach. Poglądy czoło-
wych teoretyków PPS wciąż przedstawiają społeczeństwo rosyjskie, opierając się 
na obrazie pańszczyźnianej Rosji Mikołaja I z połowy XIX wieku. Nie zauważano, 
że carat Mikołaja II z przełomu XIX i XX to Rosja, w której – jak wspominaliśmy – 
panują nowożytne, a więc kapitalistyczne stosunki społeczne. Luksemburg nie ma 
problemów, by podać wiele przykładów wskazujących na dojrzałość polityczną ro-
syjskiego proletariatu. Na przykład w artykule Socjalpatriotyczne łamańce progra-
mowe z 1902 roku przywołuje strajk czterdziestu tysięcy robotników w Petersburgu 
wiosną 1896 roku. O kształtowaniu się sił rewolucyjnych w Rosji świadczą jednak 
i inne wydarzenia, które polska działaczka uwzględnia w innych pismach. 1 maja 
1900 roku doszło do manifestacji w Charkowie, zaś rok później mieliśmy do czynie-
nia z całą falą strajków: w Moskwie, Petersburgu, Odessie i wielu innych miejscach 
carskiej Rosji. W 1903 roku miał miejsce II Zjazd Socjaldemokratycznej Robotni-
czej Partii Rosji, na którym podjęto kwestię przygotowań do ewentualnej rewolucji38. 
Wszystkie te wydarzenia kulminowały w roku 1905, gdy w Rosji doszło do rewolucji 
przeciwko caratowi39. Później, gdy wydarzenie te brutalnie zadały kłam socjalpa-
triotycznym mrzonkom o wątłości rosyjskiego proletariatu, strategią PPS stało się 
kultywowanie największej pogardy w stosunku do rosyjskiego robotnika i rosyjskich 
strajków. 

Co więcej, nawet jeśli na chwile założylibyśmy, że proletariat carskiej Rosji znaj-
duje się w stanie odrętwienia i jedynie polscy robotnicy stanowią rewolucyjną siłę, 
program socjalpatriotów dalej stanowiłby jedną wielką sprzeczność. Należy bowiem 
zwrócić uwagę, że w pozostałych zaborach sytuacja wyglądałaby dokładnie odwrot-
nie. W Poznańskiem i Galicji 

najzagorzalszy wróg Niemców a patriota polski nie zdoła zaprzeczyć, że tam lud-
ność polska stoi pod wszystkimi względami daleko w tyle poza niemieckim naro-
dem. […] W Niemczech klasa robotnicza przoduje całemu światu, a polski ruch 
socjalistyczny ledwie za nią gdzieś na szarym końcu podąża40. 

Jak widzimy: „od Rosji musielibyśmy oderwać się dlatego, żeśmy kulturalnie 
i społecznie wyżsi, od Niemiec – dlatego, żeśmy kulturalnie i społecznie niżsi”41.

38 J. Pajewski, Historia powszechna 1871–1918, Warszawa, s. 272.
39 Zob. na przykład R. Luksemburg, O Rewolucji. Rosja 1905, 1917, Warszawa 2008. 
40 R. Luksemburg, Kwestia polska…, s. 142.
41 Ibidem.
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Jak pamiętamy, socjalpatrioci powoływali się również na domniemaną wyższość 
przyszłej konstytucji polskiej42 nad możliwą konstytucją rosyjską. Jednak jak zauwa-
ża polska marksistka, za przesłankę służy tu jedynie proroctwo, które nie zostaje 
poparte żadnymi konkretnymi argumentami; żadna z konstytucji nie znajduje się bo-
wiem w zasięgu wzroku. 

Dalsza krytyka stanowiska socjalpatriotów opiera się na wskazaniu reakcyjnych 
konsekwencji, jakie miałoby przyjęcie ich programu. Przede wszystkim zdaniem 
Luksemburg natychmiast zapanowałby niewyobrażalny chaos organizacyjny. Gdy-
by polscy socjaliści w Niemczech czy Austrii przyjęli osobny program polityczny, 
ich przynależność do ogólnych partii socjalistycznych w państwach zaborczych 
stanęłaby pod znakiem zapytania. Rozbicie silnych partii socjalistycznych Austrii 
i Niemiec niechybnie doprowadziłoby do ich osłabienia43. W wyniku takich secesji 
musiałaby powstać ogólnonarodowa partia polska, która zjednoczyłaby socjalistów 
z Galicji, Królestwa i Poznańskiego. Jednak próba łączenia ruchów robotniczych 
z trzech zaborów nie miałaby szansy powodzenia ze względu na zupełnie inną sy-
tuację polityczną w każdym z nich. Jak pisała Luksemburg, „proletariat polski żyje 
w rzeczywistości – mimo swej wspólności narodowej – w trzech różnych państwach 
o różnych zupełnie urządzeniach politycznych”44. Polskim socjalistom potrzebne są 
raczej trzy różne programy, z których każdy byłby dostosowany do konkretnych wa-
runków w danym państwie zaborczym. 

Partia socjalistyczna, która w chwili obecnej połączyłaby proletariat polski wszyst-
kich trzech państw pod jednym, wspólnym programem politycznym, nie mogła-
by oczywiście przystosować programu tego do żadnego państwa, to znaczy, iż 
musiałaby po prostu ignorować polityczne środowisko wszystkich trzech państw. 
Byłoby to tym samym, co chcieć połączyć cały proletariat Niemiec, Austrii i Rosji 
w jedną jedyną partię o jednym wspólnym programie. Absurd podobnego przed-
sięwzięcia rzuca się sam w oczy45.

Ponadto, zdaniem autorki Akumulacji kapitału socjaliści polscy, chcąc utrzymać 
narodową odrębność od socjalistów z państw zaborczych, musieliby w swych pro-
gramach coraz silniej akcentować kwestie narodowe, co doprowadziłoby do wzrostu 

42 To, że Polska nie stanie się ponownie monarchią, zagwarantowane być miało zdaniem socjal-
patriotów przez fakt, że ostatni król polski, Stanisław August Poniatowski, umarł bezdzietnie. 
Luksemburg atakuje ten pogląd, wskazując, że również Bułgaria i Grecja nie miały żadnych 
tradycji dynastycznych. 

43 Obawy Luksemburg częściowo się zrealizowały. W 1896 roku rozpoczął się proces wyodręb-
niania polskiego ruchu socjalistycznego w Niemczech. Skutkowało to odłączeniem się PPS od 
Socjaldemokracji Niemieckiej w 1901 roku.

44 R. Luksemburg, Kwestia polska…, s. 8.
45 Ibidem, s. 9.
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znaczenia postulatów nacjonalistycznych kosztem tych, które odnoszą się do wal-
ki klasowej. Tę ostatnią uwagę wzmacnia fakt, że zarówno w zaborze austriackim, 
jak i niemieckim na poły feudalne stosunki produkcji w obliczu braku wielkiego 
przemysłu wymuszają na socjalpatriotach werbowanie swoich zwolenników ze sfer 
rzemieślniczych, które z kolei pozostają pod wyraźnym wpływem drobnomiesz-
czaństwa. „Drobne mieszczaństwo zaś jest zarówno w Galicji, jak i w Poznańskiem 
obrońcą ostatnim, chociaż i bezsilnym, tradycji czystego nacjonalizmu”46.

Z paradoksami programowymi zmagają się też socjalpatrioci z zaboru galicyj-
skiego, gdy usiłują nadać głównej akcji partyjnej – czyli świętu majowemu – cha-
rakter narodowy, wszechpolski i w ten sposób odgraniczyć się wyraźnie od głównej 
partii socjalistycznej Austrii. Odbywa się to kosztem walki klasowej, gdyż stworzo-
na przez nich ogólnopolska broszura majowa abstrahuje od żądań ośmiogodzinnego 
dnia pracy czy powszechnego prawa wyborczego w całej Austrii. Nie może być ina-
czej – jest ona adresowana również do robotników w zaborze rosyjskim i pruskim, 
dla których zmiany w Austrii nie mają żadnego znaczenia. Ale broszura nie może 
też zawierać żądania zjednoczenia Polski, gdyż wtedy zajęliby socjaliści galicyjscy 
stanowisko całkowicie separatystyczne względem socjalistów austriackich. Z chwilą, 
gdy broszura owa zaczyna poszukiwać rozwiązań kompromisowych, jej znaczenie 
polityczne staje się bliskie zeru, a siła galicyjskiego proletariatu staje się znikoma.

Można by odnieść wrażenie, że program PPS byłby mniej groźny, gdyby pozycja 
socjaldemokracji w Austrii i Niemczech stała się bardziej znacząca. Jednak jak do-
wodzi Luksemburg, i to nie sprawiłoby, że postulat niepodległej Polski okazałby się 
mniej utopijny. Można się spodziewać czegoś dokładnie odwrotnego: 

wzrost siły politycznej proletariatu prowadzi w końcu do jego panowania w da-
nym państwie, w żadnym zaś razie do rozkawałkowania tego państwa. Walka so-
cjaldemokratyczna daje proletariatowi siłę do zniesienia państwa jako instytucji 
społecznej, zastąpienia go przez społeczeństwo socjalistyczne, żadną zaś miarą 
nie daje mu siły do rozerwania danego państwa jako ciała politycznego w ramach 
ustroju kapitalistycznego. Wzrost siły politycznej proletariatu jest zawsze od-
zwierciedleniem jednoczesnego wzrostu kapitalizmu w danym kraju, wynikiem 
zaś tego ostatniego jest, z drugiej strony, centralizacja polityczna, ściślejsze ze-
spolenie różnych części państwa, wzmocnienie i pomnożenie więzów wzajemnie 
je skuwających47.

Program narodowy socjalpatriotów, którego zasadniczym punktem jest rozbicie 
państw zaborczych, musi pozostawać w sprzeczności względem programów socjal-
demokracji Niemiec i Austrii.

46 Ibidem, s. 12.
47 Ibidem, s. 11.
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Co więcej, propozycje programowe PPS nie mogą zostać w rozsądny sposób zuni-
wersalizowane. Na przykład w Niemczech obok ludności niemieckiej i pruskiej znaj-
duje się jeszcze dużo Duńczyków, Francuzów alzackich czy Litwinów we Wschod-
nich Prusach. Jeśli uznalibyśmy zasady proponowane przez polskich socjaldemo-
kratów za prawo uniwersalne, a tego wymaga przecież socjalistyczny egalitaryzm, 
z konieczności doprowadziłoby to do podziału niemieckich działaczy robotniczych 
na wiele odrębnych partii podług kryteriów narodowościowych. A ponieważ żadne 
z wielkich państw nowożytnych nie jest jednolite, podobne problemy wystąpiłyby 
na całym świecie. 

W ten sposób uświęcenie kierunku socjalpatriotycznego musiałoby za sobą pocią-
gnąć gruntowną rewizję obecnego stanowiska międzynarodowej socjaldemokracji 
i zejście w programie, taktyce i zasadach organizacyjnych z gruntu czysto klaso-
wo-politycznego na grunt nacjonalistyczny48.

Nie powinniśmy również wynosić kwestii niepodległości Polski ponad inne walki 
narodowe w Europie. 

Jeśli proletariat międzynarodowy ma uznać za zadanie socjalistycznej polityki 
odbudowanie narodowego państwa polskiego, to dlaczego nie miałby on uznać 
w równej mierze za zadanie socjaldemokracji oderwanie zaboru Alzacko-Lota-
ryńskiego od Niemiec i zwrócenie go Francji, również poparcie kierunku nacjona-
listów włoskich dążących do odzyskania Triestu i Trydentu, niemniej wysuwa się 
kwestia dążności separatystycznych w Czechach itp.49.

Zdaniem polskiej filozofki sprawa alzacko-lotaryńska jest z punktu widzenia mię-
dzynarodowego proletariatu znacznie ważniejsza, zaś jej realizacja jest daleko bar-
dziej prawdopodobna. Za kwestią tą stoi bowiem czteromilionowa armia francuska, 
która jest siłą o większym rażeniu niż moralne manifestacje socjalpatriotów w Polsce.

Teoretycy PPS w całej swej naiwności i lekkomyślności bardziej niż do rzetel-
nych socjalistów naukowych podobni byli do dawnych socjalistów utopijnych:

Nie będąc w stanie oprzeć się na historycznym rozwoju Polski w stronę niepodle-
głości – dla tej prostej przyczyny, że rozwój taki nie istnieje, że tendencje ekono-
miczne oraz polityczne zaborów Polski są, owszem, rozbieżne i prowadzą raczej – 
przede wszystkim w decydującym odłamie, w Królestwie – do politycznego i eko-
nomicznego spojenia z krajem zaborczym, mogą jedynie wskazywać wszystkie 
braki i wyliczać żale na dzisiejsze położenie zabranej Polski oraz wymalowywać 

48 Ibidem, s. XIII (z przedmowy)
49 Ibidem. 
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czarującymi barwami tę naszą „ludową republikę” w niepodległej Polsce. Ale je-
żeli w wyniku swej metody ongi Owen, St. Simon i Fourier nie zdołali stworzyć 
nic więcej, jak genialny utopizm socjalistyczny, to już, rzecz prosta, że nasi do-
morośli myśliciele mogli, idąc tą zarzuconą dawno drogą, zdobyć się jedynie na 
utopijny przyczynek do humorystyki politycznej50.

Ponadto, odwoływanie się do tradycji narodowych powstań połączone z lekce-
ważeniem kwestii klasowych budzi naturalne skojarzenia z dawnym Towarzystwem 
Demokratycznym. Z tego powodu Luksemburg pyta nieco prowokacyjnie, czy pro-
gram PPS jest w ogóle socjalistyczny.

Podsumowując, należy podkreślić, że zdaniem Luksemburg o rażącej utopijno-
ści i szkodliwości programu socjalpatriotów przesądza całkowity brak zakorzenie-
nia w marksistowskiej analizie stosunków społecznych na ziemiach dawnej Polski. 
O słabości tego programu najlepiej świadczy stopień niezgody co do jego istoty 
w gronie samych socjalpatriotów: 

Podług jednych niepodległość Polski miała być właściwie programem ostatecz-
nym, urzeczywistnionym w chwili zwycięstwa proletariatu nad burżuazyjnym 
ustrojem. Inni wyobrażali ją sobie i innym jako etap przejściowy, jak program 
średni między minimalnym a maksymalnym, tj. możliwy do urzeczywistnienia 
wówczas, gdy klasa robotnicza nie będzie „jeszcze dość silna”, aby się z dzisiej-
szym społeczeństwem rozprawić na dobre, a jednak „już dość silna”, aby powalić 
złączone trzy mocarstwa zaborcze. […] Wreszcie, inni jeszcze stawiali odbudo-
wanie Polski od razu jako najbliższe żądanie polityczne polskiego proletariatu – 
równolegle do tej roli, jaką socjaldemokracja polska od początku nadawała dąże-
niom do konstytucji51.

Jak dziś powinniśmy oceniać postawę Luksemburg wobec niepodległości Pol-
ski?52 Czy jej polityczne przekonania okazały się z perspektywy czasu słuszne? 

50 Ibidem, s. 144.
51 Ibidem, s. 140.
52 Warto rozprawić się z szeroko rozpowszechnionym mitem o osobistej polskofobii założycielki 

SDKPiL. To właśnie resentyment do narodu polskiego miałby, jak przekonują niektórzy, sta-
nowić źródło zajadłej publicystyki polskiej filozofki. Łatwo pokazać, że twierdzenie to jest 
nieadekwatne. Luksemburg urodziła się w zasymilowanej rodzinie żydowskiej, w której nie 
używano jidysz, lecz języka polskiego. Rodzice polskiej rewolucjonistki, a szczególnie matka, 
od najmłodszych lat skutecznie zaszczepiali w córce miłość do kultury polskiej, zwłaszcza zaś 
do twórczości Adama Mickiewicza. W późniejszych okresach życia Luksemburg często będzie 
odwoływała się również do twórczości Henryka Sienkiewicza. Przywiązanie Luksemburg do 
kultury i języka polskiego objawia się wyraźnie w latach 1880–1887, gdy jako uczennica Dru-
giego Żeńskiego Gimnazjum w Warszawie buntuje się przeciwko traktowaniu zajęć z języka 
polskiego jako przedmiotu nadobowiązkowego, wykładanego w dodatku w języku rosyjskim. 
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Na pewno polskiej filozofce nie udało się uniknąć kilku błędów. Wydaje się, że 
w jej pismach proletariat jest masą uciskanych pracowników najemnych, którzy 
zdolni są do spontanicznej konwergencji swych działań bez względu na istniejące 
pomiędzy nimi podziały narodowe. Internacjonalistyczne ideały marksizmu spowo-
dowały, że Luksemburg nie zauważała – lub nie chciała zauważać – że poczucie 
tożsamości narodowej (obecne również wśród mas pracujących) staje się istotnym 
czynnikiem, który zdolny jest do obracania socjalistycznych przewidywań wniwecz. 
Pokazał to rok 1914, gdy robotnicy w najbardziej rozwiniętych społeczeństwach Za-
chodu całkowicie wbrew swym klasowym interesom zgodnie poparli rozpoczęcie 
I wojny światowej Nie należało również oczekiwać, że kwestia państw narodowych 
i imperializmu zniknie natychmiast po obaleniu kapitalizmu. Ponadto, jej programo-
we lekceważenie kwestii niepodległościowych czyniło ją ślepą na emancypacyjny 
potencjał niektórych walk narodowowyzwoleńczych. 

Ponadto, autorka Kryzysu socjaldemokracji, choć zawsze sytuowała swoją narodowość na dru-
gim planie, wielokrotnie przy różnych okazjach podkreślała, że czuje się Polką. Na przykład 
w Szwajcarii, w której przebywała od 1890 roku, wielokrotnie deklarowała swoje przywiązanie 
do narodowości polskiej i stawała w jej obronie. W korespondencji prywatnej i w publikacjach 
posługiwała się często sformułowaniami „nasz kraj” lub „u nas w Polsce”, o losach Polaków 
zaś mówiła jako o losach „moich rodaków”. W 1899 roku w liście do Luizy i Karola Kautskych 
o Polakach z Górnego Śląska Luksemburg pisała: „z mego pobytu tu moi tutejsi ziomkowie są 
bardzo zadowoleni, a ja nie mniej, podróż była bardzo potrzebna, polskie słowo działa jednak 
zupełnie inaczej niż to obce niemieckie […]. Są oni [górnicy górnośląscy – przyp. M.S.] ludź-
mi wrażliwymi, jak wszyscy Polacy”. W swojej korespondencji z Leonem Jogichesem Tysz-
ką, swoim przyjacielem i partnerem życiowym, wielokrotnie wytykała mu błędy stylistyczne. 
Oczywiście, nie możemy wnioskować stąd, że Luksemburg była bardziej wrażliwa na los Po-
laków niż jakiegokolwiek innego narodu. Jak mawiała: „domem moim jest cały świat – gdzie-
kolwiek są chmury, ptaki i ludzkie łzy”. Jednak to, co powiedzieliśmy, w pełni wystarczy do 
odrzucenia oskarżenia o irracjonalny osobisty resentyment w stosunku do Polski i Polaków. Mit 
o polonofobii Luksemburg ma swe źródło w twierdzeniu, że jej program stoi w sprzeczności 
z interesami narodowymi polskiego proletariatu. Sądzimy jednak, że jest dokładnie odwrotnie. 
Jak widzieliśmy, zdaniem Luksemburg tylko ogólne dążenia międzynarodowego proletariatu 
do demokratyzacji życia politycznego, wolności osobistej i rozwoju narodowo-kulturalnego 
stanowią gwarancję lepszego jutra. Dlatego, jak dowodzi polska marksistka, warto walczyć 
z chęcią budowy niepodległego kapitalistycznego państwa polskiego, które nie dość, że jest 
utopijną mrzonką, niechybnie stałoby się orężem ucisku klasy robotniczej. Jak w przedmowie 
do Kwestia Polski a ruch socjalistyczny pisała Luksemburg: „Proletariat może i musi walczyć 
w obronie narodowości jako pewnej odrębnej kultury duchowej, mającej swoje prawo do bytu 
i rozwoju. I dziś obrona narodowości naszej możliwa jest jedynie – nie przez separatyzm nacjo-
nalistyczny, tylko przez walkę o obalenie despotyzmu i o zdobycie w całym państwie knuta tych 
form kulturalnego i obywatelskiego życia, z jakich korzysta od dawna Europa zachodnia”. Tyl-
ko proletariat zdolny jest do zdobycia wraz z wolnością polityczną wolności narodowo-kultu-
ralnej. Pielęgnowanie tradycji starego nacjonalizmu, które odwraca uwagę proletariatu od walki 
klasowej, z konieczności okazuje się postawą antynarodową. To program socjalpatriotów działa 
więc na pohybel narodowej tożsamości polskich robotników w tym samym czasie, gdy program 
SDKPiL otwarcie występuje przeciwko dyskryminacji kultury i języka polskiego. 
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Można postawić tezę, że Luksemburg myliła się, gdy twierdziła, że odzyskanie 
niepodległości przez Polskę jest utopią. Kłam temu twierdzeniu zadały wydarzenia 
z roku 1918. Z drugiej jednak strony polska rewolucjonistka wykazała się wręcz 
profetyzmem, gdy twierdziła, że do niepodległości Polski nie przyczyni się całko-
wicie jałowa polityka kontynuowania dziewiętnastowiecznych powstań narodowych. 
Historia dowiodła – potwierdzając jej słowa – że kluczowa była tu rola rewolucji 
w państwach zaborczych. Rzeczywiście, Polska odzyskała niepodległość głównie 
dzięki rewolucjom – najpierw w Rosji, a rok później w Niemczech. Być może Luk-
semburg jako jedyna zrozumiała to tak wyraźnie. 

THE INDEPENDENCY OF POLAND IN THE CONTEXT  
OF THE HERITAGE OF ROSA LUXEMBURG

Summary

Keywords: Rosa Luxemburg, polish independency, Communist Party of Poland

Communist Party of Poland was clearly indifferent to the matter of polish independency. 
In order to describe and explain the attitude of polish communists movement directly 
after the first world war one may look at the heritage of Rosa Luxemburg. In the article it 
is shown that her hostility to the independency of Poland is bound to her resistance to the 
nationalistic ideology of PPS. The whole discussion between PPS and Rosa Luxemburg 
is presented in details. At the end author showed that attitude of Rosa Luxemburg was 
more reasonable in given context.
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Każdy badacz losów Józefa Piłsudskiego musi się zmierzyć z okresem jego działal-
ności konspiracyjnej, kiedy to jak całe „pokolenie niepodległości” podjął walkę o po-
wrót Polski na mapy świata. Piłsudski jak wielu młodych polskich konspiratorów 
znalazł się w środowisku, któremu nieobojętne były idee socjalistyczne. Na temat 
związków przyszłego Marszałka Polski z socjalizmem powstało już wiele opraco-
wań, artykułów, analiz i ocen1. Na temat jego roli w polskim ruchu socjalistycznym 
wypowiadali się także (na przykład we wspomnieniach i pamiętnikach) jego partyjni 
towarzysze2. 

W prezentowanym opracowaniu autor korzystał z artykułów, korespondencji 
i wywiadów przygotowanych i udzielanych przez towarzysza Wiktora (Ziuka), do-
tyczących jego działalności w ruchu socjalistycznym oraz stosunku do idei mark-

1 Literatura biograficzna dotycząca Józefa Piłsudskiego jest bardzo obszerna, warto chociażby 
przytoczyć prace: A. Garlicki, U źródeł obozu belwederskiego, Warszawa 1983; idem, Józef 
Piłsudski 1867–1935, Warszawa 1988; W. Suleja, Józef Piłsudski, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1995; W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935, t. I: 1867–
1918, Wrocław 1994; W. Pobóg-Malinowski, Józef Piłsudski 1867–1908, t. I: W podziemiach 
konspiracji, t. II: W ogniu rewolucji 1901–1908; Warszawa 1935.

2 B. Limanowski, Pamiętniki, t. II, Warszawa 1958; I. Mościcki, Autobiografia, Warszawa 1983; 
L. Wasilewski, Józef Piłsudski, jakim Go znałem, Warszawa 2013 (reprint ze wstępem Andrzeja 
Friszke).

Stanowisko Józefa Piłsudskiego wobec 
marksizmu…



104 Andrzej Wojtaszak

sistowskich3. Materiały te znajdują się w zbiorach źródłowych wydanych w latach 
trzydziestych XX wieku, jakimi są: Pisma zbiorowe4Józefa Piłsudskiego oraz w zbio-
rze: Pisma – mowy – rozkazy5 i materiałach naukowych wydawanych w „Niepodle-
głości” (ukazujących się w dwudziestoleciu międzywojennym i po wznowionym po 
II wojnie światowej6) oraz w wydawanych od 1962 roku na emigracji „Zeszytach 
Historycznych”7. 

Autor niniejszego artykułu starał się będzie zaprezentować stanowisko Piłsud-
skiego odnośnie do koncepcji marksistowskich i ruchu socjalistycznego. Przedsta-
wiona analiza powinna dać odpowiedź na pytania: Czy Piłsudski znał teorie Karola 
Marksa? Czy rozumiał istotę marksizmu? Jaką role w jego drodze do niepodległości 
odegrał marksizm? Czy i w jaki sposób Marszałek wykorzystywał ugrupowania so-
cjalistyczne do realizacji głoszonych przez siebie celów politycznych?

Przyczyn zainteresowania koncepcjami socjalistycznymi w Polsce na przeło-
mie XIX i XX wieku należy dopatrywać się w dwóch okolicznościach. Po pierwsze, 
dość liczna polska emigracja polityczna we Francji i Wielkiej Brytanii miała kon-
takt z tymi ideami, które były coraz bardziej popularne szczególnie w środowiskach 
robotniczych i inteligenckich na zachodzie Europy. Drugą okolicznością była chęć 
znalezienia idei społecznych, które uaktywniłyby dotychczas bierne masy ludowe8.

W artykule z 1903 roku pod tytułem Jak stałem się socjalistą? Piłsudski napisał: 

Nazwałem się socjalistą w r. 1884. Mówię – nazwałem, bo nie oznaczało to wcale 
nabycia niezłomnych i utrwalonych przekonań o słuszności idei socjalistycznej 
[…]. Otwarcie wyznaję, że była to moda, bo inaczej trudno mi nazwać ówczesną 

3 Tytuły wykorzystanych źródeł w przypisach.
4 „Pisma zbiorowe” ukazały się drukiem w latach 1937 i 1938 (tomy I–X). Redaktorami zbioru 

byli między innymi Leon Wasilewski i Henryk Wereszycki.
5 J. Piłsudski, Pisma – mowy – rozkazy, Komitet redakcyjny: M. Sokolnicki, J. Stachiewicz 

(i inni), t. I–VIII (IX–XI) z uwzględnieniem suplementów, Warszawa 1930–1936.
6 Czasopismo historyczne „Niepodległość” wychodziło z inicjatywy Wasilewskiego, prezesa 

Instytutu Józefa Piłsudskiego Poświęconego Badaniu Najnowszej Historii Polski od 1929 ro-
ku. Redaktorami byli: Leon Wasilewski i Tadeusza Szpotańskiego. Po wojnie wznowiono wy-
dawanie czasopisma na emigracji (Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce w Nowym Jorku 
oraz Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie). Po II wojnie światowej redaktorami czasopisma 
byli Konrad Libicki i Jan Starzewski, a następnie Tadeusz Schaetzel i Stanisław Skwarczyń-
ski. W roku 1978 redakcję przeniesiono do Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Redakcję 
objął Tadeusz Siuta, a po nim Wacław Jędrzejewicz. Od 1993 roku czasopismo jest wydawane 
w Polsce.

7 Kwartalnik historyczny wydawany przez Instytut Literacki w Paryżu w latach 1962–2010 
(w latach 2003–2010 w Warszawie). Redaktorami kwartalnika byli: Jerzy Giedrojć, Zofia Hertz 
i Jacek Krawczyk.

8 A. Próchnik, Początki socjalizmu polskiego, w: Księga pamiątkowa P.P.S. 1892–1932, red. 
A. Krigier, J. Maliniak, L. Wasilewski, Z. Zaremba, Warszawa 1933, s. 4.
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epidemię socjalizmu, która ogarnęła umysły młodzieży, rewolucyjnie czy tylko 
opozycyjnie usposobionej. Ogarnęła zaś do tego stopnia, że nikt z inteligentniej-
szych energiczniejszych moich kolegów nie uniknął w swym rozwoju przejścia 
przez etap socjalistyczny. Jedni zostali socjalistami, drudzy przeszli do innych 
obozów, trzeci wyrzekli się wszelkich aspiracji społecznych, lecz każdy z nich 
przez czas dłuższy lub krótszy był socjalistą […] Socjalista w Polsce dążyć musi 
do niepodległości kraju, a niepodległość jest znamiennym warunkiem zwy-
cięstwa socjalizmu w Polsce [podkr. – A.W.]9. 

Podobną ocenę swego wyboru politycznego głosił Bolesław Limanowski – nestor 
polskiego socjalizmu i symbol PPS, któremu trudno byłoby zarzucać brak zrozumie-
nia idei socjalistycznych. O swojej przynależności do ruchu socjalistycznego napisał: 

„o socjalizmie mało co wiedzieliśmy i wcale się z nim nie zapoznaliśmy”10. 
Dlaczego więc wybierano idee socjalistyczne? Musimy pamiętać o tym, że wybo-

ry te następowały w okresie, gdy ruch socjalistyczny przeżywał okres sporu o swój 
kształt i charakter. Pojawiały się propozycje rewizjonistyczne wobec teorii mark-
sizmu. Konfrontowano je z rozwiązaniami rewolucyjnymi głoszonymi w kręgach 
byłych członków Międzynarodowego Ruchu Robotniczego. 

Wspomniany już Limanowski był pod wpływem idei Johna Stuarta Milla i Ferdy-
nanda Lassalle’a11. Po latach wspominał: „W socjalizmie ujrzałem potęgę polityczną, 
która nas zdolna wyzwolić z tej otchłani piekielnej, w którą nas pchali Murawiewo-
wie i Bergi”12.

Czy Piłsudski rozumiał i przyjmował klasyczne koncepcje Marksa? Przede 
wszystkim musimy pamiętać o tym, że swoje studia nad koncepcjami socjalistycz-

9 J. Piłsudski, Jak stałem się socjalistą?, w: Pisma zbiorowe, t. II, Warszawa 1937, s. 45, 53. 
Artykuł Piłsudskiego, Jak stałem się socjalistą? ukazał się w „Promieniu” 1903, nr 8–9, s. 342–
348. W dalszej części artykułu Piłsudski napisał: „Moda ta dla nas, wilnian, szła z wschodu, 
z Petersburga. Dla siebie osobiście uważam to za szczęście. Gdybym spotkał się w owe czasy 
z socjalizmem warszawskim, negującym otwarcie sprawy narodowościowe i występującym 
w tradycji powstańczej, byłbym tak opornym na jego wpływy, że razem z tymi niepotrzebnymi, 
według mnie, dodatkami odrzuciłbym i samą ideę socjalistyczną”. Ibidem, s. 48.

10 B. Limanowski, Jaką drogą poszedłem do socjalizmu?, w: Socjalizm – demokracja – 
patriotyzm. Wydawnictwo w celu uczczenia 40-letniego jubileuszu pisarskiego 1860–1900 Bol. 
Limanowskiego, Kraków 1902, s. 85.

11 Czytał między innymi Politykę ekonomiczną Johna Stuarta Milla oraz Program robotników 
Ferdynanda Lassalle’a. Por. A. Wojtaszak, Idee narodowe w myśli politycznej socjalistów 
polskich w okresie walki o niepodległość Polski (1892–1921), Szczecin 1998, s. 16. Popierając 
koncepcje Lassalle’a, odrzucał idee rewolucji socjalistycznej. Por. Z.A. Żechowski, Ideologia 
i teoria w twórczości Bolesława Limanowskiego, w: Nestor polskiego socjalizmu czy demokrata? 
Studia o Bolesławie Limanowskim, red. S. Michalkiewicz, Z.A. Żechowski, Katowice 1987, 
s. 222.

12 B. Limanowski, Jaką drogą…, s. 115.
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nymi rozpoczął od czytania prac Emila de Laveleye’a13, Iwana Iwaniukowa14. Ne-
gatywnie odnosił się do prac rosyjskich autorstwa Nikołaja Dobrlubowa15, Dmitrija 
Pisarewa16, Nikołaja Czernyszewskiego17, Nikałaja Michajłowskiego18 czy Piotra 
Ławrowa19. Uważał te prace za nudne, rozwlekłe i niezrozumiałe20.

Z polskich broszur socjalistycznych Piłsudski zapoznał się z pracami: Szymona 
Dicksteina Kto z czego żyje?21 oraz tłumaczoną z niemieckiego Wilhelma Liebknech-
ta – W obronie prawdy22. 

W otoczeniu Piłsudskiego idea socjalistyczna rozumiana była przede wszystkim 
jako swoisty pomost do osiągnięcia ważniejszego celu, jakim miało być odzyskanie 
niepodległości Polski. Wspomniany już Limanowski w swoich Pamiętnikach napisał: 

Jakkolwiek jesteśmy z przekonania szczerymi socjalistami, to wyznaję to otwar-
cie, że jesteśmy przede wszystkim Polakami, chcemy mieć niepodległość naro-
dową i dalej walczyć będziemy, aż jej nie zdobędziemy. My chcemy, my musimy, 
my będziemy ją mieć23.

Idea walki o niepodległość miała więc być przetransponowana z koncepcji 
szlacheckich do programu PPS. W przygotowanym na tak zwanym zjeździe pary-
skim (17–23 listopada 1892 roku) – Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich 
(ZZSP) – programie nowej partii (PPS) zapisano między innymi: 

13 Na początku lat dziewięćdziesiątych XIX wieku popularne były prace E. de Laveleya: De la 
propriété et de ses formes primitives, Paris 1877 oraz Le socialisme contemporain, Bruksela 
1881 (wydanie polskie: Socyalizm spółczesny, Warszawa 1884).

14 W 1890 roku wyszła praca I. Iwaniukowa, Ekonomija polityczna jako nauka o procesie rozwoju 
zjawisk społecznych, Warszawa 1890.

15 Współredaktor z Nikołajem Czernyszewskim miesięcznika „Sovremennik”(„ Современник”).
16 Zwolennik nihilizmu.
17 Popularną pracą w środowiskach socjalistycznych była powieść N. Czernyszewskiego, Что 

делать? (1863; wydanie polskie: Co czynić? Z opowiadań o nowych ludziach, Warszawa 1951).
18 Kreator tak zwanej socjologii subiektywnej. Redaktor miesięcznika „Russkoe 

bogatstvo”(„Русское богатство”).
19 Autor między innymi Listów historycznych (wydanie polskie: Listy historyczne P.Ł. Mirtowa, 

Lwów 1885). Redaktor gazety „Vperëd” („Вперёд).
20 J. Piłsudski, Jak stałem się…, s. 50.
21 S. Dickstain, Kto z czego żyje?, Londyn 1887. Pierwsze wydanie biuletynu pod pseudonimem 

Jan Młot pochodziło z 1881 roku.
22 W. Liebknecht, W obronie prawdy. Mowa miana w Crimmitzschau 22 października 1871 roku, 

Genewa 1882.
23 B. Limanowski, Pamiętniki…, t. II, s. 397.
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Kiedy ostatni bojownicy sprawy polskiej z pogardą rzucali w oczy carowi zwycię-
skiemu okrzyk Jeszcze Polska nie zginęła, oni, bezwiedni przedstawiciele stanu 
szlacheckiego, nie zrozumieli może, że dopiero na gruzach ich Polski, Polski szla-
checkiej, powstanie nowa o przyszłości pewnej Polska Socjalistyczna24. 

Sam program (nazywany p a r y s k i m )  określał jednoznaczne cele nowej partii. 
Miały nimi być: n i e p o d l e g ł o ś ć  –  d e m o k r a c j a  –  s o c j a l i z m .  Ułożone 
w sposób hierarchiczny. Oznaczało to, że program PPS bardziej wpisywał się w kon-
cepcje II niż I Międzynarodówki Socjalistycznej, miał charakter rewizjonistyczny25. 

W kilka miesięcy później, w czerwcu 1893 roku doszło do zwołania I zjazdu 
PPS (pierwszy zjazd krajowy) w Wilnie (Lasy Ponarskie). Pierwszym krokiem do 
zwołania zjazdu był przyjazd do zboru rosyjskiego jednego z twórców p r o g r a m u 
p a r y s k i e g o ,  Stanisława Mendelsona, który nawiązał również kontakt z Piłsud-
skim i wileńską grupą socjalistyczną w lutym 1893 roku. Celem jego misji było 
przekazanie informacji o postanowieniach zjazdu paryskiego, zjednoczenie grup so-
cjalistycznych w zaborze rosyjskim i powstanie kadr nowej partii – PPS. Dla Piłsud-
skiego, który już w tym czasie powrócił z syberyjskiego zesłania26, wejście w rytm 
działań politycznych było rzeczą naturalną. Oczywiście owo spotkanie wileńskie, 
które nazwano chlubnie zjazdem, miało raczej kadrowy charakter. Prawdopodobnie 
uczestniczyli w nim obok Piłsudskiego Stefan Bielak, Aleksander Sulkiewicz, Lu-

24 Dokumenty programowe polskiego ruchu robotniczego 1878–1984, Warszawa 1986, s. 36.
25 B. Limanowski, Pamiętniki…, t. II, s. 441. Na temat zjazdu paryskiego ZZSP oraz programu PPS 

por. A. Wojtaszak, op.cit., s. 21–27 oraz F. Perl (Res), Dzieje ruchu socjalistycznego w zaborze 
rosyjskim (do powstania PPS), Warszawa 1958, s. 473 i n.

26 Pod koniec 1886 roku grupa rewolucjonistów rosyjskich należąca do Frakcji Terrorystycznej 
„Narodnej Woli” rozpoczęła przygotowania do zamachu na cara Aleksandra III. Kiedy 13 mar-
ca 1887 roku zatrzymano potencjalnych zamachowców (z przygotowanymi bombami), jeden 
z nich, Michał Kreczmar, zdradził, podając szczegółowe informacje o planowanej akcji. Por. 
szerzej: W. Jędrzejewicz, J. Cisek, op.cit., t. I, s. 33–34. Por. M.B. Lepecki, Józef Piłsudski 
na Syberii, „Wiadomości Literackie” 1933, nr 15 (486). Piłsudski został zatrzymany 22 marca 
1887 roku. Należał do grupy przygotowującej zamach na cara Aleksandra III (por. Józef Pił-
sudski jako świadek w procesie o niedoszły zamach na Aleksandra III, „Niepodległość” 1935, 
t. XI, s. 140 i n.). Nie odpowiadał jednak za udział w zamachu, ale za pomoc udzieloną zama-
chowcom. W trybie administracyjnym skazano go na pięć lat zesłania na tereny wschodniej 
Syberii. Przebywał tam do 20 kwietnia 1892 roku. Por. A. Garlicki, U źródeł…, s. 24–25, 46. 
Na zesłaniu znalazł się w Kireńsku nad Leną w guberni irkuckiej, gdzie spotkał między innymi 
Stanisława Lendego i Wacława Sieroszewskiego. Następnie został przeniesiony do Tunki nad 
Irkutem, gdzie poznał Bronisława Antoniego Szwarce, jednego z członków Centralnego Komi-
tetu Narodowego z okresu powstania 1863 roku. Idea powstania styczniowego miała wpływ na 
działalność niepodległościową Piłsudskiego. „Szwarce rozmawiał z nim długo – pisał Stanisław 
Cat-Mackiewicz – i Piłsudski chłonął wiadomości o powstaniu z ust jednego z jego organizato-
rów”. S. Cat-Mackiewicz, Klucz do Piłsudskiego, Warszawa 1992, s. 44.
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dwik Zajkowski oraz Stanisław Wojciechowski27. Ustalenia „zjazdu” potwierdzały 
chęć przynależności partii do II Międzynarodówki Socjalistycznej, określono relacje 
z rosyjskimi rewolucjonistami28.

Postawienie na hasła narodowe prowadziło do rozłamu w polskim ruchu robotni-
czym. W opozycji do „narodowców” powołano nową partię – Socjaldemokrację Kró-
lestwa Polskiego (SDKP, 1893 rok) głoszącą programowo idee internacjonalistyczne. 
Koncepcje te kłóciły się więc w wyraźny sposób z hasłami głoszonymi w programie 
paryskim PPS, popieranymi przez Piłsudskiego. Towarzysz Wiktor prowadził szero-
ką polemikę, szczególnie z redakcją „Przedświtu”, na łamach którego ukazywały się 
artykuły popierające rozwiązania internacjonalistyczne29.

Czy Piłsudski znał prace Marksa? I jak je rozumiał? Z wypowiedzi samego Mar-
szałka wiemy, że czytał przynajmniej pierwszy tom Kapitału. Na temat swego rozu-
mienia marksizmu wspominał:

Zatem postanowiłem bliżej się zapoznać z samym socjalizmem i przeczytałem 
po rosyjsku pierwszy tom Kapitału Marksa30. Nie powiem, by ta lektura sprawiła 
na mnie wielkie wrażenie. Chociaż wpływ rosyjski był niewielki, zdołał jednak 
zrobić pewne anarchistyczne spustoszenie w mojej głowie. Abstrakcyjna logika 
Marksa oraz panowanie towaru nad człowiekiem nie pasowało do mego mózgu. 
W każdym razie lektura ta pogłębiła znacznie moje poglądy na społeczeństwo 

27 Stanisław Wojciechowski wspominał po latach: „naradę odbyliśmy w lesie na Belmoncie, zna-
nym z wycieczek filaretów. Oprócz Piłsudskiego i mnie byli Bielak, Sulkiewicz i Ludwik Zaj-
kowski, członek Zetu w Moskwie”. S. Wojciechowski, t. I, Moje wspomnienia, Lwów–Warsza-
wa 1938, s. 66.

28 „Na zjeździe [wspominał Wojciechowski – przyp. A.W.] sporów o program nie było. Piłsudski 
lepiej od nas znający rosyjskich rewolucjonistów podniósł potrzebę określenia stosunku do 
nich ściślej, niż to zrobił zjazd paryski. Zgadzaliśmy się w stosunkach z nimi usunąć na bok 
kwestię pojmowania socjalizmu, a za główny probierz uważać ich stosunek do nas, który 
powinien wyrażać się: 1) w czynnym popieraniu politycznych żądań P.P.S. i 2) poddaniu swojej 
działalności na terenie, przez P.P.S. objętym, jej kontroli”. Ibidem, s. 66–67. W „Przedświcie” 
z 2 sierpnia 1893 roku (nr 3) Piłsudski napisał: „Lecz walka z caratem dla P.P.S. jest tylko walką 
z jedną z form rządu rosyjskiego w Polsce i nie wypełnia wcale naszego programu Politycznego. 
P.P.S. wystawia w swym programie żądanie samodzielnej rzeczypospolitej demokratycznej”. 
J. Piłsudski, Pisma…, t. I, Warszawa 1937, s. 43.

29 Listy Józefa Piłsudskiego. 1893. Nr 1. Do Redakcji „Przedświtu” w Londynie, oprac. W. Pobóg-
-Malinowski, L. Wasilewski, „Niepodległość” 1935, t. XII, s. 138; Nr 3, Do Stanisława Wojcie-
chowskiego, s. 142. O znaczeniu „Robotnika” i chęci współpracy wydawniczej zgłaszanej przez 
inne organizacje socjalistyczne z terenu Rosji pisał Piłsudski do Londynu. Por. W. Pobóg-Mali-
nowski, Nieznane listy Józefa Piłsudskiego, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1962, z. 2, s. 394.

30 Pierwszy tom Kapitału Karola Marksa przeczytał Piłsudski w Wilnie w 1886 roku, kiedy to 
organizował pierwsze kółko socjalistyczne „składające się z paru studentów z Petersburga, na 
którym dyskutowano i czytano literaturę socjalistyczną”. W. Jędrzejewicz, J. Cisek, op.cit., t. I, 
s. 32. 
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i bezwzględnie zacząłem ulegać wpływowi logicznie zbudowanej koncepcji 
Marksa31.

Do koncepcji Marksa powrócił Piłsudski w okresie swego zesłania, na Syberii. 

Wreszcie rozważania i książki […] przeczytałem jeszcze raz Marksa) ugruntowa-
ły mię w socjalizmie. Zrozumiałem wówczas, że nie jest on tylko ideą szlachet-
nych ludzi marzących o uszczęśliwieniu ludzkości, lecz staje się realną potrzebą 
ogromnej masy ludu pracującego z chwilą, gdy kulturalny i społeczny rozwój 
umożliwia mu zrozumienie zasad tej idei32. 

Piłsudski był, jak pisze Jerzy Gaul, „bardzo płytkim socjalistą”, czytał Marksa, 
ale odrzucał jego teorie ekonomiczne. Nigdy nie był teoretykiem marksizmu33. Kon-
cepcji Marksa nie rozumiał. W rozmowie z Arturem Śliwińskim w listopadzie 1931 
roku na temat swego rozumienia marksizmu mówił: 

Starałem się poznać i zgłębić idee socjalizmu. Zacząłem nawet czytać Kapitał 
Marksa. Ale gdy spotkałem się z dowodzeniem, że stół równa się surdutowi, czy 
też surdutowi równać się może, jeśli chodzi o ilość i wartość pracy, jaką repre-
zentują oba te przedmioty, zamknąłem książkę, gdyż takie ujęcie sprawy wyda-
wało mi się bzdurstwem. Filozofia materialistyczna, której panowanie szybko się 
skończyło, a na której podłożu powstała teoria Marksa, nigdy nie trafiała mi do 
przekonania. Nie mogłem również pogodzić się z dziwacznym Mutterrechtem En-
gelsa. Do socjalizmu odniosłem się krytycznie i tego krytycyzmu nie pozbyłem 
się już nigdy34.

Zwolennicy koncepcji programowych głoszonych w programie paryskim PPS 
z 1892 roku nie byli w stanie poprzeć idei głoszonych przez stojących na gruncie in-
ternacjonalistycznym i niepopierających walki o niepodległość zwolenników SDKP. 
W polemicznych artykułach (o czym już wspomniano) publikowanych w „Przedświ-

31 J. Piłsudski, Jak stałem się socjalistą…, s. 51–52. W podobny sposób na temat prac Marksa 
wypowiadał się prezydent Stanisław Wojciechowski: „Marksa i jego teorii walki klasowej nie 
mogliśmy po prostu strawić, nie godziła się z naszym poczuciem spójni społecznej, z pojmowa-
niem narodu jako organizmu społecznego, w którym każde pokolenie, jednostka i grupa musi 
podporządkować się dobru całości. Nasza klasowość ograniczała się do piętnowania panów 
obojętnych na losy ojczyzny i fabrykantów poniewierających robotnikami. S. Wojciechowski, 
op.cit., s. 17.

32 J. Piłsudski, Jak stałem się socjalistą…, s. 52.
33 J. Gaul, Piłsudski i Stalin dwa oblicza rewolucjonisty, „Przegląd Powszechny” 2009, z. 7–8, 

s. 156.
34 Rozmowa z Arturem Śliwińskim z 7 listopada 1931 roku, „Niepodległość” 1938, t. XVIII, z. 49, 

s. 204. Por. A. Garlicki, U źródeł…, s. 14.
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cie” Piłsudski odrzucał ortodoksyjny marksizm głoszony przez zwolenników kon-
cepcji internacjonalistycznych, podkreślając nadrzędność idei patriotycznych nad 
klasowymi: 

Trzeba to stanowisko silnie zaakcentować, żeby zupełnie nie stracić miru pomię-
dzy dość szerokim kołem facetów, którzy są plus marxistes que Marx même. Sły-
szałem już kilka takich zarzutów, że nie jesteśmy wcale socj.[alistami], ale kto 
wie czem35.

Kolejny zjazd PPS miał rozstrzygnąć sporne kwestie36. Na II zjeździe partii w lu-
tym 1894 roku w Warszawie Piłsudski znalazł się w składzie zarządzającego partią 
Centralnego Komitetu Robotniczego. To on zresztą przygotował ustawę o organiza-
cji partii. Rozpoczął również działalność w organizowaniu i pracy redakcyjnej nad 
kształtem i charakterem nowego organu PPS – „Robotnika”. Od siódmego numeru, 
po aresztowaniu Jana Stróżeckiego, został naczelnym redaktorem.

Towarzysz Wiktor zdaje sobie sprawę z odmiennych od zachodnioeuropejskich 
zadań socjalizmu w Polsce: „Socjalizm w Polsce dążyć musi do niepodległości kra-
ju, a niepodległość jest znamiennym warunkiem zwycięstwa socjalizmu w Polsce”37. 
W artykule na łamach „Robotnika” pod tytułem Nasze hasło pisał: 

Wszędzie istnieją mniej lub bardziej szerokie konstytucje, które, chociaż klasę 
robotniczą od udziału w rządach usuwają, zapewniają jednak wszystkim, w tej 
liczbie robotnikom, pewną swobodę słowa, zebrań, organizacji, które ogromnie 
walkę ułatwiają. U nas panuje zasada, że nikomu nic nie wolno, i rząd carski 
z dzikim okrucieństwem ściga i prześladuje wszelkie przeciwko tej mongolskiej 
konstrukcji wykroczenia38. 

Ta różnica była więc poważnym argumentem dla poparcia idei patriotycznej 
i walki o niepodległość. W dalszej części tekstu Piłsudski napisał: 

35 List Józefa Piłsudskiego. Rok 1893. Nr 3. Do Stanisława Wojciechowskiego [ostatni kwartał 
1893], „Niepodległość” 1935, t. XII, s. 143.

36 W. Jędrzejewicz, J. Cisek, op.cit., t. I, s. 55.
37 Por. przypis nr 9 oraz W. Jędrzejewicz, J. Cisek, op.cit., t. I, s. 52–53. Późniejszy prezydent RP 

Ignacy Mościcki o stanowisku Piłsudskiego pisał: „Z końcem roku 1894 czy też z początkiem 
1895 przyjechał do Londynu Józef Piłsudski jako przedstawiciel Polskiej Partii Socjalistycznej 
w zaborze rosyjskim. Stojąc na jej czele, Piłsudski narzucił przede wszystkim walkę o pełne 
wyzwolenie Polski spod panowania obcych. Wprawdzie już przed jego powrotem z zesłania 
Partia posiadała w programie swoim także postulat wyzwolenia naszej Ojczyzny, ale Piłsudski 
postawił to zadanie na pierwszym miejscu. Wszystko inne musiało być podporządkowane tej 
najważniejszej sprawie”. I. Mościcki, op.cit., s. 73.

38 Nasze hasło, „Robotnik” 1895, nr 9. Por. J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. I., op.cit., s. 101.
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Wobec tych szczególnych swego położenia warunków proletariat polski ma przed 
sobą zadanie i trudniejsze, i zawilsze. Hasło nasze, wystawiając potrzebę zdoby-
cia demokratycznych urządzeń politycznych, z konieczności rzeczy określać też 
musi stosunek proletariatu do faktu niewoli narodowej. W tym względzie dwa tyl-
ko mogą być kierunki: jeden zgoda z losem, drugi walka z najazdem […]. W wal-
ce o prawa polityczne hasłem polityki robotniczej odpowiadającym jej potrzebom 
i ścisłej analizy stosunków społecznych Rosji i Polski wynikającym może być 
tylko Niepodległa Rzeczpospolita Polska, która dzięki wpływom proletariatu inna, 
jak demokratyczną być nie może39.

W innym z kolei (wydanym w „Robotniku”) artykule, pod tytułem Czym jest Pol-
ska Partia Socjalistyczna Piłsudski napisze o roli PPS: 

Partia socjalistyczna jest więc w rękach polskiej klasy robotniczej, która ułatwi 
obalenie najazdu i urzeczywistnienie dzisiejszych jej żądań, lecz zarazem jest tym 
środkiem, który pozwala proletariatowi zastąpić brak niezbędnych swobód poli-
tycznych na drodze tajnego życia organizacyjnego40. 

Działalność polskich socjalistów skupionych w PPS podążała w kierunku umię-
dzynarodowienia sprawy polskiej. Na Kongresie II Międzynarodówki Socjalistycz-
nej w Londynie w (26 lipca–1 sierpnia 1896 roku) uchwalono stosowną rezolucję 
przyznającą każdej narodowości prawo samostanowienia o swoim losie41. Piłsud-
ski jako delegat PPS uczestniczył w Kongresie, przed samymi obradami spotkał się 
z Liebknechtem, przedstawiając mu treść polskiego wniosku42. Uczestniczył również 

39 Ibidem, s. 102, 105.
40 Czym jest socjalizm, „Robotnik” 1895, nr 9. Por. J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. I, op.cit., s.106.
41 Delegacja polskich socjalistów z trzech zaborów zaproponowała inną treść rezolucji, któ-

ra mówiłaby, że „niepodległość polski jest żądaniem politycznym równie nieodzownym dla 
międzynarodowego ruchu robotniczego, jak dla samego proletariatu polskiego”. Z Kongresu, 

„Robotnik” 1896, nr 17. Por. J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. I, op.cit., s. 148. Przyjęta rezolu-
cja zakładała: „Kongres oświadcza, że przyznaje każdej narodowości pełne prawo stanowienia 
o swym losie (voles Selbstbestimmungsrecht) i wyraża swoje sympatie robotnikom wszystkich 
krajów, które jęczą pod jarzmem narodowego lub innego despotyzmu. Kongres wzywa robotni-
ków wszystkich tych krajów, aby wstąpili w szeregi uświadomionych robotników całego świata 
i walczyli wraz z nimi celem obalenia międzynarodowego kapitalizmu i osiągnięcia celów mię-
dzynarodowej socjaldemokracji”. L. Wasilewski, Międzynarodówka Robotnicza wobec hasła 
niepodległości Polski, „Niepodległość” 1930, t. II, s. 40.

42 Historia Drugiej Międzynarodówki, t. II, red. L.I. Zubok, Warszawa 1978, s. 710–711. Por. L. Du-
backi, Józef Piłsudski – działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, „Przegląd Socjalistyczny” 2010, 
nr 3 (30), s. 116. W sprawach polskich Liebknecht wypowiadał się jednoznacznie. Jak pisał 
Feliks Perl, był przyjacielem sprawy polskiej. Przytoczmy za Perlem wypowiedź Liebknechta: 

„Żadnego narodu – pisał Liebknecht w „Vorwärts” z 10 marca 1897 roku – nigdy nie ucie-
miężono brutalniej, jak Polskę. Rozbiory Polski były haniebnymi zbrodniami, których żadna 
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w obradach Kongresu II Międzynarodówki w Stuttgarcie (18–24 sierpnia 1907 roku) 
oraz w Kopenhadze (1910), a także na zjeździe Niemieckiej Socjaldemokracji (So-
zialdemokratische Partei Deutschlands – SPD) w listopadzie 1912 roku we Wiedniu, 
gdzie przemawiał w imieniu PPS43.

U Piłsudskiego można było zaobserwować pewne cechy rusofobii. Jak wspomi-
nał Leon Wasilewski: 

Z jego poszczególnych wypowiedzi ujawniała się głęboka niechęć do Rosji będą-
ca jednym z zasadniczych rysów jego, że tak powiem, światopoglądu polityczne-
go. I nie chodzi tu o Rosję urzędową, carską, której nienawidził jak my wszyscy, 
całą siłą duszy. Nie lubił rosyjskiej literatury, która wśród wielu rewolucjonistów 
polskich posiadała entuzjastycznych zwolenników. Poszczególne cechy charak-
teru rosyjskiego usposabiały go krytycznie. Rosyjska bierność zwłaszcza budziła 
w nim odrazę44.

W 1900 roku carska ochrana wpadła na ślad drukarni „Robotnika” w Łodzi (26 
lutego). Piłsudski znalazł się w X Pawilonie w warszawskiej Cytadeli (cela 39). Gro-
ziły mu surowe kary. Symulacja choroby psychicznej zakończyła się jednak sukce-
sem. W 1901 roku wysłano go do szpitala w Petersburgu, z którego zbiegł45.

Piłsudski rozumiał doskonale, że na postawy społeczne i stanowisko wobec ko-
niecznej walki o niepodległość wpływ ma zróżnicowanie klasowe: 

Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że w różnych warstwach narodu polskiego różnie 
pojmuje się tę walkę – w Polsce jak wszędzie, naród podzielony jest na klasy 
o sprzecznych interesach. Jedno tylko wspólne uczycie jednoczy naród – uczu-
ciem tym jest wstręt do niewolniczego jarzma, głęboka nienawiść do rządu rosyj-
skiego i jego przedstawicieli w Polsce46. 

«racja stanu» nie zdoła usprawiedliwić; zniszczenie państwa polskiego jest najczarniejszym 
morderstwem całego narodu, jakie spotkać można w dziejach ludzkości… Polacy byli zawsze 
bojownikami cywilizacji, dziś byliby jej wałem ochronnym. Wyzwolenie Polaków nie mogło-
by zaszkodzić nikomu, oprócz zbrodniarzy, którzy wykreślili Polskę z szeregu państw, oprócz 
powszechnych wrogów postępu ludzkości i swobody” – Czy Europa ma skozaczeć?, Londyn 
1897, s. 126. Por. broszura: F.P. [Perl], Wilhelm Liebknecht, Warszawa 1906. Delegatami byli 
także Ignacy Daszyński, Ignacy Mościcki i Bolesław jędrzejowski i Aleksander Dębski.

43 Por J. Piłsudski, Pisma – mowy…, t. III, Warszawa 1930, s. 279–280.
44 L. Wasilewski, Józef Piłsudski…, s. 144.
45 Szerzej: W. Suleja, op.cit., s. 44 i n. Por. A. Garlicki, Józef Piłsudski…, s. 70–71. S. Szpotański, 

Józef Piłsudski o swoim pobycie w szpitalu św. Mikołaja, „Niepodległość” 1937, t. XVI,  
s. 491–494.

46 Samowładczy gospodarze Polski, „Swoboda” 1902, nr 2, s. 79–90. Por. J. Piłsudski, Pisma 
zbiorowe, t. II, op.cit., s. 15.



113Stanowisko Józefa Piłsudskiego wobec marksizmu…

Równocześnie zauważał brak wśród społeczeństwa solidaryzmu narodowego: 

Widzimy na każdym kroku panów, fabrykantów i majstrów – tę starszą brać – uda-
jącą się po pomoc sądową i policyjną do władzy najezdniczej, a przeciwko ludowi, 
przeciwko młodszemu bratu […]. Dziwnie więc wygląda owa solidarność narodo-
wa w czynach jej rzeczników i przewodników. Pełna jest obłudy i fałszu – gdy się 
modli przed figurą patriotyczną, ma za skórą diabła wyzysku i brudnego geszeftu47.

Na początku XX wieku wewnątrz PPS dochodziło do podziałów. Spór dotyczył 
dwóch obszarów. Po pierwsze, współpracy z rosyjskim ruchem robotniczym, która 
miała być zwrócona przeciwko caratowi i stanowić element działań wpisujących się 
w ideę walki klas. Z drugiej strony obszarem spornym stała się koncepcja budowania 
struktur paramilitarnych oraz ich wykorzystania w walce o niepodległość. Na tym tle 
wyodrębniły się dwie grupy: „młodzi” i „starzy”. Pierwsza z nich, w której składzie 
znaleźli się między innymi: Julian Bańkowski, Marcin Bielecki, Adam Buyno, Józef 
Ciągliński, Maksymilian Horwitz-Walecki, Józef Kwiatek, Jan Rudkiewicz, Feliks 
Sachs48, żywo reagowała na wydarzenia w Rosji, szukając porozumienia z socjali-
stami rosyjskimi. Grupa ta uważała, że wydarzenia w Królestwie Polskim powinny 
być elementem ogólnorosyjskiej rewolucji. Drugą grupę nazwano „starymi”. Byli to 
głównie zwolennicy koncepcji programowych określonych w tak zwanym progra-
mie paryskim PPS. Do grupy tej obok Piłsudskiego należeli: Bolesław Czarkowski, 
Tytus Filipowicz, Bolesław Antoni Jędrzejowski, Witold Jodko-Narkiewicz, Alek-
sander Malinowski, Feliks Perl, Aleksander Sulkiewicz, Leon Wasilewski, Stanisław 
Wojciechowski49. Grupa ta uważała za niezbędne wspieranie wszelkich działań nie-
podległościowych. 

Sam Piłsudski myślał o zaangażowaniu PPS w działalność antyrosyjską przy 
współpracy z Japonią. Pretekstem do takich działań miał być konflikt rosyjsko-ja-
poński. W 1904 roku sformułował plan działania, zakładając: 

Walka o wyzwolenie narodowe Polski musi przybierać formę powstania zbrojne-
go, opartego o spisek wojskowy, inne formy walki jak partyzantka (nawiązanie do 
tradycji powstań narodowych) czy strajki (w myśl taktyki ruchu socjalistycznego) 
są niecelowe50. 

47 O patriotyzmie, Walka” 1902, nr 1, s. 4–6. J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. II, op.cit., s. 26.
48 J. Tomicki, Polska Partia Socjalistyczna 1892–1948, Warszawa 1978, s. 83.
49 Por. Pamiętnik dr Juliana Bańkowskiego (Maksa),Warszawa 1934, s. 68.
50 Już w 1902 roku na Zjeździe Oddziału Zagranicznego PPS Maksymilian Horowitz-Walecki 

i Józef Kwiatek potępili koncepcje powstaniowe, zarzucając im antysocjalistyczny charakter 
i brak możliwości jej realizacji. Archiwum Akt Nowych (AAN) w Warszawie, Zespół Polskiej 
Partii Socjalistycznej, sygn. 1200/III/3. Podt. 2, s. 20. Por. I. Pawłowski, Geneza i działalność 
Organizacji Spiskowo-Bojowej PPS 1904–1905, Wrocław 1976; A. Żarnowska, Geneza rozła-
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Piłsudski angażował się w realizowanie pierwszej części celów wyznaczonych 
przez program partii – głównym celem było odzyskanie niepodległość. W sześcio-
punktowym programie zakładano: 1) utworzenie legionu polskiego u boku armii 
japońskiej; 2) zorganizowanie akcji dywersyjnej; 3) uruchomienie służby informa-
cyjnej o stanie armii rosyjskiej; 4) spowodowanie w Królestwie antyrosyjskiego po-
wstania zbrojnego; 5) dostarczenie przez Japonię niezbędnych środków do walki; 6) 
wysunięcie kwestii polskiej w przyszłym porozumieniu pokojowym między Rosją 
i Japonią51. Józef Piłsudski przygotował stosowny memoriał, który wysłano 13 lipca 
1904 roku do władz japońskich. W „memoriale” określił między innymi polityczny 
cel działania: 

rozbicie państwa rosyjskiego na główne części składowe i usamodzielnienie prze-
mocą wcielonych w skład imperium krajów. Uważamy to nie tylko jako spełnienie 
kulturalnych dążeń naszej ojczyzny do samodzielnego bytu, lecz i jako gwarancję 
tego bytu, gdyż Rosja, pozbawiona swych podbojów, będzie o tyle osłabiona, że 
przestanie być groźnym i niebezpiecznym sąsiadem52. 

Z kolei argumentując konieczność sojuszów polsko-japońskich, Piłsudski pod-
kreślał: „Japonia może znaleźć w Polsce wyćwiczonego w walce z Rosją sojuszni-
ka […]. Polska zaś może znaleźć w Japonii oparcie i pomoc w osiągnięciu swych 
planów”53. Sojusz polsko-japoński miał być aliansem długotrwałym, a nie jedynie 
rozwiązaniem jednorazowym: 

Myśl ta o sojuszu [podkreślał Piłsudski – przyp. A.W.] tym bardziej się nasuwa, że 
obecna wojna bez względu na jej wynik nie może doprowadzić do stałego poko-
ju pomiędzy Rosją i Japonią, jeśli nie nastąpią poważne zmiany wewnątrz Rosji, 
tylko te bowiem obezwładnią Rosję na czas dłuższy i zatrzymają ją w stanie w jej 
zaborczym pochodzie ku Oceanowi Spokojnemu54. 

Piłsudski udał się do Japonii, szukając możliwości współpracy. Cała podróż ma 
głównie informacyjny charakter55. Innego zdania był przebywający w Tokio jeden 

mu w Polskiej Partii Socjalistycznej 1904–1906, Warszawa 1965, s. 58–59. Por. A. Wojtaszak, 
op.cit., s. 46.

51 I. Pawłowski, op.cit., s. 22–23. Szerzej: A. Wojtaszak, op.cit., s. 54–55.
52 Memoriał złożony Ministerstwu Spraw Zagranicznych w Tokio, w: J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, 

t. II, op.cit., s. 253.
53 Ibidem, s. 257.
54 Ibidem.
55 Piłsudski tak tłumaczył swoją podróż: „Uczyniłem to dlatego, gdyż nie mogłem nie przypusz-

czać, iż najprawdopodobniejszą treścią tej rozmowy będzie udzielenie informacji o charakterze 
wojskowym państwu japońskiemu i w tak drastycznej sprawie nie chciałem nikomu dać peł-



115Stanowisko Józefa Piłsudskiego wobec marksizmu…

z przywódców Narodowej Demokracji, Roman Dmowski, który uważał tego rodzaju 
działania podejmowane przez PPS za niebezpieczne dla Polaków56. Eskapada tokij-
ska nie przyniosła spodziewanych przez Piłsudskiego rezultatów57. Działania rewo-
lucyjne w Imperium Rosyjskim powodowały, że do inicjatywy przystąpili „młodzi”, 
przekształcając zwołaną przez siebie Konferencję PPS w VII Zjazd PPS. Całością 
działań kierował Horwitz-Walecki. Zwolennicy jego koncepcji opowiadali się za 
działaniami autonomicznymi i współpracą z rosyjskimi rewolucjonistami58.

Rozstrzygnięć nie przyniosła także odbywająca się 15–18 czerwca 1905 roku 
w Józefowie pod Warszawą Rada Partyjna (tak zwana Rada czerwcowa). Miała 
ona kompromisowy charakter. Zarysowały się na niej wyraźne linie podziału, które 
w przyszłości miały prowadzić do rozłamu w partii59. Przyniosła zwycięstwo „mło-
dym”, którzy opanowali CKR PPS60. Jednak sukcesem „starych” było potwierdzenie 
zasadność istnienia Wydziału Spiskowo-Bojowego PPS, który miał kierować Or-
ganizacją Spiskowo-Bojową PPS, na którego czele od października 1905 roku stał 

nomocnictwa”. J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. IX, Warszawa 1938, s. 279. Por. R. Świętek, 
Lodowa ściana. Sekrety polityki Józefa Piłsudskiego 1904–1918, Kraków 1998, s. 184; W. Ję-
drzejewicz, Sprawa „Wieczoru”. Józef Piłsudski a wojna rosyjsko-japońska 1904–1905, Paryż 
1974, s. 18–24. 

56 Roman Dmowski uzasadniał swoje stanowisko: „Była obawa, by rządowi japońskiemu wcho-
dzącemu pełnym krokiem w sferę wielkiej polityki światowej, ale nie stojącemu blisko miejsco-
wych spraw europejskich, ktoś z Europy nie podszepnął planu wyzyskania Polaków do zrobie-
nia dywersji Rosji na zachodzie […] wskazać mu, że próby w tym kierunku będą Polskę drogo 
kosztowały, a Japonii nic by nie przyniosły”. R. Dmowski, Polityka państwa a odbudowa Polski, 
t. I, Warszawa 1988, s. 91–92.

57 Rację ma Jerzy Gaul, podkreślając, że przyjęta w polskiej literaturze historycznej negatywna 
ocena wyjazdu Piłsudskiego jest przejaskrawiona. PPS nawiązał kontakt z władzami japoń-
skimi, które zdając sobie sprawę z realiów międzynarodowych i możliwościach Polaków, by-
ły zainteresowane informacjami wywiadowczymi i działalnością sabotażową. Por. J. Gaul, Na 
tajnym froncie. Działalność informacyjno-wywiadowcza polskich organizacji niepodległościo-
wych w latach 1914–1918, Warszawa 2001, s. 40.

58 Uchwała VII Zjazdu PPS głosiła miedzy innymi: „W myśl programu naszej partii VII Zjazd 
PPS zaboru rosyjskiego uchwala przeprowadzenie jak najostrzej walki rewolucyjnej o zdobycie 
prawnopaństwowego usamodzielnienia kraju naszego z uwzględnieniem potrzeb wszystkich 
narodowości na terenie kraju zamieszkałych”. AAN, Zespół PPS sygn. 1200, Uchwały VII Zjaz-
du, mf. 2252. Por. „Robotnik” 1905, nr 60; PPS Lewica 1906–1918. Materiały i dokumenty, 
t. I, Warszawa 1961, s. 4–5. Zjazd był potwierdzeniem separatystycznych działań „młodych”. 
W myśl postanowień VI Zjazdu uczestników kolejnego zjazdu miał wyznaczyć Centralny Ko-
mitet Robotniczy PPS. AAN, Walery Sławek, Pamiętniki (do 1909 roku), sygn. 365, t 2/3, s. 92.

59 Por. W. Pobóg-Malinowski, Na przełomie ideowym (Rada Czerwcowa P.P.S.), „Niepodległość” 
1932, t. VI, s. 212–229 oraz idem, Na przełomie ideowym (Zakończenie Rady Czerwcowej 
P.P.S.), „Niepodległość” 1933, t. VII, s. 214–240.

60 W okresie pomiędzy VII a VIII Zjazdem PPS nastąpiła zmiana w składzie CKR PPS. Ze składu 
CKR PPS odeszli „starzy”: Henryk Minkiewicz, Walery Sławek, Aleksander Malinowski i Józef 
Piłsudski. CKR został opanowany przez „młodych”. Por. A. Wojtaszak, op.cit., s. 51 (tabela 2). 
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towarzysz Ziuk61. Piłsudski opowiadał się za ostatecznym określeniem celów działa-
nia rewolucji w Polsce. Należało sobie postawić pytanie: niepodległość czy miejsce 
w przyszłej rosyjskiej federacji?62. 

Po stronie „starych” wypowiedział się Ignacy Daszyński z Polskiej Partii So-
cjal-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego, atakując poglądy Horowitza. 
W „Liście otwartym do CKR” poparł założenia „starych”. Wpływ na to miała kore-
spondencja z Piłsudskim63.

Różnice wewnątrzpartyjne stale się pogłębiały. Na VIII Zjeździe PPS 12–23 lute-
go 1906 roku doszło do wyraźnej przewagi „młodych”. Wynikało to ze zmian w CKR 
PPS, z którego wyeliminowano „starych”. Uchwała VIII Zjazdu zakładała: 

Myśl o powstaniu narodowym (wojnie polsko-rosyjskiej) jest utopijna, gdyż klasy 
posiadające polskie walki rewolucyjnej nie prowadzą i prowadzić nie chcą. Nie 
odpowiada ona istocie walki proletariackiej, która opiera się na solidarnych wy-
stąpieniach całego państwa64. 

Piłsudski pozostawał przy idei powstaniowej. Był zwolennikiem odpowiedniego 
przygotowania kadr do przyszłej wojny z Rosją. Tylko bezpośrednia walka czynna 
mogła dać upragnioną wolność narodową i społeczną. Bez dobrze przygotowanych 
kadr bojowych działania rewolucyjne nie miały szans na realizację65. Mówiąc o zna-
czeniu kadr bojowych, podkreślał: 

Nie łudzę się, i to absolutnie, że czy będziemy nazywali ruch powstaniem, czy 
proletariacką rewolucją – dojdziemy do tego, by się stykać z wojskiem. Wobec 
tego sądzę, że ludzie muszą być przygotowani do zetknięcia się z wojskiem; po-

61 Pełen tekst uchwał tak zwanej Rady czerwcowej, AAN, mf. 2552, s. 1–5. Por. PPS Lewica…, t. I, 
s. 1–5. Organizacja Bojowa przyjmowała cechy i strukturę organizacji paramilitarnej. J. Piłsud-
ski, List do Komitetu Zagranicznego PPS, koniec lutego 1904 r., w: Pisma zbiorowe, t. II, op.cit., 
s. 241.

62 Rada czerwcowa zakładała między innymi, „że rewolucja w Polsce ma charakter wybitnie spo-
łeczny i proletariacki, o czym świadczy zarówno fakt, że jedyną siłą bojową w kraju naszym 
jest klasa robotnicza, jak i ścisłe powiązanie dążeń społecznych z politycznymi i narodowymi”. 
W. Pobóg-Malinowski, Na przełomie ideowym…, s. 229.

63 Por. Korespondencja, Ignacy Daszyński do Józefa Piłsudskiego, 24 września 1905 r., AAN, 
sygn. 1200/II/44, nr listu 162. W wydanych po latach Pamiętnikach Daszyński napisał: „Wysu-
wałem śmiałe i otwarte postanowienie niepodległej republiki polskiej w rewolucyjnym ruchu 
jako konieczność”. I. Daszyński, Pamiętniki, t. I, Warszawa 1957, s. 243.

64 Uchwały VIII Zjazdu PPS, w: PPS Lewica…, t. I, s. 82. „Robotnik” 1906 r, nr 85–87.  
Por. L. Wasilewski, Józef Piłsudski…, s. 169–171.

65 W. Suleja, op.cit., s. 78–80, Por. J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. II, op.cit., s. 271–273.
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mimo że uświadomienie ogromnie szanuję, sądzę, że Marksem żołnierza zabić 
nie można66.

Do ostatniej konfrontacji pomiędzy „starymi” a „młodymi” doszło 19 listopa-
da 1906 roku. Na IX Zjazd PPS w Wiedniu przyjechali nieposiadający mandatów 
zjazdowych przedstawiciele Organizacji Bojowej (w tym Piłsudski), którą „młodzi” 
wcześniej zawiesili. Piłsudski odczytał protest: 

Od początku organizowania się Bojówki obecnej spotyka się ona ze zdumiewa-
jącą nieufnością i nawet niechęcią wśród świeżych kierowników PPS […]. Naj-
bardziej jednak krępujące były ustawiczne dążenia zmierzające ku zmniejszeniu 
autonomii Bojówki i oddające ją wszędzie pod władzę ludzi, którzy nic wspólne-
go z Organizacją Bojową nigdy nie mieli i mieć nie chcą […]. Wreszcie doszło 
do tego, że wszędzie rozpowszechnia się pogłoska o zupełnym rozbiciu Bojówki 
i ostatecznym nad nią zwycięstwie rozbestwionego rządu67. 

„Młodzi” w konsekwentny sposób dążyli do eliminacji „starych” z kręgów partyj-
nych. Na wniosek Feliksa Sachsa potępiono głoszoną przez nich koncepcję niepod-
ległościową, a następnie relegowano z partii Piłsudskiego i jego zwolenników. Na 
znak protestu zwolennicy towarzysza Wiktora opuścili Zjazd, udając się do Krakowa, 
gdzie zwołali Konferencję socjalistyczną, tworząc nową PPS Frakcję Rewolucyjną68.

I (X) Zjazd PPS Frakcja Rewolucyjna odbył się w Wiedniu 3–11 marca 1907 
roku. Przygotowany program partii autorstwa Perla nawiązywał do haseł programu 
paryskiego z 1892 roku. Głoszono między innymi: „Polska Partia Socjalistyczna jest 
wyrazicielką potrzeb i ideałów klasy robotniczej w Polsce i organizacją polityczną 
tej klasy. Polska Partia Socjalistyczna dąży do wyzwolenia całego ludu z więzów nie-
woli ekonomicznej, politycznej i narodowej […]. Dopóki stan sił klasy robotniczej 
oraz ogólna sytuacja polityczna nie pozwalają w dalszym czasie na pełne urzeczy-
wistnienie niepodległości, czy to całej Polski, czy też ziem polskich zaboru rosyjskie-
go – Polska Partia Socjalistyczna walczy o ustrój jak najbardziej do niepodległości 
zbliżony69.

66 W. Kalicki, Rok 1905: Przebudzeni bombą, „Gazeta Wyborcza” („Duży Format”) z 9 grudnia 
2005 roku.

67 Deklaracja Organizacji Bojowej PPS na IX Zjeździe PPS, w: PPS Lewica…, t. I, s. 135–141. Por. 
A. Wojtaszak, op.cit., s. 50–52.

68 Por. T. Ładyka, Polska Partia Socjalistyczna Frakcja Rewolucyjna w latach 1906–1914, 
Warszawa 1972, s. 28–29.

69 Polskie programy socjalistyczne 1878–1918, red. F. Tych, Warszawa 1971, s. 463, 468.
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Następną próbą urzeczywistnienia stworzonych koncepcji stał się dla Piłsudskie-
go udział w budowaniu obozu aktywistycznego, który podjąłby działania na rzecz 
niepodległości Polski. W 1906 roku nawiązał współpracę z wywiadem austriac-
kim. Do tego realizacji tego celu zamierzał zaangażować bojówki PPS70. Zdawał 
sobie sprawę ze znaczenia wywiadu wojskowego dla organizacji działań militar-
nych71.

Piłsudski uważał, że jedynym sposobem doprowadzenia do niepodległości jest 
opowiedzenie się po stronie jednego z zaborców, a w przypadku wywołania kon-
fliktu między nimi doprowadzenie do wywołania powstania zbrojnego. Działania te 
miały przynieść upragnioną niepodległość kraju. Wychowany w kulcie powstania 
styczniowego towarzysz Wiktor postanowił przejść do przygotowania przyszłego 
powstania. Rodziła się nowa „teoria rewolucji”. Opierać się miała na koniecznej 
konsolidacji społeczeństwa wokół „idei czynu”72. Powstanie styczniowe 1863 roku 
i jego kult miały być spoiwem łączącym różne środowiska. Na wykładach wygłoszo-
nych w Szkole Nauk Społeczno-Politycznych w Krakowie (13–17 maja 1912 roku) 
Piłsudski mówił: „Z mogił, z grobów 1863 roku żywy cień powstaje, cień wielkości 
epoki, cień Rządu Narodowego i wtedy mogiły zawołają głosem straszliwym – Idź 
i czyń!”73. Przyjmuje się, że formalnie Piłsudski był członkiem PPS do 1914 roku. 
W tym czasie możemy jednak zaobserwować ograniczenie jego działalności partyj-
nej na rzecz Związku Walki Czynnej (ZWC).

Tworzenie nowej ponadpartyjnej organizacji (ZWC) powierzono Kazimierzowi 
Sosnkowskiemu. 

W Krakowie i we Lwowie powstały Kółka milicyjne, które skupiały częściowo 
członków partii-emigrantów, częściowo zaś młodzież z hasłami niepodległościo-
wymi P.P.S. sympatyzującą. Jednocześnie zaś w obu tych miastach odbywały się 
szkoły bojowe, których uczestnikami byli członkowie Organizacji Bojowej z Kró-
lestwa. We Lwowie kierownikiem tych prac był Kazimierz Sosnkowski […]. Ini-
cjatywa założenia Związku Walki Czynnej wyszła od Kazimierza Sosnkowskiego, 
na podstawie pracy bojowo-partyjnej, przeprowadzonej wspólnie z Piłsudskim74.

70 Porozumienie zakładało działania PPS określone jako „wywiadowcze wszelkiego rodzaju prze-
ciwko Rosji”. Por. Galicyjska działalność wojskowa Józefa Piłsudskiego 1906–1914, oprac. 
S. Arski, J. Chudek, Warszawa 1967, s. 613. Por. T. Nałęcz, Irredenta polska, Warszawa 1992, 
s.171-173, R. Świętek, op.cit., s. 374–376.

71 Por. List Józefa Piłsudskiego do Bolesława Limanowskiego, Kraków 8 stycznia 1907, 
w: B. Limanowski, Pamiętniki…, t. II, s. 642–643.

72 Szerzej: A. Wojtaszak, op.cit., s. 32–37.
73 J. Piłsudski, Rok 1863, w: Pisma zbiorowe, t. VI, op.cit., s. 152–153.
74 J. Stachiewicz, Początek Związku Walki Czynnej, „Niepodległość” 1930, t. II, s. 45.  

Por. L. Wyszczelski, Generał Kazimierz Sosnkowski, Warszawa 2010, s. 25.
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Czyn niepodległościowy realizowany poprzez organizacje paramilitarne (na 
przykład Związek Strzelecki), a następnie przez Legiony Polskie w znacznej mierze 
był tworzony przy udziale ludzi o rodowodzie z PPS. Na towarzyszy partyjnych 
Piłsudski liczył i z nimi współpracował. Przed aresztowaniem i osadzeniem w Mag-
deburgu Komendant stworzył tak zwany Konwent Organizacji A, którego zadaniem 
było organizowanie władzy w odzyskującej niepodległość Polsce75. Na bazie śro-
dowiska PPS powstały dwa pierwsze rządy socjalistyczne: Ignacego Daszyńskiego, 
a szczególnie wspierany przez Piłsudskiego rząd Jędrzeja Moraczewskiego.

W okresie I wojny światowej wokół Piłsudskiego zaczęła się kształtować grupa 
jego zwolenników potocznie nazwana „piłsudczykami”. W jej składzie znajdowa-
li się także socjaliści, między innymi: Gustaw Daniłowski, Medard Downarowicz, 
Rajmund Jaworowski, Witold Jodko-Narkiewicz, Jędrzej Moraczewski, Aleksander 
Prystor, Helena Radlińska, Michał Sokolnicki, Artur Śliwiński czy Leon Wasilewski. 
A z młodszego pokolenia, które związki z socjalizmem miało „po drodze”: Józef 
Beck, Wacław Jędrzejewicz, Tadeusz Kasprzycki, Adam Koc, Marian Kukiel, Bogu-
sław Miedziński, Juliusz Poniatowski, Edward Rydz-Śmigły, Adam Skwarczyński, 
Kazimierz Sosnkowski, Julian i Wacław Stachiewiczowie, Kazimierz Świtalski, Ma-
rian Kościałkowski-Zyndram76.

Koncepcje Piłsudskiego ewoluowały. W listopadzie 1918 roku w rozmowie 
z działaczami PPS miał podobno powiedzieć: „Towarzysze, jechałem czerwonym 
tramwajem socjalizmu aż do przystanku Niepodległość, ale tam wysiadłem. Wy mo-
żecie jechać do stacji końcowej, jeśli potraficie, lecz teraz przejdźmy na «Pan»!”77. 
W rozmowie z Limanowskim 20 grudnia 1918 roku stwierdził: „Ja teraz nie należę 

75 W Polsce w jego składzie znaleźli się: Kazimierz Sosnkowski (aresztowany razem z Piłsudskim) 
oraz Tadeusz Kasprzycki, Bogusław Miedziński, Edward Rydz-Śmigły, Medard Downarowicz, 
Janusz Jędrzejewicz, Adam Koc (zastąpił Tadeusza Kasprzyckiego), Juliusz Poniatowski, Wa-
cław Sieroszewski, Adam Skwarczyński, Michał Sokolnicki, Kazimierz Świtalski, Leon Wasi-
lewski, Bogusław Ziemecki, Jan Zdanowicz-Opieliński, a także Jędrzej Moraczewski, Marian 
Malinowski i Andrzej Strug. Por. J. Holzer, Polska Partia Socjalistyczna w latach 1917–1919, 
Warszawa 1962, s. 74; B. Miedziński, Wspomnienia, „Zeszyty Historyczne” 1976, nr 36, s. 183. 
A. Garlicki, Józef Piłsudski…, s. 195–196, przypis 247.

76 Por. J. Faryś, Piłsudski i piłsudczycy. Z dziejów koncepcji polityczno-ustrojowej (1918–1939), 
Szczecin 1991, s. 5; A. Wojtaszak, op.cit., s. 84. 

77 Taką obiegową „historię”, anegdotę, być może nigdy przez Piłsudskiego niewypowiedziane 
słowa przytacza Norman Davies. Por. N. Davies, Orzeł biały, czerwona gwiazda, tłum. A. Pawe-
lec, Kraków 1997, s. 60. Piłsudski poszukiwał pewnych rozwiązań kompromisowych już przed 
ogłoszeniu Aktu 5 listopada w imię rozumianego przez siebie interesu narodowego. Por. Nr 59 
List otwarty Józefa Piłsudskiego do Lewicy i Prawicy niepodległościowej w sprawie utrzymania 
współpracy na polu utworzenia rządu i wojska polskiego. Kwatera w kolonii Dubniaki, 2 sierp-
nia 1916, w: J. Piłsudski, Korespondencja 1914–1917, oprac. S. Biegański, A. Suchcitz, Londyn 
1986, s. 204–206.
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do partii, ja należę do narodu”78. Socjaliści stanęli przed dylematem ocen postawy 
Piłsudskiego – dla wielu pozostawał nadal towarzyszem Wiktorem, Ziukiem, jednym 
z najbardziej czynnych członków ruchu socjalistycznego.

Rację miał Krzysztof Jaraczewski, który mówiąc na temat udziału Piłsudskiego 
w działalności PPS, podkreślał: 

Dziś idee socjalistyczne tamtych czasów akceptujemy bez jakichkolwiek wahań, 
a wręcz uznajemy jako podstawowe prawa człowieka. To ośmiogodzinny dzień 
pracy, dostępność edukacji, prawo wyborcze kobiet, podstawowe założenia de-
mograficzne, możliwość tworzenia związków zawodowych. Wtedy to były bar-
dzo postępowe idee socjalistyczne79. 

Czy zatem był socjalistą? Odpowiedź, wbrew pozorom, nie jest prosta. Na pewno 
nie był marksistą, marksizmu po prostu nie rozumiał. Był członkiem PPS, a nawet 
jego władz. Jeśli przyjmiemy, że był socjalistą, to tylko w rozumieniu II Międzyna-
rodówki, i to jedynie w powierzchownym wymiarze.

Jego stosunek do socjalizmu w okresie II RP, ale także i w czasach PRL-u, a tak-
że współcześnie traktuje się jako bezideowy. Dla wielu socjalizm Marszałka był je-
dynie pomostem do niepodległości Polski. Nie zapominajmy jednak (o czym już 
wspomniano), że w pierwszych latach istnienia państwa polskiego istniał rząd so-
cjalistyczny Jędrzeja Moraczewskiego (21 listopada 1918 roku – 16 stycznia 1919 
roku), który doprowadził do uchwalenia dekretów socjalnych: (23 listopada 1918 
rok) „o 8-godzinnym dniu pracy” (3 stycznia 1919 roku), „o urządzeniu i działal-
ności inspekcji pracy” (11 stycznia 1919 roku) i o „obowiązkowym ubezpieczeniu 
na wypadek choroby” i dekret „w przedmiocie tymczasowych przepisów o pra-
cowniczych związkach zawodowych” (8 lutego 1919 roku – opracowany jeszcze 
przez rząd Moraczewskiego). 28 listopada 1918 roku ogłoszono dekret o pięcioprzy-
miotnikowej ordynacji wyborczej80, a Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o refor-
mie rolnej81.

Socjaliści podobnie jak radykalna lewica w Polsce (Komunistyczna Partia Pol-
ski) poparli zamach majowy Piłsudskiego z 1926 roku. Ów „błąd majowy” pokazał, 
że wielu polskich działaczy socjalistycznych było przekonanych o socjalistycznych 

78 Por. W. Jędrzejewicz, J. Cisek, op.cit., t. II, s. 40–41.
79 Pokazać całościowy dorobek. Z Krzysztofem Jaraczewskim, dyrektorem Muzeum Marszałka 

Polski w Sulejówku, wnukiem Józefa Piłsudskiego, rozmawia Lech Kańtoch, „Przegląd 
Socjalistyczny” 2010, nr 3 (30), s.125.

80 Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego z 28 listopada 1918 roku; Dziennik 
Praw Państwa Polskiego nr 18, poz. 46.

81 Por. ustawa z 15 lipca 1920 roku o wykonaniu reformy rolnej (DzU z 1920 roku, nr 70, poz. 
462).



121Stanowisko Józefa Piłsudskiego wobec marksizmu…

poglądach Marszałka. Piłsudski „skręcał” w prawo, a poparty przez niego system 
autorytarny nie był w zgodzie z wizją demokratycznego państwa popieraną przez 
większość polskiej lewicy.

Podsumowanie 

Na przełomie XIX i XX wieku idee socjalistyczne cieszyły się dużą popularnością, 
szczególnie w środowiskach młodzieży inteligenckiej. Nie inaczej było wśród Pola-
ków żyjących pod zaborami. Młody Piłsudski nie był wyjątkiem, podobnie jednak 
jak znaczna część jego rówieśników koncepcje socjalistyczne wiązał z możliwością 
walki o niepodległość Rzeczypospolitej. Każdy ruch społeczny zwrócony przeciwko 
caratowi osłabiał Imperium Rosyjskie, był szansą na uzyskanie upragnionej wolno-
ści. 

Piłsudski sięgał do literatury socjalistyczne, czytał także Kapitał Marksa, którego 
treści nie traktował jako jedynej wykładni rozumienia socjalizmu. Możemy przy-
puszczać, że nie w pełni rozumiał proponowane przez Marksa rozwiązania ekono-
miczne. Z pewnością nie należał do teoretyków marksizmu.

Powstanie w 1892 roku PPS, a zwłaszcza ogłoszony tak zwany program pary-
ski przyjął z dużą aprobatą. Od momentu powrotu z zesłania żywo zaangażował się 
w rozwój ruchu socjalistycznego w zaborze rosyjskim. Proletariat był nowym argu-
mentem na drodze do realizacji celów wolnościowych. Towarzysz Wiktor zdawał 
sobie sprawę z siły, jaką była rodząca się klasa robotnicza. To proletariat miał przejąć 
idee szlacheckie. W ramach PPS przygotowywał Piłsudski kadry rewolucyjne – Or-
ganizacja Bojowa PPS. Po konflikcie z „młodymi” zaangażował się w powstanie PPS 
Frakcja Rewolucyjna. Kadry bojowe PPS stały się ważnym elementem na drodze 
do budowania środowiska aktywistycznego. Przystąpienie Piłsudskiego do realizacji 
idei czynu, powstanie Legionów Polskich w okresie I wojny światowej były krokiem 
do osiągnięcia przez Komendanta stawianych już w czasach intensywnej działalno-
ści socjalistycznej celów. Po ponad 120 latach zaborów Polska powracała na mapy 
Europy.

Socjalizm dla Piłsudskiego nie był celem, ale środkiem do realizacji najważniej-
szego z celów – Niepodległej Rzeczypospolitej. Ludzie związani z ruchem socja-
listycznym stanowili dla Piłsudskiego bezpośrednie zaplecze polityczne (znaczna 
część piłsudczyków i tak zwanego obozu belwederskiego). Byli premierami, gene-
rałami, ministrami, obejmowali najważniejsze stanowiska w państwie. W niepodle-
głej Polsce Piłsudski odszedł od młodzieńczych ideałów, od ruchu socjalistycznego, 
z którym był związany przez ponad dwadzieścia lat życia. Rozpoczyna polityczną 
grę na rzecz realizacji swojej koncepcji rozwoju Polski, często będąc w opozycji do 
koncepcji socjalistycznych, a po 1926 roku wchodząc drogę autorytaryzmu.
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THE POSITION OF JOZEF PILSUDSKI IN CORRESPONDENCE  
TO MARXISM AND PISMA ZBIOROWE

Summary

Keywords: Józef Piłsudski, Karl Marx, Poland, socialism

At the turn of the century. Socialist ideas were very popular, especially among youth. It 
was no different among Poles living under occupation. Young Józef Pilsudski socialist 
concepts associated with the possibility of fighting for independence of the Republic. 
He read socialist literature, the Capital of Karl Marx, whose content is not treated as the 
only interpretation of the understanding of socialism. We can assume that he doesn’t fully 
understand Marx’s proposed economic solutions. Certainly he wasn’t one of the theorists 
of Marxism. Socialism for Pilsudski was not a goal but a means to implement the most 
important of target – Independent Republic.
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Wstęp

Jak czytamy w jednej z książek Zygmunta Baumana sprzed pół wieku: 

Historia dostarczyła Polakom dość pobudek do zgłębiania praw społecznego roz-
woju. Do pobudek ogólnoświatowych doszły jeszcze i specyficznie polskie, wy-
nikłe ze szczególnie tragicznych i zawiłych kolei losu naszego kraju. O wiele 
bardziej niż okiełznanie niepohamowanego postępu technicznego fascynowało 
Polaków zadanie pobudzenia tego postępu; wyrzuceni na margines zindustriali-
zowanego kapitalistycznego świata, byliśmy na najlepszej drodze do przekształ-
cenia się w jeden z licznych krajów gospodarczo zacofanych, topiących w wódce 
niezrealizowane tęsknoty za uczestnictwem w triumfie cywilizacji technicznej. 
Wiedza społeczna potrzebna była głównie do tego, by stworzyć warunki socjalne 
umożliwiające postęp techniki i gospodarki1. 

Tuż po rewolucji socjalistycznej w Polsce rozpoczął się proces przeobrażeń 
w strukturze klasowej społeczeństwa. Klasowe panowanie kapitalistów zostało znie-
sione na skutek reformy rolnej, czyli likwidacji majątków obszarniczych i upaństwo-
wienia przemysłu. W jej wyniku fabryczny oraz rolny proletariat utracił status podda-
nego, awansując na funkcjonariusza oraz współwłaściciela przedsiębiorstw państwo-

1 Z. Bauman, Wizje ludzkiego świata. Studia nad genezą i funkcją socjologii, Warszawa 1964, 
s. 12.
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wych. O znaczeniu i pozycji jednostki coraz mniej decydowało pochodzenie, rolę 
odgrywać zaczęły indywidualne wysiłki i umiejętności jednostki. O wyższości nowo 
ustanowionego ładu świadczyła dążność do przywrócenia godności pracy fizycznej 
i równouprawnienia jej z pracą umysłową2. Po przewrocie socjalistycznym pojawiła 
się możliwość kompleksowego planowania procesów społecznych i potrzeba ścisłej 
wiedzy o mechanizmach społecznego działania, o integracji i dezintegracji ludzkich 
wysiłków. W tym znaczeniu – zauważa młody Bauman – można mówić o trwałych 
i solidnych podstawach związku socjalizmu i socjologii (szerzej: nauk społecznych 
i humanistycznych). Wiodła doń wyboista droga naznaczona bezlikiem sporów i po-
dejrzliwości, co wynikało nie tyle z wymogów socjalistycznego systemu społeczne-
go, co z jego wypaczeń. Wystarczyło zatem uwolnić socjalistyczną bazę od pewnych 
szkodliwych elementów nadbudowy, aby źródło nieufności wyschło. W sytuacji, gdy 
myślenie racjonalne zdobywa pozycję jedynego kryterium poprawności społecznych 
rozwiązań, dysponowanie rzetelną wiedzą społeczną dla planowo budowanego spo-
łeczeństwa socjalistycznego okazało się niezbędne3.

Artykuł rozpoczyna się od zarysu podstawy teoretycznej dociekań młodego Bau-
mana, a mianowicie marksistowskiego materializmu historycznego. Następnie prze-
chodzi się do nakreślenia kategorii ideologii i konceptualizacji głównych nowocze-
snych ideologii. W ostatniej części wskazuje się na kwestie szeroko pojmowanej 
klasowości, ze szczególnym uwzględnieniem procesu walki klasowej, wraz z towa-
rzyszącymi jej zjawiskami alienacji i fetyszyzmu towarowego.

Podstawa teoretyczna: materializm historyczny

Karol Marks, jak przyznają Leslie Stevenson i David L. Haberman, był najważniej-
szym teoretykiem rewolucji przemysłowej, procesu rozwoju współczesnego kapitali-
stycznego systemu gospodarczego. W jego głównych dziełach znajdujemy niemiecką 
filozofię, francuski socjalizm i brytyjską ekonomię polityczną – trzy główne kierun-
ki, które wywarły nań wpływ, zespolone w całościową teorię obejmującą zarówno 
historię, ekonomię, politykę, jak i socjologię. Fryderyk Engels określił ją mianem 
n a u k o w e g o  s o c j a l i z m u ,  gdyż – jak twierdził – opanował on z Marksem 
adekwatną naukową metodę badania społeczeństw ludzkich, dzięki której można od-
kryć obiektywną prawdę na temat obecnego stanu i przyszłego rozwoju ludzkości4.

Jakkolwiek Marks pragnął zwracać się do intelektu, posługiwał się niekiedy języ-
kiem proroka i wieszcza przemawiającego nie w imieniu ludzi, lecz w imieniu uni-

2 Z. Bauman, Idee, ideały, ideologie, Warszawa 1963, s. 160–164, 98–99, 107.
3 Z. Bauman, Wizje ludzkiego świata…, s. 12–13.
4 L. Stevenson, D.L. Haberman, Dziesięć koncepcji natury ludzkiej, tłum. U. Wieczorek, Wrocław 

2001, s. 157.
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wersalnego prawa – chciał nie tyle coś naprawiać czy uratować, ile raczej ostrzegać 
i potępiać, objawiać prawdę, a nade wszystko odrzucać fałsz5. Jego myśl filozoficzna 
wielokrotnie prezentowała się nie jako filozofia, ale jako alternatywa dla filozofii, 
n i e f i l o z o f i a ,  a nawet a n t y f i l o z o f i a .  Zdecydowanie krytykował fakt, że 
filozofia była postrzegana jako indywidualne przedsięwzięcie polegające na interpre-
towaniu świata6. Pozostawiała go bez zmian, a niekiedy nawet mistyfikowała. Praw-
dziwe przekonania ludzi i społeczeństw wyrażają się w ich czynach, nie słowach. 
Pogląd i czyn to jedno – jeżeli czyny nie wyrażają głoszonych poglądów, poglądy te 
są kłamstwem, ideologią. Teoria i praktyka powinny być jednością7. W swojej słyn-
nej jedenastej tezie o Ludwiku Feuerbachu Marks wyjaśnia: „Filozofowie rozmaicie 
tylko interpretowali świat; idzie jednak o to, aby go zmienić”8.

Najpełniejszy wykład Marksowskiego materializmu historycznego stanowi (na-
pisana wraz z Engelsem) Ideologia niemiecka (1846). Jak zauważa Isaiah Berlin: „To 
przegadane, źle skomponowane i ciężkie w czytaniu dzieło” zawiera w swym dłu-
gim wstępie najdłuższe, najbardziej wyraziste przedstawienie Marksowskiej teorii 
historycznej9. Niedostrzeżenie oryginalności myśli zawartej w Ideologii niemieckiej 
spowodowało, że teoria i ruch odwołujący się do jego nazwiska przyjęły uproszczo-
ną, na poły pozytywistyczną, na poły darwinistyczną interpretację Marksa, za co 
największą winę ponosi Engels. Zrąb konstrukcyjny tej teorii jest zaczerpnięty od 
Georga Wilhelma Friedricha Hegla i opiera się na założeniu, że historia ludzkości 
to prosty i niepowtarzalny proces kierujący się wykrywalnymi prawami. Każdy mo-
ment w tym procesie bezpośrednio wynika z wcześniejszego etapu zgodnie z tymi 
samymi prawami, z jakimi etap ów wynikał z poprzedniego. Hegel przeczuwał, że 
rozwój jest produktem nieustannego napięcia między przeciwstawnymi siłami gwa-
rantującymi nieustanny ruch naprzód. Postęp jest nieciągły, zaś napięcie – po prze-
kroczeniu punktu krytycznego – wywołuje kataklizm. Wzrost ilościowy przynosi 
zmianę jakości, przeciwstawne siły działające dotychczas w ukryciu rosną i aku-
mulują się, by wybuchnąć na zewnątrz, a ich siła uderzeniowa zmienia otoczenie. 
Konflikt jest zawsze starciem między ekonomicznie zdefiniowanymi klasami, czyli 
grupami członków społeczeństwa, których życie jest określone przez pozycję w sto-
sunkach produkcji, wyznaczających z kolei strukturę społeczeństwa. Ludzie dzia-

5 I. Berlin, Karol Marks. Jego życie i środowisko, tłum. W. Orliński, Warszawa 1999, s. 12.
6 É. Balibar, Filozofia Marksa, tłum. A. Staroń, A. Ostolski, Z. M. Kowalewski, Warszawa 2007, 

s. 8.
7 I. Berlin, op.cit., s. 125.
8 K. Marks, Tezy o Feuerbachu, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane, t. II, Warszawa 1949, 

s. 383.
9 I. Berlin, op.cit., s. 106.
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łają tak, jak działają, za sprawą relacji ekonomicznych łączących ich z pozostałymi 
członkami społeczeństwa bez względu na to, czy zdają sobie z tego sprawę10.

Marks w Nędzy filozofii (1847) zwraca uwagę, że określone stosunki społeczne 
są tak samo wytwarzane przez ludzi, jak i rzeczy. Są one ściśle powiązane z siłami 
wytwórczymi. Jego zdaniem: 

Zdobywając nowe siły wytwórcze, ludzie zmieniają swój sposób produk-
cji, a zmieniając swój sposób produkcji, sposób zarabiania na życie, zmieniają 
wszystkie stosunki społeczne. Żarna dają nam społeczeństwo, któremu przewodzi 
pan feudalny, młyn parowy – społeczeństwo, w którym wysuwa się na czoło prze-
mysłowy kapitalista11.

Jednym z ludzkich wynalazków jest podział pracy wyłaniający się już w pierwot-
nych społeczeństwach. Podział pracy znacznie zwiększa produktywność, tworząc ob-
fitość dóbr przewyższającą bezpośrednie potrzeby. Ta akumulacja tworzy możliwość 
kultury, a także użycia nagromadzonych środków do odbierania innym ich zysków, 
a więc do stosowania przymusu, zmuszania do pracy przez tych, którzy gromadzą 
dobra. Powstaje zatem możliwość wyzysku, a tym samym podziału ludzi na kla-
sy – nadzorujących i nadzorowanych. Historia to oddziaływanie pomiędzy życiem 
ludzi zaangażowanych w walkę o uzyskanie władzy nad swoim losem a skutkami ich 
działalności. Skutki te mogą być niezamierzone, ich wpływ na ludzi lub środowisko 
może być niewidoczny, mogą się one pojawiać w sferze myśli, uczuć lub pozostawać 
na nieświadomym poziomie życia ludzkiego, mogą wpływać zarówno na pojedyncze 
jednostki, jak i przyjmować formę społecznych ruchów bądź też instytucji. Tę nader 
złożoną pajęczynę można zrozumieć i kontrolować tylko wtedy, gdy dostrzeże się 
centralny czynnik dynamiczny odpowiedzialny za kierunek procesu. Tym kluczo-
wym czynnikiem wedle Marksa są istoty ludzkie kierujące się zrozumiałymi, ludz-
kimi motywami – nie chodzi tu o pojedyncze dążenia (na przykład potrzebę bezpie-
czeństwa czy poszukiwanie przyjemności), ale o harmonijną realizację wszystkich 
ludzkich zdolności zgodnie z zasadami rozumu. Ludzie przekształcają sami siebie, 
zmianie ulegają ich pojęcia i wartości, na które uwagę zwraca ktoś, kto chce zro-
zumieć działania danej grupy, pokolenia czy cywilizacji. To nieustanne samoprze-
kształcanie będące treścią wszelkiej pracy i tworzenia czyni absurdem poszukiwania 
niezmiennych, powszechnych celów, stałych zasad, wieczystych przykazań12.

Dla Marksa praca jest tym, co czyni ludzi i ich relacje takimi, jakimi są, w da-
nych i względnie stałych warunkach zewnętrznych. Jej zniekształcenie przez podział 

10 Ibidem, s. 107–109.
11 K. Marks, Nędza filozofii. Odpowiedź na „Filozofię nędzy” p. Proudhona, tłum. T. Zabłudowski, 

w: K. Marks, F. Engels, Dzieła zebrane, t. IV, Warszawa 1962, s. 69.
12 I. Berlin, op.cit., s. 110–111.
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pracy i walkę klas prowadzi do degradacji, dehumanizacji, niezdrowych stosunków 
międzyludzkich, świadomego i nieświadomego fałszowania rzeczywistości dla za-
chowania istniejącego porządku i ukrycia prawdy o nim. Tymczasem praca powinna 
łączyć ludzi, pozwolić im na swobodną realizację twórczych zdolności w społecznej 
współpracy w powszechnym, racjonalnie akceptowanym działaniu. Marks czasem 
identyfikuje pracę ze swobodnym tworzeniem, kiedy indziej – przeciwstawia ją roz-
rywce, mając nadzieję, że po zniesieniu walki klas będzie ona ograniczona do mini-
mum13.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Marks nie unika ambiwalencji i sprzeczno-
ści, łącząc na przykład ewolucyjny determinizm i wiarę w swobodę wyboru. Jak 
przypomina jednak Adam Schaff, niejednokrotnie w historii myśli niekonsekwencje 
gwarantowały wielkość autora14.

Marks w przedmowie do Przyczynku do krytyki ekonomii politycznej (1859) wy-
jaśnia: 

W społecznym wytwarzaniu swego życia ludzie wchodzą ze sobą w określone, ko-
nieczne, niezależne od ich woli stosunki, które odpowiadają określonemu szcze-
blowi rozwoju ich materialnych sił wytwórczych. Całokształt tych stosunków 
produkcji tworzy ekonomiczną strukturę społeczeństwa, realną bazę, na której się 
wznosi nadbudowa prawna i polityczna, a której odpowiadają określone formy 
świadomości społecznej. Sposób produkcji życia materialnego warunkuje spo-
łeczny, polityczny i duchowy proces życia w ogóle. Nie świadomość ludzi określa 
ich byt, lecz przeciwnie, ich byt społeczny określa ich świadomość15.

Nadbudowa obejmuje te świadome stosunki społeczne (wyjąwszy te świadome 
elementy stosunków produkcji, które wchodzą w skład bazy), a także te idee i po-
stawy społeczno-psychologiczne, które są nieodzowne do istnienia danego sposo-
bu produkcji, a zwłaszcza stosunków własności środków produkcji, umacniają je 
i utrwalają16. Baza ekonomiczna jest czynnikiem decydującym w pierwszej instan-
cji – wyznacza granice, wewnątrz których funkcjonują inne elementy. Sposób wy-
twarzania produktów przez społeczeństwo będzie miał pokaźny wpływ na styl my-
ślenia charakterystyczny dla danego społeczeństwa17.

13 Ibidem, s. 112.
14 A. Schaff, Alienacja jako zjawisko społeczne, Warszawa 1999, s. 166.
15 Cyt. za: I. Berlin, op.cit., s. 114.
16 O. Lange, Ekonomia polityczna, Warszawa 1975, s. 237.
17 L. Stevenson, D.L. Haberman, op.cit., s. 161. Dodajmy, że określenia: „pokaźny” lub „w znacz-

nym stopniu” nie są zbyt precyzyjne, wskazują natomiast na potrzebę wyszukania czynników 
ekonomicznych w każdym poszczególnym wypadku i zbadania, jak warunkują one całą resztę.



128 Sławomir Czapnik, Katarzyna Duda

Nie jest jednak jasne, czy gospodarcza struktura danego społeczeństwa w a r u n -
k u j e  jej nadbudowę ideologiczną. Trudno jednoznacznie zinterpretować poglądy 
Marksa na ten temat, ponieważ nie jest jasne, gdzie powinna przebiegać granica mię-
dzy bazą a nadbudową. Pojęcie „sił wytwórczych” prawdopodobnie odnosi się do za-
sobów naturalnych (ziemi, klimatu, roślin, zwierząt, surowców), narzędzi i maszyn, 
być może też do ludzkiej wiedzy i umiejętności. Jednakże zarazem Marks zauważa, 
że „baza ekonomiczna” obejmuje „stosunki produkcji”, co zapewne oznacza sposób 
organizacji pracy (w tym podział pracy, uregulowania prawne dotyczące własności 
i przepisów pracy, system wynagrodzeń itd.). Opis tych ostatnich czynników, przy-
najmniej w odniesieniu do współczesnych państw, musi posługiwać się takimi poję-
ciami, jak: prawo własności, własność i pieniądz18.

Można założyć, że Marks w cytowanym powyżej fragmencie wyszczególnia nie 
dwa, a trzy elementy: materialne środki produkcji, stosunki produkcji i nadbudowę 
ideologiczną (idee, poglądy, normy moralne i prawne, politykę, religię i filozofię). 
Trudno więc autorytatywnie orzec, co Marks określał mianem bazy. Jeżeli przyjąć, 
że baza zawiera tylko same materialne środki produkcji – co byłoby odmianą de-
terminizmu technologicznego – to nasuwa się pytanie, czy z tych samych zasobów 
naturalnych i technologii nie mogą korzystać społeczeństwa, w których dominują 
różne ideologie. Jeżeli baza obejmuje też stosunki produkcji, wtedy rozróżnienie na 
bazę i nadbudowę ulega rozmyciu. Opisującym Marksa wydawało się, że włączył on 
prawne pojęcia, takie jak własność, do nadbudowy ideologicznej, ale jeżeli te same 
technologie mogą służyć zarówno kapitalizmowi, jak i socjalizmowi przy założeniu 
innych środków produkcji, to nie pozostaje wiele miejsca na determinizm ekono-
miczny. Jak konstatują Stevenson i Haberman: „Nic dziwnego, że wciąż toczą się 
dyskusje na temat tego, co właściwie Marks chciał powiedzieć i co w tym wszystkim 
jest prawdą!”19.

Ideologia – zarys pojęcia

Dla Marksa ideologia, czyli fałszywa świadomość, to nieświadomy, nieumyślny wy-
raz prawdziwych motywów, a więc obiektywnych interesów klasowych. Jak tłuma-
czy Engels: 

Ideologia jest procesem dokonywanym przez tak zwanego myśliciela wprawdzie 
ze świadomością, ale z opaczną świadomością. Właściwe siły napędowe, które 

18 Ibidem, s. 159–160.
19 Ibidem, s. 160.
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nim kierują, pozostają mu nieznane, w przeciwnym bowiem razie nie byłby to 
proces ideologiczny20.

Marks dzieli ideologie na m i s t y f i k u j ą c e  i u j a w n i a j ą c e  r z e c z y -
w i s t o ś ć .  Pierwsze stanowią przeszkodę w poznaniu naukowym, gdyż wiążą się 
z niedopuszczeniem do świadomości prawdziwego obrazu rzeczywistości. Ideologie 
mistyfikujące rzeczywistość występują w rozmaitych postaciach. W dawniejszych 
formacjach społecznych ich najpospolitszą postacią były religie, folklor, różnorodne 
mitologie, w nowszych występują jako metafizyczne doktryny filozoficzne i (pseudo)
naukowe teorie. Wspólna cechą tego typu ideologii jest f e t y s z y z a c j a  stosun-
ków społecznych oraz praw ekonomicznych i socjologicznych, szukanie ich źródeł 
poza sferą konkretnej działalności ludzkiej. W przeciwieństwie do ideologii mistyfi-
kujących rzeczywistość ideologie ujawniające rzeczywistość stanowią bodziec pobu-
dzający do poznania naukowego21.

Człowiek bez idei, zauważa Bauman, jest bezradny wobec życia i pozbawiony 
orientacji. Porusza się w świecie po omacku, nie znajdując żadnych drogowskazów, 
będąc niezdolnym do podjęcia samodzielnej decyzji na rozstaju życiowych dróg. Co 
więcej: 

O ile poszczególne idee dostarczają orientacji w poszczególnych sytuacjach ży-
ciowych – ideologię sobie wyobrazić można tylko jako system punktów orienta-
cyjnych znaczących drogę życiową człowieka. Ideologia to system wzajem po-
wiązanych idei wytyczających cel ludzkich wysiłków i ustalających hierarchię 
ważności ludzkich poczynań22.

Ludzie wybierają ideologię, która najlepiej odpowiada – ich zdaniem – ich 
własnym interesom. Ludzie bardzo rzadko wybierają ideologię osobiście, zwykle 
przyjmują ideologię wyznawaną przez tę grupę, z którą związani są najmocniej, naj-
bardziej się z nią identyfikują. Ideologia nie jest zwykłym zbiorem wartości, pełni 
wobec jakiejś grupy funkcję integrującą. Wspólnota ideologiczna scala, cementuje 
grupę, uzgadnia postępowania jej członków, czyni ją działającym wspólnie ciałem, 
to znaczy ciałem, którego członkowie w podobnych sytuacjach zachowują się w po-
dobny sposób. Gwoli ścisłości, ta sama ideologia może pełnić zarazem funkcję d e z -
i n t e g r u j ą c ą  wobec jakiejś grupy – i tak rewolucyjna ideologia klasy robotniczej 
pełni funkcję rozsadzającą wobec kapitalizmu. Ideologia zawsze stanowi psychiczną 

20 F. Engels, Engels do Franciszka Mehringa, Londyn, 14 lipca 1893 r., w: K. Marks, F. Engels, 
Dzieła wybrane, t. II, op.cit., s. 475.

21 O. Lange, op.cit., s. 554–555.
22 Z. Bauman, Socjologia na co dzień, Warszawa 1962, s. 128.
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manifestację realnej więzi łączącej daną grupę ludzi, dostarczając jej uzasadnień spo-
sobu działania i kryteriów określania słuszności postępowania. Dodajmy, że: 

Grupa potrzebuje ideologii do istnienia, do zaspokajania swych interesów, do 
osiągania swych celów. Im trudniejsze są działania grupy, im potężniejszy opór 
powodują w społecznym otoczeniu cele, jakie sobie stawia – tym większy nacisk 
kładzie ona na swą ideologię, tym większej zaciekłości, nawet fanatyzmu w reali-
zacji ideologii wymaga grupa od swych członków23.

Kwestię znaczenia ideologii można wyjaśnić na podstawie panowania klasowe-
go. Klasa panująca może być pewna stabilności swoich rządów tak długo, jak długo 
klasa, nad którą panuje, przyjmuje odpowiadający klasie panującej system wartości 
(ideologię). Ideologia, która nakazuje dążenie do sukcesu jednostkowego za wszelką 
cenę, czyniąc miarą tego sukcesu wielkość zdobytej fortuny – odpowiada tym, którzy 
takie fortuny posiadają, przedstawiając ich postępowanie jako cnotę godną pochwały. 
Mówiąc wprost: ta ideologia najbardziej odpowiada burżuazji. Kiedy burżuazja spra-
wuje rządy, na wszelkie sposoby zabiega o to, aby wszystkie klasy i społeczeństwa 
przyjęły jej ideologię za swoją. Wtedy bowiem całe społeczeństwo – a przynajmniej 
jego zdecydowana większość – będzie działać w myśl pragnień burżuazji. Jeżeli jed-
nak ludzie przejęli się ideologią sukcesu zbyt poważnie – a godne pożądania pozycje 
są już obsadzone, toteż możliwości sukcesu jest o wiele mniej niż ludzi do niego 
dążących, pragnących go; społeczeństwo nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej 
ilości środków dla realizowania propagowanych wartości – ideologia się zmienia. 
Zaczyna się zatem propagować przekonanie, że dobrem najwyższym jest spokój. Nie 
powinno się dążyć do sukcesu, pomimo iż można wiele zdobyć, lecz nazbyt dużo 
się przy tym ryzykuje, a co gorsza – naraża się na stres i frustrację, których trzeba 
unikać. Tę nową ideologię klasa panująca stara się wpoić masom. Podkreślmy za-
tem, że ideologia jest nader istotna zarówno dla jednostek, jak i grup, a także całych 
społeczeństw. Ideologie współzawodniczą o popularność wśród ludzi, a konflikty na 
świecie jawią się jako polemiki ideologiczne24.

Ideologia ma charakter świadomościowy, a naturalnym polem ścierania się róż-
nych ideologii jest język. Kiedy kapitalizm i jego historyczne dziedzictwo przestały 
być akceptowane, to system przemianowano, wprowadzając termin „łagodny, lecz 
pozbawiony znaczenia”25. Kapitalizm – wyjaśnia John Kenneth Galbraith w eseju 
Gospodarka niewinnego oszustwa (2004): 

23 Ibidem, s. 129–130.
24 Ibidem, s. 131.
25 J.K. Galbraith, Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów, tłum. G. Łuczkiewicz, 

Warszawa 2005, s. 14–15.
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W szacownym ujęciu ekonomistów, rzeczników kręgów gospodarczych, uważ-
nych politycznych oratorów i niektórych dziennikarzy jest to dziś „system rynko-
wy”. Słowo „kapitalizm” wciąż się słyszy, lecz rzadko z ust czujnych i wymow-
nych obrońców tego systemu26.

Kapitalizm kojarzył się w dziewiętnastowiecznej Europie, swej ojczyźnie, z wła-
dzą własności i uciemiężeniem robotników. W Stanach Zjednoczonych miał odmien-
ne, choć również negatywne konotacje: przede wszystkim krytykowano go za wy-
zysk cenowy (kosztowy), tworzenie monopoli dławiących konkurencję i przypisy-
wano mu autodestrukcyjne skłonności. W czasie I wojny światowej pojawiła się kon-
cepcja, która z czasem graniczyła z powszechnym przekonaniem, że źródłem tego 
krwawego konfliktu była rywalizacja między kartelami zbrojeniowymi i stalowymi 
z Niemiec i Francji. Kapitalizmowi nie przysłużył się również krach giełdowy z 1929 
roku i trwający dekadę Wielki Kryzys. Z biegiem lat zaczęto go nazywać s y s -
t e m e m  r y n k o w y m .  Nowej kategorii nie obciążała żadna negatywna historia, 
gdyż w gruncie rzeczy nie miała ona jakiejkolwiek historii. Rzeczywiście, twierdzi 
Galbraith, „trudno było znaleźć określenie bardziej pozbawione znaczenia”27.

Klasyczna ekonomia polityczna wiązała rynek z suwerennością konsumenta, któ-
ry swoimi decyzjami w ostatniej instancji decydował o tym, co ma być produkowane, 
kupowane i sprzedawane. W jego rękach miała spoczywać rzeczywista władza, któ-
rej kapitaliści, producenci dóbr i usług, zasadniczo się podporządkowują. Czołowi 
teoretycy kapitalizmu przyjmowali, że opiera się on na idei, że zarówno kupujący, 
jak i sprzedający są wystarczająco dojrzali, właściwie poinformowani i rozsądni, by 
angażować się we wzajemnie korzystne transakcje28. Pojęcie systemu rynkowego 
maskuje fakt, że „rynek jest poddany zręcznym i zdolnym kierownictwom”, o czym 
w nauczaniu ekonomii z reguły nawet się nie wspomina, co jest oszustwem29. Za 
Galbraithem można przyjąć, że: 

Określenie „system rynkowy” jest, powtórzmy, pozbawione znaczenia, błędne, 
mdłe, łagodne. Wyłoniło się z pragnienia ochrony przed przykrym doświadcze-
niem kapitalistycznej siły oraz, jak wspomniano, z dziedzictwa Marksa, Engelsa 
i ich oddanych, a wyjątkowo wymownych uczniów30.

26 Ibidem, s. 17–18.
27 Ibidem, s. 20.
28 N. Postman, Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, tłum. 

L. Niedzielski, Warszawa 2002, s. 181.
29 J.K. Galbraith, op.cit., s. 22–23.
30 Ibidem, s. 22.
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Warto uwypuklić, że 

człowiek bez ideologii” jest pojęciem tak pustym, jak zwrot „zamek na lodzie”. 
Każdy, i ty również, jest uczestnikiem jakiejś ideologii. Idzie więc o to, byś dobrze 
zdawał sobie sprawę ze swej ideologii, byś nie ulegał jej na ślepo, byś wybrał ją 
świadomie, rozumiejąc konsekwencje swego wyboru. Postaraj się też, byś wybrał 
d o b r ą  ideologię, skrojoną na miarę twej ludzkiej wartości i godności…31

Główne ideologie nowoczesności

Bauman w książce Socjologia na co dzień (1962) wyróżnia cztery główne ideologie – 
konserwatywną, liberalną, społeczną ideologię chrześcijaństwa i komunistyczną32.

W ideologia konserwatywnej (kapitalistycznej) dobrem najwyższym są instytucje 
społeczne uświęcone przez długą tradycję, wypróbowane przez ludzi, wykazujące 
od wielu lat swą żywotność i przydatność. Aktywność społeczna powinna służyć ich 
utrzymaniu i umocnieniu. Należy czynić takie zmiany, jakie wynikają z potrzeby za-
chowania utrwalonych instytucji w nowych warunkach społecznych. Ludzie powinni 
umacniać rodzinę, państwo, kościół i własność – najstarsze, a zarazem najczcigod-
niejsze instytucje społeczne. Wartością samą w sobie jest także hierarchia społeczna. 
Każdy człowiek powinien być zadowolony z miejsca, jakie mu w niej przypadło, 
i starać się jak najlepiej wypełniać swoją rolę, nie zazdroszcząc tym, którzy są od 
niego wyżej w hierarchii. Człowiek powinien szanować osoby wyżej usadowione 
w społecznej hierarchii, ciesząc się tym sposobem życia, jaki wyznaczyło mu społe-
czeństwo.

W ideologii liberalnej: 

Człowiek sam jest dobrem najwyższym, powinien przeto w działaniu mieć na 
uwadze przede wszystkim swój własny interes; winien jednak pamiętać, by nie 
naruszyć interesów innych ludzi, które są tak samo święte, jak jego własny interes. 
Dlatego trzeba dążyć do takiego urządzenia społeczeństwa, w którym by ludzie 
mogli pilnować własnych interesów, nie gwałcąc cudzych, w którym między ludź-
mi panowałaby oparta na wzajemnym zrozumieniu zgoda zamanifestowana we 
wspólnocie wartości. Człowiek może służyć własnym interesom tylko wtedy, gdy 
jego pozycja społeczna jest pokwitowaniem jego własnych wysiłków i starań, gdy 
nic nie stawia barier dla jego nieograniczonej wspinaczki w górę. Trzeba więc dać 
swobodę inicjatywie ludzkiej, trzeba między innymi pozwolić ludziom bogacić 

31 Z. Bauman, Socjologia…, s. 137
32 Wszystkie cytaty i rozważania w tym podrozdziale – jeśli nie zaznaczono inaczej – za: ibidem, 

s. 132–135.
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się, gromadzić cenione w społeczeństwie dobra – inaczej zadałoby się gwałt ich 
interesom. 

Jednakże należy dbać, aby ludzie upośledzeni, niewytrzymujący konkurencji 
z innymi nie byli doprowadzani do stanu desperacji i ostrego protestu, co mogło-
by zagrozić wolności i nieskrępowanej inicjatywie. Trzeba takim ludziom pomagać 
i dźwigać ich z upadku. Dzięki temu uniknie się konfliktów, które mogą doprowadzić 
do załamania się systemu opartego na nieograniczonej inicjatywie jednostek.

W społecznej ideologii chrześcijaństwa: 

Najwyższą wartością ludzką jest zbawienie duszy. Osiąga się je, stosując się do 
wskazań Kościoła, który jest oficjalnym i jedynym interpretatorem woli Bożej na 
ziemi. Porządek ziemski został ustanowiony przez Boga, dlatego trzeba przyjąć 
go takim, jaki jest. Należy podporządkować się ustalonym wymogom i żyć w zgo-
dzie z ziemskim prawem, nie pałając zazdrością względem tych, którym nierów-
ność w podziale dóbr doczesnych będzie z nawiązką wyrównana w podziale dóbr 
najwyższych, niebieskich. 

Życie ziemskie to tylko epizod w wiecznym istnieniu duszy, toteż nie należy przy-
wiązywać do niego zbyt wielkiej wagi. W sprawy doczesne powinno się angażować 
wyłącznie w takim stopniu, aby wypełnić Boże przykazania i przeciwstawiać się 
łamaniu Bożego ładu. Człowiek nie powinien szukać sensu swego życia w sprawach 
ziemskich, gdyż wartości najwyższe nie są z tego świata. Najważniejsze jest zbawie-
nie duszy, co można osiągnąć dzięki gorliwemu wypełnianiu woli kościelnej.

W ideologii komunistycznej naczelną wartością jest wspólne dobro każdego czło-
wieka. Na przeszkodzie w jej osiągnięciu stoi wyzysk i ucisk człowieka przez czło-
wieka, porządek społeczny, w którym jedni ludzie żyją kosztem pracy innych. Insty-
tucje kapitalistycznego społeczeństwa służyły utrwaleniu takiej niesprawiedliwości, 
toteż trzeba je obalić. W kapitalizmie 

„swoboda inicjatywy” przysługuje w istocie tylko nielicznym, którzy zawdzięcza-
ją ją właśnie ograniczaniu praw i gwałceniu interesów większości. Społeczeństwo 
jako całość musi więc regulować stosunki między ludźmi. Człowiek służyć będzie 
sobie najlepiej wtedy, kiedy trudzić się będzie dla dobra całego społeczeństwa, 
kiedy to dobro będzie mieć na uwadze w swoim postępowaniu. Dopiero wtedy 
i w takim społeczeństwie talenty ludzkie zakwitnąć będą mogły w pełni i szczę-
ściu człowieka nic nie będzie stało na przeszkodzie. By człowiek mógł stać się 
w praktyce wartością centralną, musi on uznać za wartość centralną dobro i roz-
kwit całego społeczeństwa.
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Według Baumana orientacja konsumpcyjna jest także ideologią bez względu na 
to, czy jej zwolennicy zdają sobie z tego sprawę. Kluczowe dla tej ideologii wartości 
egocentryczne – jeśli nie egoistyczne – każą przy tym pojmować dobro własne jako 
przede wszystkim zbiór materialnych uciech.

Każda nowa ideologia była negacją zastanej rzeczywistości, występowała z kry-
tyką wobec pewnego systemu. Ideologie charakteryzują się niezmiennością treści 
i nieelastycznością do zmieniających się warunków. Każda ideologia zawiera wizję 
świata ludzkiego i jego ideał, do którego realizacji motywuje. Julian Hochfeld – je-
den z nauczycieli Baumana, osoba, która wywarła duży wpływ na niego w okresie 
marksistowskim – przypisuje ideologii funkcję służebną wobec pewnej grupy spo-
łecznej. Ideologię można przypisać określonej klasie. Jerzy Wiatr wyraża podobną 
opinię – ideologia służy określonej klasie, grupie społecznej, prądowi politycznemu33. 

Ideologia jest opowieścią o klasie, wyjaśniając jej położenie. Uświadamia człon-
ków grupy co do wspólnoty interesów, wyznacza granice klasy. Ideologia, mając 
na celu zwyciężenie przez jedną klasę drugiej, ukrywa ten cel, mieniąc się intere-
sem ogólnospołecznym i ogólnonarodowym. Ideologia burżuazji występującej prze-
ciw władzy feudałów głosiła, że zabiega o wolność Człowieka, nie pewnej klasy, 
dzięki czemu mobilizowała masy do wystąpienia przeciwko porządkowi. Wolność 
inicjatywy prywatnej, swobody działalności, warunki przyjazne konkurencji, wła-
sności środków produkcji, liczne ideologie burżuazyjne przedstawiają jako warunki 
istnienia i szczęśliwości nie klasy, a całego społeczeństwa. Ma to na celu pozyska-
nie również członków innych klas. Ideologia integruje klasę. Mieszczaństwo wy-
stąpiło przeciwko feudałom, popularyzując nową zasadę przydziału dóbr – już nie 
na podstawie urodzenia, a na podstawie zasług34. Robotnicy i fabrykanci starali się 
pozyskać drobnomieszczan, pokazując im wspólnotę interesów i położenia obec-
nego i możliwego przyszłego. Uwypuklano potencjalnym sojusznikom zagrożenia. 
U początków ideologia liberalna głosiła zasadę nierozciągania się władzy politycznej 
na procesy gospodarcze. Doktryna laissez-faire pochodzi od ekonomicznej szkoły 
fizjokratów z XVIII stulecia. Należy jej zdaniem popierać swobodę w zawieraniu 
umów. Ideologia liberalna stała na stanowiskach opozycyjnych do tych, które doma-
gały się opieki państwa nad robotnikami i ubogimi. Ducha opiekuńczego państwa 
i opiekuńcze praktyki zwalczano dla postępu cywilizacji. Uważano, że najlepszymi 
wychowawcami są samodzielne doświadczenia, próby i eksperymenty na drodze do 
zaspokojenia własnych potrzeb. Nieingerowanie państwa w „walkę o byt” oznaczało 
faktycznie jego ingerencję na rzecz silniejszego. Państwo przedstawiane przez teo-
rię liberalną jako ponadklasowe i neutralne faktycznie chroniło klasowe panowanie 
burżuazji, zapewniając jej daleko idącą swobodę działania. Państwo stanowiło organ 

33 Z. Bauman, Idee, ideały…, s. 110, 142, 69, 70.
34 Ibidem, s. 73, 75.
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wykonawczy zbiorowej woli kapitalistów. Z czasem nastąpiło docenienie przez li-
berałów znaczenia rządów parlamentarnych – rozszerzenie praw wyborczych oraz 
walka parlamentarna stały się składnikiem ideologii liberalnej. Walkę polityczną 
postrzegano jako bezpieczny sposób rozładowywania konfliktów. Nowe prądy w li-
beralizmie pojawiły się u progu XX stulecia, zaś Leonard T. Hobhouse i lord Beve-
ridge to twórcy koncepcji państwa dobrobytu. W ideologii liberalnej zamiast rządów 
uprzywilejowanych pojawiło się powszechne prawo wyborcze, w miejsce wolnego 
handlu – nadzór państwa nad przemysłem, zorganizowana i ustawowa, a nie filantro-
pijna i spontaniczna opieka państwa. Liberałowie popierali łagodną i kompromisową 
drogę rozwiązywania konfliktów35.

Walka klas i jej podłoże

Konflikty interesów między różnymi grupami ludzi są nader częste, gdyż regułą jest 
ograniczony zasób dostępnych do podziału dóbr w społeczeństwie ludzkim. Naj-
częściej mają one charakter przygodny i doraźny ze względu na określone dobra, 
których podział zagraża interesom takiej czy innej ludzkiej zbiorowości. Jednakże 
w społeczeństwie ludzkim można wyodrębnić sytuacje, w której dwa zespoły ludz-
kie są tak umieszczone w strukturze społecznej, że ich interesy pozostają w per-
manentnym konflikcie ze względu na wszystkie istotne dobra służące zaspokajaniu 
podstawowych potrzeb ludzkich. Im pełniej zaspokajane są potrzeby jednej grupy, 
tym bardziej cierpią na tym potrzeby drugiej – i odwrotnie. Taki konflikt interesów 
jest k o n f l i k t e m  s t r u k t u r a l n y m  wynikającym z samej struktury społecznej. 
Może on wygasnąć dopiero wtedy, kiedy zmieniona zostaje owa struktura36.

Specyficzny stosunek społeczny, z którego wynika konflikt strukturalny, to sto-
sunek własności, a dokładniej – stosunek własności środków produkcji. Zachodzi 
on w sytuacji, kiedy jedna część ludności posiada niezbędne do produkowania dóbr 
narzędzia i surowce, a druga jest ich pozbawiona, toteż musi oddać pierwszej grupie 
jedyne dobro, którym dysponuje – własną siłę roboczą. Dzięki temu druga grupa 
dysponuje dobrami, które musi spożyć. Pierwszy zespół ludzki przywłaszcza sobie 
cały produkt pracy wytworzony dzięki cudzej sile roboczej i po rozdysponowaniu 
go zatrzymuje p r o d u k t  d o d a t k o w y  (tę część produktu globalnego, która po-
zostaje po odtrąceniu części przeznaczonej do zaspokojenia podstawowych potrzeb 
właścicieli siły roboczej)37.

Przypomnijmy, że teoria Marksa narodziła się w Niemczech w czasach panowania 
króla wspierającego interesy arystokracji. U źródeł powszechnego niezadowolenia 

35 Ibidem, 116–128.
36 Z. Bauman, Zarys marksistowskiej teorii społeczeństwa, Warszawa 1964, s. 44–45.
37 Ibidem, s. 45.
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leżała wówczas alienacja, czyli wyobcowanie stosunków społecznych od własnych 
twórców, ujarzmienie człowieka przez organizację społeczną, którą sam stworzył38. 
Nastąpiło oddzielenie wytworu pracy od wytwórcy i wykorzystanie go jako kapita-
łu uciskającego i wyzyskującego twórcę. Dla Marksa a l i e n a c j a  (Entfremdung, 
Entäußerung, Veräußerung), którą Hegel za Janem Jakubem Rousseau, Marcinem 
Lutrem i tradycją wczesnochrześcijańską nazywa nieustannym samooddzielaniem 
się ludzi od jedności z naturą, z sobą samym, z Bogiem, jest nierozłączna od procesu 
społecznego, jest w istocie sercem samej historii39. Kategoria ta zawiera w sobie 
opis pewnych cech społeczeństwa kapitalistycznego, jak również sąd wartościujący, 
z gruntu negatywny40. Alienacja następuje w sytuacji, gdy skutki ludzkich czynów 
sprzeciwiają się swoim prawdziwym przeznaczeniom, kiedy oficjalne wartości lub 
odgrywane role nie reprezentują prawdziwych motywów, potrzeb i celów. Ma to 
miejsce wtedy, gdy coś, co ludzie stworzyli dla zaspokajania swych potrzeb (na przy-
kład system prawny), zaczyna żyć własnym życiem, jest postrzegane nie jako coś 
stworzonego dla zaspokajania wspólnej potrzeby społecznej, ale jako obiektywne 
prawo czy instytucja obdarzona wieczną, osobową władzą nad swą dziedziną. Dla 
Marksa właśnie system kapitalistyczny był instrumentem powołanym do życia przez 
konkretne zapotrzebowania materialne. Co więcej, wyjaśnia Berlin, bez względu na 
to, czy ci, którzy je wyznają, wiedzą o tym, czy nie, ich poglądy i wartości wspiera-
ją panowanie klasy, której interesy urzeczywistnia kapitalizm, „a mimo to wszyscy 
członkowie społeczeństwa uważają je za obiektywne i ponadczasowo ważne dla ca-
łej ludzkości”41.

Według Marksa najogólniejszym przejawem alienacji człowieka, czyli jego znie-
wolenia, jest panowanie przedmiotowości wytworzonej ludzką aktywnością nad wy-
twórcą niweczące jego podmiotową wolność. Korzeni samoalienacji należy szukać 
w pracy produkcyjnej, która jest działalnością samą w sobie wyobcowaną42. Odkąd 
człowiek jest świadomy naturalnego istnienia (Gattungswesen), prowadzi aktywność 
życiową w sposób zapośredniczony. Ostateczne znaczenie pojęcia pracy wyalie-
nowanej oznacza, że życiowa aktywność rozwija się za pomocą odwrócenia celów 
i środków, oddzielenia od natury, której człowiek jest częścią43. Nie wywodzi jej 
więc ze sfery ducha, ale ze sfery materialnej produkcji, wiążąc ją ze społecznym po-

38 Z. Bauman, Idee, ideały…, s. 143, 145.
39 I. Berlin, op.cit., s. 117.
40 L. Stevenson, D.L. Haberman, op.cit., s. 166–167.
41 I. Berlin, op.cit., s. 117.
42 H. Walentowicz, Przyszłość w prognozach Marksa i Engelsa, Warszawa 1993, s. 36.
43 H. Kudo, Marx and the Environmental Problem, w: Marx for the 21st Century, red. H. Uchida, 

Abingdon 2006, s. 81.
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działem pracy44. W Rękopisach paryskich (1844)45 Marks łączy własność prywatną 
z alienacją pracy, traktując wyalienowaną pracę jako przyczynę, a zarazem skutek 
własności prywatnej, natomiast w Ideologii niemieckiej ta sama rola przypadła po-
działowi pracy, w czym należy upatrywać konkretyzacji pojęcia alienacji. Utożsamia 
on zniesienie podziału pracy ze zniesieniem pracy jako takiej46.

Z teorii alienacji wywodzi się teoria f e t y s z y z m u  t o w a r o w e g o .  Jej źró-
dłem jest sytuacja, w której stosunki społeczne między ludźmi występują pozornie 
jako stosunki między ich produktami (towarami), towar staje się podobnie jak fetysz, 
to jest posążek czczony jak bóstwo, pozornym wcieleniem sił i cech ludzkich47. Fe-
tyszyzm jest nazwą stosunku społecznego polegającego na tym, że relacja między 
producentami występuje na zewnątrz jako relacja między produktami – towarami. 
Fetyszyzm w szerszym Marksowskim ujęciu jest nazwą każdego stosunku, w któ-
rym przedmioty przez człowieka produkowane występują jako nosiciele stosunków 
społecznych zachodzących faktycznie między ludźmi i w ten sposób przesłaniają 
ich międzyludzki charakter. A zatem stosunki społeczne jawią się jako stosunki po-
między rzeczami i jako wielkości pieniężne, zaś u ich podstaw leżą mniej widoczne 
stosunki klasowe wyzysku48. Ekonomiczne praktyki społecznej produkcji są projek-
towane na tajemniczą rzeczywistość fetyszyzmu towarowego, wytwarzając przy tym 
istotne nierówności w sferze władzy i bogactwa49. W wyalienowanym, postawionym 
na głowie świecie kapitału naczelną potrzebą, która kieruje wszystkimi pozostałymi, 
jest nienasycone i nienasycalne pragnienie abstrakcyjnego bogactwa towarowego, 
które sprowadza się jedynie do pragnienia zwiększenia produkcji towarowej. Orygi-
nalne warunki produkcji – ziemia i istoty ludzkie – stają się podrzędnymi dodatkami 
do produkcji. Produkcja towarowa zerwała wszystkie oryginalne stosunki ludzko-

-przyrodnicze, wszystkie stosunki zrównoważenia i wspólnoty w nieustającym dąże-
nia produkcji dla produkcji i bogactwa dla bogactwa50.

Proletariat fabryczny rekrutował się w XIX wieku z wydziedziczonych chłopów 
oraz rzemieślników pozbawianych własności przez wielkoburżuazyjną konkurencję. 
Rodzący się w XIX wieku przemysł wymusił powstanie przemysłowej klasy robot-

44 A. Schaff, op.cit., s. 37.
45 K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r., tłum. K. Jażdżewski, T. Zabłudowski, 

w: K. Marks, F. Engels, Dzieła zebrane, t. I, Warszawa 1960.
46 H. Walentowicz, op.cit., s. 50.
47 A. Schaff, op.cit., s. 78–79.
48 B. Fine, A. Saad-Filho, Marx’s Capital, London 2004, s. 175.
49 T. Carver, Marx’s Conception of Alienation in the Grundrisse, w: Karl Marx’s Grundrisse: 

Foundations of the Critique of Political Economy 150 Years Later, red. M. Musto, Abingdon 
2008, s. 49.

50 J.B. Foster, Marx’s Grundrisse and the ecological contradictions of capitalism, w: Karl Marx’s 
Grundrisse…, s. 98
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niczej poddanej w początkowej fazie industrializacji dotkliwemu wyzyskowi. Pierw-
szym, chybionym odruchem zbiorowego gniewu proletariatu było wystąpienie prze-
ciwko maszynom – namacalnym sprawczyniom ich kalectwa lub bezrobocia (bunty 
luddystów angielskich w latach 1779 i 1811–1812, powstania robotników w Lyonie 
w latach 1831 i 1834, wystąpienia tkaczy śląskich w 1844 roku, bunt tkaczy w Łodzi 
w 1861 roku). Wydawało się, że „to właśnie maszyny przekreślają wartość robotni-
czych kwalifikacji i wprawy, są największym ich wrogiem”51. Można to wyjaśnić 
faktem, że w owym czasie wyzysk był nieuchwytny. System pracy fabrycznej kamu-
flował proces zniewolenia. Chłop pańszczyźniany należał do pana i był zobowiązany 
oddawać mu część zebranych plonów swej pracy. Każdy widział, że chłop orze pań-
skie pole, zanosi do dworu daninę albo rąbie dla pana drzewo. Pracownik fabryczny 
był natomiast zaangażowany w podział pracy, gdzie towar jest owocem pracy wielu, 
toteż ciężko było doszukać się w gotowym produkcie swojego udziału52. Potrzeba 
było upływu czasu, aby narodziła się świadomość klasowa i przekonanie, że wystą-
pić należy przeciwko najbardziej elementarnym założeniom panującego systemu53.

Warto pamiętać o tym, że rozwojowi kapitalizmu towarzyszyło to, co – z braku 
lepszego określenia – można nazwać zwrotem technokratycznym. Ideolodzy burżu-
azyjni podkreślali przepaść dzielącą robotnika fabrycznego od właściciela środków 
produkcji. Alexis de Tocqueville w dziele O demokracji w Ameryce (1832) prze-
ciwstawia robotnika właścicielowi, przyznając jedynie temu drugiemu pełnię czło-
wieczeństwa. Ten pierwszy bezustannie wytwarza tylko jeden przedmiot; z czasem 
czyni to nader zręcznie, ale zarazem traci ogólną zdolność kierowania własną pracą. 
Staje się zręczniejszy, choć jednocześnie coraz mniej przedsiębiorczy. Z tego wzglę-
du „można powiedzieć, że człowiek ulega degradacji, w miarę jak doskonali się ro-
botnik”54. Zdaniem de Tocqueville’a trudno spodziewać się czegokolwiek innego po 
człowieku, który przez dziesięciolecia zajmuje się robieniem łebków od szpilek: in-
teligencja może mu służyć jedynie do jeszcze lepszego ich wytwarzania. Jego myśl 
na zawsze zatrzymała się na poziomie wytworu jego pracy, zaś ciało nabrało nawy-
ków, których nie sposób wykorzenić. Jakkolwiek prawa i obyczaje usunęły przed 
nim wszelakie przeszkody i otworzyły wiele dróg do majątku, to reguły produkcji 
przemysłowej przywiązały go do zawodu, a często też miejsca, z którego nie może 
się ruszyć. Upowszechnianie się zasady podziału pracy powoduje, że robotnik staje 
się coraz słabszy, bardziej ograniczony i zależny55.

51 B. Geremek, K. Piesowicz, Ludzie, towary, pieniądze, Warszawa 1968, s. 399.
52 Ibidem.
53 Ibidem, s. 402–403.
54 A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, t. II, tłum. B. Janicka, M. Król, Kraków 1996, 

s. 170.
55 Ibidem, s. 170–171.
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Ludzie bardzo bogaci i doskonale wykształceni, pisze de Tocqueville, zaczyna-
ją zajmować się tymi dziedzinami gospodarki, które wcześniej były domeną nie-
wykształconych lub ubogich rzemieślników. Przyciąga ich perspektywa złożonych 
zadań i potencjalne rezultaty, które można osiągnąć dzięki temu, że powiększanie 
wielkości manufaktury i kapitału sprzyja poprawie jakości i obniżeniu ceny towa-
rów. Właściciel z każdym dniem poszerza swoje horyzonty, a jego umysł rozwija się, 
czemu towarzyszy ścieśnianie się umysłu robotnika. Robotnikowi przydatna w pracy 
jest tylko siła, a właścicielowi do sukcesu potrzebna jest wiedza, „niemal geniusz”. 
W dłuższej perspektywie „właściciel upodabnia się coraz bardziej do zarządcy rozle-
głej domeny, robotnik zaś do zwierzęcia”56.

Francuski myśliciel zauważa, że relacje robotnika i właściciela w rzeczywistości 
przypominają stosunki arystokratyczne, a ponadto dzieląca ich przepaść nieustannie 
pogłębia się: 

Wzajemny ich stosunek odpowiada położeniu krańcowych ogniw długiego łań-
cucha. Żaden z nich nie opuszcza miejsca, które przypadło mu w udziale. Jeden 
znajduje się w stanie ciągłej, ścisłej i koniecznej zależności od drugiego i wydaje 
się stworzony do słuchania, tak jak tamten do rozkazywania57.

Psycholog pracy Frederick W. Taylor w The Principles of Scientific Management 
(1911) wykłada explicite przekonanie, że celem ludzkiej pracy i myśli jest wydaj-
ność; że rachunek techniczny pod każdym względem przewyższa ludzki osąd; że 
sprawami obywateli najlepiej pokierują specjaliści. Tayloryzm zakłada zwolnienie 
pracowników z jakiejkolwiek odpowiedzialności za myślenie, gdyż myśli za nich 
system58. Ponadto im mniej robotnicy są „rozpraszani” przez próbę zrozumienia sys-
temu jako całości, tym wydajniej pracują59. Taylor zasłynął badaniami czasu i ru-
chu (time-motion studies), które prowadzone były ze stoperem – z dokładnością do 
ułamków sekundy miały zmierzyć, jak długo trwa założenie reflektora czy błotnika. 
W rzeczywistości jednak nie nastąpiło ubezwłasnowolnienie przez rutynę, ponieważ 
robotnicy stosowali szeroki – i bynajmniej nieprzewidziany przez naukowe zarzą-

56 Ibidem, s. 171.
57 Ibidem.
58 N. Postman, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, tłum. A. Tanalska-Dulęba, Warszawa 2006, 

s. 68, 69.
59 F.W. Taylor, The Principles of Scientific Management, New York 1967. Cyt. za: R. Sennett, 

Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, tłum. J. Dzierzgowski, 
Ł. Mikołajewski, Warszawa 2006, s. 47.
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dzanie – wachlarz technik sabotowania badań czasu i ruchu. Lekceważyli też nieko-
rzystne dla siebie wytyczne dotyczące metod i procesu produkcji60. 

Bauman wyodrębnia trzy płaszczyzny walki klasowej:
1. Płaszczyzna ekonomiczna: 

chodzi tu po prostu o redystrybucję tej puli dóbr społecznych, do których aspirują 
wspólnie pozostające w konflikcie klasy. Walka w tym wypadku nie toczy się o zmia-
nę układu stosunków społecznych, a w związku z tym nie może doprowadzić do 
radykalnego rozwiązania, czyli do likwidacji samego konfliktu61.

2. Płaszczyzna ideologiczna:
w tej płaszczyźnie walka toczy się o (a) zintegrowanie szeregów własnej klasy i sko-
ordynowanie zachowań jej członków, a zarazem przeciwdziałanie próbom dezinte-
gracji ze strony klasy przeciwnej, (b) dezintegrację klasy, przeciw której skierowana 
jest walka, i „wykruszanie” poszczególnych jej przedstawicieli, zdobywanie ich dla 
racji własnej klasy, oraz (c) o zdobycie w charakterze sojuszników klas i ugrupowań 
klasowych wobec zasadniczego antagonizmu neutralnych lub zajmujących wobec 
niego pozycję dwoistą, chwiejną – a zarazem o pozbawienie klasy przeciwnej jej 
sojuszników62. 

Należy podkreślić, że to funkcje, a nie cel walki ideologicznej – skutki tych zma-
gań – nie zawsze są uświadamiane przez uczestniczące w niej podmioty.

3. Płaszczyzna polityczna:
w tym wypadku idzie już zazwyczaj o zmianę lub utrzymanie (w walce przeciw 
siłom dążącym do zmiany) określonego układu stosunków produkcji, a więc o osta-
teczne rozstrzygnięcie konfliktu między klasami przez odebranie władzy klasie B lub 
odebranie klasie A szans na uzyskanie panowania63. 

Jeśli w danym systemie społecznym istnieją instytucje umożliwiające jej prowa-
dzenie, ma ona lub może mieć charakter pokojowy, jeśli nie – walka jest gwałtowna, 
krwawa, rozstrzygana rewolucyjnie. Innymi słowy, dzieje walk klasowych to dzieje 
historii rewolucji i prób ich dokonania. Rewolucje stanowią w historii słupy gra-
niczne, które oddzielają od siebie kolejne formacje społeczno-ekonomiczne. Rewo-
lucje to ostateczna faza walki klasowej. Należy jednak pamiętać o tym, że od walki 
rewolucyjnej odróżniać trzeba bunty i powstania klas uciskanych. Są one przeja-
wem ostrego antagonizmu klasowego, lecz nie walką o zmianę panowania klasowe-
go. Przykładem tego mogą być wystąpienia zbrojne niewolników w starożytności 
i chłopów poddanych w czasach feudalnych: żadna z tych klas nie była zdolna do 

60 D.F. Noble, Forces of Production: A Social History of Industrial Automatization, New York 
1984.

61 Z. Bauman, Zarys marksistowskiej teorii…, s. 72.
62 Ibidem.
63 Ibidem, s. 73.
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przejęcia władzy, nie panowała bowiem i nie była w stanie panować nad procesem 
wytwarzania64.

Bauman wskazuje na podstawowe elementy różniące dwa najistotniejsze wcie-
lenia walki klas – walkę burżuazji przeciw feudałom i walkę robotników przeciw 
burżuazji65.

Po pierwsze – rewolucja burżuazyjna prowadzi do zmiany sposobu prywatnego 
przywłaszczania produktu dodatkowego i zmiany klasy przywłaszczającej, podczas 
gdy rewolucja proletariacka likwiduje prywatną własność środków produkcji i sys-
tem przywłaszczania produktów cudzej pracy.

Po drugie – pierwsza rewolucja dokonuje się najczęściej w sytuacji, gdy w łonie 
formacji feudalnej ukształtowały się już stosunki społeczne typu kapitalistycznego, 
a jej celem jest usunięcie przeszkód krępujących swobodny rozwój i zwycięstwo tych 
stosunków. Druga rewolucja natomiast – patrząc historycznie – dokonuje się wtedy, 
kiedy nie istnieją jeszcze odmienne, tym razem socjalistyczne, stosunki produkcji.

Po trzecie – zadaniem rewolucji burżuazyjnej jest jedynie zdobycie władzy poli-
tycznej przez burżuazję i odebranie jej arystokracji feudalnej, podczas gdy rewolucja 
socjalistyczna odbiera władzę burżuazji w tym celu, by przeobrazić układ stosunków 
społecznych i ukształtować nowe, socjalistyczne stosunki produkcji, które – podob-
nie jak w czasach wspólnoty pierwotnej – nie będą oparte na prywatnej własności 
środków produkcji.

Podsumowanie

Powyższa analiza nie rości sobie bynajmniej pretensji do bycia całkowitą. Stanowi 
ona jedynie zarys – jeśli nie tylko przyczynek – do zagadnienia postrzegania przez 
młodego Baumana kwestii ideologii i walki klas. Wydaje się jednak, że pomimo 
pewnej ogólności i skrótowości daje ona dość dobre pojęcie o poruszanym zagad-
nieniu. Zagadnieniu, które zasługuje na szersze omówienie, gdyż dokonania Bauma-
na z okresu marksistowskiego są praktycznie całkowicie zapomniane, co jest może 
i zrozumiałe – sam autor dystansuje się od nich, choć (w odróżnieniu od wielu innych 
byłych marksistów) nigdy nie przeszedł na pozycje antymarksistowskie – lecz ten 
fakt nie powinien w najmniejszej mierze ograniczać dociekań naukowych.

Wydaje się, że młody Bauman potwierdza opinię Gunnara Myrdala, że ideolo-
gia nie musi wyłącznie hamować procesu poznania naukowego: „wszystkie nauki 
społeczne pobudzone były bardziej przez potrzebę ulepszania społeczeństwa niż 
przez zwykłą ciekawość jego mechanizmu. Polityka społeczna była pierwotna, teo-

64 Ibidem, s. 73–74.
65 Z. Bauman, Zarys socjologii. Zagadnienia i pojęcia, Warszawa 1962, s. 162–164.
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ria społeczna – wtórna”66. Bauman zwraca uwagę na konieczność świadomego wy-
brania założeń ideologicznych i wartości. Jeżeli nauki społeczne i humanistyczne 
będą neutralne wobec konfliktów swej epoki, będzie to oznaczało, że – przynajmniej 
pasywnie – pomagają tym siłom społecznym, w które wymierzone jest napięcie kon-
fliktowe67.

LEFT FORWARD. IDEOLOGY AND CLASS WARFARE  
IN THE YOUNG ZYGMUNT BAUMAN’S THOUGHT

Summary

Keywords: ideology, class, marxism, Zygmunt Bauman

This paper shows the analysis of the Zygmunt Bauman’s thought in his marxist period 
(1960s). Article starts with Bauman’s statement on importance of social sciences and 
humanities in the building of socialist Poland’s Peoples Republic. Then author analyzes 
category of „ideology”, a four main modern ideologies: conservative, liberal, ideology 
of christianity and communist. Next chapter is focused on the issue of class warfare. 
This paper contains also general characteristics of terms „alienation” and „commodity 
fetishism” in Marxian thought. Young Bauman was communist and radical follower of 
the marxism. In conclusion, author in short underlines, that ideology could be helpful in 
scientific enterprise, but only, if thinker is consciously choosing ideology and knows its 
strong and weak sides.

66 G. Myrdal, Value in Social Theory, New York 1958, s. 9, za: Z. Bauman, Zarys socjologii…, 
s. 24.

67 Z. Bauman, Zarys socjologii…, s. 26–27.



NOWA KRYTYKA 34 ROK 2015
ISSN 0867-647X

DOI: 10.18276/nk.2015.34-08

Łukasz Moll
Uniwersytet Śląski

Polski zombie-proletariat. Polityczna rekompozycja klasy

Słowa kluczowe: rekompozycja klasy robotniczej, proletariat, aktualność marksizmu.

Celem niniejszego artykułu jest wykazanie przydatności marksistowskiej perspek-
tywy dla zrozumienia charakteru przemian, jakich doświadczyło polskie społeczeń-
stwo wraz ze zmianą ustrojową, oraz dla kształtowania form emancypacyjnej polityki 
na bazie interpretacji tychże przemian. Jego stawką jest, krótko mówiąc, aktualność 
marksizmu w konkretnej rzeczywistości społecznej. Warunki aktualności marksizmu 
wyczerpująco zdefiniował – rozwijając najsłynniejszą, jedenastą z tez o Feuerba-
chu1 – György Lukács w Historii i świadomości klasowej:

Marks […] wyraźnie określił warunki możliwości właściwego stosunku między 
teorią a praktyką. „Nie wystarcza, aby myśl parła do urzeczywistnienia się, trzeba, 
aby rzeczywistość sama narzucała myśl”2. […] „Wówczas okaże się, że światu 
już dawno marzą się rzeczy, które tylko musi sobie jeszcze uświadomić, by je rze-
czywiście posiąść”3. Dopiero taki stosunek między świadomością a rzeczywisto-
ścią czyni możliwą jedność teorii i praktyki. Dopiero wtedy, gdy uświadomienie 
czegoś oznacza decydujący krok, jakiego musi dokonać sam proces dziejowy dla 
osiągnięcia swego celu – celu, na który składają się ludzkie akty woli, ale który 
nie jest zależny od ludzkiej dowolności ani też wymyślony przez ludzki umysł; 
gdy historyczna funkcja teorii polega na tym, by krok ten praktycznie umożliwić; 

1 „Filozofowie rozmaicie tylko interpretowali świat; idzie jednak o to, aby go zmienić”. K. Marks, 
Tezy o Feuerbachu, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. III, Warszawa 1975, s. 8.

2 K. Marks, Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa. Wstęp, w: Dzieła, t. I, Warszawa 
1962, s. 466.

3 K. Marks, Listy z „Deutsch-Franzözische Jahrbücher”, w: Dzieła, t. I, op.cit., s. 419.
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gdy dana jest taka sytuacja historyczna, w której trafne poznanie społeczeństwa 
staje się dla jakiejś klasy bezpośrednim warunkiem jej samoafirmacji w walce; 
gdy nadto dla tej klasy samopoznanie oznacza zarazem trafne poznanie całego 
społeczeństwa; gdy wreszcie wskutek tego klasa ta jest w takim poznaniu zarazem 
jego podmiotem i przedmiotem, a teoria tym sposobem bezpośrednio i adekwatnie 
wkracza w proces przekształcania społeczeństwa – dopiero wtedy staje się możli-
wa jedność teorii i praktyki, owa przesłanka rewolucyjnej funkcji teorii4.

Materializm historyczny Karola Marksa, tak jak go pojmuje Lukács, jest jednym 
z wariantów filozofii aktualności – nurtu, w którym Michał Herer sytuuje myślicieli 

wdrażających, na poziomie konstruowanych przez siebie pojęć i eksplikowanych 
problemów, pewną strategię wobec aktualności, postrzegający swoje filozoficzne 
zadanie w kategoriach konfrontacji z żywiołem tego, co aktualne5.

Dla Marksa takim centralnym pojęciem, swego rodzaju horyzontem dla jego teo-
rii i stojących za nią politycznych motywacji jest oczywiście kapitalistyczny sposób 
produkcji6. Kapitalizm jest jednak systemem społecznym, który zarazem uniwer-
salizuje i partykularyzuje. Uniwersalizuje, bo (do pewnego stopnia i nie wszędzie) 
wykorzenia podziały społeczne sprzeczne z burżuazyjną koncepcją wolnej jednostki, 
formy pracy nie-wolnej, to znaczy opartej na przymusie innym niż czysto ekono-
miczny, tworzy przestrzenne powiązania między najodleglejszymi zakątkami globu 
ziemskiego. Ale też stale partykularyzuje, zarówno utrzymując, a nawet wzmac-
niając przedkapitalistyczne struktury społeczne, formy pracy, uprzedzenia (rasizm, 
seksizm), jak i wytwarzając nowe, właściwe sobie podziały7. Marksistowski geo-
graf Neil Smith – analizując ten proces z perspektywy produkcji przestrzeni – pisze 
o „dialektyce geograficznego różnicowania i zrównywania”. Po stronie różnicowania 
w kapitalizmie zapisuje wytwarzanie podziału pracy, który przybiera nie tylko formy 
przestrzenne (na przykład różnica między miastem a wsią; kolonializm; uzależnienie 
od surowców), ale i płciowe (patriarchat) czy rasowe8. Z kolei kapitał, ten „leveller 

4 G. Lukács, Historia i świadomość klasowa, tłum. M.J. Siemek, Warszawa 1988.
5 M. Herer, Filozofia aktualności. Za Nietzschem i Marksem, Warszawa 2012, s. 10.
6 Ibidem, s. 150.
7 To „niezdecydowanie” kapitalizmu między postawą progresywną, burzycielską stary po-

rządek a konserwatywną, wspierającą przedkapitalistyczne formy opresji dostrzegał już sam 
Marks, czyniąc rozróżnienie między „formalną” i „realną” subsumpcją pracy pod kapitał. Zob. 
K. Marks, Kapitał 1.1. Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji, tłum. M. Ratajczak, War-
szawa 2013, s. 88–111.

8 N. Smith, Uneven Development. Nature, Capital and the Production of Space, Athens, Georgia 
2008, s. 143–153.



145Polski zombie-proletariat. Polityczna rekompozycja klasy

z natury”9, wyjawia swoje progresywne, zrównujące oblicze na przykład wtedy, gdy 
tworzy przestrzenne powiązania, anihiluje przestrzeń poprzez czas (kompresja cza-
sowo-przestrzenna10), kształtuje rynek światowy11 albo usiłuje uniezależnić warunki 
produkcji i dystrybucji od geograficznego rozmieszczenia surowców12.

Napięcie między jednoczesnymi dążeniami kapitału do uniwersalizacji i partyku-
laryzacji Dipesh Chakrabarty oddaje dzięki rozróżnieniu na dwie historie kapitału: 
Historię I i Historię II, gdzie ta pierwsza odnosi się do przesłanek, którego kapi-
tał tworzy sam, zaś ta druga uwarunkowana jest przesłankami, których kapitał sam 
nie tworzy, a które zastaje w spadku13. Postkolonialny teoretyk poddaje dominujące 
w jego ojczyźnie – Indiach – marksistowskie ujęcia historycznych trajektorii państw 
Trzeciego Świata, w których wychodzono z założenia, że wraz z upowszechnianiem 
się pracy abstrakcyjnej w społeczeństwach nie-kapitalistycznych zostaną one włą-
czone we wspólny nurt historii z kolonialnymi potęgami kapitalistycznymi – zgodnie 
z przepowiednią Marksa z Kapitału: „Kraj, bardziej rozwinięty pod względem prze-
mysłowym, wskazuje mniej rozwiniętemu tylko obraz jego własnej przyszłości”14. 
Historia II miała zostać wyrugowana, przezwyciężona przez uniwersalizującą Histo-
rię I. Jak wiadomo, okazało się to mrzonką: kapitalizm stworzył własne centro-pery-
feryjne stosunki dominacji i wyzysku.

Problematyzujemy w punkcie wyjścia logikę historyczną kapitału po to, by pod-
kreślić problem aplikacji marksistowskiej perspektywy do analizy konkretnie wyod-
rębnionej rzeczywistości społecznej – w naszym przypadku Polski. Zauważyć trze-
ba, że marksowskie analizy reprodukcji i akumulacji kapitału dotyczą globalnego 
kapitału społecznego, czyli całościowego produktu pracy społeczeństwa. W ujęciu 
Marksa zatem każdy kryzys gospodarczy czy walki społeczne na poziomie danego 
państwa są tak naprawdę tylko momentem w reprodukcji kapitalistycznego sposobu 
produkcji w całości. Jeśli zatem kapitał jest współcześnie zglobalizowany, to mark-
sistowskie badania nie mogą abstrahować od poziomu globalnego. Wręcz przeciw-
nie, nawet jeśli zawężają swój przedmiot do zagadnień z poziomu ideologicznego –  

9 Marks nazywa kapitał „levellerem z natury”, ponieważ ten „wymaga równości warunków wy-
zysku pracy we wszystkich dziedzinach produkcji jako swego przyrodzonego prawa ludzkiego”. 
Zob. K. Marks, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. I, Warszawa 1951, s. 428.

10 Zob. D. Harvey, The Condition of Postmodernity. An Enquiry into the Origins of Cultural 
Change, Blackwell 1990, s. 260–283.

11 Jak stwierdza Marks w Grundrisse: „Tendencja tworzenia rynku światowego zawiera się bezpo-
średnio w samym pojęciu kapitału. Wszelka granica okazuje się barierą, którą trzeba pokonać”. 
Zob. K. Marks, Zarys krytyki ekonomii politycznej, Warszawa 1986, s. 314–315.

12 N. Smith, op.cit., s. 153–159.
13 D. Chakrabarty, Prowincjonalizacja Europy. Myśl postkolonialna i różnica historyczna, tłum. 

D. Kołodziejczyk, T. Dobrogoszcz, E. Domańska, Poznań 2011, s. 80.
14 K. Marks, Kapitał. Krytyka…, s. 4.
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Historii II (na przykład państwo narodowe) lub do określonego aspektu immanentnej 
kapitałowi historii – Historii I (na przykład rynki finansowe), to mogą sobie na to 
pozwolić tylko wtedy, gdy stale obecnym horyzontem jest kapitalizm. Symetrycz-
nym zagrożeniem jest jednak abstrahowanie od poziomu Historii II w celu dotarcia 
do rzekomo „obiektywnego”, niezafałszowanego poziomem subiektywnym oglądu 
systemu kapitalistycznego, o czym pouczają nas teorie wiedzy sytuowanej (situ-
ated knowledge)15. Po tych metodologicznych refleksjach przejdźmy do właściwe-
go zadania. Zaczniemy od postawienia pytania: Jak dominujący dyskurs radzi sobie 
z uwzględnieniem poziomu Historii I w swoich narracjach poświęconym najnowszej 
historii Polski?

Powszechnym doświadczeniem uczniów i uczennic polskich szkół, którym edu-
kację przyszło pobierać po 1989 roku, jest wrażenie, że historia w pewnym sensie – 
innym, niż chciał Francis Fukuyama – naprawdę się skończyła czy raczej urwała… 
Bez względu na rocznik i szkoły, do których chodziliśmy, my – wychowani w III 
RP – zgodnie potwierdzamy, że czy to w szkole podstawowej, czy to w gimnazjum, 
czy w szkole średniej zawsze na lekcjach historii brakowało „czasu” na przerobienie 
najnowszej historii Polski. Zawsze odbywało się to „po łebkach”, w tempie przyśpie-
szonym – bez „zbędnego” komplikowania obrazu. Można to zwalić na karb niechluj-
nie ułożonego programu zajęć, ale – nawet jeśli taki jest główny powód – to czy owo 
osobliwe urwanie się historii w szkole nie wiąże się z ogólnym poczuciem wyzucia 
polskiego społeczeństwa ze zdolności do tworzenia własnej historii? Czy nie staje się 
ono czymś na kształt Heglowskiego ludu bez historii, który nie rozpoznając aktual-
nego stadium historycznego i tego, co dla niego konstytutywne, nie potrafi potrakto-
wać go jako swojego tworzywa i dokonać jego przekroczenia?16 Chce wprawdzie hi-
storię robić, ale zapomina, że – jak pisał Marks w Osiemnastym Brumaire’a Ludwika 
Bonaparte – historii nie tworzy się w wybranych przez siebie warunkach17, a więc 

15 Teorie wiedzy usytuowanej wywodzą się z nurtu feministycznego (Sandra Harding, Donna Ha-
raway, Nancy Hartsock). Usytuowanie podmiotu w konkretnej rzeczywistości społecznej jest 
w nich wartościowane pozytywnie – jako warunek lepszego wytwarzania wiedzy, nie zaś jako 
ograniczenie dla „obiektywnego” poznania.

16 Georg W.F. Hegel omawia wypadnięcie danego narodu z toku historii następująco: „Naród żyje 
teraz tak, jak człowiek przechodzący z wieku męskiego w okresu starości: cieszy się sam sobą, 
rad, że jest tym, czym chciał być i co mógł osiągnąć. Jeśli nawet marzenia jego sięgały dalej, 
to jednak zrezygnował z dążenia do nich jako do swego celu, skoro rzeczywistość temu nie 
sprzyjała; ograniczył swe cele, dostosowując je do rzeczywistości. Tak też naród popada w przy-
zwyczajenie, a ono z czasem prowadzi do jego «śmierci naturalnej». By tego uniknąć, musiałby 
być zdolny wytworzyć jakieś nowe, «wyższe, ogólniejsze wyobrażenie ducha o sobie samym»”. 
Zob. G.W.F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, t. I, tłum. J. Grabowski, A. Landman, Warszawa 
1958, s. 113.

17 „Ludzie sami tworzą swoją historię, ale nie tworzą jej dowolnie, nie w wybranych przez siebie 
okolicznościach, lecz w takich, w jakich się bezpośrednio znaleźli, jakie zostały im dane i prze-
kazane. Tradycja wszystkich zmarłych pokoleń ciąży jak zmora na umysłach żyjących. I właśnie 
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na przykład w kostiumach historycznych z powstania warszawskiego za pomocą ki-
boli w mundurach „żołnierzy wyklętych” i szafiarek odstrzelonych w uniformy woj-
skowych sanitariuszek. Najpierw owe warunki trzeba – tak jak robią to filozofowie 
aktualności – pojęciowo rozpoznać. Spójrzmy, jak radzą sobie z tym autorzy, którzy 
próbują owo zafiksowanie się na przeszłości przezwyciężyć po to, by przygotować 
grunt pod zmianę społeczną.

W Fantomowym ciele króla Jan Sowa ustawia wręcz Polskę w roli bękarta, jakie-
goś wybryku historii, który nie zdołał zbudować – wzorem państw zachodnioeuropej-
skich – politycznej formy właściwej dla akumulacji kapitału, jaką jest państwo naro-
dowe z porządkiem demokracji liberalnej18. Autor przedstawia imponujący materiał 
na potwierdzenie swoich tez, wiążąc ze sobą na nieoczywiste sposoby różnorodne 
orientacje teoretyczne, zaglądając do średniowiecznych bilansów handlu zbożem i do 
beletrystyki, kładąc polski „habitus” na psychoanalitycznej kozetce, ale – co symp-
tomatyczne, zupełnie tak jak nauczyciel historii z polskiej szkoły – właściwie urywa 
swoją narrację wraz z odzyskaniem niepodległości, omijając historię najnowszą.

Nad nieumiejętnością skonstruowania liberalno-demokratycznego porządku opar-
tego na klasie średniej utyskuje także w Prześnionej rewolucji Andrzej Leder, wią-
żąc ten stan rzeczy z faktem wyparcia przez beneficjentów procesu przeprowadzonej 
z zewnątrz rewolucji społecznej, który autor utożsamia z socjalistycznymi reformami 
i zagładą Żydów, traumatycznych podstaw własnej pozycji społecznej, jaką zajmują 
we współczesnej Polsce19. Wydaje się, że obaj autorzy – choć ich perspektywy teore-
tyczne są różne – podzielają wspomniane już złudzenie, które u autorów związanych 
z postkolonialnym nurtem „Subaltern Studies” wychwycił Vivek Chibber, zarzucając 
im, że dziedziczą typowe przekonanie dla apologetycznej wobec zachodniego ko-
lonializmu historiozofii – które przypisują błędnie Marksowi – iż kapitalizm ma do 
odegrania coś w rodzaju uniwersalistycznej misji dziejowej, w której wraz z uniwer-
salizowaniem się w skali globu kapitalistycznych stosunków produkcji postępował 
będzie proces demokratyzacji. Siłą polityczną, która miałaby go popychać, jest zaś 
nie klasa robotnicza, lecz… burżuazja. Istnienie autorytarnego kapitalizmu peryfe-
ryjnego owi autorzy i autorki wyjaśniają słabością postkolonialnej burżuazji, która 

wówczas, gdy wydają się być zajęci tym, by dokonać przewrotu w sobie samych i w tym, co ich 
otacza, by stworzyć coś, czego nigdy jeszcze nie było, w takich właśnie epokach kryzysu rewo-
lucyjnego przywołują oni trwożliwie na pomoc duchy przeszłości, zapożyczają od nich imiona, 
hasła bojowe i szaty, ażeby w tym uświęconym przez wieki przebraniu i w tym zapożyczonym 
języku odegrać nowy akt historii świata.” Zob. K. Marks, Osiemnasty Brumaire’a Ludwika Bo-
naparte, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane w dwóch tomach, t. I, Warszawa 1949, s. 229.

18 Zob. J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków 
2011.

19 Zob. A. Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Warszawa 2014.
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ich zdaniem odstąpiła od swojej misji20. Tajemnicę owego odstąpienia w przypadku 
polskim liberał Leder próbuje zgłębić wprost, marksista Sowa zaś, budujący przecież 
na perspektywie materialistyczno-historycznej (analiza systemów-światów), wcho-
dzi w tę ślepą uliczkę chyba wbrew własnym intencjom politycznym21.

Jeśli – jak zauważa zresztą sam Sowa22 – konserwatywni ideolodzy chętnie przej-
mują język postkolonializmu, ponieważ umożliwia on im dowartościowanie i obronę 
partykularnego (Historia II) przed uniwersalnym (Historią I) czy też – używając ter-
minów Clifforda Geertza – kulturowego esencjalizmu względem epochalizmu23, to 
wobec autorów Fantomowego ciała króla i Prześnionej rewolucji wysunąć można 
zarzut o przecenienie Historii I i wspierającej ją naiwnie postępowej narracji o ści-
słym związku między kapitalizmem a emancypacyjnymi ideami oświecenia. W ta-
kiej perspektywie „zacofanie” nie jest stanem wynikającym z wpisanego w samo 
sedno nowoczesności rozdarcia, za które odpowiada kapitalizm, lecz pewnym bra-
kiem politycznej formy zachodzącym w stosunku do wzorca, jaki wyznaczają doj-
rzałe zachodnie demokracje parlamentarne, które na wczesnym etapie historycznym 
zaczęły akumulować kapitał.

Podobne spojrzenie nad transformację byłych państw bloku wschodniego przyjęły 
państwa zachodnie i organizacje międzynarodowe. Wydawało się, że w schyłkowej 
fazie realnego socjalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej została otwarta perspek-
tywa klasowej samoafirmacji i transformacji całego społeczeństwa. Ludzie faktycz-
nie – masowo – chcieli tworzyć swoją historię, czego najdobitniejszym przykładem 
jest oczywiście dziesięciomilionowy ruch I Solidarności, którego jądrem była klasa 
robotnicza. Mimo że polska „Solidarność” była ruchem w historii ruchów społecz-
nych bezprecedensowym, bo skupiającym klasę robotniczą w jej całości, a nie tylko 
w branżach czy konkretnych zakładach pracy – i w dodatku przyciągającym inte-
lektualistów – nie było jej dane tej historii robić. Chorwacki politolog Boris Buden 
poczynił interesujące zestawienie między dwiema doniosłymi dla dziejów Europy 
rewolucjami politycznymi: rewolucją francuską i „aksamitnymi rewolucjami”, które 
dwieście lat później ogarnęły Europę Środkowo-Wschodnią. Historyczne znaczenie 
pierwszej z nich oddaje według Budena entuzjazm Immanuela Kanta, który pisał:

20 V. Chibber, Postcolonial Theory and the Specter of Capital, Verso 2013, s. 124–129.
21 Jak trafnie zauważa Michał Pospiszyl: „Sowa podobnie jak Leder, nie mogąc pogodzić się 

z wizją nowoczesności skalaną odpowiedzialnością za «zacofanie» peryferii, też diagnozuje te 
sytuacje jako efekt regionalnego niedorozwoju (mam na myśli tezę o nowoczesności tylko po 
zachodniej stronie Łaby), a nie strukturalnego elementu ówczesnego kapitalistycznego systemu-

-świata. Choć więc sam Sowa daje na to strukturalne połączenie setki argumentów, cały czas 
opisuje tę relację w kategoriach linearnych, a nie synchronicznych”. M. Pospiszyl, Prześniona 
walka klas. Leder, Marks i mieszczańska rewolucja, „Praktyka Teoretyczna” 2013, nr 4 (10).

22 J. Sowa, Forget Postcolonialism, There’s a Class War Ahead, http://nonsite.org/article/forget-
-postcolonialism-theres-a-class-war-ahead (15.09.2014).

23 Ibidem.



149Polski zombie-proletariat. Polityczna rekompozycja klasy

Rewolucja narodu bogatego duchowo, którą śledzimy w naszych czasach, także 
może się powieść lub nie; może jej towarzyszyć taki ogrom nędzy i potwornych 
zbrodni, że zdrowo myślący człowiek, chociażby nawet miał nadzieję, iż następ-
nym razem uda się ją przeprowadzić szczęśliwie, nigdy za cenę tak wysokich 
kosztów nie odważy się na ten eksperyment. Ta rewolucja, powiadam, w uczu-
ciach wszystkich obserwatorów (którzy sami nie są w nią uwikłani) wzbudza 
uczucie współuczestnictwa graniczące nieomal z entuzjazmem, choć objawienie 
tego ostatniego samo w sobie wiąże się z niebezpieczeństwem, to zaś nie może 
wynikać z innej przyczyny aniżeli z moralnej predyspozycji ludzkiego rodzaju24.

W relacjach spływających z ogarniętego rewolucyjnymi nastrojami Paryża obser-
watorzy z innych części Europy rozpoznali swoją własną przyszłość. Z kolei prze-
miany w Berlinie, Warszawie czy Pradze także wywołały po stronie obserwatorów 
entuzjazm. Mieli oni przecież świadomość skali i historycznego znaczenia tych wy-
darzeń. A jednak nie poczuli w tych przemianach jakiejś zapowiedzi swojej własnej 
przyszłości. Sami spojrzeli na „demoludy” z wyniosłością, rozpoznając w nich entu-
zjazm dla ich własnych modeli ustrojowych: dla kapitalizmu, parlamentarnej demo-
kracji, konsumpcjonizmu. Wbrew potocznemu terminowi „zjednoczenie Niemiec” 
nie doszłoby przecież do zjednoczenia, tylko do wchłonięcia NRD przez RFN. I tak 
też na całym kontynencie nie doszło do żadnej konwergencji między kapitalizmem 
a socjalizmem, tylko do restauracji kapitalizmu na Wschodzie. Restauracji jednak 
nie w takiej formie, w jakiej znany był on w fazie powojennej w Europie Zachodniej. 
Nie dość bowiem, że powojenne welfare states były uszczuplane przez neoliberalną 
kontrofensywę, to w Europie Środkowo-Wschodniej rozwinął się kapitalizm o obli-
czu bezpośrednio neoliberalnym, a w konsekwencji – peryferyjnym. Przenikliwość 
Marksa potwierdziła się: „ludzie nie tworzyli historii w wybranych przez siebie wa-
runkach”. Program „Samorządnej Rzeczpospolitej” z czasów I Solidarności rozpo-
znawał te warunki jako ustrój socjalistyczny możliwy do faktycznego uspołecznienia 
i demokratyzacji. Wobec niepowodzenia tego projektu polskie społeczeństwo w pa-
radoksalny sposób robiło historię po to, by ją skończyć. I faktycznie, wraz z rozpa-
dem bloku wschodniego Francis Fukuyama ogłosił swój „koniec historii”.
Ma rację Buden, pisząc, że 

rewolucjom demokratycznym, które w latach 1989–1990 doprowadziły do upad-
ku komunizmu w Europie Wschodniej, odmawia się wszelkiej historycznej orygi-
nalności. Nie przyniosły one światu niczego nowego, żadnej „innowacyjnej, przy-
szłościowej idei” (Habermas), ucieleśniając jedynie pragnienie, aby nadrobić to, 

24 I. Kant, Spór fakultetów, tłum. M. Żelazny, Toruń 2003, s. 136–137.
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co gdzie indziej już dawno osiągnięto. […] Ale przecież podmiot takiej rewolucji 
to nie bohater, lecz w dużej mierze tchórz historii, jeśli nie jej pacjent25.

Masy ludowe nie były podmiotem procesu, które same zainicjowały. Został on 
ukształtowany przez elity – stare i nowe – i kontekst międzynarodowy, czyli neolibe-
ralną globalizację wymuszoną przez polskich wierzycieli, Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy i warunki akcesyjne Unii Europejskiej, której nowy fundament dał neoli-
beralny Traktat z Maastricht. Chociaż Tadeusz Kowalik przekonywał26, że były alter-
natywy dla neoliberalnego kapitalizmu – sam był orędownikiem demokratycznego 
socjalizmu inspirowanego modelem skandynawskim – to można się z nim zgodzić 
zaledwie połowicznie. Owszem, czysto ideologiczne jest twierdzenie, że neolibe-
ralny kapitalizm jest najlepszym z możliwych światów – że życia społecznego nie 
można współcześnie zorganizować inaczej. Nieprawdą jest – jak wykazał przekonu-
jąco Kowalik – że po 1989 roku brakowało w kręgach decyzyjnych świadomości, że 
są alternatywy, i że nie było osób, które by za tymi alternatywami argumentowały. 
Wnioski Kowalika są ważne, ponieważ pozwalają wyjść poza neoliberalną, posthi-
storyczną maksymę there is no alternative, ale wydaje się, że autor nie doceniał jed-
nak kontekstu, w jakim kształt transformacji został ustalony. Zapewne można sobie 
wyobrazić, że po 1989 roku Polska poszłoby inną drogą, ale w sytuacji, gdy warunki 
zewnętrzne wymuszały: 1) transformację, a nie konwergencję lub demokratyczną 
korektę socjalizmu; 2) transformację neoliberalną, a nie na przykład socjaldemokra-
tyczną; to bez masowego ruchu społecznego alternatywy były jedynie na papierze, 
w sferze życzeniowej, a nie jako realny projekt polityczny. Marksiści – w odróż-
nieniu od liberałów – nie tworzą robinsonad. Wiedzą, że przyszłość nie jest kwestią 
niczym nieuwarunkowanego wyboru: że jest zależna od walki klasowej.

Kolejnym błędnym założeniem metodologicznym jest rozpatrywanie polskich 
przemian w perspektywie linearnej, w której wydzielamy z osobna każde państwo na-
rodowo i przyporządkowujemy je do uniwersalnego schematu rozwojowego. Dokład-
nie w taką liberalną – wyjętą z teorii modernizacji – perspektywę wtłoczona została 
Polska. Stąd wziął się uzasadniający szokowy charakter przemian język „doganiania” 
państw zachodnich, „niedostosowania” do europejskich standardów i „orientalizo-
wania” klasy robotniczej, którą w wyniku aplikacji ideologicznego, klasistowskiego 
dyskursu wyprodukowano jako homo sovieticusa – nowy podmiot wiedzy-władzy, 
którego trzeba wyleczyć z dawnych patologicznych przyzwyczajeń, tożsamości, iden-
tyfikacji i wychować do „normalności” jak dziecko zagubione we mgle27.

25 B. Buden, Strefa przejścia. O końcu postkomunizmu, Warszawa 2012, s. 48.
26 Zob. T. Kowalik, www.polskatransformacja.pl, Warszawa 2009.
27 Zob. M. Bobako, Konstruowanie odmienności klasowej jako urasowianie. Przypadek polski 

po 1989 roku, w: Podziały klasowe i nierówności społeczne. Refleksje socjologiczne po dwóch 
dekadach realnego kapitalizmu w Polsce, red. P. Żuk, Warszawa 2010, s. 165–180.
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Podatny na linearną, diachroniczną perspektywę, która jako swój przedmiot obie-
ra państwo narodowe, jest także sam marksizm w wersji zwulgaryzowanej teorii for-
macji społecznych. Rozpatrując polskie przemiany na jej tle, wikłamy się w tego 
rodzaju dylematy, jak: Czy w Polsce zbudowano socjalizm, czy też nie? Jeśli tak, to 
kiedy, jak i przez kogo został on obalony? Jeśli nie, to do kiedy próbowano go bu-
dować i dlaczego tego nie dokończono? W odpowiedzi na te pytania koncentrujemy 
się z kolei przede wszystkim na czynnikach endogenicznych (na przykład własności 
środków produkcji, rozwoju sił wytwórczych, stopniu kontroli klasy robotniczej nad 
środkami produkcji), zaś czynniki egzogeniczne traktujemy jako poboczne. Przyj-
mując z kolei perspektywę systemową, synchroniczną, w której Polska jest tylko mo-
mentem w skali kapitalistycznego sposobu produkcji, unieważniamy rozróżnienie na 
czynniki endogeniczne i egzogeniczne, a także pozbywamy się linearnych kategorii 

„zapóźnienia”, „doganiania” itp.
W takim kierunku poszły analizy części marksistowskich autorów i autorek. Tym, 

co ich łączy – i co jest niewątpliwą zaletą ich ujęć – jest potraktowanie okresu przej-
ściowego w Polsce jako szczególnego przypadku ogólniejszego procesu. O ile takie 
prace, jak Doktryna szoku Naomi Klein czy Klęska Solidarności Davida Osta, kon-
centrują się na instalacji w Polsce neoliberalizmu – który możemy rozumieć naj-
ogólniej jako sposób regulacji odpowiadający nowemu reżimowi akumulacji (post-
fordyzm)28, nas będzie tutaj interesował jeszcze ogólniejszy proces, jakim jest rene-
gocjacja warunków, na jakich Polska funkcjonuje w międzynarodowej gospodarce 
kapitalistycznej.

Jerzy Kochan w swojej analizie przyznaje podmiotowość klasie robotniczej, ale 
podkreśla, że nie należy łączyć aktywności politycznej klasy robotniczej z określo-
nymi z góry treściami jej postulatów. W jego opinii polska klasa robotnicza, która 
wystąpiła przeciwko ustrojowi realnego socjalizmu, nie tyle została oszukana, zdra-
dzona, co w opacznej formie chciała zrealizować program swojego wyzwolenia, 
przeprowadzając w rzeczywistości program własnej zagłady. 

W swej istocie zmiany, jakie nastąpiły w Polsce, gdy oczyścić je z narodowo-
-katolickiego przybrania, mają charakter walki klasy robotniczej, pracowników 
najemnych o dostęp do uprzywilejowanego rynku pracy panującego w świecie 
bloku ekonomicznego kapitalistycznych krajów najbardziej rozwiniętych gospo-

28 Reżim akumulacji (regime of accumulation) definiuję za myślicielami „szkoły regulacyjnej” 
(Michel Aglietta, Alain Lipietz) jako system produkcji, cyrkulacji, dystrybucji i konsumpcji, 
któremu odpowiada określony tryb regulacji (mode of regulation) – zestaw instytucji, norm, 
form państwa i jego polityk szczegółowych, a także formy pieniądza, konkurencji, płacy, oraz 
określony ład międzynarodowy. Współcześnie w państwach rozwiniętych neoliberalizm pełni 
rolę trybu regulacji dla postfordystowskiego reżimu akumulacji.
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darczo i związanych z nimi bloków wojskowych zapewniających im militarnie to 
uprzywilejowane miejsce w świecie29.

Stawką walki była zdaniem autora perspektywa poprawy warunków, na jakich 
klasa robotnicza sprzedaje swoją siłę roboczą. W neoliberalnym kapitalizmie – 
i przy otwartych rynkach pracy zachodnich państw Unii Europejskiej – perspekty-
wa ta została zrealizowana, ale za cenę dużego zróżnicowania tych warunków, co 
doprowadziło do zwiększenia nierówności społecznej i ogólnej dekompozycji klasy 
robotniczej.

Chris Harman przypadek polski rozpatruje na tle szerszego kryzysu akumula-
cji, jaki równocześnie dotyczył państw kapitalistycznych realizujących założenia 
keynesowskie, jak i podejmujących próby przyśpieszonej akumulacji państw blo-
ku wschodniego i Trzeciego Świata. Naczelną tezą Harmana jest zależność wszyst-
kich tych modeli rozwojowych od akumulacji kapitalistycznej. A jej konsekwencją 

„obiektywistyczna” interpretacja polskich przemian, w której nie chodziło o żadną 
wolność, demokrację; jeśli możemy mówić o jakiejś podmiotowości – klasy robot-
niczej, elit, papieża itd. – to tylko jako przygotowanej i wywołanej przez kryzys 
akumulacji30.

Także Jane Hardy kładzie nacisk na integrację polskiej gospodarki – począwszy 
od przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych – z gospodarką międzynarodo-
wą31. Uprzywilejowanie produkcji w dziale środków produkcji kosztem działu pro-
dukcji środków konsumpcji miało zbyt dotkliwe skutki dla reprodukcji społecznej. 
W dekadzie Edwarda Gierka postanowiono oprzeć rozwój na wzroście gospodar-
czym bazującym na imporcie technologii, ich wyposażenia i licencji, który miał być 
finansowy eksportem na Zachód towarów, które byłyby wytworzone przy użyciu 
zaimportowanych technologii. Strategia ta odłożyła kryzys reprodukcji na później, 
dokładając do niego kryzys bilansu płatniczego. Tym oto sposobem implozja syste-
mu została przygotowana.

Z perspektywy analizy systemów-światów polskie przemiany ogląda Jakub Maj-
murek. Autor porusza się w swoim artykule32 w ramach wyznaczonych przez Im-
manuella Wallersteina – zarówno w jego terminach teoretycznych, jak i ich szcze-
gółowym przełożeniu na poglądy co do ewolucji bloku wschodniego. Traktuje PRL 
jako częściowo udaną próbę peryferyjnej modernizacji opierającej się na (względ-
nym jedynie) odłączeniu od państw rdzenia kapitalistycznej gospodarki-świata. Blok 

29 J. Kochan, Socjalizm, Warszawa 2013, s. 219–223.
30 C. Harman, Kapitalizm zombi. Globalny kryzys i aktualność myśli Marksa, tłum. H. Jankowska, 

Warszawa 2011, s. 297–300.
31 Zob. J. Hardy, Nowy polski kapitalizm, tłum. A. Czarnacka, Warszawa 2010.
32 J. Majmurek, PRL jako projekt modernizacji peryferyjnej (perspektywa systemu-świata), War-

szawa 2010, s. 65–88.
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wschodni był jednak zależny od cyklów ekonomicznych konstytutywnych dla kapita-
listycznej gospodarki-świata, więc – podobnie jak u poprzednich autorów – zmierzch 
wszystkich ideologii rozwoju: keynesizmu, realnego socjalizmu, trzecioświatowych 
dewelopmentalizmów trzeba ujmować na jednej płaszczyźnie.

Omówione tutaj pokrótce analizy mają ogromną wartość diagnostyczną wyja-
śniającą nam, jak znaleźliśmy się w obecnym położeniu. Udowadniają one aktual-
ność marksizmu jako narzędzia zrozumienia rzeczywistości, ale czy także jej prze-
kroczenia, transformacji? Wobec dominujących narracji o nieprzerwanej i powszech-
nej walce o wolność od AK, przez poznański Czerwiec, Marzec 1968, Grudzień 1970, 
Radom i Ursus 1976, stan wojenny; o wpływie papieża; o przewodniej roli Polski 
w rozpadzie bloku wschodniego – słabością marksistowskich i lewicujących ujęć 
jest to, że domagają się fundamentalnej rewizji historii, ale operują przy tym ra-
czej na wysokim poziomie abstrakcji w stosunku do poglądów dominujących. Poza 
tym rodzą poczucie porażki, bycia oszukanym i stąd prowadzą do pesymistycznych 
wniosków politycznych. Przemysłowa klasa robotnicza jest w ich ujęciu ofiarą, pa-
cjentem przemian, nawet jeśli to ona je rozpoczęła. W tej perspektywie mówienie 
o jej ponownym zorganizowaniu i radykalizacji jest co najwyżej – potrzebną zapew-
ne – agitacją polityczną, ale tylko agitacją, ponieważ nie mówi nam, w jaki niby spo-
sób rozbita, oszukana, uszczuplona o reformy strukturalne i delokalizacje zakładów 
pracy za granicę przemysłowa klasa robotnicza miałaby stać się – ponownie – mo-
torem przemian.

Polski proletariat jest tytułowym „zombie”. Nie jest prawdą, że „pożegnaliśmy 
klasę robotniczą”, chociaż tak się przyjęło twierdzić w hegemonicznym dyskursie. 
Dlatego żywot proletariatu jest żywotem żywego trupa, umarlaka, zombie, istoty 
niemartwej – takiej, którą duch czasów chciałby uśmiercić do końca, ale ona trwa 
i przypomina o swojej obecności, ilekroć wjedziemy na Górnym Śląsku w byłe 
dzielnice robotnicze, a obecnie lumpenproletariackie; w szokujących reportażach 
o mieszkańcach byłych PGR-ów czy też – w bardziej niepokojącej dla neoliberal-
nego porządku formie – w protestach związkowych prezentowanych przez media 
niczym popularne wśród młodzieży zombie walks. I nie tylko w tych nieumarłych 
świadectwach nowego polskiego kapitalizmu. Bo polski proletariat jest nie tylko 
wymazanym z obecności w dyskursie hegemonicznym i wyssanym przez pracę mar-
twą z sił witalnych „zombie”, ale również – by posłużyć się terminem adwersarzy – 

„dzieckiem nienarodzonym”. Zbyt wielu grupom społecznym odmawia się przyna-
leżności do proletariatu. Potencjalnymi uczestnikami antykapitalistycznych walk 
społecznych są przecież osoby przygniecione nieodpłatną pracą opiekuńczą – głów-
nie kobiety; spauperyzowani doktoranci na uniwersytetach; społeczności lokalne 
zagrożone degradacją środowiska życiowego – na przykład przez wydobycie gazu 
łupkowego lub budowę elektrowni atomowych; czy nawet użytkownicy portali spo-
łecznościowych mimowolnie nabijający zyski ich właścicielom. To wszystko nowy 
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proletariat, który nie został jeszcze dostatecznie przyswojony za takowy zarówno 
przez dyskurs hegemoniczny, jak i antagonistyczny – lewicowy. Sukces polskiego 
proletariatu – jego ponowna polityczna rekompozycja33 – zależy od połączenia tego, 
co „nieumarłe”, z tym, co „nienarodzone”. W jednym i drugim przypadku mamy do 
czynienia z czymś, co dla dominującego dyskursu przywiązanego do perspektyw 
bezklasowych: jednostkowej (jako self-made man) lub zbiorowej (jako narodowa 

„wspólnota wyobrażona”) jest niewidoczne, nieistniejące. Proletariat tak jak w cza-
sach Marksa pozostaje widmem – pojęciem chwiejnym, utożsamianym z rozkładem 
społecznym (Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa34), antycypowanym35 
wytworem nowoczesnego społeczeństwa – klasą społeczną pracowników najem-
nych (na przykład Manifest Partii Komunistycznej36) lub podstawą bezklasowego 

33 „Przez «polityczną rekompozycję» rozumiemy stopień jedności i jednorodności osiągnięty 
przez klasę robotniczą w danym cyklu walk w procesie przechodzenia od jednego składu do 
kolejnego. Zasadniczo pociąga to za sobą usuwanie kapitalistycznych podziałów, tworzenie no-
wych powiązań między różnymi sektorami klasy oraz poszerzanie granic tego, co uznaje się za 
«klasę robotniczą»”. Midnight Notes, w: Midnight Oil: Work, Energy, War, 1973–1992, New 
York 1992, s. 112, cyt. za: http://www.przeglad-anarchistyczny.org/slowniczek/85-rekompozyc-
ja-klasy (15.09.2014).

34 „Gdzie tedy jest pozytywna możliwość emancypacji Niemiec? Odpowiedź: w powstaniu klasy 
okutej w kajdany radykalne, klasy społeczeństwa obywatelskiego, która wcale nie jest klasą te-
go społeczeństwa; stanu, który oznacza rozkład wszystkich stanów; warstwy, która ma charakter 
uniwersalny przez swe uniwersalne cierpienia i nie rości sobie pretensji do żadnych praw szcze-
gólnych, dlatego że w stosunku do niej dokonuje się nie jakieś poszczególne bezprawie, lecz 
bezprawie w ogóle; która nie może się już odwoływać do praw historycznych, lecz jeszcze tylko 
do praw ludzkich; która znajduje się nie w jednostronnym przeciwieństwie do konsekwencji 
niemieckiego ustroju państwowego, lecz we wszechstronnym przeciwieństwie do jego założeń; 
która wreszcie nie może wyzwolić siebie, jeżeli nie wyzwoli się od wszystkich pozostałych 
warstw społeczeństwa, a tym samym nie wyzwoli również i wszystkich pozostałych warstw 
społeczeństwa; słowem, takiej warstwy, która stanowiąc całkowite zaprzepaszczenie człowieka, 
może odzyskać samą siebie tylko przez całkowite odzyskanie człowieka. Tym rozkładem spo-
łecznym w postaci odrębnego stanu jest proletariat”. K. Marks, Przyczynek…

35 Antycypowanym, ponieważ w czasach Marksa rewolucja przemysłowa była jeszcze w „po-
wijakach”, a robotnicy fabryczni byli znacznie mniej liczną grupą pracowników najemnych 
niż służba. Zob. E. Hobsbawm, Wiek rewolucji 1789–1848, tłum. M. Starnawski, K. Gawlicz, 
Warszawa 2013, s. 247–253. Profetyczna przenikliwość Marksa polegała właśnie na umiejętnej 
antycypacji rosnącej roli klasy robotniczej – nie tylko w gospodarce, ale i w polityce.

36 „W tej samej mierze, w jakiej rozwija się burżuazja, tj. kapitał, rozwija się proletariat, klasa 
nowoczesnych robotników, którzy dopóty tylko żyją, dopóki znajdują pracę, i dopóty tylko 
znajdują pracę, dopóki ich praca pomnaża kapitał. Ci robotnicy, zmuszeni sprzedawać się od 
sztuki, są towarem, jak wszelki inny artykuł handlu, toteż na równi z innymi towarami podlegają 
wszelkim zmiennościom konkurencji, wszelkim wahaniom rynku”. K. Marks, F. Engels, Mani-
fest Partii Komunistycznej, w: Dzieła wybrane w dwóch tomach…, t. I, s. 31–32.
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społeczeństwa postkapitalistycznego (na przykład List Marksa do J. Weydemeyera 
z 5 marca 1852 r.37).

Proletariat zawsze jest wypadkową swojej rekompozycji, która przebiega po-
między tymi trzema biegunami: wyrzucanymi poza nawias społeczeństwa ofiarami 
kapitalizmu, zwartą grupą pracowników najemnych (na przykład ruch związkowy) 
i antykapitalistyczną siłą polityczną. Tylko w tym trzecim znaczeniu jest w stanie 
przywrócić zdolność do tworzenia historii, to znaczy wynajdywania zupełnie no-
wych form organizacji kooperacji pracy żywej. Dla nie-marksisty, który „temu, co 
polityczne” przyznaje autonomię, nie ma potrzeby szukania jakoś pojętego wspólne-
go – „obiektywnego” – interesu społecznego, który pozwoliłby ukształtować prole-
tariat jako siłę polityczną. Czy faktycznie jesteśmy zmuszeni całkowicie wyzbyć się 
esencjalizmu i rozumieć politykę w kategoriach konstruowania łańcuchów ekwiwa-
lencji wokół „pustych znaczących”?38

Z pewnością czynnikiem, który przesądza o izolacji tak zwanego starego, prze-
mysłowego proletariatu od tak zwanego nowego, postindustrialnego proletariatu, jest 
upieranie się przy stanowisku, że praca tego pierwszego jest produkcyjna, a drugiego 
nieprodukcyjna, i że to powinno mieć fundamentalne przełożenie na kształt antyka-
pitalistycznej polityki. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, by utrzymać – w teo-
rii – to rozgraniczenie, ale nie przekładać go na praktykę. Wydaje mi się jednak, że 
są dość przekonujące powody, by podział ten unieważnić i za kryterium obiektyw-
nej przynależności do proletariatu – jako klasy-w-sobie – uznać nawet nie tyle fakt 
świadczenia pracy najemnej, co bycie ograbionym z perspektyw takiej organizacji 
reprodukcji społecznej, która nie byłaby ściśle uzależniona od akumulacji kapitali-
stycznej. Zrozumienie swojego położenia i wola jego przekroczenia byłyby podsta-
wą dla antykapitalistycznej polityki.

W podobnym duchu wytworzonym przez neoliberalizm proletariat ujmują w Dec-
laration Antonio Negri i Michael Hardt, konstruując cztery podmiotowości charak-

37 „Co się mnie tyczy, to nie przypada mi ani zasługa odkrycia istnienia klas w społeczeństwie 
nowoczesnym, ani zaszczyt odsłonięcia ich walki między sobą. Historycy burżuazyjni przed-
stawili dawno przede mną rozwój historyczny tej walki klas, a burżuazyjni ekonomiści – ana-
tomię ekonomiczną owych klas. To, co ja wniosłem nowego, polega na udowodnieniu: 1) że 
istnienie klas związane jest tylko z określonymi fazami historycznymi rozwoju produkcji; 2) że 
walka klas prowadzi nieuchronnie do dyktatury proletariatu; 3) że owa dyktatura jest sama tyl-
ko przejściem do zniesienia wszelkich klas i do społeczeństwa bezklasowego”. K. Marks, List 
Marksa do J. Weydemeyera z 5 marca 1852 r., w: K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane w dwóch 
tomach…, t. I, s. 431.

38 W dyskursywnej teorii polityki Ernesto Laclaua „pustym znaczącym” jest taki element, który 
zachowując swą partykularność, rości sobie jednocześnie prawo do uniwersalności, czyli do re-
prezentowania całości. Operację tę nazywa Laclau konstruowaniem hegemonii. Zob. E. Laclau, 
Rozum populistyczny, tłum. T. Szkudlarek, Wrocław 2009, s. 65–66.
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terystyczne dla antropologii neoliberalizmu39. Są to figury: zadłużonego (indebted), 
zmediatyzowanego (mediatized), ubezpieczonego (securitized) oraz reprezentowa-
nego (represented). To, co jest im wspólne, to dojmujący fakt wywłaszczenia: ze 
środków reprodukcji (zadłużony), z dostępu do informacji i języka umożliwiającego 
rozpoznanie swojej sytuacji (zmediatyzowany), z kontroli nad własnym ciałem i in-
tymnością (ubezpieczony) oraz z realnego wpływu na politykę (reprezentowany).

W Polsce wyzucie z niekapitalistycznej alternatywy odbyło się przez proces aku-
mulacji pierwotnej – a właściwie powinniśmy tutaj mówić o nowych grodzeniach, 
ustanawianiu separacji między społeczeństwem a środkami reprodukcji i środkami 
produkcji, ponieważ akumulacja pierwotna nie jest terminem Marksowskim, tylko 
terminem jego adwersarzy, z którym on polemizuje w pierwszym tomie Kapitału 
po to, by podać inną genezę kapitalistycznego sposobu produkcji niż historyjki opo-
wiadane przez burżuazyjnych ekonomistów. Grodzenia nie są tylko czymś w historii 
kapitalizmu pierwotnym, zamkniętą w dziejach fazą wstępną: są stałym horyzon-
tem kapitalistycznej akumulacji, który ona musi przekraczać. Odbywa się to poprzez 
wchłanianie swojego zewnętrza: nowych obszarów geograficznych, nowych surow-
ców, rodzajów siły roboczej, konstruowaniu nowych produktów. Program polskiej 
transformacji – prywatyzacja majątku państwowego, cięcia wydatków społecznych, 
ograniczanie dostępu do usług publicznych, ograniczanie wpływu klasy robotniczej 
na kształt gospodarki poprzez atak na związki zawodowe, likwidacja państwowych 
gospodarstw rolnych, postępujące utowarowienie przyrody, abdykacja z polityki 
mieszkaniowej na rzecz deweloperów – jest akcją szeroko zakrojonych grodzeń tego, 
co mogłoby funkcjonować jako alternatywa dla kapitalizmu, jako dobro wspólne. 
Mogłoby, ale tylko wtedy, gdy współczesny marksizm przestanie w teorii robić to, 
co realny socjalizm robił w praktyce: podporządkowywać reprodukcję – produkcji, 
a produkcję – akumulacji.

POLISH ZOMBIE-PROLETARIAT.  
POLITICAL RECOMPOSITION OF CLASS

Summary

Keywords: political recomposition of class, proletariat, marxism’s relevancy

The main goal of the paper is to show, that Marxist vocabulary can still be relevant in the 
debate on Polish transition and helpful to establish new recomposition of the working 
class, that will be more effective as political subject. Political recomposition of proletariat 

39 Zob. M. Hardt, A. Negri, Declaration, 2012.
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is treated here as a main condition of ability for Polish society to make history it’s own 
subject again. The paper also contains: some methodological insights on the conditions 
of Marxism’s relevancy today; overview of some narratives on Polish transition from 
Marxist perspective; and my own proposal to treat the transition as a part of new wave of 
global enclosures, which is the essence of neoliberalism.
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Bezpośrednią rzeczywistości myśli jest język.
K. Marks, F. Engels1

Słowa kluczowe: dyskurs, praktyka, ideologia, władza, polityczność

Pytania o specyfikę budowy fenomenu sfery społeczno-politycznej leżały u zarania 
niezliczonych prób systematyzacji wiedzy na ten temat i konstruowania aksjomatów 
odpowiadających na dążenia do wyłuszczenia algorytmu rządzącego dynamikę tejże 
sfery. Jednym z takim przykładów jest dyskursywna orientacja badawcza. Ta była 
efektem szeregu przemian w ramach nauk społecznych, które dokonywały się w XX 
wieku. Tym niemniej jej program nie został zagospodarowny całkowicie przez doro-
bek badaczy dwudziestowiecznych. Pragnę wyrazić przekonanie, iż elementarny ka-
talog inspiracji pełnymi garściami czerpie z bogatego dorobku myśli Marksowskiej. 
Za cel niniejszego artykułu stawiam eksplikację tych inspiracji, na których zostały 
ufundowane dociekania badawcze zorientowane dyskursywnie. W konsekwencji 
wskaże to na stopień żywotności myśli marksistowskiej, a dalej – użyteczności tej-
że spuścizny. Nadmienię jeszcze, iż z oczywistych względów głównie będę czerpać 
metodologicznie i teoretycznie z zakresu nauk politycznych. Przesłanki skłaniające 
do rozpatrzenia tytułowej problematyki ogniskują się w moim przekonaniu w kilku 
punktach. Po pierwsze, to sprawa zdobywania nowych terytoriów badawczych, co 
jest możliwe w sytuacji posłużenia się kategoriami z odpowiednio przygotowanym 

1 K. Marks, F. Engels, Ideologia niemiecka, cyt za: Karol Marks, Fryderyk Engels o języku, 
wyboru tekstów dokonał i opatrzył wstępem: B. Andrzejewski, Warszawa 1978, s. VII.
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zakresem. Po drugie, usilnie powiązana z powyższym zmieniająca się rzeczywistość 
polityczna, co pozostaje w opozycji z głównymi prądami w naukach politycznych, 
na przykład neoinstytucjonalizmem, behawioralizmem. Po trzecie, dewaluacja do-
robku marksistowskiego w naukach politycznych wymaga podjęcia wysiłku ponow-
nego przemyślenia jego bogactwa i aplikacji płodnych teoretycznie rozwiązań. Te, 
jak sądzę, można uchwycić za pomocą tytułowych insipracji.

Dyskursywna orientacja badawcza – przesłanki uogólnienia

Mówimy o mocno hetereogenicznej formacji intelektualnej, która opiera się na ma-
riażu różnych dyscyplin. Takie funkcjonowanie na przecięciu, pograniczu sugeruje 
zachowanie pewnych pryncypiów wyznaczających teoretyczną łączność. Dodatko-
wo zawrotna kariera pojęcia d y s k u r s  wprowadza splot różnych tradycji (do czego 
jeszcze powrócę)2. Zatem na jakiej podstawie możemy wyodrębnić ten nurt? Otóż 
tautologicznie można stwierdzić, iż dyskursywna perspektywa badawcza zoriento-
wana jest na dyskurs. To pojęcie stanowi wspólny mianownik. Jak sygnalizowałam 
już wcześniej, ono samo nie będzie łatwe do pełnego rozpoznania. Moim przewod-
nikiem w tej kwestii będzie Lech M. Nijakowski i jego rozważania na wstępie pracy 
na temat dyskursów o Śląsku. Posługuje się w tym celu bazową definicją oferowaną 
przez Słownik pojęć filozoficznych. Ta głosi, iż dyskurs to 

cykl operacji intelektualnych, w których poznanie rozwija się etapowo, poprzez 
kolejne pośrednie rozumowania o charakterze bardziej elementarnym, z zasto-
sowaniem pojęć (czasem też symboli) znajdujących swój wyraz w języku. Jest 
przeciwieństwem poznania intuicyjnego, gdzie przedmiot poznania ujmowany 
jest w jednym akcie, bezpośrednio i w całości. 

Jednakże ta perspektywa bardziej wchodzi w interakcje z filozofią analityczną, 
nie wprowadzając kluczowego wątku istotnego dla współczesnych dociekań. Ten 
bowiem pojawia się w drugiej części, a ta brzmi następująco: 

W znaczeniu węższym – wewnętrznie spójny system znaczeń dominujący w ja-
kiejś formacji kulturowej; sposób postrzegania i konceptualizacji świata w okre-
ślonej epoce, ale także proces współkonstruowania określonej wizji tego świata 
przez ludzi w nim żyjących. 

To wyjaśnienie – nazwane przez Nijakowskiego tradycją „kulturalistyczno-plura-
listyczną” – już sytuuje podjęty przeze mnie trop w centrum kluczowych zagadnień 

2 L.M. Nijakowski, Dyskursy o Śląsku. Kształtowanie tożsamości regionalnej i narodowej 
w dyskursie publicznym, Warszawa 2002, s. 15 i n.
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dyskursu, również dzięki dalej rozwijanej przez tego autora genezie. Mianowicie, 
tyczy się to między innymi transcendentalnego zwrotu w filozofii. Ten wywodzący 
się od Immanuela Kanta opatrywany jest etykietą swoistej rewolucji, wprowadza 
bowiem położenie akcentu nie tyle na same byty, co na warunki możliwości do-
świadczania owych bytów. Zastrzeżenia wymaga jednak różnica, iż w Kantowskim 
kontekście punktem odniesienia pozostaje sfera aprioryczna, zaś we współczesnym 
kontekście – a więc jednocześnie tym, który stanowi przedmiot mojego zaintereso-
wania – dominuje perspektywa historycznej zmienności, co zresztą znajdzie swoje 
odzwierciedlenie w dalszej części tekstu3. 

Na wyżej wymienionym aspekcie głównie skupiają sie również rozważania Er-
nesta Laclau. Jak powiada, skupiamy się tutaj na typie analizy nakierowanej właśnie 
nie na fakty, ale na w a r u n k i  i c h  m o ż l i w o ś c i .  Na te z kolei składa się, 
jak pisze Laclau, ustrukturowane sensowne pole poprzedzające każdą bezpośrednią 
możliwość4. Stawką jest więc struktura pewnej całości, którą rozważamy pod kątem 
charakteru zaistnienia możliwości jej elementów. Przyglądamy się więc problemowi 
natury epistemologicznej. Ten zaś uwidacznia się w dwóch aspektach omawianej 
sprawy, które stanowią dystynkcję współczesnych teorii dyskursu. Pierwsza, już za-
sygnalizowana, stanowi założenie o historyczności (w przeciwieństwo do Kantow-
skiej aprioryczności), druga zaś odnosi się do „dziedziny dyskursu”, która ma swoją 
genezą w lingwistyce Ferdinanda de Saussure’a, a jest nią struktura. Na tym tle także 
wyłania się podział pomiędzy teoriami zdecydowanie wiążącymi się ze spuścizną de 
Saussure’a, a tymi, które tak silnych związków nie wykazują (uchylając się jedno-
cześnie od jej krytyki). Do pierwszego zakresu Laclau zalicza szkoły postmoderni-
styczne, do drugich znowuż koncepcje Michela Foucaulta i jemu podobnych. Pochy-
lając się nad teoriami dyskursu, należy wyjaśnić w końcu reguły lingwistyki de Saus-
sure’a. Pierwszą kwestią jest to, że znak jest relacją pomiędzy obrazem akustycznym 
(znaczący – signifiant) a pojęciem – jego materializacją (oznaczany – signifié). Drugą 
natomiast zasada głosząca, iż język jest systemem różnic – jest ze swej natury ne-
gatywny, nie zaś pozytywny. Oznacza to, iż nie można zdefiniować w ramach tego 
systemu czegokolwiek bez odniesienia do pozostałych elementów. Trzecią kwestią 
w dużej mierze jest fakt, iż język nie stanowi substancji – jest on formą. Wynika 
z tego, iż element systemu języka jest definiowany na zasadach określonych przez 
reguły łączenia, w ciągu z innymi elementami, zaś dyskurs jako taki według tego 
szwajcarskiego językoznawcy to po prostu ciąg wyrażeń, na które składa się więcej 
niż jedno zdanie. Przy tym jednocześnie, jak twierdzi, mamy do czynienia z pełnym 
nałożeniem się rejestrów oznaczania i bycia oznaczanym, co czyni je w zasadzie nie-
odróżnialnymi. W sytuacji, gdy dowolny ciąg wyrażeń jest dyskursem, a owe wspo-

3 Za: ibidem, s. 15–16.
4 E. Laclau, Dyskurs, w: Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red. R. Goodin, P. Pettit, 

tłum. C. Cieśliński, M. Poręba, Warszawa 1998, s. 555–561.
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mniane dwa rejestry nakładają się na siebie, nie jest możliwa lingwistyka dyskursu, 
bowiem nadawca w pełni podejmuje decyzję co do kolejności zdań. W odpowiedzi 
na tę krytykę podjęto trop formalizmu, by uporać się z tymi trudnościami. Istotne 
tutaj będą dla mnie skutki tego zwrotu, które podkreśla Laclau. Po pierwsze, for-
malny system nieposiadający konkretnej substancji – to reguły nim rządzące mogą 
zostać spożytkowane do deskrypcji każdego systemu znaczącego w społeczeństwie. 
Po drugie, w efekcie nakładania się dwóch podstawowych wyróżnionych wcześniej 
rejestrów można odrzucić dyferencjację pomiędzy zjawiskami językowymi i poza-
językowymi, skupiając się na znaczącej całości. I po trzecie, oparcie się na różni-
cy jako konstytucji systemu języka sprawia, iż podmiot nie jest źródłem znaczenia 
(„śmierć podmiotu”)5. Z uwagi na to, iż nie leży w centrum moich zainteresowań 
szczegółowa historyczna analiza tycząca się ściślej lingwistyki, wywód dotyczący 
spadku de Saussure’a kończę w tym miejscu, przechodząc do tego, co pozostawił on 
w wykładni dyskursu.

Takie rozpoznanie niesie ze sobą niepomierne skutki dla wykształcenia się orien-
tacji dyskursywnej. W efekcie jego zarysowania kwestia języka i niestabilności za-
wiązały wspólny front. Rozpatrzenie zaś tych elementów jako możliwie konstytu-
tywne jest odnotowywane jako dorobek momentu intelektualnego określanego jako 
liguistic turn, czyli zwrot językowy. W wyniku rosnącej fali krytyki wobec pozyty-
wizmu6 czy też neopozytywizmu będącej częścią odwiecznego sporu między obiek-
tywnością i docieraniem do prawdy szala przechyliła się na korzyść owych krytyków. 
Tym samym przeniesiono akcenty badawczo-metodologiczne z owych neutralnych 
dociekań na strategie formy, dyskursu i znaczeń. Z uwagi na oswajanie się z niemoż-
nością dotarcia do prawdy czy też poczynienia ostatecznych obiektywnych sądów 
wektor został skierowany na zdekonstruowanie „narzuconej obiektywności”. 

Tutaj istotne dla mnie będzie rozumienie dyskursywnego podejścia nie tyle jako 
metody, jaką jest analiza dyskursu, lecz właśnie całej orientacji. Nie ma ona cha-
rakteru ustematyzowanej szkoły, bowiem jak zostało to wspomniane, jej cechą jest 
heterogeniczność. Owszem, występuje tu pewna wspólnota postępowań metodolo-
gicznych. Ta dotyczy założeń konstytuwnych odnoszących się do preliminariów on-
tologicznych i epistemologicznych. Można ją uznać za bardziej zbliżoną do krytycz-
nych studiów nad dyskursem, które swoim zakresem obejmują pewną specyficzną 
perspektywę, której podstawą jest właśnie uznanie immanentności subiektywizmu 
przy jednoczesnym pełnym zachowaniu warsztatu naukowego7, a która utożsamiona 

5 Ibidem, a także: L.M. Nijakowski, Dyskursy o Śląsku…, s. 15–16.
6 Przejawem tej krytyki jest słynny esej Petera Wincha, Idea nauki o społeczeństwie i jej związki 

z filozofią, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1995; oryginał opublikowany w 1958 roku.
7 T. Piekot, M. Poprawa, Wstęp, w: Ideologie codzienności, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, 

M. Poprawa, Wrocław 2009, s. 8.
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została w dużej mierze z dorobkiem holenderskiego językoznawcy Teuna A. van 
Dijka8. 

Ramy, którymi będę się posługiwała, będą wąskie i szerokie zarazem. Szerokie, 
ponieważ mówię nie tylko o metodzie, ale o specyfice obchodzenia się z przed-
miotem badań, a więc również o elementach metateorii. Wąskie zaś, gdyż czynię 
to z punktu widzenia badacza zjawisk politycznych. W tym przypadku nie sposób 
nie uwzględnić paradygmatu interpretacjonistycznego. Wyodrębniony na podstawie 
metateoretycznych założeń epistemologicznych na gruncie nauk politycznych wy-
kształcił się właśnie jako implikacja z w r o t u  l i n g w i s t y c z n e g o ,  akcentując 
kontekstualność i interpretatywność sfery społecznej i politycznej w odróżnieniu do 
podejścia i pozytywistycznego.

Za pomocne i owocne zarazem uznaję w powyższym względzie ustalenia Kami-
la Minknera. Wprawdzie ów autor poczynił je w kontekście polityczności i ideolo-
giczności filmów, tym niemniej myślę, że można ciekawie wykorzystać je w próbie 
systematyzacji specyfiki interesującego mnie nurtu9. Tak jak już wspomniałam, za-
sadniczy jest dyskurs – umieszczenie go w centrum rozważań. Wobec rozproszone-
go rodowodu za konstytutywne uznaję pewne właściwości z tego wynikające. Otóż, 
za najważniejsze elementy należy uznać wspomniany już język oraz antyesensja-
listyczne założenia z tym się wiążące. Mając na uwadze te dwie kwestie, należy 
zaakcentować ich związek i wynikłe z tego konsekwencje. Mianowcie, język nie 
może być tutaj sporwadzony li tylko do roli medium. Jego znaczenie jest o wiele 
większe. W duchu dyskursywnym jego pojęcie rozszerza się – jest wręcz formacją 
społeczną – gdyż stanowi on o całym charakterze rzeczywistości społeczno-poli-
tycznej. Trudności, jakie tu napotykamy, wiążą się ze zróżnicowanym pojmowaniem 
dyskursu i rozpisywaniem akcentów w poszczególnych dociekaniach. Marek Czy-
żewski wyróżnia na gruncie koncepcji dyskursu i jego wykorzystywania w procesie 
poznawczym cztery kierunki badań, które wykształciły się w ostatnim czasie. Pierw-
szy, który myślę, można umownie nazwać podstawowym, to analiza konwersacyjna. 
Stanowi ona metodę badań rozmów. Drugi kierunek to krytyczna analiza dyskursu 
(KAD), która jest jednocześnie najbogatszym kierunkiem badań, ale i równie zróż-
nicowanym. Tutaj analiza dyskursu jest korelowana z szerszą analizą procesów i sto-
sunków społecznych, zwłaszcza władczych. Trzeci z kolei kierunek to psychologia 
dyskursywna, która stanowi przeniesienie kategorii postaw, zachowań etc. z zakresu 

8 T.A. van Dijk, Critical Discourse Studies: A Sociocognitive Approach, www.discourse.org 
(lipiec–sierpień 2014). 

9 Tenże autor umieszcza te rozważania w ramach swojej koncepcji polityczności filmów, tym 
niemniej systematyzacja orientacji badawczej sprawnie lokuje na mapie nurtów badawczych 
interesujące mnie zagadnienie, podejmując – nie tak częstą, jak można by sądzić – próbę wy-
łuszczenia dystynkcji. Zob. K. Minkner, O filmach politycznych. Między polityką, politycznością 
a ideologią, Warszawa 2012, rozdział 6.
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psychologii i jest ujęciem ich jako praktyki dyskursywnej. I w końcu czwarty wyróż-
niony kierunek badań to koncepcje dyskursu, którą to Czyżewski przypisuje Ernesto 
Laclau i Chantal Mouffe.

Z punktu widzenia realizacji celów analitycznych niniejszego tekstu za relewant-
ne uważam dwa kierunki – krytyczną analizę dyskursu i koncepcję dyskursu Laclau 
i Mouffe – tam bowien odnajdujemy najgłębsze inspiracje. Co więcej, te formacje 
wydają się najbardziej płodne, o czym może świadczyć chociażby szeroka recepcja. 

Zmierzając ku podsumowującej syntezie zagadnienia, które pojawiło się w pod-
tytule tej części tekstu, spróbuję wyłuszczyć przesłanki uprawomocniające konstrukt 
orientacji dyskursywnej. Otóż, powtórzeniem będzie stwierdzenie, iż jej zwornikiem 
jest koncentracja na dyskursie, a więc rola pojęcia dyskursu – jego elementarza – 
wykształci nam zakres definicyjny tejże orientacji. Zespalając dwa wspomniane mo-
menty, a mianowicie drugą część definicji zawartej w Słowniku pojęć filozoficznych 
oraz strukturalno-lingwistyczną spuściznę, należy postrzegać dyskurs jako narzędzie 
służące do analiz społeczno-politycznych nie tylko rozumianych komunikologicznie, 
choć od tych elementów niestroniące. Mechanizmy te często będą przekładane na 
sferę wszelkiej aktywności społeczno-politycznej. Jak powiada Artur Laska, polityka 
jako działalność dokonuje się poprzez słowo10. Wobec tego sfera komunikacji przy-
należy do sfery polityki. Dyskursy zaś zawiązujące się w tejże sferze jawią się jako 
praktyczne przełożenie języka na rzeczywistość społeczną – będąc zarówno reflek-
sem jej danego stanu, jak i próbą redefinicji tegoż stanu11.

Między klasycznym marksizmem a dwudziestowiecznymi 
przewartościowaniami

Obszar, po którym się poruszamy, jest także stykiem pewnych momentów wyznacza-
jących przewartościowania w ramach szeroko rozumianej myśli marksistowskiej12, 
które określiłabym mianem zwornika pomiędzy marksizmem a problematyką dys-
kursu. Oznacza to konieczność pochylania się nad marksizmem przede wszystkim 
jako pewną tradycją teoretyczną. To tutaj dociekać możemy swoistego continuum 
teoretyczno-intelektualnego. Rozpatrujemy więc pewien rodzaj przejścia związany 
zarówno z istotnym powrotem do spuścizny Marksowskiej, jak i twórczą krytyką 
oraz rewizją. Pomocne okazują się na tej drodze studia kulturowe, w ramach których 
odnotowuje się refleksyjne czerpanie z marksizmu13. Tutaj bowiem należy wskazać 

10 A. Laska, Dyskurs jako znaczeniowy wymiar polityki, w: Symboliczność przestrzeni polityki. 
Teoria i praktyka, red. J. Golinowski, F. Pierzchalski, Bydgoszcza 2011, s. 52.

11 Ibidem, s. 55.
12 Takie podejście znajduje także swoje uzasadnienie metodologiczne. Zob. D. Marsh, Marksizm, 

w: Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Kraków 2006, s. 153–172.
13 Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005, s. 15.
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na kilka punktów, przez których pryzmat dekonstruowano klasyczny marksizm. Po 
pierwsze, jest to kwestia pierwotności przesłanek natury ekonomicznej. Otóż, jak 
wskazuje się w ramach interesującego mnie podejścia, ekonomia nie zawsze jest 
instancją powodującą wszelkimi procesami zachodzącymi w sferze społecznej i poli-
tycznej (uwidoczni się to ze szczególną mocą w punkcie poświęconym władzy). Tym 
niemniej, jak sądzę, model oddziaływania został przeniesiony w bardzo zbliżonym 
(być może nawet tożsamym) kształcie14. Druga sprawa tyczy się wielopoziomowych 
konfliktów społecznych15. Oznacza to rozproszenie pozycji podmiotowych niekana-
lizujących się tylko w strukturze dwóch bloków. Trzecia zaś odwołuje się do binar-
nych logik, a mianowicie logiki konieczności i logiki kontyngencji – przygodoności16. 
Ta z kolei odnosi się do powiązań dyskursywnych, które zakładają znaczenia z natury 
niestabilne, ufundowane na gruncie danego momentu historycznego wypierającego 
historyczną konieczność i nieuchronność.

W związku z tym pochylić się należy nad kilkoma punktami węzłowymi, jakie 
wiązały się również ze z w r o t e m  j ę z y k o w y m  i intelektualnymi, akademic-
kimi przemianowaniami. Nowe rozłożenie akcentów w sensie badawczym wiodło 
do zdobywania nowych terytoriów. Tak też się stało. Większą rolę zaczęły odgrywać 
aspekty kulturowe polityki czy też takie, którym dotąd nie przypisywano tak dużego 
znaczenia, co zostanie zarysowane w niniejszych rozważaniach.

Wydaje się, że nader trafnej syntezy dokonał David Howarth, który podjął się nie 
lada wyzwania. Mianowicie, próba wykładni genealogi dyskursu po latach jego ka-
riery w naukach społecznych, a więc gdy to pojęcie przeszło swoje perypetie, wyma-
ga szczególnej uwagi i pieczołowitości. Howarth decyduje się na konkretny zabieg, 
przyjmując perspektywę istotową dla badaczy procesów politycznych. Wyodrębnia 
on na wstępie teorię dyskursu spośród tradycyjnej, raczej wąsko pojętej analizy dys-
kursu oraz Foucaultowskie poszerzenie i zaakcentowanie wątków metodologicznych, 
zwracając się ku teorii dyskursu (w rozumieniu Laclau i Mouffe)17. Jej fundamen-
talne znaczenie dla analizy zjawisk społeczno-politycznych sprowadza się do perspe-
ktywy stosunków społecznych i ich charakteru18. Howarth zainteresowany głównie 
takim spojrzeniem przyjmuje za konstytutywną synonimiczność, a wręcz utożsamie-
nie stosunków społecznych z praktykami dyskursywnymi. To one stanowią źródło 
dla kreacji owych stosunków społecznych. Tutaj też upatruję istotowego momentu 
dla kierunku badawczego, który leży w centrum mojego zinteresowania w niniej-

14 D. Howarth, Dyskurs, Warszawa 2008, s. 153.
15 L. Rasiński, Śladami Marksa i Wittgensteina. Krytyka Społeczna bez teorii krytycznej, Warszawa 

2012, s. 29–30.
16 D. Howarth, op.cit., s. 153–154.
17 Ibidem, s. 21–22.
18 Ibidem, s. 23.
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szym opracowaniu. Owe praktyki dyskursywne zrywające z koniecznością, ustępu-
jąc kontyngencji, mają się uporać z bezalternatywnością danego historycznego status 
quo. Istotowe są w tym kontekście akty znaczeniotwórcze dokonujące się w ramach 
nie tyle jednego dyskursu, co wielu dyskursów (w obszarze społeczno-politycznym). 
Wyznaczają one przestrzeń dla zaistnienia określonych siatek pojęciowych, pełniąc 
w ten sposób rolę horyzontu dla sfery społecznej.

W związku z powyższym swój wywód buduję na czterech inspiracjach. Jedna-
kowoż przypisuję im charakter porządkujący, bowiem nie sposób przypisać im au-
tonomicznych właściwości. Traktuję je jako punkty węzłowe, których uwydatnienie 
będzie pomocne w realizacji analitycznych celów zasygnalizowanych na wstępie, co 
było przeczynkiem do wyboru poszczególnych inspiracji. Ich wyjaśnienie zarysuje 
pewną koherencję, a momentami wręcz relację wynikową.

Inspiracja I – praktyka społeczna

„Życie społeczne jest z istoty swej praktyczne” – powiada Karol Marks w ósmej Te-
zie o Feuerbachu, kończąc już klasyczną jedenastą: „Filozofowie rozmaicie tylko 
interpretowali świat; idzie jednak o to, aby go zmienić”19. Silna relacja myśli marksi-
stowskiej do rzeczywistości, a więc praktyki, jest wyjątkowo mocno zaakcentowaną 
cechą, choć jednocześnie nie dystynktywną. Tym niemniej myśl marksistowska na 
tym tle plasuje się nader wyraziście20. Samo pojęcie praktyki społecznej podkreśla 
Marks w wielu swoich pismach, także jego późniejsi kontynuatorzy. Zawsze to, co 
widziano, obserowowano, poddawano analizie, uzyskiwało odbicie w dociekaniach 
teoretycznych, dzięki czemu wypracowywano wyjaśnienia szeregu zjawisk i proce-
sów politycznych będących rzeczywistymi i dziejącymi się. Nie inaczej dzieje się, 
gdy poruszamy się po obszarze, który na wstępie określiliśmy mianem orientacji 
dyskursywnej. Język nieobciążony wąskim pojmowaniem – jako po prostu medium – 
stanowi obiekt obróbki w ramach praktyki społecznej, ale i jednocześnie narzędzie 
formacyjne. Co więcej, jego funkcje określają istotową relację z podstawowymi 
kwestiami dotyczącymi wspólnoty. Choćby wspomnieć tutaj Fishowską wspólnotę 
interpretacyjną, który jest warunkiem koniecznym do zaistnienia komunikacji, wo-
bec czego jego znaczenie jest nadzwyczaj praktyczne. 

Jednocześnie można określić, iż kategoria praktyki społecznej pod względem za-
kresu jest najszersza, zatem kolejność nie jest tu przypadkowa, bowiem przyglądając 
się kolejnym inspiracjom, dojdziemy do wniosku, iż stanowią one jej części skła-

19 K. Marks, Tezy o Feuerbachu, http://www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/marks01.pdf 
(sierpień–wrzesień 2014).

20 Zob. W. Marzec, Teoria, praktyka, strategia, historia. O statusie współczesnej filozofii politycz-
ności – casus Laclau i Mouffe, „Principia. Pismo koncepcyjne z filozofii o socjologii koncepcyj-
nej” 2012, t. LVI, s. 239.
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dowe, co można poczytywać jako konsekwencję charakteru samej formacji marksi-
stowskiej. Tym niemniej należy tu jednocześnie podjąć próbę zarysowania pewnych 
preliminariów. Te nie będą zawężały praktyki do przekształcanie przyrody czy też 
relacji człowieka do przedmiotu – posługiwania się nim. Owo przekształcenie będzie 
tyczyło się także (a może w tym kontekście przede wszystkim) instytucji społecznych 
i politycznych oraz szeroko rozumiane formy artykulacji społecznej21. Współcześnie 
należy dodać również tożsamościowej artykulacji. W formule całościowej zmiany 
społeczno-politycznej zaś „zbieżność zmian warunków i działalności ludzkiej może 
być traktowana i racjonalnie rozumiana jedynie jako praktyka rewolucyjna”22.

Trawestacja na elementarz dyskursywny wymaga powrotu do konsekwencji for-
malizmu wymienionych przez Laclau. Otóż, uznając, iż w sytuacji, gdy porządek 
znaczący z porządkiem oznaczanym nakładają się w pełni na siebie, należy także 
uznać, że ta relacja zachodzi również pomiędzy zjawiskami językowymi i pozajęzy-
kowymi. Oznacza, że opis, ale i analiza szeroko rozumianych zjawisk społecznych 
może być dokonywana na podstawie strukturalnych reguł językowych. W konse-
kwencji więc tak rozumiana materializacja systemu językowego winna być rozpa-
trywana jako szeroko pojęta praktyka społeczna. Części składowe tego elementu 
podlegają przekształceniom człowieka – są wytworem jego społecznej aktywności 
jako istoty społecznej. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w teorii postmarksistow-
skiej Laclau i Mouffe. W tej optyce społeczeństwo jest stanowione w wyniku praktyk 
dyskursywnych, w ramach których decydowany jest kształt systemu społecznego, 
gdyż u jego fundamentu znajdują się konkretne pojęcia. Ich sens jest stawką w an-
tagonizmach zasilających ontologiczny wymiar społeczeństwa. Zatem negocjacjom 
podlegają terminy, których rozumienie wyznacza zasady, na których opiera się sfera 
społeczna i polityczna. Doskonałą tego ilustracją są kwestie światopoglądowe i ich 
polityczność23.

Nie sposób także pominąć praktyczności języka, którą to właściwość uwypukla 
Ludwig Wittgenstein. W duchu tej tradycji dyskurs jest rozumiany jako działanie 
językowe, co jest głównie implikacją sławetnego pojęcia g i e r  j ę z y k o w y c h , 
z którym Wittgenstein wiąże przypadkowość językowych powiązań, których wyni-
kiem są znaczenia. W konsekwencji nieskończona możliwość konstelacji i powiązań 
językowych powoduje, że przyjęte kody stanowią jedynie chwilowe i sytuacyjne po-
wiązanie, zaś stabilność wynika z arbitralnych rozwiązań ufundowanych na praktyce 
społecznej, poprzez którą realizuje się użytkowa funkcja języka24.

21 T.M. Jaroszewski, Praktyka, w: Słownik filozofii marksistowskiej, red. T.M. Jaroszewski, B. Ja-
niec, M. Michalik, S. Opara, Warszawa 1982, s. 272–277.

22 K. Marks, op.cit.
23 Tej sprawie poświęciłam artykuł Polityczność kwestii światopoglądowych w ujęciu dyskursyw-

nym, „Refleksje” 2014, nr 9 (w druku).
24 Zob. L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, Warszawa 2000.
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Zatem co daje praktyka społeczna wpisana w kontekst moich rozważań? Otóż 
współczesny wzrost znaczenia języka i jego wejście w sferę polityki sprawia, że to 
pojęcie praktyki społecznej poszerza swą domenę. Wszak jak wskazano, obejmuje 
ono przekształcenia instytucji i struktur politycznych, przeobrażenia te zaś dokonują 
się na przecięciu przyjętych znaczeń, wobec czego istnieją jako forma artykulacji 
społecznej. 

Inspiracja II – ideologia

Ideologia stanowi jedno z fundamentalnych pojęć dla podejścia badawczego, któ-
re w jakimkolwiek stopniu odwołuje się do marksistowskiej tradycji. Jego znacze-
nie już uściśla fakt, iż wykształciła się na tym wręcz teoria ideologii, która obfituje 
w płodne do dziś koncepcje. Co ważne, nie zawsze jest nominalnie określana mia-
nem ideologii, jednakowoż u jej zarania leżą tożsame założenia. Być może w ogól-
nym rozrachunku kwestię ideologii należałoby zdefinować jako podstawową inspira-
cję, gdyż cała analiza dyskursywna zmierza do wiwisekcji pierwszego znaczenia, by 
obnażyć to, co znajduje się głębiej, co być może jest niedostrzegalne w pierwszym 
kroku dla otoczenia. Zatem poruszamy się po polu pewnej konstrukcji, która ze swej 
natury jest czyimś wytworem. Dekonstrukcja zaś jest koniecznym wysiłkiem, któ-
ry musi być podjęty w celu obnażenia jej arbitralności. Tego zadania podejmowali 
się badacze marksistowscy bez względu na prefiks sytuujący ich w ramach szeroko 
pojętego marksizmu – od czasu przełomu XIX i XX wieku, poprzez czasy rozkwi-
tu społeczeństwa przemysłowego, aż do przemianowań interpretatywnych. Niejako 
spadkobiercami są badacze dyskursu/badacze dyskursywni, dyskurs bowiem w tym 
względzie stanowi istotne narzędzie pozwalające dostrzec polityczny charakter wielu 
zjawisk.

Ideologię postrzegać można, a wręcz należy jako wytwór praktyk społecznych25. 
Wynika z tego kilka podstawowych konsekwencji. W optyce interesującego mnie 
podejścia będzie się to wiązało z konkretnymi znaczeniami wyposażonymi w ładunek 
ideologiczny, którego identyfikacja może się dokonać dzięki założeniu o ich arbitral-
ności. W myśl Marksowskiego modelu operuje się tutaj narzuconymi strukturami 
myślowymi, ale i instytucjonalnymi, będącymi wyrazem dążeń grupy dominującej. 
Pomocne jest pojęcie społecznej polisemii ukute przez Laclau i Mouffe. Zakłada ono 
nadwyżkę znaczących w stosunku do oznaczanych, co w najprostszym przełożeniu 
sygnalizuje, iż jedno zjawisko może zyskać wiele wyjaśnień i znaczeń w różnych 
kontekstach. Stawką więc jest uprawomocnienie danego znaczenia, które zacznie 

25 T. Piekot, M. Poprawa, op.cit., s. 7 i n.
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funkcjonować jako naturalne i zdroworozsądkowe. To rozpoznanie jest oczywiście 
konsekwencją prac Antonia Gramsciego, który charakteryzuje te mechanizmy26.

Nieco innym aspektem jest strategia dezideologizacji, na którą zwraca uwagę Ser-
giusz Kowalski. Ta bywa często wykorzystywana w celu obiektywizacji własnego 
postulatu poprzez pejoratywne określenie ideologicznym postulatu oponenta. Ten 
mechanizm zawiązuje się wobec chęci uczynienia danego partykularnego przekazu 
przeźroczystym, a więc neutralnym27. Ilustruje to główny mechanizm, a mianowicie 
naturalizacja, która wymazuje arbitralność danych rozstrzygnięć częstokroć dzieją-
cych się za pomocą języka.

Najprostsze pojęcie ideologii, jakie przypisuje się myśli marksowskiej, głosi, że 
jest to „fałszywa świadomość”. Jak słusznie zwraca uwagę Lech Szczegóła, w duchu 
marksistowskim zagadnienie „fałszywej świadomośći”, a więc ideologii, nie może 
być li tylko rozpatrywane z punktu widzenia doktryny. Należy przybrać je w szerszą 
problematykę procesu poznawczego28, co jest czynione za pomocą dyskursywnego 
oglądu zjawisk politycznych. Chodzi tutaj bowiem, jak pisze Szczegóła, o przeróżne 
formy świadomości, które charakteryzuje fałsz. Jak wskazuje za Markiem Siemkiem 
to właśnie Marksowskie analizy nakierowane hermeneutycznie pozwalają wydobyć 
ów fałsz, konfrontując jego założenia w odniesieniu do istniejących stosunków spo-
łecznych29. Wytwory budujące ów fałszywy porządek są niczym innym jak wyrazem 
interesów grupy dominującej, a taki porządek podtrzymuje między innymi język za 
pomocą mechanizmów, o których wspomniałam powyżej.

W dalszej perspektywie problem ideologii w tym kontekście nieuchronnie wywo-
łuje kategorię władzy, ta bowiem stanowi jego immanentną konsekwencję.

Inspiracja III – władza

Władza w tym kontekście nie będzie definiowana w instytucjonalnym duchu czy też 
w duchu podstawowych podręczników z zakresu nauk politycznych. Dookreślenia 
te nie są wystarczające, gdyż ujmują problem zbyt statycznie, odnajdując go najczę-
ściej w strukturach państwowych. W związku z tym warte rozwinięcia jest pojmowa-
nie kategorii przez pryzmat wcześniej omówionych inspiracji – jako ich implikację.

26 A. Gramsci, Zeszyty filozoficzne, tłum. B. Sieroszewska, J. Szymanowska, Warszawa 1991, 
s. 164–165.

27 S. Kowalski, Kategoria prawa naturalnego w dyskursie publicznym, w: Cudze problemy. O waż-
ności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce, red. M. Czyżewski, K. Dunin, 
A. Piotrowski, Warszawa 1991, s. 258.

28 L. Szczegóła, Między mistyfikacją a nieświadomością. O pojęciu świadomości fałszywej, Po-
znań 1999, s. 6–7; K. Marks, F. Engels, Ideologia niemiecka, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, 
t. III, Warszawa 1961, s. 321.

29 L. Szczegóła, op.cit., s. 26–27.
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Powszechność władzy podkreślana przez Andrzeja Czajowskiego30 sprawia, iż 
dotyczyć może ona wielu domen społecznych. W konieczny sposób pociąga to 
za sobą stwierdzenie możliwości wystąpienia tego stosunku społecznego na ro-
zmaitych polach aktywności ludzkiej i jednocześnie ustanawianego za pomocą 
zróżnicowanych, ale i częstokroć nieformalizowanych oraz nieprzynależnych temu 
stosunkowi narzędzi. Biorąc pod uwagę instytucjonalne konotacje władzy jako poję-
cia, znacznie istotniejsza będzie diagnoza dominacji w dyskursie, chociażby w zakre-
sie ujmowania ról społecznych, reprezentując przy tym interesy określonej grupy31. 
Nie umyka to uwadze Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. W Manifeście komuni-
stycznym podkreślają oni klasowy wymiar władzy, której głównym zadaniem jest 
podtrzymanie relacji wyzysku32. Sam Engels zaś identyfikuje pierwiastki władcze 
w rozumieniu rodowo-plemiennym czy też wprost rodzinnym33. Władza więc dla 
rzetelnego rozpoznania musi być rozumiana jako coś rozproszonego, występującego 
w różnych momentach społecznej rzeczywistości.

W ramach poruszanego tutaj zagadnienia ważna będzie dla mnie oczywiście wła-
dza wpisana w dyskurs. W jego ramach władza zyskuje szerszy wymiar. Czym bę-
dzie charakteryzowała się taka władza? Otóż, posługując się wyróżnieniem dyskursu 
politycznego dokonanym przez takich badaczy, jak Marek Czyżewski, Sergiusz Ko-
walski, Andrzej Piotrowski, można odnaleźć odpowiedź na to pytanie. Mianowicie, 
ten dyskurs wspomniani autorzy definiują jako przestrzeń elit symbolicznych. Analo-
gicznie, stawką jest władcza dominacja w sferze symbolicznej. Jej materią jest kon-
trola w zakresie kulturowo-symbolicznym34, bowiem przyjęcie danego kanonu zna-
czeń, uzyskanie jego przeźroczystości jest właśnie taką władzą. Symbolika, w której 
się funkcjonuje, nie jest nigdy sierotą w sensie ideologicznym – ona jest zawsze 
czyjaś. Fakt, iż to właśnie konkretny katalog znaczeń stanowi ten, na którym jest 
ufundowany dany porządek normatywny, jest przejawem władzy par excellence35.

30 A. Czajowski, Władza polityczna. Analiza pojęcia, w: Studia z teorii polityki, t. I, red. A.W. Ja-
błoński, L. Sobkowiak, Wrocław 1996, s. 31–35.

31 Zob. J. Wasilewski, Retoryka dominacji, Warszawa 2006.
32 K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, http://www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/

marks-engels01.pdf (sierpień–wrzesień 2014).
33 F. Engels, Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa, http://www.marxists.org/polski/

marks-engels/1884/pochodzenie/01.htm (sierpień–wrzesień 2014).
34 M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Wprowadzenie, w: Rytualny chaos. Studium 

dyskursu publicznego, red. M. Czyżewski, S. Kowalski, Kraków 1997, s. 7. 
35 Doskonałym zobrazowaniem sporów mających miejsce w sferze symbolicznej jest rozdział 2 

autorstwa L.M. Nijakowskiego Spory i konflikty o pomniki i tablice mniejszości niemieckiej 
na Śląsku Opolskim – perspektywa socjologiczna, znajdujący się w pracy: L.M. Nijakowski, 
J. Szteliga, Informator o spornych pomnikach niemieckich na Śląsku Opolskim, Opole–Warsza-
wa 2005.
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Te inspiracje skoncentrowały się w Krytycznej Analizie Dyskursu wyodrębnionej 
przez Czyżewskiego. W centrum jej założeń usytuowana jest identyfikacja interakcji 
społecznych wykraczającymi poza sam tekst. Te wyrażają się w postaci języka bę-
dącego formatem rzeczywistości społecznej, a więc relacji społecznych. Głównym 
celem tej analizy jest demistyfikacja ich władczego typu, który zakamuflowany jest 
właśnie w przekazach. Idąc dalej, obnaża wymiar ideologiczny komunikacji i ich 
przenoszenia na stosunki społeczne36. Tę kategorię eksploruje Barbara Jabłońska. 
Upatruje ona kluczowych dlań elementów w powiązania władzy i wiedzy na gruncie 
dyskursu. Uwypukla się w ten sposób dwoista natura dyskursu – jako wytwarza-
nie, ale i reprodukowanie stosunków społecznych. To w ramach dyskursu wiedza 
jest produkowana i utrzymywana, dzięki czemu można narzucać określone struktury. 
Upowszechnienie zaś danej wiedzy umożliwia dominację danego porządku37.

Inspiracja IV – polityczność poza ramami polityki instytucjonalnej

„Polityczna sfera życia społecznego nie jest sferą samodzielną, to znaczy, że przemian 
życia politycznego nie sposób zrozumieć bez odwołania się do pozapolitycznych 
sfer życia społecznego”38. W korelacji z powyższymi ustaleniami istotowa będzie 
polityczność traktowana syndromatycznie, oscylująca wokół relacji władczych oraz 
ideologii będących zarazem wytworem praktyki społecznej. Ostatecznie prowadzi 
to do stwierdzenia, iż jej właściwą materią jest dyskurs, nie ma bowiem polityki 
poza nim; nie ma ideologii, która mogłaby go skrzętnie ominąć, szeroko rozumiane 
praktyki społeczne zaś stanowią jego substancję. W tym sensie więc polityczność ma 
charakter podsumowujący powyższe rozważania.

Przy powyższych założeniach torujemy pole badawcze, dzięki któremu iden-
tyfikować będziemy mogli zjawiska na pozór, formalnie niepolitycznie. Wypraco-
wana na tej drodze siatka jest nad wyraz cennym drogowskazem dla badaczy nauk 
politycznych. Uchwycenie tych właściwości poszerza horyzonty badawcze i toruje 
drogę do lepszego zrozumienia kontekstu, ten bowiem nie jest zawsze dorozumia-
ny w przypadku koncetracji na aspektach widzialnych i instytucjonalnych. Politycz-
ność – pamiętając, iż mówimy o niej w sferze dyskursu – konstruowana jest w duchu 
konfliktowym, ponieważ polityczne są zjawiska, w których stykamy się z konfliktem 

36 N. Fairclough, R. Wodak, Krytyczna analiza dyskursu, w: Współczesne teorie socjologicz-
ne, t. II, red. A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Warszawa 2006, 
s. 1047. Zob. także: N. Fairclough, Language and Power, Essex 2001.

37 B. Jabłońska, Władza i wiedza w krytycznych studiach nad dyskursem, „Studia Socjologiczne” 
2012, nr 1, s. 83–85.

38 Z. Cackowski, Główne pojęcia materializmu dialektycznego, Warszawa 1974, s. 321, cyt. za: 
M. Karwat, Podmiotowość polityczna. Humanistyczna interpretacja polityki w marksizmie, 
Warszawa 1980, s. 6.
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społecznym. Granice wyznaczają więc antagonizmy społeczne. Polityczność bez-
sprzecznie dotyczy bytu grup społecznych. W efekcie polityczne jest to, co wiąże się 
z konfliktem wizji i interesów poszczególnych grup społecznych. Idąc dalej, podmio-
towość polityczna człowieka jest pochodną dużych grup społecznych tworzących 
kontekst39. Doniosłość społeczna konfliktu będzie wyznaczała ramy polityczności. 
Konflikt zaś ma miejsce w dyskursie – jest walką o znaczenia. Tym samym posze-
rzeniu ulega sfera polityczna. W wątpliwość należy więc podać polityczny charakter 
podmiotów administrująco-zarządzających, zaś perspektywę kierować na artykula-
cje grup społecznych w dyskursie. Fundamentalne potrzeby pozostające częstokroć 
w opozycji do potrzeb innych grup społecznych posiadają swoją społeczną donio-
słość, będąc politycznymi zarazem. Właściwości te ujawniają się w świetle scharak-
teryzowanych kategorii, bowiem to co polityczne stanowi formę praktyki społecznej, 
operując przy tym ideologią i dążąc do władzy.

W tym względzie – polityczności jako szerszej kategorii niż polityka, a już 
w szczególności partyjna i instytucjonalna – wielu badaczy przyznaje szczególne 
zasługi Marksowi i Engelsowi. Mianowicie, sprzęgnięcie kwestii stosunków ekono-
micznych z relacją władczą i doniosłością społeczną obszarów poza ściśle parlamen-
tarnych pozwoliło na dostrzeżenie politycznych pierwiastków na różnych polach. Na 
tym gruncie kategorię syndromatyczności należy rozumieć jako spuściznę takiego 
pojmowania tego co polityczne, która to kategoria w teorii i analizie dyskursu odgry-
wa kluczową rolę.

Zbierając wnioski

Alienacja, kultura chciwości i agresji, bezmyślny hedonizm i postępujący nihilizm, 
„utowarowienie” życia społecznego, stałe ulatnianie się sensu i wartości ludzkiej 
egzystencji: trudno znaleźć dobrą analizę tych problemów, która nie byłaby dłuż-
nikiem marksizmu40.

Jak sądzę, autor tych słów, czyli Terry Eagleton, nie pomylił się. Te zjawiska są 
częstokroć zanurzone w języku i przez język podtrzymywane. Dlatego też ze współ-
czesnej perspektywy cytat umieszczony na wstępie niniejszego artykułu można inter-
pretować jako pewne możliwości analityczne wyrosłe na gruncie założeń o zapośred-
niczeniu językowym, które to założenia jednocześnie zawierają w sobie kategorie 
polityczne w najwyższym stopniu.

39 M. Karwat, Człowiek polityczny. Próba interpretacji marksistowskiej, Warszawa 1989, rozdział 1.
40 T. Eagleton, Czy Marks miał rację?, Warszawa 2014, s. 9.
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Przemierzając na wskroś omówione kategorie, należy pochylić się nad swoistym 
spoiwem czy wręcz idée fixe. Czymś, co będzie celem i przyczynkiem zarazem. Mam 
tu na myśli niejednokrotnie krytykę – krytykę jako swoiste narzędzie diagnostycz-
ne. Otóż krytyka właśnie znamionuje nasze spostrzeżenie zazębiających się punktów 
węzłowych, a wyłuszczonych jako inspiracje. Krytyczność, która jest rudymentar-
nym elementem tej optyki, stanowi alternatywne narzędzie demistyfikujące neutral-
ność i arbitralność szeregu zjawisk i kategorii politycznych w najwyższym stopniu41. 
To za jego pomocą wchodzi się w domenę procesów tyczących się pytania, jak dane 
społeczeństwo jest stanowione, co odpowiada za mechanizmy je porządkujące. Wy-
generowany w ten sposób obszar winien być w polu widzenia badaczy i badaczek 
zainteresowanych refleksją nad szeroko rozumianą politycznością świata społecz-
nego. Scharakteryzowane powyżej kategorie będące trwałymi elementami tradycji 
marksistowskiej są z gruntu nacechowane polityczne, w związku z czym badacz 
czy też badaczka nauk politycznych nie powinni być na nie obojętni. Konstrukcje te 
ujawniają swój niepomierny potencjał analityczny właśnie na gruncie dyskursywnej 
orientacji badawczej.

Podjęłam starania, aby dokonać deskrypcji, ale i analizy tego, co powzięła nieja-
ko w spadku pewna orientacja badawcza. Z ciągu wyjaśnień zrodziła się konieczność 
poczynienia pewnej syntezy, dzięki której moglibyśmy dookreślić ową orientację 
jako dyskursywną. Tak jak to zostało zaznaczone na wstępie, zagadnienie to podej-
muję jako badaczka nauk politycznych. W związku z tym chciałabym podjąć wysiłek, 
na swój sposób postulatywny, wiążący się z teoretycznym zmapowaniem tego podej-
ścia właśnie na gruncie nauk politycznych. Wstępne przesłanki zasygnalizowano już 
wcześniej, natomiast na tym etapie chciałabym posunąć ustalenia krok dalej. Mam tu 
na myśli uprawomocnione zakorzenienie tego podejścia.

Wskazując znowuż na celowość dyskursywnej optyki badawczej, wyszczególnić 
trzeba podstawową kwestię, a mianowicie, krytyczną dekonstrukcję dominujących 
kanonów. Ujawniana jest na tej drodze arbitralność rozstrzygnięć, na bazie których 
funduje się podstawy powszechnie funkcjonujących i niepodważanych terminologii. 
Innym aspektem jest wyabstrahowanie z polityczności tych fenomenów, a przywią-
zanie do „merytoryczności” czy też „neutralności”. Takie strategie badawcze często-
kroć podejmują badacze nauk politycznych, poddając się brutalnemu redukcjonizmo-
wi i chęci zachowania „czystości” przedmiotu badań. Taką tendencję w działaniach 
możemy zaobserwować w przypadku polityki publicznej. W wyłożeniu politycznego 
charakteru forsującego zneutralizowane i wręcz technokratyczne właściwości poma-
ga właśnie podejście dyskursywne. Za pomocą tego krytycznego instrumentarium 
dociec można arbitralności ustaleń co do „merytoryczności”, a tym samym zachwiać 
podstawą uprawomocnienia konkretnych rozwiązań. To studium nad polityką pu-

41 Przykład dyskursywnej koncepcji władzy zob. L. Rasiński, Dyskurs i władza. Zarys polityki 
agonistycznej, Wrocław 2010, s. 129.
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bliczną umożliwia identyfikację określonych interesów realizowanych przez grupy, 
projektujących daną politykę, która w swojej istocie zawsze jest czyjaś. W ramach 
polityki publicznej częstokroć można zaobserwować obiektywizację przesunięcia 
poziomu danego rozstrzygnięcia: od stawki w konflikcie politycznym (poziom anta-
gonizmów społecznych) do aprobatywnego przyjęcia (poziom projektowania i dalej 
implementacji)42.

Nie wolno mi pominąć jeszcze jednego wątku, który być może niedopowiedziany 
przewija się w tych refleksjach. Otóż namysł nad tytułowym zagadnieniem w gruncie 
rzeczy jest mierzeniem się z trudem przyjęcia stanowisk badaczy nauk politycznych. 
Jak zwraca uwagę Stefan J. Rittel, problem obecności kategorii dyskursu w naukach 
politycznych (czy też nieobecności, jak twierdzi przywoływany przez tegoż autora 
van Dijk) to jednocześnie problem statusu metodologicznego43 wiążącego się cho-
ciażby z demarkacją pola badawczego, o czym pisał w swoim klasycznym tekście 
Jan Woleński44. Na przecięciu bowiem praktyki i teorii, „prawdy” i wartościowania 
kryje się problem postawy badawczej. Słusznie nie umyka on Janowi P. Hudzikowi. 
Autor ten konstatuje niechęć do refleksji teoretycznej w tym obszarze45. W związku 
z powyższym funkcjonalność orientacji dyskursywnej w badaniach nad zjawiskami 
politycznymi przejawia się także w autorefleksji w odniesieniu do postaw badaw-
czych podejmujących tę refleksję, zwłaszcza teoretyczną.

THE DISCOURSIVE RESEARCH ORIENTATION  
AND ITS MARXIST INSPIRATION

Summary

Keywords: discourse, practice, ideology, power, politicization

Questions about the specifics of bulding of socio-political sphere phenomenon, lied at the 
dawn of countless attempts of systematization of knowledge over this subject, and of con-
structing the axioms, responding to efforts to enucleate of algorithm, ruling the dynamics 
of this sphere. One of such examples is discoursive research orientation. It was an effect 

42 Opieram się tu na tekście: M. Ozimek, K. Minkner, Polityki publiczne w ujęciu krytycznym. 
Próba teoretycznego zarysowania paradygmatu, w: Polityki publiczne w teorii i praktyce, red. 
B. Choroś, M. Niebylski, Opole 2014, s. 255–281.

43 S.J. Rittel, Dyskurs w filozofii politycznej. Podejście lingwistyczno-politologiczne i systemowe, 
Kielce 2005, s. 21.

44 Mam tu na myśli artykuł: J. Woleński, Spór o status metodologiczny w nauce o polityce, w: Me-
todologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, red. K. Opałek, Warszawa 1975.

45 J.P. Hudzik, Prawda i teoria, Warszawa 2011, s. 101 i n.
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of series of transformations inside social sciences during XXth century. Nonetheless, its 
program was not completely utilized by researchers achivements. I would like to express 
the conviction that primary catalogue of inspirations derives from rich achivements of 
Marxist thought. As node points of those considerations I take four inspirations: social 
practices, ideology, power and the political, outside of institutionalized politics frames. 
I do not treat these cathegories separately – because its reach intertwines, often as a con-
sequences. Focusing on such subject of the following article, I therefore try to point out 
some problems revealing itself in political scientinsts research positions.
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Potrzeba dyskusji o nowoczesnym marksizmie

Problem aktualność myśli Marksa w XXI wieku jest bardzo ważny teoretycznie, po-
litycznie i ideologicznie. Po upadku „realnego socjalizmu” w byłym ZSRR i Europie 
liczni uczeni opisali to jako „koniec historii” (Francis Fukuyama), rozumiejąc to jako 
logiczny zwrot do kapitalizmu. Zbigniew Brzeziński określił marksizm i socjalizm 
realny jako „błąd historii” i niezbędność hegemonii USA w ramach new world order. 
Liczni teoretycy określają marksizm, szczególnie marksizm-leninizm, jako teorię 
XIX wieku mało przydatną do diagnozowania współczesnego świata. Zygmunt Bau-
man określił socjalizm i marksizm jako „nową utopię”. Z marksizmem jako teorią 
i metodologią dawno rozstały się partie socjaldemokratyczne i reformistyczny nurt 
ruchu robotniczego zakładające, że stworzą „kapitalizm o ludzkim obliczu”. Żadna 
z tych koncepcji nie zakotwiczyła się na trwałe w naukach społecznych. Po krótko-
trwałym triumfie końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku kapitalizm wszedł w głę-
boki kryzys finansowy, ekonomiczno-socjalny znamionowany upadkiem gospodarki 
po 2008 roku, systematyczną likwidacją pozostałości państwa opiekuńczego, po-
tężnym wzrostem bezrobocia, a w stosunkach międzynarodowych narastania nie-
bezpieczeństwa wojny rozpętywanej przez imperializm jako środek rozwiązywania 
kapitalistycznych sprzeczności w ramach globalizacji. Jednocześnie pogłębiają się 
sprzeczności antagonistyczne i rosną nowe siły klasowo-społeczne dążące do socja-
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lizmu. Logiczne jest, że poszukują one w marksizmie busoli ideologicznej do walki 
z kapitalizmem i o socjalizm na miarę XXI wieku. Współczesny świat nie jest wcale 
końcem świata ideologii ani historii. Narastają nowe sprzeczności, mnożą się stare 
i nowe patologie, wybuchają wojny lokalne, od lat trwa głęboki kryzys finansowy 
i gospodarczy, narasta groźba wojny światowej. Walka klasowa trwa nadal, a nawet 
pogłębia się. 

Problem jest trudny i złożony, gdyż po upadku Związku Radzieckiego i państw 
socjalistycznych w Europie w latach 1989–1991 upadła nie tylko praktyka tak zwa-
nego realnego socjalizmu, ale osłabieniu uległa także jego podstawa teoretyczna 
w postaci marksizmu-leninizmu. Niektórzy nawet uważają, że utracił on teoretyczną 
i ideowo-polityczną nośność i w nowej epoce należy poszukiwać innej wersji teore-
tycznej walki o socjalizm. Część polityków i teoretyków sięga ponad leninizmem do 
pierwotnego marksizmu, ewentualnie do marksizmu w wydaniu Róży Luksemburg, 
jeszcze inni sięgają do dorobku Lwa Trockiego lub do chińskiej formuły marksizmu 
(sinizacja marksizmu).

Upadek marksizmu i „realnego socjalizmu”  
w byłym ZSRR i europejskich KDl-ach

Na gruzach dawnych państw socjalistycznych powstały reakcyjne reżimy, które 
zasłużyły się we wprowadzaniu panowania kapitału, najczęściej obcego. W Rosji 
kontrrewolucja przyniosła powstanie kapitalizmu oligarchicznego, który w czasach 
Borysa Jelcyna był modelowym przykładem rządów kompradorskiej burżuazji, która 
w latach dziewięćdziesiątych XX wieku doprowadziła do rozpadu Związku Radziec-
kiego, upadku gospodarczego kraju i utraty niepodległości, jego znaczenia politycz-
no-międzynarodowego. Nastąpiła likwidacja całych gałęzi gospodarczych, nastąpił 
spadek o 50 procent produkcji w skali globalnej i per capita. Rosja potrzebowała 
piętnastu lat, by przywrócić poprzedni poziom i zapewnić minimalną równowagę 
rynkową gospodarki. Procesom tym towarzyszył radykalny spadek dochodów ludzi 
pracy oraz grabież własności społecznej w drodze prywatyzacji. Pojawiło się maso-
we bezrobocie, szczególnie wśród młodzieży, rosło bezprawie i brak bezpieczeństwa, 
pojawiły się patologie społeczne, degradacja socjalna wielkich mas pracujących, 
a jednocześnie rosły potężne fortuny oligarchów, którzy niepewni sytuacji politycz-
nej w kraju masowo wywozili kapitał za granicę, co było i jest sprawdzoną formą 
grabieży własnego narodu. Pewnym ograniczeniem tego procederu stało się usunię-
cie Jelcyna z funkcji prezydenta i postawienie na tym stanowisku Władimira Putina 
w 2000 roku, co było rezultatem uświadomienia sobie przez nowe elity polityczne 
Rosji, że dotychczasowy kurs prowadzi Rosję nie tylko jako państwo, ale jako naród 
do nieuchronnej klęski i zguby.
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Jeszcze gorsza pod tym względem była sytuacja w republikach środkowej Azji, 
które w 1991 roku ogłosiły niezależność, a sprawujące tam władzę dawne elity ra-
dzieckie i komunistyczne szybko przekształciły się w nacjonalistyczno-islamskie 
i stosowały brutalną dyktaturę przy formalnoprawnym przyjęciu instytucji i zasad 
„demokracji”, „pluralizmu” i „państwa prawa”. W polityce zagranicznej reżimy te 
szukały oparcia w USA, Unii Europejskiej, a także NATO. Państwa bałtyckie i kau-
kaskie, szczególnie Gruzja, także szukały oparcia w Unii Europejskiej, USA i NATO 
i te pierwsze wkrótce się w nich odnalazły, natomiast procesy te w Gruzji zastopo-
wała Rosja, przy czym nie obyło się bez lokalnej wojny o południową Osetię i Ab-
chazję. W konsekwencji główny rzecznik tej polityki, były prezydent Gruzji Micheil 
Saakaszwili, musiał ustąpić, ale nadal sytuacja na Kaukazie jest skomplikowana. Ina-
czej sytuacja rysuje się w Mołdowie, gdzie w pierwszym okresie przewagę zdobyły 
siły prokomunistyczne i prorosyjskie, później jednak zwyciężyły ugrupowania orien-
tujące się na zjednoczenie z Rumunią i stowarzyszenie z Unią Europejską. 

Rosja próbuje ratować swą wielkomocarstwową pozycję poprzez różne formy 
skupienia wokół siebie dawnych państw Związku Radzieckiego, w czym szczegól-
ną rolę odgrywa Wspólnota Niepodległych Państw, Związek Białorusi i Rosji oraz 
Wspólnota Euro-Azjatycka. Decydujące znaczenie dla dalszych losów Rosji, Wspól-
noty Niepodległych Państw oraz stosunków we wschodniej Europie ma Ukraina, 
która w sierpniu 1991 roku ogłosiła niepodległość, zwyciężyły tam siły antykomuni-
styczne, które za sprawą swych oligarchów doprowadziły do upadku gospodarczego 
kwitnącą kiedyś republikę. W ciągu ponad dwudziestu lat Ukraina utraciła więk-
szą część swego potencjału przemysłowego, upadło również kołchozowe rolnictwo. 
W rezultacie bezrobocia i innych patologii ludność Ukrainy zmniejszyła się z 52,5 do 
45 milionów, o siedem lat skróciła się długość życia. Procesy destrukcji pogłębiły się 
w następstwie tak zwanej pomarańczowej rewolucji w 2004 roku. W jej następstwie 
do władzy doszli oligarchowie ze wschodniej części kraju na czele z byłym prezy-
dentem Wiktorem Janukowyczem, który sprawował władzę do lutego 2014 roku i zo-
stał obalony w następstwie spisku sił faszystowsko-banderowskich zorganizowanych 
nie tylko na mitycznym już „Majdanie”, lecz dobrze zorganizowanych w skali całego 
kraju i przenikających do struktur całego aparatu państwowego.

Wydarzenia na Ukrainie odsłaniają głębokie sprzeczności nie tylko w tym kra-
ju, również w relacjach z Rosją, Unią Europejską, USA, a także przede wszystkim 
NATO. Znamienne okazało się, że siły faszystowsko-banderowskie popierane są 
przez wszystkich „demokratów” z Unii Europejskiej i USA, którzy nie chcą pamiętać 
o rodowodzie historyczno-politycznym partii Swoboda i jej nowego führera Ołeha 
Tiahnyboka, a także licznych innych partii i organizacji będących oparciem dla ukra-
ińskich faszystów, przede wszystkim z tak zwanego Prawego Sektora. Przyczyna jest 
prosta – są one zapiekłym wrogiem „Moskali”, Rosji, socjalizmu, komunizmu i dążą 
do zerwania wszystkich więzi z „Moskalami”, osłabienia i rozbicia Rosji. Ten cel 
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łączy ukraińskich faszystów z „demokratami” z Zachodu również dążącymi do roz-
członkowania Rosji, a w dalszej kolejności do osłabienia i okrążenia ludowych Chin.

Konflikt na Ukrainie przekształcił się w 2014 roku w wojnę domową, która roz-
szerza się za sprawą zaangażowania sił zewnętrznych. Mniejszość rosyjską i siły 
prorosyjskie popiera aktywnie Rosja nie tylko politycznie, także militarnie, orien-
tację prozachodnią wzmacniają politycznie i gospodarczo USA, Unia Europejska, 
a militarnie – NATO. Na wschodzie Ukrainy toczą się regularne walki z użyciem 
ciężkiego sprzętu wojskowego, zginęło tysiące ludzi, są olbrzymie zniszczenia in-
frastruktury gospodarczej i mieszkaniowej. Setki tysięcy ludzi stały się bezdomnymi 
i wygnańcami. W marcu 2014 roku Rosja zajęła Krym, a jednocześnie rozpoczęły się 
działania separatystyczne, które doprowadziły do powstania Donieckiej i Ługańskiej 
Republik Ludowych deklarujących dążenia autonomiczne, a nawet chęć odłączenia 
się od Ukrainy i przyłączenia się do Rosji jako tak zwana Noworosja.

Trwa proces rozczłonkowania Ukrainy, którego nie są w stanie zatrzymać ko-
lejne wybory. Na Ukrainie faktycznie władzę przejęła nowa grupa oligarchów na 
czele z Petro Poroszenką orientująca się na ścisłe zbliżenie z Zachodem. Poroszenko 
w czerwcu 2014 roku wybrany został na prezydenta Ukrainy (przy niskiej frekwen-
cji). W październiku tego roku odbyły się wybory do Rady Najwyższej, w których 
zwycięzcą okazał się Blok Ludowy dotychczasowego premiera Arsenija Jaceniuka 
(22,45 procent) przed Blokiem Wyborczym prezydenta Poroszenki (21,85 procent) 
i Partią mera Lwowa (11,23 procent). Prawdopodobnie utworzą one koalicję rządową. 
Politycznie jest to kontynuacja poprzedniego układu, choć partia Swoboda i Prawy 
Sektor przeszły do drugiego frontu, ale ich liczni działacze dostali się do parlamentu 
z list zwycięskich ugrupowań. Wyeliminowano z parlamentu komunistów. Wybory 
odbyły się przy niskiej frekwencji (około 50 procent), we wschodnich okręgach były 
bojkotowane lub zabronione przez samozwańcze władze, które w listopadzie 2014 
roku przeprowadziły własne wybory, które potwierdziły odłączenie się od Ukrainy. 
Sytuacja na Ukrainie jest groźna dla jej jedności i pokoju. Ukraina stała się poligo-
nem, na którym toczy się walka nie tylko o jej przyszłość, ale również o przyszłość 
Rosji, o pokój w Europie, a w szczególności na pograniczu Polski i Ukrainy. 

Główne przyczyny upadku „realnego” socjalizmu w ZSRR i Europie

Upadek ZSRR i państw socjalistycznych w Europie jest nowym historycznym przy-
kładem, do czego prowadzi tolerowanie i uleganie rewizjonizmowi, oportunizmowi, 
kontrrewolucji i nierespektowanie zasad i celów państwa dyktatury proletariatu. Jest 
to największa porażka ruchu komunistycznego i robotniczego od czasów Komuny 
Paryskiej i wszystkie siły postępowe powinny z tego wyciągnąć wnioski. Kontrre-
wolucja miała różne formy, była ona jawna i ukryta, wewnętrzna i międzynarodo-
wa. W walce z „realnym socjalizmem” połączyły się różne burżuazyjne o różnej 
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proweniencji siły, które zjednoczył wspólny cel – dążenie do obalenia „komuny”. 
W aliansie tym bardziej niebezpieczną, zdradziecką rolę pełniły siły kontrrewolucyj-
ne w partiach z nazwy komunistycznych, także w aparacie państwowym, które na 
skutek różnych przyczyn odchodziły od marksizmu-leninizmu, ulegały rewizjoni-
zmowi i oportunizmowi, tolerowały nacjonalizm i osłabiały internacjonalizm prole-
tariacki, socjalistyczny. 

Jednocześnie w państwach tych umacniała się warstwa wykonawczo-zarządzają-
ca (nomenklatura) pozbawiona w wyniku deformacji centralizmu demokratycznego 
realnej demokratycznej kontroli ze strony klasy robotniczej i innych ludzi pracy, co-
raz bardziej alienowała się i stawała grupą, dla której dalsze przemiany socjalistycz-
ne nie leżały w jej interesie, zaczęła je hamować, a w schyłkowym okresie „realnego 
socjalizmu” torpedować i sabotować przy jednoczesnym werbalnym deklarowaniu 
socjalizmu („Socjalizmu bronimy jak niepodległości”). Sektor socjalistyczny dla tej 
warstwy stawał się z czasem źródłem wyzysku pracowników najemnych, co rodzi-
ło poczucie niesprawiedliwości, krzywdy i stawało się zarzewiem niezadowolenia 
i buntów robotników. Proces powstawania tej warstwy był bardzo złożony i rozpo-
czął się jeszcze w czasach Włodzimierza Lenina i Józefa Stalina, kiedy na początku 
lat dwudziestych ubiegłego wieku w Europie odpłynęła fala rewolucyjna i WKP(b) 
zdecydowała się na kontynuowanie rewolucji i budowy podstaw socjalizmu w jed-
nym kraju, licząc jednocześnie na poparcie rewolucyjnego proletariatu na Zachodzie 
i wykorzystanie sprzeczności w łonie państw kapitalistycznych. 

Związek Radziecki pod kierunkiem Stalina za cenę olbrzymich wyrzeczeń, a czę-
ściowo także za sprawą ograniczonej demokracji i wewnętrznego terroru zdołał 
stworzyć silny przemysł, przede wszystkim ciężki, który był podstawą obronności 
kraju, skolektywizował rolnictwo, zjednoczył naród wokół partii komunistycznej 
i w znaczący sposób podniósł poziom ekonomiczno-socjalny radzieckiego świata 
pracy. Jednocześnie musiały być podjęte środki mające na celu wzmocnienie obron-
ności państwa wobec umacniających się w Europie sił faszyzmu i militaryzmu. Woj-
na ta narzucona została ZSRR w czerwcu 1941 roku i trwała do maja 1945 roku, 
a na Dalekim Wschodzie z Japonią do września 1945 roku, kosztowała ona ZSRR 
wielkie straty ludzkie i materialne, ZSRR wyszedł z niej zwycięski, ale jednocześnie 
bardzo osłabiony. Ofensywa faszyzmu zakończyła się jego klęską, osłabieniu uległy 
również najbardziej reakcyjne koła wielkiej burżuazji. Po II wojnie światowej w re-
zultacie rewolucji ludowo-demokratycznych powstały nowe państwa socjalistyczne, 
a szczególnie w 1949 roku Chińska Republika Ludowa. Powstała wspólnota państw 
socjalistycznych, a w 1959 roku rewolucja socjalistyczna zwyciężyła na Kubie – na 
kontynencie amerykańskim. 

W tym czasie ukształtowały się trzy wielkie siły postępu, pokoju i walki o so-
cjalizm. Była to wspólnota państw socjalistycznych obejmująca jedna trzecią globu 
ziemskiego, dysponująca wielkim potencjałem ludnościowym, militarnym i rosną-
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cym potencjałem gospodarczym. Był to również dobrze zorganizowany międzynaro-
dowy ruch robotniczy, szczególnie lewicowy ruch związkowy, a także antyimperiali-
styczny ruch narodowo-rewolucyjny, który ukształtował się w konsekwencji upadku 
systemu kolonialnego. Można postawić tezę, że w latach sześćdziesiątych XX wieku 
światowy kapitalizm miał powody do obaw, był on wstrząsany licznymi strajkami, 
protestami i rewolucjami, które miały miejsce nie tylko w słabiej rozwiniętych pań-
stwach kapitalistycznych, ale też w jego bastionach. Istniały wtedy realne szanse zwy-
cięstwa socjalizmu w metropoliach kapitalizmu, co mogło prowadzić do socjalizmu 
w skali światowej. Niestety, szanse te zostały zmarnowane z powodów obiektywnych 
i subiektywnych. Po pierwsze, kapitalizm wbrew twierdzeniom Lenina z początku 
XX wieku nie załamał się całkowicie, potrafił się zreformować, w czym odegrał dużą 
rolę keynesizm i polityka interwencjonizmu państwowego, a także w rezultacie wiel-
kiego kryzysu lat trzydziestych ubiegłego wieku wprowadzenia pewnych elementów 
państwa opiekuńczego, które łagodziły jego sprzeczności socjalne i oddalały niebez-
pieczeństwo rewolucji społecznej.

Jeszcze ważniejszym elementem tego procesu był przyśpieszony po II wojnie 
światowej rozwój sił wytwórczych nazwanych w latach sześćdziesiątych rewolu-
cją naukowo-techniczną, która przyśpieszyła rozwój ekonomiczno-technologiczny 
czołowych państw kapitalistycznych, co miało również negatywne następstwa na 
utrzymanie zdolności obronnej ZSRR i wspólnoty państw socjalistycznych. Realny 
socjalizm zaczął przegrywać ze światem kapitalizmu nie tylko ekonomicznie, też mi-
litarnie, co dokumentowała konfrontacja wojskowa w Afganistanie, poczynając od 
końca 1979 roku. Procesy te przyśpieszyły wchodzenie większości nowych państw 
postkolonialnych w orbitę wpływów dawnych metropolii i USA. Wbrew oficjalnie 
głoszonej przez przywódców ZSRR optymistycznej perspektywie rewolucji świato-
wej realnie się ona oddalała, a przewagę zdobywały siły reakcyjne. 

Ważnym czynnikiem subiektywnym upadku realnego socjalizmu było po śmierci 
Stalina zwycięstwo sił antystalinowskich, a w rzeczywistości antykomunistycznych, 
które przez długi czas ukrywały swe prawdziwe oblicze. Była to rosnąca w siłę war-
stwa wykonawczo-zarządzająca, która w czasach stalinowskich była utrzymywana 
w ryzach za pomocą czystek i terroru. Z czasem przywódcą tych sił stał się Nikita 
Chruszczow, który podczas XX Zjazdu KPZR w lutym 1956 roku wygłosił między 
innymi tak zwany tajny referat, w którym teoretycznie i politycznie zakwestionował 
(pod pozorem walki z tak zwanym kultem jednostki) budowę socjalizmu i rozpoczął 
jego stopniowy demontaż. Proces ten był wielostronny, sprzecznościowy, rozłożony 
czasowo, napotykający na opór mas pracujących i uwikłany w politykę międzynaro-
dową. Najwięcej szkód dla sprawy socjalizmu nie tylko w ZSRR uczyniono w latach 
rządów Chruszczowa (1954–1964), ale proces ten był kontynuowany z pewnymi 
zmianami w czasach Leonida Breżniewa (1964–1983), a w szczególności w cza-
sach Michaiła Gorbaczowa (1985–1991) i ostatecznie doprowadził do upadku nie 
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tylko KPZR, ale także ZSRR jako socjalistyczne państwo. Miało to olbrzymi wpływ 
na upadek socjalizmu w krajach demokracji ludowej w Europie ze względu na ich 
wielostronne uzależnienie od Moskwy oraz zastosowanie w ich rozwoju radzieckie-
go modelu socjalizmu, również w Jugosławii, która wykazywała pewne odrębności. 
Miało to także wielki negatywny wpływ na osłabienie partii komunistycznych w Eu-
ropie i na świecie. Światowy kapitalizm na czele z USA w latach 1989–1991 święcił 
triumfy i amerykańscy uczeni oraz eksperci dyskontowali to teoretycznie jako „ko-
niec historii” (F. Fukuyama) i nowy światowy porządek na czele z USA (Z. Brzeziń-
ski). Ich zdaniem komunizm był „błędem historii”, ale po 1991 roku rzekomo świat 
wrócił w sprawdzone historyczne koleiny.

Rola Chin, Kuby i KDl-ów w Azji

Inną przyczyną subiektywną upadku socjalizmu w XX wieku był dogmatyzm Mao 
Zedonga (Tse-tunga) i Komunistycznej Partii Chin. Kierownictwo chińskie szybko 
zorientowało się w oszukańczej grze Chruszczowa i jego następców i nie solidaryzo-
wało się z uchwałami KPZR i międzynarodowych narad partii komunistycznych i ro-
botniczych organizowanych z inicjatywy Moskwy, które odchodziły od podstawo-
wych pryncypiów naukowego socjalizmu, na przykład dyktatury proletariatu, dekla-
rowania państwa ogólnonarodowego, internacjonalizmu proletariackiego, rezygnacji 
z dalszej budowy socjalizmu w ZSRR. Na początku lat sześćdziesiątych XX wieku 
polityka międzynarodowa ZSRR zaczęła bardziej realizować wielkomocarstwowe 
interesy Rosji niż interesy światowego socjalizmu i proletariatu. Od tego czasu Chiń-
czycy uważali, że KPZR całkowicie zdradziła socjalizm i że należy ją potępić na 
arenie międzynarodowej i budować nowy ośrodek międzynarodowego ruchu komu-
nistycznego, na czele którego miała stanąć KPCh. W tym czasie w chińskiej partii 
umocnił się maoizm, który okazał się właściwy dla chińskiej drogi do socjalizmu, ale 
był anachroniczny dla partii komunistycznych w rozwiniętych państwach. Polityka 
Mao Zedonga była pełna zakrętów i niekonsekwencji nie tylko w sprawach mię-
dzynarodowych, także wewnętrznych, o czym świadczyły późniejszy „wielki skok” 
i „rewolucja kulturalna”. Ogłoszenie, że KPZR całkowicie już zdradziła socjalizm, 
było przedwczesne. Istniała realna szansa przezwyciężenia oportunistycznego kursu, 
ale ambicje i dogmatyzm Mao były większe niż troska o losy socjalizmu w skali 
świata. Miało to niekorzystne następstwa dla jedności ruchu komunistycznego na 
świecie, przyśpieszyło także kurs reformatorski ku kapitalizmowi w ZSRR.

W tym czasie Chiny nie dysponowały dużym potencjałem gospodarczym i auto-
rytetem ideowo-politycznym, by skutecznie wypełnić rolę światowego lidera komu-
nistycznego. Tym bardziej że sama KPCh znajdowała się od połowy lat sześćdziesią-
tych ubiegłego wieku w trakcie głębokich podziałów ideowo-politycznych i ostrych 
walk frakcyjnych, o czym świadczyła polityka „stu kwiatów i stu szkół myślenia”, 
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„wielkiego skoku” i wspomnianej już „rewolucji kulturalnej”, które generalnie dopro-
wadziły kraj do załamania gospodarczego. Ówczesna polityka Mao była wyrazem 
subiektywnego przecenienia sił KPCh, braku znajomości dialektyki rozwoju i niedo-
cenienia sił kapitalizmu. Tak jak Chruszczowa i jego następców należy krytykować 
za ich rewizjonizm i reformizm, tak i Mao wymaga krytyki za jego subiektywizm, 
dogmatyzm i lewactwo. Ponoszą oni, choć w różnym stopniu, odpowiedzialność za 
klęskę socjalizmu w drugiej połowie XX wieku. 

Rozejście się dróg Moskwy i Pekinu miało jednak różne następstwa. W ZSRR 
doprowadziło ono ostatecznie do upadku KPZR, ZSRR i „radzieckiego socjalizmu” 
zwanego też „realnym socjalizmem”. W Chinach po śmierci Mao we wrześniu 1976 
roku zwyciężyła w 1978 roku frakcja Deng Xiaopinga, która zreformowała politykę 
gospodarczą Chin i oparła ją na koncepcji socjalistycznej gospodarki rynkowej, która 
po ponad trzydziestu pięciu latach przyniosła bezprecedensowy rozwój gospodar-
czy kraju znamionowany ponad dziesięcioprocentowym rocznym wzrostem PKB, 
co wielokrotnie zwiększyło potencjał gospodarczy kraju, stawiając go w ostatnich 
latach na drugim miejscu w świecie. Jednocześnie KPCh nie zrezygnowała z celów 
socjalistycznych, co znalazło wyraz w realizacji wielkiego programu socjalnego bu-
dowy średnio zamożnego społeczeństwa, a w perspektywie bardziej rozwiniętego 
społeczeństwa socjalistycznego. Sukcesy Chin stawiają kwestię socjalizmu jako za-
gadnienia światowego na nowej płaszczyźnie. 

W 2014 roku międzynarodowy ruch komunistyczny i robotniczy jest osłabiony 
i rozbity, co ułatwia siłom kapitalistycznym, szczególnie imperializmowi, dominację 
i wzmożony wyzysk proletariatu i całego świata pracy. Wielka burżuazja, a szcze-
gólnie jej transnarodowe korporacje finansowe i gospodarcze, ciągną olbrzymie zy-
ski z wyzysku własnego świata pracy i wyzysku uzależnionych narodów. W krajach 
europejskich i USA likwidowane są pozostałości zdobyczy socjalno-ekonomicznych 
wywalczonych przez proletariat w poprzednich epokach. Dotyczy to tak dawnych 
państw socjalistycznych, jak i w szczególności demokratycznych państw Europy 
Zachodniej, gdzie przez kilkadziesiąt lat stosowano politykę państwa opiekuńczego. 
Mamy tu do czynienia ze swoistą zemstą klasową realizowaną przez potomków daw-
nych kapitalistów bądź ich nowych członków, którzy w dwójnasób chcą odzyskać 
utracone w XX wieku profity. 

Ale nie wszystkie państwa socjalistyczne zostały obalone – pozostały potężne 
ludowe Chiny, Wietnam, Laos, KRLD, a w Ameryce bohaterska Kuba. Dokumentują 
one, że światowy imperializm nie jest wszechmocny, że tam, gdzie partia komuni-
styczna prowadziła politykę ścisłej więzi z klasą robotniczą, pracującym chłopstwem 
i postępową inteligencją, cieszy się poparciem zdecydowanej większości narodu 
i żadne knowania imperializmu nie są w stanie zagrozić i obalić socjalizm i ustrój 
ludowej demokracji, tak jak było to udziałem w dawnym ZSRR i Europie Środkowo-
-Wschodniej. Wszystkie te kraje są ludowymi republikami socjalistycznymi, a rzą-
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dzące w nich partie komunistyczne (robotnicze) opierają się na teorii marksizmu-
-leninizmu dostosowanej do miejscowych warunków cywilizacyjnych, kulturowych, 
stopnia rozwoju gospodarczego, klasowego i tradycji demokratyczno-politycznych. 
Wszystkie one mają liczne sukcesy w budowaniu równościowego socjalistycznego 
ustroju, mają jednak także wiele trudności będących głównie wynikiem izolacji na 
arenie międzynarodowej organizowanej przez państwa imperialistyczne.

Wśród tych państw i partii na szczególną uwagę zasługują Kuba i jej KPK oraz 
Chińska Republika Ludowa z jej KPCh. Znaczenie Kuby polega na tym, że rewo-
lucja narodowo-wyzwoleńcza, która tam zwyciężyła pod koniec lat pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku, później socjalistyczna, została wywalczona rękami ludu kubań-
skiego, a nie jak na przykład w Polsce w latach 1944/1945 dzięki wyzwoleniu kraju 
przez Armię Radziecką, która przez lata tworzyła zaplecze militarno-polityczne dla 
zwycięskiej walki polskiego proletariatu z własną i obcą burżuazją. Przez kilkadzie-
siąt lat na Kubie realizowano postępowe przemiany społeczno-gospodarcze, które 
przyczyniły się do wzrostu poziomu życia mas pracujących i mimo upadku ZSRR 
oraz wspólnoty państw socjalistycznych, które udzielały Kubie pomocy, nie upadła 
ona, zreformowała gospodarkę i nadal socjalizm cieszy się wielkim poparciem na-
rodu i żadne próby jego obalenia z zewnątrz nie przynoszą rezultatu. Jednocześnie 
Kuba jest przykładem walki o socjalizm i o niepodległość dla uciskanych narodów 
Ameryki Łacińskiej i cieszy się ich poparciem. Kuba ma wśród nich wysoki autory-
tet ideowo-polityczny, wskazuje ona drogę dla ruchów narodowo-wyzwoleńczych 
w Wenezueli, Ekwadorze, Peru, Nikaragui, Brazylii. Cieszy się ona również dużym 
autorytetem w Ruchu Państw Niezaangażowanych i w ONZ. Rewolucjoniści ame-
rykańscy, nie tylko Che Guevara, czerpali i czerpią z kubańskiego doświadczenia 
i marksizmu wiele inspiracji, jak prowadzić rewolucję we własnych krajach, jak 
wdrażać podstawy ustroju socjalistycznego po zdobyciu władzy. Doświadczenia ku-
bańskie są też pilnie studiowane przez postępowe ruchy w Afryce.

Chińska droga do socjalizmu – znaczenie maoizmu

Chińska Republika Ludowa idzie własną drogą do socjalizmu. Jest to droga nowa-
torska, poczynając od rewolucji narodowej w latach trzydziestych ubiegłego wieku. 
W ciągu sześćdziesięciu pięciu lat (od 1949 roku) KPCh podejmowała liczne ekspe-
rymenty, popełniała błędy, ale potrafiła z czasem je przezwyciężać i wychodzić na 
szybszą ścieżkę rozwoju. Niewątpliwie u początków ChRL stała partia komunistycz-
na, która powstała w 1921 roku za sprawą rozwijającego się w Chinach ruchu ro-
botniczego i pomocy Międzynarodówki Komunistycznej i Rosji Radzieckiej. Pierw-
sze pokolenie chińskich komunistów nawiązywało do doświadczeń i wzorów walki 
o władzę w Rosji, a ich główni przywódcy kształcili się na moskiewskim Uniwer-
sytecie Narodów Wschodu im. Sun Yatsena. Jednocześnie dostrzegali oni odrębność 
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gospodarczą i cywilizacyjną Chin, znikomy odsetek robotników i morze chłopstwa 
w strukturze demograficznej tego kraju. Z czasem Mao Zedong doszedł do prze-
konania, że ze względu na odmienne warunki historyczne, niski stopień rozwoju 
kapitalizmu i słabość przemysłowego proletariatu, także półkolonialny charakter za-
leżności Chin od mocarstw imperialistycznych Chiny muszą poszukiwać innej drogi 
rewolucji, a w perspektywie budowy podstaw socjalizmu. Był to zresztą problem 
żywo dyskutowany również wcześniej w środowiskach marksistowskich w Europie, 
a szczególnie w ZSRR w następstwie budowy socjalizmu w opóźnionych w rozwoju 
republikach środkowej Azji, Mongolii.

Mao oparł się na biednym chłopstwie i proletariacie wiejskim, uznając jednocze-
śnie przewodnią rolę polityczną rodzącej się klasy robotniczej w Chinach, co znala-
zło wyraz w oparciu się na marksizmie i jego dostosowaniu do chińskiej specyfiki. 
Karol Marks i Fryderyk Engels w Manifeście komunistycznym zakładali hipotezę, że 
rewolucja socjalistyczna zwycięży w najbardziej rozwiniętych państwach kapitali-
stycznych, co odpowiadało głównym sprzecznościom kapitalizmu wolnokonkuren-
cyjnego w połowie XIX wieku, ale w późniejszych latach wraz z powstaniem im-
perializmu teza ta zmodernizowana została przez Lenina o możliwości zwycięstwa 
rewolucji socjalistycznej w najsłabszym ogniwie państw kapitalistycznych – w Rosji, 
co miało zapoczątkować rewolucję światową. Z czasem powstała teoria o różnych 
narodowych drogach do socjalizmu, co częściowo zostało pozytywnie zweryfikowa-
ne przez rewolucje socjalistyczne w Rosji, Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej. 

Maoizm, choć był w okresie „realnego socjalizmu” krytykowany przez marksi-
stów moskiewskich, a nawet zarzucano mu odejście od podstawowych pryncypiów 
marksizmu, przyniósł wielkie sukcesy chińskim komunistom nie tylko w okresie 
walki o władzę, później także w budowaniu podstaw socjalizmu w Chinach. Teoria ta 
kształtowała się jako wyraz dostosowania naukowego socjalizmu do społeczeństwa 
ze skromnym udziałem klasy robotniczej liczącej w 1949 roku tylko 3 miliony ludzi. 
90 procent chińskiego społeczeństwa stanowili biedni i bezrolni chłopi, liczne były 
rzemiosła i warstwy pośrednie. Chiny dzięki pomocy ZSRR i krajów demokracji 
ludowej w Europie, a przede wszystkim opierając się na własnych siłach, zbudowały 
w czasach Mao olbrzymią bazę przemysłową, zmodernizowały kraj, wprowadziły 
socjalistyczny system egalitarny i zlikwidowały lub ograniczyły wielkie plagi, które 
od lat nękały Chińczyków, co zapewniło KPCh szerokie poparcie społeczne. Sukcesy 
te dowodziły, że KPCh nie zrezygnowała z marksizmu, wdrożyła jego podstawowe 
zasady do praktyki społecznej, co miało prowadzić do dalszych przemian socjali-
stycznych. Część kierownictwa chińskiego uważała, że ten rozwój przez sprzeczno-
ści i błędy średnio dawał około 6 procent wzrostu rocznie, nie był jednak wystarcza-
jący dla Chin ze względu na olbrzymi przyrost naturalny, który niwelował postęp. 
Deng Xiaoping, Liu Szaotsi wystąpili z koncepcją przyśpieszenia rozwoju poprzez 
aktywizację własnej inicjatywy prywatnej i zaproszenie kapitału zagranicznego oraz 
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otwarcie się na świat zewnętrzny, co było ostro krytykowane przez Mao Zedonga, 
ale po jego śmierci w 1976 roku linia Denga zwyciężyła i jest ona w dalszym ciągu 
kontynuowana przez kolejne generacje chińskich przywódców.

Chińskie doświadczenie, chiński marksizm wymagają większego poznania 
i określenia, na czym polegają podobieństwa i różnice, na ile jest on kontynuacją 
i uzupełnieniem wcześniejszych postaci marksizmu, jak daleko poszła tak zwana 
sinizacja marksizmu i czy stanowi ona jego negację, czy tylko narodowo-cywiliza-
cyjne rozwinięcie. Problem jest złożony teoretycznie, historycznie i politycznie ze 
względu na pewną izolację rozwoju Chin od reszty świata, także międzynarodowego 
ruchu komunistycznego, co jest logiczne dla tradycji chińskiej cywilizacji i Państwa 
Środka. Jednak sukcesy gospodarcze Chin powodują, że w opóźnionych w rozwoju 
państwach tak zwanego Trzeciego Świata pojawiają się próby naśladowania chiń-
skiego modelu, co stanowi przesłankę dla rozwoju marksizmu na chińskiej bazie 
w tych krajach. Może to mieć daleko idące konsekwencje dla kształtowania się no-
wych ruchów ideowo-politycznych stawiających sobie za cel walkę z kapitalizmem, 
tak jak to ma miejsce na przykład w Nepalu, wcześniej w Indonezji.

Współczesny kapitalizm i imperializm

Przy charakterystyce prognoz rozwoju marksizmu i socjalizmu na początku XXI 
wieku powinniśmy uwzględnić dotychczasowe doświadczenia i rozwój ruchu komu-
nistycznego, socjalistycznego i innych postępowych nurtów społecznych opartych 
na marksizmie lub sięgających do niego w części. 

Jest to kontynuacja i negacja, dialektyka rozwoju. W ciągu ostatnich dwudzie-
stu pięciu lat zmienił się świat, powstała nowa epoka, nastąpił niebywały rozwój sił 
wytwórczych, kontynuowana jest rewolucja naukowo-techniczna i technotroniczna, 
w zakresie komunikowania, powstały nowe źródła energii, które otwierają niespoty-
kane możliwości rozwoju ludzkości, świat wkroczył w epokę wiedzy, która stała się 
nową wielką siłą wytwórczą, powstały nowoczesne gałęzie przemysłu i usług, które 
wymagają wysoko kwalifikowanych kadr. Świat wkroczył w erę globalizacji, która 
powoduje jego swoiste skurczenie, następują potężne transfery kapitałów niepod-
legające żadnej kontroli granicznej, co stawia pod znakiem zapytania suwerenność 
małych państw. Tworzą się podstawy integracji europejskiej, powstają wielkie mię-
dzynarodowe organizacje i wspólnoty. Technika kosmiczna, jądrowa i elektroniczna 
stawia pod znakiem zapytania kontrolę nad środkami prowadzenia wojny. Rodzą się 
głębokie pytania o przyszłość naszej cywilizacji, jak dalej ma się rozwijać, czy jej 
osiągnięcia będą dla wąskiej garstki bogatych, a masy mają żyć w biedzie i nędzy, 
jaka będzie przyszłość biednego Południa i stosunki z bogatą Północą, czy panować 
będą zasady humanizmu i postępu społecznego (socjalizmu) czy też nowego bar-
barzyństwa. Są to pytania, na które ma szanse odpowiedzieć marksizm XXI wieku. 
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Jednocześnie może on być podstawą programu przemian dla sił politycznych, które 
zasady te mogą wdrożyć w życie. 

Epoka globalizacji jest kontynuacją rozwoju monopolistycznego kapitalizmu 
i oligopolistycznego imperializmu, o czym przed stu laty pisał Lenin w pracy Impe-
rializm jako najwyższe stadium kapitalizmu. Obecny kapitalizm jest niebezpieczny 
dla ludzkości za sprawą nowych form eksploatacji ucisku i ekspansji, w czym główną 
rolę odgrywa imperializm USA i NATO, a w Europie imperializm Unii Europejskiej, 
w szczególności Niemiec, a co potwierdzają neokolonialne wojny w Iraku, Afgani-
stanie, Libii, Jugosławii, w krajach Afryki i ich przygotowywanie i prowokowanie 
w Syrii, na Bliskim Wschodzie, obecnie na Ukrainie. Kapitalizm już dawno utracił 
swe pozytywne cechy charakterystyczne dla jego wstępnych etapów. Dziś jest ustro-
jem pasożytniczym, schyłkowym, niezdolnym do zabezpieczenia pomyślności świa-
ta pracy, szczególnie narodów rozwijających się. Kapitalizm rodzi wojny, wyzysk 
ludzi pracy, społeczną nierówność, a w stosunkach międzynarodowych panowanie 
imperializmu. W tej sytuacji wzrasta znaczenie marksizmu jako teorii i metodologii 
jego wyjaśnienia, przezwyciężenia, rewolucji społecznej, powstania socjalistyczne-
go ustroju i budowy społeczeństwa równościowego, komunistycznej formacji.

W warunkach globalizacji świat nie przestał być kapitalistyczny i imperialistycz-
ny. Wręcz przeciwnie, zaostrzyły się jego sprzeczności głównie między rosnącym 
społecznym charakterem pracy a prywatną formą własności i zawłaszczania zysków. 
Kapitał stosuje od dawna sprawdzoną zasadę: „zyski i profity zagarnia dla siebie, 
straty dzieli na społeczeństwo”. Nastąpiła dalsza koncentracja kapitału w rękach wą-
skiej garstki miliarderów, już nie tylko milionerów, jednocześnie rozszerza się klasa 
proletariatu, biedoty, nędzy, nękanej rosnącym bezrobociem, bezdomnością, choro-
bami, głodem, brakiem lekarstw, wysoką śmiertelnością, szczególnie wśród dzieci. 
Co dziesięć lat powtarzają się zwykłe kryzysy, a co kilkadziesiąt wielkie, grożące 
nowymi katastrofami, szczególnie wojnami. Kapitalizm nie może żyć bez wojen, 
rozpętywane są one z kilkuletnią przerwą; jak na razie mają charakter lokalny, ale 
systematycznie rosną koszty zbrojeń, w czym przoduje USA (około 700 miliardów 
dolarów rocznie). 

Globalizacja bardziej połączyła gospodarki kontynentalne. Obecnie gros rozwoju 
gospodarczego skupia się w Azji i wśród państw basenu Pacyfiku, ale jest to jedno-
cześnie region, który pęcznieje od nowych sprzeczności pomiędzy USA i państwami 
wschodzącymi, a więc Chinami, Indiami, Brazylią, Rosją. Do Azji napływają olbrzy-
mie kapitały, aktywizuje się wielkie zasoby taniej siły roboczej, rosną potencjały 
poszczególnych państw i ponadnarodowych korporacji, także międzynarodowych 
organizacji, na przykład ASEAN-u, BRICS, APEC, NAFTA i innych. Jednocześnie 
inne kontynenty są również wciągane przez globalizację za sprawą wielkiego ekspor-
tu kapitału dawnych państw kolonialnych, wzmaga się walka o podział tamtejszych 
bogactw naturalnych i rynki zbytu. Nową formą koncentracji kapitału i ofensywy 
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imperializmu amerykańskiego i europejskiego staje się nowa Wspólnota Wolnego 
Handlu obejmująca Unię Europejską i USA, która daje 47 procent światowego PKB. 
Jeżeli imperializmowi uda się rozbić Rosję i włączyć jej elementy na zasadzie państw 
pokonanych do takiej wspólnoty, powstanie zintegrowana struktura polityczno-gos-
podarcza i militarna od Vancouver do Władywostoku, co umocni dominację cywili-
zacji białego człowieka wobec kolorowego Południa. Nie prognozuje to biednemu 
Południu możliwości prawidłowego rozwoju. 

W związku z tym pojawia się problem walki o niepodległość nowych państw, 
charakter i kierunek ich rozwoju, w czym wielką rolę odgrywa bezwarunkowa po-
moc Chin i próby naśladowania ich modelu rozwojowego już nie tylko w sąsiednich 
państwach Azji, także w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Wielką rolę w tym zakresie 
pełnią kredyty i kadry chińskie, które witane są tam z radością. Chiny wyrastają na 
głównego organizatora czołowych państw rozwijających się, a nawet Rosji, co znaj-
duje wyraz w międzynarodowej organizacji BRICS. Chiny wzmacniają swą pozycję 
i rolę w Ruchu Państw Niezaangażowanych i sytuują się jako czołowy lider państw 
tak zwanego Trzeciego Świata, co stale przypominają i podkreślają w ONZ, a także 
na wielkich międzynarodowych imprezach, na przykład podczas olimpiady letniej 
w Pekinie w 2008 roku i Światowej Wystawy w Szanghaju w 2010 roku, a nawet 
podczas lądowania chińskiego łunochodu na księżycu w 2013 roku. 

Teoria Deng Xiaopinga – rozwój czy negacja marksizmu

Ważną rolę w rozwoju marksizmu w XXI wieku odgrywa chiński marksizm i „chiń-
ski socjalizm”. Są to pojęcia umowne, gdyż zarówno marksizm, jak i socjalizm mają 
cechy, zasady i treści międzynarodowe i należą do dziedzictwa całej ludzkości. Ale 
są różne okoliczności i warunki kulturowo-historyczne, które różnicują drogi osiąga-
nia socjalizmu i jego budowy, szczególnie na wstępnym etapie. Od 1949 roku Chiny 
pod kierunkiem KPCh budują podstawy socjalizmu i mają w tym zakresie, szcze-
gólnie w ostatnich trzydziestu pięciu latach, wielkie sukcesy za sprawą wdrożenia 
teorii Deng Xiaopinga. Ten wielki chiński marksista rozwinął teorię ekonomiczną 
Marksa za sprawą wprowadzenia socjalistycznej gospodarki rynkowej, czyli uzna-
nia rynku jako ważnego mechanizmu dynamizującego rozwój sił wytwórczych, do-
puszczającego kapitał krajowy i zagraniczny, jednak pod kontrolą socjalistycznego 
państwa zmieniającego centralne planowanie na sterownicze i szerokie otwarcie na 
świat. W rezultacie Chiny osiągały średnioroczny dziesięcioprocentowy wzrost PKB, 
wielokrotnie zwiększyły jego wielkość i stały się obecnie drugą gospodarką świata. 
Obecnie Chiny pod kierunkiem nowego kierownictwa dążą do zbudowania średnio 
zamożnego społeczeństwa socjalistycznego, wyrównania różnic między już dobrze 
rozwiniętym wschodem i centrum a zachodem kraju i niwelowania różnic między 
miastem a wsią. 
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Ta rywalizacja i współpraca różnych państw odbywa się w ramach pokojowego 
współistnienia, ale bez wątpienia Chiny osiągnęły już taki potencjał nie tylko go-
spodarczy, również wojskowy, że są traktowane nie tylko jako rywal, ale przeciw-
nik, a nawet wróg. Problem jest w tym, że Chiny prowadzą samodzielną, suwerenną 
politykę, nie są zależne od USA, NATO, wręcz przeciwnie – dysponują prawie 4 
bilionami dolarów w swych sejfach, co uzależnia gospodarkę i finanse USA od Chin. 
Dodatkowo problem polega na tym, że Chiny nigdy nie wyrzekły się socjalizmu, 
zmieniły taktykę, czyli sposób jego osiągania, ale cel zasadniczy – socjalizm i komu-
nizm – pozostaje ich strategią. W tym celu przeprowadzają one sinizację marksizmu, 
przede wszystkim odmiennie definiują czynnik czasu (co wynika z ich cywilizacji), 
na przykład w kwestii długości okresu przejściowego od kapitalizmu do socjalizmu, 
inaczej podchodzą do kwestii kapitalizmu państwowego, który historycznie miał 
szansę zaistnieć, ale krótko, w Rosji radzieckiej, w Chinach trwa on ponad trzydzie-
ści pięć lat i zakłada się w świetle XVIII Zjazdu KPCh (2012) i III Plenum KC KPCh 
(2013) jego dalsze trwanie. Inaczej prezentuje się relacja między sektorem własno-
ści państwowej, publicznej, prywatnym-krajowym i zagranicznym. Kapitalizm pań-
stwowy jest przez Chińczyków traktowany jako instrument osiągania najnowszych 
technologii i przezwyciężania zacofania gospodarczego, zmiany struktury społecz-
nej, napływu nowoczesnego kapitału i budowy własnych międzynarodowych korpo-
racji gospodarczych i finansowych. Wszystko to odbywa się pod kontrolą organów 
socjalistycznego państwa i przy kierowniczej roli KPCh. W rezultacie tej polityki 
powstała niespotykana konstrukcja, którą trudno wyjaśnić na podstawie tradycyjne-
go marksizmu. Nadbudowa jest socjalistyczna, baza zdominowana przez kapitalizm, 
co jest podstawą do kwestionowania przez niektórych marksistów socjalistyczne-
go charakteru Chińskiej Republiki Ludowej. Pojawiają się nawet opinie, że również 
nadbudowa w ostatnich latach wyraźnie nasiąknęła konfucjonizmem, chińską filozo-
fią o charakterze idealistycznym, co moim zdaniem nie odpowiada rzeczywistości. 
Powstaje pytanie, jaka jest dialektyka okresu przejściowego, kiedy toczy się ostra 
walka pomiędzy częściowo zwycięskim socjalizmem a nadal silnym kapitalizmem. 

Droga w tym kierunku nie jest prosta oraz łatwa i piętrzą się na niej liczne trud-
ności. Chińska socjalistyczna gospodarka rynkowa jest kontynuacją teorii i doświad-
czenia radzieckiego NEP-u z lat dwudziestych XX wieku, ale na gigantyczną skalę 
i w znacznie większym przedziale czasowym. Chińscy marksiści wykorzystali kapi-
talizm państwowy jako instrument budowy podstaw socjalizmu. W rezultacie dwie 
trzecie PKB powstaje w ramach sektora kapitalistycznego krajowego i zagraniczne-
go znajdującego się jednak pod kontrolą KPCh i socjalistycznego państwa. Powstała 
niezwykła hybryda – baza ekonomiczna jest zdominowana przez kapitalizm, nad-
budowa jest socjalistyczna. Odrodziło to głębokie sprzeczności charakterystyczne 
dla okresu przejściowego od kapitalizmu do socjalizmu, pogłębiło rozwarstwienie 
społeczne, ale jednocześnie przyśpieszyło rozwój gospodarczy kraju, co roku przy-
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bywa 10 milionów nowoczesnych miejsc pracy, drugie tyle jest modernizowanych, 
dopuszczono możliwość upadłości społecznych przedsiębiorstw, również bezrobo-
cie mające charakter frykcyjny i nieprzekraczający 4 procent. Konkludując, możemy 
stwierdzić, że chiński marksizm poprzez maoizm, teorię Deng Xiaopinga i obecnie 
wdrażaną teorię trzech reprezentacji stał się ważnym uzupełnieniem i rozwojem teo-
rii marksistowskiej wyrosłym w historycznie i gospodarczo opóźnionym, a także 
cywilizacyjnie idącym inną drogą kraju, który wdrożony do polityki i gospodarki 
przyniósł wielkie sukcesy (sinizacja marksizmu). Chińscy marksiści poza katego-
rią „socjalistyczna gospodarka rynkowa” wnieśli też inne pojęcia do chińskiego 
marksizmu, na przykład skład socjalny partii komunistycznej, długość i charakter 
okresu przejściowego, nowe ujęcie dyktatury proletariatu (dyktatury ludu). Teoria 
i doświadczenie chińskiego marksizmu, chińskiej rewolucji i budowy podstaw socja-
lizmu są z dużym zainteresowaniem obserwowane w krajach tak zwanego Trzeciego 
Świata, na przykład w Indonezji w latach sześćdziesiątych, obecnie w Nepalu, także 
w niektórych stanach Indii, w Ameryce Łacińskiej i niektórych państwach Afryki.

Wydaje się, że chińska droga do socjalizmu jest już naśladowana w wielu innych 
krajach, głównie słabiej rozwiniętych. Być może KPCh przyświeca myśl popierania 
państw naśladujących chiński model. Oficjalnie nie wyraża się ona na ten temat, ra-
czej zachowuje powściągliwość i nie angażuje się mocno w działalność międzynaro-
dowego ruchu komunistycznego, ale utrzymuje stosunki dwustronne z ponad dwu-
stoma postępowymi partiami i organizacjami zagranicznymi. Być może KPCh nie 
chce na siebie ściągać „ognia” silnego jeszcze imperializmu i nie odpowiada na po-
stulaty integracji międzynarodowego ruchu komunistycznego na przykład w formie 
nowej Międzynarodówki Komunistycznej, choć dysponuje ogromnym autorytetem 
międzynarodowym i potencjałem organizacyjnym. Chiny są jednak obecne politycz-
nie i gospodarczo na świecie i udzielają poparcia wszystkim potrzebującym. Przypo-
mina to sytuację z połowy XX wieku, kiedy żadna rewolucja nie była możliwa bez 
poparcia ZSRR. Teraz takie poparcie jest niezbędne ze strony Chin. Innymi słowy, 
rewolucja w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu, Brukseli, Berlinie, ponownie w Mo-
skwie itd. jest możliwa, ale wcześniej odbędzie się ona nie tylko w Chinach, również 
Indiach, krajach Ameryki Łacińskiej, Afryki. Dziś ta perspektywa wydaje się odległa, 
ale są już przesłanki jej realizacji, na przykład w Nepalu, niektórych stanach Indii, 
Wenezueli. Krytycy tej tezy mogą zarzucić, że jest to anachronizm nie tylko politycz-
ny, także teoretyczny. Rewolucje mają zwyciężać w najbardziej rozwiniętych krajach 
kapitalistycznych i stąd promieniować na inne, mniej rozwinięte państwa. Ale czym 
był leninizm, który na początku XX wieku, a szczególnie od 1917 roku był krytyko-
wany jako odejście od „prawdziwego” marksizmu? Na tym tle doszło do głębokiego 
podziału między socjaldemokracją, socjalizmem i komunizmem. Leninowski mark-
sizm i socjalizm załamały się po ponad siedemdziesięciu latach w ZSRR i Europie, 
ale jego wielkie osiągnięcia weszły w strukturę gospodarczą i społeczną współcze-
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snego świata i są historycznym osiągnięciem światowego proletariatu i sił postępu. 
W dalszym ciągu istnieją wymienione państwa socjalistyczne i następuje odbudowa 
ruchu komunistycznego i socjalistycznego po załamaniu w końcu XX wieku. Coraz 
więcej postępowych sił społecznych sięga do marksizmu jako busoli ideowo-poli-
tycznej w walce o lepszy, bardziej sprawiedliwy świat.

Kwestia głównej siły rewolucyjnej w XXI wieku

Odrębnym zagadnieniem jest kwestia głównej siły rewolucyjnej określanej jako pro-
letariat, klasa robotnicza, lud pracujący miast i wsi, prekariat. W epoce globalizacji 
ujawniły się głębokie sprzeczności między wysoko rozwiniętymi państwami kapita-
listycznymi (rozwiniętymi) a państwami postkolonialnymi opóźnionymi w rozwoju 
(rozwijającymi się). Te pierwsze można określić jako postindustrialne, w których 
proletariat fabryczny (przemysłowy) nadal pozostaje jądrem organizacyjnym ludu 
pracującego, ale jednocześnie wyrastają inne warstwy proletariatu, głównie w sferze 
szeroko rozumianych usług, także młodzież studencka, liczni bezrobotni, również 
z cenzusem wyższego wykształcenia. Inaczej w krajach rozwijających się, gdzie na-
dal proletariat określony jest przez biedne rolnictwo, przemysł wydobywczy i eks-
pansję transnacjonalnych korporacji. Na tym tle występują znaczące różnice w wy-
kształceniu, aspiracjach i rolach społeczno-politycznych tych wielkich grup świato-
wego proletariatu, co znajduje wyraz w różnych programach partii komunistycznych 
na świecie.

Powstaje pytanie o stan ruchu robotniczego, socjalizmu i komunizmu w krajach 
rozwiniętych. W Europie Zachodniej, w Ameryce Północnej i Japonii siły wytwór-
cze osiągnęły etap postindustrialny. Przemysł w USA daje około 27 procent, usłu-
gi – około 71 procent i rolnictwo – około 2 procent PKB. Zbliżone relacje występują 
w innych krajach wysoko rozwiniętych. Powstaje uzasadnione pytanie o charakter 
zawodowy współczesnego proletariatu. W przemyśle następuje deglomeracja i wy-
wóz kapitału przemysłowego do krajów mających tanią siłę roboczą. Stany Zjed-
noczone praktycznie nie mają własnego ciężkiego przemysłu, zachowały przemysł 
zbrojeniowy, energetyczny, atomowy. W USA nie ma tradycyjnej klasy robotniczej, 
a ta, która jest, znajduje się na poziomie „niebieskich kołnierzyków” słabo zorgani-
zowanych politycznie i związkowo. W tych krajach siłą rewolucyjną staje się mło-
dzież, z reguły dobrze wykształcona, dla której często nie ma pracy, na przykład 
w Unii Europejskiej oficjalnie jest 27 milionów bezrobotnych (2013), ale liczbę tę 
realnie należy podwoić, co czyni strefę ubóstwa do 100 milionów ludzi, nie tylko na 
Południu. Młodzież dotknięta jest bezrobociem nawet do ponad 60 procent, na przy-
kład w Grecji, także w Polsce ocenia się na ponad 50 procent. Masowe są tak zwane 
umowy śmieciowe. W USA bezrobocie wynosi około 10 procent. W związku z tym 
narastają głębokie napięcia, masowe protesty, strajki itp. Również dramatyczna jest 
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sytuacja w Rosji, jeszcze gorsza na Ukrainie ogarniętej od 2014 roku wojną domową. 
Tradycyjny fabryczny proletariat pozostaje nadal w tych krajach jądrem organizacyj-
nym ruchu protestu, ale wzrasta pozycja i rola proletariatu usługowego i intelektual-
nego, który przejmuje inicjatywę w protestach i walkach rewolucyjnych. W związku 
z tym partie komunistyczne i robotnicze powinny inaczej definiować główną siłę 
rewolucyjną w tych krajach i mieć na uwadze rosnące szeregi tej drugiej kategorii.

Inaczej wygląda sytuacja w krajach rozwijających się, czyli tak zwanego Trze-
ciego Świata. Są to kraje, w których dominuje struktura rolno-przemysłowa będąca 
wynikiem własnych i napływowych inwestycji. Jest to najczęściej przemysł surow-
cowo-wydobywczy, w mniejszym stopniu przetwórczy. Bardziej pod tym wzglę-
dem są rozwinięte kraje Ameryki Łacińskiej, słabiej Afryki, szczególnie centralnej 
i tak zwanej czarnej. Jednocześnie rolnictwo w tych krajach jest bardzo zapóźnione, 
z licznymi elementami struktur plemiennych, nawet feudalnych. Poziom świadomo-
ści politycznej jest bardzo niski, ma miejsce bezwzględna walka o fizyczne przetrwa-
nie milionów. 

Po upadku ZSRR w krajach afrykańskich, które obrały tak zwaną niekapitalistycz-
ną drogę rozwoju, po pewnym czasie reżimy te upadły, a władzę przejęły siły proka-
pitalistyczne, zacofane i konserwatywne, partie komunistyczne są zakazane, ruchy 
postępowe prześladowane, w krajach tych wzniecane są kontrrewolucyjne przewroty, 
jak na przykład w Kongu-Kinszasie, Etiopii, Libii. W związku z tym możliwości 
powstania tam partii i organizacji działających na podstawie marksizmu są bardzo 
ograniczone. Wyjątkiem są te kraje, w których inwestują Chińczycy, dające pewną 
osłonę takim ruchom, na przykład w Angoli, Sudanie, RPA, Nigerii, DR Konga.

Marksizm a rynek w socjalizmie

Na odrębną uwagę zasługuje kwestia rynku, gospodarki rynkowej w socjalizmie. 
Jest to zagadnienie kontrowersyjnie przyjmowane w teorii marksistowskiej, a nawet 
negowane. Przez długi czas, poczynając od Marksa i Engelsa, marksiści uważali, 
że rynek jest immanentnie związany z gospodarką kapitalistyczną i w społeczeń-
stwie socjalistycznym powinien być zastąpiony przez gospodarkę centralnie plano-
wą. Klasycy w planie widzieli możliwość przezwyciężenia głównej sprzeczności 
kapitalizmu, czyli coraz bardziej uspołecznionym i skoncentrowanym charakterem 
produkcji i wymiany nie tylko w skali zakładów, ale całej gospodarki, a prywatnym 
przywłaszczaniem jej owoców przez nielicznych właścicieli kapitału. 

Była to sprzeczność, która rodziła anarchię produkcji, a następnie powodowa-
ła okresowe kryzysy uderzające najbardziej w klasę robotniczą. Dlatego zdaniem 
klasyków konieczne jest nie tylko wywłaszczenie kapitalistów i przejęcie ich wła-
sności przez wyzyskiwany proletariat, również przezwyciężenie anarchii produkcji 
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rynkowej drogą nacjonalizacji całej gospodarki i centralnego zarządzania nią przez 
państwo według jednolitego planu.

Te zasady naukowego socjalizmu przyjęte zostały przez ruch komunistyczny, 
były one rozwijane przez Lenina i innych teoretyków i zostały wdrożone do praktyki 
ustrojowej ZSRR, a później innych państw socjalistycznych. Były one podstawą ich 
szybkiego i bezkryzysowego rozwoju mniej więcej do lat sześćdziesiątych ubiegłe-
go wieku. Zostały one zakwestionowane przez burzliwe, wręcz rewolucyjne zmiany 
metod produkcji przy przechodzeniu od epoki przemysłowej do rozpoczynającej się 
obecnie epoki wiedzy, co zakwestionowała racjonalność odgórnego planowania ca-
łokształtu rozwoju gospodarki bez stosowania oddolnej rynkowej weryfikacji efek-
tywności nowych metod produkcji, a jeszcze bardziej efektywności i racjonalności 
wdrażania szybko pojawiających się nowych wyrobów i usług.

Główną wadą socjalistycznego systemu nakazowego była jego zbyt niska inno-
wacyjność, która w efekcie hamowała, a nawet blokowała postęp techniczny. Dopóki 
gospodarki socjalistyczne „doganiały” gospodarki kapitalistyczne, to socjalistyczna 
gospodarka planowa była jeszcze efektywna, ale kiedy gospodarka kapitalistyczna 
zaczęła coraz bardziej przechodzić na tory intensywnego rozwoju, realny socjalizm 
nie mógł tej konkurencji sprostać, nie mógł także zapewnić społeczeństwu obfitości 
dóbr konsumpcyjnych dla postulowanego przejścia do komunizmu. W konsekwencji 
przegrał w konkurencji z nowoczesnym kapitalizmem, zwyrodniał i upadł.

Upadł również, gdyż przyczyniła się do tego walnie uprzywilejowana warstwa 
wykonawczo-zarządzająca (nomenklatura), dla której centralne planowanie i regla-
mentowanie deficytowych dóbr stało się procederem zapewniającym jej ciągnięcie 
zysków kosztem świata pracy. Z czasem zaczęła ta warstwa, będąc poza kontrolą 
społeczną, wykorzystywać sektor uspołeczniony dla mnożenia tych zysków i nowe-
go ucisku mas pracujących. Rodziło to nowe głębokie sprzeczności, niezadowolenie 
robotników, braki w zaopatrzeniu itp. patologie, do których usunięcia rządząca biu-
rokracja nie była przekonana i zainteresowana, gdyż mechanizmy te były źródłem jej 
nienależnych przywilejów i deformacji polityczno-ustrojowych.

Te nieprawidłowości były dostrzegane w realnym socjalizmie i próbowano je usu-
nąć tak zwanymi małymi reformami dopuszczającymi w ograniczonej skali rynek, 
ale tylko w pierwszym stadium okresu przejściowego, na przykład w Polsce po 1956 
roku, w NRD jako tak zwany nowy mechanizm ekonomiczny, na Węgrzech – także 
po 1956 roku, ale z reguły ograniczony do relacji między marginalizowaną gospo-
darką prywatną, rzemiosłem, rolnictwem itp.

Tę sprzeczność dostrzegli Chińczycy jeszcze w czasach życia Mao Zedonga, ale 
należał on do starej kadry komunistów i podobnie jak Stalin konsekwentnie zwalczał 
zwolenników „socjalizmu rynkowego”, oskarżając ich o chęć zboczenia na „dro-
gę kapitalistyczną”. Za to między innymi Deng Xiaoping i Liu Szaotsi byli zsyła-
ni w okresie rewolucji kulturalnej na głuchą wieś, gdzie byli „reedukowani” przez 
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ciemnych wieśniaków. Sytuacja zmieniła się dopiero po śmierci Mao w 1976 roku 
i zwycięstwie linii Deng Xiaopinga, który przekonał większość nowego kierownic-
twa do konieczności wprowadzenia mechanizmu rynkowego, co do dziś przynosi 
wielkie raty wzrostu gospodarczego.

Analiza osiągnięć Chińczyków nie powinna pomijać słabości tego rozwiązania. 
Chińska warstwa wykonawczo-zarządzająca straciła możliwości reglamentowania 
deficytowych dóbr, ale powstały nowe możliwości korupcji na styku aparatu pań-
stwowego i odrodzonej nowej wielkiej i średniej burżuazji. Korupcja w Chinach ma 
nie tylko charakter kryminalny, ze względu na masowość i przenikanie do najwyż-
szych szczebli aparatu państwowego i partyjnego ma charakter polityczny. Sektor 
prywatny w Chinach daje ponad dwie trzecie PKB, odrodzona wielka burżuazja na-
rodowa nie ma możliwości zdyskontowania politycznego swej pozycji gospodarczej, 
ale wywiera pośredni wpływ na politykę partii oraz państwa i podejmowane są próby 
działań kontrrewolucyjnych na przykład przez różne ruchy dysydenckie, separaty-
styczne itp. W rzeczywistości w Chinach powstał kapitalizm państwowy, swoista 
hybryda ustrojowa.

Powstaje także problem oceny, czy rynek w socjalizmie ma być tylko obecny 
w czasie przejściowym od kapitalizmu do socjalizmu, czy też w socjalizmie i w wyż-
szej fazie formacji – komunizmie. Jak na razie Chińczycy zakładają długotrwały 
okres przejściowy, do połowy XXI wieku. Byłoby interesujące zbadanie, jak chińscy 
marksiści widzą te kwestie w płaszczyźnie teoretycznej. Niezbędne jest nawiązanie 
szerszych kontaktów z chińskimi ośrodkami naukowymi. 

Kwestia pluralizmu marksizmu, ruchu komunistycznego  
i socjalistycznego w Polsce

We współczesnej epoce nastąpiło osłabienie nie tylko ruchu komunistycznego i so-
cjalistycznego w Europie, także marksizmu. Ten ostatni w Polsce i innych byłych 
państwach socjalistycznych został usunięty ze szkół wyższych jako wykładane kie-
dyś dyscypliny naukowo-badawcze, a jego uprawianie jest praktycznie zabronione. 
Ci uczeni, którzy próbują to realizować, narażeni są na dyskryminację naukową, 
awansową, mają trudności z publikowaniem i zebraniem uczniów. Kontrrewolucja 
i burżuazja, które przejęły władzę, niszczą wszystko to, co jest rezultatem Polski 
Ludowej, dezawuuje się, pomniejsza i ośmiesza osiągnięcia socjalizmu, jednocze-
śnie gloryfikuje się kapitalizm głównie jako „demokrację”, nawet w jego najbardziej 
brutalnych formach. W Polsce zaprowadzona demokracja burżuazyjna nawet w for-
mie parlamentarno-gabinetowej i półprezydenckiej pozostawia wiele do życzenia 
ze względu na jej formalizm i ochronę interesów klas posiadających. Ludzie pracy, 
polski proletariat, przede wszystkim młodzież, są poddani uciskowi ekonomiczne-
mu, ich sytuacja społeczna jest dramatyczna, co dokumentuje wielomilionowe bez-
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robocie, masowa emigracja, szczególnie młodego pokolenia, liczne nowe patologie. 
Nie dziwi zatem badaczy, że taka demokracja nie może cieszyć się poparciem mas 
społecznych, które w większości nie biorą udziału w wyborach parlamentarnych, 
jeszcze większa absencja jest w wyborach lokalnych. Mamy więc do czynienia z sy-
tuacją, w której demokracja obywa się bez większości demos – ludu, co stawia pod 
znakiem zapytania legalność rządów polskiej burżuazji. Ta jednak czuje się dobrze, 
a jej komfort polityczny zapewniony jest przez obecność Polski w Unii Europejskiej, 
a przede wszystkim w NATO, zapewniających gwarancję rządów „z demosem czy 
bez demosu” na wiele lat. Jednocześnie rośnie liczba eurosceptyków i przeciwników 
Unii Europejskiej, co dokumentuje skład Europarlamentu i spadek frekwencji w wy-
borach do parlamentu europejskiego. 

Upadek „marksizmu moskiewskiego” w dawnym ZSRR i Europie spowodował 
w Polsce znaczące osłabienie sił komunistycznych i socjalistycznych. Dawna PZPR 
była partią oficjalnie deklarującą swój marksistowsko-leninowski charakter i jako 
podstawowy cel definiowała dążenie do komunizmu. Ale była to jednocześnie par-
tia, która nawet w kierowniczym centrum nie przezwyciężyła do końca reformizmu, 
oportunizmu, dogmatyzmu i nacjonalizmu, co rzutowało na jej program, realizowaną 
politykę, popełniane błędy. O błędach można było mówić na początku, później de-
formacje były wynikiem polityki umacniającej się warstwy wykonawczo-zarządza-
jącej, która coraz głębiej alienowała się od proletariatu i mas pracujących.

Kwestie te występowały również w innych tak zwanych bratnich partiach, a naj-
mocniej w KPZR, gdzie ta warstwa wykształciła się najwcześniej, i były one po-
wielane w innych partiach. Niezależnie jednak od tych „błędów i wypaczeń” partie 
komunistyczne i robotnicze w państwach socjalistycznych uczyniły fundamentalny 
krok na drodze masowego przyswojenia marksizmu-leninizmu, kształcenia nowej 
świadomości społecznej, wdrażania instytucji demokracji socjalistycznej. Zapewne 
były one niewystarczające, skoro w szczególności w Polsce masy robotnicze tak czę-
sto i tak mocno dawały się uwieść hasłom kontrrewolucji, które były prezentowane 
jako programy uzdrawiające demokrację socjalistyczną. Okazuje się, że kształtowa-
nie nowej świadomości następuje w rezultacie zmian wielopokoleniowych, a decy-
dujące znaczenie ma czynnik ekonomiczny i osobiste doświadczenia robotników. Po 
dwudziestu pięciu latach transformacji ustrojowej pojawia się nie tylko refleksja nad 
osiągnięciami socjalno-ekonomicznymi Polski Ludowej. Jednocześnie nastąpiło roz-
czarowanie „osiągnięciami” demokracji. Dla zracjonalizowania tych procesów mogą 
być pomocne kategorie i marksistowska nauka. 

Upadek realnego socjalizmu i osłabienie marksizmu ma też inne następstwa. Od 
partii i ruchów czerpiących z marksizmu odwróciły się liczne środowiska robotnicze, 
pracownicze i inteligenckie. Świadomość społeczna została w dużym stopniu zdomi-
nowana przez naukę społeczną Kościoła, środowiska konserwatywno-narodowe, so-
lidarnościowe, neoliberalne, a w części także faszystowskie. W następstwie otwarcia 
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granic do państw Unii Europejskiej wyemigrowało do Anglii, Irlandii, Niemiec itd. 
ponad 2,5 miliona ludzi, głównie młodych i dobrze wykształconych. W ten sposób 
Polacy płacą zachodniej burżuazji haracz za „wyzwolenie”. Tych form eksploatacji 
jest znacznie więcej, na przykład potężne ponad dwumilionowe chroniczne bezrobo-
cie, nie licząc bezrobocia ukrytego, szczególnie na wsi, mnożą się nieznane wcze-
śniej patologie społeczne, na przykład masowa bezdomność, żebranina, narkomania, 
pijaństwo, prostytucja, których państwo nie jest w stanie zlikwidować, a instytucje 
charytatywne nie mają środków.

Polska od czasu do czasu wstrząsana jest strajkami lub innymi formami prote-
stów społecznych, ale nie mają one charakteru masowego. Dzieje się tak za sprawą 
wielkiej presji ekonomicznej kapitału (pracodawców) i nieustannego prania mózgów 
obywateli przez kler, ambony, środki masowego przekazu, które wpisując się w re-
guły systemu, wyjaśniają i uzasadniają jego mechanizmy. Jest to ważna funkcja pa-
nowania ideologicznego burżuazji. Jednocześnie spadło w Polsce napięcie społeczne 
na skutek wyjazdu znacznej części młodej generacji na Zachód, liczenia na sukces 
indywidualny za granicą, a także wykorzystywania dorobku i zasobów pochodzą-
cych z okresu Polski Ludowej, na przykład środków z prywatyzacji majątku naro-
dowego, mieszkań, rent i emerytur starszego pokolenia. Nie bez znaczenia pozostaje 
czynnik rozbicia organizacyjnego i ideowo-politycznego ruchu zawodowego, w któ-
rym dominują trzy centrale: OPZZ, „Solidarność” i Forum Niezależnych ZZ, nie 
licząc tysięcy małych związków zawodowych, które osłabiają pozycję świata pracy 
w konfrontacji ze światem kapitału. 

W czasach Polski Ludowej było tysiące marksistów, którzy zrobili na marksizmie 
wielkie kariery naukowe i polityczne. Obecnie tylko nieliczni uczeni mają odwagę 
uznawać marksizm za swoją teorię i metodologię. Są to między innymi: prof. Jacek 
Tittenbrun z Uniwersytetu Poznańskiego, prof. Jerzy Kochan z Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, prof. Jan Kurowicki z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Je-
leniej Górze. Także Uniwersytet Wrocławski ma w tym zakresie pewne osiągnięcia. 
Są również inne ośrodki, gdzie spotkać można młodych marksistów, o czym świad-
czą konferencje naukowe organizowane przez prof. Kochana w Pobierowie, a także 
ostatnio w Poznaniu. Dużą rolę w integracji środowiska marksistowskiego pełniło 
przed laty Stowarzyszenie Marksistów Polskich w Warszawie mające też oddział 
w Kielcach, założone na początku lat dziewięćdziesiątych przez prof. Jarosława Ła-
dosza, obecnie jednak mało aktywne. W ostatnich latach dyskusje i publikacje mark-
sistowskie są udziałem środowiska „Krytyki Politycznej” w Warszawie, Fundacji im. 
Róży Luksemburg w Warszawie, a także Wydawnictwa Adam Marszałek w Toruniu, 
które wraz z innymi podmiotami organizuje co roku konferencje naukowe o Azji, 
gdzie między innymi wydawane są liczne prace o Chinach, Wietnamie, Korei. Ostat-
nio (2013) Wydawnictwo wydało Raport Sekretarza Generalnego KC KPCh przed-
stawiony na 18. Kongresie KPCh w Pekinie w listopadzie 2012 roku. W internecie są 
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strony prowadzone przez komunistów, trockistów, socjalistów, co ożywia dyskusję 
marksistowską. Na uwagę zasługuje niezależny tygodnik „Przegląd”. 

Wśród partii politycznych działa Komunistyczna Partia Polski wydająca mie-
sięcznik „Brzask”, również Polska Partia Socjalistyczna – „Przegląd Socjalistyczny”. 
Na uwagę zasługuje także reaktywowana w ostatnim czasie „Trybuna” – dziennik 
niezależny zbliżony do Partii Lewica (SLD). Pewne treści marksistowskie „prze-
mycane” są na łamach tygodnika „Nie”, miesięcznika „Res Humana”, wydawnictw 
Fundacji Kelles-Krauza, być może także innych czasopism. Jest to dość skromny 
obraz polskiego współczesnego marksizmu. 

Stan marksizmu i socjalizmu w Europie i na świecie

Sytuacja w Europie jest bardziej zróżnicowana, przede wszystkim są liczne partie 
komunistyczne różniące się ideowo i politycznie oraz nawiązujące do różnych nur-
tów marksizmu i ruchu robotniczego. Jest także ruch socjalistyczny i socjaldemokra-
tyczny, który generalnie już dawno odżegnał się od marksizmu, ale masy członkow-
skie w znacznej części nie akceptują tej postawy i próbują na własną rękę przemycać 
treści marksistowskie, a nawet poszukiwać możliwości współpracy z komunistami. 
Wśród partii komunistycznych niektóre mają masową bazę członkowską i pokaźną 
reprezentację w parlamentach. Należą do nich: Komunistyczna Partia Czech i Moraw, 
Komunistyczna Partia Grecji, Komunistyczna Partia Cypru, Komunistyczna Partia 
Hiszpanii, Partia Pracy Belgii, Platforma Komunistyczna w Partii Lewicy w Niem-
czech (dawna PDS), Komunistyczna Partia Szwecji. Na odrębną uwagę zasługuje 
Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (Giennadij Ziuganow) mająca kilkudzie-
sięciu posłów w Dumie i do niedawna Komunistyczna Partia Ukrainy (Petro Sy-
monienko), która po puczu w lutym 2014 roku faktycznie została zdelegalizowana, 
również w Mołdawii, gdzie przez kilka lat komuniści mieli większość w parlamencie, 
a nawet wybrali własnego prezydenta (Vladimir Woronin). Przeciwieństwem tego 
jest sytuacja w republikach bałtyckich, gdzie partie komunistyczne są zabronione 
i działają w podziemiu lub pod innymi nazwami. Podobna sytuacja ma miejsce w re-
publikach Azji Centralnej.

Partie i ośrodki marksistowskie w Europie wydają własne gazety, czasopisma teo-
retyczne, a nawet prowadzą instytuty naukowo-badawcze, na przykład w RFN są to: 

„Marxistische Blätter” DKP Essen, „Die Rote Fahne” KPD Berlin, „Rot Fuchs” – Ze-
itung für Kommunisten und Sozialisten in Deutschland – Berlin, „Offensiv” – Zeit-
ung für Sozialismus und Frieden – Hannover, „Kommunistische Arbeiter Zeitung” – 
Monatschrift – Norymberga, miesięcznik „Logos” i inne wydawnictwa. Komuniści 
brytyjscy wydają miesięczniki „Proletaren”, „Lalkar”, tygodniki „Worker”, „Mor-
ning Star” i inne. Komuniści greccy wydają dziennik „Rizespastis”, miesięcznik teo-
retyczny, mają także własną telewizję i liczne lokalne gazety i wydawnictwa. Wyda-
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wany jest również przez odrębną organizację dwutygodnik „Aristera” (Broinos). Ko-
muniści belgijscy mają własny instytut naukowo-badawczy, wydają tygodnik „Soli-
daire”, a także „Zeszyty Teoretyczne”. Komuniści francuscy są głęboko podzieleni. 
Stare skrzydło CPF wydaje dziennik „l’Humanité”. Partia szybko przeszła na pozy-
cje oportunistyczne oraz reformistyczne i utraciła kiedyś potężne poparcie społeczne. 
Jej elektorat rozproszył się, część przechwycona została przez Partię Socjalistyczną, 
inni przez trockistów. Jednocześnie powstał Ośrodek Odrodzenia Komunizmu we 
Francji (Pȏle de Rennesaince Communiste en France) na czele z prof. G. Gastaud, 
który wydaje dwa miesięczniki: „Initiative Communiste” i „Intervention Communi-
ste”, organizuje konferencje teoretyczne. Dobrze zorganizowana jest Komunistyczna 
Partia Szwecji, która wydaje obszerny i dobrze redagowany tygodnik „Proletären”, 
a także tygodnik Młodzieżówki „Rebell” w Göteborgu. Na uwagę zasługują inicja-
tywy czeskich komunistów – jest to partia masowa (około 100 tysięcy członków), 
trzecia frakcja w parlamencie (33 mandaty), mająca liczne reprezentacje w przedsta-
wicielstwach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Komuniści czescy organizu-
ją liczne konferencje teoretyczno-polityczne – krajowe i z udziałem gości zagranicz-
nych, mają własne drukarnie, wydawnictwa, także lokalne, w skali centralnej wydają 
dziennik „Hálo Noviny” i miesięcznik teoretyczny „Dialog”. Liczne wydawnictwa, 
gazety, tygodniki i miesięczniki wydają komuniści rosyjscy. Działa tam kilka różnią-
cych się pod względem ideowo-politycznym partii komunistycznych. Do niedawna 
w Kijowie wydawano poważne czasopismo teoretyczne „Marksizm i Sovremennost”. 
Podział ruchu komunistycznego w Rosji i dawnym ZSRR wynika z różnic w ocenie 
przyczyn upadku ZSRR i KPZR, strategii i taktyki poszczególnych partii, odniesie-
nia do bieżącej sytuacji politycznej. Są partie komunistyczne, które wpisały się w za-
sady i mechanizmy jelcynowskiej oraz putinowskiej demokracji i mają relatywnie 
dużą reprezentację w Dumie i lokalnych przedstawicielstwach (KPFR). Są też takie 
jak WKPB (N. Andrejeva), która nie uznaje rozwiązania ZSRR, działa w jego skali, 
a wzorem dla jej programu i postępowania jest dawna WKP(b) i Stalin. Rozbicie 
ruchu komunistycznego pogłębiane jest nie tylko różnicami ideowo-politycznymi, 
także powstaniem samodzielnych partii w niepodległych republikach, przy czym 
w wielu partie komunistyczne są oficjalnie zabronione. Ocenia się, że ogółem na 
terenie dawnego ZSRR działa około stu partii komunistycznych. 

Na odrębną uwagę zasługują partie komunistyczne i ośrodki marksistowskie na 
kontynencie amerykańskim. Są to partie komunistyczne USA, Kanady, które są nie-
liczne i mają niewielki wpływ na tamtejszy świat pracy. Uległy one osłabieniu po 
upadku ZSRR. Działają w tradycyjnych środowiskach robotniczych, młodzieżowych, 
bezrobotnych, główną ich klientelą są środowiska murzyńskie, latynoskie, również 
na postępowych uniwersytetach do marksizmu przyznają się niektórzy profesorowie. 
W Kanadzie w ostatnich latach aktywny był ośrodek w Toronto, gdzie wydawany jest 
duży miesięcznik „Northstar Compass”. Jego redaktorem naczelnym jest M. Lucas. 
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Oddziaływuje on też na bliskie stany USA, szczególnie Nowy Jork – G. Gruntal, Bo-
ston-Ray O’Light i inne. Wydają one liczne broszury, biorą aktywny udział w semi-
nariach międzynarodowych komunistów i marksistów. W Ameryce Łacińskiej poza 
Kubą silne środowiska marksistowskie działają w Meksyku, Brazylii, Ekwadorze, 
Peru, Nikaragui, Chile, Wenezueli. 

Na kontynencie afrykańskim partie lub grupy komunistyczne i marksistowskie 
działają w Algierze, Tunisie, Sacharze, także w licznych państwach tak zwanej czar-
nej Afryki, które przez pewien czas podążały niekapitalistyczną drogą rozwoju, na 
przykład Kongo-Kinszasa i Kongo-Brazzaville, Angola, Mozambik, Etiopia, Ghana, 
Tanzania, Sudan. Reżimy te w większości upadły i do władzy doszły siły reakcyjno-
-konserwatywne, najczęściej wspierane przez imperializm zachodni. W niektórych 
z nich toczy się wojna domowa, inne są gospodarczo penetrowane przez Chińczy-
ków, co wzmacnia zainteresowanie „chińskim marksizmem”.

Zróżnicowana jest sytuacja w Azji, na Bliskim Wschodzie, dobrze zorganizowane 
są liczne partie komunistyczne w Turcji (nielegalne), w tym Partia Pracy Kurdystanu, 
do niedawna także w Syrii. W Iranie ruch komunistyczny jest podzielony – jedna 
partia popiera reżim ajatollahów, druga nie. Dobrze działa Komunistyczna Partia 
Izraela, która ma swą reprezentację w Knesecie. Niejasna jest sytuacja w Afganista-
nie i Pakistanie ze względu na wojnę i prześladowania komunistów. W Indiach ruch 
komunistyczny jest bardzo rozwinięty i popularny. Partie mają masowy charakter, 
niektóre rządzą lub współrządzą w stanach, na przykład do niedawna w Kerala, Ben-
galu. Dysponują własną prasą, wydają czasopisma teoretyczne, cieszą się dużym po-
parciem społecznym, organizują masowe protesty, konferencje teoretyczne, uczest-
niczą w spotkaniach międzynarodowego ruchu komunistycznego. Znaczna ich część 
orientuje się na marksizm maoistowski i chiński. Modelowa sytuacja jest w Nepalu, 
gdzie zwyciężyła i sprawuje rządy Partia Komunistyczna Nepalu o charakterze ma-
oistowskim. W Japonii są dobrze zorganizowane dwie partie komunistyczne rywali-
zujące, a nawet zwalczające się. W Indonezji była silna partia komunistyczna w la-
tach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Dobrze zorganizowana jest Komunistyczna 
Partia Australii. 

Ten bardzo pobieżny przegląd partii i środowisk marksistowskich wskazuje, że 
są one w zależności od kontynentu bardzo zróżnicowane. Jednocześnie w środowi-
sku tym panuje duży „ruch”, są liczne formy organizacyjne, aktywność, dyskusje 
teoretyczne, historyczne, polityczne, ekonomiczne o sytuacji krajowej i w między-
narodowym ruchu komunistycznym. Wydają one wielką liczbę książek, gazet, bro-
szur, ulotek, plakatów, niektóre dysponują własnym radiem i telewizją. Dla młodego 
pokolenia nieocenioną pomocą jest internet. Główne nurty tej dyskusji skupiały się 
wokół następujących problemów:
a) oceny ZSRR i państw realnego socjalizmu w Europie;
b) ich osiągnięcia i słabości;
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c) przyczyny upadku ZSRR i państw demokracji ludowej w Europie;
d) możliwości odbudowy ruchu komunistycznego;
e) jedności ruchu robotniczego, kwestii współpracy z innymi klasami;
f) sporów i polemik między różnymi nurtami marksizmu, ruchu komunistycznego 

i socjalistycznego;
g) prób zjednoczenia ruchu komunistycznego w ramach państwowych i międzyna-

rodowych, kontynentalnych;
h) powołania nowej Międzynarodówki Komunistycznej;
i) udzielano poparcia akcjom protestacyjnym i antykapitalistycznym, antywojen-

nym;
j) próbowano ocenić budowę socjalizmu w Chinach, KRLD, Wietnamie, Laosie, na 

Kubie;
k) zajmowano się wojnami i konfliktami wojennymi;
l) rozwijano dyskusję nad wieloma innymi bardziej szczegółowymi kwestiami kra-

jowymi, lokalnymi i międzynarodowymi.
Na odrębną uwagę zasługuje przedstawienie (bardzo ogólne) stanu ruchu komu-

nistycznego i marksistowskich dyskusji w Chinach, gdzie od 1949 roku władzę spra-
wuje Komunistyczna Partia Chin. Jest to największa partia komunistyczna (i w ogóle 
jakakolwiek partia na świecie), liczy około 84 milionów członków i kandydatów, ma 
ponad 400 tysięcy podstawowych organizacji partyjnych, organizuje swych człon-
ków według zasady centralizmu demokratycznego w zakładach pracy i w terenie. 
Partia przeszła cztery etapy rozwoju i przyswajania marksizmu. 
1. 1921–1949 – okres powstawania, adaptacji marksizmu do warunków chińskich 

i ciężkiej walki o szeregi i władzę. Dużą pomoc w tej mierze okazała Międzyna-
rodówka Komunistyczna i kadry kształcone w ZSRR. 

2. 1949–1964 – etap odbudowy kraju i budowy podstaw socjalizmu, powszechne 
stosowanie wzorów radzieckich w gospodarce i rolnictwie.

3. 1965–1976 – etap maoizmu, poszukiwanie własnej drogi, sukcesy i błędy.
4. 1978–2013 – etap socjalistycznej gospodarki rynkowej, okres ten jest najbardziej 

brzemienny w efekty rozwojowe w gospodarce, sferze społecznej i na arenie mię-
dzynarodowej. W tym okresie Chiny pod kierunkiem KPCh wyrosły na rzeczy-
wiste światowe mocarstwo, są drugą gospodarką świata, ale jej PKB, struktura 
gospodarki jest jeszcze bardzo zacofana, co widać przede wszystkim w głębokich 
różnicach w zakresie wydajności pracy, zużycia energii i surowców na produkty 
finalne. Plany rozwojowe przewidują, że do 2020 roku kraj osiągnie poziom roz-
woju definiowany jako średnio zamożne społeczeństwo, a w 2040 roku – poziom 
PKB per capita równy USA, a więc są dalekosiężne, ambitne, ale jednocześnie 
rozważne. 
KPCh nigdy nie zrezygnowała z celu strategicznego, jakim jest socjalizm i ko-

munizm. Potwierdzają to oficjalne dokumenty kolejnych kongresów KPCh, konsty-
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tucja, wypowiedzi przywódców, a przede wszystkim polityka partii i państwa. KPCh 
prowadzi intensywną pracę teoretyczno-badawczą, ideologiczno-edukacyjną i wy-
chowawczą w stosunku do swych członków i obywateli Chin. Czołową rolę w roz-
wijaniu i dostosowywaniu marksizmu do warunków chińskich (sinizacja marksizmu) 
pełnią wyspecjalizowane szkoły wyższe, uniwersytety, wydziały i instytuty, w tym 
Chińska Akademia Nauk Społecznych i jej oddziały terenowe, centralna i wyższe 
szkoły partyjne, tysiące szkół wyższych i uniwersytetów, w których wszystkie mają 
wydziały marksizmu prowadzące ukierunkowane badania naukowe i kształcące mło-
dzież studencką w duchu marksizmu. W pełni realizowane są takie przedmioty, jak 
historia Komunistycznej Partii Chin, historia ruchu komunistycznego w Chinach i za 
granicą, filozofia marksistowska w Chinach, filozofia marksistowska na Zachodzie, 
naukowy socjalizm w Chinach i na Zachodzie, ekonomia polityczna, wychowanie 
patriotyczno-wojskowe. System kształcenia i wychowania młodzieży oparty jest 
na założeniach marksizmu nie tylko w szkołach wyższych, również w szkolnictwie 
średnim i podstawowym. W systemie kształcenia i komunikacji ważną rolę pełnią 
środki masowej informacji, prasa partyjna, wydawnictwa, telewizja, radio, a także 
kultura i sztuka, które zorientowane są na kształcenie świadomego obywatela poli-
tycznie i moralnie zaangażowanego po stronie wartości socjalistycznych, przekona-
nego patrioty, który jednocześnie otwarty jest na kulturę innych narodów. 

Przez wiele lat chińscy marksiści i komuniści nie brali aktywnego udziału w róż-
nych międzynarodowych spotkaniach i konferencjach. Byli oni głównie zaintereso-
wani ściąganiem do Chin nowości technologicznych. Obecnie jednak zmienia się to, 
chętnie wyjeżdżają za granicę na obce uniwersytety, także sami organizują między-
narodowe konferencje, na które zapraszają marksistów z zagranicy. Dotyczy to rów-
nież działaczy partii komunistycznych, socjalistycznych i szerzej lewicowych. Wy-
daje się, że to otwarcie jest wyrazem uświadomienia sobie przez Chiny swej wielkiej 
potęgi nie tylko gospodarczej, też międzynarodowo-politycznej i chęcią zaprezen-
towania swych osiągnięć na arenie międzynarodowej. Odzwierciedleniem tego była 
olimpiada w Pekinie w 2008 roku, Światowa Wystawa w Szanghaju w 2010 roku. 
Chiny organizują wielkie międzynarodowe konferencje, na przykład BRICS, ASE-
AN, APEC (2014). Jednym słowem, wychodzą na świat szerokim frontem. Ludzkość 
ma okazję poznać nie tylko ich osiągnięcia w gospodarce, ale również w adaptacji 
marksizmu. 

Na tym tle pojawiają się wśród marksistów zachodnich i partii komunistycznych 
zróżnicowane oceny doświadczenia chińskiego i sinizacji marksizmu – od negacji do 
akceptacji. Wyrosło wiele mitów i nieporozumień, które biorą się z braku kontaktów 
i izolacji Chin. Obecnie, gdy zmienił się klimat, celowe jest rozważenie zorganizo-
wania w Polsce konferencji naukowej na ten temat z udziałem marksistów chińskich.

Co się tyczy kwestii zjednoczenia ruchu robotniczego, komunistycznego i socja-
listycznego, to jest to głównie kwestia polityczno-organizacyjna, ale także ideowo-
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-polityczna. Nie chodzi o jakąś uniformizację marksizmu, ale pewne pryncypialne 
ustalenia są niezbędne, ponieważ nie tylko w Polsce wróg klasowy ucieka się do 
kategorii i wartości czerpiących z marksizmu i rozbraja ideologicznie proletariat. 
Przeciętny robotnik, szczególnie młodego pokolenia, nie umie sobie z tym poradzić 
i jednocześnie nie może się opędzić od licznych nowych „przyjaciół ludu”. Dużo do 
zrobienia mają tu lewicowe partie polityczne, ale także postępowe środowiska i oso-
bistości nie tylko marksistowskie. 

Kwestia jest paląca wobec nowej ofensywy imperializmu na Ukrainie, gdzie w lu-
tym 2014 roku władzę zdobyli faszyści i banderowcy popierani przez Zachód, wy-
korzystujący również polskie reakcyjne ugrupowania i osobistości dla realizacji swej 
polityki, popierani przez Unię Europejską, USA i NATO. Jest to jednocześnie nowa 
ofensywa faszyzmu, który coraz mocniej podnosi głowę i prezentuje się w życiu 
publicznym. Zwycięstwo faszystów na Ukrainie ośmiela faszystów w innych krajach 
Europy i należy się liczyć z nową ofensywą tych sił także w Polsce. Zjednoczenie 
wszystkich sił postępu społecznego może postawić tamę tym groźnym dla demokra-
cji, postępu, socjalizmu zakusom. Niebezpieczeństwa tego nie wyeliminowały ostat-
nie wybory (2014) na prezydenta i do parlamentu Ukrainy. 

Podsumowanie

W podsumowaniu możemy stwierdzić, że powstała w połowie XIX wieku teo-
ria Marksa stała się rewolucyjnym przewrotem w nauce, a wyniki jej badań miały 
ważny wpływ na poznanie istoty kapitalizmu, jego sprzeczności i określenia pro-
letariatu jako nowej rewolucyjnej klasy, obalenia kapitalizmu – rewolucji socjali-
stycznej i powstania państwa socjalistycznego – dyktatury proletariatu. Ważną rolę 
w rozwoju marksizmu odegrał marksizm-leninizm, a po upadku „realnego socjali-
zmu” w ZSRR i Europie coraz większą rolę odgrywa chiński marksizm i „chiński 
socjalizm”. W związku z tym istnieje pilna potrzeba poznania i włączenia dorobku 
teoretycznego chińskiego marksizmu, szczególnie z ostatnich lat, do dyskusji o no-
woczesnym marksizmie i nowoczesnym socjalizmie. Marksizmie i Socjalizmie na 
miarę XXI wieku. 
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MARXISM AND SOCIALISM IN THE XXI CENTURY

Summary

Keywords: Marxism, Marxism-Leninism, luxemburgizm, Trotskyism, Stalinism, real so-
cialism, Maoism, dengizm, scientific socialism, modern socialism, planned economy, 
socialist market economy, the communist movement, the prospect of socialism

The collapse of „real socialism” in b. The USSR and European countries in the 90s of the 
twentieth century strengthened the counter-revolution, global capitalism and imperialism. 
Capitalism has entered the era of globalization and subsequent crises that overcomes in 
Europe through integration, while globally by a new wars.

The contradictions of the capitalist, big unemployment, crises, wars and class an-
tagonisms between the bourgeoisie (oligarchy) and the proletariat (prekariatem), the im-
perialist states and the countries of the so-called. 3rd world contribute to the growth of 
anti-capitalist forces, including the international communist movement and the search for 
a new intake of scientific socialism – suitable for the conditions of the knowledge society, 
globalization and the contradictions of the 21st century.

In China and Cuba created new theories which Marxism matched to local conditions 
for growth. In the international communist movement takes place a multilateral discus-
sion on contemporary Marxism and socialism of the XXI century. The basic problem is 
to define the main force of the revolutionary, socialist market economy, diversity and 
unity of the communist movement, the possibility of unity and cooperation communists, 
socialists and social democrats.
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Wstęp

Alienacja w teorii marksistowskiej na najbardziej ogólnym poziomie oznacza – jak 
ujmuje to Leszek Kołakowski – „wyzbycie się przez człowieka swego człowieczeń-
stwa”1. Jest wynikiem presji sił, które są obce „istocie gatunkowej” człowieka. Pod-
dana alienacji jednostka nie jest w stanie realizować „prawdziwie ludzkich” czyn-
ności i potrzeb. Z taką kondycją – jak przekonują marksiści – mamy do czynienia 
w kapitalizmie, gdzie nawet „własna aktywność przedstawia się ludziom jako pod-
dana zewnętrznej konieczności”2. Nurt postmarksistowski3 ze szkołą frankfurcką na 
czele postrzegał rynkową konsumpcję jako obszar alienacji. Poszczególni autorzy 
akcentowali nieco inne jej aspekty, aczkolwiek w każdym przypadku chodziło o po-
zbawienie jednostki jakiegoś uznanego za fundamentalny aspektu człowieczeństwa. 
Rynkowa konsumpcja prowadzić ma zatem do homogenizacji i standaryzacji potrzeb 
ludzi, jak i ich samych, utrwalania postawy bierności (Theodor Adorno i Max Hor-

1 L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, Londyn 1988, s. 1097.
2 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2006, s. 512 (autor relacjonuje tu pogląd 

Gyorgy’ego Lukacsa).
3 Pod pojęciem „postmarksizm” rozumiem zachodnią myśl reinterpretującą Marksa na potrzeby 

krytyki zachodniego kapitalizmu, ale odrzucającej szereg fundamentalnych postulatów klasycz-
nego marksizmu, jak na przykład postulat dotyczący uprzywilejowanej roli proletariatu; wpły-
wową zwłaszcza w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku.
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kheimer), rozwoju postawy materialistycznej (Erich Fromm), konformizmu czy też 
pozbawienia zdolności krytycznego myślenia (Herbert Marcuse) 

Szkoły frankfurckiej krytyka rynkowej konsumpcji

Jak wiadomo, Adorno i Horkheimer w wydanej w 1947 roku książce Dialekty-
ka oświecenia argumentowali, że rozwój społeczeństw oparty na oświeceniowych 
ideałach nie doprowadził do spełnienia nadziei, jakie z nimi wiązano – dobrobytu 
i rozkwitu humanistycznych wartości. Wręcz przeciwnie – jak pokazał zwłaszcza 
wiek XX – pchnął ludzkość do „instrumentalizacji umysłu”. Innymi słowy, wie-
dza została podporządkowana technice i praktyce, stała się ważna jako narzędzie 
kontrolowania rzeczywistości, a nie nośnik sensu, wartości. Hegemonia umysłu in-
strumentalnego prowadzi do degradacji kultury, która przestaje być obszarem – jak 
chcieliby ją widzieć wspomniani autorzy – krytyki i przekroczenia4, a staje się służą-
cym „uwiecznieniu władzy kapitału”5 przemysłem kulturalnym. Zestandaryzowane 
wytwory przemysłu kulturalnego powstające wyłącznie w procesie nastawionej na 
zysk komercyjnej produkcji utrwalają postawy konformistyczne i konserwują zasta-
ny porządek. 

Frankfurtczycy argumentowali, że w społeczeństwie kapitalistycznym nie tylko 
praca, ale także konsumpcja – choć podejmowana dobrowolnie i przynosząca kon-
sumentom satysfakcję – staje się źródłem alienacji. Szkoła frankfurcka ugruntowała 
pogląd, iż kapitalizm to – posłużmy się słowami Fromma 

wyobcowany system, którego bardziej więźniami niż twórcami są zarówno zarzą-
dzający przedsiębiorstwem, jak i konsumenci. Zarządzający próbują co prawda 
ubezwłasnowolnić całkowicie konsumenta, on jednak łatwo pozostaje bierny i ła-
two daje się uwodzić6. 

Szkoła frankfurcka odeszła od koncepcji konfliktu klasowego. Nie odrzuciła po-
jęcia klasy jako takiego, ale uznała, że jest ono mało istotne dla krytyki konsumpcji, 
której wzory przekraczają klasy, a nade wszystko ponadklasowy jest jej alienujący 
charakter7. Produkcyjno-dystrybucyjny aparat i obsługująca go (wytwarzająca i bez-

4 Te funkcje kultury w swoich ostatnich publikacjach gorliwie podkreśla także Zygmunt Bauman. 
zob. Z. Bauman, Płynne życie, Kraków 2007, s. 83–106; idem, Kultura w płynnej nowoczesności, 
Warszawa 2011.

5 L. Kołakowski, op.cit., s. 1088.
6 E. Fromm, Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, tłum. H. Adamska, Poznań 1996, 

s. 156–157.
7 Ibidem, s. 50, 55–56; H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią roz wi nię-

tego społeczeństwa przemysłowego, tłum. S. Konopacki, Warszawa 1991, s. 26.
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myślnie konsumująca) masa przenikają się, w konsekwencji stając się jednym i tym 
samym. Sprzeczne interesy między ludźmi nie wynikają z podziałów klasowych, 
lecz indywidualnej, egoistycznej walki o dobra materialne obejmującej cały prze-
krój społeczeństwa. Ofiarą konsumpcjonizmu pojmowanego jako rodzaj fałszywej 
świadomości są więc wszyscy członkowie kapitalistycznego społeczeństwa, a jego 
źródłem jest zreifikowany, nieustannie dążący do wzrostu system ekonomiczny czy 
też po prostu rynek roztaczający za pomocą nie tylko reklamy8, ale całej kultury kon-
trolę nad konsumentami niezależnie od ich umiejscowienia w strukturze społecznej, 
wielkości dochodów. O ile u Karola Marksa środki produkcji należały do kapitali-
stów i oni mieli nad nimi ścisły nadzór, to na gruncie prezentowanego tu postmarksi-
towskiego dyskursu środki konsumpcji kontroluje coraz bardziej anonimowy system, 
którego mimowolnym współtwórcą, a zarazem ofiarą jest każdy konsument.

Kultura jako przemysł

Analizie przemysłu kulturalnego poświęcony jest tak właśnie zatytułowany rozdział 
Dialektyki oświecenia. Przemysł, poprzez swe wytwory (autorzy poddali analizie 
przede wszystkim produkcję w sferze symbolicznej, między innymi muzykę, film) 
dąży do sterowania zachowaniami konsumenta. Adormo i Horkheimer, tłumacząc 
jego funkcjonowanie, mówią, że działa na zasadzie „zamkniętego koła manipulacji 
i zwrotnych potrzeb”9. Im większa powtarzalność, typowość owych potrzeb, tym ła-
twiejsza kwantyfikacja i kontrola. Wszelkie zróżnicowanie kulturowe jest niwelowa-
ne, ponieważ wyhamowuje pracę produkcyjno-konsumpcyjnej machiny, a więc dzia-
ła na szkodę ekonomicznej racjonalności, której podporządkowana została kultura. 
Stąd przemysł dąży do wprowadzenia zasady „wspólnego mianownika”, upodob-
nienia gustów ludzi, a przynajmniej przekształcenia ich w kontrolowalny zbiór wa-
riantów. Adorno i Horkheimer przewidzieli reżim targetów i formatów10 jako wynik 
racjonalizacji już nie tylko produkcji, ale również konsumpcji. Sami oczywiście nie 
używają tych (wypracowanych znacznie później) pojęć, posługują się jednak okre-
śleniem level (poziom):

8 Fromm pisze o reklamie jako o „najpoważniejszym zamachu na prawo człowieka do decydowa-
nia o tym, czego sam pragnie”. E. Fromm, Rewolucja nadziei…, s. 62.

9 M. Horkheimer, W.A. Adorno, Dialektyka oświecenia, tłum. M.J. Siemek, Warszawa 1994, 
s. 139.

10 Target – rynek docelowy, docelowa grupa odbiorców, do której skierowany jest komunikat czy 
produkt. Format – produkt wykonany czy raczej „skrojony” pod dany target; w innym znacze-
niu to także produkt przemysłu kulturowego kupowany na bazie licencji i przenoszony na inne 
rynki.
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Każdy powinien zachowywać się niejako spontanicznie, zgodnie ze swym z góry 
wyznaczonym przez wskaźniki level i sięgać po tę kategorię masowego produktu, 
która fabrykowana jest dla jego typu. Konsumenci jako statystyczny materiał na 
mapie placówek badawczych – nieróżniących się już od placówek propagandy – 
podzieleni są na grupy dochodów, na pola czerwone, zielone i niebieskie11.

Autorzy Dialektyki oświecenia powiadają również: 

Każda spontaniczna inicjatywa publiczności w ramach oficjalnego radia podlega 
fachowej selekcji oraz sterowana jest i absorbowana przez łowców talentów, kon-
kursy przed mikrofonem i wszelkiego rodzaju centralnie protegowane imprezy. 
Talenty należą do przemysłu12. 

Egzekutywa przemysłu „nie dopuszcza nic, co nie pasuje do [jej] tabel, do [jej] 
wyobrażenia o konsumentach”13. Nawet jeśli w obrębie kultury masowej pojawią 
się tendencje wychylające się poza narzucone przez przemysł kulturalny standardy, 
zostaną one albo wyparte z obiegu społecznego, albo wchłonięte przez system, oswo-
jone i powielone jako dodatkowy wariant produkcji. Jeżeli cokolwiek 

narzucane jest temuż przemysłowi siłą bezwładu społeczeństwa, irracjonalnego 
pomimo całej racjonalizacji, to jednak gdy owa fatalna tendencja przechodzi przez 
agentury interesu, zmienia się w przebiegły zamysł samego interesu. Konsumenci 
nie mają już do klasyfikowania nic, co nie byłoby z góry ujęte w schematyzmie 
produkcji14. 

Adorno i Horkheimer celnie przewidzieli tu zdolność rynku do zawłaszczania, 
komercjalizacji wszelkich oddolnych, spontanicznych zjawisk. 

A więc wedle tej diagnozy kultura, w jakiej funkcjonuje mieszkaniec zachodnie-
go kapitalizmu, redukowana jest do zbioru sformatowanych towarów. Wszystkie jej 
(kultury) wytwory muszą zgodnie z instrumentalno-racjonalistyczną wizją przemy-
słu kulturalnego zostać skategoryzowane i zestandaryzowane, przypisane do odpo-
wiedniego typu, by uczynić je przedmiotem pragnień określonej grupy konsumentów. 

11 M. Horkheimer, W.A. Adorno, op.cit., s. 141.
12 Ibidem, s. 140.
13 Ibidem.
14 Ibidem, s. 142–143.
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Dla każdego coś przewidziano, aby nikt nie mógł się wymknąć, różnice zaznacza 
się wyraźnie i propaguje. Dostarczenie publiczności pewnej hierarchii seryjnych 
jakości służy tym pełniejszej kwantyfikacji15. 

Jak zauważa Krystyna Krzemieniowa, „wysoka jest cena takiej racjonalizacji 
systemu, który uzyskał swoją jedność przez wykluczenie tego co niepowtarzalne”16. 
Adorno i Horkheimer dowodzą, że konsumpcja w świecie podporządkowanym ro-
zumowi instrumentalnemu i ogarniętym postępującą komercjalizacją przyczynia się 
do pogłębiania alienacji i zniewolenia. Kontrolujący konsumpcję przemysł kulturo-
wy likwiduje wszelkie niedające się sklasyfikować różnice, redukując swe wytwory 
(a w konsekwencji ich konsumentów) do egzemplarzy zaplanowanych w procesie 
produkcji typów. Ludzie pozbawieni zostają najcenniejszych cech, wartości – stają 
się niezdolni do krytycznego myślenia, wyzbyci z indywidualizmu; ich wyobraźnia 
zostaje radykalnie zubożona, a aspiracje skonwencjonalizowane, zaspokajane po-
przez konsumpcję oferowanych przez przemysł towarów. Ponieważ znamionuje ich 
intelektualna kapitulacja i samozadowolenie, akceptują ten stan. Kołakowski, inter-
pretując frankfurtczyków, pisze, iż przemysł kulturalny „traktuje jednostki ludzkie 
jako powtarzalne i zastępowalne elementy abstrakcyjnego systemu”17. Takie czynie-
nie człowieka abstraktem staje się zdaniem autorów Dialektyki oświecenia „ideolo-
giczną podstawą totalitaryzmu”18.

Mieć vs być

Erich Fromm w swej twórczości podejmował typową dla szkoły frankfurckiej post-
marksistowską krytykę kapitalizmu, jednocześnie silnie czerpiąc z psychoanalizy. 
Rozważał wpływ kapitalizmu nie tylko na kulturę i system społeczny, ale także, 
a może przede wszystkim na osobowość, postawę oraz jakość życia człowieka. Pro-
blematykę tę najpełniej rozwinął w pracach z lat sześćdziesiątych i siedemdziesią-
tych minionego wieku, jak Zdrowe społeczeństwo, Rewolucja nadziei oraz Mieć czy 
być. Osią jego krytyki jest zjawisko alienacji będące owocem panującego w spo-
łeczeństwach kapitalistycznych wypaczonego systemu wartości – swoistej fałszy-
wej świadomości, którą dziś śmiało można by określić jako konsumpcjonizm. Opis 
współczesnego, przesyconego nim zachodniego świata przeciwstawił w rzeczonych 
pracach utopii społeczeństwa „zdrowego”, w którym „być” zastępuje „mieć”. 

15 Ibidem, s. 41.
16 Zob. K. Krzemieniowa, Theodor W. Adorno jako krytyk kultury, w: Filozofia XX wieku, red. 

Z. Kuderowicz, Warszawa 2002, s. 147.
17 L. Kołakowski, op.cit., s. 1087.
18 Ibidem, s. 1086.
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Silny akcent położony na jednostkę, jej dobrostan czyni go najbardziej huma-
nistycznie i psychologicznie zorientowanym spośród klasyków szkoły frankfurc-
kiej. Fromm wzbogacił filozoficzną i socjologiczną analizę przemysłu kulturowego 
i generowanej przez niego masowej konsumpcji o wymiar psychologiczny. Autor 
ten – zgodnie z linią omawianych powyżej frankfurtczyków – uważa, iż organiza-
cja społeczeństw kapitalistycznych została całkowicie podporządkowana ekonomii; 
są one „nastawione maksymalnie na produkcję dóbr materialnych i konsumpcję”, 
czego efektem jest „uśmiercanie jednostki poprzez przekształcanie jej w całkowicie 
biernego, bezsilnego w obliczu biurokracji konsumenta”19. Ich członkowie stracili 

„kontrolę nad własnym systemem”; jawią się jako „niewiele znaczące elementy total-
nej maszyny, właściwie odżywiane i zabawiane, lecz bierne”20. Fromm konstatuje, iż 

tego typu organizacja społeczna, redukując człowieka do elementu maszyny rzą-
dzonego jej rytmem i wymaganiami przekształca go w homo consumens, totalne-
go konsumenta, którego jedynym celem jest coraz więcej posiadać i coraz więcej 
używać21. 

Myśliciel nie rozwija szerzej pojęcia homo consumens. Sporo miejsca w swych 
pracach poświęca za to kategorii „orientacji rynkowej (merkantylnej)” (marketing 
orientation). Po raz pierwszy pojawiła się ona w książce Niech stanie się człowiek 
z 1947 roku. Fromm zaproponował w niej autorską typologię osobowości (czy też, 
by pozostać wiernym jego terminologii – orientacji22) i wskazał na ich zależność od 
systemu społeczno-ekonomicznego. Uznał, że w społeczeństwach kapitalistycznych 
w drugiej połowie XX wieku dominuje (właściwie to jest ich produktem) właśnie 
orientacja rynkowa. Przejawia się ona w traktowaniu życiowych wyborów jako in-
westycji, a swej tożsamości jako rodzaju towaru23 – co antycypuje tak typowy dla 

19 E. Fromm, Rewolucja nadziei…, s. 24. Podobny ton zaniepokojenia dominacją zbiurokratyzo-
wanego, stechnicyzowanego systemu nad człowiekiem znajdziemy u wielu analityków społe-
czeństwa w tamtym okresie (zwłaszcza w latach sześćdziesiątych), niekoniecznie – jak przed-
stawiciele szkoły frankfurckiej – zdecydowanie krytycznych wobec kapitalizmu jako takiego. 
Można tu wymienić choćby Johna Kennetha Galbraitha i jego koncepcję „technostruktury”, 
Zbigniewa Brzezińskiego i jego ideę „społeczeństwa technotronicznego”, „społeczeństwo tech-
nologiczne” Jacques’a Ellula czy też „megamaszynę” Lewisa Mumforda. 

20 Ibidem, s. 23.
21 Ibidem, s. 63.
22 „Orientacja” to – jak pisze Mirosław Chałubiński – „rdzeń motywacyjny i behawioralny”. Zob. 

M. Chałubiński, Antropologia i utopia. Jednostka a społeczeństwo w poglądach Ericha Fromma, 
Warszawa 1992, s. 49. Jego źródła są zdaniem Fromma społeczne; w niektórych publikacjach 
zamiast pojęcia „orientacji” używa pojęcia „charakteru społecznego”. Zob. E. Fromm, Mieć czy 
być?, tłum. J. Karłowski, Poznań 1995, s. 124.

23 M. Chałubiński, Antropologia i utopia…, s. 51–52, 108, 164; E. Fromm, Mieć czy być…, s. 224.
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ponowoczesnej krytyki konsumpcjonizmu wniosek, iż człowiek żyjący w systemie 
kapitalistycznym pojmuje siebie samego w kategoriach towaru, a jego podstawo-
wym zadaniem staje się uczynienie się sprzedawalnym24. Fromm zaliczył „orientację 
marketingową” do orientacji nieproduktywnych, a więc niezgodnych z ludzką na-
turą25. Przy czym produktywności nie należy tu absolutnie utożsamiać z prakseolo-
gicznie (a tym bardziej ekonomicznie) pojętą efektywnością. Jest to raczej synonim 
życia twórczego i harmonijnego, łączącego samorealizację i zgodną koegzystencję 
z innymi. Wrogiem produktywności są wartości, którym hołduje współczesny ka-
pitalizm – kult wydajności i posiadania (niedający szans na spontaniczną ekspre-
sję, realizację tkwiącej w każdym naturalnej kreatywności), jak i narzucany przez 
zhomogenizowany przemysł kulturalny konformizm (który zagraża podmiotowości 
i hamuje potencjał rozwojowy jednostki). A więc typowo ludzka potrzeba twórczości, 
aktywności (pojmowanej jako działalność autoteliczna, polegająca na urzeczywist-
nianiu swych talentów) nie może być zaspokajana w społeczeństwie, którego na-
czelną zasadą jest maksymalizacja produkcji i konsumpcji. Produkcja przemysłowa 
nie jest odpowiedzią na spontaniczne26 ludzkie potrzeby – system tworzy potrzeby 

„sztuczne, fałszywe, nierozwojowe, do których należy pragnienie posiadania ogrom-
nej, jak największej liczby rzeczy”27.

Rozważania i wnioski Fromma wypływają z konkretnej wizji ludzkiej natury. 
Choć autor Mieć czy być? pozostawał w zdecydowanej opozycji do wszelkich bio-
logicznych ujęć jednostki – przyjmował, że u człowieka instynkt uległ daleko idącej 
redukcji – jednocześnie zakładał, że istnieją pewne niezmienniki antropologiczne28. 
Widział człowieka jako istotę społeczną realizującą się w twórczości i kontakcie 
z innymi, dążącą nade wszystko do nadania sensu swej egzystencji. Tylko mając 
wzorzec natury ludzkiej, wyprowadzając z niego określone potrzeby, rozstrzygnąć 
mógł, które z nich są naturalne, prawdziwe, a które sztuczne, z zewnątrz narzucone. 
Uznał, że takie potrzeby, jak: „dążenie do zysku, rywalizacja i eksploatacja innych – 
nie są niezbywalnymi cechami człowieka, lecz aspektami osobowości ukształtowa-
nymi w warunkach gospodarki kapitalistycznej”29. Gdzie indziej pisał: „namiętne 
dążenie do posiadania i gromadzenia jest dążeniem bynajmniej nie wrodzonym, lecz 

24 Por. Z. Bauman, Konsumowanie życia, Kraków 2009, s. 66. Ibidem, s. 18.
25 Pozostałe orientacje nieproduktywne to: receptywna, eksploatatorska, ciułacza. Zob. E. Fromm, 

Mieć czy być…, s. 106–107.
26 Zaznaczyć trzeba, że kategoria „spontaniczności” jest dla Fromma szczególnie ważna, wyraża 

realizację życia wyemancypowanego, wolnego od alienacji, jest bliskoznaczna z pojęciami pro-
duktywności, zdrowia psychicznego, tak jak one stanowi pewien skrót, który autor ten rozwija 
później w idei „modusu być”.

27 M. Chałubiński, Słowo wstępne, w: E. Fromm, Rewolucja nadziei…, s. 15.
28 M. Chałubiński, Antropologia i utopia…, s. 42.
29 Ibidem, s. 190.
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będącym efektem wpływu warunków społecznych na swoistość biologiczną gatunku 
ludzkiego”30. Idea ta znalazła najpełniejszy wyraz w pracy Mieć czy być?, w której 
przedstawił dwa typy (modi) istnienia człowieka w świecie społecznym. Stanowi 
ona uogólnienie jego wcześniejszych rozważań antropologicznych. Modus „mieć” 
wiąże się z dążeniem do zawłaszczenia i dominacji (w każdej sferze – człowieka 
nad przyrodą, człowieka na innym człowiekiem). Usiłowanie to, gdy staje się celem 
samym w sobie, nabiera autodestrukcyjnej mocy. Jednym z jego efektów jest nie-
ograniczony wzrost produkcji wymuszający wzrost konsumpcji31. 

Cywilizacja nasza zaczęła się w momencie, w którym rasa ludzka rozpoczęła ak-
tywne przejmowanie kontroli nad przyrodą […]. Wraz z postępem przemysłowym 
[…] znaleźliśmy się na drodze wiodącej do nieograniczonej produkcji, a co za tym 
idzie, nieograniczonej konsumpcji32. 

Konsumpcja – czy to w znaczeniu fizycznego spożycia (co jest formą prymityw-
ną, typową dla małych dzieci albo archaicznych ludów uprawiających kanibalizm33), 
czy polegająca na zawłaszczeniu – jest ostatecznym wyrazem dążenia człowieka do 
sprawowania kontroli, dominowania nad rzeczywistością. Opozycję modusu „mieć” 
stanowi modus „być” wyrażający zbliżony sens do tego, jaki Fromm wcześniej arty-
kułował za pomocą kategorii produktywności. Oznacza on więc samorealizację, a za-
razem harmonijne współistnienie z innymi oraz z otoczeniem. Manifestuje się w kon-
sumpcji świadomej, zgodnej z naturą człowieka, a nie narzuconej przez wymogi pro-
dukcji przemysłowej, takiej, która pozwala zaspokoić rzeczywiste potrzeby, a nie te 
wynikłe z mody czy motywowane walką statusową, służącej realizacji twórczego 
potencjału człowieka, a nie prowadzącej do dehumanizacji, degradacji więzi i zagra-
żającej środowisku naturalnemu. W przypadku modusu „mieć” przyswojenie świata 
następuje przez jego zawłaszczanie; w przypadku modusu „być” poprzez – Fromm 
odwołuje się do Marksa – „widzenie, słyszenie, wąchanie, smakowanie, dotykanie, 
myślenie, kontemplowanie, czucie, chcenie, działanie...”, słowem: przez autentyczne 
przeżycie będące „aktywnym, niewyalienowanym wyrazem naszych władz ku odpo-
wiadającym im przedmiotom”34.

30 E. Fromm, Mieć czy być…, s. 145.
31 Fromm powtarza diagnozę Adorno i Horkheimera, wedle której motywowany chęcią opanowa-

nia i kontrolowania rzeczywistości rozum instrumentalny odpowiedzialny jest za postępujące 
redukowanie kultury do produkcyjno-konsumpcyjnej machiny (przemysłu kulturalnego), jed-
nakże bardziej koncentruje się na wpływie tego procesu na osobowość i postawę jednostki.

32 E. Fromm, Mieć czy być…, s. 35.
33 Ibidem, s. 68–69.
34 Ibidem, s. 237.
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Zatem kapitalizm wykształcił społeczeństwo oparte na modusie „mieć”; a w za-
sadzie doprowadził do utożsamienia modusu „mieć” z byciem – „posiadanie jest 
samą esencją bycia, a jeśli nie ma się nic, to jest się niczym”35; „większość ludzi 
postrzega modus posiadania jako najbardziej naturalny sposób urzeczywistniania 
egzystencji”36. Stąd egzystencjalnym mottem stało się „jestem tym, co konsumuję”, 
w której to formule Fromm widzi dramat współczesnej kultury. Im bardziej bycie 
będące dla tego autora wartością samoistną i podstawową zostanie zrównane z posia-
daniem, tym bardziej człowiek będzie wyalienowany, zniewolony przez fetyszyzm 
towarowy – istotne będzie to, co posiada, a nie jak żyje, w jaki sposób „jest”. Modus 

„mieć” uzależnia człowieka od rzeczy w sposób absolutny – „rzecz posiada mnie, 
gdyż moje poczucie tożsamości, mój normalny stan psychiczny wspiera się ma moim 
posiadaniu rzeczy”37. 

Zdaniem Fromma sytuację jednostki w systemie kapitalistycznym w najbardziej 
adekwatny sposób wyraża właśnie kategoria alienacji. Autor ten posługiwał się nią 
w kilku pozostających w zgodzie z marksistowską tradycją znaczeniach. A więc po 
pierwsze, jest to wynik autonomizacji sił, które kierują ludzkim życiem (zwłaszcza 
poprzez rozrost biurokracji), przez co jednostka traci wpływ na kształtowanie rze-
czywistości i jej zrozumienie. Autor Mieć czy być? kategorii alienacji używa także 
w odniesieniu do urzeczowienia relacji międzyludzkich („chodzi o takie sytuacje, 
w których ludzie stają się dla siebie wyłącznie nośnikiem nieosobowych rzeczo-
wych treści, i w tym sensie są doskonale wymienialni”; jest to wynik „kwantyfikacji 
i abstrakcjonizacji” świata38). Alienacja to w końcu kondycja będąca efektem ule-
gania ideologiom (w znaczeniu marksowskim), co wyraża się w bałwochwalstwie 
(idolatrii), a więc oddawaniu czci fałszywym bożkom, hołdowaniu fałszywym war-
tościom39. A kluczową ideologią kapitalizmu jest – jak już zostało powiedziane – 
żądza posiadania, która realizuje się w akcie niepohamowanej konsumpcji. Fromm 
zaproponował jednocześnie wywiedzioną z psychoanalizy interpretację wyzwalania 
w człowieku głodu konsumpcji. Uznał, że jest on rodzajem mechanizmu obronnego 
niwelującego dysonans między stłumionymi, ukrytymi w podświadomości 
prawdziwymi potrzebami człowieka a tymi, jakie narzucają zreifikowane siły 
kapitalizmu. Intensyfikowanie konsumpcji oddala jednak człowieka od jego natury, 
pogłębiając tylko wewnętrzny konflikt. 

35 Ibidem, s. 53.
36 Ibidem, s. 71.
37 Ibidem, s. 134–135.
38 M. Chałubiński, Antropologia i utopia…, s. 126.
39 Ibidem, s. 125.
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Obowiązkowa konsumpcja rekompensuje niepokój. Jej potrzeba wynika bowiem 
z poczucia wewnętrznej pustki, zagubienia, napięcia i braku nadziei. Przyjmu-
jąc artykuły konsumpcyjne, człowiek upewnia się, że istnieje, a jego niechęć do 
zmniejszenia konsumpcji ma swe źródło w obawie przed wzrostem niepokoju40. 

Tak więc prosperity produkującego sztuczne potrzeby przemysłu utrzymuje się 
dzięki roszczeniom samych ogarniętych fałszywą świadomością konsumentów, co 
tworzy fatalne w skutkach sprzężenie zwrotne, swoisty zaklęty krąg. „Jego [prze-
mysłu – przyp. Ł.I.] rozwój stymulowany jest przez wielu wyobcowanych ludzi my-
ślących jedynie o takich produktach, które czynią z człowieka całkowicie biernego 
konsumenta”41. Konsumpcja ma zatem charakter kompensacyjny. Staje się formą 
substytucji życiowej pustki i sposobem na zniwelowanie niepokoju. Daje iluzję wol-
ności i samostanowienia w zreifikowanym świecie, w którym człowiek traci wgląd 
i wpływ na siły sterujące jego życiem. „Tylko poprzez akt konsumpcji we współ-
czesnym świecie jednostka zyskuje poczucie ważności swego jednostkowego istnie-
nia”42. To jednak poczucie pozorne, wyalienowane.

W swych rozważaniach Fromm wpada w pułapkę dydaktyzmu. Ujmując rzecz 
najprościej – wie lepiej od ludzi, co jest im potrzebne, co jest dla nich dobre, co zaspo-
koi ich prawdziwe potrzeby, jak powinni żyć, by wyzbyć się alienacji. A w zasadzie 
właściwsze byłoby odwrócenie tych kwestii: wie lepiej od ludzi, co jest im niepo-
trzebne, co jest dla nich złe, co zaspokoi ich jedynie fałszywe potrzeby, jak wygląda 
życie wyalienowane – bo choć Fromm spośród autorów z kręgu szkoły frankfurckiej 
proponował najbardziej rozbudowany projekt pozytywny43, to i tak większość jego 
twórczości skupiona jest na krytyce istniejącego stanu. Oddajmy głos jemu samemu – 
kapitalistyczne społeczeństwo 

produkuje mnóstwo bezużytecznych rzeczy i w tym samym stopniu wielu bez-
użytecznych ludzi. Uprzedmiotowiony człowiek czas spędza na wykonywaniu 
czynności, którymi nie jest zainteresowany, wśród ludzi, którzy go nie interesują, 
produkując przedmioty, które niewiele go obchodzą. Kiedy zaś nie wytwarza – 
konsumuje. Jest jakby wiecznym oseskiem z otwartą buzią przyjmującym bier-
nie wszystko to, co narzuca mu mający zapobiegać nudzie przemysł – papierosy, 
trunki, kino, telewizję, sport, lektury itd. Tak naprawdę jednak wszystko to może 
jedynie utrudnić człowiekowi uświadomienie sobie nudy. W rzeczywistości bo-

40 E. Fromm, Rewolucja nadziei…, s. 153.
41 Ibidem, s. 152
42 M. Chałubiński, Antropologia i utopia…, s. 166.
43 Przy czym i tak nie udało mu się wyjść poza dość mgliste ogólniki – autor operuje w zbiorze 

pewnych pojęć (jak: produktywność, spontaniczność, zdrowie psychiczne, modus być), niekie-
dy wyjaśniając je przez siebie nawzajem, co czyni jego rozważania tautologicznymi.
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wiem zwiększa ją tak samo jak słony napój, który wzmaga pragnienie zamiast je 
zmniejszać. Bez względu na to, w jakim stopniu nieuświadamiana, nuda zawsze 
pozostaje nudą44. 

Wszystko to składa się na przypadłość, którą Fromm nazywa „zespołem wyob-
cowania”.

Autor ten ufał jednak w możliwość przezwyciężenia tej kondycji. 

Konsument godził się dotąd na to, by przemysł kontrolował go i wyjaławiał. Dziś 
jednak staje przed szansą uświadomienia sobie, iż ma nad przemysłem rzeczywi-
stą władzę, która daje mu możliwość decydowania o tym, czego sam pragnie […]. 
Rewolucja konsumencka przeciwko dominacji przemysłu musi jednak dopiero 
nadejść. Jest ona prawdopodobna, a jej skutki dalekosiężne”45 

– pisał w najgorętszym okresie kontrkulturowego fermentu lat sześćdziesiątych. 
Kilka lat później, w połowie lat siedemdziesiątych, stwierdził: 

Wśród młodzieży właśnie dają się zauważyć wzorce konsumpcji, które nie są 
ukrytymi formami zachłanności i posiadania, lecz wyrazem prawdziwej radości, 
jaką czerpię się z wykonywania rzeczy lubianych bez oczekiwania w zamian cze-
goś stałego […]. Nie polerują cały czas swoich ja, aby stać się bardziej cennym 
towarem na rynku […] szukają drogi do samych siebie, miast posiadać i konsu-
mować46. 

Dziś wiemy, że jednym z podstawowych efektów rewolucji obyczajowej lat 
sześćdziesiątych było zniesienie krępujących rozwój rozbuchanej konsumpcji pu-
rytańskich konwencji. A zatem wywołana przez nią liberalizacja, indywidualizacja 
życia, wezwanie do autokreacji i poszukiwania nowych dróg samorozwoju, paradok-
salnie, umocniły rynek i konsumpcjonizm47.

Represyjna tolerancja

Herbert Marcuse, tłumacząc dynamikę współczesnego zachodniego świata, odwołu-
je się do kategorii Freudowskich. Jak wiemy, autor Cywilizacji jako źródła cierpień 
konstatował, iż trwanie społeczeństwa wymaga ciągłego represjonowania natural-

44 E. Fromm, Rewolucja nadziei…, s. 63–64.
45 Ibidem, s. 156
46 E. Fromm, Mieć czy być..., s. 130–131.
47 K. Krzysztofek, Zagłuszanie kultury masowej, „Kultura i Historia” 2011, nr 20, http://www.

kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3001 (2.03.2015).
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nych ludzkich popędów. Marcuse utrzymuje, iż przekonanie twórcy psychoanalizy 
o nierozwiązywalnym konflikcie między popędami (znajdującymi wyraz w zasadzie 
przyjemności) a społeczeństwem, kulturą (co znajduje wyraz w zasadzie rzeczywi-
stości) jest fałszywe – uznaje, że ta sprzeczność na charakter historyczny. Prawdziwy 
konflikt zachodzi między popędami a pracą wyalienowaną. Wbrew Freudowi Marcu-
se uznał, iż współczesne uprzemysłowione społeczeństwa dzięki technologicznemu 
postępowi i większemu dostatkowi dają potencjalną szansę na odrzucenie pracy wy-
alienowanej i urzeczywistnienie zasady przyjemności48. W Erosie i cywilizacji z 1955 
roku akcentuje on potrzebę wyzwolenia popędów, co – wbrew teorii Freuda – nie 
musi prowadzić do samowoli i chaosu, lecz w warunkach istniejącego dobrobytu 
i rozwoju technologicznego pozwoli zbudować nowe społeczeństwo wolne od alie-
nacji, oparte na zmysłowości i spontanicznej solidarności. Należy jednakże przy-
wrócić popędy do ich naturalnej postaci, ponieważ zostały one zdeformowane przez 
kapitalizm49. 

W kapitalizmie Freudowska zasada realności przybrała kształt zasady wydajno-
ści50, której wyrazem jest „apokaliptyczny techniczny aparat produkcji” wytwarza-
jący „wciąż więcej, wciąż szybciej coraz to nowe dobra”51. Prowadzi ona do „po-
głębienia zniewolenia i alienacji jednostki”52. By owoc owego „apokaliptycznego 
aparatu produkcji”, a więc nadmiar towarów, został wchłonięty, ludzie muszą być 
utwierdzani w poczuciu niedostatku. 

Społeczeństwo obfitości dostarcza wprawdzie coraz większej ilości dóbr i usług, 
ale narzucony przez nie jednostkom system wartości nakazuje równocześnie pra-
gnąć jeszcze większej ilości wciąż nowych dóbr. Rozszerzona produkcja dóbr sta-
je się tym samym rozszerzoną reprodukcją niedostatku53. 

Czyni się to przez kreowanie fałszywych potrzeb54. „System oficjalny urabia 
potrzeby, pragnienia jednostki, określa skalę pożądanych dóbr i usług oraz wzorce 

48 Ściśle rzecz biorąc, Marcuse mówi o możliwości odrzucenia nadrepresji (nadtłumienia) – repre-
sji nadmiarowej, służącej nie zachowaniu kultury, a utrzymywanej w interesie panowania sys-
temu, w tym wypadku kapitalizmu, i prowadzącej do alienacji. Nadrepresja jest zawsze formą 
wyzysku.

49 Marcuse uznawał, że biologia człowieka, jego sfera popędowa także ma charakter historyczny 
i uległa alienacji.

50 J. Waserman, Krytyczna teoria społeczeństwa Herberta Marcusego, Warszawa 1979, s. 107.
51 Ibidem, s. 117–118.
52 W. Gromczyński, Wstęp, w: H. Marcuse, op.cit., s. XXV.
53 J. Waserman, op.cit., s. 107.
54 Marcuse definiuje fałszywe potrzeby jako „takie, które są narzucone jednostce w procesie jej 

represjonowania […]; potrzeby, które utrwalają znój, agresywność, cierpienie i niesprawie-
dliwość. Ich zaspokojenie mogłoby być czymś najbardziej przyjemnym dla jednostki, jednak 
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tego, co później ona sama zaczyna odczuwać jako swoje szczęście”55. Charakter 
masowej produkcji wytwarzającej zestandaryzowane dobra wymaga zuniformizo-
wania tychże potrzeb i tym samym ludzi jako takich. Jak powiada Marcuse, „zacho-
wują się oni i konsumują zgodnie z tym, co zaleca reklama, kochają i nienawidzą to, 
co kochają i nienawidzą inni”56. Wygenerowana w ten sposób, wyalienowana kon-
sumpcja staje się w kapitalistycznej kulturze nadmiaru podstawowym narzędziem 
kontroli społecznej. 

Kapitalizm przekształcił się w system powszechnego dobrobytu, który ukształto-
wał osobowość konsumpcyjną – homo consumens […], ceną za ów dobrobyt jest 
utrata autonomii i samostanowienia przez jednostkę, która w zamian za wygody 
ułatwiające egzystencję rezygnuje z całej swej istoty57. 

A więc przekształceniu ulega natura człowieka, można by rzec, że zaczyna on 
identyfikować się z wytworzoną przez kapitalizm naturą fałszywą, absolutnie uza-
leżnioną od systemu konsumpcji, który staje się kluczową instytucją umożliwiającą 
zaspokojenie życiowych potrzeb. Stąd system kapitalistyczny widzi Marcuse jako 

„represywną całość”; nie waha się użyć w odniesieniu do niego słowa „totalitaryzm”. 
Chodzi mu właśnie o to, że kontroluje on wszelkie aspekty życia jednostki. „Aparat 
produkcji zdąża do stania się totalitarnym w tej mierze, w jakiej określa nie tylko 
społecznie potrzebne zajęcia, umiejętności i postawy, lecz także indywidualne po-
trzeby i aspiracje”58. Wiesław Gromczyński zauważa: „alienację, deformującą samą 
istotę człowieka, Marcuse […] odnajduje i opisuje we wszystkich formach aktyw-
ności człowieka i we wszystkich przejawach jego istnienia”59. Pisze, iż ostrzej od 
Marksa „formułuje on tezę o alienacji człowieka we współczesnych, wysoko uprze-
mysłowionych społeczeństwach”. Alienacja „przenika wszechstronniej i głębiej, niż 
opisywał Marks – do wszystkich warstw ludzkiej egzystencji – także do sfery po-

takie szczęście nie jest stanem, który powinien być utrzymywany i chroniony, jeśli służy on 
zahamowaniu rozwoju zdolności (jej własnej lub innych ludzi) do rozpoznania choroby cało-
ści i uchwycenia szans wyleczenia. Rezultatem jest wtedy euforia w nieszczęściu […]. Takie 
potrzeby posiadają społeczną treść i funkcję, które są zdeterminowane przez zewnętrzne siły, 
nad którymi jednostka nie ma żadnej kontroli […] bez względu na to, jak bardzo jednostka 
identyfikuje się z nimi i odnajduje siebie w ich zaspokajaniu, są one nadal tym, czym były od 
początku – wytworami społeczeństwa, którego dominujący interes wymaga represjonowania”. 
H. Marcuse, op.cit., s. 21–22.

55 W. Gromczyński, op.cit., s. XXVI.
56 H. Marcuse, op.cit., s. 22.
57 J. Waserman, op.cit., s. 129–130.
58 H. Marcuse, op.cit., s. 11.
59 W. Gromczyński, op.cit., s. XIII.
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trzeb, aspiracji, marzeń i dążeń jednostki”60. Emancypacja musi wiązać się z wyru-
gowaniem obowiązującego porządku z wnętrza jednostki, odrzuceniem wpojonych 
jej potrzeb i wartości 

znajdujących wyraz w rywalizacji, podboju, określaniu się znakami społecznego 
prestiżu i sukcesu […], posiadaniu, konsumowaniu, w niepohamowanej wymia-
nie rzeczy jeszcze użytecznych na inne, bardziej nowoczesne i prestiżowe61. 

Negacja zachodniego kapitalizmu w wydaniu Marcuse’a ma wymiar absolutny, 
nie wierzy on w możliwość jego przekształcenia od wewnątrz, uznając, że w jego ło-
nie nie jest w stanie zaistnieć jakakolwiek myśl wobec niego krytyczna. Jeśli tylko się 
pojawi i okaże się zagrożeniem dla status quo, zostanie spacyfikowana, zamieniona 
w rynkowy produkt, którego wytwarzanie i konsumpcja jest odgórnie administrowa-
na, umacniając władzę systemu (czego najlepszym przykładem jest komercjalizacja 
wyrosłych z ducha kontestacji subkultur). W tym właśnie przejawia się „represywna 
tolerancja” kapitalizmu. 

Stąd prawdziwa krytyka systemu (niepoddająca się jego kontroli) musi pochodzić 
z zewnątrz. Co to tak naprawdę znaczy – autor bliżej nie tłumaczy; sugeruje jedynie, 
że jedyną skuteczną formą jest totalna negacja i że zarzewie zmiany tkwi we wszel-
kich środowiskach kontestujących obowiązujący porządek społeczny – kontrkultu-
rze, lewicowych ruchach związanym ze studenckimi buntami, marginalizowanych 
mniejszościach (etnicznych, seksualnych). Pisze, że trzeba wyzwolić siły, które od-
mienią konformistycznego, sformatowanego przez zhomogenizowaną przemysłową 
produkcję i konsumpcję człowieka oraz otaczającą go rzeczywistość, i nawołuje do 
rewolucji, niszczenia instytucji aktualnego społeczeństwa kapitalistycznego. Jednak 
statystyczny mieszkaniec zachodniego, kapitalistycznego świata nie jest do rewolu-
cji zdolny ani w najmniejszym stopniu nią zainteresowany. Jak do tego doszło, Mar-
cuse tłumaczy w książce Człowiek jednowymiarowy z 1964 roku. Zgodnie z linią wy-
tyczoną przez Adorno i Horkheimera uznaje, że nauka i technika, powołane do życia 
jako instrument panowania nad przyrodą i zaspokajania potrzeb człowieka, z czasem 
stały się samodzielną, zniewalającą siłą. Myśl ludzka – powiada Marcuse – poruszać 
powinna się między dwoma biegunami: stanem zastanym a jego krytyką i wyobra-
żeniem stanu innego; musi mieć zdolność adaptowania się do istniejących realiów 
(co można nazwać wymiarem technicznym czy też instrumentalnym rozumu), ale 
jednocześnie ich przekraczania (co należałoby nazwać wymiarem krytycznym)62. 
A więc trzeba trafnie rozpoznawać to, co jest – i uczyć się to zagospodarowywać, 

60 Ibidem, s. XXII.
61 Ibidem, s. XL.
62 Ten wątek konieczności przywrócenia jednostce zdolności transgresji, myślenia utopijnego jako 

warunku emancypacji jest charakterystyczny dla wszystkich omawianych tu myślicieli z kręgu 
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ale jednocześnie konfrontować to z wizją tego, co być powinno – budując projekt 
zmiany i dając asumpt do rozwoju w kierunku urzeczywistniania wolności. Ta „dwu-
wymiarowość” myśli została jednak przez współczesny kapitalizm zredukowana do 
jednego wymiaru – utwierdzającego status quo rozumu technicznego.

Zanika przeciwieństwo między myślą a rzeczywistością, które identyfikują się ze 
sobą […] w ten sposób powstaje jednowymiarowy człowiek i jednowymiarowe 
społeczeństwo […] nieznające alternatyw63. 

Ciekawe, że to zjawisko ocenia Marcuse skrajnie krytycznie. Wszak unia myśli 
i rzeczywistości prowadząca do zniesienia potrzeby tworzenia utopii jest równoznacz-
na z Marksowsko pojętym stanem dezalienacji; to istota emancypacji. Autor Człowie-
ka jednowymiarowego przyjmuje najwyraźniej, że to „emancypacja fałszywa”. 

Podsumowanie

Czołowi przedstawiciele szkoły frankfurckiej konstatują zgodnie z tradycją marksi-
stowską, że w kapitalizm nieodzownie wpisana jest alienacja, a jedną z kluczowych 
dziedzin życia, w których się ona przejawia, jest konsumpcja. Główną słabością tej 
perspektywy jest niemożność falsyfikacji. Każdy dowód świadczący przeciw jej 
prawdziwości może być zinterpretowany jako argument na rzecz wszechwładzy 
systemu – im konsument jest szczęśliwszy, tym bardziej został zmanipulowany, pod-
dany głębszej alienacji (co znajduje wyjątkowo jaskrawy wyraz u kreślącego wizję 
niczym z Aldousa Huxleya64 Marcuse’a). Tak oto autor Człowieka jednowymiaro-
wego sam przyznaje, że „jednostki utożsamiają się z egzystencją, która jest im na-
rzucona, i wiążą z nią swój własny rozwój i satysfakcję”65, że świadomość fałszywa 
jest jednocześnie świadomością szczęśliwą, tłumacząc to tym, że została tak spryt-
nie zafałszowana, że nie może poznać swej niedoli. To „bardziej posunięte stadium 
alienacji”66. A więc kapitalizm jest – zdaje się nam mówić ten myśliciel – światem, 
w którym wszyscy uciskają wszystkich67, ale o tym nie wiedzą; zarazem są usatysfak-
cjonowani – zredukowani do roli konsumentów, lecz doskonale się w niej realizują. 
Jednostka 

szkoły frankfurckiej, choć odmiennie widziane jest jej zaplecze: Adorno i Horkheimer widzą je 
wśród intelektualistów, Marcuse – wśród represjonowanych mniejszości.

63 J. Waserman, op.cit., s. 143.
64 Zob. A. Huxley, Nowy wspaniały świat, tłum. B. Baran, Warszawa 2008.
65 H. Marcuse, op.cit., s. 29.
66 Ibidem, s. 29.
67 J. Waserman, op.cit., s. 154.
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w ustanowionym uniwersum sztucznych potrzeb i satysfakcji związanych z ich 
zaspokojeniem cieszy się dobrym samopoczuciem i świadomością szczęśliwą. 
Utwierdza się w przekonaniu, że w świecie wzrastającej konsumpcji rozwija swo-
ją podmiotowość i wolność. To zadowolenia ze swego sposobu życia i z systemu 
świadczy o fałszywej świadomości człowieka68. 

Można odnieść wrażenie, że ta w założeniu bezpardonowa krytyka staje się – mi-
mowolnie – afirmacją kapitalizmu w ogóle, a konsumpcjonizmu w szczególności. 

Scharakteryzowani w artykule autorzy wyraźnie czerpią z dorobku młodego 
Marksa69, który jakkolwiek odżegnywał się od stanowisk esencjalistycznych i abs-
trakcyjnego ujmowania człowieka, usiłując wyprowadzić jego kształt z praxis, odwo-
ływał się do pojęcia natury ludzkiej i konstruował jej wyidealizowany obraz. Tylko 
w zestawieniu z określoną wizją człowieczeństwa, jego pozaempirycznym wzorcem 
kategoria alienacji rozumiana zgodnie z zaprezentowaną tu tradycją ma podstawy. 

Czymże jest alienacja, w rzeczy samej, jak nie procesem, w którym człowiek 
wyzbywa się czegoś, czym sam jest prawdziwie, wyzbywa się tedy własnego 
człowieczeństwa. Aby z sensem posługiwać się tym słowem, musimy założyć, iż 
wiemy, czym jest wymóg bycia człowiekiem, to jest czym jest człowiek urzeczy-
wistniony w odróżnieniu od człowieka zatraconego, czym jest człowieczeństwo 
albo natura ludzka70 

– pytał Kołakowski. „Bez owego [...] wzorca czy modelu nie sposób słowu alie-
nacja przypisać sensu” – odpowiadał. Nie ma tu miejsca ma szersze rekonstruowanie 
owego wzoru normatywnego człowieczeństwa szkicowanego w pracach młodego 
Marksa. Można odwołać się do Marka Fritzhanda, którego zdaniem u jego podstaw 
legły dwie zasady: zasada samorealizacji (samourzeczywistnienia) oraz zasada uspo-
łecznienia. Pierwsza z nich postuluje wszechstronny rozwój oraz zaspokojenie pra-
gnień; druga stwierdza, że nie może to się odbywać kosztem innych71. Człowiek, by 
być w stanie je wypełnić, charakteryzować musiałby się między innymi: aktywno-
ścią, zdolnością do świadomego, kreatywnego, pożytecznego przetwarzania przyro-
dy, wrodzoną chęcią wszechstronnego rozwoju osobistego i harmonijnej współpracy 
z innymi, naturalną potrzebą więzi z innymi ludźmi, bezinteresownością. 

Ten właśnie wzorzec adaptują przedstawiciele szkoły frankfurckiej ze szczegól-
nym uwzględnieniem Fromma. Należy docenić pełen wiary w człowieka ton książek 

68 W. Gromczyński, op.cit., s. XXXII.
69 Tradycyjnie pojęcie „młody Marks” obejmuje okres do lat 1844–1845, kojarzone jest zwłaszcza 

z kategorią alienacji i Rękopisami filozoficzno-ekonomicznymi.
70 L. Kołakowski, op.cit., s. 222.
71 M. Fritzhand, Myśl etyczna młodego Marksa, Warszawa 1978, s. 118–124.
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tego autora. Jednakże oceniając całościowo jego program, nie sposób nie zauważyć, 
że częstokroć przepełniony jest on życzeniowością i naiwnością; razi romantyczne 
przekonanie o takiej a nie innej „prawdziwej” naturze ludzkiej. Analogiczny problem 
napotykamy w przypadku innych kluczowych dla przedstawionych tu poglądów 
koncepcji, jak: fałszywa świadomość (sensowna jedynie w odniesieniu do jakiegoś 
ideału świadomości prawdziwej), fałszywe bądź sztuczne potrzeby (sensowne jedy-
nie w odniesieniu do jakiegoś ideału potrzeb prawdziwych).

Przedstawiciele szkoły frankfurckiej odgórnie zakładają także, że rynek nie po-
zwala realizować się człowieczeństwu; za jego pośrednictwem nie można po From-
mowsku „być”, akt rynkowej konsumpcji niemal z definicji nas od owego „bycia” 
oddala. To założenia jest dyskusyjne – wszak przedmiotem obrotu rynkowego mogą 
być także towary i usługi pozwalające na samorealizację, rozwój; wspierające aktyw-
ną postawę, a nie tylko utwierdzające w bierności; umożliwiające społeczną partycy-
pację i upodmiotawiające, a nie uprzedmiotawiające; sprzyjające refleksji i krytyce, 
a nie konformizmowi. 

Wyrastająca z dziedzictwa szkoły frankfurckiej krytyka konsumpcjonizmu ma 
wciąż swych apologetów; zaczerpnięte z niej wątki przeniknęły również do myśle-
nia potocznego i popularnej publicystki. Jednakże aplikowanie kategorii alienacji 
w odniesieniu do krytyki konsumpcji zgodnie z tradycją wyznaczoną przez frank-
furtczyków jest ze wszech miar dyskusyjne i wymaga gruntownego przemyślenia 
uwzględniającego zaprezentowane w tym paragrafie argumenty, dla których oparcie 
i szersze uzasadnienie znajdziemy w krytyce teorii alienacji na gruncie marksizmu 
czy postmarksizmu, jak i dorobku studiów kulturowych. 

CONSUMPTION AS A SOURCE OF ALIENATION  
IN THE THEORY OF FRANKFURT SCHOOL 

Summary

Keywords: alienation, consumption, Frankfurt School, post-marxism

The paper presents in detail the views on consumption of the classics of Frankfurt School: 
Theodor Adorno, Max Horkheimer, Erich Fromm, Herbert Marcuse. They argued that 
in capitalist society not only work, but also the market consumption – although taken 
voluntarily and bringing consumers satisfaction – becomes a source of alienation. They 
conceived alienation as depriving individuals of some fundamental aspect of humanity 
(individualism, creative potential, critical thinking). While in Marx’s theory means of 
production belonged to the capitalist class, which controlled them, on the grounds of 
Frankfurt School discourse means of consumption are supervised by increasingly anony-
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mous, reified system, whose unwitting creator, and at the same time a victim, is each con-
sumer. In this perspective, all members of capitalist society are subjected to oppressive 
ideology of consumerism, which is a kind of false consciousness.
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Wstęp

Po pierwsze, we wstępie do niniejszego artykułu chciałbym zakreślić przestrzeń, jaka 
będzie mnie tutaj interesować. Otóż zamierzam poddać refleksji całą twórczość Bru-
nona Jasieńskiego, traktując równorzędnie zarówno jego dzieła w języku polskim, 
jaki i rosyjskim. Szedłbym więc tutaj za rozpoznaniem uczynionym przez Edwarda 
Balcerzana w książce Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego1. 
Otóż stawia on tam tezę, że poeta był twórcą dwujęzycznym w sensie dwujęzyczno-
ści właściwej, to znaczy posługiwania się oboma językami z taką samą efektywno-
ścią. Stąd też refleksja stawiająca sobie za cel przedstawić zagadnienie marksizmu 
w twórczości Jasieńskiego musi uwzględniać zarówno twórczość polskojęzyczną, 
jak i rosyjskojęzyczną. Drugi aspekt dotyczy pytań, jakie zadałem sobie, spoglądając 
na to zagadnienie. Otóż przede wszystkim chciałbym zbadać przestrzeń komenta-
rzy krytyki (ze szczególnym uwzględnieniem krytyki marksistowskiej) dotyczących 
twórczości Jasieńskiego, i to zarówno tych przedwojennych, jak i powojennych. Po 
trzecie wreszcie, chciałbym pokrótce przedstawić, jak twórczość Jasieńskiego jest 
interpretowana dzisiaj w dziełach starających się stworzyć syntezę dotyczącą całości 
twórczości tego autora. Artykuł ten stawia sobie za cel głównie rekonesans, a więc 

1 Por. E. Balcerzan, Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1968.
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rozpoznanie pola, jakie zastajemy obecnie, spoglądając wstecz na marksistowską tra-
dycję interpretacji twórczości Jasieńskiego. Drugim natomiast celem opracowania 
jest niejako, poza dokonaniem diagnozy, ustalenie na podstawie dostępnych i przed-
stawionych faktów obszarów, jakie należałoby poddać marksistowskiej refleksji 
w przyszłości.

But w butonierce

Poważnie na poetycką scenę wstępuje Jasieński, publikując w 1921 roku swój pierw-
szy tom poetycki But w butonierce2. Poeta szokował już ówczesną publiczność lite-
racką samą dedykacją:

BRUNONOWI JASIEŃSKIEMU 
GENIALNEMU TWÓRCY 

„BUTA W BUTONIERCE” 
TĘ KSIĄŻKĘ ZIELONYCH  
MOŻLIWOŚCI – POŚWIĘCAM3. 

Samo spojrzenie na okładkę wyjaśnia przynajmniej częściowo ową dedykację 
(jest zielona). Drugą podpowiedzią tej skoncentrowanej na sobie niczym egofutu-
rystyczne gesty Rosjan dedykacji może być nawiązanie do jednej z dedykacji Maja-
kowskiego: „Sobie, ukochanemu, strofy te dedykuje autor”4. Sama konstrukcja tomu 
jest według Krzysztofa Jaworskiego konstrukcją muzyczną5. Warto przyjrzeć się 
wierszowi tytułowemu, aby uchwycić cechy tej poetyki. Ze względu na ograniczoną 
ilość miejsca ograniczę się do przytoczenia dwóch zamykających, najsłynniejszych, 
wersów: 

Idę młody, genialny, niosę BUT W BUTONIERCE,  
Tym, co za mną nie zdążą, echopowiem: – Adieu! – 6. 

Nawet w tym krótkim fragmencie da się uchwycić cechy charakterystyczne tej 
poetyki, do których należą: neologizmy („echopowiem”), zapożyczenia z obcych 

2 Co ciekawe, według Krzysztofa Jaworskiego istniały prawdopodobnie dwie publikacje Buta 
w butonierce: pierwsza w Chełmnie na Pomorzu oraz druga „właściwa”. Więcej o sprawie: 
K. Jaworski, Dandys. Słowo o Brunonie Jasieńskim, Warszawa 2009, s. 56–57.

3 B. Jasieński, Poezje zebrane, Gdańsk 2008, s. 21.
4 Cyt. za: K. Jaworski, Dandys…, s. 58.
5 Por. ibidem, s. 57.
6 B. Jasieński, Poezje zebrane…, s. 65.
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języków (tutaj z języka francuskiego) – „Adieu” oraz niespodziewane rymy7. Cechy 
te stały się tak charakterystyczne zarówno dla Jasieńskiego, jak i dla formującej się 
wtedy polskiej poetyki futurystycznej, że Sergiusz Sterna-Wachowiak zauważa: 

konwencja stylistyczna Jasieńskiego demonstruje zespół cech dla koncepcji po-
etyki futuryzmu polskiego zasadniczych na tyle, że trzeba i należy w odniesieniu 
do nich posługiwać się oksymoronicznie zabarwionym pojęciem konwencji futu-
rystycznej8. 

Obecność zespołu tych rozpoznawalnych cech potwierdza Sprawozdanie z książ-
ki Jasieńskiego „But w butonierce” autorstwa Juliana Tuwima. Ze względu na ogra-
niczone miejsce zacytujemy tylko ostatnią zwrotkę: 

Przekrakowił siewierezję 
Wypoeził się jak z nut 
I spambamił swą poezję  
Coute que coute i but que but9. 

Oczywiście, jako że jest to parodia, cechy poetyki Jasieńskiego są tu wyraźnie 
przejaskrawione, szczególnie widoczna jest tendencja do używania wyrażeń pocho-
dzących z języka francuskiego. Tuwim uchwycił też głos, jaki najczęściej pojawiał 
się wśród ówczesnej krytyki, a było to przypisanie Jasieńskiemu naśladowania czy 
wręcz plagiatowania stylu poezji rosyjskiej, szczególnie wyraźnie – Igora Siewiera-
nina. Jednak były też i głosy bardziej przychylne, na przykład Marian Szyjkowski 
pomimo krytyki przyznawał Jasieńskiemu „talent istotny”10.

futuryzm. Jednodniówki i manifesty

Warto tutaj zauważyć, że Jasieński począł być kojarzony z futurystami, z którymi 
rozpoczął współpracę jeszcze przed wydaniem Buta w butonierce, w Krakowie 
w Katarynce. Wkrótce potem Jasieński był spostrzegany jako ten, który zjednoczył 

7 Leksykalnymi wyznacznikami języka poetyckiego Jasieńskiego zajmowała się dokładniej 
Joanna Frejman. Por. J. Frejman, Leksykalne wyznaczniki języka poetyckiego Brunona 
Jasieńskiego. Wybrane zagadnienia, Zielona Góra 2009.

8 S. Sterna-Wachowiak, Miąższ zakazanych owoców. Jankowski–Jasieński–Grędziński (szkice 
o futuryzmie), Bydgoszcz 1985, s. 63.

9 J. Tuwim, Sprawozdanie z książki Jasieńskiego „But w butonierce”, w: Księga parodii, wybór 
D. Sykucka, Warszawa 1978, s. 67.

10 M.Sz. [Marian Szyjkowski], Więdnące kwiaty, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1921, nr 148, 
s. 3.
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grupę futurystów krakowskich i warszawskich oraz stworzył jednolity polski front 
futurystyczny11. Głównymi sposobami kontaktu z publicznością były skandalizujące 
wieczory futurystyczne organizowane w całej Polsce oraz dwie jednodniówki futu-
rystyczne: pierwsza z czerwca 1921 roku zawierająca manifesty i druga z listopada 
tego samego roku zawierająca utwory poetyckie skomponowane zgodnie z postulata-
mi teoretycznymi zawartymi w manifestach. Najistotniejszymi aspektami nowej fu-
turystycznej rzeczywistości miały być następujące elementy. Po pierwsze, zerwanie 
z przeszłością i z tradycją manifestujące się w słowach: „Będziemy zwozić taczkami 
z placów, skwerów i ulic nieświeże mumie mickiewiczów i słowackich”12 interpre-
towane przez Marci Shore13 jako odpowiednik hasła: „strącić Puszkina, Dostojew-
skiego, Tołstoja itd., itp. z parowca współczesności” pochodzącego z manifestów 
rosyjskich futurystów z 1912 roku pod tytułem Policzek dla gustów publiczności14. 
W dziedzinie ortografii pisownia fonetyczna: 

Wychodząc z założenia, że mowa ludzka jest kompleksem pewnej skali dźwię-
ków połączonych ze sobą i tworzących w ten sposób dźwięki złożone o pewnym 
umownym znaczeniu – słowa, za najważniejsze zadanie pisowni każdej rozumie-
my jak najdoskonalsze oddanie za pomocą znaków symbolicznych (liter) znaków 
organicznych (dźwięków). Idealną pisownią zatem będzie pisownia z gruntu pro-
sta i ściśle fonetyczna. Wszystko co przesłania ten cel lub mu bezpośrednio nie 
służy jest tym samym niepotrzebne obciążające i szkodliwe15. 

Z czasem postulat ten okazał się zbyt trudny dla odbiorców i odrzucił go sam 
Jasieński. Tak komentuje sprawę futurystycznej ortografii Sterna-Wachowiak: 

Reformy ekonomizacyjne ortografii […] sankcjonują zwykle aktualny stan świa-
domości mownej użytkowników języka. Celując w archaizm – zapośredniczają 
język pisany z aktualnymi możliwościami jego społecznej percepcji. Z tych powo-
dów innowacja Jasieńskiego – ma naturę hiperboli; niczym komplikujący poetyc-
kie wzloty balast odrzucił ją po czasie sam autor Pieśni o głodzie, przedrukowując 

11 K. Jaworski, Dandys…, s. 263.
12 B. Jasieński, Do narodu polskiego. Manifest w sprawie natychmiastowej futuryzacji życia,  

w: Antologia polskiego futuryzmu i nowej sztuki, red. Z. Jarosiński, H. Zaworska, Wrocław– 
–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1987, s. 7.

13 M. Shore, Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych mark-
sizmem, tłum. M. Szuster, Warszawa 2008, s. 44.

14 Fragment manifestu Policzek dla gustów publiczności D. Burluka, A. Kruczonycha, W. Maja-
kowskiego i W. Chlebinkowa w tłum. A. Pomorskiego, w: W. Chlebnikow, Widziądz widziadeł 
bezkształtnych. Wiersze i teksty 1904–1916, Warszawa 2005, s. 280.

15 B. Jasieński, Manifest w sprawie ortografii fonetycznej, w: Antologia polskiego futuryzmu…, 
s. 24–25.
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w Ziemi na lewo jej fragment – Śpiew maszynistów – w wersji ortograficznie tra-
dycyjnej; decyzji tej ani przecenić, ani też zignorować nie sposób16. 

Wreszcie – nadrzędna rola sztuki jako narzędzia przekształcającego rzeczywi-
stość, stąd też wezwanie sformułowane w Od redakcji na zakończenie pierwszej Jed-
nodniówki futurystów: 

Na zakończenie wzywamy wszystkich do jak najspieszniejszego tworzenia i za-
wiązywania na całym terenie Rzplitej Polskiej organizacji futurystycznych w celu 
natychmiastowej i powszechnej futuryzacji życia w myśl ogłoszonego powyżej 
manifestu17. 

Jeżeli chodzi o współczesne oceny futuryzmu, to zdaniem Tadeusza Bujnickiego 
tak rysuje się relacja między futuryzmem a ówczesną poezją proletariacką: 

Futuryzm – jako prąd – nie stał się synonimem „poezji proletariackiej” lat dwu-
dziestych, niemniej jednak był świadectwem przełamania jednej z zasadniczych 
barier pomiędzy poezją proletariacką a ówczesnymi awangardowymi nurtami 
w sztuce18. 

Natomiast zdaniem Jana Trzynadlowskiego futuryści zajęli raczej sferę bibliogra-
fii niż obszar historii literatury19.

Pieśń o głodzie

Kolejnym utworem autora jest Pieśń o głodzie. Jasieński tak z biegiem lat oceniał 
swój utwór: „Próbą «przeczłowieczenia» współczesnego miasta jest Pieśń o głodzie 
i za pewnymi wyjątkami cała moja twórczość dotychczasowa”20. Owo „przeczło-
wieczenie współczesnego miasta” jako istotne dla ewolucji poety zaznacza także 
Bujnicki: 

16 S. Sterna-Wachowiak, op.cit., s. 104.
17 Od redakcji, w: Antologia polskiego futuryzmu…, s. 28–29.
18 T. Bujnicki, Poezja rewolucyjna jako problem historycznoliteracki, w: Marksizm, kultura, 

literatura, red. B. Owczarek, K. Rutkowski, Warszawa 1982, s. 302.
19 J. Trzynadlowski, Futuryzm polski, w: Futuryzm i jego warianty w literaturze europejskiej, red. 

J. Heistein, Wrocław 1977, s. 106.
20 B. Jasieński, Futuryzm polski (Bilans), w: Utwory poetyckie, manifesty, szkice, red. E. Balcerzan, 

Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1972, s. 238. 
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Jasieński odrzucił przede wszystkim egofuturystyczne koncepcje prowokacji wo-
bec gustu mieszczańskiego (prowokacji bardzo wyrazistej w zbiorku But w buto-
nierce i manifestach) i już od poematu Pieśń o głodzie (1922) dochodzi do głosu 
nowa koncepcja podmiotu lirycznego (oscylująca pomiędzy zhiperbolizowaną 
i egocentryczną formułą „ja” i coraz wyrazistszą formułą „my” zrewoltowanego 
tłumu) i nowa rewolucyjna rzeczywistość przedstawiona. Dla wierszy poety nie 
jest charakterystyczna prosta odpowiedniość tematu i ideologii, lecz stała tenden-
cja do przewartościowań różnych sfer rzeczywistości, burzycielski, antytradycjo-
nalistyczny gest poetycki21. 

Owa nowa koncepcja jest widoczna także w konsekwentnym stosowaniu pisowni 
fonetycznej: 

Drukowana w całości pisownią fonetyczną Pieśń o głodzie stanowi obszerny, 
ponad 600-wersowy poemat, w którym po raz pierwszy Jasieński uwolnił swój 
wiersz od narzuconych mu dotychczas wersyfikacyjnych rygorów z jednym wy-
jątkiem – w części nazwanej Śpiew maszynistów Jasieński popisał się nie lada 
językową maestrią i nawiązał do tradycji tzw. polskiego heksametru22. 

Co ciekawe, to właśnie tutaj, w tym heksametrze dostrzega Bujnicki największą 
siłę poematu: 

antyestetyzm wielu tekstów poświęconych rewolucji […] posiadał charakter dia-
lektycznej opozycji, był jedną ze stron – bardzo częstej – konstrukcji kontrastowej. 
Ogarniała ona nie tylko walczące strony, lecz również sferę uznawanych przez nie 
wartości. Jest to szczególnie widoczne w futurystycznym Śpiewie maszynistów 
z Pieśni o głodzie Brunona Jasieńskiego: Patrzył na wszystko z góry nasz bezpar-
tyjny pan bóg / płakał nad nami deszczem, aż wreszcie krwią się wysmarkał / gdy 
walec wieków gniótł nas, krwi naszej twardych jambów / słuchało stare słońce 
łyse jak łeb bismarka / długo świeciło w ślepia nam purpurowym murzynom / 
w mordy zwęglone w hutach, do których przyrósł kopeć / gdy go, zwleczony na 
ziemię, nóż robotniczy zarzynał / tłum się na trupa rzucił krew buchającą żłopać23 
(Pieśń o głodzie). Ów fizjologiczny obraz niszczenia jest równocześnie w pełni 
świadomą próbą deprecjacji: przez niezwykły, a zarazem obniżający i zwulgary-
zowany kontekst […] oraz tymi samymi środkami wydobyty – obraz siły robot-
niczego tłumu. Siły pojmowanej jako wyolbrzymiony, kosmiczny typ fizycznego 
działania nastawionego na niszczenie starego świata i starych wyobrażeń. Jest to 

21 T. Bujnicki, O poezji rewolucyjnej, Katowice 1978, s. 53.
22 K. Jaworski, Dandys…, s. 96.
23 B. Jasieński, Poezje zebrane…, s. 88. Tutaj zapis fonetyczny, Bujnicki przytacza fragment 

w zapisie ortograficznym.
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właśnie projekcja anarchicznego buntu, którego wartości tkwią w samym akcie 
niszczenia. Międzywojenna poezja proletariacka dość często ocierała się o taki 
typ wizji rewolucyjnej […], której przezwyciężenie nie było możliwe bez intelek-
tualnego opanowania problematyki marksizmu24. 

Krytyka jednak nie dostrzegła wartości tego poematu. Najmocniejszym głosem 
było odrzucenie nowatorstwa zaproponowanego przez Jasieńskiego w książce Stefa-
na Żeromskiego Snobizm i postęp25. Uznał on tam twórczość Brunona za „kacapizm”, 
czyli bezrefleksyjne naśladowanie obcych wzorców, a stosowanie pisowni fonetycz-
nej za destrukcyjne dla kultury polskiej. Wpływowe zdanie Żeromskiego na długo 
określiło recepcję twórczości Jasieńskiego wśród polskiej publiczności czytelniczej

Nogi Izoldy Morgan

Pierwszą powieścią Jasieńskiego są Nogi Izoldy Morgan wydane we Lwowie w 1923 
roku. Poprzedzone one zostały przedmową, w której autor przedstawiał losy swojej 
burzliwej relacji z publicznością oraz wykładał teorię współczesnej powieści: 

Powieść dziś musi przestać już być opowiadaniem o pewnych faktach wywołują-
cych dopiero w następstwie u czytelnika pewne stany psychiczne odpowiadające 
tym faktom. Droga ta jest z gruntu fałszywa i celowa tylko w stosunku do czy-
telników o bardzo prymitywnej organizacji wewnętrznej. Powieść współczesna 
poddaje konsumentowi pewne zasadnicze stany psychiczne, na podstawie których 
czytelnik konstruuje sobie szereg odpowiadających tym stanom faktów. Dlatego 
fabuła dla każdego czytelnika może się tu ułożyć inaczej i na tym polega jej nie-
wyczerpane bogactwo26. 

Książka została opublikowana w czasie, w którym Jasieński powoli odchodził 
od futuryzmu, dlatego też słowa, które zapisał w artykule Futuryzm polski (Bilans), 
można odnieść również i do tej powieści:

Futuryzm polski nauczył człowieka współczesnego widzieć w przedmiotowych 
formach cywilizacji piękno swego własnego wzbogaconego ciała. Uleczył go z fe-
tyszyzmu, jakim opanowana jest cała futuryzująca myśl współczesna27. 

24 T. Bujnicki O poezji…, s. 65–66.
25 Por. S. Żeromski, Snobizm i postęp, Warszawa 1922.
26 B. Jasieński, Nogi Izoldy Morgan, Lwów 1923, s. 14–15.
27 B. Jasieński, Futuryzm polski…, s. 237.
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Wyrazem tego fetyszyzmu mogą być właśnie Nogi Izoldy Morgan. Powieść opo-
wiada o Izoldzie Morgan, której tramwaj linii 18 odcina nogi. Jej narzeczonemu in-
żynierowi Bergowi bardziej odpowiadają nogi niż pozostała część Izoldy, dlatego 
zabiera je do domu, pozostawiając korpus. 

Berg przesiadywał nad nimi całymi godzinami. Znał każdy muskuł i nazywał go 
po imieniu. […] Cała jego bolesna miłość do Izoldy skoncentrowała się teraz na 
jej nogach. Godzinami leżał na kozetce, przytulony wargami do miękkiej, pach-
nącej skóry zaróżowionych ud, jak dawniej, kiedy pieścił je, gdy były jeszcze 
własnością tamtej. […] Przytulony w słodkim wyczerpaniu do cudownych jej nóg, 
które teraz niepodzielnie posiadał, czuł się zupełnie szczęśliwym28. 

Od takiej właśnie świadomości futurystyczno-fetyszystycznej odcinał się Jasień-
ski, mówiąc: „Ja już futurystą nie jestem, podczas gdy państwo wszyscy jesteście 
futurystami”29. Powieść kończy się zagładą tak pojętej kondycji ludzkiej, fantastycz-
ną wizją, w której Berg ucieka przed tramwajem numer 18, maszyną, która stała 
się przyczyną jego szczęścia, odcinając nogi Izoldzie, a teraz jej nienasycony głód 
destrukcji zwraca się przeciw niemu. Dziś powieść ta jest obok drugiej powieści 
Jasieńskiego Palę Paryż oceniana jako jedna z tych, które pomimo dużego dystansu 
czasowego są nadal aktualne i frapujące dla współczesnego czytelnika.

Ziemia na lewo

Ostatnim dziełem powstałym w tym okresie jest zbiór poezji Jasieńskiego i Anato-
la Sterna wydanych w Spółdzielni Wydawniczej Książka (wydającej książki mark-
sistowskie30) zatytułowany Ziemia na lewo. Zdaniem Jaworskiego „prezentowane 
teksty poetyckie były w dużej części drukowane już wcześniej, w latach 1921–1922, 
książka stanowiła więc rodzaj kompilacji”31. Natomiast dla M. Shore32 (za Sternem) 
tom ten jest momentem narodzin poezji proletariackiej: 

Wygodzki nie był specjalnie oczytany i całkowicie zignorował – między innymi – 
książkę Jasieńskiego i Sterna Ziemia na lewo, błędnie łącząc narodziny polskiej 
poezji proletariackiej z publikacją Trzech salw33. 

28 B. Jasieński, Nogi Izoldy…, s. 29–30.
29 B. Jasieński, Futuryzm polski…, s. 224.
30 Zob. K. Dolindowska, „Książka” i „Tom”. Z dziejów legalnych wydawnictw KPP 1918–1937, 

Warszawa 1977.
31 K. Jaworski, Dandys…, s. 110.
32 M. Shore, op.cit., s. 80. 
33 A. Stern, O zmianę metod naszej krytyki, „Wiadomości Literackie” 1928, nr 31.
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Niezależnie od tego, z którą z tych dwóch ocen należałoby się zgodzić, dwaj po-
eci otwierali swój tom dość mocnymi słowami: 

Poeci, wybierajcie. Wysłany egzotycznymi, wymiętoszonymi poduszkami senty-
mentu salonik mieszczańskiej kultury – lub naga, bólami porodowymi wstrząsana 
ulica. […] Nienawidzimy burżuja, nie tylko tego, który zasłania nam dzisiaj świat 
wytartym banknotem swej gęby – lecz burżuja jako abstrakcję, jego widzenie 
świata i każdą rzecz, która jego jest. Pragniemy nowej Polski – nie nowego skle-
piku. Ziemia na lewo jest pierwszym u nas tomem poezji poświęconym człowie-
kowi masy, temu ukrytemu bohaterowi dziejów34. 

Ten manifestacyjny wstęp będący deklaracją autorów co do wyboru drogi poli-
tycznej i pisarskiej oraz wzywający innych do pójścia tą samą drogą pozwolił Buj-
nickiemu na sformułowanie następującej opinii: 

Najradykalniejszą koncepcję poezji rewolucyjnej posiadał bez wątpienia Bruno 
Jasieński, jeden z czołowych polskich futurystów. Reprezentował on postawę, 
która „afirmację rewolucji” wyraża zasadniczo za pomocą nowych środków arty-
stycznych […]. Artystyczna wizja w utworach Jasieńskiego jest przede wszystkim 
wizją świata wyzwalającego się spod presji ciążących na świadomości społecznej 
schematów myślenia i wyobrażania świata oraz metafizycznych treści ludzkich 
przekonań (najdobitniej ujawnione w tomiku Ziemia na lewo)35. 

O owej nowej formie artyści wypowiadali się tak oto: 

Nie zamierzmy bynajmniej wciągać swoim wierszom butów sprymityzowanej na 
jego użytek formy; jedynie ta forma, jaką dajemy, jest w stanie odkryć i wyśpie-
wać niespodziewane ameryki jego bujnej, skomplikowanej duszy36. 

Przyjrzyjmy się przykładowi, będzie to fragment wiersza Psalm powojenny: 

w kipiących tłumach rojnych świąt 
pod zgrzebnym płótnem bluz roboczych 
po nocach we śnie nie wiem skąd  
widzę płomienne wasze oczy  
od pociskami zrytych łąk  
po progach mogił przeszła kolej 

34 B. Jasieński, Poezje zebrane…, s. 125.
35 T. Bujnicki, O poezji…, s. 53.
36 B. Jasieński, Poezje zebrane…, s. 125.
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może wam plamy krwawe z rąk  
obmyje cjank lub witriolej  
coś się tu stanie coś się stanie  
nad miastem zawisł strachu tuman  
słyszę dalekich burz błyskanie 
co w żyłach krew spiętrzają tłumom37. 

Cechy poetyki Jasieńskiego i Sterna zawarte w tym tomie opisał Stefan Kordian 
Gacki w Almanachu Nowej Sztuki. A więc są to cztery istotne zagadnienia: 

1. Moment ideologiczny (degradacja pojęć wyższego rzędu do pojęć niższego 
rzędu) 2. Kompozycja hyperboliczna (z trzech części zbudowana jest hyperbo-
la utworów Jasieńskiego symbolizująca pewien zasadniczy wykres psychiczny. 
Część pierwsza to coś w rodzaju współczesnej inwokacji […] Część druga tema-
tycznie opisuje światową rewolucję […] Jasieński próbuje również innego środka: 
chce oddać jednoczesność kilkunastu zdarzeń) 3. Metafory i obrazy (mają prze-
ważnie charakter statyczny […] Jasieński nie nadużywa metafor oraz 4. Wersyfi-
kacja asonansowa (Czterowierszowe strofy Jasieńskiego powtarzają na mniejszą 
skalę proces, który wyznaczył linię kompozycji […] Naturalnym zamknięciem 
strofy Jasieńskiego będzie składany asonans z wyraźnym akcentem najczęściej na 
otwartej spółgłosce wargowej38. 

Niezależnie od tych pochlebnych opinii pojawiały się również głosy, że tom Zie-
mia na lewo jest wyrazem „salonowego komunizmu”39, co zgadzałoby się z opowia-
daną historią rodzinną, jakoby Jasieński chciał się przyłączyć do powstania krakow-
skiego w 1923 roku w monoklu, laską z kości słoniowej i został wygwizdany przez 
robotników40. Marian Piechal natomiast widzi w tym gest reakcyjny wobec artykułu 
Żeromskiego, który jak mówi: „zrobił z Jasieńskiego komunistę”41. Niezależnie jed-
nak od tych ocen Ziemia na lewo była ważną publikacją w międzywojennej poezji 
proletariackiej.

37 Ibidem, s. 131.
38 S.K. Gacki, Almanach Nowej Sztuki 1924, nr 4, za: A. Stern. Poezja zbuntowana, Warszawa 

1964.
39 Mówi o tym: K. Jaworski, Dandys…, s. 111. Janina Dziarnowska natomiast podaje autora 

wypowiedzi – miałby nim być Józef Koen. Por. J. Dziarnowska, Słowo o Brunonie Jasieńskim, 
Warszawa 1982, s. 142.

40 P. Mitzner, Śmierć futurysty, „Karta” 1993, nr 11.
41 M. Piechal, Łódź jako źródło doznań artystycznych, „Prądy” 1931, nr 1, s. 4.
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Słowo o Jakubie Szeli

Po opublikowaniu Ziemi na lewo Jasieński przeżywał kryzys twórczy, szukał kon-
taktu z komunistami, opublikował kilka wierszy i przekładów w „Nowej Kulturze”42. 
Odciął się od rodziny, ożenił się z Klarą Arem i wyjechał w 1925 roku do Paryża 
jako korespondent lwowskiego „Wieku Nowego”, gdzie przesyłał felietony do cy-
klu zatytułowanego Przez mój monokl. Tam też zrodził się pomysł napisania sztuki, 
która w innym świetle przedstawiłaby zagadnienie krakowskich rozruchów w 1846 
roku nazywanych rabacją galicyjską. Poemat miał nosić tytuł Słowo o Jakubie Szeli. 
Według Bujnickiego był to istotny przełom: 

Rodzajem przełomu w polskiej poezji proletariackiej było ukazanie się poematów 
Brunona Jasieńskiego Słowa o Jakubie Szeli i Władysława Broniewskiego Komu-
na Paryska. W obręb tych utworów wkroczyły i określiły ich charakter składniki 
historyzmu. Fantastycznej wizji przyszłej rewolucji autorzy niejako przeciwsta-
wili konkretną historyczną przeszłość, wybierając ważną z punktu widzenia pro-
letariatu i mas ludowych tradycję. […] Był to więc spór z szablonami ugruntowa-
nymi w literaturze (wystarczy porównać Słowo o Jakubie Szeli z bogatą literaturą 
z Weselem i Turoniem na czele43. 

Jego zdaniem była to realizacja postulatów marksistowskiej krytyki: „Oba utwory 
powstały pod wyraźnym wpływem tych tendencji w krytyce marksistowskiej, które 
mocno akcentowały potrzebę wykorzystania «życiowego materiału» dla konstrukcji 
artystycznych”44. Zdaniem Bujnickiego realizują one szczególnie następujące postu-
laty Andrzeja Stawara: 

Poezja wymaga gotowego, już określonego materiału życiowego – wyrażonego 
nie w ogólnych ideach, ale w faktach […] Realność wizji poetyckiej, jej istotność 
wymaga znajomości i oddania masy faktów, których skomponować nie sposób 
[…] Wyraża się tu w równej mierze opanowanie faktów przez poetę, jak i opano-
wanie poety przez fakty – ta równomierność byłaby swojego rodzaju fachowym 
ideałem poezji45. 

Natomiast zdaniem Jaworskiego Jasieński pomimo próby ugruntowania postaci 
Szeli w dokumentach, z jakimi zapoznał się w Bibliotece Polskiej w Paryżu, stworzył 
kolejny mit: 

42 K. Jaworski, Dandys…, s. 114.
43 T. Bujnicki, O poezji…, s. 67–68.
44 Ibidem, s. 68.
45 A. Stawar, Poezja Broniewskiego, „Dźwignia” 1927, nr 4.
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Jasieński pokazał natomiast Szelę jako „świadomego obrońcę sprawy chłopskiej”. 
Stwierdził we wstępie do poematu, że gdyby historyczny Szela nie istniał, to na-
leżałoby go wymyślić46. Przy czym, nie licząc się wcale z prawdą historyczną – 
z materiałami źródłowymi poznanymi w bibliotece polskiej w Paryżu – stworzył 
kolejny mit. Zapoczątkował tym samym nowe spojrzenie na ruch rewolucyjny 
1846 roku i postać Szeli, spojrzenie, które zaczęło dominować dopiero w latach 
30. w publikacjach historyków (takich jak P. Rysiewicz) czy działaczy ludowych 
(J. Zawiejski)47. 

Jasieński bardzo poważnie traktował swoje dzieło, o czym świadczy fakt, że po-
słał je literatom w kraju (na przykład Broniewskiemu48) i za granicą (egzemplarz 
dotarł do Tomasza Dąbala49 przybywającego wówczas w Moskwie oraz do Włodzi-
mierza Majakowskiego50). Poemat nie zyskał jednak dużej uwagi krytyki, jeżeli nie 
liczyć kolejnej już parodii Tuwima pod znamiennym tytułem Słowo o Kubie Rozpru-
waczu (Jakub Szelka), która ukazała się w „Cyruliku Warszawskim”51. Fragment po-
ematu wystawiono natomiast na scenie robotniczej w Łodzi52, co można powiedzieć, 
rozpoczęło karierę teatralną tego poematu. Sam Jasieński wystawiał go wiele razy 
w przeróbkach scenicznych w teatrze robotniczym w Paryżu.

Palę Paryż

Można powiedzieć, że o ile Słowo o Jakubie Szeli był w jakiejś mierze oparty na 
analizie dokumentacji, o tyle powieść Palę Paryż była oparta na własnych przeży-
ciach. Wedle słów Aleksandra Wata Jasieński, przebywając w Paryżu wraz z pierw-
szą żoną Klarą, biedował i komunizował się53. Wielokrotnie zmieniał miejsca pobytu, 
pomieszkiwał w podrzędnych hotelach. Jeżeli chodzi o genezę tytułu, to istnieją róż-
ne wersje, jednak najbardziej rozpowszechnioną jest ta, że pisarz odpowiedział na 
krótką nowelę Paula Moranda zatytułowaną Palę Moskwę (Je brule Moscou), która 
w negatywnym świetle przedstawiała życie w ówczesnej stolicy światowego pro-
letariatu. Chciałbym tu jednak zaproponować inne wyjaśnienie. Otóż poeta, kiedy 

46 „Gdyby nawet Szela historyczny nie istniał, to w interesie wzbogaconej o cały świat świadomości 
klasowej kultury polskiej, należałoby go wymyślić”. B. Jasieński, Poezje zebrane…, s. 144.

47 K. Jaworski, Dandys…, s. 143.
48 Ibidem, s. 145.
49 Ibidem, s. 148.
50 M. Shore, op.cit., s. 88.
51 Qius. [J. Tuwim], Słowo o Kubie Rozpruwaczu („Jakub Szelka”), „Cyrulik Warszawski” 1926, 

nr 26.
52 H. Karwacka, Witold Wandurski, Łódź 1968, s. 375.
53 A. Wat, Mój wiek, Kraków 2011, s. 32–33.
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otrzymał wezwanie do wojska i powrotu do kraju (a było to w 1926 roku), spalił 
swoje dokumenty: 

Po jakimś czasie otrzymałem drugie powiadomienie, że jeśli w czasie określonego 
terminu nie wrócę do Polski i nie zgłoszę się do komisji poborowej, będę po-
zbawiony obywatelstwa polskiego. Rozpaliłem tym papierkiem ogień w kominku, 
uważając, że z Polską nic mnie już nie łączy54. 

A więc spalił polskie dokumenty w Paryżu. Paląc polski dokument, nie tylko palił 
Paryż (rozumiany jako stolica światowej burżuazji), ale także palił Polskę, odcinając 
się od swojej przeszłości, rozpoczynając nowe życie jako pisarz proletariacki i dzia-
łacz komunistyczny, mając w perspektywie przybycie do Moskwy, gdzie nawiązał 
już korespondencję z towarzyszem Dąbalem. Odkładając jednak na bok spekulacje, 
należy stwierdzić, że Jasieński pracował nad swoją powieścią od października roku 
1927 roku do stycznia roku następnego55. Powieść składa się z trzech części. We-
dług Bujnickiego każda z nich realizuje inny schemat fabularny56. Pierwsza ma być 
adaptacją założeń romansu brukowego57, w której przejawiają się wizyjne elementy 
zdeformowanej przestrzeni:

Szerokim wąwozem łożyska, z szumem elastycznych łusek opon płynęły stłoczo-
ne stada dziwacznych żelaznych ryb o ognistych wybałuszonych ślepiach, ociera-
jąc się o siebie pożądliwie bokami w obłokach błękitnawej ikry benzyny58 [jest to 
oczywiście opis ruchu ulicznego]. 

Tadeusz Bujnicki tak uzasadnia obecność takich opisów: 

Ta część powieści celowym stłoczeniem środków obrazowania, przepychem me-
taforyki wyodrębnia się stanowczo od pozostałych. Można założyć, iż świat zała-
mujący się w obłąkanej wyobraźni bohatera jest równocześnie odbiciem zdefor-
mowanej struktury kapitalistycznej rzeczywistości i jej absurdu59. 

54 Ostatnie zachowane zeznanie Brunona Jasieńskiego z 11 stycznia 1938 roku, w: K. Jaworski, 
Bruno Jasieński w sowieckim więzieniu, Kielce 1995, s. 158.

55 K. Jaworski, Dandys…, s. 156–157.
56 T. Bujnicki, Bunt żywiołów i logika dziejów. W kręgu idei polskiej Lewicy, Katowice 1984, 

s. 181.
57 Ibidem.
58 B. Jasieński, Palę Paryż, Warszawa 1931, s. 19–20.
59 T. Bujnicki, Bunt żywiołów…, s. 182.
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Część druga ma być skonstruowana na podobieństwo cyklu nowelistycznego, 
w której przejawia się duże zróżnicowanie stylowe60: „Konflikt języków nie ma cha-
rakteru prostej «gry» artystycznej, lecz stanowi – pośrednio – odbicie konfliktowych 
obrazów świata oraz sposobów jego opanowywania”61. Natomiast 

część trzecia to „literatura faktu”. Dominującą rolę odgrywa w niej reportażowo-
-publicystyczny schemat pozbawiony znamion indywidualizacji. Część ta obywa 
się bez bohaterów, operując zbiorowościami i szablonami działań politycznych62. 

Jeżeli chodzi o reakcje krytyki, to były one zróżnicowane. Dąbal pisał: „Jeśli 
chodzi o jej wagę artystyczną, jest to jedno z nielicznych dzieł psychologicznych 
napisanych w duchu materializmu dziejowego”63. Natomiast Jan Hempel twierdził: 

W powieści Jasieńskiego nie ma w ogóle walki klas […]. Jest tylko krzywda wy-
rządzona proletariuszowi i jest straszliwa za nią zemsta. Ciekawe jest, że w tej po-
wieści, mającej ponoć obraz rewolucji, nie ma nawet próby opisu życia fabryczne 
masy robotniczej64. 

Bujnicki tak komentuje tę różnicę: 

Uproszczone i fałszywe w uogólnieniach sądy Hempla były antycypacją modelu 
powieści realizmu socjalistycznego w jego schematycznej wersji. Paraboliczna 
i arealistyczna struktura Palę Paryż nie odpowiadała bowiem coraz częściej do-
chodzącym wówczas do głosu poglądom ówczesnej krytyki marksistowskiej uni-
fikującym sztukę socjalistyczną65. 

Natomiast Shore twierdzi, że: „Palę Paryż nie była powieścią socrealistyczną; jej 
fantastyczna fabuła jest przykładem eksperymentów, jakie podejmowała marksistow-
ska literatura w latach dwudziestych”66. Jasieński został za tę powieść publikowaną 
w odcinkach na łamach „l’Humanite” oraz za organizowanie teatru robotniczego wy-
dalony z Francji. Tak komentuje to Jaworski: „Powieść spełniła swe zadanie – otwo-

60 Ibidem, s. 182–183.
61 Ibidem.
62 Ibidem.
63 List Dąbala za: A. Stern, Bruno Jasieński, Warszawa 1969, s. 159.
64 J. Hempel, Apokalipsa według Brunona Jasieńskiego, „Kultura Mas” 1929, nr 4–5, cyt. za: 

M. Stępień, Twórczość literacka Brunona Jasieńskiego w świetle ocen Polonii radzieckiej, 
„Ruch Literacki” 1967, nr 3, s. 141.

65 T. Bujnicki, op. cit. s. 185–186.
66 M. Shore, op.cit., s. 93.
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rzyła Jasieńskiemu drogę do kariery politycznej i literackiej w ZSRR, pasowała go na 
pisarza proletariatu, a o to przecież, wydaje się, najbardziej zabiegał”67.

„Kultura Mas” – Bal manekinów

Po przyjeździe do Moskwy Jasieński obejmuje redagowanie pisma „Kultura Mas” 
przeznaczonego dla polonii radzieckiej. Według Krystyny Sierockiej daje w niej wy-
raz swojej futurystycznej przeszłości: „Podtytuł nieszanujący ani zasad interpunkcji, 
ani uświęconego kanonu dużych i małych liter szokował czytelnika niedoświad-
czonego; bardziej oczytanemu sygnalizował futurystyczne upodobania redaktora”68. 
Niezależnie jednak od takiego rozpoznania redaktor naczelny (Jasieński) opubliko-
wał w pierwszym numerze artykuł O rewolucję językową będący raczej odwrotnym 
do futurystycznych wezwaniem: 

Pierwszym zatem zadaniem chwili winno być jak najszybsze, systematyczne od-
chwaszczenie języka polskiego mas radzieckich, jeśli nie chcemy, by po upływie 
jakiegoś czasu masy te nie mogły się porozumieć wspólnym językiem z bratnimi 
masami proletariatu zamieszkującego dzisiejsze tereny Polski faszystowskiej69. 

Ów postulat swoistego puryzmu języka polskiego radzieckich obywateli polskie-
go pochodzenia, który wzywał do tworzenia języka polskiego wspólnego dla Pola-
ków po jednej i po drugiej stronie granicy, miał się okazać jednym z argumentów 
za skazaniem Jasieńskiego. Tymczasem Jasieński staje się obywatelem radzieckim, 
przystępuje do WKP(b), rozwodzi się z pierwszą żoną Klarą i żeni się z Anną Berziń. 
Wkrótce pisze wiersz, w którym mówi: „chcę i nauczę się pisać w języku, którym 
mówił Lenin”70 i odcina się od polskiej przeszłości. Pierwszym nowym utworem 
opublikowanym po przyjeździe Jasieńskiego do ZSRR jest sztuka Bal manekinów: 

„W roku 1931 ogłosił Jasieński groteskową komedię Bal manekinów. Jest to ostra, 
satyryczna rozprawa z socjaldemokracją zachodnią”71. Pokrótce można powiedzieć, 
że opowiada ona historię głowy socjaldemokraty Ribandela i jego korpusu, w którą 
to sprawę zamieszane są manekiny. Shore mówi: „Bal manekinów to sztuka komuni-
styczna, która w okresie, kiedy partia zaczynała określać jedynie słuszną koncepcję 

67 K. Jaworski, Dandys…, s. 162.
68 K. Sierocka, Polonia Radziecka 1917–1939. Z działalności kulturalnej i literackiej, Warszawa 

1968, s. 202.
69 B. Jasieński, O rewolucję językową, „Kultura Mas” 1929, nr 1–2, s. 12, w: K. Sierocka, Z dziejów 

czasopiśmiennictwa polskiego w ZSRR, Warszawa 1963, s. 145.
70 Ostatnie zachowane…, s. 177.
71 T. Bujnicki, Bunt żywiołów…, s. 186.
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literatury komunistycznej, łączyła elementy futuryzmu i teatru absurdu”72, a Bujnic-
ki dopowiada „Bal manekinów był ostatnim utworem zrealizowanym przez pisarza 
w paraboliczno-groteskowej poetyce”73. Sztuka nie doczekała się pozytywnej odpo-
wiedzi krytyki pomimo wstępu Anatola Łunczarskiego, w którym pisał on: 

Śmiałe konstrukcje, fantazja niezatrzymująca się przed nieprawdopodobieństwem, 
jawna satyryczna tendencja, patos oburzenia – oto do czego przyzwyczaił nas 
w swych pierwszych utworach… W swej znakomitej komedii Bal manekinów 
Jasieński praktycznie stanął po stronie artystyczno-tendencyjnej fantastyki […]. 
Raz uznając lustro fantastyki ustawione przez autora, zrozumiecie, jak odbija się 
w nim „burżuazyjno-socjalistyczny” świat celnie trafiony wesołą pierzastą strzałą 
wypuszczoną przez Brunona Jasieńskiego74. 

Shore w swoim omówieniu wskazuje na to, że sztukę udało się wystawić, choć 
nie w Związku Radzieckim: 

Dwudziestego pierwszego września 1933 roku sztuka miała swoją światową pre-
mierę w Pradze, ale za życia Jasieńskiego nie została wystawiona w Związku 
Radzieckim. Radzieccy krytycy uznali, że za dużo w niej fantastyki, a za mało 
realizmu75.

Człowiek zmienia skórę

Po przygodach z Balem manekinów Jasieński zwrócił się w stronę ściślejszego prze-
strzegania zasad nowej literatury. Pisze Bujnicki: „W znacznym stopniu realizowały 
one [powieści – przyp. J.N.] kryteria sformułowane na Pierwszym Wszechzwiąz-
kowym Zjeździe Pisarzy Radzieckich w 1934 roku”76. Pierwszą powieścią napisaną 
w nowej poetyce była książka Człowiek zmienia skórę. Tak ocenia ją Jaworski: „Ten 
wydawany w latach 1932–1933, jak się wkrótce okazało, bestseller skrywał banalną 
tajemnicę sukcesu – Bruno Jasieński bezbłędnie zrealizował w tekście zasadę reali-
zmu socjalistycznego”77. Natomiast Bujnicki zdaje się dostrzegać jakieś pozytywy: 

72 M. Shore, op.cit., s. 135
73 T. Bujnicki, Bunt żywiołów…, s. 187.
74 A. Łunczarski, Wstęp, w: B. Jasieński, Bal manekinów, w: idem, Nogi Izoldy Morgan i inne 

utwory, Warszawa 1966.
75 M. Shore, op.cit., s. 135.
76 T. Bujnicki, Bunt żywiołów…, s. 187.
77 K. Jaworski, Dandys…, s. 214.
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O ile zatem niewątpliwym krokiem wstecz była dziewiętnastowieczna w swojej 
konstrukcji narracja, o tyle wartością – urealniony i pozbawiony stylizacyjnych 
ozdobników obraz zdynamizowanej i konfliktowej rzeczywistości78. 

Wydaje się, że sam Jasieński również miał pewne wątpliwości co do nowego mo-
delu literatury, pisał bowiem tak: 

Dyskusje o tym, że nasi impresjoniści, lub forma wierszy Pasternaka są nie-
zrozumiałe, i że wystarczy pozbyć się tej formy, pisać np. puszkinowską strofą 
a wszystko będzie w porządku – to analfabetyzm […] Naszej literaturze jak po-
wietrza potrzebna jest nienawiść do fotografizmu79. 

Z tego też zdania wyprowadza Bujnicki swoją interpretację powieści: 

„Nienawiść do fotografizmu” legła u podstaw powieści na pozór tylko produkcyj-
nej Człowiek zmienia skórę. Biorąc za temat współczesne zdarzenia (z początku 
lat trzydziestych), których terenem jest pograniczny Tadżykistan, Jasieński zbu-
dował akcję według sensacyjno-przygodowych szablonów. […] Walka z naturą 
i walka z wrogiem stanowi w ujęciu Jasieńskiego podstawową motywację dla 
przeobrażeń zachodzących w świadomości bohaterów, czyli dla sposobów, w jaki 

„człowiek zmienia skórę”. Niewątpliwą skazą utworu jest jego swoisty klasowy 
redukcjonizm i fatalizm80. 

Ostatecznie Bujnicki następująco ocenia tę powieść: „W każdym razie Człowiek 
zmienia skórę to tekst symptomatyczny zarówno przez swe walory jak i uproszcze-
nia”81. Natomiast Jaworski tak uzasadnia swoje stanowisko: 

Faktem jest, iż czytelnik poznający „rzeczywistość” radziecką z kart książki Ja-
sieńskiego nie może mieć wątpliwości co do tego, że socjalizm to najdoskonalszy 
ustrój społeczny. Bo czyż można je mieć, przeczytawszy taki oto opis wiecznie 
zatłoczonych moskiewskich tramwajów: „Po szynach […] wzdłuż alei przebiegały 
melodyjnie dzwoniąc tramwaje, a z ich platform, niby z przepełnionych koszy zwi-
sały ciężkie grona pasażerów”82. Mistrzowska metaforyka na usługach ideologii83. 

78 T. Bujnicki, Bunt żywiołów…, s. 188.
79 B. Jasieński za: M. Stępień, op.cit., s. 149.
80 T. Bujnicki, Bunt żywiołów…, s.189.
81 Ibidem.
82 B. Jasieński, Człowiek zmienia skórę, Warszawa 1961, s. 8.
83 K. Jaworski, Dandys…, s. 215.
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Niezależnie od współczesnej oceny Jasieński stał się członkiem Tadżyckiej SRR, 
jego książka była obowiązkową lekturą w Tadżykistanie i prawdopodobnie jego 
imieniem nazwano jeden ze szczytów w Pamirze84.

Zmowa obojętnych

Ostatnią, nieukończoną powieścią była Zmowa obojętnych wydana w Związku Ra-
dzieckim dopiero po rehabilitacji Jasieńskiego w 1957 roku. Według Bujnickiego: 

Pisana z wielkim rozmachem, stanowiła próbę ideologicznej i politycznej dia-
gnozy dotyczącej możliwych dróg współczesnej Europy […]. Podobnie jak 
w poprzedniej powieści, tak i tutaj wykorzystał Jasieński konwencję powieści 
sensacyjnej. Niemniej na strukturze Zmowy obojętnych ciążą – poza podobnymi 
uproszczeniami – wyraźne cechy brulionowości, niedokończonej i zaledwie na-
szkicowanej wielowątkowej koncepcji. Widać to również w rysunku postaci, nad-
miarze narracyjnego komentarza i pewnym nieporządku kompozycyjnym. Nie 
przeszkadzają jednakże owe dość liczne mankamenty uznać powieść za dzieło 
interesujące, przenikliwe i doniosłe w swoim antyfaszystowskim przesłaniu85. 

Niezależne jednak od tego, że powieść pisana była zgodnie z zaleceniami partii, 
wydaje się, że jej motto nadal pozostaje aktualne: 

Nie bój się wrogów – w najgorszym razie mogą cię zabić. Nie bój się przyjaciół – 
w najgorszym razie mogą cię zdradzić. Strzeż się obojętnych – nie zabijają ni nie 
zdradzają, ale za ich milczącą zgodą mord i zdrada istnieją na świecie86.

Podsumowanie

Jeżeli chodzi o wnioski końcowe, jakie mogę przedstawić, to wyglądają one nastę-
pująco. Po pierwsze, krytyka krajowa została w większości spolaryzowana przez 
nieprzychylne Jasieńskiemu uwagi Żeromskiego dotyczące Pieśni o głodzie, a Słowo 
o Jakubie Szeli zostało uznane za gest snobistyczny mający na celu przekonanie do 
siebie pisarzy pozostawionych w Polsce co do wielkości Jasieńskiego. Powieść Palę 
Paryż była dwukrotnie wydana za czasów II Rzeczpospolitej i tu obydwa te wyda-
nia zostały ocenzurowane (odrzucone fragmenty dotyczyły Piłsudzkiego i Polski) 

84 G. Strumiłło-Miłosz, Szczyt Brunona Jasieńskiego, „Perspektywy” 1971, nr 16. Jest to jedyny 
artykuł potwierdzający istnienie takiego szczytu.

85 T. Bujnicki, Bunt żywiołów…, s. 190–191.
86 B. Jasieński, Zmowa obojętnych. Nie ukończonej powieści część pierwsza, Warszawa 1962, s. 5.
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i wydane w towarzystwie wydawniczym Rój oraz poprzedzone przedmową Juliusza 
Kadena-Bandrowskiego – „tego belwederskiego pisarczyka” – jak mówił o nim Ja-
sieński, która to neutralizowała poziom krytyczny względem wielkomiejskiego wy-
zysku klasy robotniczej oraz brutalnego rozprawienia się z nim przez zarazę dżumy, 
Kaden bowiem podkreślał humanitaryzm i utopijność wizji Jasieńskiego. Po tych 
utworach nastąpił czas rosyjskojęzycznej twórczości Jasieńskiego pisanej mniej lub 
bardziej zgodnie z wyznacznikami partii i podporządkowanej (w mniejszym lub 
większym stopniu) doktrynie socrealistycznej. Otwiera to pole do skomplikowanej 
refleksji estetycznej poświęconej relacji między literaturą socrealistyczną a socjali-
styczną. Jeżeli chodzi o rozważania co do recepcji marksistowskiej, jaka pojawiła 
się po wojnie, to jak to zostało przedstawione, najważniejszy głos w tej sprawie za-
brał Bujnicki w swoich dwóch książkach O poezji rewolucyjnej oraz Bunt żywiołów 
i logika dziejów (obydwie zostały wydane w latach siedemdziesiątych). O słabości 
powojennej marksistowskiej krytyki twórczości Jasieńskiego zadecydowały głównie 
czynniki historyczne. Otóż po tym, jak Jasieński został zrehabilitowany w roku 1956, 
jego dzieła zostały wydane w Związku Radzieckim oraz w latach sześćdziesiątych 
w Polsce. Minęło kolejne dziesięciolecie, zanim doczekały się pierwszej całościowej 
interpretacji zaproponowanej przez Bujnickiego oraz w tychże latach siedemdziesią-
tych literackiej biografii pióra Jadwigi Dziarnowskiej zatytułowanej Słowo o Bru-
nonie Jasieńskim. Jednak niezależnie od aktualności części tych interpretacji, z któ-
rych te, moim zdaniem, najbardziej dziś aktualne starałem się przedstawić, większa 
część z nich uległa dezaktualizacji. W związku z tym całość twórczości domaga się 
ponownej dzisiejszej drobiazgowej interpretacji przeprowadzonej z punktu widze-
nia marksistowskiego, aktualizującego myśl Jasieńskiego. Po trzecie, konieczność 
ponownego odczytania dzieła Jasieńskiego we współczesnym marksistowskim du-
chu jest tym bardziej potrzebna, gdyż podejmowane są próby zawłaszczania jego 
postaci i neutralizowania jego ostrza krytycznego po to, aby tym łatwiej wpisać go 
do polskiego szkolnego kanonu lekturowego. Przykładem takiego odczytania jest in-
terpretacja Jaworskiego, który napisał biografię Jasieńskiego w roku 2009, gdzie pró-
buje przechwycić Jasieńskiego do nurtu narodowego (akcentując narodowy aspekt 
jednodniówek futurystów) oraz ukierunkować, wydaje się, najbardziej interesującą 
z punktu widzenia marksistowskiej krytyki książkę Palę Paryż jedynie na zdobycie 
sobie przez Jasieńskiego poparcia w Związku Radzieckim. Jedyną przeciwwagą dla 
takiej interpretacji jest biografia autorstwa Dziarnowskiej, która po pierwsze, jest 
literacka, podczas gdy Jaworski jest faktograficzny, po drugie, jest pisana tak, aby 
przedstawić Jasieńskiego jako realizującego wyznaczniki partii organizatora robot-
ników. Myślę, że na zakończenie warto byłoby się również zastanowić nad kwestią 
następującą, a mianowicie czy Jasieński znał pisma teoretyków marksizmu. W jego 
listach i notatkach pojawiają się ogólnikowe uwagi na ten temat, brak jest konkret-
nych informacji, nazwisk, tytułów i przemyśleń dotyczących przeczytanych dzieł, co 
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stawia pod znakiem zapytania to, czy Jasieński w ogólne zapoznał się z nimi. Tak 
więc jeżeli miałbym podsumować ten krótki rekonesans, powiedziałbym tyle: należy 
współcześnie spróbować dokonać szczegółowej marksistowskiej interpretacji dzieła 
Jasieńskiego połączonej z próbą ustalenia (bazując na dostępnych źródłach) poziomu 
znajomości dzieł marksistów przez Jasieńskiego.

JASIEŃSKI TO THE LEFT. MARXIST THOUGHT  
IN THE WORK OF BRUNO JASIEŃSKI

Summary

Keywords: Bruno Jasieński, Marxism, works, poetry, prose, I burn Paris, futurism, USRR

In my article I present a short, historical overview of the literary works of Bruno Jasieński, 
put in a chronological order and seen from the Marxist perspective. I refer to the state-
ments on Jasieński’s oeuvre made by Polish Marxist critics both before and after WWII 
and present their judgments about his books. I adopt a three-part division of Jasieński 
life and works proposed by Krzysztof Jaworski. Firstly, I focus on what can be called as 
a futuristic and salon socialism period. In this part I analyze Jaśnieński’s poetical debut – 
But w butonierce, a volume widely seen as being strongly influenced by the Russian Ego-
Futurism. I also present a brief overview of the role played by Jasieński in the unification 
of Polish futurist movement. Finally, I refer to Pieśń o głodzie, a narrative poem in which 
Jasieński combined futuristic and socialist inspirations, effectively inventing a new kind 
of Polish poetry. In the next section of the article, I focus on what may be called a revo-
lutionary formation period, in which Janieński organized Polish Workers Theater. I con-
clude this part with an analysis of I Burn Paris, a novel depicting burning down of the 
capital of European bourgeoisie. The last section covers the soviet period of Jasieński’s 
life, starting with his experiments with merging fantastic narratives with a new-born soc-
realistic aesthetics in Bal manekinów. In this part I focus on the arguably most important 
work of the soviet period – Ziemia zmienia skórę, a novel about building socialism in 
Tajikistan, which became an obligatory read in Tajik public schools. In conclusion, I offer 
a short reassessment of the opposing views on Jasiński’s work proposed by Polish critics.
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Wprowadzenie

Powodów, by zastanowić się głębiej nad twórczością Aleksandra Rodczenki, mamy 
obecnie przynajmniej kilka. Niewątpliwie pretekstem jest wystawa, która odbyła się 
w Muzeum Narodowym w Krakowie w ramach Miesiąca Fotografii w okresie od 
maja do sierpnia 2012 roku pod tytułem „Aleksander Rodczenko. Rewolucja w foto-
grafii”. Kuratorem wystawy była Olga Swibłowa, dyrektor Muzeum Moskiewskie-
go Domu Fotografii, zaś pomysłodawcą i autorem koncepcji katalogu – Aleksander 
Ławrientiew, wnuk Aleksandra Rodczenki. Kiedy przyjrzymy się wielu współcze-
snym wystawom prac Rodczenki oraz dotyczącym go publikacjom, to zauważymy, 
że przy większości z nich pracował właśnie jego wnuk. Dotyczy to zarówno publi-
kacji rosyjskich, jak Aleksandr Rodczenko. Fotografija – iskustwo współwydanego 
przez Muzeum Moskiewski Dom Fotografii1, publikacji w Stanach Zjednoczonych, 
jak Aleksandr Rodchenko. Experiments for the Future: Diaries, Essays, Letters, and 
Other Writings wydanej przez The Museum of Modern Art w Nowym Jorku2, opartej 

1 Александр Родченко. Фотография – искусство, red. A. Ławrientiew, O. Swiebłowa, Mo-
skwa 2006.

2 Aleksandr Rodchenko. Experiments for the Future: Diaries, Essays, Letters, and Other Writings, 
red. A.N. Ławrientiew, New York 2006.

Architektoniczność jako 
paradygmat sztuki 

Aleksandra Rodczenki…
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na podstawie tłumaczenia rosyjskiego Opyty dla buduszczego3, czy publikacji pol-
skich, jak katalog wydany przy okazji wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie 
w 2012 roku4. Fascynacja dziadkiem zapewnia nam, czytelnikom i czytelniczkom, 
odbiorczyniom i odbiorcom obszerny materiał dotyczący Rodczenki. Poza obrazami, 
zarówno fotografią i jak wcześniej uprawianym przez niego malarstwem, możemy 
zapoznać się z wierszami pisanymi do Warwary Stiepanowej, jego późniejszej żony5, 
z manifestami konstruktywistycznymi, a także z tekstami dotyczącymi sztuki, foto-
grafii, społeczeństwa i postrzegania przyszłości, które były publikowane na łamach 
pism, przede wszystkim: „LEF”, „Nowy LEF”, „Sowietskoje foto”, „Sowietskoje 
kino”. Dzięki temu ukazuje się nam obraz całej sylwetki artystycznej Rodczenki. 
Tym, co wydaje się dominować w tej postaci, jest architektoniczność widzenia, kon-
strukcji przestrzeni zarówno wizualnej, jak społecznej, politycznej, ideologicznej 
i wręcz filozoficznej. To, co ujmuje i zachwyca, to zgodność twórczości artystycznej, 
wizji ideologicznej i argumentacji teoretycznej. 

Jest kilka powodów skłaniających do przyjrzenia się radzieckiemu konstrukty-
wiście. Jednym z nich jest niewątpliwie już sam fakt, że jego twórczość mieściła się 
w centrum prądu awangardy europejskiej. Rodczenko był jednym z najważniejszych 
przedstawicieli nurtu abstrakcji geometrycznej lat dwudziestych XX wieku obok 
Vladimira Tatlina i Kazimierza Malewicza. Abstrakcja stanowiła dla niego powrót 
do formy sprzed określenia, formy, którą można – i trzeba – na nowo skonstruować. 
Jednak było to ujęcie radykalnie odmienne od metafizycznego podejścia Malewicza. 
Od takiej formy transcendencji, metafizyki i religijności Rodczenko zdecydowanie 
się odcinał. Podczas gdy u Rodczenki kompozycja jest określana przez linię i to 
linia jest kluczem przedstawienia, u Malewicza mamy formę zamkniętą: kwadrat. 
Ten kwadrat symbolicznie odnosi się do pewnych pojęć: czerń łączona jest z mocą 
symboliczną, zaś biały z wiecznością; a także przedstawia symbolicznie wizję świata 
przyszłości. Rodczenko zaś nie interesował się sztuką zamkniętą, świętą:

Raczej ujmował dzieło jako krok w nieskończonej przestrzeni, często symboli-
zowane przez linię podróżującą poprzez plan. […] Jeśli Malewicz reprezentował 
kulminację tradycyjnej postawy względem sztuki jako zainspirowanej, alchemicz-

3 А. Родченко, Опыты для будущего: Дневники. Статьи. Письма. Записки, Moskwa1996.
4 Aleksander Rodczenko. Rewolucja w fotografii, red. A. Ławrientiew, O. Swibłowa, tłum. 

O. Aleksejczuk, Muzeum Narodowe, Kraków 2012 (pierwsze wydanie w 2008 roku). 
5 Warto nadmienić, że Rodczenko miał okres w swoim życiu, gdy pisał wiersze i opowiadania, 

a nawet sonety dla swojej ukochanej Warwary Stiepanowej, na przykład The Story of King Lean-
der of the Flames, w: A. Rodchenko, Poems and Stories for Varvara Stepanova, cyt. za: A. Rod-
chenko, Aleksandr Rodchenko. Experiments…, s. 53–54; The Cat and the Mirror (s. 54–56); 
Ballady (s. 56); Sonnet (s. 57). 
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nej praktyki […] Rodczenko podpisywał się całym sercem pod stwierdzeniem, że: 
„Sztuka jest jedną z gałęzi matematyki”6.

W poniższym artykule przybliżę sylwetkę Rodczenki, wykazując zasadniczy kon-
struktywizm jego widzenia artystycznego obecny od czasu abstrakcji geometrycznej 
przez fotomontaże do fotografii reporterskiej, który też świadczy o architektoniczno-
ści jako paradygmacie sztuki tego wybitnego radzieckiego artysty. Wskażę również 
na znaczenie diagonalnych przedstawień charakterystycznych dla obrazów Rodczen-
ki tworzonych w różnych mediach. Oparcie na punkcie i linii odnosi się do konstruk-
cji nowego świata, nowego człowieka, bezkresnej i świetlanej przyszłości. 

Wezwanie do przekraczania granic pomiędzy sztuką a życiem

Interesujący jest fakt, że Rodczenko, który poza malarstwem zajmował się także 
fotografią i projektowaniem form użytkowych w nurcie zbieżnym z „Nową Rze-
czowością” Laszlo Moholy-Nagy’ego czy Augusta Renger-Patscha, podchodził do 
fotografii nierealistycznie jako do sztuki non-obiektywnej, w której ważna jest forma 
przedstawienia, a nie rzekoma „realistyczność” wizerunku. Zresztą zainteresowanie 
fotografią i fotomontażem wynikło z poszukiwania form przemysłowych i „sztu-
ki przemysłowej”7, stanowiąc uosobienie opisywanego przez Waltera Benjamina 

„twórcy jako wytwórcy”. Było to zresztą bezpośrednio wyrażane przez Rodczenkę, 
ponieważ pisał on o sztuce jako o świadomym organizowaniu swojego życia:

ŻYCIE, świadome i zorganizowane życie, zdolne do WIDZENIA i KON STRU-
OWANIA jest współczesną sztuką. OSOBA, która organizuje swoje życie, pracę 
i siebie samego, jest WSPÓŁCZESNYM ARTYSTĄ. PRACUJ DLA ŻYCIA, 
a nie dla PAŁACÓW, ŚWIĄTYŃ, CMENTARZY i MUZEUM8.

6 „Rather, he regarded the work as an interim step across an unending space, often symbolized by 
a line travelling across the plane. […] If Malevich represented the culmination of a traditional 
attitude toward art as an inspired, alchemical practice […]. Rodchenko subscribed wholehear-
tedly to the tenet «Art is one of the branches of mathematics»”. Aleksandr Rodchenko. Experi-
ments…, s. 15.

7 Por. A. Ławrientiew, Aleksander Rodczenko: początek fotografii awangardowej w Rosji,  
w: Aleksander Rodczenko. Rewolucja…, s. 204.

8 „LIFE, a conscious and organized life, capable of SEEING and CONSTRUCTING, is con-
temporary art. A PEERSON who organizes his life, woerk, and himself is a CONTEMPO-
RARY ARTIST. WORK FOR LIFE and not for PALACES, TEMPLES, CEMETERIES, and 
MUSEUMS”. A. Rodchenko, Slogans (CONSTRUCTION discipline, direktor RODCHENKO),  
w: Aleksandr Rodchenko. Experiments…, s. 142.
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Z tym też związany był awangardowy postulat przekraczania granicy pomiędzy 
sztuką i życiem społeczeństwa oraz współpracy przy tworzeniu nowego, lepszego 
świata, który Rodczenko starał się wcielać w życie, tworząc fotografię zaangażowaną 
w zmienianie form postrzegania rzeczywistości, społeczeństwa i człowieka. W efek-
cie mogły powstawać tak pozornie różne prace, jak cykle fotograficzne na przykład 
detali z fabryki AMO9, zdjęć fotoreporterskich z budowy Kanału Białomorskiego10 
czy z tartaku „Wachtan”11. Wszystkie te prace pokazują nowe widzialności – nowe 
maszyny, nową tamę, nowy tartak, nowych ludzi w nowy sposób. Istotne są prze-
kątne, po których rozkładają się przedstawienia czy to kółek zębatych, perspektywy 
kanału – zarówno ze sztafażem ludzkim, jak i bez niego, czy to desek w tartaku wraz 
z pojedynczą postacią ludzką. Można zatem powiedzieć, że Rodczenko z architek-
tonicznego punktu widzenia podchodził do konstrukcji obrazu malarskiego, fotogra-
ficznych przedstawień miasta, detali przemysłowych, ciała człowieka, przechodząc 
w procesie swojego życia artystycznego od malarskiej geometrycznej abstrakcji, 
przez fotografię miasta, przemysłu, ludzi – w tym wielkich mas ludzkich jak na zdję-
ciach ze zbiórek pochodu12, do zdjęć samego ciała człowieka. Męskie i kobiece ciała 
ukazane w silnych skrótach perspektywicznych, przypominające zamknięte bryły 
w stosunkowo czystej przestrzeni są podobne do obrazów malarskich z końca drugiej 
dekady XX wieku. Takie są zwłaszcza ujęcia skoków do wody z lat 1932 (1934)13, 
które można porównać do 14–16 lat wcześniejszych prac malarskich, na przykład 
w kompozycjach: „Konstrukcja nr 106 (Na czarnym)”, 192014; „Kompozycja nr 66 
(Gęstość i Waga)”, 191915; „Kompozycja nr 84 (Czarny na czarnym)” 191816. O kom-
pozycji „Czarny na czarnym” stanowiącej odpowiedź Kazimierzowi Malewiczowi na 
jego „Czarny kwadrat na białym tle” Roczenko pisał w sposób następujący: „Czarny 
na czarnym. Wypracowanie jednego koloru poprzez inne warunki powierzchni. De-
strukcja koloru na rzecz materialnego potraktowania monotonalności”17. 

9 „Okładka i następne strony z magazynu «Dajosz» poświęconemu Fabryce AMO” 1929, za: 
Александр Родченко. Фотография…, s. 306–307.

10 „Okładka i następne strony z magazynu «SSSR na strojkie» nr 12” 1933, za: ibidem, s. 408–409.
11 „Tartak «WACHTAN»” 1930, za: ibidem, s. 340–349.
12 Na przykład A. Родченкo, Сбор на демонстрацию 1928 (1933), cyt. za: Александр Родченко. 

Фотография…, 136, 137; Из серии „Спортивный парад на Красной площади”, cyt. za: 
Александр Родченко. Фотография…, s. 138–139.

13 A. Родченкo, Прыжок в воду, za: Александр Родченко. Фотография…, s. 144–148.
14 Zob. Aleksandr Rodchenko, Experiments…, s. 124. 
15 Zob. ibidem, s. 127.
16 Zob. ibidem, s. 126.
17 „Black on black. Elaboration o one color by means of dierennt surace conditions. Destruction 

o color for the sake of the material treatment of monotonality”. Ibidem, s. 126.
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Jest to podejście zasadniczo odmienne od dualizmu Malewicza, u którego czarny 
kwadrat jest widoczny na białym tle, a zatem wymaga swojego przeciwieństwa. To 
wizja w pewnym sensie manicheistyczna, ponieważ uznaje przeciwieństwo podsta-
wowych i nieredukowalnym zasad. M o c  i  w i e c z n o ś ć . 

Kropka i kreska jako oś konstruktywizmu Rodczenki

Kropka i kreska stanowią podstawowy schemat kompozycyjny zarówno na etapie 
abstrakcji geometrycznej, w fotografiach przedstawiających widoki Moskwy, cy-
klach reporterskich i w zdjęciach z pojedynczymi postaciami sportowców. To po-
dejście Rodczenki było świadomie założone i wyartykułowane. Pod koniec Manife-
stu Grupy Konstruktywistycznej Rodczenko ujawnia swoje intencje kompozycyjne, 
ważne dla niego są „linia, sieć i punkt”18. Taki wybór przeciwstawia Rodczenko dro-
dze Malewicza wiodącej przez kwadrat – jego droga wiedzie przez punkt19. To punkt 
i linia stanowią oś konstruktywizmu Rodczenki. Kwadrat Malewicza tworzył granicę 
formy przedstawienia, punkt i linia Rodczenki wykraczają w przyszłość. 

U Rodczenki obecna jest precyzyjna konstrukcja współpracujących elementów. 
Punkty i linie, koła i przekątne stanowią nie tylko temat jego obrazów z końca dru-
giego dziesięciolecia XX wieku, ale też dominującą formę konstrukcyjną jego póź-
niejszych realizacji fotograficznych. Punkt i linia najlepiej nadają się do przedstawień 
nowoczesnej rzeczywistości i nowoczesnej architektury, dlatego też przechodząc od 
malarskiej abstrakcji geometrycznej do fotografii, Rodczenko pozostał przy zasad-
niczo określonej formie konstrukcji przedstawień, tylko teraz używał ich do tworze-
nia nowych obrazów nowoczesnej architektur przemysłowej, nowoczesnego miasta 
i nowego człowieka. Linia była dla niego tak istotna, ponieważ jego zdaniem „«Li-
nia», [linia określa] zasadniczą konstrukcję każdego organizmu istniejącego w życiu, 
szkieletu […] (lub podstaw, zwłok, systemu)”20. Tym też można tłumaczyć istotną 
rolę architektury w spojrzeniu Rodczenki. 

Rodczenko patrzył się na świat, na otaczającą go rzeczywistość przez pryzmat 
architektury, planu, konstrukcji. Jednak architektoniczność spojrzenia wyraźnie za-
uważalna w sztuce Rodczenki obecna jest na wielu poziomach. Sposób patrzenia 
na miasto, człowieka, jego otoczenia i sposób ich fotografowania przez Rodczenkę 

18 „A line, grid, and point”. A. Rodchenko, Who we Weare. Manifesto of the Constructivist Group, 
1922, cyt. za: Aleksandr Rodchenko. Experiments…, s. 144.

19 Ibidem, s. 143–-145.
20 „«The Line», [line defines] the main construction of every organizm that exists in life, the ske-

leton […] (or the foundation, carcass, system)”. J.E. Bowlt, Long Live Constructivism!, w: Alek-
sandr Rodchenko. Experiments…, s. 14.
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doprowadził do powstania „szkoły Rodczenki”21, która oparta została na określonym 
przez niego samego „systemie Rodczenki”. Specyficzny był to system, ponieważ 
uprawianie sztuki było dla niego odkrywaniem nowych lądów, a nie namysłem filo-
zoficznym, dlatego też porównywał się do Krzysztofa Kolumba22. Stąd wynikało pa-
trzenie pod z nietypowych punktów widzenia prowadzące do tworzenia nowych wi-
dzialności. W tekstach rosyjskich jest też przyjęty termin „perspektywa Rodczenki” 
oznaczający patrzenie „z dołu w górę” i „z góry na dół”. Można także mówić o „me-
todzie Rodczenki” „łączącej przyjętą przez niego kompozycję diagonalną, skrót 
perspektywistyczny i inne środki”23. Ten rodzaj patrzenia faktycznie daje w efekcie 
obrazy oparte na liniach prostych: horyzontalnych, wertykalnych, diagonalnych, za-
równo obrysowujących, jak i przecinających formę. Tym zaś formom odpowiadają 
obrazy architektury w ostrych skrótach, które spotykamy przede wszystkim w nowo-
czesnym mieście, choć możliwe jest to również na wsi, poza miastem, jak wskazuje 
na to cykl zdjęć sosen wykonanych w Puszkino latem 1927 roku, gdzie wypoczywali 
Rodczenko, Majakowski oraz Lila i Osip Brik. Jednak Rodczenko nie był zachwyco-
ny widokami Puszkina, brakowało mu miejskiej perspektywy. Pisał:

Na daczy w Puszkino chodzę i patrzę się na przyrodę: tu krzew, tam drzewo, ów-
dzie wąwóz, pokrzywa… Wszystko przypadkowe i niezorganizowane, i nie jest 
ciekawie cokolwiek fotografować. No jeszcze sosny niczego sobie, długie, nagie, 
prawie jak słupy telegraficzne. Mrówki żyją tak jak ludzie24.

Znaczenie architektoniczności spojrzenia Rodczenki

Architektoniczność konstrukcji przedstawień ma w twórczości Rodczenki głębsze 
znaczenie i odnosi się do budowy „nowego świata” i „nowego komunistycznego 
społeczeństwa” a także posiada uzasadnienie teoretyczne. W tym kontekście warto 
przywołać z między innymi Kolumny Muzeum Rewolucji25, cykl Szuwskaja basznia, 

21 А. Родченко, Школа фотографии Родченкo, cyt. za: Александр Родченко. Фотография…, 
s. 442–449.

22 A. Rodchenko, Rodchenko’s System, January 1919, Moscow, w: Aleksandr Rodchenko. Experi-
ments…, s. 84.

23 O. Swibłowa, Generator sztuki, w: Aleksander Rodczenko. Rewolucja…, s. 7.
24 „На даче в Пушкино хожу и смотрю природу: тут кустук, там дерево, здесь овpаг, 

крапива… Всё случайно и неорганизованно, и фотографию не счего снять, неинтересно. 
Вот еще сосны ничего длинные, голые, почти телеграфные столбы. Да муравьи живут 
вроде людей… И думается, вспоминая здания Москвы, тоже навороченные, разные, что 
ещe много нужно работать”. A. Родченко, Записная книжка ЛЕФa 1927, cyt. za: Александр 
Родченко. Фотография…, s. 102–103.

25 A. Родченко, Колнны Музея Революции 1926, cyt. za: Rodczenko. Rewolucja…, s. 95.
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1929 roku26, Pioniera 1930 roku27. Kolumny Muzeum Rewolucji powstały w 1926 
roku, kiedy Rodczenko poszedł do Muzeum Rewolucji na konsultację materiału do 
przygotowywanej serii plakatów fotograficznych „Historia WKP(b)”. Wówczas to, 
spojrzawszy z drugiego piętra, zwrócił uwagę na widok pięciu masywnych kolumn 
uciekających w perspektywie i postaci z grupy pionierów na wycieczce, których nie-
wielkie sylwetki uwidaczniają rozmiar kolumn. Ten widok znajduje się na odbitce 
z 1927 roku, która naklejona na biały papier w 1928 roku została wysłana na wysta-
wę do Sztokholmu. Ta fotografia z jednej strony przedstawia zwyczajne spojrzenie 
człowieka na fragment monumentalnej architektury, z drugiej jest nowatorska, pre-
zentując później już ugruntowany sposób patrzenia i fotografowania przez Rodczen-
kę „z góry na dół” i „z dołu w górę”28.

Szuwskaja basznia to cykl zdjęć wykonany w 1929 roku, a zatem w tym samym 
czasie, kiedy powstaje też znana Drabina pożarowa. Jej zdjęcia wykonane przez 
Rodczenkę to zdjęcia widoków w trakcie uważnej obserwacji. Nie ma wśród nich 
ujęcia z na wprost ani z góry, ponieważ obchodząc wieżę, widzimy ją z dołu i z róż-
nych bocznych perspektyw. Postać ludzka, jeśli się pojawia, to jest dodatkiem do-
pasowującym się do zastanej konstrukcji, do wyznaczonych uprzednio przekątnych. 
Przekątne i elipsy składają się na konstrukcję tych fotografii.

Zdjęć pionierów Rodczenko wykonał dość znaczną liczbę, dlatego przywołując 
określone fotografie, musimy sprecyzować, o jakiego pioniera nam chodzi, na przy-
kład tego bez trąbki, z trąbką – obu ujętych w portretach, czy o pioniera salutującego 
ujętego z góry, z nieostrą dłonią i butami, a układającego się z lewego górnego roku 
do prawego dolnego rogu29. Wszystkie te zdjęcia weszły do kanonu, jednak w cza-
sie ich wykonywania budziły głośny sprzeciw. Szczególnie silną krytykę wywołało 
zdjęcie salutującego pioniera, zwłaszcza wśród przeciwników środowiska „LEF”. 
Lew Awierbach, sekretarz generalny Rosyjskiego Stowarzyszenia Pisarzy Proleta-
riackich, uznał to zdjęcie za wyzywającą, zdeformowaną figurę, karykaturę30.

Rewolucyjny charakter sztuki Rodczenki

Pomimo częstej krytyki Rodczenki i środowiska „LEF” zarzucającej im formalizm, 
ci zaangażowani artyści starali się tworzyć sztukę rewolucyjną, sztukę współbudu-
jącą nowy świat. Przyjęcie takiego kierunku było zgodne z duchem epoki i głów-

26 A. Родченко, Шуховская башня 1929, cyt. za: Rodczenko. Rewolucja…, s. 130–131.
27 A. Родченко, Пионер 1930, cyt. za: Rodczenko. Rewolucja…, s. 104.
28 Por. A. Лаврентьев, Зксперименты: фотографический конструктивизм, w: Rodczenko. Re-

wolucja…, s. 247–248.
29 A. Родченко, Пионер 1928, cyt. za: Rodczenko. Rewolucja…, s. 91.
30 Por. A. Лаврентьев, op.cit., s. 252.
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nym nurtem sztuki awangardowej zarówno na zachodzie Europy, jak i na wscho-
dzie, w Związku Radzieckim. W efekcie sztuka przeszła od malarskiej abstrakcji 
geometrycznej do sztuki zmechanizowanej, sztuki produkcyjnej i zaczęła realizować 
się przede wszystkim w ilustracjach, plakatach, reklamie, propagandzie, albumach, 
wierszach, ale też pamfletach politycznych, w fotografii, która swoją charakterystyką 
odpowiada potrzebom nowoczesności. Celem artystów awangardy było włączenie 
się w nurt przemian społecznych, cywilizacyjnych i politycznych zachodzących 
wówczas w świecie. Z tego względu obecne było wówczas wezwanie do tworzenia 
nowej sztuki, ale sztuki nieoddzielonej od życia, sztuki użytkowej, co Rodczenko 
wyraził w następujący sposób:

„Teraz jest czas, by sztuka zmieszała się z życiem w sposób zorganizowany […] 
Koniec ze sztuką jako jasną plamką na miernym życiu człowieka posiadającego 
[…]. 
Koniec ze sztuką jako środkiem ucieczki od życia niewartego by je żyć31.

„Perspektywa Rodczenki” była z założenia rewolucyjna. Rodczenko patrzył się 
„z góry na dół” i „z dołu do góry” w sprzeciwie względem tradycji32. Perspektywa re-
nesansowa jest perspektywą pudła scenicznego, zarówno we włoskim quattrocento, 
jak też w cinquecento; na przykład Ostatnia Wieczerza Andrei Castagno czy Leonar-
da da Vincisą umiejscowione w przestrzeni pudła sceny, na której ma miejsce upo-
rządkowana systematycznie akcja. Formy uporządkowania mogą być różne, możemy 
mieć do czynienia ze zgrupowaniem po trzy postacie apostołów przy stole w Wieczer-
niku u Leonardo, z samotną, nikim nieprzesłoniętą postacią Chrystusa na osi symetrii 
jako wyrazem bardziej złożonej systematyki niż we wcześniej dominującej formie 
przedstawienia Ostatniej Wieczerzy w wieku XV we Włoszech u Andrei Castagno, 
gdzie postacie są ustawione równomiernie wokół stołu, a Judasz jest wyrzucony poza 
jego obręb33. Jednak mamy tu obecne patrzenie się na wprost, z punktu centralnego 
osadzonego na horyzoncie, o którego porzucenie zabiegał Rodczenko. Jego istotnym 
argumentem było, że percepcja nowoczesnego miasta jest inna od dotychczasowej. 
W większości przypadków człowiek patrzy się na miasto z dołu i z góry: z dołu – 
chodząc po ulicy, z góry – z okien i balkonów domu czy pracy. Z naprzeciwka nie 
ogląda miasta – poza widokami na pocztówkach. Absurdalne jest fotografowanie bu-

31 „It is time for art to merge with life in an organized fashion […].Down with art as a bright patch 
on the mediocre life of a propertied man […] Down with art as means to escape a life that isn’t 
worth living”. A. Rodchenko, Construction Is a Contemporary Worldview, w: Aleksandr Rod-
chenko. Experiments…, s. 142.

32 Por. A. Rodchenko, The Paths of Contemporary Photography, w: Aleksandr Rodchenko. Expe-
riments…, s. 207.

33 A. Castagno, Ostatnia Wieczerza w refektarzu Santa Apolonia, typowy fresk chiaroscuro, 1447 
rok, za: ArtSTOR.
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dynku sześćdziesięcioośmiopiętrowego z wysokości trzydziestego czwartego piętra 
po to, by uzyskać proste linie pionowe34. Nie rezygnując z perspektywiczności wi-
dzenia, a wręcz kładąc na nią silny nacisk, Rodczenko badał perspektywę wertykalną, 
w której zbiegają się linie pionowe. Wiązało się to też z wezwaniem do poszukiwania 
nowych punktów widzenia wymagających fotografowania starych i nowych rzeczy 
w nowy sposób:

żeby przyzwyczaić człowieka do patrzenia z nowej perspektywy, należy dobrze 
znane, zwyczajne przedmioty fotografować w zupełnie nieoczekiwanych ujęciach 
i układach, a nowe ujmować z różnych perspektyw, by ukazać ich pełny obraz35.

Rodczenko niewątpliwie był rewolucjonistą w fotografii i sztuce, która dotych-
czas brała wzór z natury i jej obserwacji. Był to przewrót kopernikański, ponieważ 
to, co stanowiło wcześniej punkt odniesienia i cel zarówno sztuki, jak i nauki, to 
jest natura, zostało podporządkowane temu, co artefaktyczne, co wytworzone przez 
człowieka początku XX wieku – planowi urbanistycznemu i architekturze. W okresie 
renesansu nauka i sztuka były podporządkowane przyrodzie czy raczej naturze jako 
telos, Rodczenko zaś wraz z innymi przedstawicielami Awangardy modernistycznej 
podporządkował przyrodę nauce i sztuce – dlatego sosny zyskują jego uznanie tylko 
o tyle, o ile przypominają słupy telegraficzne. Punktem odniesienia dla postrzegania 
natury było dla Rodczenki nowoczesne miasto z konstrukcjami o długich prostych 
liniach wieżowców, lamp ulicznych, słupów telegraficznych.

Konstrukcyjnie zaplanowane formy służące celom użytkowych wyznaczały per-
spektywę odbioru świata przez Rodczenkę. Jednak nie tylko jego – rewolucjonistą 
nie jest się wszak w samotności. Liubov Popova i Vladimir Tatlin w odniesieniu do 
sztuki mieli zbieżne przekonania z przekonaniami Rodczenki. Celem postawionym 
przed sztuką rozumianą jako malarstwo abstrakcyjne, konstrukcje i wzornictwo prze-
mysłowe stała się użytkowość. Było to uwarunkowane pragnieniem uczestnictwa 
w tworzeniu nowej rzeczywistości, tworzeniu czynnym, zaangażowanym ideologicz-
nie. Jak wskazuje Stanisław Czekalski, cechą istotną fotografii konstruktywistycz-
nej, która zazębia się z fotomontażem konstruktywistycznym – występującym na 
początku XX wieku w wersji dadaistycznej (wywodząc się z techniki bricolage’u), 
wersji surrealistycznej i wersji konstruktywistystycznej, której jedną z silniejszych 

34 A. Rodchenko, The Paths of Contemporary Photography…, s. 209.
35 „[…] in order to teach man to see from new viewpoints, it is necessary to photograph ordinary, 

well-known objects from completely unexpected viewpoints and in unexpected positions, and 
photograph New objects from various viewpoints, […] giving a full impression of the object”. 
Ibidem, s. 211. Też w: Aleksander Rodczenko. Rewolucja…, s. 60.
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gałęzi jest fotografia sowiecka z Aleksandrem Rodczenką i El Lissitzky’im36 – jest jej 
ukierunkowanie użytkowe. Czekalski pisze o radzieckim fotomontażu okresu dwu-
dziestolecia międzywojennego, że:

Przejście awangardowego artysty od malarstwa sztalugowego i twórczości „labo-
ratoryjnej” do fotomontażu o funkcjach utylitarnych było manifestacją aktywnego 
włączenia w proces produkcyjny i podjęcia pracy „w jednym szeregu” z robot-
nikami przemysłowymi. […] [K]onstruktywiści stawali się specjalistami, „inży-
nierami” w dziedzinie nowoczesnej ilustracji, propagandy wizualnej i reklamy, 

„organizatorami” masowej wyobraźni37.

Taką postawę przyjął właśnie Rodczenko, a okazała się ona być popularna i wy-
znaczyła w znacznej mierze formę konstruktywizmu, zwłaszcza radzieckiego. Z tego 
względu Rodczenkę uważa się za jednego z inicjatorów tego kierunku. Jak pisze 
o nim jego wnuk, Aleksander Ławrientiew:

Stał się ojcem nie tylko fotografii modernistycznej w ZSRR, ale także wielu form 
współczesnej sztuki. Jego twórczość w dziedzinie malarstwa, grafiki i wzornictwa 
stała się katalizatorem konstruktywizmu38.

Rodczenko i laszlo Moholy-Nagy

Rodczenko zachwycał się widokami miasta, schodami pożarowymi widzianymi 
w ostrym skrócie perspektywicznym, ze zbiegającymi się liniami pionowymi, nie po-
ziomymi39. Na jednych ze schodów, również sfotografowanych w połowie lat dwu-
dziestych XX wieku, patrzymy od dołu na mężczyznę stojącego na tych schodach40. 
Ujęcie, można powiedzieć, że najzwyczajniejsze w świecie, często widzimy takie 
obrazy, ale ich nie dostrzegamy. Fotografia pozwala wyławiać te wizualne chwi-
le i przekazywać je nam w formie obrazu. Jednocześnie przecież wcześniej takich 
obrazów nie było. Obrazy były narracyjne, teatralne, pokazywane przez okno na 

36 Zob. S. Czekalski, Awangarda i mit racjonalizacji. Fotomontważ polski okresu dwudziestolecia 
międzywojennego, Poznań 2000: Radziecki fotomontaż konstruktywistyczny (s. 33–46) i Kon-
struktywizm międzynarodowy (s. 47–53).

37 Ibidem, s. 35.
38 Aleksander Rodczenko: początek fotografii awangardowej w Rosji, w: Rodczenko. Rewolucja…, 

s. 204. 
39 A. Родченко, Пожарная лестница; Из серии „Домна Мясницкой” 1925, cyt. za: Александр 

Родченко. Фотография…, s. 69.
40 Ibidem, s. 71.
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scenę – były to okna na świat. Natomiast fotografie Rodczenki pokazują codzienną 
formę wizualnego doświadczania miasta. Stąd też wynika zbieżność pomiędzy nim 
a fotografami z Zachodu, to jest zwłaszcza z innymi najważniejszymi fotografami 
modernizmu: Laszlem Moholy-Nagyem i Albertem Renger-Patchem.

Poza zachwytem nad nowoczesnym miastem łączyło Rodczenkę z Moholy-Na-
gyem i Renger-Patchem położenie wagi na medium fotografii z technicznie charak-
terystycznymi dla niego widzialnościami i uczynienie z niej sztuki samodzielnej, 
nieopierającej się na resentymencie względem malarstwa, o specyficznym dla siebie 
wachlarzu środków, na który składa się możliwość przedstawiania ostrych skrótów, 
geometrycznych konstrukcji, detali, faktur, kontrastów. Fotograficzne, perspekty-
wiczne widzenie świata wyznacza, określa, przedstawia nowoczesne miasto. Rów-
nież daje możliwość skupienia się na detalu, który w ramach dawnej sztuki w ogóle 
by nie zaistniał, jak ustawione równo obok siebie żelazka do prasowania butów Ren-
ger-Patcha lub odlewy kierownic z fabryki „AMO” Rodczenki41, albo by pozostał 
gdzieś na marginesie obrazu jak ciało węża z innej fotografii Renger-Patcha, które 
w tradycyjnym malarstwie mogło pojawić się tylko jako atrybut (wąż jako atrybut) 
lub element historii (obrazowej opowieści), na pewno zaś nie jako temat dominujący 
czy też wręcz jedyny. Na zdjęciu niemieckiego fotografa zwinięte ciało węża wycho-
dzi poza ramy kadru i nie pozostawia w ogóle miejsca na inną formę i inny ornament 
niż skóra tego węża. Podobne są także zdjęcia Rodczenki, choćby inne zdjęcie wy-
konane w fabryce „AMO” przedstawiające stożkowate koła zębate, które wychodzą 
poza kadr, eliminując możliwość poczucia proporcji i zewnętrznej przestrzeni42. 

W efekcie tego podobieństwa doszło wręcz do posądzenia Rodczenki o plagiat 
zdjęć tych dwóch fotografów działających w Niemczech. W czasopiśmie „Sowiet-
skoje foto” w 1928 roku ukazał się anonimowy tekst Ilustrowany list do redakcji pod-
pisany „Fotograf” i formułujący zarzut o plagiat na podstawie między innymi zdjęcia 
balkonów w Moskwie wykonanego przez Rodczenkę i zdjęcia balkonów akademika 
Bauhausu wykonanego przez Moholy-Nagya. W tym momencie nie jest już tak istot-
ne, że historycznie zdjęcie Rodczenki było wcześniejsze, powstało bowiem w 1925 
roku i było opublikowane w lutym 1926 roku, zaś zdjęcie Moholy-Nagya zostało 
wykonane w 1926 roku43. Istotna jest odpowiedź na ten zarzut sformułowana przez 
samego Rodczenkę w tekście Wielka ślepota czy małe świństwo opublikowanym 
w piśmie „Nowy LEF” w 1928 roku, gdzie wskazał na wspólnotę poszukiwań i eks-
perymentów, które nie wzorując się na sobie, prowadzą do podobnych efektów44. 

41 А. Родченко, Отливки для рулей, cyt. za: Александр Родченко. Фотография…, s. 308.
42 А. Родченко, Конические шестерни, cyt. za: Александр Родченко. Фотография…, s. 309.
43 A. Лаврентьев, …он покажет этот мир…, w: Александр Родченко. Фотография…, s. 250.
44 A. Родченко, Крупная безграмотность или мелкая гадость, cyt. za: Александр Родченко. 

Фотография…, s. 250–251.



258 Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz

Kamienice widziane z góry, tworzące kubistyczne pejzaże z architektury, jak na przy-
kład podwórka zdjęte dwa lata po pierwszej większej serii fotograficznej dotyczącej 
miasta „Dom na Miasnickiej”, to jest w 1927 roku45, widok na przechodniów łapiący 
sylwetowość cienia, podczas gdy osoba wyglądała tylko jak punkt46, ujęcie osoby 
idącej po schodach, które biegną diagonalnie przez kartkę zdjęcia47.

Wyzwanie sztuki przyszłości: odkrywanie świata widzialnego

Ku spoglądaniu na współczesną architektury „z dołu do góry” i „z góry na dół” zwró-
cił Rodczenkę Paryż, a właściwie kilka doznań, których doświadczył w tym mieście 
w 1925 roku, gdzie przyjechał na Międzynarodową Wystawę Sztuk Dekoracyjnych 
i Malarskich. Szczególne wrażenie wywarły na nim: zdjęcie sowieckiego pawilonu 
Konstantyna Mielnikowa, pawilon „L’espirit Neaveau” Le Corbusiera oraz wieża 
Eiffla48. Warto przytoczyć słowa Rodczenki ze Ścieżek współczesnej fotografii:

Pamiętam, w Paryżu, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem Wieżę Eiffla z daleka, 
naprawdę mi się nie spodobała. Jednak kiedy podjechałem blisko niej autobusem 
i kiedy zobaczyłem przez okno idące do góry, w prawo i w lewo linie żelaza, ta 
perspektywa dała mi odczucie masy i konstrukcji49.

W drugiej połowie lat dwudziestych XX wieku pojawia się w efekcie wpływu 
tych wrażeń wspomniane już kilkakrotnie postrzeganie miasta „z dołu do góry” 
i „z góry na dół”, które ma swoje znaczenie zarówno artystyczne, historyczne, jak 
i społeczne. Rodczenko protestował poprzez stosowaną przez siebie perspektywę 
przeciwko tradycyjnym w zachodnioeuropejskiej historii sztuki ujęciom z poziomu 

45 Takie jak podwórka kamienic na zdjęciach Двор, za: Александр Родченко. Фотография…, 
s. 76–77.

46 Na przykład zdjęcia: Пешеходы (1928), Прохожий (1926), cyt. za: Александр Родченко. 
Фотография…, s. 79 i 81.

47 Por. A. Лаврентьев, op.cit., s. 250–251.
48 Ibidem, s. 246.
49 „I remember in Paris, when I first saw the Eiffel Tower from afar, I didn’t like it At all. But one 

I was passing nearby on a bus, and when I saw the lines of the metal diminishing upward, from 
Wright and left through window, his perspective gave me the impression of the mass and the 
construction”. A. Rodchenko, The Paths of Contemporary Photography, w: Aleksandr Rodchen-
ko. Experiments…, s. 210. W oryginale ten fragment brzmi w sposób następujący: „Я помню, 
в Париже, когда в первый раз увидел Эйфелеву башню издали, мне она совершенно 
не понравилась. Но однажды я близко поезжал на автобусе, и когда в окно увидел 
уходящие вверх, вправо и влево линии железа, эти точки дали мне впечатление массива 
и конструкции”. A. Родченко, Пути современной фотографии, „Новый ЛЕФ” 1928, nr 10, 
cyt. za: Александр Родченко. Фотография…, s. 246 (tam, gdzie nie podano inaczej, przekład 
autorki).
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wzroku stojącego naprzeciwko50. Ten protest miał znaczenie ideologiczne i specy-
ficzną konstrukcję estetyczną obrazu, zarówno obrazu fotograficznego, jak i malar-
skiego. Eksplorowanie nowych punktów widzenia było dla Rodczenki wyzwaniem 
sztuki przyszłości:

[M]usimy odkryć świat widzialnego… Musimy zrewolucjonizować nasze myśle-
nie wizualne.
Musimy zdjąć woal, który jest nazywany „poziomem oka” z naszych oczu.

„Fotografować ze wszystkich punktów widzenia, spoza «oka», aż wszystkie punk-
ty widzenia zostaną rozpoznane”.

„A najbardziej interesującymi współcześnie punktami są punkty widzenia «z góry 
na dół», «z dołu w górę» i ich przekątnymi”51.

Rodczenko chciał patrzeć z innego punktu widzenia niż reszta społeczeństwa, 
bowiem szukał tego, co nowe, to jest nowych sposobów istnienia świata i nowych 
(jego) widzialności. Tworzenie nowego obrazu świata stanowiło w poczuciu Rod-
czenki, ale i otaczających go artystów z grupy tworzącej czasopismo „LEF” i „Nowy 
LEF”52 oraz z grupy „Oktiabr”53 obowiązek moralny artysty względem społeczeństwa. 
Fakt pojawienia się zarzutów względem Rodczenki o formalizm, zamknięcie pisma 
„LEF”, a także krytyka grupy „Oktiabr” dowodzą, że nie była to sztuka na usługach 
reżimu politycznego, ale sztuka zaangażowana ideologicznie. Grupa „Oktiabr” była 
raczej podobna do kolektywów artystycznych występujących na zachodzie Europy, 

50 Malarze prymitywiści, ikony malowane z lotu ptaka oraz sztuka chińska są wspominanymi 
przez Rodczenkę wyjątkami z takiego postrzegania. Por. A. Rodchenko, The Paths of Contem-
porary Photography…, s. 207–208.

51 „We […] must discover the world of visible… We must revolutionize our visual thinking. We 
must take the veil that is called «navel level» from our eyes. «Photograoh from all view points, 
except the ‘navel’, until all viewpoints are recognized». «And the most interesting points of 
today are the viewpoints ‘from the top down’, the ‘bottom up’, and their diagonals»”. Ibidem, 
s. 212.

52 „LEF (Lewyjj front iskusstw) to grupa literacko-artystyczna utworzona na początku 1923 roku 
i działająca w latach dwudziestych, wydająca czasopismo «LEF» i «NOWYJ LEF», redago-
wane przez Włodzimierza Majakowskiego”. W. Rodczenko, Kilka słów o moim ojcu, cyt. za: 
Aleksander Rodczenko. Rewolucja…, przyp. na s. 9.

53 Pismo „NOWYJ LEF” uległo następnemu przekształceniu w „Foto-lef”, to jest „fotografia zwo-
lenników lewego frontu sztuk” publikujących w piśmie o tej samej nazwie. Spośród autorów 
wokół niego zogniskowanych utworzył się pod koniec 1918 roku Wszechrosyjski Związek Pra-
cowników Nowej Pracy Artystycznej „Oktiabr” („Październik”). W skład tego związku wcho-
dzili nowocześni artyści różnych specjalności: architekci, projektanci, reżyserzy teatralni i fil-
mowcy. Przeciwstawiali oni „sztuki przestrzenne”, które uprawiali, „sztukom czasowym”, ta-
kim jak na przykład literatura czy muzyka. A. Лаврентев, Зксперименты: фотографический 
конструктивизм, cyt. za: Александр Родченко. Фотография…, s. 253–254.
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takich jak dadaistyczne (z Raulem Hausmanem), fotoreporterskie (Albert Renger-
-Patrz, Aleksander Stone) czy projektowe (z Laszlem Moholy-Nagy’em)54. 

„Eksperyment jest naszym obowiązkiem!”

Poszukiwania nowych punktów widzenia Rodczenko prowadził na różnych pozio-
mach: społecznym, politycznym, artystycznym, estetycznym, wręcz kosmicznym. 
Zresztą analizy zaangażowania Rodczenki po stronie ideologii komunistycznej 
wskazują w jego twórczości i pismach brak prostych wskazań, kontekstu partyjnego 
itp. Rewolucja komunistyczna stanowi dla niego zasadniczą zmianę istnienia świa-
ta, społeczeństwa, człowieka i jego otoczenia, a co za tym idzie – także zasadniczą 
zmianę widzenia, postrzegania, przedstawiania sobie rzeczywistości. Bardzo niewie-
le jest osób dostrzegających, że temat przedstawienia jest zasadniczo nieistotny, ale 
ważna jest jego forma. Nie jest to prosty formalizm, o który zresztą Rodczenko zo-
stał oskarżony ze skutkiem wykluczenia ze Związku Artystów Malarzy bez prawa 
do emerytury. To, czy wykonany portret księżnej lubrobotnika, zasadniczo nic nie 
zmienia, istotny jest s p o s ó b  ich przedstawienia55. Realizm, również realizm foto-
graficzny, jest związany z burżuazją zachodnioeuropejską i jest zachowawczy. Chcąc 
zmieniać świat, trzeba zacząć na niego inaczej patrzeć – w sposób nie-realistyczny.

Wezwanie artystów przez Rodczenkę do eksperymentu – jak to sam ujął: „Eks-
peryment jest naszym obowiązkiem” – jest więc nadal aktualne. Chociaż ten się nie 
myli, kto nic nie robi, i możliwe jest niepowodzenie, to naszym obowiązkiem moral-
nym jest poszukiwanie lepszych rozwiązań, świata bardziej sprawiedliwego, świata 
przyszłości. Dla zmiany świata konieczna jest też zmiana sposobu patrzenia, zmiana 
stereotypowych form percepcji:

Konieczny jest eksperyment, by zmierzać ku fotografii artystycznej. 
Co to takiego fotografia artystyczna? 
Generalnie takiego terminu nie ma, ale możemy wskazać, to – eksperymentalna 
fotografia. 
Cel eksperymentu – poszerzenie widzenia56.

54 Por. A. Лаврентьев, op.cit., s. 253.
55 „There’s no revolution in the fact that instead of a portrait of a general, people have started pho-

tographing the workers’ leaders with the same photographic approach as under the old regime or 
under the infuence of the artista West”. A. Rodchenko, The Paths of Contemporary…, s. 213.

56 „Нужен зкперимент, вплоть до станковизации фотографического ремесла. Что такое 
станковая фотография? Вообще таких терминов нет, но можем подразумевать, зто – 
зкспериментальная фотография. Цель зксперимента – развитие видения”. A. Родченко, 
Предостережение, „Новый ЛЕФ” 1028, nr 11, s. 36, cyt. za: Александр Родченко. 
Фотография…, s. 252.
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ARCHITECTURE AS A PARADIGM OF ART  
OF ALEKSANDR RODCHENKO. CONTEXTS OF CONSTRUCTIVISM

Summary

Keywords: architectural form of seeing, construction of space, constructivism, geometri-
cal abstraction, „Rodchenko’s system”, „Rodchenko’s perspective”, „New Objectivity”

There are at least a few reasons to consider deeply the art of Aleksandr Rodchenko. Un-
doubtedly a pretext is an exposition that had taken place in National Museum in Cracov 
during the Month of Photography between May and August 2012: „Aleksandr Rodchen-
ko. Revolution in Photography”. Nevertheless, apart from photographic creation of Rod-
chenko it is worth to put an interest on his painting from one side and on the other on 
manifests of constructivism and texts on art, photography, society and on his perception 
of future. Then appears an image of the whole Rodchenko’s artistic figure. In this figure 
seems to dominate an architectural form of seeing and of constructing of space in its‘ 
visual, social, political, ideological and philosophical aspects. 

Rodchenko was looking on the world, the reality surrounding him through prism of 
architecture, plan, construction. This architectural form of seeing, explicit in Rodchen-
ko’s art, is present on many levels and has deeper meaning referring itself to „the con-
struction of the new world“ and has theoretical reasons on social, political, artistical and 
esthetical basis. 
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